
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لبنان 
 ستراتيجية إصالح الشراء العام ا

  

 النسخة النهائية 

 2021كانون األول 

 

 الملخص التنفيذي
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 تنفيذي الملخص  ال
لقطاعات التي التزمت ل  الهيكلية الرئيسية العابرة الشراء العام من أبرز اإلصالحات  عتبر  ي  

ومع  اإلصالحات  خالل  من  للتنمية  االقتصادي  »المؤتمر  في  اللبنانية  الحكومة  بها 

ع   الذي  )سيدر(،  نيسان  الشركات«  في  باريس  في  الوزارية وفي    ،2018قد   البيانات 

وتشجيع    ،1المتعاقبة حكومات  لل العامة،  الخدمات  وجودة  المالية  الحوكمة  تحسين  أجل  من 

 ، وتعزيز المساءلة والشفافية.  ات االستثمار  قتدف

العام يشك   الشراء  معد له    ل  من  20ما  الحكوماإل%  المحلي 6.5وي  نفاق  الناتج  من   %

( باإلجمالي  ي قدر  العام    3.4حوالي  ما  في  أمريكي  دوالر  على   ،(2019مليار  وذلك 

المعايير وجود منظومة شراء عام مترابطة وواضحة ومتوافقة مع    إن  المستوى المركزي.  

 كبير في بشكل  تساهم  أن    اقانونية ومؤسساتية سليمة، من شأنه  إلى أسس   وتستند،  الدولية

من الخروج  سكة  على  لبنان  والمالية  وضع  االقتصادية  األساس الحالية  األزمة  ووضع   ،

الحكومة   رؤية  ثقة للتعافي  لتنفيذ  استعادة  في  والمساعدة  المستدامة،  والتنمية  االقتصادي 

 المواطنين والمستثمرين والجهات المانحة.

 : إلى تحقيق شراء عام في لبنان  شراء العام اإلصالحية للالرؤية  تسعىفي هذا السياق، 

 بطريقة مستدامة؛   عامة عالية الجودةخدمات لبي حاجة جميع السكان للوصول إلى ي ▪

من خالل ضمان أفضل استخدام لألموال العامة   من إنفاق المال  الفضلىالقيمة  ن  يؤم   ▪

 ؛  فعالية إدارة المال العام المحدودة ودعم 

المشاركة  يتيحو المنافسة  ع  شج  ي ▪ تالنافسين  لمل   فرص  ضمان  مع  الفرص    كافؤجدد، 

 ؛ والمعاملة العادلة

 تعزز النزاهة والمساءلة؛  وآليات طرق من خالل  بنزاهة وشفافيةيتم تنفيذه  ▪

 . الثالث: االقتصادي واالجتماعي والبيئي هافي جوانب التنمية المستدامةعزز ي ▪

الرؤية المتكاملة جهود اإلصالح الرامية إلى تحويل هذه    بدأت،  2019في لبنان، منذ العام  

 الحالية  شراء العام ال   لمنظومةتقييم شامل    نتائج عملية من خاللإلى    للشراء العام وأهدافه

وMAPS2ح  مس) قانون  (  إعداد  خالل  العام لل   حديثمن  المالية كل  و.  شراء  وزير  ف 

المالي  3اللبناني فليحان  باسل  جهودمتابعة  ب  4واالقتصادي   معهد  على    اإلصالح  تنسيق 

صالح هي اإل ، فإن عملية  MAPS  باالستناد إلى معايير المسح الدولي.  المستوى الوطني

شاملة   السياساتي   تشملعملية  اإلطار  فيها  بما  الشراء،  لمنظومة  الرئيسية  نات  المكو 

البشرية،   التكنولوجية،  ،  تواالجراءاوالقانوني، واإلطار المؤسساتي والموارد  والمكونات 

 
 ( 2021ميقاتي )( والرئيس نجيب  2020( والرئيس حسان دياب )2019البيان الوزاري لكل  من حكومات الرئيس سعد الحريري )  1
 2018(،  MAPS IIتقييم أنظمة الشراء العام )ل  الدولية منهجيةال  2
 2020حزيران  9بتاريخ  199/1ورقم  2019آذار  4بتاريخ   109/1قرارا وزير المالية رقم   3
 معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي هو مؤسسة عامة مستقلة تعمل تحت وصاية وزير المالية   4
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وآليات اإللكتروني،  للشراء  المتعددة  النواحي  ذلك  في  ضمان واجراءات  المساءلة    بما 

 الشفافية والنزاهة. 

نتائج   على  من صياغة  ت  تم  ،   MAPSمسحبناًء  ومراجعته  الجديد،  العام  الشراء  قانون 

في   ومناقشته  دوليين،  خبراء  النوابقبل  فيمجلس  إقراره  بعد  في  .  النواب   30  مجلس 

؛ 20215تموز    19تاريخ    ،244/2021رقم  شر قانون الشراء العام  ، ن  2021حزيران  

 تاريخ نشره.  منشهًرا  12 بعد  يدخل حي ز التنفيذوهو 

 

 اإلستراتيجية  أهداف

ل العام   الراهنة  الضعفمكامن  نظراً  الشراء  منظومة  المتاحة  شح  و  في  لتطبيق   الموارد 

إصالح  عملية هذه  االستراتيجية أربعة أهداف لتوجيهفقد حد دت  ،MAPS مسحتوصيات 

ً الشراء العام  في لبنان و  :دفعها قدما

 جعل اإلطار التنظيمي والسياسي يتماشى مع الممارسات الدولية الجيدة .1

 إنشاء إطار مؤسسي إلدارة  المشتريات الناجحة وبناء القدرات المطلوبة .2

 تحقيق االقتصاد والكفاءة  في عمليات وممارسات الشراء  .3

 تعزيز المساءلة والنزاهة والشفافية في المشتريات العامة .4

 

ضمن األولويات على   وإدراجها تحديد عدد من اإلجراءات ، تم  بناء   على هذه  األهداف 

 . المدى القصير

 

 المدى قصيرة إجراءات

  29يتجاوز ال موعد  في التنفيذ،  زحي   الجديد العام الشراء قانون  دخول حتى

 : التالية اإلجراءات  على التركيز سيتم ،2022تموز

لة له اإلعداد لدخول قانون الشراء العام حي ز التنفيذ ▪  ؛ من خالل إعداد المراسيم المكم 

الناظمة(    إنشاء هيئة الشراء ▪ )الهيئة  بالمهام  المقترحة وإعدادها لالضطالالعام  ع 

 ؛ في القانون الجديد  إليهاالموكلة 

بالمهام الموكلية إليها في القانون   إنشاء هيئة االعتراضات  المقترحة وإعدادها للقيام  ▪

 الجديد؛ 

تصميم  النماذج وإصدار المواد  اإلرشادية والسياسات والوثائق النموذجية لمقاربات  ▪

 .االلكترونية، والعمل على إصدارها بالنسخة  وإجراءات  الشراء الجديدة

و ▪ القدرات،  وبناء  التخصص  استراتيجية  وإصالق  بناء تصميم وإعداد  عملية  إطالق 

قانون   لتنفيذ  استعداًدا  المعنيين،  لجميع  العام القدرات  من خالل  ومتابعة  ،  الشراء  ذلك 

 في الشراء العام؛  لرفع مستوى االحترافية مج تدريبية متخصصةابر

 
 2021تموز  29من الجريدة الرسمية بتاريخ   30تم نشر قانون الشراء العام في العدد    5
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 ؛ تتوجه لكافة الجهات المعنيةعلى القانون ومبادئه وأحكامه  للتوعية نشاطات  إطالق ▪

المركزية  منصة  الإنشاء   ▪ بتطوير    نشرلااللكترونية  والبدء  الشراء،  ووثائق  إشعارات 

 أخرى خاصة بالشراء اإللكتروني.  كوناتوم عناصر

 

 المدى  إجراءات متوسطة

حاجة ال   تبرز:  4202  كانون األول  31حتى  و التنفيذ حيز الجديد القانون دخولمن تاريخ  

 : بهدفإضافية موارد إلى و الخطوات العملية على مستوى منظومة الشراء،إلى مزيد من  

 الممارسات الدولية الجيدة؛  اتي وسوالسياتطبيق اإلطار التنظيمي  بين مواءمةال ▪

 ة؛  طلوبوبناء القدرات الم شراءلا  دارة عملياتي إل اتإنشاء إطار مؤسس ▪

 في عمليات الشراء وممارساته؛ والكفاءة ةعاليوالف يةاالقتصاد الفائدة  ضمان  ▪

 ؛ شراء العام تعزيز المساءلة والنزاهة والشفافية في ال  ▪

 .لكترونياإلشراء النظام  اعتماد   ▪

واستدامة عملية اإلصالح   متوسطالمديين القصير و لدة لالمحد  مواصلة الجهود    ت لحظ أهمية

تطوير ضمان  ، و ية مستقرة وداعمةات خلق بيئة قانونية ومؤسس  بهدفالمدى الطويل    على

 .ألية تحديات جديدة قد تنشأ لتصبح قادرة على االستجابة شراء العام المنظومة 

 

 إدارته و  اإلصالح تنسيق

 : من تحقيق هدفين رئيسيين  الشراء العام  إصالح استراتيجية تنفيذ دارة إل  آليات وضعيتيح 

المستوى،    تأمين التزام  ▪ رفيع  بجهود  إصالح الشراء  مد،  مستقر وطويل األوطني 

 ،العام، بما في ذلك القرارات الرئيسية بشأن األولويات الوطنية، وتخصيص الموارد 

 ؛ واألدوار والمسؤوليات

الخطوات   توفير االرشاداتوفعالة و    شفافةمتابعة    توفير ▪ المختلفة في عملية  حول 

 المعنية به.  الجهاتاإلصالح و

تحقيق   خالل  باإلصالح المستوى رفيعااللتزام    الهدف األول، وهويجب  من  خطوات ، 

بها   تقوم  بلورة .  الحكومة اللبنانيةسريعة  لإلصالح  بهدف  مشتركة  على رؤية  والحفاظ   ،

و اإلصالح  استراتيجية  تنفيذ  على  العمل  يجب  السياسي،  والزخم  أولويات   تحديدااللتزام 

 الخطوات التنفيذية.

ي نصح     لهذا فنية وطنية  بتشكيلالغرض،  تساندها لجنة  ممثلين   لجنة وزارية  مؤلفة من 

وشمولية  تشاورية  مقاربة  على  باالعتماد  الفنية  اللجنة  تعمل  حيث  المعنية؛  الجهات  عن 

مسح  تنفيذ  خالل  اعت مدت  التي  تلك  عن  أثبت MAPS   (2019-2020منبثقة  كونها   )

اللجنة الفنية    أعمالتنسيق يجب الحرص على  كما    فعاليتها وحازت على ثقة الجهات كافة.

يلي منذ  عام  2019، والمشار إليه فيما   الجهة التي نس قت جهود االصالح  الوطنية من قبل 
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،  المبذولة   باسل  فليحان المالي واالقتصادي) لالستفادة من الجهود" )معهدالمنسق الوطني "

فعالية   المعنية،وضمان  الجهات  بين  مكو  و  التنسيق  تنفيذ  واإلصالح   ناتحسن  استكمال ، 

الجهات  مع  الخارجي  والتواصل  المختصة،  الجهات  مع  الوطني  المستوى  على  التشاور 

ت شكل   أن  يجب  كما  االختصاصات الداعمة.  متعد دي  خبراء  من  مؤلفة  فني  دعم  وحدة 

 .ولترفده بالخبرات التقنية الالزمة المنسق الوطنيوفنيين لتساند عمل 

 إنشاء آليات  تنسيق فعالة  وتخصيص  الموارد  الالزمة إلدارة عملية إصالح  الشراء  ن   إ

مكوناته    العام، هي ركائز أساسية للتنفيذ لكافة   واالستفادة  من الوسائل المناسبة الفع ال 

 . إلشراك مختلف  أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني

وزارة  المالية/  بالجهود التي تبذلها    محدودة هي  فرة  واحاليا ، الموارد المؤسسية غير  متو

على العمل  يجب . بالتالي،  لالصالح  معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي كمنسق وطني

الالزم   الدعم  للمنسق الوطني (معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي ) لضمان  توفير 

الالتنفيذ  الجيد  لإلصالح هذا  على  الدعم  غياب  ألن  سيشكل  مس،  خطر  توى   عامل 

 إلصالحي استدامته.نجاح المسار اعلى رئيسي

المواالمتاحة  الموارد    تقل ص  مع يحتاج  زنمن خالل  العامة،    مواردإلى    المنسق الوطنية 

 مالية وتقنية لتنفيذ هذه االستراتجية. 

المساندة  للتنمية    البنك الدولي والوكالة الفرنسيةالسي ما   ،قام  الشركاء الدوليونلقد   بتوفير 

مسح   تنفيذ  خالل  العمل    MAPS  (2019-2020)التقنية   صياغة قانونعلى  وخالل 

على المدى القصير  و ، مع ذلكوتطوير استراتيجية االصالح.  الجديد  وإصداره   ء العاماالشر 

 مختلف مكونات الالزمة ستخصص لتنفيذ    والمتوسط، فإن الجزء األكبر من الموارد المالية

التنفي لدخول القانون   تحضيراً  المحددة  اإلصالح التطبيقية  ، وأبرزها إعدادذحي ز   المراسيم 

للقانون،  لة  واالرشادات،  ودفاتر الشروط النموذجية   المكم   وبناء القدرات،  والنماذج ، 

المستويات،   كافة  على  المنصة اإللكترونية     تشغيلووالتواصل،   والتوعيةالوطنية 

 .المركزية

الطالع تقد م المسار اإلصالحي  أيضاً، يجب الحرص على النشر المنتظم للمعلومات حول  

  في تنفيذ وتقييم منتظم للتقد م المحرز    قياسمن خالل    ذلك  استكمالو ،  كافة الجهات المعنية

 . اإلصالحية الخطوات

ذلك،   و  ستكون هناك حاجة إلى تكثيفلتحقيق  وجمع  والرصد،  المتابعة  تحليل عمليات 

يجب  أن  يمّكن الرصد من   الجميع.   لالمعلومات من المصادر المتاحة وجعلها في متناو

 استخدام  المؤشرات المناسبة المتعلقة بكل من التقدم  المحرز  ونتائج عملية اإلصالح نفسها

 الدورية. لتقارير ا وإصدار  بإعداد والسماح

ً المهم  ومن   يأ  ايضا الدولي  ولين  لتنسيق    المجتمع  دعم   مقاربتهاألهمية  في  هذا   وجهوده 

ااإلصالح  بهدف حشد  مكوناته.من هذا المنظور   الالزمة  لموارد،  مختلف  هذا    لتنفيذ  في 

وخبرات اختصاصات    مؤلفة من،  ثة وحدات للدعم الفنيتشكيل  ثالمن الضروري  االطار،  
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لإلصالح )معهد باسل فليحان المالي  الوطني ن المنسقلكل مالدعم  المباشر  لتوفير   متنوعة

 . وهيئة الشراء العام ، وهيئة االعتراضاتواالقتصادي(، 

 

 اإلصالح  إدارة
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 2024 - 2021 ل التنفيذية إلصالح الشراء العامعمالخطة 

 

 متابعةال التنفيذ  الهدف االستراتيجي

 الُمخرج مؤشر النجاح المهلة الجهة المسؤولة النشاط  الهدف التشغيلي 

I .وبين الممارسات الدولية الجيدة  لسياساتيالتنظيمي وا ينالمواءمة بين اإلطار 

I.1 من   شراء العامالقانون  تطبيق

 الجهات الشارية قبل كافة 

ينص التي  والقرارات إعداد وإصدار المراسيم التطبيقية -1

، وممارسات  بالمؤسساتقانون الشراء العام )المتعلقة علها 

 ( لتخصصاإللكتروني، واالشراء العام، والشراء  

  معهد باسل فليحان المالي 

، هيئة الشراء  واالقتصادي 

 العام، مجلس الوزراء 

المراسيم التطبيقية   إعداد 31.12.2022

 والقرارت واعتمادها 

 

قانون   حولنشاطات لزيادة الوعي والتشاور إعداد وتنفيذ  -2

 والنصوص ذات الصلة الشراء العام 

  الماليمعهد باسل فليحان 

 واالقتصادي

من  قانون الشراء العام بمعرفة  31.12.2022

 كافة الجهات المعنية قبل

 

I.2   توسيع طرق وإجراءات

الشراء لتسهيل اختيار اإلجراء  

األنسب وفقًا لقيمة وطبيعة  

وتعقيدات مشروع الشراء كما  

 وديناميكيات سوق الشراء العام 

معهد باسل فليحان المالي،   العام الشراء  حول قانون أدل ة إرشادية  وإصدار إعداد -1

هيئة الشراء  واالقتصادي، 

 العام، مجلس الوزراء

قانون   إرشادات حولإصدار  30.06.2022

الشراء العام، يمكن الوصول  

المنصة   على دون كلفةإليها 

 االلكترونية المركزية

 

إلشعارات، والشروط تتناول اوإصدار مواد  إرشادية  إعداد -2

والمواصفات، والمهل الزمنية، ومعايير االختيار وإسناد  

 العقود واستخدامها، وأشكال العقود، وإدارة العقود

  معهد باسل فليحان المالي

، هيئة الشراء  واالقتصادي

 مالعا

إصدار مواد إرشادية واضحة   30.09.2022

دون وشاملة يمكن الوصول إليها 

كلفة على المنصة االلكترونية  

 المركزية

 

ودفاتر الشروط   ،معيارية لإلشعاراتووثائق إعداد نماذج  -3

والعقود والتقارير، مع مراعاة الحاجة إلى إمكانية 

 الشراء اإللكتروني  عند تطبيقاستخدامها أيًضا 

  معهد باسل فليحان المالي

، هيئة الشراء  واالقتصادي

 مالعا

إصدار دفاتر نموذجي ة واضحة   30.06.2022

إليها  وشاملة ويمكن الوصول 

دون كلفة على المنصة  

 االلكترونية المركزية

 

I.3   التأكد أن  الوظائف الرئيسية

السيما لمنظومة الشراء م سندة، 

+  آلية التعيينرئيس وأعضاء هيئة الشراء العام )تعيين  -1

 ( عيينمرسوم الت

مجلس الخدمة المدني ة،  

التفتيش المركزي، هيئة 

ديوان المحاسبة، الهيئة 

وجيزة   فترةبعد 

القانون   من دخول

 حيز التنفيذ

تعيين رئيس وأعضاء هيئة 

  الشراء العام 
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المتعلقة ببلورة سياسات   تلك

الشراء، والوظيفة الناظمة 

 والشكاوى.

الفساد،  الوطنية لمكافحة 

 مجلس الوزراء 

تعويضات رئيس وأعضاء  بشأنمرسوم  إصدارإعداد و -2

 هيئة الشراء العام 

م، وزارة  هيئة الشراء العا

 المالي ة، مجلس الوزراء 

تعويضات   بشأنمرسوم  إصدار  30.07.2022

رئيس وأعضاء هيئة الشراء  

 العام

 

، لهيئة اإلدارية والمالي ة  الداخلية،  األنظمة إصدارإعداد و -3

)بما في ذلك التوصيف   لديها وأنظمة العاملين الشراء العام 

 ومعايير التوظيف(  ياتالكفا أطرالوظيفي و

مجلس م، هيئة الشراء العا

، مجلس  الخدمة المدني ة

شورى الدولة، مجلس  

 الوزراء 

أنظمة واضحة وشاملة لعمل   30.07.2022

  هيئة الشراء العام 

+  التعيينآلية ترشيح رئيس وأعضاء هيئة االعتراضات ) -4

 ( التعيينمرسوم 

مجلس الخدمة المدني ة،  

التفتيش المركزي،  هيئة

ديوان المحاسبة، الهيئة 

الفساد،  الوطنية لمكافحة 

 مجلس الوزراء 

تعيين رئيس وأعضاء هيئة  30.06.2022

  االعتراضات

تعويضات رئيس وأعضاء  بشأنمرسوم  إصدارإعداد و -5

 هيئة االعتراضات

،  االعتراضاتهيئة 

وزارة المالي ة، مجلس  

 الوزراء 

تعويضات   بشأنمرسوم  إصدار  30.07.2022

رئيس وأعضاء هيئة 

 االعتراضات

 

، لهيئة اإلدارية والمالي ة  الداخلية،  األنظمة إصدارإعداد و -6

 لديها  وأنظمة العاملين االعتراضات

،  هيئة االعتراضات

،  مجلس الخدمة المدني ة

الدولة،  مجلس شورى 

 مجلس الوزراء 

أنظمة واضحة وشاملة لعمل   30.06.2022

  هيئة االعتراضات

I.4  بلورة وتطبيق سياسة شراء

عام مستدامة تمكن منظومة الشراء 

العام المستدام،  تطوير وإصدار سياسات خاصة بالشراء  -1

تعلقة ومجانستها مع السياسات الوطنية األوسع نطاقًا والم

 بالتنمية المستدامة

م، مجلس هيئة الشراء العا

 الوزراء 

 وثيقةوإصدار ونشر إعداد  31.12.2023

  حول الشراء المستدام  سياساتية
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من لعب دورها في تعزيز سياسات 

ودعم  ، الدولة وأهدافها التنموية

 استقرارها واستمراريتها 

وضع آلية للتطوير االستراتيجي الطويل المدى لمنظومة  -2

وتنفيذ   إصدارلبنان؛ قد يشمل ذلك إعداد والشراء العام في 

 ذات الصلة استراتيجيات خمسية متتالية وخطط العمل 

م، مجلس هيئة الشراء العا

 الوزراء 

للتطوير االستراتيجي  وجود آلية  31.12.2024

لمنظومة الشراء العام؛ اعتماد 

 استراتيجية متابعة

 

II.  وبناء القدرات المطلوبة إنشاء إطار مؤسساتي إلدارة فعالة للشراء 

II.1  إسناد  فعالي ة التأك د من  

منظومة في الوظائف الرئيسية 

هيئة الشراء لكل من الشراء العام 

 العام وهيئة االعتراضات 

التأكد من توفر موازنة كافية لهيئة الشراء العام وهيئة   -1

 االعتراضات

وزارة المالي ة، مجلس  

 النواب

هيئة الشراء كل من ل موازنة 30.06.2022

درجة العام وهيئة االعتراضات  م 

 العامة موازنة  ال في

 

هيئة الشراء العام   العاملين في كل منتوظيف وتعيين  -2

 وهيئة االعتراضات

هيئة الشراء العام، هيئة 

مجلس  ، االعتراضات

 الخدمة المدني ة

هيئة  كل من  العاملين فيتعيين  30.06.2022

  االعتراضات الشراء العام وهيئة 

 هيئة الشراء العام وهيئة االعتراضاتأعضاء تدريب  -3

 والعاملين لدى كل من الهيئتين 

  معهد باسل فليحان المالي

 واالقتصادي

عاملين تدريب األعضاء والإتمام  31.12.2023

في كل من هيئة الشراء العام  

 وهيئة االعتراضات

 

المراجعات هيئة الشراء العام وهيئة كل من  رفد -4

تكنولوجيا  وسائلالمالئمة، بما في ذلك تجهيزات بال

 المعلومات واالتصاالت واألنظمة اإلدارية 

ام وهيئة  هيئة الشراء الع 30.06.2022 مجلس الوزراء 

االعتراضات مجهزتان ألداء 

 مهام كل منهما 

 

II.2   إعادة تنظيم وبناء قدرات

 الجهات الشارية 

قانون الشراء  موجباتلتطبيق   اتاإلرشادتوفير إعداد و -1

وحدة للشراء في الهيكل التنظيمي إنشاء ب المتعلقة العام

أن   ى عل، الهيكل، وفقاً لالقتضاء تعديلللجهة الشارية أو 

 بشكل واضح مسؤوليات الوظائف وال ت حد د

  معهد باسل فليحان المالي

، هيئة الشراء  واالقتصادي

 العام

إصدار المواد اإلرشادية للجهات   31.12.2022 

السلطات المشرفة  الشارية و

دون ، على أن تكون متاحة عليها

المنصة االلكرتونية  على  كلفة 

 المركزية
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2-  ً قتضاء، مراجعة األنظمة ذات الصلة، بما في ذلك  لال وفقا

أية أنظمة داخلية محددة، التي تحكم التنظيم الداخلي  

أجل مواءمتها مع أحكام وأنشطة الجهات الشارية من  

 قانون الشراء العام 

مجلس  مجلس الوزراء، 

وزارة  ، الخدمة المدنية

 والبلديات  الداخلية

قانون  لتتماشى مع أنظمة معدلة 31.12.2022

  الشراء العام 

إعداد وتوفير التدقيق الداخلي، العمل ب إلى حين بدء -3

على  الحق من قبل الجهات الشارية التقييم حول ال إرشادات

 نتائجال، مع التركيز على لديهاعمليات الشراء العام  

بهدف  األداء اإلداري، على  و ،مقارنة باألهداف المحققة

التخطيط المالي والتخطيط  خالل عملياتنتائج التقييم لحظ 

 للشراء 

هيئة الشراء العام، الجهات  

 الشارية 

 

31.12.2022 
التقييم الالحق حول  إرشادات

  موجهةواإلجراءات للمقاربات 

للجهات الشارية، ويمكن 

دون كلفة من  الوصول إليها 

المنصة اإللكترونية  خالل

 المركزية 

 

  يتمت عجهاز بشري  أن لدى الجهات الشاريةمن التأكد  -4

د بو بالمؤهالت الالزمة، واألنظمة  العمل أدواتمزو 

 المناسبة للقيام بعمليات الشراء العام

هيئة الشراء العام مجلس  

الوزراء، وزارة المالي ة،  

الداخلية، الجهات  وزارة 

 الشارية 

نشر  ؛تابعةوجود آلية للم 31.12.2023

في تطبيق   مستوى الفعاليةل

 عمليات الشراء

 

II.3   وضع اإلطار المؤسسي

المالءم للتخصص في مجال  

 الشراء العام 

وشروط  وتوصيفات وظيفية معيارية،  كفاياتللأطر وضع  -1

الجهات   لدى كافة الشراء العام  بالقائمين بمهامتأهيل خاصة 

 المستويات    وعلى كافةالشارية 

هيئة الشراء العام، مجلس 

الخدمة المدنية، وزارة  

الداخلية والبلديات،  

الجهات الشارية، معهد 

  الماليباسل فليحان 

   واالقتصادي

  كفاياتالأطر توفير ونشر  31.12.2022

، معياريةالوظيفية ال وصيفاتتوال

 الخ 

 

الشراء العام   إلدراج المراسيم التطبيقية إصدارإعداد و -2

 كوظيفة محدَّدة ضمن الهيكل الوظيفي في الدولة 

 

هيئة الشراء العام، مجلس 

الخدمة المدنية، مجلس  

 الوزراء 

االعتراف رسميًا بالشراء العام   31.12.2022

منح و؛ كوظيفة في الدولة

العاملين في هذا المجال الصفة  

 ذات الصلة  
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II.4  ،حيث يكون ذلك مناسبًا

 وضع الترتيبات للشراء المركزي

  معهد باسل فليحان المالي تحليل إمكانية زيادة استخدام الشراء المشترك أو المركزي   -1

، هيئة الشراء  واالقتصادي

 العام

 إصدار تقرير تحليلي 31.12.2023
 

السيناريوهات النموذجية الستخدام  مجموعة منوضع  -2

الشراء المشترك أو المركزي، باإلضافة إلى المواد  

 ذات الصلة اإلرشادية 

  معهد باسل فليحان المالي

، هيئة الشراء  واالقتصادي

  العام

31.03.2024 

 
المواد  نشر السيناريوهات و

  اإلرشادية

المقاربات  تنفيذ تجربة واحدة أو أكثر الختبار وتحسين  -3

 العملية الممكنة للشراء المركزي 

  معهد باسل فليحان المالي

، هيئة الشراء  واالقتصادي

 العام، الجهات الشارية 

ناجحة على األقل،  تجربة واحدة  31.12.2024

  نتائجلل ومراجعة مع تقييم

نتائج  باالعتماد علىو قانون الشراء العام، استكمااًل ألحكام -4

، صياغة أنظمة  التجريبي للشراء المركزيطبيق الت

اعتماده وتطوير أطر  توسيعشراء المركزي ولنموذجية ل

   استخدامه

هيئة الشراء العام، مجلس 

 الوزراء 

مواد  الواألنظمة إصدار  31.12.2024

الخاصة بالشراء رشادية اإل

 المركزي

 

II.5   إنشاء المنصة االلكترونية

العتماد المركزية والتحضير 

 الشراء االلكتروني

الذي  للنشر اإللزامي   المركزيةلكترونية االمنصة الإنشاء  -1

الوصول إلى   سهيلولت، الجهات الشاريةتقوم به كافة 

على  ،  البيانات والمستندات الخاصة بعمليات الشراء العام

تستند إلى  قاعدة بيانات مركزية  أن تتضمن المنصة 

 (OCDS بيانات التعاقد المفتوحةالدولية )معايير  معاييرال

منصة  لل إنشاء وتشغيل فعال 30.06.2022 هيئة الشراء العام 

للشراء  مركزية اللكترونية اال

 مع قاعدة بيانات العام 

 

تحديد السياسات واإلجراءات لجمع وإدارة وتحليل البيانات  -2

ألداء،  االتفصيلية حول الشراء العام، بما في ذلك مؤشرات 

  توفيرها لهذا الغرضلألدوات التي يجب  الهتماممع إيالء ا

 على المنصة اإللكترونية المركزية

السياسات واإلجراءات منشورة   30.06.2023 هيئة الشراء العام 

، وبيانات الشراء ومطبقة

بيانات  بحسب معايير فرة امتو

 OCDS التعاقد المفتوحة

 

 تطوير مفهوم شامل العتماد وإدارة الشراء اإللكتروني -3

مع كافة  التشاور و ة؛ بجميع جوانبه ومراحله المختلف

 تقديم استراتيجية شراء إلكتروني  31.03.2023 العام هيئة الشراء 

  ، مع توفير التمويلوإقرارها
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موارد  ال؛ وتخصيص بهذا الشأن واتخاذ القراراتالمعنيين 

 طبيقهلتالالزمة 

على   بعد ثالثة أشهر الالزم

 اقرارها 

الشراء   استراتيجية في إطار الملحوظةتنفيذ التدابير  -4

 اإللكتروني  

هيئة الشراء العام،  

، جهات  الجهات الشارية

 أخرى معنية

الشراء االلكتروني  تطوير نظام  31.12.2024

الزمني  تباعاً بحسب اإلطار

ات  ؛ إجراء االختبارستراتيجية لال 

 االعداد تطبيقهو الالزمة عليه،

 

إعداد وإقرار المراسيم التطبيقية الخاصة بالشراء   -5

بما في ذلك مؤشرات األداء، مع إيالء االلكتروني، 

الشراء  رها في نظام االهتمام باألدوات التي يجب توف  

إدارة المالية  بالربط مع  بأخرى متعلقةاإللكتروني، و

الشفافية والمساءلة في  تأمين متطلبات العامة، والحاجة إلى 

وإسناد األدوار والمسؤوليات والموارد إلى  القطاع العام؛

أخرى مرتبطة ، بما يتماشى مع إجراءات عنيةالسلطات الم

 ككل إصالح اإلدارة العامةب

العام، مجلس هيئة الشراء 

 الوزراء 

موضع  الشراء اإللكتروني وضع 31.12.2024

  التنفيذ 

III. تحقيق الكفاءة االقتصادية والفعالية في عمليات وممارسات الشراء 

III.1   رفع مستوى مهارات

الموظفين والمسؤولين المباشرين 

وجميع  ،عمليات الشراءعن 

المعنيين مباشرة في التخطيط 

واإلعداد، وتقييم العروض،  

 والتلزيم، وإدارة العقود

تحديد  والمتوافرة، كما  مهارات الحالية والمواردالتقييم  -1

عن   موظفين والمسؤولينللالقدرات  تعزيزاحتياجات 

 الشراء العام 

  معهد باسل فليحان المالي

 واالقتصادي

تعزيز  حتياجات الإصدار تقييم  31.12.2022

 القدرات 

 

، على مستوى القدراتثغرات التحديد التدابير المناسبة لسد  -2

 قانون الشراء العام واستراتيجية باالستناد إلى أحكام

بناء القدرات؛ والمواءمة مع التدابير األخرى التخصص و

 تعزيز القدرات االدارية ل

  معهد باسل فليحان المالي

معاهد ، واالقتصادي

، الوطنية ومراكز التدريب

 هيئة الشراء العام 

31.12.2022 

 

التخصص  استراتيجية  اعتماد

مع توفير   ؛وبناء القدرات

خالل   موارد الالزمة لتنفيذهاال

 ثالثة أشهر
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،  الشراء العام  مجال تحديد مجموعة أولى من المدربين في -3

وإشراك موارد ، كما وفير التدريب المتخصص لهموت

على أن يتبع ، أصالً لمتابعة التدريب بشرية أخرى متوافرة

وإشراك   ة من المدربينإضافي مجموعة تدريبهذه الخطوة 

 أخرى معاهد ومراكز تدريب 

  معهد باسل فليحان المالي

 واالقتصادي

بين  31.12.2022 وعلى  مهي أين وجود مدر 

 بتوفير التدريب استعداد للمباشرة 

 الوطني مستوىعلى ال

 

قانون الشراء العام   تطبيق التدريب على وفيرتتطوير و  -4

 الجديد 

  معهد باسل فليحان المالي

 واالقتصادي

وصول شخص واحد على األقل   30.06.2022

  من كل جهة شارية إلى التدريب

عد  م عن ب  اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتطوير وتنفيذ التعل   -5

 م وتنويع تقنيات التعل  

  باسل فليحان الماليمعهد 

 واالقتصادي

التدريب على   توفير برامج 31.12.2022

  الشراء على منصة تعلم  

تقنيات  اعتماد الكترونية مع 

 تلبي االحتياجات حديثة 

 

قانون الشراء العام،   مختلف جوانب تشمل تطوير إرشادات -6

 بتنفيذ القانون المعنيينوإتاحتها لجميع 

  الماليمعهد باسل فليحان 

، هيئة الشراء  واالقتصادي

 العام

إلى   المعنيينجميع وصول  31.12.2022

قانون الشراء   حول إرشادات

 العام

 

للجهات الشارية   تقني المتخصصتوفير التدريب التطوير و  -7

تحليل االحتياجات،  وتخطيط،  مواضيع تتعلق بال على

وإعداد  وأبحاث السوق، واختيار المقاربات واإلجراءات، 

 دونشر خطط الشراء، وكذلك على إدارة العقو

  معهد باسل فليحان المالي

معاهد ، واالقتصادي

، الوطنية ومراكز التدريب

 هيئة الشراء العام 

وصول كل جهة شارية إلى   31.12.2023

التدريب التقني على األقل لمرة  

متابعة على  وضع آلية لل ؛واحدة

 والطويلالمدى المتوسط 

 

استخدام المنصة  حول معنيين للتطوير وتوفير التدريب  -8

 اإللكترونية المركزية للشراء العام

  معهد باسل فليحان المالي

، هيئة الشراء  واالقتصادي

 العام

مدربة جيداً   الجهات الشارية 31.12.2022

الستخدام المنصة على جهوزية و

 اإللكترونية المركزية

 

الشراء اإللكتروني، حول استخدام التدريب تطوير وتوفير  -9

 التطبيق على أن يسبق التدريب مرحلة، عند توافره

  معهد باسل فليحان المالي

، هيئة الشراء  واالقتصادي

 العام

بما  على التوالي التدريب إتمام 30.06.2024

نظام  توقيت تشغيل يتماشى مع  

 يالشراء اإللكترون
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 ألبعادللمساعدة في دمج اإرشادات  وتوفير تطوير  -10

في  ،باإلضافة إلى معايير االستدامة ،االجتماعية والبيئية

وإسناد العقود، مثاًل  التقييمالشروط والمواصفات ومعايير 

والبدء   استخدام المعايير البيئية وتكاليف دورة الحياة؛

 لجهود بناء القدراتاستكمااًل  تنفيذهاب

  معهد باسل فليحان المالي

، هيئة الشراء  واالقتصادي

 العام

العام  شراء للوجود مقاربات  31.12.2023

مراقبة استخدامها  مستدام؛ال

تحقيق نجاحات   واإلعالن عنها؛

 أولية

 

III.2  تطوير استخدام االتفاقات

  اإلطارية

النموذجية الستخدام االتفاقات  خياراتوضع بعض ال -1

 ذات الصلة  اتاإلطارية، وإعداد اإلرشاد

  معهد باسل فليحان المالي

، هيئة الشراء  واالقتصادي

 العام

 الخيارات النموذجيةنشر  31.12.2022

  داتواإلرشا

تشجيع استخدام االتفاقات اإلطارية في الحاالت التي يمكن  -2

 فيها االستفادة من مزاياها 

معهد باسل فليحان المالي  

واالقتصادي، هيئة الشراء  

 العام

تنفيذ نشاطات تعزيز الوعي   31.12.2023

  والتدريب

III.3   تعزيز مشاركة الشركات

على نطاق أوسع وقدر أكبر من 

المنافسة، من خالل وضع شروط 

عقود تلزيم عادلة ومعقولة ومعايير 

وتطبيقها بطريقة متسقة وشفافة،  

 وتسهيل الوصول إلى المعلومات 

قانون الشراء   حول تنظيم حمالت مخصصة لرفع الوعي -1

 يتيحها  الجديد وفرص األعمال التي العام

  معهد باسل فليحان المالي

 واالقتصادي

توفير المعلومات لمجتمع   30.06.2023

جاهزة   حملة متابعةاألعمال؛ 

 لتنفيذ ل

 

العوامل التي تعيق   كافة لتحديد  تنفيذ دراسة تحليلية -2

  مؤسسات، السيما الصغيرة والمتوسطةلل الناجحة  مشاركةال

، والمؤسسات التي تديرها سيدات أو العائدة ملكيتها  منها

 في الشراء العام  ، يمثلون أقلية في المجتمعألفراد 

  معهد باسل فليحان المالي

 واالقتصادي

 ة تحليليال الدراسة نشر تقرير 30.06.2023
 

التي تحول   معوقاتاتخاذ تدابير لتقليل أو تخفيف أو إزالة ال -3

النتائج واتخاذ  متابعة دون المشاركة في الشراء العام؛

 لالقتضاء وفقاً تصحيحية  إضافية إجراءات

 تضاعف مستويات مشاركة 31.12.2023 هيئة الشراء العام 

مرتين على  القطاع الخاص 

 األقل

 

تحديد  عمليات متابعة ورصد النتائج المترتبة عن -4

،  العقود تلزيمومعايير االختيار واالحتياجات والشروط 

الجهات الشارية، واتخاذ   من قبل هاوتطبيقواالبالغ، 

إجراءات  نشر النتائج بانتظام؛  31.12.2024 هيئة الشراء العام 

  تصحيحة مطبقة
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 وفقاً لالقتضاءاإلجراءات التصحيحية 

في  العرض والطلب   جانبي تحليلية تتناولدراسة  تنفيذ -5

(، هالعام في لبنان ومدى تجانسهما )أو عدمسوق الشراء 

  التنمية االقتصاديةتوجهات واستخدام النتائج لتوجيه 

 وسياسات الشراء العام

  معهد باسل فليحان المالي

، هيئة الشراء  واالقتصادي

 العام

الدراسة  نشر تقرير  31.12.2024

من قبل  تائجالن استخدام  ؛التحليلية

لقيام التخطيط ل ؛الحكومة

ر  متابعةلدراسات ب  التطو 

 

IV تعزيز المساءلة والنزاهة والشفافية في الشراء العام . 

IV.1 عملية إجراء   تأسيس

مشاورات دورية ومنهجية مع 

مجتمع األعمال والمجتمع المدني 

 ورفع مستوى شفافية الشراء العام

آليات تعزيز التشاور مع المجتمع المدني،  ومأسسةتطوير  -1

، أو عند تنفيذ  سواء عند تطوير السياسات أو تعديلها

 مشاريع أو عمليات شراء محددة

  معهد باسل فليحان المالي

، هيئة الشراء  قتصاديواال

 العام

  ؛ نجاحمتوافرة آليات تشاور 31.12.2022

  تطبيق التجربة األولى  

المنصة االلكترونية المركزية من قبل كافة  ستخدام ا -2

  وبيانات معلوماتالجهات الشارية، لتأمين الوصول إلى 

 دون كلفة بسهولة وحول عمليات الشراء العام، شاملة 

لتوسيع   مطبقة خطوات متتالية 31.12.2022 هيئة الشراء العام 

نطاق وشمولية بيانات الشراء 

 العام

 

لمنظمات المجتمع   موجهة تنظيم برامج توعية وتدريب -3

  بيانات الشراء العام الوصول إلى تتمحور حولالمدني 

 وتحليلها 

  معهد باسل فليحان المالي

هيئة الشراء  ، واالقتصادي

 العام 

متابعة   األنشطة بنجاح؛تنفيذ  31.12.2023

 التنفيذ 

 

IV.2  تبسيط وتوضيح مبادئ

 ودعم تطبيقها  النزاهة والمساءلة

سلوك للشراء العام تكون   قواعد  تطوير وإصدار مدونة -1

 ملزمة لجميع الجهات الشارية 

  السلوكقواعد مدونة  نشر 30.09.2022 هيئة الشراء العام 

بما في   ،المرعية اإلجراءلقوانين واألنظمة ل مراجعة إجراء  -2

ذلك القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، لضمان تحديد مفاهيم  

تطبيقها على  تحديد مدى النزاهة والمساءلة بوضوح و

ً الشراء العام، و  ء قتضالال اقتراح توصيات ذات صلة، وفقا

  هيئة الشراء العام 

31.12.2024 
تراح  اقلمراجعة القانونية وإتمام ا

  التوصيات

اتخاذ تدابير من أجل التنفيذ الفعال لقوانين مكافحة الفساد،   -3

 الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بشكل كامل  تفعيلمن خالل 

مكافحة  الوطنية لهيئة تفعيل ال 30.06.2023 مجلس الوزراء 

  ن مطبقةقوانيالالفساد؛ 
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IV.3   إزالة الثغرات والتداخالت

الهيئات الرقابية ورفع  في أدوار 

مستوى الشفافية في عملها، مع  

تحقيق نتائج جيدة   التركيز على

للشراء العام ومنع الممارسات  

 السيئة

دراسة اإلطار التنظيمي والمؤسساتي الحالي للرقابة على   -1

تحديد أهداف   الشراء العام، تحديد الثغرات والتداخالت؛

التخفيف من إجراءات الرقابة الزائدة، مع الرقابة ومبادئها؛ 

من  الشراء أكثر  في مخاطرالالتركيز على الوقاية من 

 اتخاذ الخطوات التصحيحية 

هيئة الشراء العام، ديوان  

المحاسبة، وزارة المالي ة  

من الجهات  وغيرها

 المعنية 

الثغرات سد  مواءمة السياسات؛ 31.12.2023

التنظيمية والمؤسساتية وإزالة  

التداخالت؛ مراجعة وتحديث 

 المقاربات 

 

سياسة للتدقيق الداخلي باإلضافة إلى خطة   إعداد وإقرار -2

الجهات   كافة فيتدريجيًا  تطبيقهالالءمة موارد معمل و

الشارية على المستويين المركزي والمحلي  

مواءمتها مع تطوير التدقيق الداخلي بشكل عام  و للحكومة؛

 إدارة المالية العامة واإلصالحات على مستوى

وزارة المالي ة، هيئة  

الشراء العام، الجهات  

 الشارية 

 

30.06.2023 
وضع إطار للتدقيق الداخلي؛  

مجموعة أولى   تعيين وتدريب

تحقيق نجاحات  المدققين؛ من

 أولية

 

ة من االمتثال الرسمي يهيئات الرقاباهتمام التحويل  -3

  في سبيل القيمة منلإلجراءات إلى تحقيق النتائج المرجوة 

معايير اإلنصاف والحياد  إنفاق المال العام، مع احترام

وااللتزام باإلجراءات القانونية الواجبة؛ وعلى وجه  

  أكبر علىبشكل ديوان المحاسبة  تركيزالخصوص، ضمان 

 األداء على دوره في الرقابة

هيئة الشراء العام، ديوان  

 المحاسبة

مراجعة السياسات والممارسات؛  31.12.2024

  وغيرهم مدققينإعادة تدريب ال

مراقبة النتائج  ؛نيينمن المع

 ونشرها 

 

 النتائج والتوصيات والتقارير فور إصدارها، القيام بنشر -4

على المنصة   الصادرة عن مختلف الهيئات الرقابية

 ، واتاحتها دون كلفة اإللكترونية المركزية

هيئات الرقابة المعني ة، ال

 مجلس الوزراء 

دون توفر المعلومات المذكورة  31.12.2024

ة  اإللكتروني  المنصة  على كلفة

  المواقععلى و ةالمركزي

 الخاصة بكل هيئة االلكترونية

 

IV.4  كشف حاالت االحتيال

والفساد، والتحقيق في مالبساتها، 

المتعلقة بالمساءلة   الشراء العامالتأكد من أن بيانات  -1

ونشرها وإتاحتها إصدارها وجمعها  والنزاهة والشفافية يتم

 على المنصة اإللكترونية المركزية دون كلفة

توفر المعلومات المذكورة   30.06.2023 هيئة الشراء العام 

  بناًء عليها  اتخاذ تدابيروإمكانية 
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واتخاد تدابير العقاب المالءمة 

 بشكل فع ال

وسائل الشراء العام من خالل تطوير استكمال أحكام قانون  -2

هيئات البسيطة وفعالة لمتابعة وإنفاذ قرارات وتوصيات 

مع اتخاذ تدابير صارمة لضمان   والجهات المعنية، ةيالرقاب

بحسب   العقوبات المناسبة تطبيقالوفاء بااللتزامات و

 الحاالت

هيئة الشراء العام، هيئة 

  هيئةاالعتراضات، 

ان التفتيش المركزي، ديو

الهيئة الوطنية   المحاسبة،

لمكافحة الفساد، الجهات 

الشارية، مجلس شورى  

من الجهات  الدولة وغيرها

 المعنية 

لضمان   وطرق وجود آليات 31.12.2024

قانون الشراء العام   تطبيق

القرارات الصادرة عن الهيئات  و

 ة يالرقاب

 

 

 


