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I.  بالنسبة للسؤال األول المتعلق بالنزاهة في عمليات الصفقات العمومية والشفافية والمحاسبة
 من االتفاقية األممية). ١٠و  ٩في إدارة النفقات العمومية ( المادتان 

وصف لإلجراءات والخطوات التي اتخذتها الدولة اللبنانية ( أو المزمع اتخاذها ) لتنفيذ مضمون 
 .المذكورتينالمادتين 

تتمتَّع صفقات الشراء العمومية التي تجريها اإلدارات والمؤسَّسات العامة والبلديات وسائر 
فة العمومية بأهمية خاصة َحَدت بالمشرَّع اللبناني إلى تخصيصها  األشخاص ذوي الصِّ
بأحكام وقواعد تنظمها بصورة دقيقة وواضحة، ينبغي على اإلدارات المختلفة تطبيقها 

تقيُّد بها تحت طائلة المسؤولية اإلدارية والمالية والجزائية في حال مخالفة النصوص وال
  الراعية لها. 

ن الصفقات العمومية ترعاها األحكام المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية ا
ادر في  ٥٥٩٥ونظام المناقصات والمرسوم رقم  المتعلق بتحديد  ٢٢/٩/١٩٨٢الصَّ

ي البلديات واتحاد البلديات واألنظمة المالية في المؤسَّسات العامة، أصول المحاسبة ف
فقات العامة، وهي: العلنيَّة والمساواة  باإلضافة إلى المبادئ التي تقوم عليها الصَّ
والمنافسة. وٕان أيَّ إخالل بهذه األحكام أو تلك المبادئ األساسيَّة ُيفسد المناقصة 

ة، نظرًا لما تلحقه من أضرار بالغة العمومية وُيَعرِّضها لإلبطال م ن المراجع المختصَّ
باألفراد والمؤسَّسات الرَّاغبة باالشتراك فيها وتنفيذها، من ناحية أولى، وما ُيمكن أن ينجم 
عنها من خسائر مالية فادحة تلحق باألموال العمومية (وزارة أو إدارة أو مؤسَّسة عامة 

قليل ومحدود من العارضين الذين يتمكَّنون عندها  أو بلدية) جرَّاء حصر المنافسة بعددٍ 
  من التحكم باألسعار بالتواطؤ في ما بينهم.

  وبالعودة الى النصوص نشير الى عدد منها ال سيما:
ادر بالمرسوم رقم  -  تاريخ  ١٤٩٦٩قانون المحاسبة العمومية الصَّ

، خصوصًا في الفصل الخامس منه المتعلق باألحكام الخاصة ٣٠/١٢/١٩٦٣
. وهي ١٥٧وحتى المادة  ١٢١بصفقات اللوازم واألشغال والخدمات من المادة 

تتعلق بالمناقصات والمزايدات العمومية والمحصورة واستدراجات العروض 
 التفاقات الرضائية والبيان والفاتورة، واألشغال باألمانة. وا
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الفصل الخامس من قانون المحاسبة العمومية المتعلق بأحكام خاصة بنفقات  - 
 التي تنصُّ على ما يلي:  ١٢٨اللوازم واألشغال والخدمات، ال سيَّما المادة 

 يعلن عن كل مناقصة في الجريدة الرسمية وفي ثالث صحف يومية على"
 يومًا على األقل. ١٥األقل، قبل التاريخ المحدد للتلزيم بمدة 

                    إعادة المناقصة، أو عند ويمكن تخفيض المدة إلى خمسة أيام على األقل عند                   
 الضرورة، شرط أن يقترن التخفيض مسبقًا بموافقة المرجع الصالح لعقد النفقة.                     

  أ على دفتر الشروط بعد نشركما يعلن وفقًا لألصول نفسها عن كل تعديل يطر                   
  ."اعالن المناقصة                  

، المتعلق بإخضاع جميع المقاوالت ٢١/٣/١٩٤٢تاريخ  NI/٤٠٥المرسوم رقم  - 
العائدة لتنفيذ أشغال عمومية في الدولة اللبنانية لدفتر األحكام والشروط العامة 
ادر بقرار عن  المفروضة على متعهِّدي األشغال العامة المرفق بهذا المرسوم والصَّ

 . ٢٠/٣/١٩٤٢وزير األشغال العامة في 
، الذي ينصُّ ١٦/١٢/١٩٥٩في  ٢٨٦٦ادر بالمرسوم رقم نظام المناقصات الصَّ  - 

ة والمستندات  ١٧) من المادة ھفي: الفقرة ( على وجوب ُخُلوِّ دفتر الشروط الخاصَّ
 من كلِّ ما من شأنه تقييد المنافسة أو ترجيح كفة أحد المنافسين. 

في  منه على أنه: "ال يجوز للجنة إقصاء المناقص الذي سبق قبوله ٣٦المادة و   - 
مناقصة أجرَيت لصفقة مماثلة إذا كانت المؤهالت أو الشروط المطلوبة ال تزال 
متوفرة فيه، ولم ُيتخذ بحقه أيٌّ من التدابير الزجرية المنصوص عليه في دفتر 

 الشروط واألحكام العامة".
دة ومتكاملة وعلى أساس لع خطة ى اإلدارات العامة تحديد حاجاتها وٕاجراء صفقاتها بصورة موحَّ

 سنوية شاملة منبثقة عن موازنة كلٍّ منها، واإلعالن عنها وفقًا لألصول. 
فقات العامة إلى إطالع الجمهور على التلزيمات التي  -  يهدف اإلعالن عن الصَّ

ترغب اإلدارة بإجرائها ودعوة من تتوفَّر فيهم الشروط المطلوبة إلى تقديم 
عروضهم والتنافس فيما بينهم على تنفيذها. وٕان إغفال اإلعالن عن المناقصة أو 

المنافسة وتاليًا إلى إفساد عملية  النقص في اإلعالن ُيؤدِّي إلى الحدِّ من عنصر
 التلزيم. 
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ن السلطات العامة في لبنان هي في طور تحديث وٕاعداد نصوص قانونية متعدِّدة ترعى ا

موضوع العقود والصفقات العمومية لجهة تعزيز الشفافية والتنافس والعلنية والمساواة، نذكر منها: 
فقات العمومية، ومشروع قانون جديد لديوان المحاسبة، اللذين يجري مناقشتهما  مشروع قانون للصَّ
َدة دفاتر الشروط  فقات العامة وُمَسوَّ حاليًا في المجلس النيابي، واالنتهاء من إعداد دليل الصَّ

  النموذجيَّة ِلصفقات اللوازم واألشغال والخدمات التي تجريها الوزارات واإلدارات العامة ... . 
  :اما بالنسبة الى طرق المراجعة    

ى الدولة إلبطال القرار اإلداري الضار بأحد مكن تقديم مراجعة إبطال أمام مجلس شور في  
ادر بشأن الصفقة المعنية، وذلك باالستناد إلى أحكام المواد التالية من نظام مجلس  الفرقاء والصَّ

ادر بالمرسوم رقم   ٢٢٧وتعديالته وال سيَّما القانون رقم  ١٤/٦/١٩٧٥في  ١٠٤٣٤شورى الدولة الصَّ
  .٣١/٥/٢٠٠٠تاريخ 

يمكن مراجعة رئيس المحكمة االدارية او من ينتدبه في حال االخالل بموجبات االعالن وتوفير 
 المرفق العام بموجبات. بإدارةالمنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية واالتفاقات المتعلقة 

هذا من  يتضررواالعقد والذين يمكن ان  إلبرامان االشخاص المؤهلين لالدعاء هم ذوو المصلحة 
االخالل، وكذلك ممثل الدولة في االدارة المعنية حيث ابرام العقد او يجب ان يبرم من قبل بلدية او 

    مؤسسة عامة.
دة ومتكاملة وعلى أساس خطة  على اإلدارات العامة تحديد حاجاتها وٕاجراء صفقاتها بصورة موحَّ

 لألصول. سنوية شاملة منبثقة عن موازنة كلٍّ منها، واإلعالن عنها وفقًا 
فقات العامة إلى إطالع الجمهور على التلزيمات التي ترغب اإلدارة بإجرائها  يهدف اإلعالن عن الصَّ
ودعوة من تتوفَّر فيهم الشروط المطلوبة إلى تقديم عروضهم والتنافس فيما بينهم على تنفيذها. وٕان 

من عنصر المنافسة وتاليًا إلى  إغفال اإلعالن عن المناقصة أو النقص في اإلعالن ُيؤدِّي إلى الحدِّ 
 إفساد عملية التلزيم. 

يمكن االطالع على األموال العمومية بواسطة الجداول واألرقام الواردة في قانون  حق االطالع:
الموازنة العامة والموازنات الملحقة وكذلك في قانون قطع الحساب وغيرها من المعلومات التي تنشرها 

ادرة عن وزارة المالية بواسطة تق ارير وقرارات تصدر عنها، باإلضافة إلى البيانات المالية الصَّ
 مصرف لبنان "المركزي"، وكذلك هو األمر بالنسبة للمؤسَّسات العامة والبلديات. 
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ة أو السنوية التي تصدر عن المراجع اإلدارية والرقابية  هذا باإلضافة إلى التقارير الدَّورية أو الخاصَّ
المختصة: كديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية وٕادارة التفتيش المركزي وٕادارة المناقصات 

ر في الجريدة الرسمية وتطبع والمراقبين الماليين لدى المؤسَّسات العامة ... وجميعها أو غالبيَّتها تنش
 وتوزَّع على وسائل اإلعالم، عند الطلب، وبعد إبالغها من المراجع الرسمية المعنيَّة. 

إن تشريعاتنا اللبنانية الراهنة المتعلقة بالمالية العامة ال تزال قاصرة عن مواكبة التطورات  الشفافية:
إلى المالية العامة بمنظار تقليدي، سطحي الجارية من حولنا، في موضوع الشفافية، كونها تنظر 

وضيَّق، تجاوزه الزَّمن وتخطَّته التطورات المتسارعة ِبَوتيرة عالية، وهي بحاجة إلى تعديالت جوهرية 
  ننا نقترح في هذا المجال ما يلي:وٕالى إصدار قوانين وأنظمة مالية جديدة على جميع المستويات. وإ 

 قة بالموازنة العامة.تحديث النصوص القانونية المتعل  - 
 تعديل قانون المحاسبة العمومية الحالي بما يتالءم مع النصوص الجديدة المقترحة. - 
 وضع قانون خاص للصفقات العمومية وفصله عن قانون المحاسبة العمومية.  - 
 وضع تصميم محاسبي عام جديد لحسابات الدولة.  - 
تعديل صالحيات الموظفين المولجين بإدارة واستعمال األموال العمومية في الوزارات  - 

 واإلدارات العامة بما يتناسب مع المفاهيم المالية الجديدة. 
تعديل قانون ديوان المحاسبة ومنحه صالحية الرقابة على األداء مع تفعيل الرقابة على  - 

ديمه إلى مجلس النواب مع مالحظاته الحسابات تمكينًا له من درس قطع الحساب وتق
 على تنفيذ الموازنة. 

تعديالت تتناول مرحلة إعداد الموازنة، إذ ينبغي أن تحمل موازنة البرامج واألداء في  - 
طيَّاتها تعديالت هامة من شأنها تطوير أُسس إعداد الموازنة وأعمالها التحضيرية كافة، 

 ومن تلك التعديالت نذكر:
ا هي عليه تقريب مواعيد إعد -  اد الموازنة واختصار المهل حوالى الشهرين تقريبًا عمَّ

هاتها المالية  حاليًا، وهذا ما سيتيح للبرلمان بالضغط أكثر فأكثر على الحكومة وعلى توجُّ
 بصورة عامة، قبل إقرار مشروع الموازنة من قبل مجلس الوزراء بالذات. 

لموازنـة فـي وزارة الماليــة وتطوير أساليبها إعـادة تنظيـم اإلدارة المسؤولـة عـن إعداد ا - 
التفاوضية بشأن طلبات االعتمادات المقدَّمة من وزارات اإلنفاق المختلفة، مع إعطاء 
األفضلية للمشاريع االقتصادية األساسية وبيان واجبات الجهات المسؤولة عن تنفيذ 

 الموازنة في الدولة. 
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    تفاصيل الموازنة ويوميَّاتها وعمليَّاتها التنفيذية، مع  المعلومات غير متاحة للعموم في ما خصَّ 
اإلشارة إلى أنه يوجد حاليًا أمام مجلس النواب مشروع قانون يتعلق بحق الوصول إلى المعلومات بما 

في ذلك الموازنة، مع مالحظة تزايد المطالبة بهذا األمر، خصوصًا ما يتعلَّق برواتب الموظفين 
   وكذلك بالنسبة ِلقيمة التلزيمات تعويضات التي يتقاضاها كلٌّ منهم من خزينة الدولة،العموميِّين وال

  الجارية وكلفتها والمبالغ المالية المدفوعة عليها وسائر نواحي المالية العامة.
اما بالنسبة الى آلية مسك الحسابات والسجالت والتصاريح المالية، بما فيها المحفوظات الوطنية، 

وان المحاسبة بموجب القوانين التي ترعى أحكام المحاسبة العمومية ووزارة المالية ودي فهي منظمة
 والمحفوظات الوطنية.

اما بالنسبة لموضوع الموازنة ومراحل إعدادها وتنفيذها، والتدقيق الداخلي والخارجي وٕادارة  - 
ال سيما تلك التي ترعى عمل وزارة  اإلجراءالمخاطر فهي منظمة بموجب القوانين المرعية 

المالية حيث توجد مديريات ومصالح ودوائر ووحدات متخصصة بالموضوعات المشار اليها 
 ( التحليل االقتصادي، إدارة المخاطر، الرقابة والتدقيق، المركز اآللي.... الخ)

والصعوبات الخطوات المطلوبة لتفعيل أو تحسين اإلجراءات اآلنفة الذكر ووصف التحديات 
 الموجودة.

ان من شأن إقرار سلة مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وتحديث قوانين الجهات 
  الرقابية المعنية من شأنه تأمين البيئة التشريعية السليمة، ال سيما تلك المتعلقة ب:

 حق الوصول الى المعلومات - 
 تضارب المصالح - 
 الصفقات العمومية - 
 المحاسبة والتفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية.تعديل قوانين ديوان  - 

كذلك فان تامين الموارد المخصصة لحسن التنفيذ كالموارد البشرية( تعيين، تأهيل، تدريس 
لية وغيرها مطلوبة وضرورية. فضًال عن أن المساعدات التقنية المتعلقة ببناء والما مستمر)

التعاون الدولي واإلقليمي والمشاريع النموذجية والخبرات قدرات الموظفين المعنيين وزيادة آليات 
  والممارسات الجيدة المعتمدة من شأنها المساهمة في تأمين المطلوب.
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II.  ١٤بالنسبة الى تدابير منع غسل األموال ( المادة( 

وتعميم  ( مكافحة تبييض االموال)٢٠٠١ابريل  ٢٠تاريخ  ٣١٨القانون رقم  لدينا  أوًال:  .أ 
 . ٢٠١١أغسطس  ٢٢المعدل بتاريخ  ٨٣رقم حاكم مصرف لبنان 

   SICفي مصرف لبنان باإلضافة إلى اإلعالمات الصادرة عن هيئة التحقيق الخاصة  .ب 
  .٨٣(أ،ب) التعميم  رقم  ٥المادة  ٣١٨التحقق من هوية العميل: ق 

 ٤إعالم "الهيئة" رقم  ٦و ٣المادة 
  .٨٣(أ،ب)  التعميم  رقم  ٥المادة  ٣١٨التحقق من صاحب الحق االقتصادي: ق 

 ٤المادة 
  (البند أ و ب) ٨المادة المادة  ٨٣مراقبة العمليات: التعميم  رقم 
  :(ج) ٥المادة  ٣١٨القانون رقم  حفظ المستندات المتعلقة بالعمليات 

    ٧المادة ٣١٨االبالغ عن العمليات المشبوهة: القانون رقم  
مؤسسات الصرافة والشركات التي تتعاطى الوساطة المالية  مؤسسات أخرى:  .ج 

الجماعي وشركات التأمين وشركات  االستثماروشركات اإليجار التمويلي وهيئات 
ترويج وبناء وبيع العقارات وتجار السلع ذات القيمة المرتفعة (حلى، أحجار كريمة، 

  ذهب، تحف فنية، آثار قديمة)
  
 ٤المادة  ٣١٨ون رقم  التحقق من هوية العميل: القان 
  :إعالم ٤المادة  ٣١٨القانون رقم  حفظ المستندات المتعلقة بالعمليات ،

 ١الهيئة رقم 
   ٧المادة  ٣١٨االبالغ عن العمليات المشبوهة: القانون رقم 

المعنية بمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب التعاون تستطيع جميع الجهات 
الوطني والدولي إال إذا كانت تتعلق بمواضيع تخضع  وتبادل المعلومات على الصعيد

للسرية االمصرفية فتكون هيئة التحقيق الخاصة هي الجهة صاحبة الصالحية بتوفير 
  وتبادل المعلومات وفقًا لألصول.
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 ٣١٨أنشئت هيئة التحقيق الخاصة (وحدة االخبار المالي) بموجب القانون رقم   .د 
  .١/٩/٢٠٠١وباشرت العمل بتاريخ 

)، وكذلك عضو Egmontهيئة التحقيق الخاصة هي عضو في مجموعة اغمونت ( إن  .ه 
  .)MENAFATFمؤسس في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا (

       ومؤخرًا تم انتخاب أمين سر الهيئة ممثال اقليميًا لمنطقة الشرق االوسط لدى مجموعة        

          ).Egmontاغمونت (       

 يصرح المسافرون عبر الحدود طوعيًا عن األموال التي بحوزتهم.  .و 
 المناقشة في مجلسيوجد حاليًا مشروع قانون نقل األموال عبر الحدود وهو قيد   .ز 

  . النواب
  عند الحاجة .  .ح 
تستعمل هيئة التحقيق الخاصة جميع القنوات المذكورة أعاله في قضايا تبييض األموال   .ط 

  .وتمويل اإلرهاب

الرجوع الى حاالت عملية تم عرضها في التقارير السنوية عن االعوام السابقة منذ العام   وباإلمكان
  (sic.gov.lb\publication)من خالل الرابط  ٢٠٠٢

يمكن لرئيس "الهيئة" مخابرة السلطات اللبنانية  ٣١٨ القانونمن  ٩المادة  اماستنادًا إلى أحك  .ي 
أو األجنبية كافة بغية طلب معلومات أو االطالع على تفاصيل تحقيقات. وعلى السلطات 

 اللبنانية المعنية أن تستجيب لطلب المعلومات فورًا.
 

  :وصف التحديات ثانيا:
 تستغرقه اإلجابة  تحديات ترتبط بعمل بعض األجهزة المحلية ال سيما الوقت الذي

 .طلب المعلومات ىعل
  تحديات تتعلق بضعف التنسيق فيما بين مختلف األجهزة المكلفة مكافحة تبييض

  األموال وتمويل اإلرهاب.
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  تحديات ترتبط بالوضع السياسي الراهن تنعكس بتأخير إقرار بعض القوانين
 .تشريعات نافذةعلى المطلوبة والتعديالت 

 

يمكن اإلطالع على مختلف النصوص القانونية والتعاميم المذكورة على الموقع اإللكتروني   مالحظة:
  .www.sic.gov.lbلهيئة التحقيق الخاصة 

  

وأخيرًا، يبدي الفريق اللبناني المعني استعداده التام لتوضيح أو تزويد مكتب مكافحة المخدرات 
  بأية معلومات إضافية مناسبة.والجريمة 

  

  
Charbel Sarkis 
Lebanese Focal Point with UNODC 
Attorney at Law 
Senior Legal Advisor/UNDP 
Office of the Minister of State for Administrative Reform 
Beirut‐Lebanon 
Tel: 961 1 371510 ext: 162 
Fax: 961 1 371599 

Cell:009613868877 
 

  

  

  
  

 

 
 


