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 المقدمة

ي العالم مهما بلغت مساحتها وأ�ا كان شكلها الدستوري، بما فيها الدول اإلتحاد�ة أو نكاد 
ال نجد دولة �ن

ي اعتمدت الالمرك��ة اإلدار�ة الموسعة، ل�س لديها إدارة مرك��ة تعىن بموض�ع الصفقات  المركبة، والدول الى�
 . اء العمو�ي ات�ج�ات وخطط ال��  العموم�ة واس��

ي لبنان 
ي العام إدارة المناقصات  أ�شأت�ن

تار�ــــخ  ٢٤٦٠/٥٩رقم  التنظ��ي  بموجب المرسوم، ١٩٥٩�ن
(نظام  ٢٨٦٦/٥٩قم أوجب المرسوم التنظ��ي ر  ولقد ، ، المتعلق بتنظ�م التفت�ش المركزي٩/١١/١٩٥٩

المطبقة ع� سس األ  ذات المؤسسات العاّمة والبلدّ�ات واتحادات البلد�ات إعتماد المناقصات) ع� 
ي موض�ع الصفقات العموم�ة (المادة الثان�ة منه)اإلدارات العامة 

الموحدة إلجراء اال أن نظام األسس  .�ن
ي النص منذ العام  ، ع� أهميته،الصفقات العموم�ة

ي �ن
ي الواقع، ١٩٥٩ب��

 .ولم �عمل به �ن

ح القواعد والتقن�ة،  البش��ةالحاجات تحدد  مستقلة�حتاج تنظ�م الصفقات العموم�ة ا� إدارة  تق��
تجمع المعلومات حول الصفقات العموم�ة، تحللها لإلستفادة قب تطبيق القواعد اإلجرائ�ة، التنظ�م�ة، ترا

ي تحض�ي الموازنة، وعمل�ات الرقابة ع� الق�مة المواز�ة 
بح�ث �شكل مرصًدا وطنً�ا للصفقات  ،لإلنفاقمنها �ن

ي  ،العموم�ة
صف عمل�ة مكافحة الفساد، �كون خطوة حق�ق�ة وأ��دة �ن األخطاء  إدارة المناقصاتد ��

وتضع امام المراجع المختصة كافة المعط�ات �ي  ،، وتصدر التقار�ر بها ة �مؤسسات الرقابال وتعلموالمخالفات 
ش�د اإلنفاق العام.   تتمكن من اتخاذ القرار الحك�م ل��

ي إلدارةي  الدور الرقاى�
�

ي من نظام المناقصات ١٧من خالل المادة  ،�شكل واضح ،المناقصات تج� ، الى�
: وجب ع� اإل ـتُ   دارة التدقيق بما ��ي

نامج السنوي العام أو وجود ترخ�ص ب�جرائها.  إدراج - أ ي ال��
 المناقصة �ن

 .المطل��ةالملف ع� المستندات  إحتواء - ب

 عتماد للصفقة. اإل ما يثبت توفر  وجود  - ت

وط الخاصة من المرجع الصالح تصديق - ث ن واألنظمة. و� ،دف�� ال��  نطباق أحكامه ع� القوانني

وط الخاصة والمستندات من كل ما من شأنه تقي�د المنافسة خلو  - ج أو ترجيح كفة أحد  ،دف�� ال��
 . ن  المنافسني

ر ف ،بغ�ة التهرب من تطبيق األحكام القانون�ة ،تجزئة األشغال أو اللوازم عدم - ح ي و�دون أي م�� أو  ىن
 .  ما�ي

 تقدير ال�م�ات واألسعار.  صحة - خ
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لضبط احت�اجات اإلدارة، علًما أن مرحلة ان مراقبة صحة تقدير ال�م�ات واألسعار، عمل�ة مهمة جًدا 
اء العام ي دورة ال��

ألن صحة ودقة ووض�ح التقدير تجنب أي غموض أو  ،تحد�د الحاجات �ي أهم مرحلة �ن
ي عمل 

اإلمكانات  دارة المناقصاتال تتحقق بدون ان تكون إل  هذه العمل�ة .ستالمالتل��م واإل  لجانإشكال�ات �ن
ي تمكنها من  اء و الفن�ة والمال�ة الى� ي جرت أو ستجر تكل�ف خ�� ، وتحل�ل يجمع المعلومات عن الصفقات الى�
تجنب طلب إ�ضاحات  واألسعار  �اتكما أن صحة تقدير ال�م  أسعار السوق.  ومقارنة أسعارها واالطالع ع�

ن  ي هدر المال العام.  من العارضني
 تحول دون تم��ر إتفاق�ات رضائ�ة ملحقة من شأنها التسبب �ن

ن الرقابة ع� عدم تجزئة األشغال او اللوازم بغ�ة التهرب من تطبيق األحكام القانون�ة، ال يتحقق من إ
ي تجرى لديها أً�ا كانت ات المناقص دارةدة اقالمتعا الجهاتالناح�ة العمل�ة ما لم تعلم 

بالصفقات الى�
ي 

ما �حتم ع� الجهات  .بالمعلومات ال�املة حولها إدارة المناقصات، وتزو�د إجرائها الط��قة المعتمدة ��
ي  علًما أنه  ،تج��ــها المشمولة بصالح�ات إدارة المناقصات إ�داع اإلدارة كافة المعلومات حول الصفقات الى�

 بالمادة ، ١٠/٢/٢٠١٧تار�ــــخ  ٢٨و�عد صدور قانون حق الوصول إ� المعلومات رقم 
ً

منه،  السابعةوعمأل
بات لزاما ع� اإلدارات والمؤسسات العامة أن تن�� كافة المعلومات المتعلقة باإلنفاق العام الذي تقوم 

ن  ،به ا ألحكام المادتني
ً
عة حقوق اإل  ١٥و ١٤وذلك إنفاذ ي أخذ من �� ي  �سان والمواطن الى�

ي �ن
بها الدستور اللبناىن

ي العام مقدمته، وتطب�قا لموجبات ا
ي ا�تمل إنضمام لبنان إليها �ن  .٢٠٠٩إلتفاق�ة الدول�ة لمكافحة الفساد الى�

ع� إ�قاع الحفاظ ع� المال العام واستخدامه بالشكل  إن معالجة مشا�ل الصفقات العموم�ة وضبطها 
ع� مستوى  واسعة مرك��ةإعتماد ال مع  ال تتعارض لرقابة مرك��ة ق��ة وفاعلة ا اعهاخض�كون ب، األمثل
 .التنف�ذ

ي لبنان
ي القسم األول مشا�ل الصفقات العموم�ة �ن

ي إنجازات إدارة  ،�عالج هذا التق��ر �ن
ي القسم الثاىن

و�ن
ن  ي القسم الثالث �عرض ٢٠١٨ -٢٠١٧المناقصات خالل العامني

حات من شأنها ، و�ن ن مردود�ة مق�� تحسني
�ات العموم�ة وتخف�ض ق�مته.   اإلنفاق ع� المش��

 العموم�ةمشا�ل الصفقات القسم األول: 
ي لبنان يزال ال 

ن  ال�فاءة والفاعل�ةدون نظام الصفقات العموم�ة �ن و�واجه بل�غ هذا الهدف  ،المرجوتني
ن النص وتطب�قاته  اوح بني  الفّن�ة والبش��ة.  ات العامةومقدرة اإلدار مشا�ل ت��

: غ�اب اإلدارة الموحدة والمعلومات المرك��ة 
ً

 أوال

 الصفقات إدارة بصالح�ات المشمولة الجهات .١
، ورغم ان بعض المؤسسات العام جم�عها الدارة المناقصات لالماال تخضع الصفقات الممولة من 

 نفاقانه من شبه المؤكد ان �سبة اإل ال �ة معلومات عن حجم صفقاتها، العامة ال تزود إدارة المناقصات بأا
ي  ضمن إدارة الصفقات

نفاق العام ع� هذه % من مجمل اإل ١٠مجال الصفقات العموم�ة ال ت��د عن �ن
 .الصفقات
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إن من سمات أي نظام صفقات عموم�ة فاعل،  ت العامة والبلد�ات ألنظمة موحدة،ال تخضع المؤسسا
ي لبنان و�عض البلد�ات والهيئات واللجان تنفق ، علًما أن التبس�ط والتوح�د والشمول

المؤسسات العامة �ن
ال  والبلد�ات أن موازنات المؤسسات العامة كما ،بالمل�ارات ع� صفقاتها، وال تخضع إلدارة المناقصات

 .تعرض ع� السلطة التش��ع�ة للتصديق عليها

 العموم�ة الصفقات عن المعلومات غ�اب .٢
ي لبنان جهة مرك��ة تملك كامل المعلومات عن الصفقات  ،ع� خالف معظم دول العالم

ال توجد �ن
العموم�ة ل�ي يتم تجم�عها بح�ث يبىن عليها التحل�ل الهادف ا� استخالص النتائج والس�اسات عن مجمل 
، هذه  ي مجال الصفقات العموم�ة والنهج الممكن اعتماده ع� الصع�د االقتصادي واالجتما�ي

االنفاق �ن
ي معظم دول العالم الهيئة العل�ا للصفقات العموم�ة. الوظ�فة ت

 توالها �ن

، الذي �فرض ع� الجهات ١٠/٢/٢٠١٧تار�ــــخ  ٢٨رغم إقرار قانون حق الوصول إ� المعلومات برقم 
العموم�ة ��� موازناتها والمعلومات المتعلقة ب�نفاقها فإن بعض المؤسسات العامة ال تج�ب إدارة 

ي موض�ع طل
ي الخاص بها. المناقصات �ن

وىن ها ع� الموقع اإلل���  ب هذه المعلومات لن��

 لجان التل��م: ثانً�ا
ي إدارة المناقصات من

ي �شك�ل لجان التل��م ألن هذه اللجان غ�ي مدفوعة  تعاىن
الصع��ة العمل�ة �ن

 المعن�ة. ميتهم غ�ي ملزمة للجهات األتعاب وغالًبا ما �حجم الموظفون عن المشاركة فيها ألن نصوص �س

 من المبدأ الق
�
ن رؤساء وأعضاء ائل أن ال عمل بدون بدالت أتعابانطالقا ورة تحصني  من �ن

�
، وانطالقا

 للمعاي�ي العالم�ة، من البدي�ي أن �ع� رؤساء 
�
لجان المناقصات الذين �جرون تل��مات بمبالغ ضخمة، وفقا

مهامهم لدى إدارة المناقصات، وذلك  وأعضاء لجان المناقصات تع��ضات مال�ة تكون حوافز ع� ممارسة
 . ١٩٨٠ن�سان  ٧تار�ــــخ  ٤الصادر بالقانون رقم  ١٩٨٠للعام  العامة من قانون الموازنة ٢٦استنادا� إ� المادة 

وع مرسوم  رئاسة التفت�ش المركزي بموجب كتاب �حمل  أملت منمن هنا أعّدت ادارة المناقصات م��
وع المرسوم ٢٠١٢-١٢-١٠تار�ــــخ  ٦٣٧/١٠رقم الصادر  ، رفعه ا� مقام رئاسة مجلس الوزراء، و�ر�ي م��

عن أعمال تع��ضا رؤساء واعضاء لجان المناقصات  إعطاءا�  ١٩٨٠المنظم باإلستناد ا� قانون موازنة العام 
ي يتقاضون عنها رواتبهم.   �سند إليهم، ال عالقة لها بمهامهم األصل�ة الى�

ا
ً
  إساءة تطبيق القانون :ثالث

 �ض مدة اإلعالنتخف .١
أ�ام خارج إطار األسباب  ٥إ�  طلبات تخف�ض مهلة اإلعالن ،من قبل بعض الوزراء  ،د إدارة المناقصاتر� تَ 

ها قانون المحاسبة العموم�ة، حى� أنه بالنسبة لبعض الوزارات تكاد ال تصل  ن ي �ج�ي القانون�ة والموضوع�ة الى�
 م

ّ
ورة وال�عة، وتخف�ض اإلعالن مقرونة بطلب عاملة إ� إدارة المناقصات إال تخف�ض مهلة بحجة ال�ن

ي المنافسة أو �حد منها ع� األقل
 عن أنه �ل�ن

ً
اإلدارة، و�خل  هو مؤ�� حاسم ع� غ�اب التخط�ط عن ،فضال
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ن   ثم بمبدأ المساواة ألن بعض العارضني
ً

ما  ،الصفقةع� علم مسبق ب�جراء  ا �كونو  قد  بمبدأ العلن�ة أوال
 فيها.  واإلستثمار الدولة ينعكس ع� سمعة 

 الصفقاتتجزئة  .٢
ي التفت�ش غالبا ما تعمد بعض اإلدارات إ� تجزئة الصفقات 

لتجنب الخض�ع لرقابة إدارة المناقصات �ن
ي الوزارات، تقل ق�مة كل منها  محصورة و�جراء استدراجات عروض ،المركزي

ن �ن بقرارات من الوزراء المعنيني
ة ي حال  ،إن إرسال الب�انات والمعلومات كاملة إ� إدارة الصفقات �سمح لها  .عن ما�ة مليون ل�ي

 رصد �ن
.  تجزئة، مخالفات  إبالغ المراجع المختصة إلجراء المقت�ن

 المعاي�ي البيئ�ة واإلجتماع�ة: رابًعا
ن اإلعتبار مقتض�ات التنم�ة المستدامة وترا�ي  وط نصوًصا تأخذ بعني ال تتضمن معظم دفاتر ال��

 بارات البيئ�ة واإلجتماع�ة. اإلعت

وط ال س�ما لناح�ة تبس�ط اإلجراءات  تعمد إدارة المناقصات إ� وضع مالحظات ع� دفاتر ال��
وط  وتخف�ف اك بما يتالئم مع موض�ع الصفقةال�� ة  ،المطل��ة لإلش�� وذلك لتشجيع المؤسسات الصغ�ي

ن العمل والضمان والمتوسطة الحجم ع� المشاركة، كما أن إدارة المناقصات تر  ي مالحظاتها قوانني
ا�ي �ن

ن إستخدام ال�د العاملة اللبنان�ة وتطلب ي �ستوجب ذلك ،االجتما�ي وتحف�ي دراسة أثر  ،بالنسبة للمشار�ــــع الى�
 . ي  بيىئ

ي بعد التل��م  ،الوزراء ال يتق�دون غالًبا بهذه المالحظات بعض إال أن و��ون ع� إجراء دراسة األثر البيىئ
 عن مخالفته للنصوص النافذة  بعد  وأح�انا 

ً
التنف�ذ، و��ف النظر عن مدى تنف�ذ هذا الموجب فإنه فضال

ن حما�ة �جعل من هذه الدراسة المت ي حال إجرائها من دون جدوى و�ط�ح السؤال لماذا ال تنفذ قوانني
أخرة �ن

ي أن  و�ما البيئة؟ 
ي هذ المال�ة العامة ��

ائب موجعة ع� مخال�� � تلزمهم عجز لماذا ال تفرض �� ه القوانني
 التق�د بأحكامها؟

  القرارات الصادرة عن السلطة التنف�ذ�ة: خامًسا
ا  مختصة قانونا و تكل�ف جهات غ�ي أ ،باجراء الصفقات بطرق غ�ي تنافس�ة نافذة قراراتتصدر اح�انً

 من اإلدارات المعنّ�ة ،ب�جراء بعض هذه الصفقات
ً

وط بدال دون أن من  ،أو تكل�ف لجان لوضع دفاتر ��
وط  تخضع  إدارة المناقصات.  لتدقيقهذه ال��

ي صدرت فيها قرارات تخالف  ي أثارت عالمات إستفهام �ي تلك الى� �الحظ أن الصفقات العموم�ة الى�
ض أن تتوفر فيها أوسع منافسة ومشاركة  ،أحكام قانون المحاسبة العموم�ة و�ي تتعلق بصفقات ضخمة �ف��

والحفاظ ع� مستوى  جيع اإلستثمارات ف�هولضمان حسن سمعة البلد و�ش ،لتحقيق ال�فاءة والفاعل�ة
ن من البىن التحت�ة والخدمات�ة،  نذكر منها ع� سب�ل المثال:  معني

 

http://www.ppma.gov.lb/
http://www.ppma.gov.lb/


 ٢٠١٨ -٢٠١٧التق��ر السنوي لعا�ي             إدارة المناقصات -التفت�ش المركزي   - رئاسة مجلس الوزراء - الجمهور�ـــــة اللبــــــنان�ة

 

www.ppma.gov.lb                  ٤٣ / ٦صفحة 

ي الهاتف الخليوي صفقة -۱
وط نصوًصا ال تأتلف مع قانون  تل��م شبكى� ح�ث تضمن دف�� ال��
ن إ� عارَض هت هذه الصفقة وانت ،المحاسبة العموم�ة ن  ني ن بوجود  إثنني يتنافسان ع� شبكتني

وط أ�ضا أن  وط ب�عطاء كل عارض شبكة واحدة وتضمن دف�� ال�� ي دف�� ال��
نص ص��ــــح �ن

�ل ع� األسعار المعروضة ع� عدة جوالت  ن 0Fالمناقصة تجري ع� أساس ت�ن

١. 

ي إدارة المناقصات عدم  خش�ة
تحول هذه الصفقة من مناقصة إ� محاصصة قررت لجنة التل��م �ن

1Fالس�ي بها النتفاء عن� المنافسة

٢. 

ن  الم�كان�ك�ة، المعاينة مرا�ز صفقة -۲ ا واضًحا عن الدستور والقوانني
ً
�شكل هذه الصفقة إنحراف

ي تار�ــــخ الصفقات الع ،والمعاي�ي 
ي لبنان موم�ةإذ ألول مرة �ن

2F�صدر قرار �ن

ي بتشك�ل لجان  ٣
�ق�ن

ا ألحكام قانون المحاسبة العموم�ة، رغم كتبها ومالحظاتها وتقار�رها أ� تل��م ال
ً
خالف

ي إدارة المناقصات من دون اإللتفات إ� مالحظاتها 
المعنيون ع� إجراء الصفقة مكانً�ا ��

 . من حقوق الدولة المال�ة اعتمدت أساًسا لتقي�م العروضتؤ معادلة ال  وفق

مع قرارات تخالف القواعد المتعلقة الصفقة فقت هذه ترا :بواخر الطاقة عروض إستدراج -۳
تار�ــــخ  ٥٢القرار رقم و  ،١٧/٨/٢٠١٧تار�ــــخ  ٦٠ومنها القرار رقم  ،بالصفقات العموم�ة

وط ٤٨إدارة المناقصات مهلة  الذي أع� ٢٤/٨/٢٠١٧ كما تضمن  ،ساعة لدراسة دف�� ال��
ن إ�   ثالثة أسابيع و�ي مهلة ال تنسجم معهذا القرار تمد�د مهلة تقد�م العروض من أسبوعني

ورة معاينة مواقع العمل ووضع دراسات تمه�ًدا لتحض�ي  طب�عة الصفقة وتعق�داتها الفن�ة و�ن
  العروض وتقد�مها. 

مشيرةً إلى الشروط غير التنافسية والمهل غير  ،قصات مالحظاتها ضمن المهلةإدارة المناأنجزت 
3Fالكافية لتقديم العروض

حة  ،٤ ي الصفقة توسع باب المنافسة لم تعمق��
اك �� وط اإلش�� د�الت ع� ��

 .يؤخذ بها

ي اإلدارة اللبنان
خاضعة  ة ومؤهلةوءكف �ة ومؤسساتها العامة كوادر �ش��ةهذا اإلنجاز يثبت أن �ن

ن والمستشار�ن ،ع� إنجاز المهام المطل��ةلة، قادرة ءللرقابة والمسا  إلنجاز  ،وأن اللجوء إ� اإلستشار�ني
ف الخ��نة العامة وال �ع�ي النتائج المرجوة.  ،هذه المهمات ن  غالًبا ما �ست�ن

                                                

 ٢٩/٤/٢٠١٥تار�ــــخ  ٧قرار مجلس الوزراء رقم  ١

 ٨/١٢/٢٠١٥مح�� لجنة التل��م تار�ــــخ  ٢

 ٨/٤/٢٠١٥تار�ــــخ  ٨٣قرار مجلس الوزراء رقم  ٣

 .٢٠/١٠/٢٠١٧تار�ــــخ  ٣٥وقرار مجلس الوزراء رقم  ١٤/٩/٢٠١٧تار�ــــخ  ٢قرار مجلس الوزراء رقم  ٤

ي مح�� ل
 .٣١/١٠/٢٠١٧جنة التل��م المؤرخ ��
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 : الصفقات غ�ي التنافس�ةسادًسا 
 الرضائ�ة االتفاقات -۱

ي 
وطعقد إتفاقات رضائ�ة معظم األح�ان �الحظ �ن خارج إطار األسباب  خاصة بدون دفاتر ��

ها القانون، علًما  ن ي �ج�ي ي التش��ــــع أصبحت القاعدة الموضوع�ة والقانون�ة الى�
أن هذه الط��قة االستثنائ�ة �ن

ي التطبيق
ات  ،العامة �ن وأن �سبة االتفاق�ات الرضائ�ة من مجم�ع الصفقات العموم�ة �ي إحدى مؤ��

م بتطبيق مبدأ  ن ي اتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة الفساد مل��
ي مرتبات الفساد، ولبنان كعضو �ن

تصن�ف الدول �ن
ي الص

،  كلما كان ممكًنا اجراء صفقات تنافس�ةفقات العموم�ة، وعدم اللجوء إ� الطرق االستثنائ�ة  المنافسة �ن
ي تعت�� النظام االقتصا ي الى�

دي حر قائم ع� كما أن هذه االتفاقات الرضائ�ة تتعارض مع أحكام الدستور اللبناىن
ي ممارسة  المبادرة الفرد�ة

وح��ة الصناعة والتجارة، ما يؤكد أهم�ة دور إدارة الصفقات العموم�ة �ن
ي تعت��  ٢٨٦٦/٥٩من المرسوم التنظ��ي  ١٧الصالح�ات المعطاة لها بموجب المادة  (نظام المناقصات) والى�

ام بمبادئ ح��ة المنافسة وح��ة التجارة و  ن ي بمثابة اآلل�ات العمل�ة اإلجرائ�ة لتأ��د اإلل��
الصناعة المكرسة �ن

 الدستور. 

 المحصورة العروض إستدراجات  -٢

ن إخت�ار ال�� بقرارات  محصورة بلوائح مخت�ة إجراء إستدراجات عروض�الحظ  كات المدعوة من تج�ي
كة أهمها أن اللوائح المعدة بعض دون معاي�ي واضحة، و�ذا جمعنا  هذه القرارات فإنها تتضمن قواسم مش��

ي الصفقات وع��  ،كل أصحاب اإلختصاص  مخت�ة ال �شملال
بل �شمل فئة محددة تتكرر أسماؤها �ن

 السنوات، ما �خلق إحتكارات ترفع األسعار وتخنق فرص نمو االقتصاد. 

 غ�اب التقدير والتخط�ط :سابًعا
 التقديري السعر -۱

ري إن اإلدارات العامة ل�ست ملزمة بمقت�ن أحكام قانون المحاسبة العموم�ة بوضع سعر تقدي
ي تنوي إجرائها.  تعارض مع قواعد صفقات العموم�ة يعدم إلزام�ة وضع سعر تقديري للإن للصفقات الى�

� إمكان�ة التواطؤ ف�ما بينهم ورفع أسعارهمو للمال العام، الموازنة واإلدارة الج�دة  فتقع ، �تيح للعارضني
ي فخ السعر األدى� 

وط إضاف�ة ال تتناسب مع موض�ع الصفقة واهمي اإلدارة �� تح� ف تهاس�ما مع وضع ��
 . ن ن بما ال يتجاوز أصابع ال�د الواحدة ع� مدى سنني  عدد المتنافسني

نامج -۲  السنوي ال��

ي قانون المحاسبة العموم�ة ونظام المناقصاتنادًرا ما يتم 
نامج السنوي المنصوص عل�ه �ن ام بال�� ن  ،اإلل��

 آخر ع� غ�اب التخط�ط عن عمل اإلدارة، كما انه ال بد من تحد�ث وتعد�ل النص الحا�ي  وهذا األمر دل�ل
 عموم�ة �شمل كل المؤسساتل

ً
ي تتعا� أمواال  .العامة والبلد�ات والهيئات والجمع�ات الى�
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ا
ً
 المتعهدين تصن�ف: ثامن

ات  وط الخاصة بكل صفقة، بما تتضّمنه من خ�� ي وضع دفاتر ال��
ومؤهالت تقن�ة  إن الصالح�ة �ن

وط الخاص من قبل المرجع الصالح للبت  ق دف�� ال�� وفن�ة، تعود ا� اإلدارة صاحبة العالقة، ع� أن ُ�صدَّ
ي الصفقة (المادة 

 ١٧من قانون المحاسبة العموم�ة)، علًما أن إدارة المناقصات، سندا� ألحكام المادة  ١٢٥�ن
ي محتو�ات ملف المن

 اقصة للتأ�د من خلوه من المخالفات والنواقص. من نظام المناقصات، تدقق �ن

 للمرسوم رقم  ٢٥/١/١٩٦٦تار�ــــخ  ٣٦٨٨بموجب أحكام المرسوم رقم 
�
 ٢٠٥٩وتعد�الته، س�ما وفقا

، ٢١/٤/١٩٩٤تار�ــــخ  ٥٠٨٧، والمرسوم رقم ١/٢/١٩٩١تار�ــــخ  ٩٠٩، والمرسوم رقم ١٠/١٢/١٩٨٤تار�ــــخ 
ة منه: "�مكن لإلدارات العامة،   ورة �سبب ن�ع الصفقة و�شعباتها أو أهميتها، المادة العا�� كلما دعت ال�ن

وط إضاف�ة ع� ال�فاءات المطل��ة دون أن يؤدي هذا التدب�ي ا� بموجب هذا المرسوم،  فرض ��
 تخف�ض المزاحمة". 

ق بتحد�د الحد األق� لق�مة الصفقات العامة، ٥٠٨٧/٩٤كما أن المادة األو� من المرسوم رقم 
�
، المتعل
وط إضاف�ة ع� متعهدي الدرجة األو� ي ت��د عن  أوجبت فرض �� ي الصفقات الى�

اك �ن ي اإلش��
لقبولهم �ن

ن لهذه الدرجة.   الحد األق� المعني

وط المضافة من قبل بعض اإلدارات ع� درجات التصن�ف تحد  فتكون المسألة المطروحة "هل أن ال��
ي 

ي تتناسب مع حاجة مواقع العمل؟"من المنافسة أم ال؟ وهل أن ال�م�ات المطل��ة �ن  ال�شف التخميىن

وع المراد  وط اإلضاف�ة مع ماه�ة وأهم�ة الم�� إن اإلدارة، صاحبة العالقة، �ي المسؤولة عن تناسب ال��
، بما يتضمنه من كم�ات مقّدرة، وهذا األمر خاضع لرقابة إدارة  ي تل��مه، كما عن صحة ال�شف التخميىن

ي غالًبا ما  ،المناقصات اح تعد�الت من شأنها وضع  الى� تتجاهل اإلدارات والوزارات مالحظاتها المتضمنة إق��
وط معقولة تتناسب مع أهم�ة موض�ع الصفقة.  �� 

تار�ــــخ  ٩٣٣٣ن المرسوم المتعلق بالتصن�ف الواجب تطب�قه، هو المرسوم رقم إفإضافة إ� ما تقّدم 
ض أن تقوم مؤسسات الرقابة بدور ٢٦/١٢/٢٠٠٢ اح تعد�له إذا  ، ومن المف�� ها لتطبيق هذا المرسوم، أو إق��

ي مطلق األحوال، 
ال �صح أن �صدر التصن�ف عن الجهة كان ثمة ما �حول دون تطب�قه بص�غته الحال�ة. و�ن

ي إجراء الصفقات العموم�ة و الجهة الممكن التعاقد معها،أ المتعاقدة،
، ألن ذلك �مّس بقواعد الح�اد�ة ��

ي نصوًصا قد�مة كما أنه ال �صح أن تصدر 
فتهمل النصوص النافذة و�ستمر  ،نصوص قانون�ة تعّدل أو تل�ن

العمل بالنصوص الملغاة، ألن هذا األمر يتعارض مع منطق دولة القانون ح�ث النصوص القانون�ة توضع 
 لتطبق و�عمل بها. 

ي المقا ١٩/٢/٢٠١٩بتار�ــــخ  ن دولة رئ�س مجلس الوزراء ونقابى� ن تم توقيع مذكرة تفاهم بني ولني
ي لتطبيق المرسوم رقم 

وىن ي ب�عداد برنامج إل���
ن تق�ن ون�ة  ٩٣٣٣/٢٠٠٢والمهندسني ات اإلل��� ن ن التجه�ي وتأمني

ي المعد من قبل  وط التقىن ن عل�ه وفًقا لمواد دف�� ال�� ن والمعنيني هيئة الالزمة وتدر�ب المتعهدين واإلستشار�ني
ي المذكرة

ن من قبل جهة محا�دة ووفًقا ؤدي ذلك إ� تصمل أن يؤ ، و�التصن�ف كما ورد �ن ن�ف واق�ي للعارضني
 لمعاي�ي ال�فاءة والمقدرة الفن�ة والمهن�ة دون سواها. 
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 اإلستالم لجان: تاسًعا
وط تنف�ذ الصفقة لصالح اإلدارة اللبنان�ة وتجاوب مع  ن �� ي تحسني

إذا نجحت إدارة المناقصات �ن
ي 

ورة إستالم اللوازم واألشغال والخدمات المطل��ة �ن ي بال�ن مالحظاتها المرجع الصالح للعقد فإن هذا ال �عىن
وط الخاص بالصفقة.   دف�� ال��

ي إن هذا األمر �ط�ح مشكلة أساس�ة وجوه��ة تتعل
ق بآل�ة �شك�ل لجان التسل�م المنصوص عليها �ن

 من قانون المحاسبة العموم�ة، وآل�ة وقواعد عملها و�جراءات الرقابة عليها.  ١٣٩المادة 

ا:  ً  المناقصات إدارة مقدراتعا��
ي إدارة المناقصات هو إن عدد

ن �ن   العاملني
�
: فقط، وذلك   ١٤حال�ا ي

 ع� الشكل اآلى�

 ت (فئة أو�). مدير عام إدارة المناقصا •

ي / إختصاص معلوماتّ�ة (فئة ثالثة •
 مالك).  -مهندس رئ�س دائرة فىنّ

ي / إختصاص ك�م�اء (فئة ثالثة •
 مالك).  -مهندس رئ�س دائرة فىنّ

مج محـلل أو محـلل) (فئة ثالثة • ي معلوماتّ�ة (م��
 متعاقد).  -أخصاىئ

ي المالك (بصفة محرر) من أصل خمسة (الفئة الرابعة)٢موظف عدد ( •
 .) �ن

 ) (بصفة محرر) (الفئة الرابعة). ٢متعاقد عدد ( •

 .مالك) –) (فئة رابعة ١مستكتب أول ( •

 متعاقد).  -) (فئة رابعة٣مدخل معلومات عدد( •

 ) ٢أجراء عدد ( •

ي ٦،  والعدد الموجود هو ١٨سندا� لمالك إدارة المناقصات، ح�ث العدد اإلجما�ي هو 
، �كون الشغور �ن

 %.٦٦مركز بمعدل  ١٢مالك إدارة المناقصات هو 

ن وجود  ي المالك، يتّ  ٦وح�ث تبني
ن من أصحاب اإلختصاص �ن ن فنيني ضح شمولّ�ة تدقيق إدارة مهندسني

 المناقصات للنوا�ي الفنّ�ة واإلدار�ة والمال�ة ع� السواء. 

ن �ظهر الجدول التا�ي  ن الحاليني ي إدارة المناقصات مقارنة مع الجدول الملحق بالمرسوم وضع�ة الموظفني
�ن

 .(تنظ�م التفت�ش المركزي) ٢٤٦٠/٥٩
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ي إدارة المناقصات - 1جدول 
�� � � الحاليني  وضع�ة الموظفني

 العدد الشاغر العدد الموجود العدد الملحوظ الوظ�فة الفئة األو�

 ٠ ١ ١ مدير عام األو�

 ١ ٠ ١ رئ�س مصلحة إداري الثان�ة

ي  الثان�ة
 ٣ ٠ ٣ مهندس رئ�س مصلحة فى�

ي  الثالثة
 ١ ٢ ٣ مهندس رئ�س دائرة فى�

 ٣ ٢ ٥ محرر أو كاتب الرابعة

 ٠ ١ ١ مستكتب أول أو مستكتب ثاٍن  الرابعة

 ٣ ٠ ٣ حاجب الخامسة

 ١ ٠ ١ )١٢٦٦٢/١٩٩٨خادم (مضاف بالمرسوم  الخامسة

 ١٢ ٦ ١٨ المجم�ع ضمن المالك

 

ي إدارة المناقصات:  وضع�ة �ظهر الجدول التا�ي 
 المتعاقدين واألجراء �ن

ي إدارة المناقصات -2جدول 
 وضع�ة المتعاقدين واألجراء ��

 العدد الموجود الوظ�فة الفئة 

مج محـلل أو محـلل) الثالثة متعاقد ي معلوماتّ�ة (م��
 ١ أخصاىئ

 ٢ محرر الرابعة متعاقد

 ٣ مدخل معلومات  الرابعة متعاقد

 ١ ساع�  الخامسة أج�ي 

 ١ عامل الخامسة أج�ي 

 ٨ مجم�ع المتعاقدين واألجراء 
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: إنجازات إدارة المناقصات لعا�ي  ي
 ٢٠١٨ – ٢٠١٧القسم الثاى�

 

ي ظل المعط�ات القانون�
دف من دارة المناقصات تحقيق الههل استطاعت إة والواقع�ة القائمة، �ن

ن برز إنجازاتها للعامما �ي أ ؟المعطاة لها  الصالح�اتوممارسة  ،�شائها إ تالً�ا ما �ي  ؟٢٠١٨و ٢٠١٧ ني
 التطلعات للمستقبل؟

 :
ً

 والن�ابة العامة لد�ه ديوان المحاسبةالتقّ�د بما �صدر عن أوال
والتوص�ات ع� التق�د بكامل اآلراء اإلستشار�ة  ،تك��ًسا لقواعد اإلختصاص ،إدارة المناقصاتتحرص 

ي نطاق رقابته المسبقةالصادرة 
أو الصادرة عن الن�ابة العامة لد�ه وتعم�مها ع�  ،عن ديوان المحاسبة �ن

ن  اللجان  .لتطب�قها بها  والمعنيني

 اآلراء اإلستشار�ة  .١
نامج السنوي - أ  الرأي اإلستشاري بخصوص ال��

ي الج��دة الرسم�ة للمرة 
نامج السنوي للمناقصات �ن ا ٢٧/٩/٢٠١٨ بتار�ــــخ الثان�ةبعد ��� ال��

ً
، أصبح نافذ

 بموجبات أحكام قانون المحاسبة العموم�ة ونظام المناقصات، 
ً

إستمرت ب�رسال   عدة وزارات إال أنهعمال
نامج السنوي وصفقات صدرت بها قرارات عن  إجراء صفقاتتتضمن إدارة المناقصات كتب إ�  من خارج ال��

ن اجرائها بعض الوزارات مسألة  تطرحالعروض، و ارة المناقصات بط��قة استدراج ع�� إد مجلس الوزراء تج�ي
ي برنابعض الصفقات أنها لم تدرج 

 مجها السنوي ألنها تملك قراًرا من مجلس الوزراء ب�جرائها. �ن

ه  نامج السنوي بعد ��� ي فقرتها الثالثة ع� أن �عمل بال��
نصت المادة الخامسة من نظام المناقصات �ن

ي آخر ن�سان، للمرة الثان�ة
ة سنة واحدة ابتداًء من أول أ�ار وتنت�ي �ن  لف��

من جانب  ٢٣/١٢/٢٠١٨تار�ــــخ  ٦٤٩تقّدمت إدارة المناقصات بموجب كتابها رقم ع� ضوء ما تقدم، 
 : ي ما ��ي

 ديوان المحاسبة طالبة إبداء الرأي �ن

ي تعت�� أن قرار مجلس الوزراء المسبق باجراء ال ي عن قرار مجلس هل يؤخذ بوجهة النظر الى� صفقة �غىن
ة من المادة الخامسة  نامج السنوي المطلوب سنًدا ألحكام الفقرة األخ�ي الوزراء ب�جازة اجراءها من خارج ال��

 من نظام المناقصات؟

نامج السنوي للعام  ي  ٢٠١٩خالل األشهر األر�عة االو� من العام  ٢٠١٩-٢٠١٨هل �عمل بأحكام ال��
�ن

ة؟حال لم تكن الموازنة ال  عامة قد صدرت خالل هذه الف��

ن الخروج  ي �مكنها أن تج�ي ي  عنمن �ي الجهة الى�
ي المادة الخامسة من نظام المناقصات �ن

القواعد الواردة �ن
 ظل حكومة تص��ف األعمال؟

http://www.ppma.gov.lb/
http://www.ppma.gov.lb/


 ٢٠١٨ -٢٠١٧التق��ر السنوي لعا�ي             إدارة المناقصات -التفت�ش المركزي   - رئاسة مجلس الوزراء - الجمهور�ـــــة اللبــــــنان�ة

 

www.ppma.gov.lb                  ٤٣ / ١٢صفحة 

جوابا ع� كتاب إدارة المناقصات المشار إل�ه أعاله صدر عن ديوان المحاسبة  ٣١/١/٢٠١٩بتار�ــــخ 
 وقد تضّمن:  ٧/٢٠١٩رقم  الرأي اإلستشاري

ي  اء العام وهو أحد المبادئ االساس�ة الى� ي ال��
ن العلن�ة �ن نامج المناقصات هو تأمني إن الهدف األسا�ي ل��

ت الصفقة غ�ي قانون�ة.   تحقق الشفاف�ة وتتيح المنافسة و�التا�ي ال �جوز مخالفته و�ال اعت��

نامج السنوي إال  نها هو األساس الذي ال �جوز الخروج ع تأس�ًسا ع� هذه القاعدة �عت�� وضع ال��
استثنائً�ا وألسباب واقع�ة وغ�ي عاد�ة ينص عليها القانون �احة وال �جوز التوسع فيها أو الق�اس عليها أو 

 استنتاجها استنتاًجا. 

نامج السنوي للمناقصات بموجب قرار �صدر عن مجلس الوزراء، أجاز  نظام المناقصات الخروج عن ال��
نامج السنوي،  ي أن �كون هذا القرار ص��ًحا وواضًحا وناًصا ع� استثناء صفقة واحدة محددة من ال��

و�قت�ن
عنها المتضمنة تكل�ف إدارة المناقصات ب�جراء استدراج عروض حاملة  �التا�ي ال تعت�� القرارات المح�و 

نامج السنوي.   ضمًنا إجازة استثنائها من ال��

ن الثان�ة و  نامج السنوي ٥الثالثة من المادة / إن الفقرتني / من نظام المناقصات تنصان ع� أن ينظم ال��
ي التق�د 

ي آخر ن�سان من السنة التال�ة وع� أن ينب�ن
ي أول أ�ار وتنت�ي �ن

للمناقصات لمدة سنة واحدة تبدأ �ن
ي المرة الثان�ة وفًقا للتوار�ــــخ المحددة ف�ه. 

نامج كما ��� �ن  بتنف�ذ هذا ال��

ي التفس�ي أمام �اح
نامج السنوي المنشور وفًقا  ،ة هذا النص فإنه ال مجال لإلجتهاد �ن ي العمل بال��

و�قت�ن
ن اإلعتبار وجوب توفر اإلعتماد ل�ل صفقة  لألصول و�التوار�ــــخ الواردة ف�ه لغا�ة نها�ة شهر أ�ار مع األخذ بعني

 قبل إجرائها. 

ي �مكنها إجازة ال ي المادة /  عنخروج بالنسبة للمسألة المتعلقة بالجهة الى�
/ من نظام ٥القواعد الواردة �ن

ي ظل حكومة تص��ف األعمال فإن المادة / 
/ من الدستور تنص ع�: "ال تمارس الحكومة ٦٤المناقصات �ن

 ."تها قبل ن�لها الثقة وال بعد استقالتها أو اعتبارها مستق�لة إال بالمعىن الضيق لتص��ف األعمالصالح�ا

ي نطاق ضيق إذا كان تص��ف األعمال
غ�ي أن هذا األمر  ،يؤدي إ� تقل�ص صالح�ات الحكومة وح�ها �ن

ار بمصلحة الدولة �ما أن الفقه واإلجتهاد أن يهدد استمرار�ة المرفق العام. و  أو  ،ال �جب أن يؤدي إ� اإل�ن
ة زمن�ة محددة انت قال�ة �جب مستقران ع� اعتبار نظ��ة تص��ف األعمال �ي نظ��ة معدة للتطبيق خالل ف��

ة أطول ال بد أن ينعكس ع� مفهومها برمت ه لتحقيق أن ال تتعدى األسابيع أو حى� األ�ام. وأن تمددها لف��
ة اإلنتقال�ة عندما تمتد لعدة أشهر فإنه �صبح من الواجب استمرار�ة المرفق العام. بالتا�ي فإن  هذه الف��

ن استقاالتعامل مع هذا الو   مرار�ة المرافق العامة...". ع �شكل �سمح للحكومة تأمني

ي ظل عدم اجتماع الحكومة وعدم إمكان
ي ��ن

ة اتخاذ القرارات المجلس�ة، ومنًعا لتعطل المرافق العامة �ن
ع�ة العاد�ة  ع�ة إستثنائ�ة محل ال�� ي حلول ��

مرحلة تص��ف األعمال، ال س�ما عمل إدارة المناقصات �قت�ن
ي موافقة رئ�س الجمهور�ة ورئ�س مجلس الوزراء ع� استثناء الم ياإلدار  ج�ً�ا ع� التطبيق، و�ي تمثل

عتمد �ن
نامج السنوي وذلك بموجب قرارات إفراد�ة تتناول موض�ع الصفقة  مواضيع طارئة ومستعجلة من ال��
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ي أول جلسة �عقدها 
وأهميته وارتباطه بحسن س�ي المرفق العام ع� أن �عرض األمر ع� مجلس الوزراء �ن

 قته ع� سب�ل التس��ة. للحصول ع� مواف

 النواقص غ�ي الجوه��ة الجائز استكمالها  - ب

:" ال �جوز ٢٨٦٦/٥٩من نظام المناقصات الصادر بالمرسوم التنظ��ي رقم  ٣٧المادة نّصت  ، ع� ما ��ي
ن  ي القوانني

وط المفروضة �ن ي حالة إفالس، وال العرض المخالف لل��
للجنة أن تقبل المناقص الذي هو �ن

وط الخاص العائد للصفقة.  ي دف�� ال��
 واألنظمة و�ن

وع بفض ب�انات األسعار، بأن �ستدركوا أمامها ما غ�ي أنه �جوز للجنة أن ترّخص علن ، قبل ال�� ن  للمناقصني
�
ا

 من مبادئ المساواة والعلن�ة 
�
ي عروضهم من نواقص ال صفة جوه��ة لها."  و�ما أنه، و�نطالقا

قد �كون �ن
ي تقي�م كل اللجان ل�ا

ي اعتماد معاي�ي موحدة �ن
ي تر� المناقصات العموم�ة، فإنه �قت�ن فة والمنافسة الى�

 العروض،

ي تواجه عمل اللجان باستمرار، مسألة إمكان�ة تصديق أو إستبدال مستند موجود  و�ما أنه من المشا�ل الى�
ة ي الملف، مثل إفادة خ��

ي السجل التجاري... و�مكان�ة ضم مستندات غ�ي مرفقة -صورة عنه �ن
إفادة �سج�ل �ن

ة أو إذاعة تجار�ة،أصًال بالملف، مثل براءة ذمة من الضمان اإلجتما�ي أو إفا  دة خ��

ي تفس�ي المقصود أوًال بعبارة 
، فإنه �قت�ن  بعبارة  �ستدركوا و�التا�ي

�
ي ال صفة جوه��ة لها، وثان�ا

ن �ن الواردَتني
 من نظام المناقصات.  ٣٧المادة 

ي عروضهم من 
 ع� عبارة "ما �ن

ً
"، نواقصفهل أن عبارة �ستدركوا، الواردة ضمن ص�اغة عامة، معطوفة

ي إم كان�ة ضم مستندات غ�ي مرفقة أصًال بالعرض؟ أم فقط تقد�م إ�ضاحات أو تصديق أو إستكمال تعىن
 مستندات مرفقة أصًال بالعرض؟

ي الصفة الجوه��ة؟ هل من النص ع� 
ي ال صفة جوه��ة لها؟ ومن أين تأى� ثم ما �ي المستندات الى�

ي القانون؟ أم من مساسه بمبادئ المنافسة والمساواة؟ 
 أم من تعلقه بقدرة العارض الفن�ة والمال�ة؟المستند �ن

4Fلهذه األسباب تقدمت إدارة المناقصات من جانب ديوان المحاسبة

من قانون  ٨٧سنًدا ألحكام المادة  ،٥
ضمن الئحة مفّصلة، إن أمكن، العتمادها وتعم�مها ع� لجان طالبة إبداء الرأي حول هذا الموض�ع تنظ�مه، 

 المناقصات". 

صدر عن ديوان المحاسبة جوابا ع� كتاب إدارة المناقصات المشار إل�ه أعاله  ٣١/١٠/٢٠١٧بتار�ــــخ 
 وقد تضّمن:  ٧/٢٠١٩الرأي اإلستشاري رقم 

                                                

 ٢٣/٣/٢٠١٦تار�ــــخ  ١٤٢/١٠ورقم  ٢١/٧/٢٠١٢تار�ــــخ  ٣٢١/١٠رقم كتابا إدارة المناقصات  ٥
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من نظام المناقصات وماه�ة  ٣٧أن المسألة المطلوب إبداء الرأي فيها تتعلق بتفس�ي المادة  بما 
ي ال ص ي �مكن للجنة المستندات الى� ن استدرا�ها خالل التفة جوه��ة لها والى� ل��م أن تطلب من العارضني

 الجلسة وما إذا كان باإلمكان إدراجها ضمن الئحة تمه�ًدا لتعم�مها ع� لجان المناقصات. 

ن  إستدراك ز  جواآنفة الذكر نصت ع� ٣٧و�ما أن المادة  ي عروض المناقصني
بعض النواقص الواردة �ن

ي فض ب�انات األسعار. 
وع �ن ي ال صفة جوه��ة لها، وذلك قبل ال��  والى�

ي نظام المناقصات والقائل بوجوب اعتبار العروض و�ما أن هذه ا
لمادة جاءت استثناًءا ع� المبدأ المقرر �ن

جاعها أو تعد�لها وذلك ضمو نهائ�ة فور تقد�مها  ا لجد�ة المناقصات ولعدم عرقلة عمل ال �جوز اس��
ً
ان

ن ع�� ا�سحاب بعضهم لمصلحة اآلخ��ن.  ن العارضني  المرافق العامة ولقطع الط��ق ع� التواطؤ بني

ة موحدة �علن  ن من خالل اعطائهم ف�� ن العارضني و�ما أن القصد من هذه اإلجراءات تحقيق المساواة بني
ي نص المادة عنها لتنظ�م عروضهم وتقد�مها، غ�ي ان اإلستث

أعاله، جاء ل�حقق قدًرا أ��� من  ٣٧ناء الوارد �ن
وط أفضل لإلدارة المعن�ة باألمر و�تم ذلك عن ط��ق  ن لإلستحصال ع� �� ن العارضني المنافسة والمزاحمة بني

ة  عرضهإتاحة الفرصة للعارض الجدي والذي �شكو  من بعض النواقص غ�ي األساس�ة الستكمالها خالل ف��
ة وقبل  تار�ــــخ  ٢١/٢٠٠٥فض ب�انات األسعار، ولديوان المحاسبة رأي بهذا المعىن تحت رقم قص�ي

٢٨/١/٢٠٠٥. 

ن ما هو جوهري  و�ما أن لجان المناقصات قد أعط�ت صالح�ات استثنائ�ة لدراسة العروض والتف��ق بني
substantielle وغ�ي جوهري non substantielle  ل�ست ال �مكن استكماله، غ�ي أن هذه الصالح�ات

ي من أجلها أعط�ت هذه الصالح�ة و�ي  مطلقة إنما �ي مق�دة بقواعد وضوابط مستقاة من المبادئ الى�
 مبادئ العلن�ة والمنافسة والمساواة. 

و�ما أنه �صعب وضع الئحة كاملة متكاملة بالنواقص وما �عّد منها جوه�ً�ا أو العكس، إنما تب�� إمكان�ة 
 اتخاذ القرار والتصن�ف المناسب. مبادئ عامة �مكن ع� ضوئها  وضع

ن باعتبارها غ�ي  ي �مكن استكمالها خالل جلسة فض العروض وأمام بق�ة العارضني و�ما أنه من النواقص الى�
جوه��ة ع� سب�ل المثال إضافة توقيع أو أي عبارة أو ختم، أو توقيع العارض ع� أحد المستندات باللغة 

 ١٥ة أو التعهد بأن �كون لد�ه مالع���ة، أو عدم تقد�م شهادة إقاغة الفر�س�ة وع� المستندات األخرى بالل
ي قرارات سابقة. 

وط، وكلها صادرة عن ديوان المحاسبة �ن ي دف�� ال��
 يوًما المنصوص عل�ه �ن

ن من شأنه أن  ي ذات الجلسة وع� مرأى من العارضني
و�ما أن إستدراك واستكمال مثل هذه المستندات �ن

.  ؤ أي تواط �املمنافسة والحؤول دون قأ��� من ا�حقق قدًرا  ن ن العارضني  بني

اءة الذمة الصادرة عن الضمان اإلجتما�ي  ا ك�� أو  و�ما أن النواقص الجوه��ة �ي تلك المنصوص عنها قانونً
ض بكل متعهد ممتهن معرفة شكلها ومضمونها  ي �ف�� ال�فالة الم�ف�ة، وأ�ًضا المستندات العاد�ة الى�

ي مصداقيته. 
ي �عد إهمال العارض لها مقصوًدا ع� نحو� �حمل الشك �ن ي كل مناقصة، والى�

 وموجب تقد�مها �ن
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ن  جد�ة العارض ومنع استعماله و�ما أنه ع� ضوء ما تقدم �جب ع� لجنة المناقصات إقامة التوازن بني
ن نقص غ�ي مقصود وممكن الوق�ع به سهًوا لصع��ة المستند  عندما المستند لضمان ا�سحابه  ي��د، و�ني

 وعدم تكرار طلبه، وذلك التخاذ القرار المناسب. 

ي ظل بعض االوضاع المتشابهة - ج
 مدى توفر عن� المنافسة ��

 قانون�ة 
�
 تعكس اوضاعا

�
كة متشابكةبما انه قد ترد ا� لجان المناقصات عروضا ، كأن �كون عرض ل��

محدودة المسؤول�ة ش. م. م موقع من شخص مديرها المفوض بالتوقيع، و�كون هذا الشخص ذاته رئ�س 
ي التساؤل هل �غلب االعت

ي المناقصة. هنا �قت�ن
كة �ن كة مساهمة اخرى مش�� ي مجلس ادارة ��

بار القانوىن
ن فيها؟ و�التا�ي  كة المساهمة شخص�ة معنو�ة مستقلة عن شخص�ة مساهميها والعاملني والقائل بان لل��
؟ ام �غلب االعتبار الواق�ي الذي �قول بغ�اب عن� المنافسة، نظرا� لوحدة مصدر العرض  ن قبول العرضني

؟ لذلك توجهت ادارة المناقصات بكتابها رقم  ن كتني ، ا� جانب  ٧/٨/٢٠١٦تار�ــــخ  ٣٢٦/١٠المقدم من ال��
من قانون تنظ�مه، طالبة التفضل باالطالع وابداء الرأي، العتماده  ٨٧ديوان المحاسبة، عمًال بالمادة 

 وتعم�مه ع� لجان المناقصات. 

 ٤/٢٠١٦، ورد إدارة المناقصات جواب ديوان المحاسبة برأ�ه االستشاري رقم ٢١/١/٢٠١٦بتار�ــــخ  
: ١٤/١/٢٠١٦تار�ــــخ   ، وقد تضّمن هذا الجواب ما ��ي

ن  ن تجار�تني كتني ن ل�� ي المناقصة عند تقد�م عرضني
"إن الرأي المطلوب يتعلق بمدى توفر المنافسة �ن

أس مجلس إدارة الثان�ة.  ي حال كان مدير احداها ي��
ن تتمتع كل منهما بالشخص�ة المعنو�ة �ن  مستقلتني

ن  ي الصفقة الواحدة، وع� توفر عدة عنا� تضمن و�ما أن مبدأ المنافسة �قوم ع� تعدد العارضني
�ن

ع ع� تأمينه من خالل  جد�ة هذه المنافسة، كإستقالل العروض المقدمة وس��تها وهذا ما حرص المش��
ي المرسوم 

ن /  ٢٨٦٦/٥٩اإلجراءات المنصوص عليها �ن  /.٢٠/ و/ ١٩وال س�ما المادتني

كات رئاسة مجلس ادارة ال كة بما أن تو�ي مدير احدى ال�� ثان�ة، من شأنه أن يؤدي ا� معرفة كل ��
ن منافسة جد�ة بينهما،  كة األخرى، األمر الذي �حول دون تأمني بمضمون وتفاص�ل العرض المقدم من ال��

ي رفضهما."
 و�التا�ي �قت�ن

ي  للعروض األدى�  الحد  - ح
 :العالم�ة الصفقات بعض ��

وط الخاصة ببعض المناقصات العالم�ة، ال ق عليها من قبل مجلس الوزراء، تتضمن بما أن دفاتر ال��
َ
مواف

ن بتعد�ل  ق بالسماح للمشاركني
�
، تتعل ي

ي قانون المحاسبة العموم�ة اللبناىن
 إجرائ�ة، غ�ي منصوص عليها �ن

�
أحكاما

عروضهم المال�ة خالل دورة واحدة من جوالت متتال�ة، باإلضافة ا� النص ع� عدم إعطاء عارض واحد  
 م كل قسم منها ا� عارض. كامل الصفقة، بح�ث ُ�لزَّ 
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ي هذا النوع من الصفقات، ال س�ما وأن 
ر عن� المنافسة �ن

ّ
و�ما أن هذا األمر �ط�ح للبحث، مسألة توف

والمتضّمن عدم األخذ بالعرض  ١٤/٣/١٩٧٩الصادر عن ديوان المحاسبة بتار�ــــخ  ١١الرأي اإلستشاري رقم 
 الوح�د، ال ينطبق عليها. 

ي النت�جةفهل تتوفر المنافسة بوج
 أنه �ن

�
؟ علما

�
 و�دار�ا

�
ن فن�ا ني

�
ن مقبول فإن   -وك�فما كانت األسعار -ود عرَضني

كة أو عارض؟   كل قسم سيؤول ا� ��

، بالنسبة لقسم من  ن ن عرَضني ر المنافسة، بمفهومها الضيق، أي الخ�ار بني
ّ
، إذا سلمنا جدًال بتوف استطرادا�

 ا� العارض اآلخر. الصفقة، فإن هذه المنافسة لن تكون متوفرة بالن
�
 سبة للقسم اآلخر الذي سيؤول حكما

وط الخاص بالصفقة ع� الحد األدىن للعروض  ي دف�� ال��
ي غ�اب النص �ن

ي ظل هذا الواقع، و�ن
�ن

ي حال 
اض أن هذا الحد هو ثالثة؟ أم يتوّجب عليها فتح العروض �ن المقبولة، هل �مكن للجنة المناقصات اف��

، و� ن ني
�
ن مقبول  وجود عرَضني

�
، ورفض تل��م  -ف�ما يتعلق بقسم منها-رساء التل��م مؤقتا ن ع� أحد العارَضني

القسم اآلخر لعدم توفر عن� المنافسة؟ من �حدد هذا القسم الواجب تل��مه؟ والقسم غ�ي الواجب 
 تل��مه؟

، يؤدي ا� تل��م كامل الصفقة إذا توافرت سائر  اض وجود ثالثة عروض مقبولة، كحد أدىن إن إف��
، ال  وط، ح�ث ُترا� إعتبارات العدالة والمنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص ومصلحة اإلدارة بحّدها األدىن ال��
 �سمح بتعد�ل العروض المال�ة خالل دورة واحدة من جوالت 

�
وط الخاصة نصا س�ما عندما يتضمن دف�� ال��

 متتال�ة. 

ت ا� جانب ديوان المحاسبة، بكتابها رقم ستناد ا� ما تقدم، تقّدمت إدارة المناقصالذلـك، و�اإل 
ي هذا الشأن١٠/١٢/٢٠١٥تار�ــــخ  ٥٣٩/١٠

 �ن
�
 استشار�ا

�
وفي ظل عدم صدور هذا الرأي لغاية . ، طالبة رأ�ا

تاريخه، اعتبرت لجنة التلزيم عدم وجود منافسة بتوفر عرضين إذا كان موضوع التلزيم سيؤول إلى شركتين، 
ي الساعة التاسعة من يوم الثالثاء الواقع جلسة مناقصة تل��م إدارة في 

ي عقدت �ن ي الهاتف الخليوي، الى�
َ شبكى�

ي الثامن من شهر كانون األول 
: ٢٠١٥�ن ي مح�ن الجلسة ما ��ي

 ، ح�ث ورد �ن

ي لبنان، 
ي الهاتف الخليوي �ن

َ وط الخاص بهذه الصفقة، المتعلقة ب�دارة شبكى�  لم يتضمن دف�� ال��
�
نصا

 بتحد�د الحد األدى� للعر 
�
ط المنافسة قائما وط هذه المناقصة وض المقبولة إلعتبار ��  أن من ��

�
أن ، علما

 
�
� معا كة واحدة إدارة الشبكَتني ل ا� ��

�
5Fال ُيوك

مقبولة بالحد األدى� إلعتبار ما �فرض وجود ثالثة عروض  ٦
 .المنافسة قائمة

                                                

وط الخاص باللغة الع���ة ٢٢ص ٣٫٢٫١٦المادة  ٦  من دف�� ال��
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6Fالمناقصة ع� أساس السعر األدىن تجري هذه 

ن بتعد�ل٧ عروضهم المال�ة خالل  ، مع السماح للعارضني
 دورة واحدة من جوالت متتال�ة. 

وط   عند توافر ��
�
ي معتمد عالم�ا

ي قانون المحاسبة العموم�ة اللبناىن
إن هذا اإلجراء غ�ي المنصوص عل�ه �ن

ي ظل وجود أ��� 
 عدد ممكن من العروض المقبولة.  المنافسة كاملة وحق�ق�ة �ن

 ن�ابة العامة لدى ديوان المحاسبةمذكرات ال .٢
الن�ابة العاّمة لديوان المذكرات الصادرة عن تحرص إدارة المناقصات جاهدة ع� تطبيق مضمون 

 بمواضيع ذات صلة بالصفقات العموم�ة ومنها: المحاسبة 

لناح�ة وجوب إدراج  ٧/١٢/٢٠١٣تار�ــــخ  ٣٨/٢٠١٣رقم مذكرة الن�ابة العامة لدى ديوان المحاسبة  -أ
وط الخاصة  ي دف�� ال��

ة بالتنف�ذبتقد�نص �ن ي قبل المبا��
� النهاىئ  ع� المصلحة م التأمني

�
، وذلك حرصا

 لحقوق الخ��نة. 
ً
 العامة، وحما�ة

ط  ٧/١١/٢٠١٨تار�ــــخ  ٧٦مذكرة الن�ابة العامة لدى ديوان المحاسبة رقم  -ب المتعلقة بالتحقق من ��
ن  ي المهندسني ي إحدى نقابى�

ة  �سج�ل متعهدي األشغال العامة ع� الئحة التنف�ذ �ن وعدم قبول أ�ة إفادة خ��
ي لبنان

ن �ن ي المهندسني ي القطاع الخاص ما لم تكن صادرة عن إحدى نقابى�
 .عائدة لتنف�ذ أشغال �ن

المتعلقة بوجوب الحرص  ٨/٣/٢٠١٩/ص تار�ــــخ ٢٢الن�ابة العامة لدى ديوان المحاسبة رقم  مذكرة -ج
ن تصديق الصفقات العموم�ة وفًقا لألصول  مني ن ي المادة ع� إبالغ المل��

من قانون  ١٣٣المنصوص عنها �ن
 المحاسبة العموم�ة. 

وط الخاصةثانً�ا:  اح التعد�الت ع� دفاتر ال��  إق��
 ،، بهدف الحفاظ ع� المال العامتحرص إدارة المناقصات ع� الق�ام بموجباتها القانونّ�ة كاملة

 فضار  ،وحمايته وحسن استخدامه
ً
ي ف�ما يتعلق ب إن ،�حّل محلها سواها إعطاء الحجج ل ة

الفراغات �ن
�ات والموارد من محدود�ة االمكان ،كل العقبات  متجاوزةً  ،لعدم وجود موازنة خاصة بها  وأها اتمال�

ي كل معاملة تعرض عليهان تقول رأع� أمّ�ة  ،التقن�ة والبش��ة
 من إ�مانها بمبدأ س�ادة  يها ��

�
انطالقا

  القانون
�

ي مناقصات وتج�
ي الهاتف مرا�ز المعاينة الم�كان�ك� ذلك �شكل خاص �ن ة وتل��م شبكى�

 صفقة إستدراج عروض بواخر ال�ه��اء. الخليوي و 

مت إدارة المناقصات  ن ي المادة بإل��
من المرسوم التنظ��ي  ١٧موجباتها القانون�ة المنصوص عنها �ن

وط الخاصة  لناح�ة ٢٨٦٦/٥٩ هذا المرجع هو  علًما أن أ�ا كان المرجع الذي �صّدقهاتدقيق دفاتر ال��
وط  ،وفًقا ألحكام قانون المحاسبة العموم�ة ،الوز�ر المختص فوضعت مالحظاتها ع� دفاتر ال��

                                                

وط الخاص باللغة الع���ة ٢٢ص ٣٫٢٫١٣المادة  ٧  من دف�� ال��
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ي مجلس الوزراء بموضوع�ة وح�اد�ة ،الخاصة
ي أقرت �ن وعندما أّ� مجلس الوزراء  ،بما فيها تلك الى�

 .ع� عدم األخذ بها قامت اإلدارة بتنف�ذ مقررات مجلس الوزراء

 مزا�دة السوق الحرة -١

ن وزارة األشغال العامة و�دارة المناقصات تم التحض�ي لمزا�دة إستثمار  ،بنت�جة تعاون وثيق بني
ي مطار الرئ�س الشه�د رفيق الح��ري الدو�ي 

اك  ،السوق الحرة �ن وط اإلش�� ن وتوسيع �� و�نت�جة تحسني
ي المزا�دة واإلعالن عنها لمدة كاف�ة

�ي  �قارب تمت هذه المزا�دة �سعر ،�ن المئة مليون دوالر أم�ي
 ما وفر للدولة مداخ�ل حرمت منها ع� مدى سنوات.  .7F٨اسنو�ً 

وط الحص��ة واإلحتكار�ة -٢  تجاوز ال��

ة ب�حدى اإل نذكر ع� سب�ل المثال  �ة تح� إفادات الخ�� ن وط تعج�ي دي��ات دون الم�ار ع� وضع ��
لعموم�ة، وال يرا�ي المصلحة العامة قامت لجنة التل��م الح� �خالف قانون المحاسبة ا ا وكون هذ ،سواها 

ة المطل��ة من مصادر وجهات رسم�ة ذات مصداق�ة ي الخ��
ي إدارة المناقصات بفتح عروض �ستو�ن

ن  ،�ن فتبني
ي األسعار 

8Fالمل�اراتب أدى إ� وفرلها وجود فارق �ن

٩. 

 خاصةالتقار�ر الإصدار  -٣

ي صفقات مخالفة لقانون المحاسبة العموم�ة ونظام  -
قامت إدارة المناقصات بوضع تقار�ر خاصة �ن

ي اإلتفاق�ة األمم�ة لمكافحة الفساد
 .المناقصات والمبادئ والقواعد ذات الصلة المنصوص عليها �ن

س جلس النواب ودولة رئ�س مجلم رئ�س ودولة الجمهور�ة رئ�س فخامة إ� التقار�ر هذه سلمت -
ي مواضيع مثل بعض مناقصات وزارة االتصاالت، مناقصة مرا�ز المعاينة الم�كان�ك�ة، صفقة بواخر 

الوزراء �ن
 . ال�ه��اء

ا
ً
 الموحدة والوثائق النماذج: ثالث

وط اإلدارّ�ة العاّمةإدارة المناقصات، ا�  �س� وتبس�طها لتعم�مها ع� مختلف اإلدارات  ،توح�د ال��
 ع� العامة

�
ن لها وجود  بعد  ،إعتبارات العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، حرصا وط تأن تبنيّ ي ال��

فاوت �ن
ن صفقة وأخرى ن إدارة وأخرىضمن اإلدارة الواحدة و  اإلدارّ�ة العاّمة، بني ي ، �ني

�ساهم التوح�د والتبس�ط �ن
 .نهام جمالصغيرة والمتوسطة الحالصفقات العمومية أمام المؤسسات، السيما تسهيل باب ولوج 

                                                

 ٢٧/٤/٢٠١٧ تار�ــــخ ٦٥مح�� لجنة التل��م رقم ٨

 ١٣/٨/٢٠١٨تار�ــــخ  ٢٨٩مح�� لجنة التل��م رقم  ٩
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وط باإلضافة إ� ت ي  ،خاصة باإلدارة يتم تحديثها حض�ي وث�قة تدقيق لدفاتر ال�� وفًقا للمالحظات الى�
وط. �س� إدارة المناقصات إ� تعم�م وثائق  توجهها إدارة المناقصات لإلدارات بناًء ع� دراسة دفاتر ال��

وط اإلدار�ة ونماذج موحدة للصفقات العموم�ة باإلضافة  ن هذه النماذج: الموحدةإ� ال��  ، من بني

اهة • ن  تص��ــــح ال�ن

 ذج التعهدو نم •

 ذج األسعار نمو  •

وط الخاصة النموذج�ة •  ال��

نامج السنوي للصفقات: رابًعا  ال��
ن  بادرت إدارة ، 9F١٠ ٢٠٠٦ألول مرة منذ العام  ٢٠١٨-٢٠١٧بعد أن صدرت الموازنة العامة للعامني

 بأحكام قانون المناقصات الطلب إ� الجهات المشمولة بصالح�ات
ً

ها إ�داعها برنامجها السنوي للصفقات عمال
 المحاسبة العموم�ة. 

نامج السنوي   مالئمة للعودة إ� إعمال ال��
ً
ي مناسبة إقرار الموازنات فرصة

وجدت إدارة المناقصات �ن
نامج ي قانون المحاسبة العموم�ة و�عداد الموازنة ع� أساس هذا ال��

ن أن فكا ،للصفقات المنصوص عل�ه �ن
  و�مبادرة منها كتًباوجهت إدارة المناقصات 

ً
إ� الجهات المشمولة بصالح�اتها إل�داعها برامج صفقاتها أوال

 .10F١١٢٠٢٠-٢٠١٩وثانً�ا للعام  ٢٠١٩-٢٠١٨للعام 

إال أن إ�ار إدارة  ،بالرغم من أن معظم اإلدارات لم تمتثل للموجبات القانون�ة المفروضة عليها 
نامج السنوي إال بقرار من  ،إعمال النص بدل إهمالهالمناقصات ع�  ي أي مناقصة من خارج ال��

وعدم الس�ي �ن
امج السنو�مجلس الوزراء حّث الوزارات واإلدارات المعنّ�ة ع�   ة. إدراك أهم�ة و�عداد ال��

اء األفضل، وغ�اب ه ينسجم التخط�ط مع مبادئ المنافسة والعلن�ة، و�مهد الط��ق الخت�ار طرق ال��
ب  اء عند الحاجة �ستلزم تقص�ي مهل اإلعالن، ما يؤدي ا� �ن اء العمو�ي من نظام متكامل إ� �� �حول ال��

                                                

 )٢٠١٨(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام  ١٨/٤/٢٠١٨تار�ــــخ  ٧٩القانون رقم  ١٠

 )٢٠١٧(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام  ٠٣/١١/٢٠١٧تار�ــــخ:  ٦٦القانون رقم 

 ٢/٥/٢٠١٨تار�ــــخ  ٣٢١/١٠ال�تاب رقم  ١١

 ٢٩/٥/٢٠١٨تار�ــــخ  ٣٢١ال�تاب رقم   

 ٣/١/٢٠١٩تار�ــــخ  ٥/١٠ال�تاب رقم   
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جودة السلع والخدمات واألعمال  عمل المرافق العامة كما ع� المنافسة وارتفاع األسعار و�نعكس سلًبا ع�
�ي لإلنفاق، فالتطور الحاصل بالبىن التحت�ة المعدة لالستفادة واالنتفاع منها من قبل المواطن الممول األسا

 والخدمات�ة مرتبط �شكل وثيق بك�ف�ة اجراء الصفقات العموم�ة. 

لإلنفاق، ول�س ان اجراء الصفقات من دون برنامج سنوي مسبق �حمل ع� االعتقاد بأن االول��ة �ي 
كلف إدارة المناقصات اجراء الذي   ٢٠٠٩-٠٣- ٢٦تار�ــــخ  ٤٨. �ستع�د هنا القرار رقم لتلب�ة االحت�اجات

نامج.  ن صدور الموازنة و��� ال�� نامج السنوي ا� حني  الصفقات لمختلف اإلدارات العامة من خارج ال��

ة من  رغم بناء هذا القرار ع� قانون المحاسبة العموم�ة وتعد�الته، اال انه �خ�ج عن احكام الفقرة األخ�ي
ي  من المادة الخامسة نامج السنوي  نظام المناقصات، والى� ن لمجلس الوزراء مخالفة القواعد المتعلقة بال�� تج�ي

ن له بمطلق األحوال تعد�ل ي حاالت محددة، وال تج�ي
 .هذه القواعد أو وضع قواعد جد�دة �ن

ي القرار رقم 
نامج السنوي للصفقات العموم�ة مستنًدا ا� عدم صدور قانون الموازنة العامة،  ٤٨�ل�ن ال��

ي 
ي وهذا امر غ�ي منط��

الن الموازنة تعد ع� أساس الخطة السنو�ة لإلنفاق، ول�س العكس، وما اإلشارة �ن
نامج السنوي ين�� للمرة الثان�ة بص�غته النهائ�ة بعد ��� الموازنة، سوى دل�ل  نظام المناقصات ا� ان ال��

ي تعد ع� أساسه، و�عاد تعد�له بعد ���  نامج السنوي للموازنة الى� ي ضوء قاطع ع� اسبق�ة ال��
ها �ن

ي الموازنة العامة. 
ي يتم الحصول عليها ع� شكل اعتمادات ترصد �ن  االمكان�ات المال�ة الى�

�ستلزم اعتماد الشفاف�ة والمنافسة من خالل اإلعالن االو�ي عن ان أو� خطوات الحد من الفساد، 
ي قانون المحاسبة ا

نامج السنوي، وهذا االمر مكرس �ن لعموم�ة والتش��عات الصفقات العموم�ة ضمن ال��
. كما ان  ي و�رشادات البنك الدو�ي ي معظم الدول و�ش��عات االتحاد األوروى�

المتعلقة بالصفقات العموم�ة �ن
نامج السنوي للصفقات العموم�ة �عت�� الخطوة العمل�ة األو� نحو اعداد موازنة شفافة تعكس حق�قة  ال��

 االنفاق العام. 

نامج السنوي تتعلق بصفقة  ع�ء للخروج ن السلطة المعطاة لمجلس الوزرا إ القواعد المتعلقة ب�عداد ال��
محددة بذاتها، الن إجازة مجلس الوزراء �ي استثناء ع� قاعدة قانون�ة ال �مكن ان تصل حد تعد�لها او 

 الغائها. 

نامج السنوي ا� عدم صدور قانون الموازنة العامة ال �ستق�م مع اإ لواقع، اذ ن اسناد �ف النظر عن ال��
ن  ي تبىن عل�ه، والواقع ان الصفقات لم تتوقف بني نامج السنوي للصفقات العموم�ة �سبق الموازنة الى� ان ال��

ن  ي  ٢٠١٦و ٢٠٠٦العامني ضمًنا لعدم صدور قانون الموازنة العامة، بل تتابعت وكانت تمول من القاعدة االثىن
ن فتح اعتمادات ن تج�ي  .عش��ة او من قوانني

قانون المحاسبة العموم�ة ونظام المناقصات  تطبيقظام عمل السلطة التنف�ذ�ة ، نأمل اليوم ومع انت
وقواعد الشفاف�ة والمنافسة، فال �صدر قرار �كون من شأنه �سه�ل تم��ر الصفقات، ف�ما المطلوب ضبطها 

لتنم�ة المستدامة، ووضع قواعد ل��ادة فعاليتها، والس�ي ا� تحقيق ا��� فائدة منها باقل تكلفة ضمن معاي�ي ا
ور�ة غ�ي متوقعة محددة بذاتها، وخ ي مرتبط بصفقة �ن

ي أي قرار استثناىئ
الف ذلك تطبق القواعد بل �أى�

وع الموازنة العامة. فالقانون�ة  نامج السنوي للصفقات واالنطالق منه العداد م��  يتم اعداد ال��
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اب ورصد اهداف مقابل تخط�ط وارتق ال دولة بدون إدارة، ال إدارة بدون موازنة، وال موازنة بدون
�ات العموم�ة. االعتمادات : ال موازنة بدون خطة سنو�ة للمش�� ي  ، ما �عىن

 التعام�م الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء: خامًسا
ي إطار تحرص 

وط الخاصةإدارة المناقصات �ن اح إ ،و�بداء مالحظاتها  ،دراسة دفاتر ال�� جراء و�ق��
ن االعتبار أ ع�التصح�حات الالزمة،  ف�ما يتعلق بحما�ة وال س�ما  ،خذ مقتض�ات التنم�ة المستدامة بعني

ة والمتوسطة الحجم وط تحّد  ،وال�د العاملة اللبنان�ة ،المؤسسات الصغ�ي من المنافسة،  وعدم وضع ��
ورة التق�د  اإلدارات وتذكر   :بتعام�م دولة رئ�س مجلس الوزراء ذات الصلةب�ن

 ،رات والمؤسسات العامةاا� جميع االد، الموجه ٢٨/٢٠١٢ س الوزراء رقمدولة رئ�س مجل تعم�م -
ي لمشار�ــــع الس�اسات وا�شأ ات��� ي االس�� ي القطاع العامن التق�د بالتقي�م البيىئ

امج �ن وأصول  ،لخطط وال��
ي تقي�م األ  .٧/٨/٢٠١٢تار�ــــخ  ٨٦٣٣، المرسوم رقم ثر البيىئ

ق بوجوب التقّ�د  ٥/١٠/٢٠١٣تار�ــــخ  ٢٨/٢٠١٣رقم  تعم�م دولة رئ�س مجلس الوزراء -
�
 المتعل

ام بتطبيق قانون إ�شاء مؤسسة المقاي�س  ن وط، واإلل�� ي دفاتر ال��
بالمواصفات الق�اسّ�ة والوطنّ�ة، �ن

ي ) LIBNOR/(ليبنوروالمواصفات اللبنانّ�ة 
 .٢٣/٧/١٩٦٢الصادر �ن

ورة صدور كتب الضمان ٢٠١٣تموز  ٢٩تار�ــــخ  ٢١دولة رئ�س مجلس الوزراء رقم  تعم�م - ، المتعلق ب�ن
ي حال تعذر ذل

ي االتفاق�ات الدول�ة، صدور تأ الم�ف�ة عن المصارف الوطن�ة، و�ن
��د من م�ف لبنان ك �ن

ي الصادر عنه كتاب الضمان. بول الوضع�ة القانون�ة للم�ف األ ع� ق  جنى�

ن  وط الخاصة لناح�ة ق�مة التأمني ي نصوص دفاتر ال��
المؤقت وغرامات التأخ�ي عند  يتم التدقيق �ن

وط ي تضمن مصلحة الدولة المال�ة التنف�ذ، وكفالة حسن التنف�ذ، وسائر ال�� ، وذلك من ضمن نموذج الى�
ي اإلدارة. 

 تدقيق داخ�ي معتمد �ن

وع سادًسا:    FMR2 التعاون مع البنك الدو�ي ضمن م��
ي اطار التعاون مع البنك الدو�ي وتنف�ذا� لقرار مجلس الوزرا 

من أجل  ١٦/١٠/٢٠١٤تار�ــــخ  ٤١ء رقم �ن
وع اصالح إدارة المالّ�ة العاّمة ( المنفذ    FMR2(Fiscal Management Reform Projectاستكمال م��

ها  ن ي إدارة المناقصات من خالل تجه�ي
ن الشفاف�ة �ن ي أحد بنوده تحسني

من قبل وزارة المالّ�ة والمتضّمن �ن
ي اإلدارة، تّم: 

 لحسن س�ي العمل �ن
�
ي ضمانا  ببعض المعّدات وتزو�دها بالدعم التقىن

ات مكتبّ�ة من مكاتب ولوازمها.  • ن  تزو�د اإلدارة بتجه�ي

ن  • . تزو�د إدارة المناقصات بتجه�ي ات خاصة بغرفة الخادم الرئ��ي ن  ات معلومات�ة، وتجه�ي

نت.  • ي خاص بها ع� شبكة اإلن��
وىن باإلضافة إ� التعاون والتنسيق  تزو�د إدارة المناقصات بموقع إل���

ي OMSAR( الدائم مع مكتب وز�ر الدولة لشؤون التنم�ة اإلدارّ�ة
وىن )، باعتباره مض�ف الموقع االل���

)Hostingم () ع� الخادServerلديهم (. 
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ي تجرى ع�� اإلدارة ع�   �قوم هذا الموقع، �شكل رئ��ي بعرض كافة المعلومات المتعلقة بالمناقصات الى�
ي اإلدارات والمؤسسات العامة  ،مختلف أنواعها 

ي با��
ي تجري �ن ي باإلضافة إ� اإلعالن عن الصفقات الى�  الى�

هذه المعلومات تفاص�ل عن الصفقات، من إعالنات  تتضمنترسل اعالنات الصفقات إ� إدارة المناقصات. 
إطالق الموقع خالل العام  تم ،احات والردود عليها �شفاف�ة تامةونتائج باإلضافة إ� إمكان�ة ��� اإل�ض

٢٠١٧. 

ي لبنانسابًعا: 
ي لتحد�ث المناقصات العموم�ة ��

وع الدعم التقى� 11Fم��

١٢ 
ي �ش وع ضمن خطة الحكم الرش�د الى� ي هذا الم��

ي لبنان �أى�
 �ن

ً
مل اإلدارات والمؤسسات العامة كافة

ي القطاع العام (الصفقات العموم�ة). وهو يهدف ا� 
ي إحدى محاورها إ� تفع�ل الرقابة والتور�د �ن

وتهدف �ن
موا�بة عمل�ة تحد�ث التش��عات المرتبطة بالصفقات العموم�ة وتوف�ي ما �لزم لوضعها موضع التنف�ذ، 

 لمشار�ــــع الموا�بة لذلك. والق�ام بكل األ�شطة وا

 ا� موا�بة عمل�ة تحد�ث التش��عات 
ً
وع هادفة أطلقت وزارة الدولة لشؤون التنم�ة اإلدار�ة هذا الم��

المرتبطة بالصفقات العموم�ة، وتوف�ي ما �لزم لوضعها موضع التنف�ذ والق�ام بكل األ�شطة والمشار�ــــع 
نامج ا� إعادة تنظ ي الدولة الموا�بة لذلك. كما يهدف ال��

اء العام �ن ي مجال ال��
ن �ن ن العاملني �م وتفع�ل وتمكني

ي المطلوب  ات��� لالرتقاء باإلجراءات المتعلقة بالصفقات العموم�ة من المكانة الحال�ة ا� المستوى اإلس��
ي هذا المجال، وتمكينا للقطاع العام من أداء مهامه ع� أ�مل وجه. 

 مع التطورات العالم�ة �ن
�
 تماش�ا

وع هذا منجزات من  :الم��

دعم تطبيق مبادرة تحد�ث نظام المناقصات العموم�ة من النوا�ي التش��ع�ة، والمؤسسات�ة،  .١
اح مبادرات و�عداد مشار�ــــع مراس�م.   والعمالن�ة من خالل الق�ام بدراسات وتحل�ل الوضع القائم واق��

الدول�ة والمبادرات التحديث�ة وضع دل�ل عم�ي للمناقصات العموم�ة يتفق مع أفضل الممارسات  .٢
 إ� أدواٍت عمل�ة أخرى  

ً
الجار�ة �شمل المراحل كافة من التخط�ط للمناقصة حى� انجازها، إضافة

 كال�تب التوجيه�ة، والرسوم الب�ان�ة، والوثائق والنماذج الخاصة بالمناقصة والعقود. 

ي المسؤول عن تصم�م ودعم تطبيق برنامج تنظ��ي لبناء قدرات الجهات الرسم�ة و  .٣ الجهاز الب��
 التور�د �شمل إ�شاء وحدات التور�د وتدر�ب موظفيها. 

ي  .٤
وىن ات�ج�ة للتور�د اإلل��� ووضع خطة عمل لها واإلعداد   (E-Procurement)دعم تصم�م اس��

ي ذلك إ�شاء من�� 
 لتطبيق هذا النظام بح�ث تتم تغط�ة النوا�ي كافة للمناقصات العموم�ة، بما �ن

ون�ةللمزا�دة اإل  . (E-Auction)ل���

                                                

 ..gov.lbomsarhttp://www.الموقع الرس�ي لمكتب وز�ر الدولة لشؤون التنم�ة اإلدار�ة:  ١٢
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اهة ولتنف�ذ رقابة داخل�ة وخارج�ة بهدف ضمان تنف�ذ إجراءات  .٥ ن وضع س�اسات و�جراءات لتع��ز ال�ن
 التور�د ع� أفضل وجٍه ممكن. 

ي مجال المناقصات العموم�ة .٦
 وضع منهج�ة إلجراء المقارنات وق�اس األداء �ن

 إنجاز الوثائق التال�ة:  .٧

ن  مراجعة مفصلة لمسودة القانون − حات للتحسني  الجد�د مع مق��

ي عدد من الدول −
 دراسة لمختلف اله�كل�ات التنظ�م�ة للصفقات العموم�ة �ن

ي  −
 الدل�ل التطب���

ي لبنان −
ات�ج�ة تط��ر الصفقات العموم�ة �ن  اس��

ي الصفقات العموم�ة −
اهة �ن ن  استب�ان للعموم حول ال�ن

ي لبنان −
 دراسة أول�ة حول وضع الصفقات العموم�ة �ن

وع مرسوم −  �فصل آل�ة إجراء الصفقات وفق قانون المحاسبة العموم�ة م��

وع مرسوم ير�ي إ� تفص�ل وتط��ر مهام إدارة المناقصات −  م��

 وثائق ق�اس�ة لمختلف أنواع إجراءات التل��م −

 عدد من المراس�م التطب�ق�ة العائدة لمسودة القانون الجد�د −

ي مجال الصفقات العموم�ة −
 مدونة لقواعد السلوك �ن

ي الصفقات العموم�ةدل�ل  −
اهة �ن ن  ال�ن

ي إجراءات الصفقات العموم�ة −
 دل�ل للتدقيق �ن

ي األول�ة −
وىن  مواصفات برنامج التور�د االل���

امج التشغ�ل�ة العائدة للصفقات العموم�ة −  مواصفات ال��

ي  −
وىن  خطة تنف�ذ التور�د االل���

ي  −
وىن  دراسة سوق التور�د االل���
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ا: 
ً
ي للحكومة اثامن

وع الدعم التقى�  للبنان�ة م��
ي المنفذ من قبل كراون  ي للحكومة اللبنان�ة الممول من االتحاد االوروى� وع الدعم التقىن ي اطار م��

�ن
ار بالتعاون مع مكتب وز�ر الدولة لتنم�ة الشؤون األدار�ة و مدته سنتان (من أ� )Crown Agents( ا�جنتس

ام)، تم اإل٢٠٢٠حى� ح��ران  ٢٠١٨ ن ن عند الحاجة.  ل�� اء فنيني و�د إدارة المناقصات بخ�� ن  ب��

�ن ح�ث قام األول ب�عداد دل�ل لعمل إدارة المناقصات    ي هذا االطار وحى� تار�خه، تم توف�ي خب�ي
و�ن

وط مناقصات الغاز وز�ت الوقود.  ي اعد تق��ر حول دفاتر ��
 ولجان التل��م والثاىن

ي اطار التدر�ب ع� الدل�ل نظمت إدارة 
المناقصات  أر�ــع دورات تدر�ب�ة ألعضاء لجان المناقصات و�ن

ي إدارة  ٩٠شارك فيها حوا�ي 
موظف من مختلف األدارات العامة كما تم تنظ�م أر�عة دورات تدر�ب�ة لموظ�ن
وط وتدقيق مستندات التل��م.  ي اعداد دفاتر ال��

 المناقصات شملت ز�ادة المهارات المكتسبة لديهم �ن

ن لديها وأعضاء لجان التل��م ع� موض�ع كما نظمت إدارة ال مناقصات دورات تدر�ب�ة شملت العاملني
وط الخاصة.  ي دفاتر ال��

 إدراج المعاي�ي البيئ�ة واإلجتماع�ة �ن

وط و�جري التدر�ب عليها.   وس�صدر ق��ًبا دل�ل عمل إدارة المناقصات ودل�ل إعداد دفاتر ال��

وذلك ب�لحاق  ،قابة والمتابعة للصفقات العموم�ةاف والر بات لدى إدارة المناقصات اإلمكان�ات لإل�� 
ة  ي ب�دارة المناقصات س�ما وأنه بات لديهم الخ�� اء اإلتحاد األوروى� ن الذين جرى تدر�بهم من قبل خ�� الموظفني
ن  وط و�جراء عمل�ات تقي�م العروض وفًقا للمعاي�ي العالم�ة و�ما ال يتعارض مع القوانني ع� تدقيق دفاتر ال��

ي يؤمن إلدارة المناقصات اإلستعانة بأي خب�ي عال�ي أو ال وع الممول من اإلتحاد األوروى� محل�ة علًما أن الم��
ي معقد.  ي أو تقىن ي أي موض�ع فىن

 مح�ي �ن
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ي صفقات القسم الثالث: ال
 ٢٠١٨ - ٢٠١٧ادارة المناقصات لعام المجراة ��

 :
ً

ة اللبنانّ�ة الملزمة مؤقًتا ق�مة الصفقات أوال  (ل.ل.)٢٠١٧للعام  بالل�ي
 

ي العام  الملزمة مؤقًتا الصفقات  - 3جدول 
ة اللبنانّ�ة (ل.ل.) ��  ٢٠١٧بالل�ي

 �سبة الق�مة % الق�مة اإلجمال�ة (ل.ل.) العدد اإلدارة

 ٤٢٫٩١ ١٥٩٫٨٦٨٫٥٦٤٫٩٠٢ ١٧٤ وزارة الطاقة والم�اه

 ٤١٫٤٦ ١٥٨٫٣٠٧٫٩٨٢٫٩٠٧ ٤٥ وزارة األشغال العامة والنقل

 ٩٫٤٥ ٣٨٫٩٣٧٫٣٤٦٫٢٦٨ ٢٠ وزارة المال�ة

 ١٫٠٣ ٣٫٨٤٧٫٦٧١٫٧٦٠ ٧ وزارة الزراعة

 ٠٫٢٠ ٧٤٦٫٥٨٧٫٨١٧ ٦ وزارة العدل

 ٠٫١٩ ٧١٦٫٧١٠٫٢٢٥ ٤ وزارة الشباب وال��اضة

 ٢٫٣٠ ٨٥٨٫٠٢٥٫٨١٢ ٤ وزارة الداخل�ة والبلد�ات 

 ٠٫٥٥ ٢٫٠٨٣٫٤٠٠٫٠٠٠ ٢ وزارة الثقافة

 ٠٫٠٢ ١٠٢٫٧٧٤٫١٥٥ ٢ وزارة اإلعالم

 ١٫٧٧ ٦٫٥٩٥٫٢٨٧٫٥٠٠ ١ وزارة الصحة العامة

 ٠٫١٢ ٤٧٠٫٧٩٠٫٢٦٥ ١ رئاسة الجمهور�ة

 ١٠٠ ٣٧٢٫٥٣٥٫١٤١٫٦١١ ٢٦٦ المجم�ع

ا وما�ة وواحد وأر�عون ألًفا وستما�ة
ً
.  فقط ثالثما�ة و�ثنان وسبعون مل�اًرا وخمسما�ة وخمسة وثالثون مليون ة لبنان�ة الغ�ي  وأحد ع�� ل�ي

 

إلى  ٢٠١٦في العام . ل.ل// ٢٧٧٫٨٧٦٫٤٨١٫٨٠٦//ارتفعت قيمة الصفقات من 
 .٢٠١٧في العام . ل.ل// ٣٧٢٫٥٣٥٫١٤١٫٦١١//
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 :، التي لم تحسب مع المجموع بالنظر الى طبيعتهاالملزمة مؤقتًاالصفقات : مالحظة
 

 عنا� مفاضلة/عنا� تقي�م:  •

ن إدارة الخدمات الطب�ة اإلستشفائ�ة لزوم وزارة الصحة العامة.  -  .٣١/٧/٢٠١٧تار�ــــخ تأمني

كة مع الجمع�ات والهيئات األهل�ة.  - تقد�م أدو�ة لزوم مرا�ز الخدمات اإلنمائ�ة والمشار�ــــع المش��
 .٣١/١٢/٢٠١٧تار�ــــخ 

 مزا�دات:  •

ي مطار رفيق الح��ري  إستثمار �سعة كونتوارات -
ي قاعة الوصول �ن

لتأج�ي الس�ارات الس�اح�ة �ن
. تار�ــــخ  ي

ان المدىن  //ل.ل. ٥٠٫٨٧٥٫٠٠٠، بق�مة // ١٩/٤/٢٠١٧الدو�ي لزوم المدي��ة العامة للط�ي

ان  - ي مبىن محطة الركاب الحا�ي ومبىن الط�ي
إدارة و�ستثمار مساحات مخصصة للبيع بالمفّرق �ن

ي مطار رفي
ي العام �ن

. تار�ــــخ المدىن ي
ان المدىن ق الح��ري الدو�ي لزوم المدي��ة العامة للط�ي

 // ل.ل. ١١١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠، بق�مة // ٢٧/٤/٢٠١٧

بيع قطع غ�ار مستهل�ة غ�ي صالحة متنوعة وآل�ات قد�مة مستهل�ة لزوم المدي��ة العامة  -
. تار�ــــخ  ي

ان المدىن  // ل.ل. ٥٥٫١٠٠٫٠٠٠، بق�مة // ١٢/٩/٢٠١٧للط�ي

ي مطار رفيق الح��ري الدو�ي لزوم تقد�م وترك�ب و  -
�ستثمار مقاعد خاصة بالتدل�ك اآل�ي �ن

. تار�ــــخ  ي
ان المدىن  //ل.ل. ١٠١٫٠٠٠٫٠٠٠، بق�مة // ١٥/٩/٢٠١٧المدي��ة العامة للط�ي
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ي مطار رفيق الح��ري  -
ي قاعة الوصول �ن

إستثمار سبعة كونتوارات لتأج�ي الس�ارات الس�اح�ة �ن
. تار�ــــخ الدو�ي لزوم المدي��ة العامة لل ي

ان المدىن بق�مة  ،٢٨/١١/٢٠١٧ط�ي
 //ل.ل. ٥٨٫٥٠٠٫٠٠٠//

ي الفنادق  -
ن الحجوزات �ن ي مطار رفيق الح��ري الدو�ي لتأمني

ي قاعة الوصول �ن
إستثمار كونتوارات �ن

. تار�ــــخ  ي
ان المدىن ، بق�مة ١٤/١٢/٢٠١٧والشقق المفروشة لزوم المدي��ة العامة للط�ي

 //ل.ل. ٦٤٫٠٠٠٫٠٠٠//

. تار�ــــخ  بيع مركبات آل�ة - ي
ان المدىن ، بق�مة ١٦/١٢/٢٠١٧معطلة لزوم المدي��ة العامة للط�ي

 // ل.ل. ٥٠٫٠٠٠٫٥٠٠//

ي العام  ($)بالدوالر  الملزمة مؤقًتا الصفقات  .١
��٢٠١٧  

 

ي العام  الملزمة مؤقًتا الصفقات  - 4جدول 
 ٢٠١٧بالدوالر ( $ ) ��

 �سبة الق�مة % $ ) الق�مة اإلجمال�ة ( العدد اإلدارة

ي  –وزارة الداخل�ة والبلد�ات 
 ١١٫٩٣ ٣٤٦٫١٦٠ ٢ الدفاع المدىن

 ٢٢٫٤٠ ٦٥٠٫٩٩٥ ١ وزارة الطاقة والم�اه

 ١٤٫٠٨ ٤٠٩٫٣٨٠ ١ وزارة الدولة لشؤون التنم�ة اإلدار�ة

 ٥١٫٥٩ ١٫٤٩٩٫٤٠٦ ١ وزارة الثقافة

 ١٠٠ ٢٫٩٠٥٫٩٤١ ٥ المجم�ع

ا.  فقط مليونان و�سعما�ة  وخمسة آالف و�سعما�ة وواحد وأر�عون دوالًرا أم��ك�َّ
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ي العام  الملزمة مؤقًتا انخفضت الق�مة اإلجمال�ة 
، ح�ث كانت ٢٠١٦، مقارنة مع العام ٢٠١٧بالدوالر �ن

 // $.١٠٫٠٧٤٫٨٩٤بالدوالر: //  الملزمة مؤقًتا ق�مة الصفقات 

ي العام  (€) باليورو  الملزمة مؤقًتا الصفقات  .٢
��٢٠١٧  

 

ي العام (€) باليورو  الملزمة مؤقًتا الصفقات  - 5جدول 
��٢٠١٧ 

 �سبة الق�مة % ) €الق�مة اإلجمال�ة ( �سبة العدد % العدد اإلدارة

ي  –وزارة الداخل�ة والبلد�ات 
 ١٠٠ ١٫٦١٨٫٩٨٠ ١٠٠ ١ الدفاع المدىن

 ١٠٠ ١٫٦١٨٫٩٨٠ ١٠٠ ١ المجم�ع

. فقط مليون   وستما�ة وثمان�ة ع�� ألفا و�سعما�ة وثمانون يورو الغ�ي

 

 

 

 

 

 

12% 

22% 

14% 

52% 

موزعة على اإلدارات ) $(نسبة قيمة التلزيمات المؤقتة 
 والوزارات 

 وزارة الثقافة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية وزارة الطاقة والمياه الدفاع المدني –وزارة الداخلية والبلديات 
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ي العام (€) باليورو  الملزمة مؤقًتاالصفقات 
 ٢٠١٧�ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدفاع المدني –وزارة الداخلية والبلديات 
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ة اللبنانّ�ة (ل.ل.) ل�امل الصفقات  .٣ خالل العام  الملزمة مؤقًتا الق�مة المواز�ة بالل�ي
12F

١٣٢٠١٧ 
 

ة اللبنانّ�ة (ل.ل.) ل�امل الصفقات  - 6جدول   ٢٠١٧(ل.ل.+ $) خالل العام  الملزمة مؤقًتا الق�مة المواز�ة بالل�ي

 �سبة الق�مة % الق�مة اإلجمال�ة (ل.ل.) العدد اإلدارة

 ٤٢٫٦٧ ١٦٠٫٨٤٩٫٩٣٩٫٨٦٤ ١٧٥ وزارة الطاقة والم�اه

 ٤٢٫٠٠ ١٥٨٫٣٠٧٫٩٨٢٫٩٠٧ ٤٥ وزارة األشغال العامة والنقل

 ١٠٫٣٣ ٣٨٫٩٣٧٫٣٤٦٫٢٦٨ ٢٠ وزارة المال�ة

 ١٫٠٢ ٣٫٨٤٧٫٦٧١٫٧٦٠ ٧ وزارة الزراعة

 ٠٫٢٤ ٧٤٦٫٥٨٧٫٨١٧ ٦ وزارة العدل

 ٠٫١٩ ٧١٦٫٧١٠٫٢٢٥ ٤ وزارة الشباب وال��اضة

 ٠٫٣٦ ١٫٣٧٩٫٨٦٢٫٠١٢ ٦ وزارة الداخل�ة والبلد�ات 

 ١٫١٥ ٤٫٣٤٣٫٧٥٤٫٥٤٥ ٣ وزارة الثقافة

 ٠٫٠٢ ١٠٢٫٧٧٤٫١٥٥ ٢ وزارة اإلعالم

 ١٫٧٤ ٦٫٥٩٥٫٢٨٧٫٥٠٠ ١ وزارة الصحة العامة

 ٠٫١٢ ٤٧٠٫٧٩٠٫٢٦٥ ١ رئاسة الجمهور�ة

 ٠٫١٦ ٦١٧٫١٤٠٫٣٥٠ ١ وزارة الدولة لشؤون التنم�ة اإلدار�ة

 ١٠٠ ٣٧٦٫٩١٥٫٨٤٧٫٦٦٨ ٢٧١ المجم�ع

ا وثمانما�ة
ً
ة لبنان�ة ال  فقط ثالثما�ة وستة وسبعون مل�اًرا و�سعما�ة وخمسة ع�� مليون وسبعة وأر�عون ألًفا وستما�ة وثمان�ة وستون ل�ي

 .  غ�ي

 

                                                

ي العام : مالحظة ١٣
ة اللبنان�ة مقابل الدوالر األم���ي  �� موقع م�ف . ( ٢٠١٧تم احتساب هذه الق�مة بحسب متوسط آخر سعر �ف لل�ي

ي 
وى�  //:research.html-and-www.bdl.gov.lb/statisticshttp) لبنان االل���

http://www.ppma.gov.lb/
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ة اللبنان�ة ل�امل الصفقات  ع�� إدارة المناقصات  الملزمة مؤقًتا تجدر اإلشارة ا� أن الق�مة المواز�ة بالل�ي
 ل.ل. // ٢٩٣٫٠٥٩٫٣٤٧٫٠٦٤//كانت:   ٢٠١٦خالل العام 

 

ي جرت عن ط��ق  .٤
 ٢٠١٧المناقصة واستدراج العروض خالل العام �سبة الصفقات الى�

 

ي جرت عن ط��ق المناقصة و استدراج العروض خالل العام  - 7جدول 
 ٢٠١٧�سبة الصفقات الى�

  �سبة استدراج العروض  عدد الصفقات عدد استدراج العروض عدد المناقصات العمومّ�ة اإلدارة
 %من مجمل الصفقات 

 ٦٤٫٤٤ ٤٥ ٢٩ ١٦ األشغال العامة والنقلرة اوز 

 ٣٥ ٢٠ ٧ ١٣ وزارة المال�ة

 ٦٧ ٣ ٢ ١ وزارة الثقافة

 ١٠٠ ٦٨ ٣٨ ٣٠ المجم�ع

 

 ٢٠١٧خالل العام ل�ل إدارة �سبة استدراج العروض  .٥
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 ٢٠١٧ة استدراج العروض ل�ل إدارة خالل العام �سب - 8جدول 

 العروضعدد استدراج  اإلدارة

 ٢٩ وزرة األشغال العامة والنقل

 ٧ وزارة المال�ة

 ٢ وزارة الثقافة

 ٣٨ المجم�ع

 

 
  

http://www.ppma.gov.lb/
http://www.ppma.gov.lb/


 ٢٠١٨ -٢٠١٧التق��ر السنوي لعا�ي             إدارة المناقصات -التفت�ش المركزي   - رئاسة مجلس الوزراء - الجمهور�ـــــة اللبــــــنان�ة

 

www.ppma.gov.lb                  ٤٣ / ٣٣صفحة 

ي صفقات ثانً�ا: ال
 ٢٠١٨ادارة المناقصات لعام المجراة ��

ة اللبنانّ�ة (ل.ل.)مؤقًتا ق�مة الصفقات الملّزمة  .٦  بالل�ي
ة اللبنانّ�ة  مؤقًتا  الصفقات الملّزمة - 9جدول  ي العام .) ل.ل(بالل�ي

��٢٠١٨ 

 �سبة الق�مة % الق�مة اإلجمال�ة (ل.ل.) العدد اإلدارة

 ٤٧٫٧٧ ٢١٥٫٤٠٩٫٦٣٣٫١٢٣ ٣٩ وزارة األشغال العامة والنقل 

 ٤١٫٩١ ١٨٨٫٩٩٣٫٢٤٥٫٦٠٤ ٩٧ وزارة الطاقة والم�اه

 ٥٫١٦ ٢٣٫٢٦٨٫٠٤٦٫٤٧٢ ٩ وزارة المالّ�ة

 ٢٫٥٠ ١١٫٢٧٨٫٩٢٦٫٦٧١ ٩ وزارة الزراعة 

��ة والتعل�م العا�ي   ١٫٠٢ ٤٫٦٠٤٫٣٧٨٫٠١٧ ٥ وزارة ال��

 ٠٫٥٩ ٢٫٦٦٣٫٢٤١٫٣٠٠ ٤ وزارة الداخل�ة والبلد�ات

 ٠٫٥٦ ٢٫٥٤٢٫٣٨٥٫٨٩٥ ٢ وزارة الثقافة

 ٠٫٢٧ ١٫٢٢٠٫٨٤٥٫٧٠٩ ٦ وزارة الشباب وال��اضة 

 ٠٫١٤ ٦٥٠٫٠٣٢٫٤٩١ ٦ وزارة العدل 

 ٠٫٠٦ ٢٧٥٫٦٨٤٫٠٤٠ ١ وزارة اإلعالم

 %١٠٠ ٤٥٠٫٩٠٦٫٤١٩٫٣٢٢ ١٧٨ المجم�ع

 . ة لبنان�ة الغ�ي ون ل�ي ن وأر�عما�ة و�سعة ع�� ألًفا وثالثما�ة و�ثنان وع��  فقط أر�عما�ة وخمسون مل�اًرا و�سعما�ة وستة ماليني
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ي العام  مؤقًتا  الصفقات الملّزمة .١
ة اللبنانّ�ة (ل.ل.) ��  ٢٠١٨بالل�ي

 

ي العام 
الملزمة ق�مة الصفقات فقد كانت  ٢٠١٧، مقارنة مع العام ٢٠١٨لقد ارتفعت ق�مة الصفقات �ن

ة اللبنانّ�ة //  مؤقًتا   // ل.ل. ٣٧٢٫٥٣٥٫١٤١٫٦١١بالل�ي

 :الصفقات الملزمة، التي لم تحسب مع المجموع بالنظر الى طبيعتها: مالحظة
 عنا� مفاضلة:  •

ات بحكم األدو  - اء أدو�ة ومستح�ن  �ة لزوم وزارة الصحة العامة. ��

•  : ن  مزا�َدَتني

ي كا� الم�ج -
ار �ن وع معالجة األ�ن ي ستنتج عن م�� وزارة  لزوم مزا�دة تل��م بيع الرمول البح��ة الى�

ي  –والنقل األشغال العامة 
ان المدىن  // ل.ل. ٤٫٨٨٤٫٠٠٠٫٠٠٠//بق�مةالمدي��ة العامة للط�ي

سبات والرمول  - ي مرفأ األوزا�ي مزا�دة أشغال إزالة وشفط ال��
ي �ن

وزارة  لزوممن الحوض الماىئ
ي والجوي  المدي��ة العامة –والنقل األشغال العامة  // ١٫٧٢٦٫٠٠٠٫٠٠٠// بق�مةللنقل ال��

 ل.ل. 
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ي العام  بالدوالر  الملزمة مؤقًتا الصفقات  .٧
��٢٠١٨  ($) 

 

ي العام ( $ ) بالدوالر  الملزمة مؤقًتا الصفقات  - 10جدول 
��٢٠١٨ 

 �سبة الق�مة % الق�مة اإلجمال�ة ( $ ) العدد اإلدارة

 ٦٤٫٠٩ ٦٫٦٢٩٫٥٥١ ١ وزارة الطاقة والم�اه 

 ٢٩٫١٠ ٣٫٠١٠٫٦٩٩ ١ وزارة االتصاالت 

ي  –وزارة الداخل�ة والبلد�ات 
 ٦٫٧٩ ٧٠٣٫٠٧٤ ١ الدفاع المدىن

 ١٠٠ ١٠٫٣٤٣٫٣٢٤ ٣ المجم�ع

ن  ة ماليني . فقط ع�� ون دوالًرا أم��كً�ا ال غ�ي  وثالثما�ة وثالثة وأر�عون ألًفا وثالثما�ة وأر�عة وع��

 

ي العام  الملزمة مؤقًتا الصفقات 
 ٢٠١٨بالدوالر ( $ ) �ن

 

ي العام 
ق�مة ، ح�ث كانت ٢٠١٧، مقارنة مع العام ٢٠١٨انخفضت الق�مة اإلجمال�ة الملزمة بالدوالر �ن

 // $.١١٫٣٩٤٫٥٥٥بالدوالر: //  الملزمة مؤقًتا الصفقات 
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ي العام (€)  باليورو الملزمة مؤقًتا الصفقات  .٨
��٢٠١٨  

 

ي العام (€) باليورو  الملزمة مؤقًتا الصفقات  - 11جدول 
��٢٠١٨ 

 �سبة الق�مة % ) €الق�مة اإلجمال�ة ( العدد اإلدارة

ي  –وزارة الداخل�ة والبلد�ات 
 ١٠٠ ٩٫٧٢٩٫١٥٠ ١ الدفاع المدىن

 ١٠٠ ٩٫٧٢٩٫١٥٠ ١ المجم�ع

 . ون ألًفا وما�ة وخمسون يورو الغ�ي ن وسبعما�ة و�سعة وع��  فقط �سعة ماليني

 

ي العام (€) باليورو  الملزمة مؤقًتاالصفقات 
 ٢٠١٨�ن
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ة اللبنانّ�ة (ل.ل.) ل�امل الصفقات  .٩ خالل العام  الملزمة مؤقًتا الق�مة المواز�ة بالل�ي
٢٠١٨13F

١٤ 
ة اللبنانّ�ة  - 12جدول   ٢٠١٨خالل العام .+ $ +€) ل.ل( الملزمة مؤقًتال�امل الصفقات .) ل.ل(الق�مة المواز�ة بالل�ي

 الق�مة اإلجمال�ة (ل.ل.) �سبة العدد % العدد اإلدارة

 ٤٤٫٥٤ ٢١٥٫٤٠٩٫٦٣٣٫١٢٣ ٣٩ وزارة األشغال العامة والنقل 

 ٤١٫١٤ ١٩٨٫٩٨٧٫٢٩٣٫٧٣٦ ٩٨ والم�اه*وزارة الطاقة 

 ٤٫٨١ ٢٣٫٢٦٨٫٠٤٦٫٤٧٢ ٩ وزارة المالّ�ة

 ٤٫٣١ ٢٠٫٨٢٤٫٥٣٨٫٧٦٧ ٦ وزارة الداخل�ة والبلد�ات*

 ٢٫٣٣ ١١٫٢٧٨٫٩٢٦٫٦٧١ ٩ وزارة الزراعة 

��ة والتعل�م العا�ي   ٠٫٩٥ ٤٫٦٠٤٫٣٧٨٫٠١٧ ٥ وزارة ال��

 ٠٫٩٤ ٤٫٥٣٨٫٦٢٨٫٧٤٢ ١ وزارة االتصاالت*

 ٠٫٥٣ ٢٫٥٤٢٫٣٨٥٫٨٩٥ ٢ وزارة الثقافة

 ٠٫٢٥ ١٫٢٢٠٫٨٤٥٫٧٠٩ ٦ وزارة الشباب وال��اضة 

 ٠٫١٤ ٦٥٠٫٠٣٢٫٤٩١ ٦ وزارة العدل 

 ٠٫٠٦ ٢٧٥٫٦٨٤٫٠٤٠ ١ وزارة اإلعالم

 %١٠٠ ٤٨٣٫٦٠٠٫٣٩٣٫٦٦٣ ١٨٢ المجم�ع

. وثالثة و�سعون ألًفا وستما�ة  وثالثما�ة وثمانون مل�اًرا وستما�ة مليون فقط أر�عما�ة وثالثة ة لبنان�ة ال غ�ي  وثالثة وستون ل�ي

 

 

 

                                                

ي العام : مالحظة ١٤
ة اللبنان�ة مقابل الدوالر األم���ي  �� موقع م�ف . ( ٢٠١٨تم احتساب هذه الق�مة بحسب متوسط آخر سعر �ف لل�ي

ي 
وى�  research.html-and-http://www.bdl.gov.lb/statistics) لبنان االل���
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ة اللبنانّ�ة (ل.ل.) ل�امل الصفقات   ٢٠١٨لعام ل ) €(ل.ل.+ $ + الملزمة مؤقًتا الق�مة المواز�ة بالل�ي

 

ة اللبنان�ة ل�امل الصفقات الملزمة ع�� إدارة  المناقصات خالل تجدر اإلشارة ا� أن الق�مة المواز�ة بالل�ي
 // ل.ل. ٣٧٦٫٩١٥٫٨٤٧٫٦٦٨كانت: //   ٢٠١٧العام 
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ي جرت عن ط��ق المناقصة واستدراج العروض خالل العام  .١٠
 ٢٠١٨�سبة الصفقات الى�

 

ي جرت عن ط��ق المناقصة و استدراج العروض خالل العام  - 13جدول 
 ٢٠١٨�سبة الصفقات الى�

عدد  اإلدارة
المناقصات 

 العمومّ�ة

عدد 
استدراج 
 العروض

عدد 
 الصفقات

�سبة 
استدراج 

 العروض %
من مجمل 

 الصفقات

وزارة األشغال العامة 
 والنقل

٤٣٫٥٩ ٣٩  ١٧ ٢٢ 

 

ي و�طبق عليها ما �طبق ع� المناقصات العموم�ة.   تنطلق المزا�دات العموم�ة من سعر تخميىن

ة اللبنان�ة - 14جدول  ي إدارة المناقصات بالل�ي
 إجما�ي المزا�دات المجراة ��

ة اللبنان�ة  العام  الق�مة بالل�ي

٣٫٣٧٧٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٥ 

١٫٨٢٠٫٥٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٦ 

وت باإلضافة إ�  ي مطار ب�ي
ي لّزمت ع� أسس مزا�دة إشغال و�ستثمار موقف للس�ارات ��

عنا� الى�
ة لبنان�ة.  مفاضلة ي بلغت ق�متها حوا�ي سبعة مل�ارات ل�ي

 والى�

١١١٫٣٧٩٫٤٧٥٫٥٠٠  ٢٠١٧ 

٦٫٦١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٨ 

  

http://www.ppma.gov.lb/
http://www.ppma.gov.lb/


 ٢٠١٨ -٢٠١٧التق��ر السنوي لعا�ي             إدارة المناقصات -التفت�ش المركزي   - رئاسة مجلس الوزراء - الجمهور�ـــــة اللبــــــنان�ة

 

www.ppma.gov.lb                  ٤٣ / ٤٠صفحة 

 نظرة للمستقبل
ي نها�ة العام  بلغ

مل�ار  ٨٠حوا�ي  // ل.ل.،١١٩٫٨٨٩٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠// ٢٠١٧حجم الدين العام �ن
ي كما أن �سبة الدين العام إ� إجدوالر،    %.١٤٩بلغت ما�ي الناتج الوطىن

ي نها�ة العام 
// ل.ل. من ١٦٫٢٤٧٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠بلغت إيرادات الموازنة العامة حوا�ي //  ٢٠١٧�ن

%، و�يرادات غ�ي ض��ب�ة ٧٦٫٢٠ نسبة// ل.ل. ب١٢٫٣٨١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠/ضمنها إيرادات ض��ب�ة بلغت / 
 %.٢٣٫٨٠ نسبةب// ل.ل. ٣٫٨٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠//بمعدل 

ي أوردتها التقار�ر السنو�ة الصادرة عن وزارة المال�ة والواردة ع� موقعها �ستنتج من تحل�ل األرقام  الى�
ي 

وىن : www.finance.gov.lb )Public Finance Annual reviewاإلل���  )، ما ��ي

ي بلغت  -١ ، وهذا مؤ�� ٢٠١٧العام % نها�ة ١٤٩إن �سبة حجم الدين العام إ� �سبة حجم الناتج الوطىن
 ع� ركود االقتصاد وازد�اد الدين العام �شكل مضطرد. 

٢-  
ً
ة بلغت �سًبا مرتفعة ائب غ�ي المبا�� ائب ع� الرواتب واألجور وال�ن قد  ة معدالتها و�ن ز�اد ،إن ال�ن

 تنعكس سلًبا ع� محاص�لها. 

 .جًدا إن �سبة اإليرادات غ�ي الض��ب�ة ضئ�لة -٣

ف�ما ال تصل اإليرادات غ�ي  ،% من إيرادات الموازنة العامة المحققة٧٥ب�ة أ��� من �شكل اإليرادات الض��
ة ركود اإلقتصاد واإلنكمن اإليرادات العموم�ة %٢٥الض��ب�ة إ�  ي ف��

ماش �مكن ز�ادة اإليرادات غ�ي ، و�ن
.  ت��د من��ب�ة ع�� استثمارات من خالل منافسة مفتوحة شفافة الض ي  الناتج الوطىن

ي تتجاوز  منمكن اإلستفادة كذلك � ي القطاع العام والى�
هذه اإلستثمارات بنقل جزء من ال�د العاملة �ن

الشواغر من  دراسة وه�كلة الوظ�فة العامة وملء، بعد إعادة من النفقات العموم�ة %٣٧وتع��ضاتها رواتبها 
ن الموجودين حالً�ا بعد تأه�لهم وتدر�بهم.   الموظفني

ي 
ي إطار معالجة الخلل �ن

المال�ة العامة وتح��ل الصفقات العموم�ة إ� أداة فّعالة للتنم�ة المستدامة  �ن
ي نمو االقتصاد 

ن  ،وتحقيق الرفاه االجتما�ي والمساهمة �ن ي تر� هذه الصفقات ال بد من تحد�ث القوانني الى�
كما ال بد من تدر�ب وتأه�ل ال�وادر البش��ة المناط بها إجراء هذه الصفقات وتزو�دها بالتقن�ات   ،وأنظمتها 

ون�ة منها.  كذلك فإن تفع�ل أنظمة المزا�دات و�جرائها وفًقا لألصول ومن قبل  العص��ة وال س�ما اإلل���
 العموم�ة. اإليرادات  الجهات المختصة من شأنه أن يرفع من

 ١٢/١٢/٢٠١٢تار�ــــخ  ٩٥٠٦/٢٠١٢ أح�ل إ� مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ٢٠١٢خالل العام 
وع  وع يتعلق بالصفقاقانون م��  ٢/٨/٢٠١٨ تار�ــــخ ٣٤٤٥ بالمرسوم رقمت العموم�ة، وقد سحب هذا الم��

وع إلعادة دراسته.  آل�ات إلجراء الصفقات العموم�ة من شأنها تع��ز المنافسة، وفتح  يتضمن هذا الم��
ي تحقيق أهداف تنم��ة بيئ�ة واجتماع�ة. و�تضمن أ�ًضا فسح المجال أمام  المجال

أمام استخدام التور�د �ن
، وهو إحدى اإلجراءات اإلصالح�ة، باإلضافة إ� تط��ر المهارات.  ي

وىن أن هذا  إال  اعتماد التور�د اإلل���
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وع  اف �فتقر إ� ضوابط رقاب�ة، وهو إن أع� إدارة الصفقات العموم�ة صال الم�� ي اإل��
ح�ات واسعة �ن

 أنه ال �
ّ

ي أداء وظ�فتها وال �ضمن لها رقابة فعالة منتجة ع� والتط��ر والتنظ�م، إال
ضمن استقالليتها �ن

 الصفقات العموم�ة. 

وع:  ي هذا الم��
 ف�ما ��ي أهم النواقص �ن

ق بالسعر التقديري، علًما أّن ضبط ال
�
وع أّي أحكام تتعل سعر التقديري �خّفف  أوًال: ال يتضّمن هذا الم��

ن  ن العارضني ا من التواطؤ بني ً  و�ؤدي إ� تعاقد اإلدارة ع� أسعار معتدلة ومعقولة تحافظ ع� المال العام.  ،كث�ي

 ؤدي إ�: يإّن غ�اب السعر التقديري 

ن ف�ما بينهم ع� تقاسم األسواق  -١ إّما تحّمل الخ��نة العامة تكال�ف مرتفعة، الحتمال اتفاق العارضني
 والصفقات ما ُ�لحق هدًرا بالمال العام.  والحصص

جم ّ�ة األشغال واللوازم والخدمات، و�ّما التعاقد ع� سعر� َبخس� ينعكس ع� نوع -٢ بمالحق غالًبا ما ُي��
ًرا فادًحا بالمال العام لحق ��

ُ
 . إضافّ�ة خارج الرقابة ت

 بالسعر التقديري 
ً
وع القانون أحكاًما خاصة ن م�� لجهة إلزامّ�ة العمل به من هنا أهمّ�ة تضمني

ي بعض الصفقات. 
ا �ن ورة بقائه س���  و�ن

وع القانون أي ضوابط فعلّ�ة  ي التطبيق لإلتفاقات الرضائّ�ة المرّشحةثانً�ا: ال يتضّمن م��
  ،أن �ستمّر �ن

ي 
 كقاعدة ول�س إستثناء. القانون السابق،   كما �ن

ي مؤ�� ع� عدم كفاءة أ
ا�ن ة التعاقد بال�� ي نظام للصفقات العمومّ�ة، وُ�عت�� من المعروف أّن ك��

وط الخاصة باإلتفاقات الرضائّ�ة، ف�ما عدا حاالت العجلة  ات الفساد، لذلك ال بّد من عرض دفاتر ال�� مؤ��
والس�ّ�ة، ع� إدارة الصفقات العمومّ�ة للحصول ع� موافقتها عليها بعد مقار�تها مع الظروف الواقعّ�ة 

ي خارج موافقة إدارة الصفقات والقانونّ�ة المسندة إليه
ّ باإلتفاق الرضاىئ ي

ي ع� الُم�ن ا، و�ذا أّ� الوز�ر المعىن
ي هذه الحالة ُتدرج 

العمومّ�ة، فما عل�ه إّال أن �عرض األمر ع� مجلس الوزراء للحصول ع� موافقته عل�ه، و�ن
ي تق��ر خاّص ترفعه إ� العموم�ة إدارة الصفقات

ي ليوّزع ع� األعضاء. رئ�س المجلس ال دولة األمر �ن  ن�اى�

وع القانون المعروض آل�ات لتأل�ف لجان المناقصات وتنظ�م عملها. ومن المعلوم  ثالًثا: ال يتضّمن م��
ي الصفقات العمومّ�ة. 

 أّن المعاي�ي الموّحدة تؤدي إ� ضبط الهدر �ن

وطها، ال بّد من إعطا  ي دفاتر ��
ء إدارة الصفقات العمومّ�ة رابًعا: ألّن مشكلة الصفقات العمومّ�ة تكمن �ن

 لمبادىء المنافسة والمساواة 
ً
وط الخاصة، حما�ة اح تعد�الت ملزمة ومعّدلة ع� دفاتر ال�� صالح�ات إق��

والعلنّ�ة. و�ذا أراد الوز�ر أو المرجع الصالح للعقد عدم التقّ�د بهذه المالحظات، فما عل�ه إّال عرض األمر ع� 
ي تق��ر خاّص ترفعه إ� مجلس الوزراء الذي �كون قرار 

دولة ه ملزًما، وع� إدارة المناقصات أن ُتدرج األمر �ن
 رئ�س مجلس النواب ليوّزع ع� أعضاء المجلس. 
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: تماشً�ا مع التش��عات والمعاي�ي الحديثة، �جب إسناد نظام الصفقات العمومّ�ة إ� المرك�ّ�ة خامًسا 
ي الرقابة، 

ي التنف�ذ ومرك�ّ�ة صارمة �ن
وط النموذجّ�ة من قبل إدارة واسعة �ن ما يوجب تنظ�م دفاتر ال��

وط الخاصة بكّل صفقة من قبل الجهة المتعاقدة، ع� أن تخضع  الصفقات العمومّ�ة، ووضع دفاتر ال��
 لموافقة إدارة الصفقات العمومّ�ة. 

ي : ال بّد من إعطاء إدارة الصفقات العمومّ�ة صالحّ�ة تحد�د مواع�د اإلعالنات عن سادًسا  الصفقات الى�
ي تج��ــها الجهات المتعاقدة، عند اإلقتضاء،  تجري بواسطتها، وتعد�ل مواع�د اإلعالن عن الصفقات الى�

 لصالح المنافسة والمساواة والشفافّ�ة. 

 بمبادىء الشفافّ�ة والعلنّ�ة وحرًصا ع� حّق اإلطالع، ال بّد من ��� تق��ر سنوي عن أوضاع سابًعا 
ً

: عمال
ي تج��ــها، الصفقات العموم ونّ�ة واسعة لهذه الصفقات العموم�ة، أً�ا كانت الجهة الى� ّ�ة، و�قامة بوابة إل���

اك فيها، ونتائجها.  وط اإلش��  ُ�علن من خاللها عن مواع�دها و��

ن مبىن مالئم ثامًنا  : ال بّد من توسيع مالك إدارة الصفقات العمومّ�ة لتمكينها من الق�ام بمهامها وتأمني
إدارة الصفقات العمومّ�ة إ� رئ�س مصلحة إدارّ�ة لإلهتمام بالشؤون المالّ�ة والمحاسبة لذلك. تحتاج 

، كما تحتاج إ� حوا�ي  ي التش��ــــع الحا�ي
 �ن

ً
مراقًبا من كافة  ٧٦والوظ�فّ�ة الخاصة باإلدارة و�ي موجودة أصال

اضات وعمل لجان التل��م.  وط ومتابعة اإلع��  اإلختصاصات لدراسة دفاتر ال��

وع قانون تنظ�م التفت�ش وه ي معرض دراسة م��
نا �ش�ي إ� أن لجنة اإلدارة والعدل كانت وضعت �ن
أحكاًما خاصة ب�دارة  ٢/١/٢٠١٣تار�ــــخ  ٩٨٣٠المركزي المحال إ� مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 

ن أداء الصفقات العموم�ة، من خالل تع��ز دور  ي تحسني
ي لبنان �ساعد �ن

اإلدارة المرك��ة الصفقات العموم�ة �ن
وط ووثائق نموذج�ة لها، والحد من التجزئة،  المعن�ة بتنظ�م الصفقات، ومراقبة إجراءاتها ووضع دفاتر ��
، وضبط اإلتفاقات الرضائ�ة، واستدراجات العروض المحصورة و��� المعلومات عن  ن وتواطؤ العارضني

ي الخاص ب�دارة ا
وىن لمناقصات. كما تضمنت هذه األحكام إخضاع كل اإلنفاق العام كاملة ع� الموقع اإلل���

ي تج��ــها إدارة عامة أو  اف إدارة المناقصات أ�ا كانت الجهة الى� الصفقات الممولة من المال العام لرقابة و���
 مؤسسة عامة أو بلد�ة أو هيئة أو لجنة. 

وع القانون العت�د المنتظر للصفقات العموم�ة وتثب�ت المرك��ة  الرقاب�ة الصارمة ع� ع� أمل إقرار م��
. إجراء هذه الصفقات مع إعطاء الجهات المتعاقدة المرك��ة واسعة ع� مستوى التخط�ط وتحد�د الحاجات

ي رصد ومراقبة الصفقات العموم�ة ع� مساحة 
ن إدارة المناقصات من ممارسة دورها �ن ن تمكني و�� حني

ي اإلدارات العامة والمؤسسات العامة والبلد�ات 
 عموم�ةو الوطن، �ن

ً
ي تنفق أمواال  ،سائر الهيئات واللجان الى�

ون�ة للصفقات العموم�ة إ� بنك معلومات عن  وع الرا�ي إ� تح��ل البوابة اإلل��� وع� أمل أن �كتمل الم��
ي مجاالت الرقابة والتخط�ط والتص��ب لتحقيق أهداف التنم�ة المستدامة

فإن  ،هذه الصفقات �ستثمر �ن
ي إدارة المناقصات مس

ام االتمرة �ن ن ، وشمول�ة ح��صة ع� تطبيق مبدأ س�ادة القانون ،موجباتها القانون�ةبل��
ي الشأن العامأحكامه لجميع من ي

وط   ،تعا� �ن ي دفاتر ال��
كما أن إدارة المناقصات لن تتغا�ن عن أي خلل �ن

 بأحكام قانون المحاسبة العموم�ة ونظام 
ً

الخاصة بالصفقات أ�ا كان المرجع الذي أصدر هذه الدفاتر عمال
 المناقصات. 
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ي إعداد و�جراء وتنف�ذ الصفقات العمو 
ن �ن ام بالمبادئ والقوانني ن م�ة ال بد لتحقيق األهداف المتوخاة واإلل��

من إعطاء إدارة المناقصات الصفة والمصلحة للطعن بأي قرار �صدر عن السلطة التنف�ذ�ة و�خالف أحكام 
ي مرحلة ما قبل التعاقد. 

ن والمراس�م التنظ�م�ة المتعلقة بهذه الصفقات امام قضاء العجلة اإلداري �ن  القوانني

ي صفقات إن إعطاء إدارة المناقصات الصفة والمصلحة للطعن أمام ق
ضاء العجلة من شأنه عدم الس�ي �ن

 وتنعكس سلًبا ع� سمعة الوطن واإلستثمارات ف�ه و�شكل إبطالها الحًقا عامل عدم 
ً

تكبد الخ��نة أمواال
ي تكون قد  ن بتع��ضات فادحة لقاء فسخ عقودهم الى� مني ن ي العمل اإلداري وقد يؤدي إ� مطالبة المل��

استقرار �ن
. أج��ت بط��قة مخالفة للق ن  وانني
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