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هــذا الدليــل هــو التاســع مــن سلســة التوعيــة الماليــة والضريبيــة الصــادرة عــن معهــد باســل فليحــان المالــي واالقتصــادي. تــّم 
إعــداده بتوجيهــات مــن معالــي وزيــر الماليــة األســتاذ علــي حســن خليــل بهــدف المســاهمة فــي تســهيل وصــول المواطنيــن 

إلــى المعلومــات وتوعيتهــم إلــى حقوقهــم وواجباتهــم.

ُينشــر هــذا الدليــل بالتعــاون مــع إدارة المناقصــات، وبدعــم مــن البنــك الدولــي فــي إطــار برنامجــه المخّصــص لتعزيــز قــدرات 
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم وتمكينهــا مــن المشــاركة فــي الصفقــات العامــة.

فريق العمل الذي أعّد هذا الدليل

نّســقت عمليــة إعــداد الدليــل الســيدة ســابين حاتــم، خبيــرة اقتصاديــة فــي معهــد باســل فليحــان المالــي واالقتصــادي، وصــاغ 
مضمونــه األســتاذ إســكندر البســتاني، اقتصــادي ومنســق برامــج فــي المعهــد، بإشــراف القاضــي إيلــي معلــوف، قــاٍض 

فــي ديــوان المحاســبة، والدكتــور جــان عّليــة، مديــر عــام إدارة المناقصــات.

ــا  ــي واالقتصــادي، والســيدة لين ــض بســاط، رئيســة معهــد باســل فليحــان المال ــاء المبّي ــل الســيدة لمي راجــع مضمــون الدلي
ــد فــي المعهــد. ــه فــارس، مســؤولة التوري ــا رزق الل ــى فــي البنــك الدولــي، والســيدة رن ــة مشــتريات أول فــارس، أخصائي

راجــع ســهولة اســتخدام الدليــل فريــق عمــل مبــادرة »We initiative« فــي البنــك اللبنانــي للتجــارة تحــت إشــراف الســيدة تانيــا 
مســّلم، مديــر عــام مســاعد، كمــا وراجعتــه الســيدة دونيــز ســامة، صاحبــة مؤسســة صغيــرة ومتوســطة الحجــم.

شــكر خــاص إلــى الســيدة جنــان الدويهــي، مديــرة التدريــب فــي المعهــد، واآلنســة مايــا بصيبــص، منّســقة برامــج فــي 
المعهــد، علــى مســاعدتهما فــي جميــع مراحــل إعــداد هــذا الدليــل.

ينشر هذا الدليل ضمن سلسلة »التوعية المالية والضريبية«

يمكنكــم نســخ أو تحميــل أو طباعــة محتويــات هــذا الدليــل لاســتخدام الشــخصي، وتضميــن مقتطفــات منــه فــي المســتندات 
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لمن يتوّجه هذا الدليل؟

 Small and Medium sized( الحجــم  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات  إلــى  الدليــل  هــذا  يتوّجــه 
Enterprises - SMEs( الراغبــة فــي المشــاركة فــي الصفقــات العامــة واالســتفادة مــن فــرص األعمــال 
المتاحــة مــع القطــاع العــام. يتضّمــن أهــم المعلومــات عــن الصفقــات العامــة )الشــراء العــام( التــي 
يجــب أن يعرفهــا أصحــاب هــذه المؤسســات، والعامليــن فيهــا مــن مــدراء تنفيذييــن ومالييــن، 

ومســؤولي تطويــر األعمــال والبيــع والتســويق وغيرهــم.

كيف تستفيد من هذا الدليل؟

يشــرح هــذا الدليــل جميــع المراحــل التــي تمــّر بهــا المؤسســة الراغبــة فــي المشــاركة فــي الصفقــات 
العامــة )الشــراء العــام(، بــدءًا بالتخطيــط والتحضيــر للمشــاركة فــي الصفقــة مــرورًا بتقديــم العــرض 
وعمليــة تقييمــه مــن قبــل الجهــة الشــارية، وصــواًل إلى الفوز ثم تنفيذ العقد وتحصيل المســتحقات.

 
ما أهمية مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الشراء العام؟

تشــّكل المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم مــا يقــارب %95 مــن إجمالــي مؤسســات القطــاع 
الخــاص فــي لبنــان، وُتوّظــف %51 مــن اليــد العاملــة. وُتعتبــر الدولــة، مــن جهتهــا، بمــا ُتمّثلــه مــن 
إدارات ومؤسســات حكوميــة، الشــاري األكبــر فــي البلــد. وُتظهــر اإلحصــاءات أن العقــود التــي 
توّقعهــا الدولــة مــع القطــاع الخــاص، تشــّكل %4 مــن الناتــج المحلــي فــي لبنــان )باســتثناء البلديــات 
واتحــادات البلديــات(، بينمــا تصــل هــذه النســبة إلــى %20 مــن الناتــج المحلــي فــي بلــدان منظمــة 

التعــاون االقتصــادي والتنميــة )OECD(، وقــد تصــل إلــى %40 فــي بعــض البلــدان العربيــة.

ــرة والمتوســطة الحجــم  ــة مشــاركة المؤسســات الصغي ــات، تظهــر أهمي انطاقــًا مــن هــذه المعطي
فــي العقــود العامــة، إذ تمّكنهــا هــذه المشــاركة مــن المســاهمة فــي تطويــر أعمالهــا وتوســيع 

نشــاطاتها، وبالتالــي خلــق فــرص عمــل جديــدة وتعزيــز القــدرة التنافســية لاقتصــاد الوطنــي.

www.institutdesfinances.gov.lb/publicprocurement :للمزيد
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الملحــق رقــم 2: نمــوذج عــن محتويــات دفتــر شــروط لصفقــات اللــوازم )ص. 34( – الملحــق رقــم 3: المراجعــات 
واالعتراضــات )ص. 34( – الملحــق رقــم 4: نمــوذج عــن دعــوة رســمية إلــى االشــتراك فــي مناقصــة أو اســتدراج 
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الشــراء العــام )أو الشــراء الحكومــي، أو الصفقــات العامــة، أو التوريــد العــام( هــو مجموعــة العمليــات 
الســابقة والمواكبــة والاحقــة للتعاقــد، والتــي تجريهــا الجهــات العامــة )الســلطات العامــة( مــع 
الموّرديــن مــن القطــاع الخــاص وفــق آليــات محــددة تؤّمــن حاجــة هــذه الجهــات مــن لــوازم وأشــغال 

وخدمــات بســعر مناســب وبنوعيــة جيــدة.

ُيظهــر الرســم أدنــاه المراحــل التــي يجــب أن يدركهــا ويحّضــر لهــا كل راغــب فــي المشــاركة فــي صفقــة 
عامة.

ما هو الشراء العام؟

الحصول على المعلومات 
عن الفرص المتوفرة

التخطيط للمشاركة

 تحضير العرض

 تقديم العرض

االستالم النهائي
استعادة التأمينات 

والمستحقات

تقييم العروض

تلزيم الصفقة
تنفيذ العقد

االستالم المؤقت
تحصيل المستحقات

ما يجب أن تعرفه 
عن الصفقات العامة )الشراء العام(

مراحل الصفقة العامة

المؤسسة الصغيرة 
والمتوسطة الحجم

الجهة الشارية
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من هي الجهات الحكومية الشارية؟

ماذا تشتري الدولة؟

الوزارات 
)اإلدارات العامة(

مثًا: وزارة المالية، وزارة االقتصاد والتجارة، وزارة األشغال العامة 
وغيرها.

المؤسسات 
العامة

مثًا: مؤسسة كهرباء لبنان، مؤسسات المياه، مجلس اإلنماء 
واإلعمار وغيرها.

اتحادات البلديات، البلديات الصغيرة والكبيرة.البلديات

جهات مانحة 
ومشاريع لصالح 

الدولة

مثًا: برامج البنك الدولي، االتحاد األوروبي، برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي وغيرها.

مثًا: مرفأ بيروت، إدارة حصر التبغ والتنباك وغيرها.مرافق عامة أخرى

األشغال
هي تنفيذ أشغال عامة )ذات منفعة عامة( على عقار لحساب جهة 

حكومية معّينة لقاء مبلغ معّين. على سبيل المثال: إنشاء جسر، 
شق طريق أو توسيعه، إنشاء محطة مياه وغيرها.

اللوازم/السلع

هي المواد المنقولة المصنوعة أو األولية التي تشتريها الجهة 
الحكومية من موّرد معّين. على سبيل المثال: شراء السيارات، 

وأجهزة الكمبيوتر، واألدوات الكهربائية، ومستلزمات المكاتب 
وغيرها.

الخدمات

عندما تكون القيمة المضافة من الملتزم أو االستشاري )القيمة 
المضافة الناتجة عن المجهود الشخصي للملتزم( ومن صفاته 

المهنية والشخصية أهم وأكبر من نسبة المواد المستخدمة لتقديم 
العمل. على سبيل المثال: )1( الخدمات الحّسية كتنظيف الزجاج، 

والطباعة، وتقديم الطعام؛ )2( الخدمات الفكرية كتصميم البناء؛ )3( 
الخدمات االستشارية، كتقديم برامج معلوماتية وغيرها.
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تقــوم الدولــة بعقــد صفقــات اللــوازم واألشــغال والخدمــات بطريقــة المناقصــة العامــة راجــع الملحــق 
رقــم 9، ويجــوز فــي بعــض الحــاالت المحــددة حصــرًا عقــد الصفقــات بطريقــة المناقصــة المحصــورة 

أو اســتدراج العــروض أو بالتراضــي أو بموجــب بيــان أو فاتــورة.

كيف تشتري الدولة؟

المناقصة 
العامة

تعلن الجهة الحكومية بشكل مسبق وعلنّي ومفتوح عن حاجتها 
الشرائية، وتلتزم التعاقد مع من يقّدم أدنى األسعار أو أفضل 

العروض وفقًا للمتطلبات الواردة في دفتر الشروط الخاص 
بالصفقة.

يمكن إجراء أي صفقة عامة عن طريق المناقصة العامة أيًا تكن 
قيمتها ومهما يكن نوعها.

المناقصة 
المحصورة

ُتعتمد في حال كانت طبيعة اللوازم أو األشغال أو الخدمات ال 
تسمح بفتح باب المنافسة أمام الجميع، فيتم حصر المنافسة بفئة 
محدودة من العارضين ممن تتوّفر لديهم المؤهات المالية والفنية 

والمهنية المطلوبة والمحددة في دفتر الشروط.

استدراج 
العروض

تقوم الجهة الحكومية الشارية بتوجيه دعوات خاصة إلى بعض 
العارضين للمشاركة في تقديم العروض، شرط أاّل تتخّطى قيمة 

الصفقة مبلغ الـ 100,000,000 ل.ل. )مئة مليون ليرة لبنانية(، 
أو في حال توّفر شروط محددة كالصفقات المتعلقة بالشحن 

والنقليات والضمان، ُيستعاض عندها عن اإلعان بالتبليغ المباشر.

االتفاق 
بالتراضي

تحّدد الجهة الحكومية الشارية الطرف الذي ترغب في التعاقد 
معه، ويتم اعتماد هذا النوع من الصفقات في حاالت استثنائية 
توجب اعتمادها لتعّذر تطبيق الطرق العادية، على سبيل المثال: 

اللوازم واألشغال والخدمات السرية المتعلقة بمقتضيات السامة 
العامة أو تلك التي ينحصر حق صنعها في حاملي شهادات براءة 

اختراعها...

بيان أو فاتورة
تتعلق بالنفقات النثرية البسيطة، إذ يمكن للجهة الحكومية اعتمادها 

بعد االستحصال على ثاثة عروض أسعار والمقارنة فيما بينها، 
وفي حال كانت قيمة الصفقة ال تتجاوز الـ 3,000,000 ل.ل. )ثاثة 

مايين ليرة لبنانية(.
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ما تتضّمنه دفاتر الشروط

تقــوم الجهــة الحكوميــة الشــارية التــي تنــوي عقــد الصفقــة بطريقــة المناقصــة العامــة أو المحصــورة 
ــر شــروط خــاص بالصفقــة يحــدد موضوعهــا، وطريقــة الشــراء،  أو اســتدراج العــروض، بوضــع دفت

ومعاييــر التقييــم، وشــروط التعاقــد. راجــع الملحــق رقــم 2

تتضّمن دفاتر الشروط المعلومات التالية:

-  الشروط واألحكام العامة والمعلومات األساسية الخاصة بالصفقة.  

-  أنواع اللوازم أو األشغال أو الخدمات المنوي تلزيمها ومواصفاتها الفنية.  

-  المؤهــات والشــروط الخاصــة التــي يجــب أن تتوفــر فــي مــن يريــد االشــتراك فــي   
. لصفقــة ا

-  إظهار عناصر المفاضلة بصورة واضحة ومفّصلة.  

-  األســس المعتمــدة إلجــراء المناقصــة أو اســتدراج العــروض )تقديــم أســعار أو تنزيــل   
. مئــوي(

-  شروط التنفيذ الخاصة.  

-  مهلة التسليم.  

العــروض،  المناقصة/اســتدراج  فــي  لاشــتراك  تقديمهــا  يجــب  التــي  الكفالــة  -  مقــدار   
بتعهداتــه. الملتــزم  قيــام  حســن  ولضمــان 

كيف تحصل على دفاتر الشروط؟

مــن المهــم أن تحصــل علــى دفاتــر الشــروط مــن الجهــة الحكوميــة الشــارية فــي أســرع وقــت ممكــن 
لُيتــاح لــك الوقــت الكافــي لتحضيــر عــرض جيــد:

-  قــد يتطّلــب الحصــول علــى دفاتــر الشــروط دفــع مبلــغ مالــي يكــون محــددًا فــي الدعــوة   
العــروض. تقديــم  إلــى 

-  فــي المقابــل، ُيفتــرض أن يكــون االّطــاع علــى محتــوى دفاتــر الشــروط مجانيــًا فــي مكتب   
الشــارية. الجهــة 

ما هي دفاتر الشروط؟

 (Standard Bidding Documents تعتمــد معظــم الــدول دفاتــر شــروط نموذجيــة
(SBDs فــي جميــع عمليــات الشــراء العــام التــي تقــوم بهــا اإلدارات الحكوميــة، ومــن 
ــد  ــة، وأن يزي ــر للصفق ــة التحضي ــارض عملي ــى الع ــّهل عل ــراء أن يس شــأن هــذا اإلج
مــن شــفافية المعلومــة التــي تتضّمنهــا الصفقــة، باإلضافــة إلــى تســهيله عمليــات 

تقييــم العــروض.

وقــد أعــّدت وزارة الماليــة مجموعــة دفاتــر شــروط نموذجيــة وضعتهــا فــي تصــّرف 
اإلدارات والمؤسســات الحكوميــة، وهــي متوفــرة علــى الموقــع اإللكترونــي لمعهد 

باســل فليحــان المالــي واالقتصــادي علــى الرابــط التالــي:

www.institutdesfinances.gov.lb/Standard-Bidding-Documents 

مالحظة
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التخطيط
للمشاركة

تحضير 
العرض

تقديم 
العرض

االستالم النهائي
استعادة التأمينات

تقييم 
العروض

تلزيم 
الصفقة

تنفيذ 
العقد

االستالم 
المؤقت

تحصيل 
المستحقات

الفرص 
المتوفرة

الدعوة بحسب طريقة الشراء

ما تتضّمنه الدعوة

كيف تحصل على المعلومات عن الفرص المتوفرة؟

الشــاري الحكومــي هــو الــذي يقــوم بالدعــوة إلــى الشــراء، لكــن هــذا 
ال ُيعفــي العــارض )أي المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم( 
مــن مســؤوليته فــي البحــث عــن دعــوات الشــراء ومحاولــة تحديــد 

فــرص األعمــال والتعريــف بمؤسســته لــدى الجهــات الشــارية.

مالحظة

المناقصة العامة 
والمحصورة

يتم اإلعان عن الصفقة في الجريدة الرسمية وفي ثاث صحف 
محلية يومية، وذلك قبل تاريخ التلزيم بـ 15 يومًا على األقل.

استدراج العروض

يتم التبليغ بالرغبة في التعاقد إلى عدد من الموّردين/العارضين 
المحتملين عن طريق الدعوة المباشرة، بعد أن تكون الجهة الشارية 

قد أعّدت الئحة بالعارضين المؤهلين، وذلك قبل تاريخ التلزيم بـ 15 
يومًا على األقل.

- هوية الجهة الحكومية الشارية.  

- مصدر التمويل.   

- نطاق العقد.   

- أسلوب التوريد.  

- الزمان والمكان حيث يمكن االّطاع على دفتر الشروط.  

- المكان حيث يمكن الحصول على دفتر الشروط، وتكلفته )في حال لم يكن مجانيًا(.  

- ملّخص متطلبات التأهيل أو شروط المشاركة.  

- المكان والموعد األخير لتقديم العروض.   

- مدة صاحية العرض.   

- مكان وتاريخ جلسة فض العروض.  

يتضّمن نص الدعوة المعلومات التالية:

راجع الملحق رقم 4

1
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التخطيط
للمشاركة

تحضير 
العرض

تقديم 
العرض

االستالم النهائي
استعادة التأمينات

تقييم 
العروض

تلزيم 
الصفقة

تنفيذ 
العقد

االستالم 
المؤقت

تحصيل 
المستحقات

الفرص 
المتوفرة

ال يوجــد فــي لبنــان قاعــدة إلكترونيــة مركزيــة للصفقــات العامــة أو لإلعــان عنهــا، لكن الموقع الرســمي 
لرئاســة مجلــس الــوزراء يحتــوي علــى الجريــدة الرســمية التــي تضــّم حكمــًا اإلعانــات عــن المناقصــات 

العامة.

ننصُحك إذًا بمراقبة اإلعانات دوريًا في:

أين تجد مصادر اإلعالنات؟

●��لكــي تضمــن الحصــول علــى دعــوات مباشــرة إلــى االشــتراك فــي 
اســتدراج العــروض مــن قبــل الجهــة الشــارية، تأكــد مــن ورود اســم 

مؤسســتك فــي قائمــة الموّرديــن الخاصــة بالجهــة الشــارية.

●��ُيعتبــر نشــر خطــط الشــراء الســنوية مــن قبــل الجهــات الشــارية إجراء 
يعــزز الشــفافية والتنافســية، ألنــه ينّبــه المؤسســات الصغيــرة 
الوقــت  لهــا  وُيتيــح  الفــرص،  توّفــر  إلــى  الحجــم  والمتوســطة 
المســتندات  علــى  واالســتحصال  عروضهــا  لتحضيــر  الكافــي 

العــرض. يتضّمنهــا  أن  المطلــوب  الرســمية 

مالحظة

انتبه من الممارسات غير السليمة

 (www.pcm.gov.lb/arabic/landing.aspx?pageid=9) .الجريدة الرسمية -  

- الصحف المحلية.  

-  بعض المواقع اإللكترونية الخاصة بالمؤسسات واإلدارات الحكومية واتحاد البلديات   
والبلديات. راجع الملحق رقم 1

- اإلعانات داخل المؤسسات العامة والبلديات )لوحات اإلعانات(.  

 (www.cib.gov.lb/arabic/ppma/index.html).موقع إدارة المناقصات -  

- المواقع اإللكترونية للمنظمات الدولية والصناديق المانحة. راجع الملحق رقم 1  

●� اتفاق مسبق بين الجهة الشارية وعارض معّين.

●� فــرض شــروط معّينــة ال تتوفــر إاّل فــي عــارض محــدد، األمر الــذي يعطيه األفضلية 

ويحّد من المنافســة.
●� عدم وضع مواصفات فنية صحيحة ودقيقة وواضحة.

●� غموض شروط المشاركة للحد من المنافسة والشفافية.

●� اعتماد طريقة شراء ال تتطابق مع القوانين.

●� ضبابية الخطوات المّتبعة وإجراءات الصفقة.

●� غياب الشفافية والعلنية عند إطاق الدعوة.

●� نشر معلومات غير كافية عن المشروع/السلع/الخدمة المطلوبة.

●� اعتماد التمييز في التواصل مع الموّردين.

في الحاالت المبّينة أعاله يمكنك االعتراض على اإلجراءات وصواًل إلى وقف التلزيم. 
راجع الملحق رقم 3
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الفرص 
المتوفرة

تحضير 
العرض

تقديم 
العرض

االستالم النهائي
استعادة التأمينات

تقييم 
العروض

تلزيم 
الصفقة

تنفيذ 
العقد

االستالم 
المؤقت

تحصيل 
المستحقات

التخطيط
للمشاركة

كيف تتأكد من أنها الفرصة الفضلى للمشاركة؟

راجع دفتر الشروط وتأكد أن:

المشاركة المنفردة أو ضمن تجّمع شركات

فــي حــال كانــت مؤسســتك غيــر قــادرة علــى تلبيــة المتطلبــات الفنيــة أو الماليــة للصفقــة، أو حتــى 
غيــر قــادرة علــى تأميــن أســعار تنافســية، يمكنــك المشــاركة ضمــن تجّمــع شــركات.

تجّمــع الشــركات هــو تكّتــل قــوى شركتين/مؤسســتين أو أكثــر للمشــاركة فــي صفقــة عامــة. يمكــن 
أن تكــون المســؤولية:

- بالتضامن، أي أن كل مؤسسة مسؤولة عن أداء المؤسسات األخرى.  

- إفرادية، أي أن كل مؤسسة مسؤولة عن أدائها الخاص فقط.  

- على أحد المشاركين في التكّتل ويكون مسؤواًل بالتضامن عن أداء اآلخرين كافة.  

كيف ُتخّطط للمشاركة في الصفقات؟

إن المشــاركة فــي الصفقــة هــي فرصــة للتعــّرف عــن كثــب علــى عمــل إدارة 
ــن  ــى قائمــة الموّردي ــف عــن مؤسســتك وإضافــة اســمها إل ــة والتعري معّين
لــدى الجهــات الحكوميــة، فضــاًل عــن أنهــا توفــر لــك، فــي حــال عــدم الفــوز، 
فرصــة للتعّلــم مــن أخطائــك وأخطــاء اآلخريــن وصــواًل إلــى تقديــم عــرض 

ناجــح وتحســين فرصــك فــي المســتقبل.

يمكنــك طلــب ملّخصــات النتائــج فــي حــال أبــدت الجهــة الشــارية اســتعدادها 
لتوفيرهــا.

مالحظة

موضوع الشراء يتوافق مع عمل مؤسستك.✔

مؤسستك تلّبي متطلبات المشاركة )اإلدارية، والمالية، والخبرة، والقدرات الفنية...(.✔

ُمنتجاتك أو خدماتك تلّبي المتطلبات المذكورة في دفاتر الشروط.✔

✔
مؤسســتك قــادرة علــى تقديــم أفضــل األســعار )أســعار تنافســية أو الســعر األدنــى فــي حــال 

كان الســعر هــو المعيــار الوحيــد(.

مؤسستك جاهزة لتحّمل شروط جدولة ودفع المترتبات.✔
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ما يجب أن يتضّمنه العرض

ن عرضك جميع المستندات المطلوبة في دفتر الشروط، وأهمها: ضمِّ

●� ال تتــردد فــي طلــب توضيحــات بشــأن دفتــر الشــروط مــن الجهــة الحكوميــة 

الشــارية إذا دعــت الحاجــة )اتبــع اإلجــراءات التــي تنــّص عليهــا دفاتــر الشــروط(.

●� فــي حــاالت معينــة، تنّظــم الجهــة الحكوميــة الشــارية اجتماعــات توضيحيــة 

للعارضيــن قبــل تقديــم العــروض؛ ال تتــردد فــي المشــاركة فــي هــذه 
االجتماعــات.

مالحظة

ما يجب أن تعرفه قبل المباشرة في تحضير )إعداد( العرض

كيف ُتعّد عرضًا ناجحًا؟

- الجهة الشارية: متطلباتها وتوقعاتها، كما ُيستحسن تحضير ملف كامل عنها.

- السوق، بما يشمل من منتجات/خدمات. 

- الجهات المنافسة: عددها، وحجمها، وقدرتها على منافسة أسعارك.

- طريقة الشراء التي تنوي الجهة الحكومية المعنية اعتمادها.

-  عناصــر المفاضلــة التــي ســيتم تقييــم العــرض علــى أساســها، وتــرد هــذه المعاييــر بشــكل 
مفّصــل فــي دفاتــر الشــروط.

كتاب التعهد/التصريح مع طوابع مالية بقيمة 50,000 ل.ل. راجع الملحق رقم 6✔

الضمان أو التأمين المؤقت.✔

المستندات اإلدارية والمالية والفنية الازمة لاشتراك. راجع الملحق رقم 5✔

العرض المالي ومدة صاحيته.✔

توصيف واضح ومفّصل لبرنامج وآلية العمل وتنفيذ المشروع.✔

✔
أي مســتندات تقنيــة مطلوبــة )قائمــة أو وصــف للســلع المعروضــة أو اقتــراح تقنــي 

لألعمــال أو الخدمــات( أو نمــاذج )فــي حــال كانــت مطلوبــة(.

يجب التعّرف بشكل وثيق على:

فــي بعــض األحيــان تتضّمــن دفاتــر الشــروط نموذجــًا عــن بيــان األســعار. فــي 
ــم أســعارك كــي ال  ــد تقدي ــب اســتعمال هــذا النمــوذج عن ــة، يتوّج هــذه الحال

ُيرفــض عرضــك.

مالحظة
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ن عرضك أيضًا المستندات التي تثبت أن وضع مؤسستك سليمًا: ضمِّ

ما هو التأمين المؤقت؟

التأميــن المؤقــت هــو أحــد المســتندات األساســية الكتمــال العــرض، وشــرط لضمــان جديــة العــارض، 
د قيمتــه فــي دفتــر الشــروط، ويتــم تقديمــه: وُتحــدَّ

-  بموجــب كتــاب ضمــان صــادر عــن أحــد المصــارف التجاريــة المعتمــدة لــدى مصــرف لبنــان.   
7 رقــم  الملحــق  راجــع 

أو  

-  بموجــب كفالــة نقديــة ُتدفــع قيمتهــا إلــى أحــد صناديــق الخزينــة فــي وزارة الماليــة أو   
إيصــال. لقــاء  الشــارية  الجهــة  صنــدوق 

ال تنــَس أن ترفــق اإليصــال أو كتــاب الضمــان الصــادر عــن المصــرف بالمســتندات 
التــي يتضّمنهــا العــرض تحــت طائلــة عــدم قبولــه شــكاًل!

إنتبه !

✔
براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان االجتماعي صالحة لاشتراك في 

المناقصة العامة أو استدراج العروض.

شهادة التسجيل في وزارة المالية.✔

✔
إذا كانت مؤسستك خاضعة للضريبة على القيمة المضافة، احصل على شهادة 

التسجيل من مديرية الضريبة على القيمة المضافة في وزارة المالية.

بعد االنتهاء من فّض العروض والتلزيم المؤقت:

في حال َخِسرَت الصفقة: ُتعيد لك الجهة الشارية التأمين المؤقت.  

  فــي حــال َرِبْحــَت الصفقــة: ُتعيــد لــك الجهــة الشــارية التأميــن المؤقــت بعــد أن تقــّدم لهــا 
النهائــي.  التلزيــم  العقــد وتبّلغــك  توقيــع  تلــي  أيــام   10 النهائــي فــي مهلــة أقصاهــا  التأميــن 

للمزيد عن التأمين النهائي راجع صفحة 27   

امأل استمارات العرض بصورة مالئمة وإاّل قد ُيرفض عرضك!
إنتبه !
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�ال تنســى إســتعادة التأميــن المؤقــت مــن الجهــة الشــارية فــي حــال خســرت 

الصفقــة.

إنتبه !

كيف ُتظهر نقاط القوة في عرضك؟

اجعل عرضك سهل القراءة وواضحًا، وتأكد من أنه يبّين:

✔
أنك تفهم جيدًا متطلبات الشاري ولديك رؤية واضحة عن كيفية تلبيتها: َأضف 

هذا األمر في مقدمة العرض.

✔
أنك قادر على تلبية متطلبات الشاري: حاول أن ترّد في عرضك على معايير 

التقييم.

✔
أنك كفوء ومؤّهل لتلبية شروط الصفقة: ُأذكر مشاريع سابقة مماثلة للصفقة 

المطلوبة قمت بتنفيذها )اسم المشروع؛ قيمته؛ عدد العاملين فيه؛ مدة التنفيذ؛ 
أهم اإلنجازات؛ معلومات عن االتصال بالزبون ...(.

✔
أن عرضك يحقق القيمة الفضلى من إنفاق المال العام وأنك تقّدم السعر 

المناسب للنوعية المناسبة.

أن مؤسستك تحترم المعايير البيئية واالجتماعية المطلوبة.✔

✔
التبعات اإليجابية على الصعيد االجتماعي في حال وجودها )ظروف العمل، 

وحقوق اإلنسان ...(.

✔
ماءمة عرضك من الناحية االقتصادية )النوعية، وكلفة الصيانة، وكلفة 

التشغيل ...(.

ــه علــى  ــغ مقطــوع تحتســب قيمت ــن المؤقــت علــى شــكل مبل ُيطلــب التأمي
ــة للصفقــة.  ــى 5% مــن القيمــة التقديري أســاس 3% إل

مالحظة
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ال يجوز أن يتضّمن الغالف األول أي إشارة إلى األسعار أو أي ذكر لها.
إنتبه !

تأكد من اّتباع تعليمات الجهة الشارية فيما يتعلق بطريقة تقديم المستندات المطلوبة.

أواًل حّضر غافين مختومين:

الغالف األول )العرض الفني( ويتضّمن:

التعهد/التصريح.✔

براءة الذمة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.✔

التأمين المؤقت.✔

شهادة التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة )في حال وجدت(.✔

شهادة التسجيل في وزارة المالية.✔

جميع المستندات اإلدارية والفنية المطلوبة.✔

ُتذكر على الغالف عبارة »غالف رقم 1 – المستندات الفنية«، باإلضافة إلى اسم العارض 
وموضوع الصفقة وتاريخ فّض العروض.

نه المستندات وفق األصول؟ كيف تتأكد من اكتمال الملف وتضمُّ

قبل تقديم عرضك، تأّكد من:

توقيع العرض من قبل الشخص المفّوض قانونًا بالتوقيع.✔

توقيع جميع صفحات العرض في حال كان ذلك مطلوبًا في دفتر الشروط.✔

توقيع الئحة األسعار.✔

االلتزام بالنماذج الموجودة في دفاتر الشروط.✔

ضم جميع المستندات المطلوبة.✔

إعادة قراءة عرضك، والتدقيق في المضمون والتحّقق من قائمة المحتويات.✔

حفظ نسخة عن العرض في قاعدة البيانات الخاصة بك.✔
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الغالف الثاني )العرض المالي( ويتضّمن:

بيان األسعار، وتحليل األسعار عند طلبه.✔

التنزيل المئوي )عند االنطباق(.✔

ُتذكر على الغالف عبارة »غالف رقم 2 – العرض المالي«، باإلضافة إلى اسم العارض 
وموضوع الصفقة وتاريخ فّض العروض.

ــض األحيــان قــد تطلــب الجهــة الشــارية مــن العــارض وضــع عرَضْيــه  فــي بع
الفنــي والمالــي فــي الغــالف الخارجــي نفســه الــذي يحتــوي دفتــر الشــروط. 

ــى اســتخدام هــذا الغــالف دون ســواه. ــة، احــرص عل فــي هــذه الحال

إنتبه !

ثــّم ضــع الغافيــن ضمــن غــاف ثالــث باســم اإلدارة/المؤسســة العامــة )الجهــة الحكوميــة الشــارية(. 
ال ُيذكــر علــى الغــاف الثالــث أي معلومــات أو عبــارات أو إشــارات مميــزة ســوى موضــوع الصفقــة 

وتاريــخ إجرائهــا.

ــع الجهــة الشــارية )اإلدارة المعنيــة( بالحــق فــي معاقبــة أي عــارض تــوّرط فــي ممارســات فاســدة  تتمّت
مــن خــالل منعــه مــن المشــاركة فــي الصفقــات العامــة بشــكل مؤقــت أو دائــم، وُينشــر قــرار المنــع فــي 

الجريــدة الرســمية أحيانــًا.

انتبه من الممارسات غير السليمة
●� ال ُتضّمن عرضك أي مستندات مزّورة.

●� ال ُتضّمــن عرضــك أي معلومــات مغلوطــة أو خاطئــة بهــدف التأثيــر فــي نتائــج 

التلزيــم.
●� انتبــه مــن أي عمليــة تهديــد ترمــي إلــى التأثيــر فــي العارضيــن بهــدف دفعهــم إلــى 

االنســحاب من المنافســة.
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●�ال يجوز استرجاع العروض أو تبديلها أو إكمالها بعد تقديمها.

ــات بمــا  ــى فــرض عقوب ــات الزائفــة إل ــؤدي اســتخدام المســتندات أو البيان ●��ي
فيهــا االســتبعاد عــن االشــتراك فــي الصفقــات العامــة.

●�ال يمكنك تقديم عروض بديلة لألسعار في الصفقة نفسها.

إنتبه !

يجــب أن ترســل عرضــك إلــى الجهــة الشــارية بالبريــد المضمــون المغفــل أو باليــد مباشــرًة علــى 
ــه. يجــب أن يصــل العــرض  ــواردة فــي متن ــر الشــروط، وضمــن المهــل ال العنــوان المحــدد فــي دفت

ــر الشــروط. ــة حددهــا دفت ــل آخــر مهل ــى الجهــة الشــارية قب إل

ال تتأخــر عــن الســاعة المحــددة، وإاّل ُرفــض عرضــك وضــاع وقتــك وجهــدك الــذي بذلتــه فــي تحضيــر 
العــرض.

تقديم العرض ضمن المهل 4
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المرحلة األولى: المستندات والعرض الفني

تقــوم لجنــة التلزيــم بفتــح الغــاف األول وتقييــم العــرض الفنــي مقارنــًة بالمعاييــر الــواردة فــي دفتــر 
الشــروط، ويمكــن أن تســتعين اإلدارة بــرأي خبيــر أو لجنــة خبــراء خــال الدراســة الفنيــة للعــرض.

تقــوم لجنــة التلزيــم فــي اإلدارة المعنيــة بالصفقــة أو فــي إدارة المناقصــات بفتــح األغلفــة فــي 
عــن  نــص اإلعــان  أو فــي  الشــروط  يــن فــي دفتــر  المحددَّ الوقــت والتاريــخ  جلســة علنيــة فــي 
ــراه  ــل ت ــن وأي تفصي ــة )الجهــة الشــارية( بالصفقــة أســماء العارضي ــن اإلدارة المعني الصفقــة. وُتعل
مناســبًا بحضــور ممثلــي العارضيــن خــال الجلســة العلنيــة. ويجــري فــّض العــروض علــى مرحلتيــن:

ممن تتألف لجنة التلزيم وكيف؟

ــق آليــة تأليــف لجــان  ●��فــي حــال إجــراء الصفقــة فــي إدارة المناقصــات، تطبَّ

التلزيــم المنصــوص عليهــا فــي نظــام المناقصــات )المرســوم 2866 تاريــخ 
1959/12/16(. راجــع الملحــق رقــم 9

ــح  ــع الصال ــارج إدارة المناقصــات، يقــوم المرج ــة خ ــراء الصفق ــال إج ●��فــي ح

لعقــد الصفقــة بتأليــف لجنــة التلزيــم، والتــي تتألــف غالبــًا مــن رئيــس 
وعضويــن.

●��مــن حقــك أن تحضــر جلســة فــّض العــروض )القســم العلنــي(، إذ يجــب أن 

تكــون هــذه الجلســة علنيــة. 

●�راجع مضمون الدعوة للتأكد من مكان الجلسة وتاريخها.

مالحظة

مالحظة

ال يجــوز للجنــة التلزيــم أن تقبــل العــارض الــذي هــو فــي حالــة إفــالس وال العــرض 
المخالف للشــروط.

إنتبه !

كيف يتم فّض العروض وتقييمها؟ 1
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المرحلة الثانية: بيان األسعار

تقــوم لجنــة التلزيــم بفتــح الغــاف الثانــي العائــد الــى العــروض الماليــة، وذلــك للعروض المســتوفية 
الشــروط اإلداريــة والفنيــة فقــط. أمــا غافــات االســعار العائــدة الــى العــروض غيــر المســتوفية 

الشــروط الفنيــة واإلداريــة فهــي تبقــى مختومــة.

بعــد ذلــك، تعمــد اللجنــة إلــى دراســة العــروض الماليــة وتقييمهــا ومقارنتهــا وتحديــد الســعر األدنــى 
أو العــرض األفضــل.

●�عدم السرية في حفظ الملفات والمعلومات المتعلقة بالعارضين.

●�غياب العلنية والوضوح في إجراءات جلسة فّض العروض.

●�تضارب المصالح لدى أعضاء لجنة التلزيم.

فــي حــال رأت الجهــة الشــارية ضــرورة وجــود عناصــر مفاضلــة إضافيــة، إلــى 
جانــب الســعر، مــن أجــل تقييــم العــروض، فعلــى هــذه العناصــر، باإلضافــة 
إلــى معاييــر التقييــم، أن تكــون واردة بشــكل مفّصــل وواضــح فــي دفتــر 

الشــروط. 

يحــق لــك )أي العــارض( اســتدراك أي خطــأ أو عيــب غيــر جوهــري فــي عرضــك 
خــالل جلســة فــض العــروض.

مالحظة

انتبه من الممارسات غير السليمة

في حال مخالفة الجهة الشارية ألي من الشروط أعاله، يحق لك اإلعتراض. 
راجع الملحق رقم 3
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إرساء الصفقة

كيف يتم تلزيم الصفقة؟

بنــاًء علــى نتيجــة التقييــم، تقــوم لجنــة التلزيــم بإرســاء الصفقــة 
مؤقتــًا علــى العــارض المســتوفي الشــروط والــذي قــّدم أفضــل 

العــروض وتعتبــره ملتزمــًا مؤقتــًا.

يحــق للجهــة المتعاقــدة أن تلغــي الصفقــة )قبــل إرســاء التلزيــم( مــن 
دون أي حــق فــي التعويــض للملتــزم المؤقــت.

يوّقــع المرجــع الصالــح لــدى اإلدارة العقــد بعــد موافقــة الجهــات 
عليــه. المختّصــة 

قــد تطلــب بعــض المنظمــات الدوليــة الشــارية مــن الملتــزم المؤقت 
توقيــع العقــد وتســليمه إلــى الجهــة المعنيــة خــال مهلــة 7 أيــام مــن 
تاريــخ تبليغــه بالتلزيــم المؤقــت )أو أي مهلــة أخــرى تحددهــا الجهــة 

الشــارية(.

علــى الملتــزم تســديد قيمــة الطابــع المالــي خــال خمســة أيــام مــن 
توقيــع العقــد.

الشــارية  الجهــة  ُتبّلــغ  أن  بعــد  إاّل  ونهائيــًا  نافــذًا  العقــد  ُيعتبــر  ال 
العقــد. بتصديــق  الُملتــزم 

تقــوم الجهــة الحكوميــة المتعاقــدة بدعــوة الملتــزم المؤقــت لتبليغــه 
بكتــاب التلزيــم النهائــي فــي اليــوم نفســه أو بعــد يــوم مــن تصديــق 

الصفقة.

إن العــارض مســؤول عــن تأميــن البنــود المطلوبــة بالمواصفــات 
واألعــداد الــواردة فــي دفتــر الشــروط.

يحــق للجهــة الحكوميــة المتعاقــدة رفــض أي عــرض ال يقــّدم بحســب االصــول، 
مــة فــي أي  كمــا يحــق لهــا إلغــاء الصفقــة ورفــض جميــع العــروض المقدَّ
وقــت قبــل إرســاء التلزيــم، مــن دون أن تتحّمــل أي مســؤولية قانونيــة تجــاه 
العارضيــن المتأثريــن بقرارهــا، ومــن دون أي التــزام بتوضيــح أســباب قرارهــا.

مالحظة

التلزيم المؤقت

توقيع العقد

تصديق الصفقة

التبليغ

2
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حقك في االعتراض

-  يحــق لــك التحّفــظ خــال جلســة فــّض العــروض علــى أي قــرار تتخــذه لجنــة التلزيــم وتعتبــره   
كعــارض.  بحقــك  عــادل  غيــر 

-  يحــق لــك االعتــراض بعــد إعــان نتيجــة التلزيــم المؤقــت علــى قــرارات اللجنــة أمــام المراجــع   
 3 رقــم  الملحــق  راجــع  المختصــة. 

-  يحــق لــك أن تعــرف أســباب عــدم نجاحــك، وبالتالــي يمكنــك طلــب ملّخــص معلومــات   
خطــي مــن الجهــة الشــارية عــن نتائــج التقييــم. فــي حــال عدم رضــاك عن التفســير الخطي، 
يمكنــك تقديــم اعتــراض خطــي أو حتــى مراجعــة قضائيــة أمــام مجلــس شــورى الدولــة. 

راجــع الملحــق رقــم 3

يمكنك أيضًا أن تقّدم شكاوى لدى ديوان المحاسبة وإدارة المناقصات.

يمكن أن يؤدي االعتراض في بعض األحيان إلى عدم تصديق الصفقة.
مالحظة

إمكانية التفاوض

تنحصــر عمليــة التفــاوض بيــن الجهــة الشــارية والملتــزم المؤقــت باألســعار فقــط ال غيــر. وتجــري 
عمليــة التفــاوض بيــن فترتــي التلزيــم المؤقــت والتلزيــم النهائــي.

أمــا إذا كانــت الصفقــة ممّولــة مــن جهــة مانحــة خارجيــة أو مؤسســة دوليــة، فــإن التفــاوض قد يشــمل 
جميــع شــروط العقــد ال الســعر فحســب، وذلــك بحســب القوانيــن المعتمــدة لدى الجهــات الممّولة.

●�غياب الشفافية في اإلعان عن ملتزم الصفقة والسعر.

ــل  ــراض مــن قب ــة تقديــم شــكوى أو اعت ــة وآلي ●��غمــوض المعلومــات بشــأن إمكاني

العــارض.

انتبه من الممارسات غير السليمة

في هذه الحاالت، يمكنك تقديم شكوى أو اعتراض أو تقديم طلب مراجعة قضائية. 
راجع الملحق رقم 3
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برنامــج عمــل هــو جــدول زمني ُيظهر مراحــل التنفيذ ومقّوماتهــا )من تجهيزات 
وطاقــم عمــل وغيرهــا(، باإلضافــة إلــى مواعيــد تنفيــذ مختلــف األجــزاء وتاريــخ 
ــددة  ــة المح ــذ العام ــي )ضمــن مــدة التنفي ــزء والتســليم النهائ تســليم كل ج
فــي العقــد(، والموجبــات المتعّلقــة بفتــرة الضمــان، باإلضافــة إلــى تفاصيــل 

أخرى.

يمكــن لــإدارة زيــادة أو إنقــاص الكميــات بحســب النســبة المحــددة فــي دفتــر 
الشــروط )تتــراوح عــادة بيــن 15% لألشــغال و20% للوازم(، مــن دون أن يكون 
ــّراء  ــأي عطــل أو ضــرر أو تعويــض ج ــة ب ــك أي حــق فــي الرفــض أو المطالب ل
هــذا التدبيــر، ومــن دون أي تعديــل فــي األســعار اإلفراديــة. وهــذا الشــرط يــرد 

عــادًة فــي دفتــر الشــروط، فالرجــاء التنّبــه إليــه.

مالحظة

مالحظة

تنفيذ العقد وفق مواصفات وشروط حسن األداء

البدء بتنفيذ العقد

ــق العقــد. عندئــذ، علــى  ــح العقــد نافــذًا بعــد أن تقــوم الجهــة الشــارية بتبليــغ الملتــزم بتصدي يصب
الملتــزم أن يقــّدم برنامــج عمــل مفّصــل خــال فتــرة أســبوع مــن تاريــخ التبليــغ إذا ُطلــب منــه ذلــك.

مباشرة العمل

يســتلم الملتــزم مــن الجهــة الشــارية أمــرًا خطيــًا بمباشــرة العمــل. تحتســب مهلــة التنفيــذ ابتــداًء مــن 
تاريــخ اســتام هــذا المســتند.

بالنسبة إلى 
عقد السلع

ــه فــي العــرض  ــة كمــا هــو متّفــق علي عليــك تســليم المــواد المطلوب
ــر الشــروط. ــة المحــددة فــي دفت وضمــن المهل

بالنسبة إلى 
عقد األشغال 

أو الخدمات

العامــة  )الشــروط  العقــد  فــي  المحــددة  الخطــوات  التــزام  عليــك 
المحــددة فــي  المهــل  والخاصــة، والمواصفــات( وتنفيذهــا ضمــن 

الشــروط. دفتــر 

أهمية حسن تنفيذ العقد 3
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متطلبات التأمين النهائي والتأمينات األخرى

التأمين النهائي

تطلــب الجهــة الشــارية مــن الملتــزم تقديــم تأميــن نهائــي خــال مهلــة عشــرة أيــام )أو خمســة عشــر 
يومــًا( مــن تاريــخ التبليــغ بتصديــق الصفقــة، تحــت طائلــة تطبيــق أحــكام النكــول واإلجــراءات األخــرى 

المنصــوص عنهــا فــي دفتــر الشــروط وأحــكام قانــون المحاســبة العموميــة.

التأميــن النهائــي هــو بمثابــة ضمــان لحســن تنفيــذ العقــد وتبلــغ قيمتــه %10 مــن القيمــة اإلجماليــة 
للعقــد، وُيدفــع:

-  بموجــب كتــاب ضمــان تحصــل عليــه مــن أحــد المصــارف التجاريــة المعتمــدة لــدى مصــرف   
8 رقــم  الملحــق  راجــع  لبنــان. 

أو  

-  بموجــب كفالــة نقديــة تدفــع قيمتهــا إلــى أحــد صناديــق الخزينــة فــي وزارة الماليــة أو   
إيصــال. لقــاء  الشــارية  الجهــة  صنــدوق 

- المسؤولية المهنية.  

- المسؤولية تجاه الغير.  

- طاقم العمل.  

- المركبات.  

- المسؤولية العشرية لضمان العيوب الخفية )في البلدان حيث يوجد قانون مدني(.  

ــة، أو مــن خطــر  ــة تجــاه أطــراف ثالث ــك تحمــي الجهــة الشــارية نفســها مــن مســؤوليات محتمل وبذل
ــزم أيضــًا. ــزم، كمــا أنهــا تحمــي الملت إفــاس الملت

التأمينات األخرى

يجب أن تكون التأمينات سارية طيلة فترة تنفيذ العقد. مالحظة

يمكــن للجهــة الحكوميــة الشــارية أن تطلــب مــن الملتــزم الحصــول علــى بوليصــة تأميــن لتغطيــة 
بعــض المخاطــر المتعلقــة بـــ:
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حّل النزاعات 

ما هي أسباب النزاعات؟

قد تقع نزاعات بين الفريقين في أثناء تنفيذ العقد، ومن أسبابها:

- التأّخر في التسليم.  

- الحاالت الطارئة غير المنظورة والخارجة عن إرادة الملتزم.  

- القوة القاهرة غير المرتقبة والتي قد تعّوق التنفيذ.  

عة. - األعباء والمصاعب غير المتوقَّ  

- التدابير اإلضافية التي قد تفرضها الجهة الشارية.  

ماذا تفعل في حال عدم تمّكنك من االلتزام بجميع شروط العقد؟

ــة مرفقــة  ــم مطالب ــك تقدي ــًا، يمكن ــًا إضافي ــًا أو مبلغ ــًا إضافي ــذ يســتلزم وقت ــك أن التنفي ــن ل إذا تبّي
بالتبريــرات الازمــة.

هل يوجد إمكانية للتسوية الحبّية؟

فــي حــال نشــوء نــزاع، وبحســب الممارســات الجيــدة والمعاييــر العالميــة لتنفيــذ الصفقــات العامــة، 
علــى الفريقيــن الســعي أواًل لتســوية حبّيــة، األمــر الــذي قــد يســتلزم اللجــوء إلــى رأي خبيــر مســتقل.

ماذا يحصل في حال فشلت التسوية؟

فــي حــال عــدم التوّصــل إلــى تســوية حبّيــة، ُيصبــح اللجــوء إلــى نظــام المحاكــم حتميــًا )أو التحكيــم إذا 
كان العقــد يتضّمــن بنــدًا مماثــًا(.

●�عدم التقّيد ببنود العقد وشروط التنفيذ.

●�غياب اإلشراف على التنفيذ من قبل السلطة المتعاقدة.

●�استام كميات غير منجزة.

●�عدم التقّيد ببنود العقد وشروط التنفيذ.

●�سوء استخدام األصول الثابتة.

انتبه من الممارسات غير السليمة

في هذه الحاالت، يمكنك الشكوى أو االعتراض أو تقديم مراجعة قضائية.
راجع الملحق رقم 3

© Institut Des Finances Basil Fuleihan

This document was downloaded from the website of Institut Des Finances Basil Fuleihan 

and is copyrighted work.



29

الفرص 
المتوفرة

التخطيط
للمشاركة

تحضير 
العرض

تقديم 
العرض

االستالم النهائي
استعادة التأمينات

تقييم 
العروض

تلزيم 
الصفقة

تنفيذ 
العقد

تحصيل 
المستحقات

االستام 
المؤقت

االستالم المؤقت

ماذا يعني االستالم المؤقت؟

يعني االستام المؤقت أن الصفقة قد ُأنجزت من قبل الملتزم وهي صالحة لاستعمال.

متى يتم االستالم المؤقت؟

يتــم االســتام المؤقــت عنــد االنتهــاء مــن تنفيــذ العقــد وبحضــور الملتــزم بعــد تســّلمه دعــوة خطيــة 
للحضــور والتســليم.

ننصحــك فــور إنجــازك المطلــوب مــن الصفقــة أن تقــّدم طلبــًا خطيــًا إلــى 
الجهــة الشــارية لتســتلم منــك مــا أنَجْزَتــه.

إن الحــد األقصــى للحســومات المؤقتــة هــو 15% مــن قيمــة الصفقــة. 
ــة الشــارية رفــض  ــق للجه ــاوزت الحســومات هــذه النســبة يح ــال تج وفــي ح

االســتالم.

إنتبه

إنتبه

!

!

كيف يتم االستالم المؤقت؟

هناك عدة طرق لاستام المؤقت:

-  تسليم الُمنَجز بشكل صريح فور استام دعوة خطية وحضور جلسة االستام.  

-  تســليم الُمنَجــز بشــكل ضمنــي، أي حيــن تســتلم الجهــة الشــارية اللــوازم أو األشــغال أو   
وتستخدمها. لها  ت  ُأعدَّ التي  الخدمات 

- دفع الرصيد المتبّقي من قيمة التلزيم من قبل الجهة الشارية.  

هل يمكن للجهة الشارية رفض االستالم؟

ــز الصفقــة بحســب شــروط العقــد. كمــا  ــم ُتنَج ــال ل ــن للجهــة الشــارية رفــض االســتام فــي ح يمك
ُيمكــن أن تســّجل الجهــة الشــارية تحّفظهــا علــى االســتام، وفــي هــذه الحالــة يتــم تحديــد حســومات 
بحســب العيــوب والنواقــص التــي تشــوب الصفقــة. وقــد تطلــب الجهــة الشــارية منــك )أي الملتــزم( 
إكمــال الصفقــة لتصبــح مطابقــة لشــروط العقــد ضمــن مــدة الضمــان النهائــي علــى أن يتــم فــرض 

حســومات مؤقتــة.

4
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يمكنــك تحصيــل مســتحقاتك الماليــة عنــد االنتهــاء مــن تنفيــذ العقــد. لكــن القانــون ُيجيــز فــي بعــض 
الحــاالت دفــع ســلفات أو حتــى دفعــات علــى الحســاب فــي حــال نــّص دفتــر الشــروط أو العقــد علــى 
ذلــك، علمــًا بــأن دفتــر الشــروط أو العقــد يحــددان أيضــًا كيــف ُتســتوفى المســتحقات ومتــى )تحــت 

بنــد شــروط الدفــع فــي الشــروط العامــة و/أو الخاصــة للعقــد(.

ما هي السلفات؟

فــي بعــض الحــاالت، وبهــدف تخفيــف العــبء المالــي عــن الملتــزم، تقــوم الجهــة الشــارية بإعطــاء 
الملتــزم ســلفة، فــي حــال نــص دفتــر الشــروط علــى ذلــك، لقــاء كفالــة مصرفيــة، شــرط أاّل تتعــّدى 

الســلفة %25 مــن قيمــة الصفقــة وأاّل تتجــاوز قيمتهــا الـــ 30,000,000 ل.ل.

ما هي الدفعات على الحساب؟

بهــدف تخفيــف العــبء المالــي عــن الملتــزم، يمكــن للجهــة الشــارية أن تدفــع لقــاء الخدمــات الُمنجــزة 
دفعــات علــى الحســاب شــرط أال تتجــاوز %90 مــن قيمــة الصفقــة، علــى أن ُتدفــع قيمــة الـــ 10% 

المتبقيــة مــن المبلــغ اإلجمالــي عنــد التســليم النهائــي.

●��احــرص علــى أن تســتوفي مؤسســتك جميــع الشــروط المنصــوص عليهــا 
فــي دفتــر الشــروط وفــي العقــد فــي الوقــت المحــدد لذلــك مــن أجــل 

قبــض مســتحقاتك.

ــن رقــم الحســاب المصرفــي للتحويــل و/أو أي مســتندات  م الفواتيــر وأمِّ ●��قــدِّ

ثبوتيــة مطلوبة.

●�اطلب أن يكون الدفع وفقًا لشروط العقد فهذا حقك األساسي.

ــات  ــى الدفع ــدة عل ــى فــرض فائ ــدان عل ــدة بل ــون الشــراء فــي ع ــص قان ين
المتأخــرة )هــذا ال ُيطّبــق فــي لبنــان بوضــوح(.

فــي حــال كان جــزء مــن قائمــة الحســاب موضــوع نــزاع بينــك وبيــن الجهــة 
الشــارية، يتوّجــب علــى هــذه الجهــة تســديد الجــزء غيــر المتنــازع عليــه، علــى أن 

ــازع عليــه الحقــًا. ــج الجــزء المتن يعاَل

مالحظة

مالحظة

متى تحّصل مستحقاتك وكيف؟ 5
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االستالم النهائي واستعادة التأمينات

ماذا يعني االستالم النهائي؟

يعنــي أن الجهــة الشــارية اســتلمت نهائيــًا الصفقــة بعــد التأكــد مــن أنــك )أي الملتــزم( قمــت بكامــل 
التزاماتــك.

متى يتم االستالم النهائي؟

يتــم االســتام النهائــي فــي معظــم االحيــان بعــد انتهــاء مــدة الضمــان التــي ينــص عليهــا دفتــر 
الشــروط.

ماذا يترّتب على االستالم النهائي؟

ــط هــذا األمــر  ــك )يرتب ــت علي ــال وجودهــا أو ُتثبَّ ــة فــي ح ــزم( الحســومات المؤقت تســتعيد )أي الملت
بإصــاح العيــوب والنواقــص التــي تــم لحظهــا عنــد االســتام المؤقــت(. راجــع الفقــرة الخاصــة باإلســتالم 

المؤقــت صفحــة 16

يمكــن للجهــة الشــارية فــرض حســومات جديــدة عــن النواقــص والعيــوب التــي ظهــرت خــال فتــرة 
الضمــان.

تحصــل علــى جميــع مســتحقاتك المتبقّيــة بمــا فــي ذلــك قيمــة التأميــن النهائــي )ضمــن مهلــة شــهر 
مــن االســتام النهائــي(.

6
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الملحق رقم 1

www.pcm.gov.lb/arabic/landing.aspx?pageid=9 

www.omsar.gov.lb

www.cib.gov.lb/arabic/ppma/index.html

www.cdr.gov.lb

www.worldbank.org

www.lb.undp.org

www.usaid.gov/lebanon

www.utlbeirut.org/

www.eeas.europa.eu/delegations/lebanon/grants_tenders/grants/index_en.htm

الئحة بأبرز المواقع اإللكترونية التي تنشر إعالنات عن الصفقات العامة
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الملحق رقم 3

الملحق رقم 2

نموذج عن محتويات دفتر شروط لصفقات اللوازم

الجزء األول: إجراءات التلزيم

الفصل األول: تعليمات العارضين 

الفصل الثاني: جدول البيانات 

الفصل الثالث: نماذج العرض

الجزء الثاني: متطلبات التوريد

الفصل الرابع: المواصفات الفنية أو الشروط المرجعية 

الفصل الخامس: قائمة الكميات 

الجزء الثالث: العقد

الفصل السادس: شروط العقد العامة 

الفصل السابع: شروط العقد الخاصة 

الفصل الثامن: نموذج العقد 

الفصل التاسع: نماذج ملحقة بالعقد

ال يلحــظ اإلطــار القانونــي اللبنانــي الخــاص بالصفقــات العامــة آليــة محــددة وواضحــة لاعتــراض والشــكوى، 
وخصوصــًا فيمــا يتعلــق بالصفقــات العامــة وإجــراءات تلزيمهــا، وال يحــدد مهــًا لذلــك كمــا هــو معمــول بــه فــي 

دول كثيــرة وفــي المنظمــات الدوليــة.

مــع ذلــك، تبقــى إمكانيــة االعتــراض متاحــة أمــام العارض/الملتــزم وفقــًا لألحــكام والقوانيــن العامــة التــي كّرســها 
االجتهــاد فــي لبنــان، ونذكــر منهــا الحــق فــي:

-  التحّفــظ علــى أي قــرار أو تصــّرف تقــوم بــه لجنــة التلزيــم خــال جلســة فــّض العــروض، علــى أن َيــِرد   
الجلســة. محضــر  فــي  التحّفــظ 

-  االعتــراض علــى هــذا القــرار لــدى الجهــة الشــارية نفســها، أو لــدى إدارة المناقصــات، علمــًا بــأن   
ــذة  االعتــراض أو الشــكوى ال يفضيــان إلــى تجميــد الصفقــة )كمــا هــي الحــال فــي الصفقــات المنفَّ

المانحــة(. الجهــات  مــن  بتمويــل 

-  تقديــم شــكوى لــدى ديــوان المحاســبة بشــأن ممارســات غيــر ســليمة تطــال إجــراءات تلزيــم الصفقــة   
بحّقــه. مجحفــة  العارض/الملتــزم  يراهــا  قــرارات  أي  بشــأن  أو 

- تقديم دعوى قضائية لدى مجلس شورى الدولة.  

المراجعات واالعتراضات
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المشروع: )اسم المشروع أو الصفقة موضوع التلزيم (

المرجع: )المرجع المعتمد في المشروع(

تدعــو )اســم اإلدارة أو المؤسســة العامــة أو البلديــة...( )تدعــى الحقــًا »المشــتري« أو »اإلدارة«(، 
الشــركات المحــددة فــي الملحــق إلــى تقديــم عروضهــا لتأميــن )موضــوع المشــروع( كمــا هــو وارد 
فــي متطلبــات التوريــد )الجــزء الثانــي( وفقــًا للشــروط المبّينــة فــي هــذا الدفتــر وفــي الملحــق الفنــي 

المرفــق.

ســيتم التلزيــم )علــى أســاس الســعر األدنــى أو علــى أســاس التنزيــل المئــوي أو علــى أســاس 
األفضــل(. العــرض 

م )البضاعــة أو المــواد أو اللــوازم أو الخدمــات أو األشــغال ... ( المحــددة فــي جــدول متطلبــات  تســلَّ
التوريــد )الجــزء الثانــي( خــال الفتــرة المحــددة فــي جــدول متطلبــات التوريــد )أي  )فتــرة التنفيــذ( 
)يومــًا أو أســبوعًا أو شــهرًا( والمحتســبة مــن موعــد البــدء بالتنفيــذ، إلــى موقــع )اســم الموقــع 
ــى أســاس  ــك عل ــن:_____________( وذل ــوان أو العناوي ــي: )العن ــوان التال ــى العن أو المواقــع( عل
شــروط التســليم المحــددة فــي اإلنكوترمــز )Incoterms latest version( ) DDU أو DDP أو CIF أو  

.)...CIP أو   CFR

تتــم الدعــوة )المحصــورة أو المفتوحــة( إلــى المشــاركة فــي هــذه الصفقــة ويمكــن للمشــارك أن 
يطلــع علــى دفتــر الشــروط الخــاص فــي مكتــب )اإلدارة أو إدارة المناقصــات( علــى العنــوان التالــي: 
)العنــوان:_____________(، وأن يســتحصل علــى نســخة عنــه )مجانــًا أو لقــاء شــيك مصرفــي باســم 
أميــن صنــدوق الخزينــة المركــزي بقيمــة ______ ليــرة لبنانيــة غيــر قابلــة لاســترداد( وذلــك ابتــداًء مــن 

)حــدد التاريــخ والســاعة المحــددة لبــدء توزيــع دفتــر الشــروط الخــاص(.

تقــدم العــروض ضمــن مهلــة أقصاهــا الســاعة )الثانيــة عشــرة ظهــرًا أو _______( فــي التوقيــت 
المحلــي مــن )اليــوم والتاريــخ( إلــى )مكتــب اإلدارة أو إدارة المناقصــات( علــى العنــوان أعــاه )عنايــة 
الســيد)ة(_____________غرفة رقــم ______( حيــث ســيتم فــض العــروض فــي )اليــوم عينــه أو 

اليــوم التالــي أي ____( فــي تمــام الســاعة ______. 

االسم: )اسم الوزير أو المدير العام أو رئيس المؤسسة العامة أو رئيس البلدية ...(

المسمى الوظيفي:

اإلدارة: )اسم اإلدارة أو المؤسسة العامة أو البلدية...(

التوقيع:

التاريخ:

نموذج عن دعوة رسمية إلى االشتراك في مناقصة 
أو استدراج عروض

الملحق رقم 4
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المستندات اإلدارية

نسخة مصّدقة عن وضع الشركة.

إفادة تسجيل في ضريبة الدخل.

إفادة تسجيل في الضريبة على القيمة المضافة.

براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان االجتماعي )صالحة للمشاركة في المناقصات(.

مستندات إدارية أخرى قد تكون مطلوبة.

كتاب تعهد/تصريح.

المستندات المالية )في حال كانت مطلوبة في دفتر الشروط(

رقم أعمال الشركة )في حال كان مطلوبًا(.

النتائج المالية خال األعوام السابقة )في حال كانت مطلوبة، يتم تحديد عدد السنين في دفاتر 
الشروط(.

وثائق تثبت ماءة وسيولة كافية )في حال كانت مطلوبة( على شكل إيداعات أو كفاالت مصرفية 
أو تسهيات ائتمانية مصرفية وغيرها مما يثبت أن الشركة أو المؤسسة قادرة على العمل 

وتمويل المشروع ريثما يتم الدفع من قبل الجهة الشارية )بالنسبة إلى صفقات األشغال 
والخدمات(.

المستندات الفنية )في حال كانت مطلوبة في دفتر الشروط(

بيانات محددة عن عقود مشابهة قامت شركتك بتنفيذها )التاريخ، والمدة، واسم الجهة الشارية 
الخاصة أو الحكومية، وقيمة العقد الذي قامت شركتك بتنفيذه، وشهادات حسن تنفيذ المشاريع(.

الئحة بأبرز المستندات اإلدارية والفنية والمالية 
التي يجب تضمينها في العرض

الملحق رقم 5
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التصريح/التعهد

ــزوم وزارة  لاشــتراك فــي المناقصــة العامــة )أو اســتدراج العــروض( لتلزيــم ------ للعــام 2016 ل
------

أنا الموقع أدناه -------------------------- صاحب أو أحد أصحاب ----------

وكيل --------------------------------

المفّوض بالتوقيع عن ------------------------------------------------

المتخذ لي محل إقامة في ملك ------------------------

شارع---------------------------------------

منطقة -------------------------------------- 

ومحل عمل في ملك -------------------------------- 

شارع -----------------------------------------------------

رقم الهاتف في محل اإلقامة ------------------------

رقم الهاتف في محل العمل -------------------------

ــى االشــتراك فــي  ــد إل ــر الشــروط الخــاص )رقــم .../2016( العائ ــى دفت ــي اطلعــت عل أصــّرح أنن
مناقصة/اســتدراج العــروض لتلزيــم .............. الخاصــة بــوزارة ....... اللبنانيــة لعام 2016 بطريقة 
نــة فيــه  المناقصة/اســتدراج العــروض والــذي تســلمت نســخة عنــه، وأقبــل بجميــع الشــروط المبيَّ
وأتعهــد بالتقّيــد بهــا جميعهــا وبتنفيذهــا كاملــة مــن دون أي نــوع مــن أنــواع التحّفــظ أو االســتدراك.

بيروت في

توقيع العارض )طوابع بقيمة خمسين ألف ليرة لبنانية(.

الملحق رقم 6

نموذج كتاب التعهد
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مصرف: ..............

لجانب وزارة ............

الموضــوع: كتــاب ضمــان لصالحكــم بناًء ألمر الســيد/ شــركة..................  كتأمين لاشــتراك في 
»المناقصة العامة/استدراج العروض لتلزيم ................ لعام 2016 لزوم وزارة ............«.

إن مصــرف............... مركــزه.............. الممثــل بالســيد .............. الموقــع عنــه أدناه بصفته 
الشــركة..............(،  أو  الســادة..............  )أو   .............. الســيد  ألمــر  وبنــاًء   ..............
يتعهــد بصــورة شــخصية غيــر قابلــة للنقــص أو الرجــوع بــأن يدفــع نقــدًا وفــورًا دون أي قيــد أو 
شــرط أي مبلــغ تطالبــون بــه حتــى حــدود ........... ليــرة لبنانيــة وذلــك عنــد أول طلــب منكــم بموجــب 

ــع مــن قبلكــم دون أي موجــب لبيــان أســباب هــذه المطالبــة. كتــاب صــادر وموقَّ

وعليــه يقــر مصرفنــا صراحــة بــأن كتــاب الضمــان هــذا قائــم بذاتــه ومســتقل كليــًا عــن أي ارتبــاط أو 
عقــد بينكــم وبيــن اآلمــر الســيد .............. )أو الســادة.............. أو الشــركة..............( وبأنــه 
ال يحــق لمصرفنــا فــي أي حــال مــن األحــوال وال فــي أي وقــت كان أن يتــذرع بــأي ســبب مهمــا كان 
نوعــه أو شــأنه أو أن يدلــي بأيــة مدفــوع مــن أجــل االمتنــاع أو تأجيــل تأديــة أي مبلــغ قــد تطالبوننــا 
بــه باالســتناد إلــى كتــاب الضمــان هــذا كمــا يتنــازل مصرفنــا مســبقًا عــن أي حــق فــي المناقشــة أو 
االعتــراض علــى طلــب الدفــع الــذي يصــدر عنكــم أو عــن أي مســؤول لديكــم، أو حتــى أن يقبــل أي 
ــراض قــد يصــدر عــن الســيد ............... )أو الســادة..............  أو الشــركة..............( أو  اعت

عــن غيــره )أو غيرهــم أو غيرهــا( بشــأن دفــع المبلــغ إليكــم بنــاًء لطلبكــم.

ــة يجــدد  ــة هــذه المهل ــة 90 يومــًا مــن تاريخــه وبنهاي ــه لغاي ــاب الضمــان هــذا معمــواًل ب يبقــى كت
ــه. ــا من ــًا إعفاءن ــا خطي ــى أن تبّلغون ــا أو إل ــدوه إلين ــى أن تعي ــًا إل ــه تلقائي مفعول

ــض المبلــغ  إن كل قيمــة ُتدفــع مــن مصرفنــا باالســتناد إلــى كتــاب الضمــان هــذا بنــاًء لطلبكــم، تخفِّ
األقصــى المحــدد فيــه بــذات المقــدار.

يخضــع كتــاب الضمــان هــذا للقوانيــن اللبنانيــة ولصاحيــات المحاكــم المختصــة فــي لبنــان، وتنفيذًا 
لهــذا نتخــذ لنــا محــل إقامــة فــي مؤسســتنا فــي ...............

الملحق رقم 7

 نموذج عن كتاب ضمان/تأمين مؤقت
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مصرف: ........................

لجانب وزارة ...........

الموقــع   ........................ بالســيد  الممثــل   .............. مركــزه   .............. مصــرف  إن 
أو  الســادة..............  )أو   .............. الســيد  ألمــر  وبنــاًء   .............. بصفتــه  أدنــاه  عنــه 
الشــركة...............(، يتعهــد بصــورة شــخصية غيــر قابلــة للنقــص أو الرجــوع بــأن يدفــع نقــدًا 
وفــورًا دون أي قيــد أو شــرط أي مبلــغ تطالبــون بــه حتــى حــدود .............. ليــرة لبنانيــة وذلــك عنــد 

أول طلــب منكــم بموجــب ليبــان أســباب هــذه المطالبــة.

وعليــه يقــر مصرفنــا صراحــة بــأن كتــاب الضمــان هــذا قائــم بذاتــه ومســتقل كليــًا عــن أي ارتبــاط أو 
عقــد بينكــم وبيــن اآلمــر الســيد .............. )أو الســادة.............. أو الشــركة..............( وبأنــه 
ال يحــق لمصرفنــا فــي أي حــال مــن األحــوال وال فــي أي وقــت كان أن يتــذرع بــأن، ســبب مهمــا كان 
نوعــه أو شــأنه أو أن يدلــي بأيــة دفــوع مــن أجــل االمتنــاع أو تأجيــل تأديــة أي مبلــغ قــد تطالبوننــا 
بــه باالســتناد إلــى كتــاب الضمــان هــذا كمــا يتنــازل مصرفنــا مســبقًا عــن أي حــق فــي المناقشــة أو 
االعتــراض علــى طلــب الدفــع الــذي يصــدر عنكــم أو عــن أي مســؤول لديكــم، أو حتــى أن يقبــل أي 
اعتــراض قــد يصــدر عــن الســيد .............. )أو الســادة.............. أو الشــركة..............( أو عــن 

غيــره )أو غيرهــم أو غيرهــا( بشــأن دفــع المبلــغ إليكــم بنــاًء لطلبكــم.

يبقــى كتــاب الضمــان هــذا معمــواًل بــه لغايــة.............. مــن تاريخــه وبنهايــة هــذه المهلــة يجــدد 
مفعولــه تلقائيــًا إلــى أن تعيــدوه إلينــا أو إلــى أن تبّلغونــا خطيــًا إعفاءنــا منــه.

إن كل قيمــة تدفــع مــن مصرفنــا باالســتناد إلــى كتــاب الضمــان هــذا بنــاًء لطلبكــم، يخفــض المبلــغ 
األقصــى المحــدد فيــه بــذات المقــدار.

يخضــع كتــاب الضمــان هــذا للقوانيــن اللبنانيــة ولصاحيــات المحاكــم المختصــة فــي لبنــان، وتنفيذًا 
لهــذا نتخــذ لنــا محــل إقامة فــي مؤسســتنا ..........................................

المكان والتاريخ: ..............

الصفة: ..............

االسم: ..............

التوقيع: ..............)خاتم المصرف(

الملحق رقم 8

 نموذج عن كتاب ضمان/تأمين نهائي
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الملحق رقم 9

قانون المحاسبة العمومية الصادر بالمرسوم 14969 تاريخ 1963/12/30.

تنظيم التفتيش المركزي: المرسوم رقم 2460 تاريخ 1959/11/9.

نظام المناقصات: المرسوم 2866 تاريخ 1959/12/16.

المرسوم رقم 3688 تاريخ 1966/1/25.

تصنيف المتعهدين ومكاتب الدروس: المرسوم رقم 9333 تاريخ 2002/12/26.

تنظيم اإلقصاء عن االشتراك في تنفيذ الصفقات العامة: المرسوم رقم 8117 تاريخ 
.1967/8/29

تحديد شروط استام الصفقات مع وجود بعض النواقص أو العيوب الطفيفة: المرسوم 
رقم 14601 تاريخ 1970/5/30.

تنظيم ديوان المحاسبة: المرسوم االشتراعي رقم 82 تاريخ 1983/9/16.

قانون العقوبات: مرسوم اشتراعي رقم NI/340 تاريخ 1943/3/1.

تحديد السلع الوطنية المستفيدة من األفضلية في المناقصات العامة: المرسوم رقم 
10515 تاريخ 2003/7/23.

رسم الطابع المالي: المرسوم االشتراعي رقم 67 تاريخ 1967/8/5.

مالحظــة: يمكــن االّطــالع علــى القوانيــن والمراســيم المذكــورة أعــاله علــى 
المالــي واالقتصــادي علــى  باســل فليحــان  الموقــع اإللكترونــي لمعهــد 

www.institutdesfinances.gov.lb/publicprocurement التالــي:  العنــوان 

مالحظة

الئحة بالمراجع القانونية والمراسيم التي ترعى 
الصفقات العامة )الشراء العام( في لبنان
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معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي
 

هــو مركــز تدريــب وتوثيــق تابــع لــوزارة الماليــة اللبنانيــة، يســاهم فــي تطويــر القدرات 
الوطنيــة فــي مجــال إدارة المــال العــام وتحديــث الدولــة. يقــّدم المعهــد خدمــات 
التدريــب والتعــاون التقنــي، وينشــر التقاريــر المتخصصــة وأدلــة المواطنيــن، ويديــر 
مركــز توثيــق ومكتبــة ماليــة تســّهل وصــول المواطــن إلــى المعلومــات. كمــا يخــّص 

الشــباب بنشــاطات التوعيــة والتثقيــف المالــي واالقتصــادي.
إضافــة إلــى دوره الوطنــي، يعتبــر المعهــد مركــزًا متمّيــزًا علــى الســاحة اإلقليميــة. 
هــو مركــز األمانــة العامــة لشــبكة معاهــد التدريــب الحكوميــة فــي منطقــة الشــرق 
األوســط وشــمال إفريقيــا )GIFT-MENA( ومركــز تدريــب إقليمــي لمنظمــة الجمــارك 

.)WCO( العالميــة
معهــد باســل فليحــان المالــي واالقتصــادي هــو مؤسســة عامــة مســتقلة ماليــًا 

وإداريــًا تعمــل تحــت وصايــة وزيــر الماليــة اللبنانيــة. 
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صدر في سلسلة التوعية المالية والضريبية
1- دليل المواطن إلى أصول وإجراءات إنجاز معامالت رسم االنتقال  

2- دليل ضريبة الدخل ألصحاب المهن الحّرة  
3- دليل الموظف إلى حقوقه وواجباته بعد انتهاء خدمته  

4- دليل المواطن إلى ضريبة األمالك المبنية  
5- ما يجب أن يعرفه المواطن عن رسم الطابع المالي  

6- دليلك لتسجيل مباشرة عمل في وزارة المالية  
7- حّقك في االعتراض  

8- دليلك إلى ضريبة الدخل على الرواتب واألجور  

جميع هذه األدلة متوفرة على الموقع اإللكتروني
www.institutdesfinances.gov.lb

معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي
512، كورنيش النهر | ص.ب. 16-5870 بيروت، لبنان

ت: 425146/9 1 961+ | ف: 426860 1 961+
institute@finance.gov.lb

www.institutdesfinances.gov.lb
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