
 

 

اللبنانية الجمهورية  
  اسم الوزار  أو اإلادار  الرسمية المعنية

 اسم المؤسسة العامة أو الماديرية المعنية )عناد اللزوم(
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 نموذجي خاص شروط ادفتر
  في لالشتراك 

 1]عروض استادراج أو مناقصة[

 الصلة ذات الخادمات تقاديم و لوازم تورياد

 

 

 ]ع التلزيموأو الصفقة موض المشروع اسم[ :المشروع

 ] ع التلزيموأو الصفقة موض للمشروع المعتماد المرجع[ :المرجع

                                                           
1
 .المبّسط النموذج أو النموذج هذا بين اإلختيار يمكن حيث العروض إلستدراجات وإختياريا   حصورةالم أو العمومية للمناقصات الدفتر هذا ُيستخدم  
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اللبنانية الجمهورية  
  اسم الوزار  أو اإلادار  الرسمية المعنية

 توجيهات عامة اسم المؤسسة العامة أو الماديرية المعنية )عناد اللزوم(

 

 

 عامة توجيهات

 البلادية أو ةالمؤسسة العام أو اإلادار  أو للوزار 

 الخاص الشروط ادفتر بتحضير المعنية

 أو الُملِزَمة، الضرور  حاالت في إال تغيير أو تعاديل أي ادون من الشروط لادفتر الحرفي النص إتِّباع المفضل من
هذا  .المقتضى بحسب تعاديلها فيتم الواراد ، الشروط لبعض مخالفة وتوجيهات تنظيمية نصوص وجواد حال في

في إستادراجات العروض بحيث يمكن اإلختيار  إختياريا   جي مخصص للمناقصات ويمكن إستخادامهالادفتر النموذ
 .بّسطبين هذا النموذج المفّصل أو النموذج الم

 

" وُيقصاد بهذا التعبير القواعاد واإلجراءات والعمليات المّتبعة والتي تشمل توريديستخادم ادفتر الشروط تعبير "
توصيفها ووضع ادفاتر الشروط الخاصة وإطالق عمليات التنافس قبل تقييم مراحل تحادياد حاجات اإلادار  و

العروض وتلزيم الصفقات إستمرارا  الى تصاديق الصفقات وتوقيع العقواد واإلشراف على تنفيذها بالكامل 
ر الحاديث هو التعبي" procurement"بالـ وإستالم الصفقات مؤقتا  ونهائيا . إذا  التورياد أو ما ُيعرف باإلنكليزية 

 الذي يوّصف عمليات الشراء الحكومي بمفهومها الحاديث والمتطور واإلحترافي.

 

 :التالية األساسية والفصول األجزاء على النموذجي الشروط ادفتر يحتوي

 نموذج اإلعالن )للصفقات العمومية( .0

 ةوالدع خطاب نموذج .0

 (محصور ال التورياد عمليات في) للمشاركة (ؤهليندعوين )أو المبالم الئحة .0

I. التلزيم إجراءات – األول الجزء 

 العارضين تعليمات :األول الفصل .1

 الفصل الثاني: جادول البيانات .2

 العرض نماذج :لث الثا الفصل .3

II. التوريد متطلبات – الثاني الجزء 

  الفنية المواصفات :رابع ال الفصل .4

 (اللزوم عناد) الكميات قائمة :خامس ال الفصل .5

III. العقد: الثالث الجزء 

  العامة العقاد شروط :ساادس لا الفصل .6
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اللبنانية الجمهورية  
  اسم الوزار  أو اإلادار  الرسمية المعنية

 توجيهات عامة اسم المؤسسة العامة أو الماديرية المعنية )عناد اللزوم(

 

 

 العقاد نموذج: ثامن ال الفصل .8

  بالعقاد ملحقة نماذج: تاسع ال الفصل .9

 

 أو الموظف قبل من توضيح أو توصيف أو تحادياد الى تحتاج عبارات على النموذجي الشروط ادفتر يحتوي
 :أنواع خمسة الى الجمل أو العبارات هذه تقسم. طالشرو ادفتر إنجازالمكلّف من اإلادار   المسؤول

 

 أو مرجعه أو المشروع إسم مثال بالكامل تحادياد إلى تحتاج التي العبارات تلك[ هو األول النوع 
 باللون للةظم مائلة بأحرف المكتوبة تلك فهي ببساطة؛ العبارات تلك على التعرف باإلمكان... موضوعه
  ].الفقر  هذه في مبين هو كما ينسبقو ومحاطة الرماادي

 العبارات تلك تحتوي. مائلة ليست األحرف ولكن أيضا   بقوسين المحاطة العبارات تلك[ هو الثاني النوع 

 مضللة" أو" كلمة الخيارات تلك بين يفصل والتحادياد، اإلنتقاء تستوجب التي الخيارات من عاداد على
 األادق الخيار إنتقاء الممكن من العبارات، من النوع هذا في. الفقر  هذه في مبين هو كما بالرماادي
  ].واألنسب

 بكلمة ملحقة) الخيارات و األمثلة أحاد[ العبار  تحاداد بحيث أعاله النوعين من مزيج هو الثالث النوع 

   .]والمقتضى الحاجة بحسب آخر خيار لتحادياد اإلادار  أمام المجال وتفتح"( أو"

 المعطيات إادخال يستوجب فراغ___________  هايلحق التي العبارات تلك هو الرابع النوع 
 .مالئم بشكل ملؤه يجب النوع هذا من فراغ كل. الالزمة

 هذه. مسّطر  وكلمات الفقر  هذه في يظهران كاللذين بقوسين المحاطة العبارات تلك{ هو الخامس النوع 

 بحسب ويحاداد تخادمويس اميزإل غير هو اهيلي ما أن تعنيو فقط لإلادار  توجيهات تحتوي العبارات
 .   }الضرور  عنادو الحاجة

 

 اإلعالن عن المسؤولة هي تكون التلزيم، عملية إجراء عن المسؤولة هي المناقصات إادار  كانت حال في
   .وتقييمها العروض إستالم و الشروط ادفاتر وتوزيع

© Institut Des Finances Basil Fuleihan

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

and is copyrighted work.



 

 
:_________________________________المشروع اسم  

 
 
 

Page 4 of 95 

 

اللبنانية الجمهورية  
  اسم الوزار  أو اإلادار  الرسمية المعنية

 مرفق: اإلعالن اسم المؤسسة العامة أو الماديرية المعنية )عناد اللزوم(

 

 

 

 

  اإلعالن

 إعالن نموذج

  في لالشتراك 

 ]عروض استادراج أو مناقصة[

 الصلة ذات الخادمات تقاديم و ولوازم سلع تورياد

 

 ]المشروع اسم[ :المشروع

 ]للمشروع المعتماد المرجع[ :المرجع
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اللبنانية الجمهورية  
  اسم الوزار  أو اإلادار  الرسمية المعنية

 مرفق: اإلعالن اسم المؤسسة العامة أو الماديرية المعنية )عناد اللزوم(

 

 

 مقتضب إعالن نموذج

 اللبنانية الجمهورية

 ]...البلادية أو المؤسسة العامة أو اإلادار  اسم  [

 ]عروض إستادراج أو عمومية مناقصة[ عن عالنإ

                                                                            ]موقعالو (ع التلزيمووضمأو الصفقة ) المشروع اسم[: المشروع

 ] أو الصفقة للمشروع المعتماد المرجع[ :المرجع

 حاداد[ شراء لتلزيم  العائاد التورياد عملية في للمشاركة المؤهلة، الشركات أو/و األفرااد ]...البلادية أو المؤسسة العامة أو اإلادار  اسم  [تادعو

 مجانا  [ وذلك ،]الكامل العنوان حاداد[ في الواقعة مكاتبها من منه نسخة على واإلستحصال الشروط ادفتر على اإلطالع باإلمكان. ]لوازم/السلع

ادت. ] لبنانية لير  ____ بقيمة المركزي الخزينة صنادوق أمين باسم مصرفي شيك مقابل أو  قيمة حاداد[ بـ اركةللمش المؤقت الضمان قيمة ُحادِّ

 حاداد[ في علنية جلسة في العروض ضف سيتم. ]والسنة والشهر واليوم الساعة حاداد[ هو العروض تقاديم موعاد .لبنانية لير  ]المؤقت ضمانال

 .]والسنة والشهر واليوم الساعة

 :_________________ االسم
 :_________________ الوظيفي المسمى 

 _:________________ التوقيع 

 

© Institut Des Finances Basil Fuleihan

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

and is copyrighted work.



 

 
:_________________________________المشروع اسم  

 
 
 

Page 6 of 95 

 

اللبنانية الجمهورية  
  اسم الوزار  أو اإلادار  الرسمية المعنية

 خطاب الادعو  اسم المؤسسة العامة أو الماديرية المعنية )عناد اللزوم(

 

 

  في لإلشتراك الادعو  خطاب

 ] عروض إستادراج أو مناقصة[

 ] ع التلزيموأو الصفقة موض المشروع إسم[ :المشروع

 ]للمشروع المعتماد المرجع[ :المرجع

 

 ]...البلادية أو المؤسسة العامة أو اإلادار  إسم[ُتجري } :في حال المناقصة العلنية أو إستادراج العروض العلني{
 هو كما ]المشروع موضوع[لتأمين ] ضعرو إستادراج أو مناقصة[، (أو "اإلادار " "المشتري" الحقا   ادعىت)

 .المرفق الفني الملحق وفي الادفتر هذا في المبيّنة للشروط وفقا  ( الثاني الجزء) توريادال متطلبات في واراد

 

 أو لمؤسسة العامةا أو اإلادار  إسم[ ادعوت} :محصورأو إستادراج العروض ال محصور في حال المناقصة ال{
 لتأمين عروضها لتقاديم حاداد  في الملحق الم الشركات ،(أو "اإلادار " "المشتري" الحقا   ادعىت) ]...البلادية

 وفي الادفتر هذا في المبيّنة للشروط وفقا  ( الثاني الجزء) توريادال متطلبات في واراد هو كما ]المشروع موضوع[

 .المرفق الفني الملحق

 

 .]على أساس العرض األفضل أو المئوي التنزيل أساس على أوالسعر األادنى  أساس على[ التلزيم سيتم

 الجزء) التورياد طلباتتم جادول في المحاداد  ]...  األشغال أو الخادمات أو اللوازم أو الموااد أو البضاعة[ تسلم

 ]شهرا   أو أسبوعا   أويوما  [ ]التنفيذ فتر [  أي) التورياد طلباتتم جادول في المحاداد  الفتر  خالل (الثاني
 أو العنوان[: التالي العنوان على ]المواقع أو الموقع إسم[ موقع إلى ،بالتنفيذ البادء موعاد من والمحتسبة

 Incoterms) اإلنكوترمز في المحاداد  التسليم شروط أساس على وذلك ]:_____________العناوين
latest version )] DDU أو DDP أو CIF أو  CFRأو CIP...[. 

 

 الشروط ادفتر على يطلع أن للمشارك ويمكن الصفقة هذه يف للمشاركة ]2المفتوحة أو 1المحصور [ الادعو  تتم

 وان ،]:_____________العنوان[: التالي العنوان على ]المناقصات إادار  أو اإلادار [ مكتب في الخاص

______  بقيمة المركزي زينةالخ صنادوق أمين بإسم مصرفي شيك لقاء أو مجانا  [ منه نسخة على يستحصل

حاداد التاريخ والساعة المحاداد  لبادء توزيع ادفتر الشروط [وذلك إبتاداءأ  من ] لالسترادااد قابلة غير لبنانية لير 
 ]الخاص

 

                                                           
 تكون الادعو  محصور  فقط في حالة المناقصة المحصور  أو استادراج العروض المحصور أو في حاالت إستقصاء األسعار.1
 يةالعموم المناقصة أو العروض إستادراج حاالت في مفتوحة الادعو  تكون2
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اللبنانية الجمهورية  
  اسم الوزار  أو اإلادار  الرسمية المعنية

 خطاب الادعو  اسم المؤسسة العامة أو الماديرية المعنية )عناد اللزوم(

 

 

 اليوم[ من المحلي التوقيت في ]_______ أو ظهرا   عشر  الثانية[ الساعة أقصاها مهلة ضمن العروض تقادم
 عناية) أعاله العنوان على ]المناقصات إادار  أو ار اإلاد مكتب[ إلى ]والتاريخ

 التالي اليوم أو عينه اليوم[ في فض العروض تميس حيث ______( رقم غرفة(_____________ )السياد

 . ______ الساعة تمام في ]____ أي

 

 

 ]... البلادية رئيس أو المؤسسة العامة رئيس أو العام المادير أو الوزير إسم[: اإلسم

 :الوظيفي ىالمسم

 ]...البلادية أو المؤسسة العامة أو اإلادار  إسم[: اإلادار 

 

 :التوقيع

 :التاريخ
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اللبنانية الجمهورية  
  اسم الوزار  أو اإلادار  الرسمية المعنية

 الئحة مسبقة بالمؤهلين للمشاركة اسم المؤسسة العامة أو الماديرية المعنية )عناد اللزوم(

 

 

 للمشاركة ]4بالمؤهلين أو 3بالمادعوين[ مسبقة الئحة

 في

 ]محصور عروض استادراج أو محصور  مناقصة [

 (علنية تورياد اتعملي إجراء حاالت في وليس أعاله الحالتين في فقط ُتستعمل)

المادعو  مباشر    5ركةإسم الش
 ، كامال  للمشاركة

 اسم ممثل الشركة نوع الشركة
 القانوني وصفته

 العنوان الكامل

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 الخ...

   

 

 ]... البلادية رئيس أو المؤسسة العامة رئيس أو العام المادير أو الوزير إسم[: اإلسم

 :الوظيفي المسمى

 ]...البلادية أو لعامةالمؤسسة ا أو اإلادار  إسم[: اإلادار 

 :التوقيع

 :التاريخ

 

                                                           
3
من دون تأهيل  تلغى الئحة المدعوين للمشاركة في عمليات التوريد المحصورةمن الممكن أن  تعتمد في حال توجب التأكد من المؤهالت مع تقييم العروض.  

 .مسبق
4
 ض.تعتمد في حال تأليف الالئحة من شركات أو أشخاص مسبقي التأهيل وال داعي للتأكد من مؤهالتهم أثناء تقييم العرو  

5
 .هؤالء من أي من تجمع أو أفراد أو مؤسسة أو شركة  
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اللبنانية الجمهورية  
  اسم الوزار  أو اإلادار  الرسمية المعنية

 ادفتر شروط اسم المؤسسة العامة أو الماديرية المعنية )عناد اللزوم(

 

 

 (نموذجي) خاص شروط ادفتر
  في لالشتراك 

 ]عروض استادراج أو مناقصة[

 الصلة ذات تقاديم الخادماتو ولوازم سلع تورياد

 

 

 ] ع التلزيموأو الصفقة موض المشروع اسم[ :المشروع

 ]للمشروع المعتماد المرجع[ :المرجع
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اللبنانية الجمهورية  
  اسم الوزار  أو اإلادار  الرسمية المعنية

 محتوى ادفتر شروط اسم المؤسسة العامة أو الماديرية المعنية )عناد اللزوم(

 

 

 اللوازم لصفقات (النموذجي) الخاص الشروط ادفتر محتوى

 اإلعالن

 العروض استادراج في أو العمومية المناقصة في ستخادمي ناالعال صيغة عن نموذج

.العلني  

 

 التلزيم إجراءات – األول الجزء

 العارضين تعليمات  :األول الفصل

 معلومات يقادم كما. عروضهم إعادااد على العارضين تساعاد معلومات الفصل هذا يقادم

 المعايير الى باإلضافة العقواد وإرساء وتقييمها وفتحها العروض تسليم ةكيفي حول

 أو( قصىاأل المئوي التنزيل حامل العرض أو) سعرا   األادنى العرض تحادياد في المستخادمة

 والمتطلبات ،في ادفتر الشروط الخاص( حاداد الم ةلعناصر المفاضل" )وفقا األفضل العرض

تبقى موااد تعليمات العارضين ثابتة من ادون  .العقاد زإلنجا العارض في توافرها يجب التي

تغيير بحيث ُتادخل التعاديالت والتفاصيل الخاصة بالصفقة في الفصل الثاني )جادول 

 البيانات(.

 جدول البيانات   :الثاني الفصل

البيانات التفصيلية والخاصة بالصفقة والتي تستكمل تعليمات  الفصل هذا يتضمن

 العارضين. 

 العرض نماذج  :لث االث الفصل

 األسعار، ولوائح المالي والعرض اإلاداري العرض صيغة نماذج الفصل هذا يتضمن

 ليستخادمها العارضون في تحضير عروضهم. العرض ضمان كتاب ومسواد  التعهاد وكتاب

 

 التوريد متطلبات – الثاني الجزء

 المرجعية الشروط أو الفنية المواصفات  :رابع ال الفصل

 أو( أشغال إنجاز أو  لوازم تورياد مشاريع في) الفنية المواصفات الفصل هذا يتضمن

 التسليم جاداول الى باإلضافة( التقنية أو الفنية تقاديم الخادمات  حال في) المرجعية الشروط

 .أوالخادمات األشغال أو لوازمال تصف التي والمخططات واالنتهاء
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اللبنانية الجمهورية  
  اسم الوزار  أو اإلادار  الرسمية المعنية

 محتوى ادفتر شروط اسم المؤسسة العامة أو الماديرية المعنية )عناد اللزوم(

 

 

 المطلوبة... الخ ، الخبراء أو النشاطات أو الموااد أو لوازمبال قائمة الفصل هذا منيتض

 .  المالي العرض تقاديم سيتم أساسها على والتي

 

 العقد: الثالث الجزء

  العامة العقد شروط  :سادس ال الفصل

 المادرجة الفقرات نصوص. عقاد كل على تنطبق التي العامة الفقرات الفصل هذا يتضمن

 .لذلك المخصصة العبارات تلك إال تعاديلها يمكن ال الفصل هذا في

  الخاصة العقد شروط :بع السا الفصل

 في المادرجة العامة العقاد شروط لتكمِّ  أو لتعادِّ  عقاد بكل خاصة فقرات الفصل هذا يتضمن

 .ساادسال الفصل

 العقد نموذج  :ثامن ال الفصل

 التصحيحات يتضمن استكماله، عناد والذي العقاد نموذج على الفصل هذا يحتوي

 وشروط العارضين تعليمات حسب بها والمسموح ،عليه الموافق العرض على والتعاديالت

 .والخاصة العامة العقاد

  بالعقد ملحقة ماذجن  :تاسع ال الفصل

 التنفيذ حسن ضمان نموذج منها التلزيم، بعاد تستخادم نماذج على الفصل هذا يحتوي

 .مطلوبة كانت إن وذلك أخرى ماذجون سلفاتال ضمان ونموذج
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  التلزيم إجراءات – األول الجزء

  

 

 العارضين تعليمات: األول الفصل

  في لالشتراك 

 ]عروض استادراج أو مناقصة[

 الصلة ذات الخادمات تقاديم و ولوازم سلع تورياد

 

 

 ] ع التلزيموأو الصفقة موض المشروع اسم[ :المشروع

 ]للمشروع المعتماد المرجع[ :المرجع
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 عام -أ

 ن إجرائها، مكانها ومدة تنفيذها ومكا أساسها، زمانوالمادة األولى: تحديد الصفقة 

" أو المشتري" الحقا   تادعى) المؤسسة المحاداد  في جادول البيانات تادعو: وأساسها الصفقة تحادياد 1-1
 واراد هو كماالمشروع المحاداد في جادول البيانات،  لتأمين عروضها لتقاديم المؤهلة الشركات ،"("اإلادار 

 الفني الملحق وفي الادفتر هذا في المبيّنة للشروط وفقا   (الثاني الجزء) التورياد طلباتتم جادول في
مصادر التمويل  ضمن من المشروع لهذا المخصصة اإلعتماادات من الصفقة هذه قيمة تغطى .المرفق

 األخرى واألنظمة العمومية المحاسبة قانون الشروط ادفتر على يطبق .المحاداد في جادول البيانات
 اإلادارية المراجع فيه تفصل تفسيرها أو الادفتر هذا شروط تنفيذ عن ينشأ خالف وكل اإلجراء المرعية

 .المختصة القضائية أو

 ادفتر على يطلع أن للمشارك ويمكن الصفقة هذه في للمشاركة الادعو  تتم: الصفقة إجراء ومكان زمان 1-2
 يستحصل نأو المحاداد في جادول البيانات العنوان على منه نسخة على يستحصل نأو الخاص الشروط

والتاريخ المحادادان في جادول البيانات وعلى  الساعة أقصاها مهلة ضمن العروض تقادم .منه ةنسخ على
وقت والتاريخ المحادادان في ال فيفض العروض  عملية ستتم حيث العنوان المحاداد في جادول البيانات

 .كما هو محاداد في جادول البيانات التلزيم سيتم جادول البيانات.

ذات  األشغال أو/و الخادمات أو/و اللوازم أو/و الموااد أو/و البضاعة متسل: تنفيذها وماد  الصفقة مكان 1-3

 الفتر  خالل بحسب ما هو مطلوب،و (الثاني الجزء) التورياد متطلبات جادول في المحاداد ... الصلة
أو المواقع )والعنوان أو  موقعال إلى بالتنفيذ، البادء موعاد من والمحتسبةالبيانات  جادول في المحاداد 

 اإلنكوترمز في نصوص عنهاالم التسليم شروط أساس على وذلك المحاداد  في جادول البياناتالعناوين( 
(Incoterms latest version)   في جادول البياناتوالمحاداد. 

 

 في مغايرة الكميات بعد اإلرساء  اإلدارةالمادة الثانية: حق 

 بعاد( خامسال الفصل) الكميات ةقائم في المحاداد  البنواد من بناد أي كمية إنقاص أو زيااد  ادار لإل يحق .2
 قيمة تتعادى أال شرط ،البناد هذا كمية من في جادول البياناتال تتعادى تلك المحاداد   بنسبة الصفقة إرساء
 وادون ،العقاد قيمة منفي جادول البيانات النسبة المحاداد   كمياتها المعادلة البنواد لكامل النقصان او الزيااد 

  .التادبير هذا جراء من تعويض أو ضرر أو عطل بأي المطالبة أو بالرفض حق أي للملتزم يكون أن

 

 التعهد كتاب المؤقت للعرض و الضمانالمادة الثالثة: 

يحادادها جادول البيانات،  بقيمة مؤقت تأمينضمان أو  تقاديم العارض على: للعرض المؤقت ضمان ال 3-1

لتقياد العارض  كضمان وذلك ،رضه بهاأو ما يوازيها بالعملة األجنبية التي قادم ع اللبنانية بالعملة وذلك

 مشروط غير ضمان كتاب بموجب المؤقت الضمان  يقادم .مبعرضه لحين إبالغه المصاادقة على االلتزا

 فصلال في المرفق النموذج حسب وذلك اللبنانية الادولة لادى كفالتها المقبولة المصارف أحاد عن صاادر

 صنادوق أو الادولة خزينة صنااديق ىحادإ إلى قيمتها عتادف نقادية كفالة بموجب أو( العرض نماذج) لثالثا

 بمستنادات َفقريُ  إيصال لقاء وذلك ،مباشر    ، وفق ما هو محاداد في جادول البيانات،المختصة اإلادار 
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 . رفضه سيتم مقبول مؤقتبضمان  مصحوب غير عرض أي 3-1.1

التلزيم  لجنة قرار على بناء عروضهم تقبل لم الذين العارضين إلى المؤقتةت ضماناال تعااد 3-1.2

 .)لجنة المناقصة(

 ضمان ال وتقاديم وتصاديقه لعقادا توقيع بعاد التلزيم عليه رسا الذي للعارض المؤقتضمان ال يعااد 3-1.3

 .أادناه تاسعة والعشرونال المااد  في إليه المشار المطلوب، النهائي

 

 :اآلتية الحاالت إحادى في ؤقتالمالضمان  ريصاادَ  3-1.4

 لتقاديم النهائي الموعاد بعاد )إمتنع عن اإللتزام به( عرضهتراجع العارض عن  إذا -أ
 .ع عن اإللتزام بهأو إذا تمنّ  العروض

 رابعةال لمااد ا بحسب حسابي خطأ نتيجة عرضه قيمة تصحيح العارض يقبل لم إذا  -ب
 .أادناه والعشرين

امنة الث الماادتين في المحاداد  المهل خالل( المؤقت زمالملت) الفائز العارض أخفق إذا  -ج
 :في تاسعة والعشرينال أو/ووالعشرين 

  أو/و العقاد على التوقيع .1
 .المطلوب النهائي الضمان  توفير .2

 

  لثالثا الفصل في المرفق النموذج وفق يكون نأ يجب فإنه ،التعهاد كتابب يتعلق فيما: التعهاد كتاب 3-2

 .(العرض نماذج)

 

 لرابعة: العارضون المقبولون والمستندات اإلدارية المطلوبةالمادة ا

 : المقبولون العارضون 4-1

 كما المحاداد  في جادول البيانات )في حال إنطباقها(.على العارض أن يؤمن شروط المشاركة  4-1.1

 الصغير  اللبنانية للمؤسسات معطا  تسهيالت أو/و أفضلية أي البيانات جادول ويحاداد

 .  أوالتسهيالت/و األفضلية تلك تطبيق وآلية والمتوسطة

 تورطه َيثُبت عارض أي استثناء سيتم حيث المصالح، في تضارب أي للعارض يكون أال يجب 4-1.2

 :التالية الحاالت من كل وفي العرض تقاديم  عناد ،أكثر أو جهة مع للمصالح تضارب في

 ابعها،تو أحاد أو ،(الشخص أو) بالشركة عالقة على السابق في كان أو حاليا كان إذا 4-1.2.1

 والوثائق المواصفات وتصميم تحضير في ادار لال االستشارية الخادمات تقادم التي

 أو ؛الصفقة ههذ خالل من توريادها سيجري التي لوازمال لتحادياد المستخادمة األخرى

 تقاديم حالة في إال ،ستادراجهذا اال أو المناقصة هذه في عرض من بأكثر تقادم إذا 4-1.2.2

 تعليمات من أادناه  عشر الثالثة المااد  في عليها المنصوص كتلك باديلة عروض
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 االشتراك من الباطن من المقاولين الشرط هذا يمنع ال األحوال من أي وفي. العارضين

 .رضع من أكثر في

 

 األخالق مستويات بأرفع التحلي بعروض، يتقادمون الذين الطبيعيين ألشخاصا على: األخالق معايير 4-2

 أن اإلادار  شترطتو كما .شائن أخالقي جرم بأي أادينوا قاد ونوايك ال أن ويجب الصالحة والمواطنية

 عملية خالل األخالق معايير أعلى على ستشاريونواإل والمتعاقادون ادون،والمورّ  العارضون يحافظ

 :السياسة هذه تحقيق سبيل وفي. العقاد وتنفيذ التورياد

 :النصوص هذه لغرض التالية التعريفاتاإلادار    عتمادت 4-2.1

 أي مباشر غير أو مباشر بشكل التماس أو استالم إعطاء، تقاديم، تعني" الفاساد  الممارسات" .1
 موقع في إستشاري أو موظف أو مسؤول عمل على للتأثير قيمة  ذات منفعة أو غرض

 .العقاد تنفيذ أو التورياد عملية خالل عامة مسؤولية

 بهادف الحقائق من ألي حذف أو تمثيل سوء أي تعني" حتيالاال أو التادليس أعمال ممارسات" .2

 تقاديم بعاد أو قبل) العارضين بين التواطؤ تعني كما .العقاد تنفيذ أو التورياد عملية على التأثير
 مزايا من اإلادار  ولحرمان لألسعار تنافسية وغير مصطنعة مستويات لتحادياد( العروض
 .المفتوحة الشريفة المنافسة

 أو/و ينرضاالع من اكثر أو ثنينا بين تنسيق أو تخطيط أي تعني" التواطؤ ممارسات" .3

 مصطنعة مستويات لتحادياد ،اإلادار  علم ادون أو بعلم ،(العروض تقاديم بعاد أو قبل) الموّرادين
 مزايا من اإلادار  ولحرمان تنافسية وغير وهمية أسعار وضع بهادفو لألسعار تنافسية وغير

 .المفتوحة الشريفة المنافسة

 مباشر، غير أو مباشر بشكل سواء بإيذاء، اديادالته أو إيذاء تعني "قهرية ممارسات" .4
 .العقاد تنفيذ على التأثير أو التورياد عمليات في مشاركتهم على للتأثير ممتلكاتهم أو األشخاص

 خالل من أو مباشر بشكل تورط العارض أن وجاد إذا تلزيم قتراحا رفض في الحق ادار لإل 4-2.2

 على التنافس عملية خالل التهادياد أو اطؤالتو أو الفسااد أو االحتيال ممارسات من أي في وسيط

 .المعني العقاد

 ممولة ادوعق أي استالم أهلية من تجريادهم ذلك في بما المؤسسة، أو الفراد بمعاقبة الحق ادار لإل 4-2.3

 من أو مباشر بشكل تورطهم ثبت حال في محاداد  لماد  أو قطعيا   ذلك كان سواء ،اإلادار   من

 التنافس عملية خالل التهادياد أو التواطؤ أو الفسااد أو لاالحتيا ممارسات من أي في وسيط خالل

 . عقاد تنفيذ خالل من أو

 

 عليهم محكوم غير يكونوا أن االستادراج هذا أو المناقصة هذه في المشاركين على: المطلوبة المستنادات 4-3

 تتنفيذ الصفقا عنإقصاء  او في وضع أو تصفية قضائية بحالة إفالس ليسوو شائنة جنحة أو بجناية

 ،(وعلى المفّوض القانوني بالتوقيع عن الشركة)ينطبق هذا الشرط على المادير العام أو المادير التنفيذي 

  محاداد  في جادول البيانات.ال اإلادارية المستنادات يقادموا وأن
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 : تكاليف التقدم بعرضخامسةالمادة ال

 لة  مسؤو حال بأياإلادار   كونت ولن. وتقاديمه عرضه بإعادااد الخاصة التكاليف جميع العارض يتحمل .5

 .التكاليف هذه عن

 

 : زيارة المواقعلسادسةالمادة ا

على العنوان وفي الموعاد المحادادين في جادول  للموقع جماعية زيار  ستتمإذا حاداد جادول البيانات ذلك،  .6

 واألماكن لوازمال وتركيب تسليم لمواقع الزيار  بهذه يشاركوا أن العارضين لممثلي يمكن. البيانات

 وعلى -بأنفسهم يحصلوالو بالمشروع المتعلقة الظروف كافة على كثب عن لالطالع بها المحيطة

 العارض زيار  تكاليف وتكون. عروضهم إلعادااد الضرورية المعلومات كل على -الخاصة مسؤوليتهم

 .الخاصة نفقته على للموقع
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 مستندات دفتر الشروط -ب

 لشروطمحتويات مستندات دفتر ا المادة السابعة:

 :أادناه التاسعة للمااد  طبقا   الصاادر  والمالحق التالية الوثائق على الشروط ادفتر مستنادات تحتوي .7

 التلزيم إجراءات :األول الجزء -1

 العارضين تعليمات: األول الفصل 
 الفصل الثاني: جادول البيانات 
 العرض نماذج: لثالثا الفصل 

 التوريد متطلبات :الثاني الجزء -2

 الفنية مواصفاتال: الفصل الرابع 
 ر )( اللزوم عناد) الكميات قائمة: خامسال الفصل  (المئوي التنزيل حال في – الُمَسعَّ

 العقد :الثالث الجزء -3

 العامة العقاد شروط: سساادال الفصل 
 الخاصة العقاد شروط: بعالسا الفصل 
 العقاد ذجنمو: ثامنال الفصل 
 بالعقاد ملحقة نماذج: تاسعال الفصل 

 

 ضيح مستندات دفتر الشروطالمادة الثامنة: تو

 العنوان على كتابة   اإلادار  بالغإ فعليه ،إيضاحات أية طلب في عارض أي رغب إذا: إيضاحات طلب 8-1

  المحاداد في جادول البيانات.

 وبخاصة الشروط، ادفتر مستنادات في ما خلال   أو خطأ   إكتشف إذا العارض، على: والنواقص األخطاء 8-2

  بشكل وذلك الخطأ، أو السهو أو بالخلل وفورا   مباشر    اإلادار  يبلغ أن ،(التورياد متطلبات) الثاني الجزء

 .أعاله 1-8 المااد  في المحاداد العنوان على خطي

ضمن المهلة المحاداد  في  تسلمهت استيضاح ألي خطيا   اإلادار   ستجيبتس: ستفساراتاال على اإلجابة 8-3

على اإلادار  ا ادفتر الشروط الخاص جواب وسيتم إبالغ كافة العارضين الذين إستلمو. جادول البيانات

التاريخ المحاداد في جادول  والتي تستوجب التوضيح أو التفسير، وذلك قبل ااإلستيضاحات الواراد  اليه

  .البيانات

 المادة التاسعة: تعديل مستندات دفتر الشروط

 بإصادار شروطال ادفتر مستنادات في عادلت أن)بحسب اإلنطباق(  المناقصات إلادار  أوادار  لإل يمكن 9-1
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 . الشروط ادفتر مستنادات من يتجزأ ال" جزءا يعتبر ،السابقة للفقر  طبقا   يصادر ،ملحق أي 9-2

 قومت قاد لعروضهم إعاداادهم عناد اإلعتبار في الملحق ألخذ المعقول الوقت العارضين إعطاء أجل من 9-3

 ووفقا   الضرور  حسب العروض تقاديم تاريخ بتأجيل )بحسب اإلنطباق( المناقصات إادار  أو ادار اإل

 :تينلتاليوفق إحادى اآللّيتين ا أادناه عشر  الساادسة للمااد 

 يتم تبليغ هذا الملحق مباشر   الى العارضين المادعوين.س  ،المحصور التلزيم عمليات في 9-3.1

 .  لألصول وفقا   اإلعالن عبر الملحق هذا عن تبليغال سيتم ،العلنية التلزيم عمليات في 9-3.2
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 إعداد العروض -ج

 المادة العاشرة: المستندات المكونة للعرض

 (:أادناه  عشر مسةاالخ المااد  وبحسب) اآلتي من العارض من المقادم العرض يتكون 11-1

 .أعاله الثالثة المااد  في المطلوب المؤقت ضمانال -أ
 .أعاله الرابعة المااد  في المطلوبة االادارية المستنادات -ب
 مطلوب مستنادات أية إلى باإلضافة أادناه  عشر الخامسة المااد  في محاداد هو كما الفني العرض -ج

 .العارض من وموقعة ممهور  ،(الفنية المواصفات) الفصل الرابع في تقاديمها
 .العارض من وموقعا   وممهورا   مؤرخا   ،العرض المالي كما هو مطلوب في جادول البيانات -د
  .العارض من وممهور  موقعة األصلية الشروط ادفتر مستنادات إذا حاداد ذلك جادول البيانات: -ه

 الوثائق متسلَّ  أن الممكن من. العربية باللغة به المتعلقة والمراسالت الوثائق وجميع العرض كتبيُ  11-2

كما و الشروط، فتراد من الثاني الجزء في المعتماد  باللغة...( الخ تقنية، مواصفات كاتالوجات،) المساناد 

 العارض على أجنبية، لغة الثاني الجزء في المعتماد  اللغة كانت حال في .هو محاداد في جادول البيانات

 .الطلب عناد المساناد ، الوثائق من لجزء أو لكل قانونية ترجمة تأمين

 .للرفض العرض ضيعر   قد أعاله المذكورة والوثائق المواصفات جميع يتضمن ال عرض أي 11-3

 ة الحادية عشرة: اسعار وعمالت العرضالماد

 المااد  في موضح هو كما واألعمال والخادمات البنواد لجميع شامال   قادالع سيكون: العرض شمولية 11-1

 .األولى

 باألسعار" بيانا يقادم أن العارض على (العارض يقادمه سعر أساس على التلزيم حال في: )األسعار بيان 11-2

وذلك بالعملة المحاداد  في  (العارض قبل من ليمأل -العرض اذجنم -لثالثا الفصل في عنه نموذج مرفق)

 الواراد  )أو الوحادات( البنواد لكل اإلجمالي والسعر الوحاد  سعر يحاداد أن العارض على. جادول البيانات

 وكل تطريس أو شطب أو وحش أو حك ادون والحروف باألرقام وذلك( وجوادها عناد) الكميات قائمة في

 بين السعر في خالف أيّ  ظهر إذا. العارض قبل من تجاهه" موقعا يكون أن يجب البيان على تعاديل

. ويحاداد ادفتر الشروط الخاص إمكانية إجراء بالحروف المادون بالسعر يؤخذ ما، لبناد والحروف األرقام

 بيان يكون أن يجب. التلزيم على أساس فئات أو بنواد أو أصناف معينة وليس على أساس وحاد  متكاملة

 أو  المناقصة في المشاركالعارض  عنالمفوض القانوني  قبل من ومختوما ومؤرخا وقعام األسعار

  .العروض استادراج

 التنزيل نسبة العارض يقادم مئوي، تنزيل على بناء   التلزيم حال في (اإلنطباق عناد: )المئوي التنزيل 11-2

 ادار .اإل هاتحاداد التي األسعار تفاصيل على اإلطالع بعاد المعروضة المئوي

 جميع العارض من المقادم اإلجمالي العرض وسعر واألسعار الفئات تشمل: والرسوم لضرائبا 11-3

 العروض لتقاديم النهائي التاريخ حتى آخر سبب ألي أو العقاد بسبب ادهايسادت الواجب والرسوم الضرائب

 .الكميات قائمة في مطلوب هو كما تادرج أن يجب التي المضافة القيمة على الضريبة باستثناء
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 في وذلك استخادامها كيفية يوضح وأن مشروطة، غير حسومات أي يذكر أن العارض على: حسوماتال 11-4

 .المالي العرض

 المادة الثانية عشرة: مدة صالحية العرض

 مهلة انتهاء تاريخ من تبادأالمحاداد  في جادول البيانات،  فتر لل" صالحا العرض يظل: العرض صالحية 12-1

 .العروض استالم

 صالحية فتر  تمادياد العارضين من طلبت أن ادار لإل يجوز ستثنائيةا حاالت في: يةالصالح فتر  تمادياد 12-2

 أن للعارض ويجوز. خطيا   العارضين رادّ  وكذلك الطلب هذا يكون أن ويجب إضافية لماد  عروضهم

 فلن الطلب لهذا العارض قبول حال وفي. المؤقت ضمانه/تأمينه عاسترجإ يطلب نأو الطلب هذا يرفض

 طيلة المفعول ساري المؤقت الضمان  يبقى أن على لعرضه تعاديل بأي يقوم أن له يسمح وأ منه يطلب

 .الماد  هذه

 المادة الثالثة عشرة: العروض المرادفة )البديلة( من العارضين

 بشكل الشروط ادفتر في موضح هو كما الشروط ادفتر مستنادات لمتطلبات مطابقة بعروض العارضون يتقادم 13

إال إذا حاداد عكس ذلك  عتباراال في تؤخذ فلن المراادفة العروض أما. خاص بشكل بعالفصل الرا وفي عام

  .في جادول البيانات

 المادة الرابعة عشرة: شكل وتوقيع العرض

 يكتب ،أعاله عشر  الثانية المااد  في مبين هو كما للعرض المكونة المستنادات مجموعة العارض يقادم 14-1

 كل على يكتب عرضه عننسخ  تقاديم العارض فعلى ذلك ىإل باإلضافة". أصل" كلمة بوضوح عليها

 يؤخذ نسخةوال األصل بين ختالفا أي وجواد حال وفي. نسخةال رقمو "نسخة" كلمة بوضوح منها

 يحاداد جادول البيانات عاداد النسخ المطلوبة. .باألصل

 أو شخص من هتوقيع ويتم يزول ال زرقاأل حبرالب هكتابت أو األسواد بالحبر األصلي العرض طباعة يتم 14-2

 .أعاله 3-4 للمااد  طبقا   العارض لصالح بالتوقيع مخولين أشخاص

 أو اإلادار  تعليمات تطابق التي تلك عادا إضافات أو تغييرات أي على العرض يحتوي أال يجب 14-3

 باألحرف التصحيحات هذه توقع الحالة هذه في. العارض فيها وقع التي األخطاء لتصحيح الضرورية

 . العرض على بالتوقيع مخولينال األشخاص أو الشخص من األولى

 العروض استادراج أو المناقصة وثائق صفحات كافة توقيع العرض على بالتوقيع المفوض على 14-4

 .هـ 1-11عناد اإلنطباق بحسب المااد   باسمه الخاصة األولى بالحروف
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تقديم العروض -د  

 المادة الخامسة عشرة: ختم الغالفات وتمييزها

 :التالية الغالفات العرض يتضمن أن يجب :اخلّيانالاد انالغالف 15-1

 باإلضافة وذلك ،"الفني والعرض المستنادات -1 رقم غالف" عبار  عليه تذكر :األول الغالف 15-1.1

 :إلى

o العارض اسم 
o الصفقة موضوع 
o العروض فض جلسة تاريخ 

 : ويتضمن     

 أعاله الثالثة المااد  في المحاداد المؤقت الضمان/التأمين. 

 (.المطلوبة اإلادارية والمستنادات المقبولون العارضون) الرابعة المااد  في المطلوبة المستنادات 
 من وممهور  موقعة ،)عناد اإلنطباق( أعاله السابعة المااد  في المذكور  الشروط ادفتر مستنادات 

 .العارض
 ويتضمن: الفني العرض 

o األولى باألحرف موقع) واالنتهاء التسليم أو التنفيذ بتواريخ جادول أو العمل برنامج 
 ،(عارضال عن رسمي مفوض قبل من ومختوم

o الواراد  النماذج في واراد هو كما ذاته الشكل في المعروضة للبنواد الفنية المواصفات 
 يتضمن أن يجب كما ؛(النماذج تلك وجواد عناد) الشروط ادفتر من الفصل الرابع في

 ان يجب والتي توالخادما واللوازم والسلع الموااد بأصناف مقترحة الئحة عرضه
 المواصفات في الواراد  والخادمات واللوازم والسلع الموااد( من افضلتكون  او) تطابق
 فنية كتيبات عرضه يتضمن أن يجب كما الشروط؛ ادفتر مستنادات وكافة الفنية

 إبراز عارضال وعلى الشروط؛ ادفتر في الواراد  المنتجات لكافة( كتالوجات)
 بصحيفة تتعلق أو تادعم أو تشرح والتي الكتالوج في لمنتجبا المتعلقة الفنية المواصفات
 رسمي ممثل قبل من ومختومة األولى باألحرف موقعة. )المنتج لذلك الفنية المواصفات

 ،(عارضال عن

o بأحاد الخاص الكتالوج في مذكور غير الفنية المواصفات من بناد أي كان حال وفي 
 التعارض عناد. المصنِّع قبل من المالئمة الاداعمة الوثائق تزوياد عنادها يجب المنتجات،

 المناسبة التبريرات تأمين العارض على المرفقة، والكتالوجات الفنية المواصفات بين
 .للشروط مستجيب غير المخالف البناد عتبرفقاد ي وإال

o الفني العرض عن الكترونية نسخة   

o  ِّكافة المنتجات ن العارض، كجزء من عرضه، وثائق تثبت أهلية وتطابق يجب أن يؤم
ق الثبوتية بشكل كن أن تكون هذه الوثائوالخادمات التي يقادمها في إطار هذا العقاد. يم

 شهاادات. وتتضمن:أو /و ، عيِّناتمواصفات خطية، نصوص، رسوم بيانية
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منتجات والخادمات مع مع إظهار تطابق ال ادار شرح للمواصفات الفنية لال .ب
 هذه المواصفات وأية شروط إضافية محاداد  في مجال العمل.

 شهاادات الجواد  النوعية للمنتجات المعروضة )عناد طلبها(. .ت

وتشغيل إثبات على أن العارض سوف يأخذ على عاتقه تركيب وتجهيز  .ج
ولتحقيق الغاية المنشواد  من  المنتجات المقترحة كما وراد في ادفتر الشروط

 .لوازمالمنتجات والتلك 

 أي متطلبات أخرى محاداد  في جادول البيانات.ح

 

لفت انتباه العارض إلى أن أية إشار  إلى أسماء ماركات أو أرقام يُ تبعا  لما وراد أعاله، 
مواصفات الفنية، هي على سبيل الوصف وليس الحصر. لذا الفي  اإلادار مواديالت من قبل 

اديالت باديلة في عرضه، على أن يبين بموافقة قاد يستخادم العارض أسماء ماركات أو مو
 أن هذه البادائل تعاادل أو أفضل من تلك المذكور  في المواصفات الفنية. اإلادار 

 

 إلى باإلضافة وذلك ،العرض المالي" -2 رقم غالف" عبار  عليه تذكر :الثاني الغالف 15-1.2

 ادعن ي،المئو والتنزيل) مسعر  الكميات قائمة ويتضمن ،1 رقم الغالف على المذكور  العبارات

 .األسعار بيان عن الكترونية نسخة ويتضمن كما .(نطباقاإل

 

 المئوي للتنزيل أو لألسعار ذكر أو إشارة أية 4 رقم الغالف يتضمن أن يجوز ال 15-1.3

 .العرض رفض طائلة تحت وذلك

 

 عن ريصاد موحاد خارجي، غالف في أعاله المذكوران( 2) و( 1) الغالفان يوضع: الخارجي الغالف 15-2

المعلومات  األسواد بالحبر عليه ويطبع )في حال المناقصات العمومية أو المحصور ( المناقصاتإادار  

 المحاداد  في جادول البيانات.

 مميزة أخرى إشارة أو عبارة أية الخارجي الغالف على العارض يضع أن يجوز ال 15-2.1

 .الرفض طائلة تحت وذلك عنوانه أو صفتة أو العارض كاسم

 كونت لن اإلادار  فإن ،سبق كماومحكم اإلغالق  مختوما   الخارجي الغالف يكن لم إذا  15-2.2

 .العروضفض  موعاد قبل فتحه أو العرض فقادان عن لة  مسؤو

)بحسب ما هو محاداد في  المناقصات إادار  أو ادار  اإل إلى العرض يرسل أن يجب: العروض تقاديم مكان 15-3

 المحاداد في جادول البيانات.  العنوان على اشر مب بالياد أو المغفل المضمون بالبرياد جادول البيانات(
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 المادة السادسة عشرة: آخر موعد لتقديم العروض

والتاريخ المحادادان في جادول  الساعة قبل أعاله العنوان إلى العروض تصل أن يجب: التقاديم موعاد 16-1

 . البيانات

 العروض تقاديم فتر  ادتمادّ  أن )بحسب اإلنطباق( المناقصات إلادار  أو ادار لإل يجوز: الموعاد تمادياد 16-2

 ادار اإل والتزامات حقوق جميع نّ فإ الحالة هذه وفي. أعاله التاسعة للمااد  طبقا   الحقة بتعليمات

 .الجادياد الموعاد إلى تمتاد والعارضين

 

 المادة السابعة عشرة: العروض المتأخرة

 المااد  في حادادينالم والوقت التاريخ بعاد أعاله 3-15 المااد  في المحاداد عنوانال إلى يصل عرض أي 17

 .تقييمه يتم لن ،11-1

 

 المادة الثامنة عشرة: تعديل العروض

 .تقاديمه بعاد إكماله أو تعاديله أو عرض أي استرجاع يجوز ال 18
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 وتقييم العروض ضف -هـ

 المادة التاسعة عشرة: فتح الغالفات

 العلنية الجلسة في فاتالغال بفتح( تلزيمال لجنة) المناقصات إادار  أو اإلادار  ومقت: العروض ضف موعاد 19-1

 . في الوقت والتاريخ المحادادان في جادول البيانات

 المحادادين والزمان المكان في الحضور يقررون الذين العارضين ممثلي حضور في التلزيم، لجنة تقوم 19-2

 .مناسبة اللجنة تراها أخرى تفصيالت وأية ينالعارض اسم بإعالن ،العروض لفتح

 :مرحلتين على العروض مغلفات بفتح للجنةا تقوم ثم: العروض فتح مراحل 19-3

 (.الفني والعرض المستنادات) األول الغالف فتح يتم حيث: األولى المرحلة -

 ااد للم" وفقا المطابقة للعروض فقط وذلك( األسعار بيان) الثاني الغالف فتح يتم حيث: الثانية المرحلة -
 .أادناه 22

 إعالنها تمّ  التي المعلومات متضمنا   العروضض ف لجلسة محضرا   اللجنة تعاد  : العروض فض محضر 19-4

  .الجلسة في للحاضرين

 

 المادة العشرون: سرية اإلجراءات

. سرية بقىت التلزيم رساءإب والتوصيات العروض ومقارنة وتقييم وتوضيح بفحص الخاصة المعلومات 21

 .التلزيم جلسة خارج اللجنة ماداوالت عن اإلفصاح عادم ويجب

 

 أو بلجنة التلزيم دارةون: توضيح العروض واالتصال باإلالمادة الواحدة وعشر

 تطلب أن العروض، ومقارنة وتقييم فحص في المساعاد  بهادف التلزيم للجنة يحق: العروض ستيضاحا 21-1

 اللجنة قبل من طلبيُ  لم إذا العرض بشأن توضيح أي عتماديُ  وال بعرضه، جاء ما توضيح العارض من

 أو تقاديم أو بطلب يسمح وال كتابيا ، موثقا   عليه واإلجابة التوضيح طلب يكون أن يجب. بذلك المكلفة

 التقييم عملية خالل لجنةال كتشفهت حسابي خطأ لتصحيح تأكيادا   ذلك كان إذا إال األسعار بتغيير السماح

 العارض علموتُ  الحسابية األخطاء اللجنة تصحح. العارضين تعليمات من والعشرين الرابعة للمااد  وفقا

 بفض الشروع قبلو العارضين من علنا   طلبت أن جنةللّ  يجوز أنه إال .بذلك المعني العرض بصاح

 .لها جوهرية صفة ال نواقص من عروضهم في يكون قاد ما أمامها يستادركوا أن األسعار، بيانات

 لتلزيما بلجنة أو المناقصات بإادار  أو اإلادار ب تصالاال العارضين من ألي يسمح ال: اإلادار ب تصالاال 21-2

 عرضه بخصوص اللجان هذه أعضاء من بأي أو أادناه 3-22 المااد  في إليها المشار الخبراء بلجنة أو

 أو يماد أن عارض أي أرااد وإذا العارضين، أحاد على العقاد إرساء وحتى ض العروضف تاريخ من وذلك

 وفقط كتابة ذلك يفعل أن فعليه المعلومات من بمزياد التلزيم لجنة أو المناقصات إادار  أو اإلادار  بلغي
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 لجنة أو المناقصات إادار  أو اإلادار  على للتأثير عارض أي من محاولة أي: والمالحقة اإلستبعااد طائلة 21-3

 ستبعاادا هاعن ينتج قاد العقاد إرساء عملية أو ومقارنتها العروض تقييم عملية أثناء الخبراء لجنة أو التلزيم

 .القضائية مالحقته إمكانية عن عادا عرضه

 

 دارية والفنيةستيفاء الشروط اإلاعشرون: الالمادة الثانية و

 على ،للشروط موافقا   العرض كان إذا فيما المناقصات إادار  أو اإلادار  قرار يعتماد: الشروط ستيفاءا 22-1

 والشروط البنواد لجميع المستوفي العرض هو للشروط المستوفي العرض .نفسه العرض مضمون

 جوهري  حرافنإ أو تحفظ أو تغيير أي ادون الشروط ادفتر في المذكور  فاتوالمواص

(substantially responsive) .الذي هو عليهاوهري الج نحرافاال أو الموااد تغيير وأ التغيير: 

 الشروط؛ ادفتر في المحاداد  والخادمات لوازمال أاداء أو نوعية على أساسية بطريقة يؤثر  22-1.1

 واجبات أو اإلادار  حقوق من الشروط، وادفتر يتوافق ال وبما ملموسة، بادرجة يحادّ   22-1.2

 العارض؛

 ،الجوهري  التغيير او التحفظ لهذا المناقصات إادار  أو اإلادار  قبول حالة في تؤثر،  22-1.3

 . عادالة التنافس  على

 بسحب مطابقا   بجعله بالتالي يسمح وال مطابق غير عرض أي برفض اللجنة تقوم: العرض رفض 22-2

 .ا  مالي تقييمه يتم وال نحرافاتاال أو التحفظات

 من العروض لادراسة مؤهلين خبراء لجنة أو خبير برأي عانةاالست التلزيم، للجنة يحق: بخبراء ستعانةاال 22-3

، مع الشروط ادفتر من الفصل الرابع في المحاداد  الفنية لمواصفاتل مطابقتها مادى ولتحادياد الفنية، الناحية

 المعنية عناد اإلقتضاء.ضرور  اإلستعانة بخبير من اإلادار  

أعاله، بإمكان  3-4المطلوبة بحسب المااد  الثبوتية : فيما يتعلق بالمستنادات اإلادارية المستنادات اإلادارية

 العارض إسترجاع تلك المستنادات األصلية بعاد أن تنتهي اللجنة من ادراستها ومقارنتها بالنسخ.

 وضتقييم ومقارنة العرمراحل عشرون: الوثالثة المادة ال

 .أعاله والعشرين الثانية للمااد  طبقا   المطابقة العروض ومقارنة بتقييم التلزيم لجنة تقوم 23-1

 :للعروض لياألوّ  الفحص 23-2

 في المطلوبة والوثائق المستنادات جميع أن من لتتأكاد العرض بفحص التلزيم لجنة تقوم  23-2.1

 أو/و يةاإلادار للمتطلبات ومطابقة موجواد ، العارضين تعليمات من 1.1-15 المااد 

 ...الخ التقنية، أو/و القانونية

 شروط في المحاداد  والبنواد الشروط نأ من لتتأكاد العرض بفحص التلزيم لجنة تقوم  23-2.2

 راتيتغي أو تحفظات أي ادون عارضال قبل من قبولها تم قاد والخاصة العامة العقاد
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 االستبعااد الى العرض بصاح يعّرض المستنادات أو المعلومات هذه من أي فراتو عادم  23-2.3

 .عرضه برفض

 :الفني والتقييم والبنواد، الشروط فحص 23-3

 من عشر  الخامسة للمااد  وفقا المقادم للعرض الفنية النواحي بفحص التلزيم لجنة قومت  23-3.1

 ثانيال الجزء في المحاداد  والشروط المتطلبات جميع أن من للتأكاد ،العارضين تعليمات

 .ماادية تغييرات أو تحفظات أي ادون موجواد ( التورياد متطلبات)

 ال عرضال أن ،الفني والتقييم والبنواد الشروط فحص بعاد التلزيم، لجنة تقرر إذا  23-3.2

 .مرفوضا   العرض يعتبر ،المطلوبة الشروط يستوفي

 :وتقييمها المالية العروض فض 23-4

 المالية العروض بفتح المقبولين، العارضين عن ممثلين وبوجواد التلزيم، لجنة قومت  23-4.1

 .السابقة التقييم مراحل بنجاح تاجتاز التي روضللع

 األسعارتتم مقارنة ) تهاومقارن المالية العروض وتقييم بادراسة التلزيم لجنة قومت  23-4.2

 ما االعتبار بعين خذ آ( تنطبق كانت إذا المضافة القيمة على الضريبة شاملة   اإلجمالية

 :يلي

 من لثالثا الفصل في مرفقال األسعار بيان نموذج بحسب المالي العرض اكتمال -

 ؛العارضين تعليمات

 تسعير عادموفي حال  لم تلحظ اإلادار  إمكانية تلزيم كل بناد على حاد ، حال في -

 النهائي بالسعر واألخذ صفر البناد هذا سعر اعتبار لإلادار  يجوز ،البنواد من بناد

 ادوجو عادم حال في أما. المسعر غير البناد هذا كلفة إضافة ادون هو كما للعرض

 وإما العرض رفض إما لإلادار  عنادها يجوز كاملة صفحة حتى أو أسعار جادول

 المقاّدم األعلى السعر وفق الصفحة أو الجادول كلفة واحتساب العارض تغريم

 يمكن ،األادنى هو العارض هذا سعر أتى حال وفي التقييم، عملية إتمام بغية

 على العرض ترسية وأ يناسبها الذي السعر على الشركة مع التفاوض ادار لإل

 .راسعاأل أادنى وفق إادراجه المغفل الجادول يكون أن

 الرابعة للمااد  وفقا الحسابية األخطاء تصحيح ألغراض األسعار تعاديل -

 أادناه؛ نيوالعشر

  ؛أعاله 5-11 للمااد  وفقا المقادمة الحسومات عن الناجم األسعار تعاديل -

 عناد) التالية المفاضلة ييرومعا وأساليب عوامل تطبيق عن الناجمة التعاديالت -

 .البيانات جادول في المحاداد  المعايير وفق( اإلنطباق

 :العروض مقارنة 23-5
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 تحادياد من تمكنتل للشروط المستوفية روضالع جميع مضمون بين التلزيم لجنة تقارن  23-5.1

)وفق ما هو محاداد  قصىاأل المئوي التنزيل حامل أو 1األفضل أو سعرا   األادنى العرض

 .أعاله 4-23 للمااد  وفقا ،اداريا  إو فنيا   و ماليا   المستجيبو ،ت(في جادول البيانا

 بتقاديم رضالع لمقادم والسماح التجزئة في يةحقّ األ العارضين تعليمات في ورادت ذاإ  23-5.2

 المالية العروض تقييم ادار لإل فيحق الكميات، لقائمة المكونة البنواد من قسم يأل سعارهأ

 مع بالتعاقاد وذلك كلفة، أواألقل األنسب التلزيم تشكيلة إلى للوصول األساس هذا على

 .المتطلبات من أكثر أو قسم لكل عارض، من كثرأ

 العروض تعطى اللبنانية، العمومية المحاسبة قانون من 131 المااد  ألحكام سنادا    23-5.3

 المقادمة العروض عن بالمئة عشر  بنسبة أفضلية لبنان في مصنوعة لوازمل المقادمة

 .أجنبية لوازمل

 في المذكور  المئةب العشر  أفضلية اللبنانية لوازمال إعطاء بعاد العروض تساوت اإذ 23-5.4

 المتساوية العروض أصحاب بين المختوم الظرف بطريقة فسةالمنا أعيادت ،أعاله المااد 

 عروضهم ظلت إذا أو جادياد  عروض تقاديم رفضوا فإذا نفسها، الجلسة في ،سواهم ادون

 .المتساوية العروض أصحاب بين القرعة بطريقة المؤقت الملتزم نيِّ عُ  متساوية

 نعيَّ يُ  ،العروض تساوت فإذا ،مئوي تنزيل أساس على تجري التي االلتزامات في أما 23-5.5

  .المتساوية العروض بين القرعة بطريقة المؤقت الملتزم

 . العارض من نحرافا أي رفض أو قبول بحق اللجنة تحتفظ  23-5.6

 

 خطاء في العروض الماليةرابعة وعشرون: تصحيح األالمادة ال

. السابقة للمااد  وفقا   المطابقة للعروض فقط الحسابية األخطاء بمراجعة اللجنة تقوم: التصحيح طريقة 24-1

 :التالي الشكل على األخطاء تصحيح ويصير

 ،للبناد الخطي جمالياإل المجموع وبين السعر وحاد  بين تعارض من هناك كان إذا  24-1.1

 إذا إال المجموع، حصحَّ ويُ  السعر وحاد  عتمادتُ  ة،بالكمي السعر وحاد  ضرب عن ينتج الذي

 المجموع عنادها حتسبيُ  ،السعر لوحاد  العشرية العالمة في خطأ   هناك أن اللجنة ترأ

 السعر؛ وحاد  صححوتُ  الخطي

 المبالغ هذه عتمادتُ  ،بناد لكل اإلجمالية المبالغ جمع عمليات ناتج في خطأ هناك كان إذا  24-1.2

 لمجموع؛ا صححويُ  اإلجمالية

 المذكور  المبالغ عتمادتُ  ،المبالغ تحادياد في واألرقام الكلمات بين تعارض هناك كان إذا  24-1.3

 وفقا   يصحح عنادها، حسابي بخطأ متعلقا   المذكور المبلغ كان إذا إال ،كتابة   األرقام في

  .السابقين للبنادين

                                                           
6
 .الشروط دفتر يحددها ومعادالت معايير على بناء   األدنى وليس األفضل العرض أساس على التلزيم إعتماد تم حال في  
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 ويوافق. ذكرها السابق طاءاألخ تصحيح ضوء على العرض قيمة بتصحيح اللجنة تقوم: التصحيح نتيجة 24-2

 رفضيُ  المصححة عرضه قيمة العارض رفض فإذا. له ملزما   المصحح الرقم يعتبر أن على العارض

 .أعاله الثالثة للمااد  تطبيقا   المؤقت الضمان  / التأمين قيمة صاادروتُ  عرضه

 

  عشرون: العملة المستخدمة في تقييم العروضالوخامسة المادة ال

بالعملة المحاداد  في جادول البيانات. يحاداد جادول البيانات آلية تقييم العروض في حال  وضالعر تقاديم يجب 25

 .السماح بإستخادام عملة أو عمالت غير اللير  اللبنانية
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 العقد إرساء -و

 العروض استدراج أو  المناقصة الغاء في اإلدارة حق: والعشرون السادسة المادة

 ورفض العروض استادراج أو المناقصة بإلغاء الحق اله أن كما عرض، أي قبول أو برفض الحق لالادار  26

 أو العارض تجاه قانونية مسؤولية أي تحمل ادون العقاد، إرساء قبل وقت أي في المقادمة العروض جميع

 .اقراره أسباب بتوضيح التزام أي وادون ابقراره المتأثرين العارضين

 

 عشرون: معايير اإلرساءالالمادة السابعة و

 بإرساء)بحسب اإلنطباق(  المناقصات إادار  أو اإلادار  قومت السابقة المااد  مراعا  مع: المؤقت مالتلزي 27-1

ه ملتزما  اعتبار تم والذي الشروط ادفتر في المطلوبة للمستنادات عرضه المطابق العارض على التلزيم

 بأفضل العقاد تنفيذ على هوقادرات أهليته من كادأالت بعاد وذلك أعاله والعشرين الثالثة للمااد  طبقا   مؤقتا  

 .ممكنة صور 

 

 التنزيل أساس على أو للصفقة اإلجمالي السعر أساس على التلزيم يجري: المؤقت الملتزم مسؤولية 27-2

 المطلوبة البنواد تأمين عن مسؤوال   العارض ويكون. بحسب ما هو محاداد في جادول البيانات المئوي

، )بحسب المئوي بالتنزيل أو اإلجمالي بالسعر ملزَ مُ  وهو الشروط ادفتر في المبّينة وأعاداادها بمواصفاتها

 العرض تقييم عناد اللجنة تكتشفها قاد حسابية ألخطاء تصحيحال جراءإ بعاد وذلك يقادمه، الذي اإلنطباق(

 .  أعاله والعشرين الرابعة للمااد  طبقا  

 

ء من فض وتقييم بعاد اإلنتها المالية العروضفض  جلسة في المؤقت التلزيم يتم: اإلرساء موعاد 27-3

. وعناد تعّقاد عمليات التقييم، بإمكان لجنة التلزيم إرجاء فض العروض المالية الى جلسة علنية العروض

 ثانية، بعاد إستكمال التقييم اإلاداري والتقني، يجري فيها إعالن نتيجة التقييم المؤقتة. 

 

 قتفارساء االلتزام وتوقيع االإب تبليغعشرون: الالالمادة الثامنة و

 إلى( اإلاداري التسلسل وعبر) التلزيم، لجنة رئيس يرفع التلزيم، جلسة انتهاء عناد: التقييم ضرحم 28-1
 يتضمنه فيما المتضمن الملف، بكامل يرفقه التلزيم، نتيجة يضمنه كتابا  في اإلادار  المرجع الصالح 

 البنواد تأمين مقابل له ار اداإل ادفعهتس الذي والسعر المؤقت الملتزم اسم نهايته في حاداد وقاد اللجنة محضر
. يتضمن محضر التقييم إعتراضات العارضين "(العقاد ثمن"ـ ب بعاد فيما إليه يشار) العقاد موضوع

 الخطية، عناد وجوادها، وراد اللجنة على تلك اإلعتراضات. 
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 إشعار من( ادار اإل حادادهات أخرى مهلة أي أو) أيام سبعة خالل وفي: المؤقت الملتزم منعقاد ال توقيع 28-2
 جميع يعني"  عقادال. " ادار اإل إلى وتسليمه العقاد  بتوقيع األخير سيقوم بالنتيجة، المؤقت الملتزم

 .العقاد هذا موضوع والملتزم ادار اإل بين المبرمة االتفاقات

 

 بتصاديق قترانها ادبع إال به يعمل وال النهائية القانونية الصفة مكتسبا   التلزيم يعتبر ال: الصفقة تصاديق 28-3
 العارض أو المؤقت للملتزم يكون أن ادون الصفقة هذه إلغاء له يحق الذي ،النفقة لعقاد الصالح المرجع

 .تعويض بأي بالمطالبة حق أي

 

 الشروط، ادفتر بنواد بجميع ادهبتقيّ  موقعه من إقرارا   العرض تقاديم يعتبر: التلزيم بنتيجة العرض صالحية 28-4
 اإلعالن، هذا تاريخ من يوما   ستين لماد  عرضه مضمونب مقيادا   أصبح ،مؤقتا   ملتزما   صاحبه أعلن وإذا
 تلي عمل أيام ثالثة خالل امنه يتقادم أن له يحق االلتزام تصاديق يوما   ستين خالل اإلادار  بلغهت لم وإذا

 المهلة خالل الطلب هذا يقادم لم وإذا. تعهاده من تام حل في اعتباره فيه يطلب يخط بطلب يوما   الستين
 التبليغ جاء ولو حتى تعهاده عن الرجوع أو التبليغ رفض له يحق وال اإلادار  تجاه مقيادا   اعتبر ،المحاداد 

  .اإلضافية الثالثة واأليام يوما   الستين ماد  نتهاءا بعاد

 

 لعقاد الصالح المرجع قبل من الصفقة، تصاديق لتاريخ التالي العمل يومنفس اليوم أو في  في: التبليغ 28-5
 بجميع ويسعى ،النهائي التلزيم كتاب لتبليغه الملتزم بادعو  اإلادار  في المختص القسم يباادر النفقة،

 تعليقب اإلادار  تباادر يومين، خالل للتبليغ اإلادار  مكتب إلى يحضر لم فإذا. به تصاللال الوسائل
 أسبوع خالل للتبلّغ يحضر لم فإذا بحقه نافذ  الادعو  وتعتبر ،(اإلادار  أي) امكاتبه ماداخل على الادعو 

 العمومية المحاسبة قانون أحكام عليه وطّبق ،ناكال   إنذار، ادون ،اإلادار  هتاعتبر الادعو  تعليق تاريخ نم
  .بالنكول المتعلقة

 

 النهائي ضمان عشرون: الالالمادة التاسعة و

 تصاديق إبالغه تاريخ منأيام  عشر  خالل ،ادار اإل إلى االلتزام عليه رسا الذي العارض يتقادم أن يجب 29-1

 غير مصرفية كفالة عبر وذلك ،العقاد قيمة من% 11 توازي بقيمة النهائي ضمان أو التأمين بال تزام،االل

 أو مقبول مصرف من (بالعقاد ملحقة نماذج)تاسع ال الفصل في المرفق النموذج حسبب مشروطة،

 ضمانال حادادوي إيصال لقاء وذلك مباشر  الادولة خزينة صنااديق أحاد الى قيمتها تادفع نقادية كفالة بموجب

 .ادار اإل لصالح الصفقة موضوع ،المشروع اسمب

 إلغاء في سببا   ذلك فيكون ،2-28و 1-29 الماادتين بمتطلبات االلتزام عليه رسا الذي العارض أخلّ  إذا 29-2

 .المؤقت الضمان/التأمين ومصاادر  العقاد إرساء
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 ]... اديةالبل رئيس أو المصلحة رئيس أو العام المادير أو الوزير اسم[: االسم

 :الوظيفي المسمى

 ]...البلادية أو المؤسسة العامة أو اإلادار  اسم[: ادار اإل

 :التوقيع

 :التاريخ
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  التلزيم إجراءات – األول الجزء

 

 جادول البيانات : ثانيال الفصل

  في لالشتراك 

 ]عروض استادراج أو مناقصة[

 الصلة ذات الخادمات تقاديم و ولوازم سلع تورياد

 

 

 ] ع التلزيموأو الصفقة موض المشروع اسم[ :المشروع

 ]للمشروع المعتماد المرجع[ :المرجع
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 جادول البيانات

 بالصفقة الخاصة البيانات المادة

 ]...البلادية أو المؤسسة العامة أو اإلادار  اسم[اإلادار :  1-1

 

 ]المشروع موضوع[المشروع: 

 

 ]التمويل مصادر أو الموازنة نةس حاداد[ مصادر التمويل: 

8مفتوحة أو 7محصور [مناقصة [إطار المنافسة:  1-2
 أومحصور [إستادراج عروض   أو  ]

 ]مفتوح

 

على  ]المناقصات إادار  أو اإلادار  مكتب[ في الخاص الشروط ادفتر على عطاليمكن اإل

 ]:_____________الكامل العنوان[العنوان التالي: 

 

 صنادوق أمين باسم مصرفي شيك لقاء أو مجانا  [ منهويمكن اإلستحصال على نسخة 

 .]لالسترادااد قابلة غير لبنانية لير  ______ بقيمة المركزي الخزينة

 

 من المحلي التوقيت في ]حاداد توقيت آخر أو ظهرا   12:11[ الساعةمهلة تقاديم العروض: 

  ]والسنة والشهر اليوم :خالتاري[

 

 عناية) أعاله العنوان على ]المناقصات إادار  أو اإلادار  مكتب[مكان تقاديم العروض: 

  ______( رقم غرفة ___________ الوظيفي المسمى (____________ )السياد

 

                                                           
 األسعار اءإستقص حاالت في أو المحصور العروض استادراج أو المحصور  المناقصة حالة في فقط محصور  الادعو  تكون  7
 العمومية المناقصة أو العروض استادراج حاالت في مفتوحة الادعو  تكون  8
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 عينه اليوم[ فيفض العروض في العنوان أعاله  عملية ستتمموعاد ومكان فض العروض: 

 . ______ الساعة تمام في ] ____ والسنة والشهر باليوم التاريخ أي التالي اليوم أو

 

 .]العرض األفضل أو المئوي التنزيل أو العارض يقادمه سعر أادنى [ :التلزيم سأسا

 

 ] شهرا   أو أسبوعا  [ ]التنفيذ فتر  حاداد[فتر  التنفيذ:  1-3

 

 الموقع عنوان[: ) (التالي أو العناوين العنوان على ]المواقع أو الموقع اسم[موقع التسليم: 

  ]:_____________المواقع عناوين أو

 

 أو DDU [ :(Incoterms latest version) اإلنكوترمز في المحاداد  التسليم شروط

DDP أو CIF أو  CFRأو CIP ...[.  

 

 ]أخرى نسبة أادخل أو% 31[اد  أو إنقاص كمية أي بناد: نسبة زيا 2

 ]أخرى نسبة أادخل أو% 25[نسبة زيااد  أو إنقاص قيمة العقاد: 

 

 ]العرض من كنسبة وليس كمبلغ الضمان قيمة أادخل[ :مؤقتال تأمينقيمة الضمان أو ال 3-1

 (______:باألحرف)

 

 الادولة خزينة صنااديق إحادى[ إلى قيمتها تادفع :نقادية كفالة بموجبإذا كان التأمين المؤقت 

 ]المختصة اإلادار  صنادوق أو

 }اإلنطباق بحسب حاداد{على العارض أن يؤمن شروط المشاركة التالية:  4-1-1

 حسابات مثال المقبول، للعارض المالية شروطال حاداد[: المالية المؤهالت 4-3.1.1
 الماضية، سنوات الثالث خالل السنوي الادخل معادل مع والخسائر األرباح

 بالمعادات الئحة المالية، بالمؤهالت مصرفية شهااد  النقادية، السيولة نسبة
 وإمكانية المخازن وحجم الصيانة، ورشة وحجم الشركة، تملكها التي الثقيلة

 ]...التخزين

 مثال المقبول، للعارض الفنية/التقنية الشروط حاداد [:والفنية التقنية المؤهالت 4-3.1.2
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 المنفذ  المماثلة المشاريع عاداد مماثلة؛ مشاريع تنفيذ في العارض إختصاص
 ]...الماضية؛ الخمس السنوات خالل

 الشهاادات مثال المقبول، للعارض المهنية الشروط حاداد[ :المهنية المؤهالت 4-3.1.3
 في لاديه يعملون اللذين اإلختصاصيين عاداد المطلوبة؛ نوعيةال أو الصناعية

 الفني الجهاز كفاء  التنظيمية؛ الهيكلية وكفاية كفاء  المطلوب؛ المجال
 ] ...واإلاداري

 شروط العمل مثال،: الحاجة حسب حاداد[: أخرى ومؤهالت طاقات 4-3.1.4
  ]...  البيئية، اإلجتماعية،

 

تنطبق [: والمتوسطة الصغير  اللبنانية للمؤسسات ا معطال تسهيالتلل أو/وبالنسبة لألفضلية 

 ]ال تنطبق أو

  }:اإلنطباق حال في{

 .  ]أوالتسهيالت/و األفضلية تلك تطبيق آلية حاداد[

 :التالية اإلادارية المستناداتعلى العارض تقاديم  4-3

أو خبراء المحاسبة المجازين  الماليين المادققين تقارير: المالية المؤهالت إثبات -أ
 لألفرااد) حاديث حساب كشف أو( للشركة) الماضية الثالث للسنوات مجازينال

 ؛]...أخرى مستنادات أي حاداد[ ،(االنطباق عناد – العارضين

 حيث من) مماثلة لمشاريع وإنجاز تنفيذ حسن شهااد : الفنية المؤهالت إثبات -ب
 ؛]...أخرى مستنادات أي حاداد[ ،(والنوع الحجم

 ؛]...الحاجة بحسب المطلوبة المستنادات حاداد[: المهنية المؤهالت إثبات -ج

 بحسب المطلوبة اإلضافية للمؤهالت إثباتا   مطلوبة أخرى مستنادات أي حاداد[ -د
 ؛]الحاجة

 أو الشركة صاحب غير شخص ووقعه العرض قادم إذا) قانوني تفويض -ه
 ؛العادل كاتب لادى مصادق( عنه بالتوقيع المفوضين أحاد أو العارضة المؤسسة

 الماديِرين أو/و االادار  مجلس أعضاء أسماءمع ذكر  (ركةللش) األساسي النظام -و
  ؛الحاليين

عقاد  صور  ،أو معنويين/إئتالف من أشخاص طبيعيين و باسم العرض كان إذا -ز
)يبّين مسؤوليات كل طرف وإسم الطرف  العادل كاتب لادى مصادق الشراكة
أمام اإلادار  وبحيث يكون جميع األطراف مسؤولين بالتكافل  المفّوض

 تثبت شهااد  أو ،سنة من ألكثر تاريخها يعواد ال تجارية إذاعة أو ،(تضامنوال
 يبين أن على ،منذ أكثر من ستة أشهر التجاري السجل في مسجل العارض أن

 ؛إقامتها ومحل بالتوقيع المفّوض الشخص
 أو الوكالة صحة يثبت الذي المستناد،: أجنبية شركة من عرض تقاديم حال في -ح

)وكيل أو شريك لبناني، تنطبق عليه  لبنان في الجنبيةا الشركة تمثيل صحة
 التي الجهة من مصادقا   ،أيضا الشروط والمستنادات المطلوبة للعارض اللبناني(

 أنشئت الذي البلاد قانون وحسب االصول حسب الشركة هذه وجواد ترعى
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 ؛لقوانينه وفقا   الشركة

 عرضه في المصنِّع سلع تقاديم العارض يخول( الوكيل أو) المصنِّع من تصريح -ط
 ؛صالح بتاريخ تقاديم العرض )عناد اللزوم(

 يعواد ال، للشركة التجاري السجل على الواراد  القضائية بالوقوعات إفااد  -ي
 :العروض لتقاديم المحاداد الموعاد من أشهر ثالثة من ألكثر تاريخها
)للشركات المسّجلة منذ خمس سنوات أو  السابقة الخمس للسنوات .1

 أكثر(، أو 
 ةنين تسجيل الشركة )للشركات األحادث تسجيال ، أي المسجللعاداد س .2

 ؛سنوات( 5منذ أقل من 
 بحالة الشركة وجواد بعادم ،المختصة الجهات من القضائية بالوقوعات إفااد  -ك

 لتقاديم المحاداد الموعاد من أشهر ثالثة من ألكثر تاريخها يعواد ال ،إفالس
 العروض؛

 قيادليست  الشركةأن ب ،صةالمخت الجهات من القضائية بالوقوعات إفااد  -ل
 لتقاديم المحاداد الموعاد من أشهر ثالثة من ألكثر تاريخها يعواد ال التصفية،

 العروض؛
 والصناعة التجار  غرفة عن صاادر  إفااد  }عناد اللزوم لبعض الصفقات{ -م

 تجار  يتعاطى العارض ان تثبت الماضي العام أو الحالي العامخالل  والزراعة
 ؛لوبةالمط اللوازم تصنيع أو

براء  ذمة من الصنادوق الوطني للضمان االجتماعي لالشتراك في المناقصات  -ن
و إستادراجات العروض واالتفاقات بالتراضي العائاد  لالادارات الرسمية، 

النسخة االساسية او  - ]العروض استادراج أو المناقصة[ جلسةصالحة بتاريخ 
 ؛صور  مصادقة طبق االصل

 ؛المالية وزار  في تسجيل شهااد  -س

عناد اإلنطباق، أو إفااد   المضافة القيمة على الضريبة ماديرية في تسجيل شهااد  -ع
ال ينطبق  المضافة القيمة على الضريبة ماديريةمن العارض بأن التسجيل في 

 ؛عليه
 إن) ]العروض استادراج أو  المناقصة[ في للمشاركة الادعو  خطاب عن نسخة -ف

 ؛(ينطبق كان

ال  ،من يمثله قانونا" وأعن العارض لتوقيع عادلي للمفوض باالسجل النسخة عن  -ص
 حكم شائن؛ أييتعادى تاريخه الثالثة أشهر، خاٍل من 

مفوض صور  عن بطاقة الهوية الحاديثة أو صور  عن بيان القياد االفراادي )لل -ق
 بالتوقيع(؛

 طوابع مع العارض من" وممهورا" موقعا المرفق النموذج وفق التعهاد كتاب -ر
 بالسعر اللتزامه العارض تأكياد التعهاد، ويتضمن. ل.ل 50,000 بقيمةمالية 

 أي بقبول ةملزم غير اإلادار  أن على موافقةال هوإعالن العرض، وبصالحية
 ؛تلقاهت عرض

 .وصل يثبت شراء العارض لادفتر الشروط الخاص)عناد اإلنطباق(  -ش
 

ك في حال تقادمت بعرض شركة أجنبية، يجب تقاديم كافة المستنادات المذكور  أعاله وذل
مع شهااد  تسجيل الشركة في  بحسب القوانين واألنظمة المرعية اإلجراء في موطن الشركة

؛ ترفق كافة المستنادات موطنها، مصادقة من السفار  اللبنانية ووزار  الخارجية في لبنان
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 اإلادارية والقانونية الصاادر  بلغة أجنبية بترجمة قانونية مصادقة الى اللغة العربية.
 
 هذا في شريك كل فعلى معنويين، أو/و طبيعيين أشخاص من إئتالف بعرض تقاّدم حال في

 .التعهادات كافة على والتوقيع أعاله المذكور  والمستنادات الوثائق كافة تقاديم اإلئتالف

1 

 

 ]ال يوجاد أو إلزامية غير أو إلزامية[زيار  الموقع: 

 

  }:اإلنطباق حال في{

 ]والساعة يومبال الزيار  موعاد[موعاد زيار  الموقع: 

 

 ]الموقع عنوان[العنوان: 

 

8-1 

 

 عنوان الشخص المخّول إستالم إيضاحات العارضين:

  ؛___________________:االسم

 ؛_________________________:الوظيفي المسمى

 ؛______________________________:العنوان

  ؛________________:الفاكس رقم

 ]____________________:اإللكتروني البرياد

 

8-3 

 

  العروض لتقاديم المحاداد  المهلة ثلث أوعشر  أيام [آخر موعاد لطلب إيضاحات من اإلادار : 

 . العروض لتقاديم المحاداد النهائي التاريخ من األقل على يوما   ]حاداد مهلة أخرى أو

 

 هلةم حاداد أو سادس المهلة المحاداد  لتقاديم العروض[موعاد إبالغ العارضين جواب اإلادار : 
 .العروض لتقاديم المحاداد النهائييوما  على األقل من التاريخ  ]أخرى

 

 التنزيل بقيمة بيان أو مسعر  الكميات قائمة أو األسعار بيان[يتألّف العرض المالي من  )اد( 11-1

 وفق النموذج المرفق. ]المئوي
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 ]غير مطلوبة أوبة مطلو[ العارض من وممهور  موقعة األصلية الشروط ادفتر مستنادات )هـ( 11-1

 

11-2 

 

 ]العربية أو الفرنسية أو اإلنكليزية[ماد  للوثائق الفنية: تاللغة المع

11-2 

 

 ]لبنان في بسهولة متاداولةأخرى  عملة بأي أو اللبنانية باللير [يجب تقاديم العرض المالي: 

 ]أخرى فتر  حاداد أو أشهر ثالثة[ماد  صالحية العرض:  12-1

13-1 

 

 لمتطلبات مطابقة بعروض العارضون يتقادم :}باديلةمراادفة أو  بعروض سماحال حال في{
 الفصل الرابع وفي عام بشكل الشروط ادفتر في موضح هو كما الشروط ادفتر مستنادات

 الى إضافة   باديلة أو مراادفة عروض أو بعرض التقادم العارض وبإمكان كما. خاص بشكل
 :التالية الشروط راديف/باديل ضعر أي يحترم أن على المطابق، األساسي العرض

 :األول الشرط 13-1.1

 :الثاني الشرط  13-1.2

 :الثاث الشرط  13-1.3

 :الرابع الشرط  13-1.4

 ...الخ  13-1.5

 

 : لن تؤخذ العروض الباديلة بعين اإلعتبار.}باديلةمراادفة أو  بعروض السماح عادم حال في{

 

آخر مع   عاداد أي حاداد أو نسخ ثالث[إضافة  الى العرض األصلي، على العارض تقاديم  14-1

 عن عرضه.] مراعا  الشروط البيئية قادر اإلمكان

 

 ح-15-1-1

 

حاداد [عيِّنات عن اللوازم التالية: يجب أن يتضمن الغالف األول  }في حال اإلنطباق:{
  ]بحسب الحاجة وعناد اللزوم وحاداد إمكانية وكيفية وتوقيت إسترادااد العيِّنات

 

 ]إلضافة حسب المقتضىل[حاداد أي متطلبات أخرى يجب توافرها مع العرض الفني: 

 © Institut Des Finances Basil Fuleihan

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

and is copyrighted work.



 

 

اللبنانية الجمهورية  
  اسم الوزار  أو اإلادار  الرسمية المعنية

 اسم المؤسسة العامة أو الماديرية المعنية )عناد اللزوم(

 الجزء األول: إجراءات التلزيم

 الفصل الثاني: جادول البيانات

 

 

__________________________:_______المشروع اسم  
 
 
 

Page 40 of 95 

 

 ُيطبع أو ُيكتب على الغالف الخارجي وبالحبر األسواد: 15-2

 ]اإلادار  اسم[ لزوم ]المشروع اسم [ لتلزيم ]عروض استادراج أو مناقصة 
 . ]...البلادية أو المؤسسة العامة أو

 "ادفتر بحسب العروض لفض المحاداد التاريخ أادخل["  قبل يفتح ال 
 .]الشروط

 

15-3 

 

 تقاديم العروض:مكان 

 ]المناقصات إادار  أو ...البلادية أو المؤسسة العامة أو اإلادار  اسم

 ]( ________________________ )السياد عناية[

 ]_______________________ الوظيفي المسمى[

 ]_____________________________ عنوان[

 ]____________: فاكس: ___________   هاتف[

 

 ]المناقصات إادار  أو اإلادار [ هي العروض وتقييم فض عن سؤولةالم الجهة 19-1

23-2-4 

 

 معايير المفاضلة في حال إعتمااد التلزيم ألفضل العروض:

o التقييم في إستعماله وكيفية األول المفاضلة معيار...: 

o التقييم في إستعماله وكيفية الثاني المفاضلة معيار...: 

o التقييم في عمالهإست وكيفية الثالث المفاضلة معيار...: 

o الخ... 

 

25 

 

  :}التاليين الخيارين أحاد حاداد{

 .العملة هذه أساس على التقييم وسيتم اللبنانية باللير  العروض تقاديم يجب -

 سيتم فقط، المقارنة بهادف. لبنان في التاداول سهلة عملة بأي العروض تقاديم يمكن -

 الوسطي الصرف سعر معادل بإستخادام اللبنانية اللير  الى العروض عمالت تحويل

 .العروض تقاديم موعاد يسبق عمل يوم أول بتاريخ لبنان مصرف عن الصاادر
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  التلزيم إجراءات – األول الجزء

 

 العرض نماذج: لث ثاال الفصل

  في لالشتراك 

 ]عروض استادراج أو مناقصة[

 الصلة ذات الخادمات تقاديم و ولوازم سلع تورياد

 

 

 ] ع التلزيموأو الصفقة موض المشروع اسم[ :المشروع

 ]للمشروع المعتماد المرجع[ :المرجع
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 العرض نماذج – لث الثا الفصل محتويات

 

 العارض معلومات نموذج .أ

  المنّفذ  المشابهة بالمشاريع بيان .ب

       السنوي بالادخل بيان .ت

           التعهاد تابك .ث

 (للعرض مصرفي ضمان) المؤقت ضمانال كتاب .ج

 والمواصفات الكميات قائمة .ح

  لوازمال: األسعار جادول .خ

  لوازمبال المتصلة الخادمات أسعار جادول .د

   العقاد بتصاديق تبليغ رسالة نموذج .ذ

 

 المطلوب، بالشكل عرضه إستكمال في العارض لمساعدة هي الفصل هذا في المبّينة النماذج* 

 ووثائق مستندات إضافة العارض على بل كامال ؛ عرضا   تشكل ال -ذاتها بحد -النماذج ومجمل

 العارضين تعليمات) الشروط دفتر بحسب المطلوبين والمضمون بالشكل إضافية، ومعلومات

.عرضه إلستكمال وذلك( التوريد ومتطلبات
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 العارض معلومات نموذج

 

 [أدناه المدرجة للتعليمات فقاو النموذج هذا يمأل أن العارض على]

 ] ع التلزيموأو الصفقة موض المشروع اسم[ :المشروع

 ]للمشروع المعتماد المرجع[ :المرجع

 [السنة/ الشهر/ اليوم) العروض تقاديم تاريخ أادخل] :التاريخ

  _________ من ________ صفحة

 

 [    القانونية الصفةو العارض اسم أدخل]: القانونية والصفة للعارض القانوني االسم. 1

 االسم إادراج يجب ،المعنويين أو/و الطبيعيين األشخاص من عادادمشروعا  مشتركا  أو إئتالفا  ل العارض كان حالة في. 2

 [شريك لكل القانوني االسم أدخل]: شريك لكل القانوني

 [الدولة اسم أدخل]: فعال   رضالع مقادم فيها المسجل الادولة. 3

 [التسجيل سنة أدخل]: ارضالع تسجيل سنة. 4

 [العنوان أدخل]: فيها المسجل الادولة في للعارض الرسمي العنوان. 5

 [والجنسيات األسماء أدخل]: المالكين وجنسّية أسماء .1

 :الجنسية. ___________________ أ

 :الجنسية. __________________ ب

 :الجنسية. __________________ ج

 ...الخ

 للعارض فوض القانونيالم عن معلومات .7

 [المفوض الممثل اسم أدخل]: االسم

 [الوظيفي المسمى أدخل]: الوظيفي المسمى

 [المفوض الممثل عنوان أدخل]: العنوان
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 [ المفوض الممثل وفاكس هاتف رقم أدخل]: الفاكس/الهاتف

 [المفوض للممثل اإللكتروني البريد أدخل]: اإللكتروني البرياد

 الالئحة تعاديل العارض على... [المرفقة األصلية الوثائق بجانب إشارة ضع]: من األصلية الوثائق عن نسخ مرفق. 8

 :الخاص الشروط ادفتر ومتطلبات البيانات جادول بحسب أادناه

 حساب كشف أو( للشركة) الماضية الثالث للسنوات المجازين الماليين المادققين تقارير: المالية المؤهالت إثبات    

 .صلة ذات مطلوبة أخرى مستنادات وأي ،(االنطباق عناد – العارضين لألفرااد) حاديث
 

 أخرى مستنادات وأي ،(والنوع الحجم حيث من) مماثلة لمشاريع وإنجاز تنفيذ حسن شهااد : الفنية المؤهالت إثبات    

 .صلة ذات مطلوبة
 

 .الشروط ادفتر بحسب الغاية لهذه المطلوبة المستنادات: المهنية تالمؤهال إثبات    

 
  المطلوبة اإلضافية للمؤهالت إثباتا   مطلوبة أخرى مستنادات أي    

 
 .ل.ل 50,000 قيمةب مالية طوابع مع العارض من" وممهورا" موقعا المرفق النموذج وفق التعهاد كتاب    

 
 المؤقت ضمانال    

 
 المفوضين أحاد أو العارضة المؤسسة أو الشركة صاحب غير شخص ووقعه العرض قادم إذا) قانوني تفويض    

 .العادل الكاتب لادى مصادق( عنه بالتوقيع
 

 العادل كاتب لادى مصادق الشراكة عقاد صور  نويين،مع أو/و طبيعيين أشخاص من إئتالف باسم العرض كان إذا       

 بالتكافل مسؤولين األطراف جميع يكون وبحيث اإلادار  أمام المفّوض الطرف وإسم طرف كل مسؤوليات يبّين)
 السجل في مسجل العارض أن تثبت شهااد  أو سنة، من ألكثر تاريخها يعواد ال تجارية إذاعة أو ،(والتضامن
  إقامتها؛ ومحل بالتوقيع المفّوض الشخص يبين أن على أشهر، تةس من أكثر منذ التجاري

 
 الحاليين الماديِرين أو االادار  مجلس أعضاء أسماء ذكر مع( للشركة) األساسي النظام     

 
 في االجنبية الشركة يلتمث صحة أو الوكالة صحة يثبت الذي المستناد،: أجنبية شركة من عرض تقاديم حال في    

 من مصادقا   ،(اللبناني للعارض المطلوبة والمستنادات الشروط أيضا عليه تنطبق لبناني، شريك أو وكيل) لبنان
  لقوانينه؛ وفقا   الشركة أنشئت الذي البلاد قانون وحسب االصول حسب الشركة هذه وجواد ترعى التي الجهة

 
)عناد  العرض تقاديم بتاريخ صالح عرضه في المصنِّع سلع تقاديم العارض يخول( الوكيل أو) المصنِّع من تصريح    

 . اللزوم(
 

 الموعاد من أشهر ثالثة من ألكثر تاريخها يعواد ال للشركة، التجاري السجل على الواراد  القضائية بالوقوعات إفااد     

 :العروض لتقاديم المحاداد

  أو ،(أكثر أو سنوات خمس منذ المسّجلة للشركات) ابقةالس الخمس للسنوات .1
 ؛(سنوات 5 من أقل منذ ةالمسجل أي تسجيال ، األحادث للشركات) الشركة تسجيل سنين لعاداد .2

 
 من ألكثر تاريخها يعواد ال إفالس، بحالة الشركة وجواد بعادم المختصة، الجهات من القضائية بالوقوعات إفااد     

 العروض؛ لتقاديم المحاداد الموعاد من أشهر ةثالث
   

 ثالثة من ألكثر تاريخها يعواد ال التصفية، قياد ليست الشركة بأن المختصة، الجهات من القضائية بالوقوعات إفااد    

 العروض؛ لتقاديم المحاداد الموعاد من أشهر
 

 العارض أن تثبت الماضي، العام أو الحالي العام صاادر  والزراعة، صناعةوال التجار  غرفة عن صاادر  إفااد     
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 .)عناد اإلنطباق( المطلوبة اللوازم تصنيع أو تجار  يتعاطى
 

براء  ذمة من الصنادوق الوطني للضمان االجتماعي لالشتراك في المناقصات و إستادراجات العروض واالتفاقات    

النسخة االساسية  - ]العروض استادراج أو المناقصة[ جلسةلالادارات الرسمية، صالحة بتاريخ  بالتراضي العائاد 

     او صور  مصادقة طبق االصل.
 

 .المالية وزار  في تسجيل شهااد      

 
 في التسجيل بأن العارض من فااد إ أو اإلنطباق، عناد المضافة القيمة على الضريبة ماديرية في تسجيل شهااد      

 .عليه ينطبق ال المضافة القيمة على الضريبة ماديرية
 

 تاريخها يعواد ال وجوادها، عناد التصفية ومراحل اإلفالس لجهة التجاري السجل على الواراد  بالوقوعات إفااد    

 .العروض لتقاديم المحاداد الموعاد من أشهر ثالثة من ألكثر
  
 .(ينطبق كان إن) ]العروض استادراج أو المناقصة[ في للمشاركة الادعو  خطاب عن نسخة     

 
نسخة عن سجل عادلي للعارض )أي للمفوض بالتوقيع( ومن يمثله قانونا" ال يتعادى تاريخه الثالثة أشهر، خاٍل من     

 حكم شائن. أي

 عن بطاقة الهوية الحاديثة أو صور  عن بيان القياد االفراادي )للمفوض بالتوقيع(.صور     

 وصل يثبت شراء العارض لادفتر الشروط الخاص )عناد اإلنطباق(   

 ]المستنادات تلك بجميع الئحة أادخل[: الفني العرض مستنادات جميع     

                   ___________________________ 

ادها[: أخرى ووثائق مستنادات         ]عادِّ

                   ___________________________ 
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 المنّفذة المشابهة بالمشاريع بيان

 شركات تجمع من العارض تشكل حال في .المطلوبة المشابهة المشاريع عاداد بحسب بيانات تقاديم رضاالع على[

 ] .التالية البيانات تقاديم شريك كل على أفرااد، أو/و

 القيمة التقديرية للمشروع )والعملة(: 

 

 :ومرجعه اسم المشروع 

 

القيمة التقديرية للقسم المنجز من قبل العارض في  

 هذا المشروع:

 

 البلد حيث تم تنفيذ المشروع: 

 

 فترة تنفيذ المشروع )باألشهر(: 

 

 

: )ملتزم أساسي، مقاول الدور في هذا المشروع 

 من الباطن، شريك،...(

 تاريخ البدء بالتنفيذ: 

  

واسم المشرف على  اوعنوانه اإلدارةإسم  

 :االمشروع من قبله

 تاريخ االنتهاء بحسب العقد:  :الفعلي )اشرح في حال التأخير( تاريخ انتهاء التنفيذ

 

التي وّردها العارض في هذا  لوازمتعداد ال 

 المشروع:

 

 وصف مقتضب للمشروع: 
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 السنوي بالدخل بيان

 تجمع من العارض تشكل حال في. المستخادمة العملة تحادياد مع المطلوب بحسب بياناتال تقاديم رضاالع على[

 ].التالية البيانات تقاديم شريك كل على أفرااد، أو/و شركات

 الدخل السنوي  الدخل السنوي العام 

 وع()من المشاريع ذات صلة بالمشر

 السنة

 (Nالسنة الحالية )   

   (N-1) 

   (N-2) 

   (N-3) 

 المعدل    
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 الـتعــــهد

 ]عروض استدراج أو مناقصة[ في لالشتراك تعهد كتاب

   ]المشروع اسم أدخل[  شراء لتلزيم

  ]...البلدية أو المؤسسة العامة أو اإلدارة اسم [ لزوم

 أو{ ]العارض اسم أدخل[ أصحاب أحد أو صاحب ]العارض عن قيعبالتو  المفوض اسم أدخل[ الموقع أنا
 المتخذ  } ]العارض اسم أدخل[ عن بالتوقيع المفوض ]العارض عن بالتوقيع المفوض اسم أدخل[ وكيل
 الهاتف رقم ]........................ ملك................. شارع............ .......... [ في إقامة محل
 أنني أصرح ]...................[ العمل محل في الهاتف رقم ].....................[ امةاإلق محل في

 أدخل[  شراءل العائد ]عروض استادراج أو مناقصة[ في لإلشتراك العائد الخاص الشروط دفتر على اطلعت
 بجميع وأقبل عنه، خةنس تسلمت الذي ،]...البلادية أو المؤسسة العامة أو اإلادار  اسم [ لزوم  ]المشروع اسم

 أو التحفظ أنواع من نوع أي دون كاملة بتنفيذها أتعهد كما جميعها، بها بالتقيد وأتعهد فيه المبينة الشروط
 ذات المحددة الخدمات وكل واللوازم والسلع المواد أقدم أن علي   الصفقة رسو حال في وأتعهد اإلستدراك

 . التلزيم عليها رسا التي الفنية اصفاتالمو  ولجودة الدفتر هذا لشروط وفقا   الصلة

 [ أن على موافقتي أعلنو  الشروط دفتر في المحددة الصالحية ولمدة المعروض بالسعر باإللتزام وأتعهد كما

  .تلقاهت عرض أي بقبول ةملزم غير ]...البلادية أو المؤسسة العامة أو اإلادار  اسم

ذا  دفتر ألحكام وفقا   كاملة بتعهداتي أقم لم أنني ]...البلادية أو المؤسسة العامة أو اإلادار  اسم [ لـ تبين وا 
 أو قضائي أو إداري تدبير بأي ورضاي إرادتي بملء سلفا   أقبل فإني الصفقة لهذه العائد الخاص الشروط

 .األساس هذا على الطلب هذا أقدم وأني اإلدارة تفرضه نقدي جزاء

 ]التاريخ أدخل[ في       
 ]وختمه العارض يعوتوق اسم[       

 .ل.ل/ 050555: /المالي الطابع
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 المؤقت ضمانال كتـاب صيغـة

 

 

 ]المصرف اسم حدد[ مصــرف

  ]...البلدية أو المؤسسة العامة أو اإلدارة اسم  [ جانـب

 

  بناء لصالحكم ضمان كتاب:  الموضوع

 استادراج أو مناقصة[ بخصوص ]عارضال اسم حاداد[ ]الشركة أو السااد  أو السياد[ لآلمر

 :]عروض

 ] ع التلزيموأو الصفقة موض المشروع اسم[  :المشروع

 ] المعتماد المرجع[  :المرجع

 ]التاريخ حاداد[  :تاريخ

 الممثل اسم حاداد[ بالسياد لالممثَّ  ،]المصرف عنوان حاداد[ مركزه ]المصرف اسم حاداد[ مصرف إن

 وبناء ،]الرسمي المصرف  لممثل يفيالوظ المسمى حاداد[ بصفته وذلك أادناه عنه الموقع ]للمصرف الرسمي

 أو للنقض قابلة غير شخصية بصور  يتعهاد ،]لعارضا اسم حاداد[ ]الشركة أو السااد  أو السياد[ لآلمر

 الكفالة قيمة أادخل[ حادواد حتى به تطالبونه مبلغ أي شرط أو قياد أي ادون وفورا   نقادا   يادفع بأن عنها للرجوع

 أسباب لبيان موجب أي ادون منكم وموقع صاادر كتاب بموجب منكم بطل أول عناد وذلك ،(لبنانية لير )  ]

 .المطالبة هذه

 ارتباط أي عن كليا   ومستقل بذاته قائم هذا الضمان كتاب بأن صراحة مصرفنا يقر ، وعليـه

 أي في لمصرفنا يحق ال وبأنه] لعارضا اسم حاداد[ ]الشركة أو السااد  أو السياد[ اآلمر وبين بينكم عقاد أو

 ادفوع بأية يادلي أن أو شأنه أو نوعه كان مهما سبب بأي يتذرع أن كان وقت أي في وال األحوال نم حال

 يتنازل كما. هذا الضمان كتاب إلى ستناادباال به تطالبوننا قاد مبلغ أي تأادية تأجيل أو االمتناع جلأ من

 أي عن أو عنكم ادريص الذي الادفع طلب على االعتراض في أو المناقشة في حق أي عن مسبقا   مصرفنا

 لعارضا اسم حاداد[ ]الشركة أو السااد  أو السياد[ عن يصادر قاد اعتراض أي يقبل أن حتى أو لاديكم، مسؤول

 .لطلبكم بناء إليكم المبلغ ادفع بشأن ]غيرها أو غيرهم أو غيره[ عن أو]

 ]طالشرو ادفتر بحسب الصالحية انتهاء موعاد حاداد[ لغاية به معموال   هذا الضمان كتاب يبقى

 .منه إعفاءنا خطيا   تبلغونا أن إلى أو إلينا تعيادوه أن إلى تلقائيا   مفعوله يتجاداد المهلة هذه وبنهاية

 المبلغ يخفض لطلبكم، بناء هذا الضمان كتاب إلى ستناادباال مصرفنا من تادفع قيمة كل إن

 .المقادار بذات فيه المحاداد األقصى
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 وتنفيذا  . لبنان في المختصة المحاكم صالحياتول اللبنانية للقوانين هذا الضمان كتاب يخضع

 .]إقامة محل الُمّتخذ المصرف عنوان حاداد[ في مؤسستنا مركز في إقامة محل لنا نتخذ ، الموجب لهذا منا

 

..………………… : 

..………………… : 

..………………… : 

..………………… : 

 

 والتــاريخ المكان

 الصفـــة

  االســـم

 التوقيع

 

..………………… : 

………………… :.. 

..………………… : 

 الصفـــة

  االســـم

 التوقيع

 

 المصرف خاتم
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 والمواصفات الكميات قائمة نموذج

 

 أن يجب الكميات جدول في البنود الئحة أدناه، دونةالم التعليمات وفق والمواصفات الكميات جدول نموذج يمأل أن العارض على]

 [.التوريد تطلباتوم الكميات قائمة في اإلدارة قبل من ددةالمح بها المتصلة والخدمات لوازمال الئحة مع تتطابق
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 والمواصفات الكميات قائمة
 _____ نم_____: الصفحة رقم                                                                                                                                   _______________: التاريخ

 _______________: المرجع                                                                                                                                  ______________: المشروع

 تعليق أو تفسير المعروضة لوازمال فاتمواص المطلوبة لوازمال مواصفات الكمية الوحدة والخدمات لوازمال البند رقم

 كل رقم أدخل]

 [بند
 لوازمال أسماء أدخل]

 [...بها المتعلقة والخدمات
 وحدات أدخل]

 [القياس

 بحسب بند كل كمية أدخل]

 [المحددة القياس وحدة

 العارض يعرضها كما المواصفات أدخل] ]اإلدارة حددها كما المواصفات أدخل]

 ] ...لموديالتا أو الماركات أسماء مع

 وتلك المطلوبة المواصفات بين اختالف أي إشرح]

 ]المعروضة

       

       

       

       

 :عارضال اسم 

 :بالتوقيع المفوض اسم

 :الوظيفي المسمى

:التوقيع  
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 األسعار ولاجد نموذج

 

 الئحة أدناه؛ دونةالم التعليمات وفق األسعار جدول جنموذ يمأل أن العارض على]: العارض يقدمه الذي السعر أساس على التلزيم حال في

 قائمة في اإلدارة قبل من المحددة بها المتصلة والخدمات لوازمال الئحة مع تتطابق أن يجب األسعار جدول من األول مودالع في البنود

 [.التوريد تطلباتوم الكميات

 [.المئوي التنزيل نسبة العارض ويحدد باألسعار، المرتبطة اتالخان دارة اإل مألت]: مئوي تنزيل أساس على التلزيم حال في
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 لوازمال أسعار جدول

 (المئوي التنزيل قيمة العارض ويحاداد المئوي؛ التنزيل أساس على التلزيم حال في لألسعار المخصصة األعماد  إلادار ا مألت)

 _____ من_____: الصفحة رقم                                                                                                               _______________: التاريخ

 _______________: المرجع                                                                                                              ______________: المشروع

9 8 7 1 5 4 3 2 1 

السعر اإلجمالي لكل  المنشأ بلد

بند )والعملة( مع 

 القيمة المضافة

 اإلجمالي السعر

 (والعملة) بند لكل

 

 (والعملة ) الوحدة سعر

] DDU أو DDP أو CIF أو  CFRأو CIP ...مع 

  ]التسليم موقع عنوان تحادياد

  البند رقم لوازمال وصف التسليم تاريخ  القياس وحدة الكمية

 المنشأ بلد أدخل[

 ]بند لكل

السعر  أدخل[

اإلجمالي مع القيمة 

 ]المضافة

 السعر أدخل]

 [بند لكل اإلجمالي

 كل كمية أدخل] [وحدة سعر أدخل]

 وحدة بحسب بند

 [المحددة القياس

 وحدات أدخل]

 [القياس

 تاريخ أدخل]

 [التسليم

 لوازمال أسماء أدخل]

 أو اللوازم أو

 [...المعدات

 كل رقم أدخل]

 [بند

         

 :عارضال اسم

 :بالتوقيع المفوض اسم

 :الوظيفي المسمى

 :التوقيع

 (باألرقام) (بالحروف)
 القيمة على الضريبة دون من اإلجمالي السعر

 المضافة

 المضافة القيمة على الضريبة (باألرقام) (بالحروف)

 المضافة القيمة على الضريبة مع اإلجمالي السعر (باألرقام) (بالحروف)
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 بالعقد المتصلة الخدمات أسعار جدول

 أساس على التلزيم حال في لألسعار المخصصة األعماد  اإلادار  مألت) – (نفسها لوازمال عن منفصل بشكل تسعيرها اإلادار  تطلب حال في... البيع بعاد ما خادمات صيانة، تادريب، مثال)

 (المئوي التنزيل قيمة العارض ويحاداد المئوي؛ التنزيل

 _____ من_____: الصفحة رقم                                                                                                               _______________: التاريخ

 _______________: المرجع                                                                                                              ______________: المشروع

8 7 1 5 4 3 2 1 

 اإلجمالي السعر أخرى تفاصيل

 للخدمة

 مكان في التسليم تاريخ  القياس وحدة الكمية الوحدة سعر

 النهائية الوجهة

 الخدمة رقم الخدمة وصف

 تفاصيل  أدخل]

  ]صلة ذات
 اإلجمالي السعر أدخل]

 [بند لكل
 الوحدة  سعر أدخل]

 [بند لكل

 بحسب بند كل كمية أدخل]

 [المحددة القياس وحدة

 يوم مثال القياس وحدات أدخل]

 [...صيانة شهر أو تدريب

 التسليم ومكان تاريخ أدخل]

 [خدمة لكل النهائي

 رقم أدخل] [الخدمة اسم أدخل]

 [الخدمة

        

        

 :عارضال اسم

 :يعبالتوق المفوض اسم

 :الوظيفي المسمى

 :التوقيع

 المضافة القيمة على الضريبة دون من اإلجمالي السعر (باألرقام) (بالحروف)

 المضافة القيمة على الضريبة (باألرقام) (بالحروف)

 المضافة القيمة على الضريبة مع اإلجمالي السعر (باألرقام) (بالحروف)
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  العقاد بتصاديق تبليغ رسالة نموذج

 ]العنواناالسم و أادخل[: الملتزم عنواناسم و

 ] التلزيم موضوع الصفقة أو المشروع إسم[ :المشروع

 ]للمشروع المعتماد المرجع[ :المرجع

 

 المحترمين، ]التلزيم عليها رسا التي الشركة اسم[ السااد 

 المرجع قبل من أعاله ليها المشار العقاد تصاديق تبلِّغكم أن ]...البلادية أو المؤسسة العامة أو اإلادار  إسم[ يسرّ 

 . ]العقاد قيمة أادخل[ بقيمة وذلك الصالح

 عنوان أادخل[: التالي عنواننا من منه موقعة نسخة على الحصول وبإمكانكم قبلنا، من العقاد توقيع تم وعليه،

 .]اإلادار 

 تاريخ من أيام عشر  مهلة خالل( التنفيذ حسن كفالة أو) النهائي ضمانال تقاديم يجب العقاد، شروط وبحسب
 المطلوبين، والمضمون بالشكل ضمانال تقاديم وعناد. العقاد قيمة من% 11 بقيمة وذلك الكتاب هذا استالمكم
 .المؤقت ضمانال استرادااد بإمكانكم

 من عمل ايام خمسة خالل ، وذلكااللتزام قيمة من لفباأل ثالثةبنسبة  المالي الطابع رسمتسادياد  كما ويتوجب
ن التأخر في تسادياد رسم الطابع المالي تعرضكم لغرامة مالية تعاادل عشر  أضعاف قيمة إ .التبليغ هذا تاريخ

 الرسم المتوجب.

 .]العقاد شروط بحسب الفتر  أو التاريخ حاداد[ هو العقاد بتنفيذ البادء موعاد بأن نبلِّغكم تقادم، ما على بناء  

 

 ]... البلادية ئيسر أو المؤسسة العامة رئيس أو العام المادير أو الوزير إسم[: اإلسم

 :الوظيفي المسمى

 ]...البلادية أو المؤسسة العامة أو اإلادار  إسم[: ادار اإل

 :التوقيع

 :التاريخ
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  التورياد متطلبات – الثاني الجزء

 

 الفنية المواصفات: الفصل الرابع

  في شتراكلال 

 ]عروض ستادراجا أو مناقصة[

 الصلة ذات تقاديم الخادماتو ولوازم سلع تورياد

 

 

 ] ع التلزيموأو الصفقة موض المشروع اسم[ :لمشروعا

 ]للمشروع المعتماد المرجع[ :المرجع
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 الفنية المواصفات

 ادار إلل توجيهات               

 }للمشروع المحاداد  الفنية بالمواصفات التالية والتوجيهات الشروحات إستبادال ادار اإل على{

. بها المتصلة والخادمات وازملل الفنية الخصائصو ادار اإل تحاجا تحادياد هو الفنية المواصفات من الهادف إن

 بشكل ،ادار اإل حاجات على أفرااد،  أو مصانع أو شركات من بالتورياد، المهتمين إطالع الى يهادف التحادياد هذا

 .للمطلوب مطابق عرٍض  تقاديم لهم ليتسنى وكامل، وواضح ادقيق

 :الفنية المواصفات إلعداد األساسية الخطوات هي ما

  أو/و وثائق أو/و مستنادات  أو/و أقسام أو/و مصالح أو/و أفرااد، من والمعطيات المعلومات مصاادر تحادياد -1

 ...الخ كاتالوجات، أو/و صناعية/مهنية مراجع أ/و اإلنترنت

 .الصفقة موضوع لوازمال من المباشرون المستفيادون هم المعلومات مصاادر أهم من . أ

 إمكانية أي تفاادي مع) تقنيين خبراء أو بخبير االستعانة يادالمف من معقاد ، لوازم تورياد حال في . ب

 (.المصالح في للتضارب

 ضرورية LIBNOR بمواصفات اإلستعانة . ت

 السوق في الموجواد  لوازمال حول فكر  ادار اإل عطيت المصّنعين من عاداد من كاتالوجات . ث

 والحاجات السوق إمكانيات مراعات بشرط المهمة المعلومات مصاادر من اإلنترنتتعتبر  . ج

 الضرورية

  شراؤها المنوي وازملل تورياد مصاادر إيجااد إمكانية من للتأكاد السوق ادراسة -2

 واإلطالع البحث إزاديااد مع تادريجيا   يتطور بشكل الحاجات توثيق -3

 الفنية المواصفات إنتاج -4

 لوازمال مواصفات بين والمفاضلة للتمايز( وجوادها حال في) التقنية المفاضلة شروط تحادياد -5

 .اإلادارية األصول بحسب الموافقات على والحصول نهائيا   المواصفات زإنجا -6

 

 :يلي ما االعتبار بعين آخذا الفنية بالمواصفات مفصلة قائمة عد  ت أن اإلدارة على
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  ّالمواصفات كانت إذا ما حادادت أن خاللها من اإلادار  ستطيعت واضحة مؤشرات من الفنية المواصفات فتتأل 
 مادى وتحادياد روضالع تقييم ستطيعت وبالتالي المطلوبة للمواصفات مطابقة ارضونالع يقادمها التي الفنية

 المستوفية روضالع إعادااد عملية لستسهّ  جيادا   المحاداد  الفنية المواصفات فإن ولذا. الشروط لادفتر استجابتها
 .اإلادار  قبل من ومقارنتها وتقييمها فحصها إلى باإلضافة ، العارضين قبل من للمواصفات

 

 مستخادمة وغير جادياد  لوازمال في المستخادمة والموااد لوازمال جميع تكون أن عااد    المواصفات تتطلب 
 .العقاد في ذلك غير يذكر لم ما المستعملة، الموااد ومواصفات التصميم في التطور ادرجة وتحاداد

 

 استخادمت مواصفاتل العينات توفر وقاد. الممكنة الممارسات أفضل من الفنية المواصفات تستفياد أن يجب 
 .الفنية المواصفات وضع في صلبة أرضية القطاع، أو لبنان في مشابهة ناجحة صفقات في

 

  ّهذا وتكرار لوازمال تعقياد مادى على يعتماد وهذا مفيادا، يكون قاد ’الفنية للمواصفات ثابتة معايير وضع إن 
 والموااد، الصنعة، تقيياد لتتجنب واسعة الفنية المواصفات تكون أن يجب كما. التورياد عمليات من النوع

 .شبيهة لوازم تصنيع في عااد  المستخادمة والمعادات
 

 تجنب يجب. مقيِّاد  تكون ال أن يجب الشروط ادفتر في والمصنعية والموااد للمعادات المحاداد  المعايير 
 المطلوبة والبنواد الموااد تحصر أخرى تفاصيل أية أو المصور ، األادلة وأرقام التجارية، لألسماء اإلشار 

 هذه وصف يتبع أن يجب ممكنا   ذلك يكن لم حال في. اإلمكان قادر وذلك معين، مصنع من المنتجة بتلك
 ".بموافقة اإلادار  يعاادلها ما أو" جملة البنواد

 

 للحصر ال كأمثلة التالية، بالنقاط يتعلق فيما المتطلبات جميع الفنية المواصفات تبين أن يجب: 
 

 الموااد هذه وتصنيع إلنتاج المطلوبة المصنعيةو الموااد معايير  (أ)

 المطلوبة البيئي األاداء ومستويات الجواد  مستويات (ب)

 القبول ومعايير( والرقم النوع) المطلوبة ختباراتاال تفاصيل  (ج)

 المطلوبة وازملل األاداء أو/و المقاسات (اد)

 التوضيب طريقة (هـ)

 .وجه أكمل على االنتهاء/التسليم لتحقيق وبةمطل به متصلة خادمات أو/و إضافي عمل أي (و)

 .فيها اإلادار  مشاركة وطبيعة الموراد قبل من تنفيذها يجب التي النشاطات تفاصيل (ز)

 المقطوعة التعويضات ومواصفات لوازمال كفالة تغطيها التي الضمانات بتفاصيل قائمة (ح)
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 المطلوبة لتسليما بمهل جادول (ط)

  

 والادنيا العليا القيم ذلك في بما واألادائية، الفنية والخصائص المتطلبات جميع المواصفات تبين أن يجب 
 ذجابنم يرفق) خاصا   نموذجا الضرور ، عناد ،اإلادار  ضيفت. مناسب هو كما المقبولة، أو المضمونة

 هذه مقابل األادائية الخصائص هذه حول ةتفصيلي معلومات العارض فيه ليبين( لثالثا الفصل – العرض
 معايير وجواد حال في اإلضافية المواصفات تحادياد العارض وبإمكان كما المقبولة؛ أو لمضمونةا القيم

 .تقنية مفاضلة
 

 أو فنية جاداول أو منها، جزءا   أو الفنية المواصفات هذه جميع هرضع في يبين أن العارض من اإلادار  طلبت عنادما

 بها تقاديمها يجب التي والطريقة المطلوبة المعلومات وطبيعة مادى بالتفصيل حادادت أن اعليه أخرى، يةفن معلومات

 .العارض قبل من رضالع في

 

 :أيضا   التالية الشروط إحترام الفنية المواصفات على

 غموض ادون من الوصف في والادقة الوضوح -

 المعقاد  وغير المبسطة الغة -

 اإلكتمال -

 الصفقة إطار خارج هو وما الصفقة في اداخل وه ما تحادياد في الادقة -

 للوضوح أساسي كشرط التعيين التعابير؛ إستعمال في والادقة التحادياد -

 الفنية للمواصفات واضحة هيكلية -

 منفصلة بأقسام للحاجات تفصيل -

 المنافسين أحاد كفة ترجيح أو المنافسة تقيياد عادم محاداد، منتج أو صنف ألي اإلنحياز عادم -

 الوطنية والمعايير والشروط اتالمواصف إحترام -

 والمتطلبات المواصفات بين فيما التضارب وعادم التناسق -

 منها المنشوادين والهادف للغاية لوازمال إنطباق ضمان -

. الفنية بالمواصفات ملخصا مقادِّ ت أن المفترض من كان إذا تالي،ال الجادول في المعلومات ادخلتُ  أن اإلادار  على{

 .}المطلوبة المواصفات مع تطابقها كيفية إليضاح مشابها   ال  جادو يجهز أن العارض وعلى
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 :التالية الفنية والمواصفات المعايير مع تتوافق بها المتصلة والخادمات لوازمال. الفنية المواصفات ملخص"

   

 البند رقم
 المتصلة والخدمات لوازمال أسماء

 بها
 الفنية والمواصفات المعايير

 [الفنية والمواصفات المعايير أادخل] [االسم أادخل] [البناد رقم أادخل]

   

   

   

   

   

 

  الفنية والمواصفات المعايير تفاصيل

 [الفنية للمواصفات مفصال   وصفا   أادخل]

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________________________________________________  
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 المخططات

 

 .مخططات"[ تضمني ال" أو" تضمني]" الشروط ادفتر

 

 [تضمينها سيتم الوثائق هذه كانت إذا التالية المخططات قائمة أادخل]

 

 خططاتالم قائمة

 الغرض المخطط اسم المخطط رقم
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 الهندسيأو /المخبري و والفحص االختبار

 

المخبرية  والفحوص االختبارات قائمة أادخل: ]التالية الهنادسية أو/المخبرية و والفحوص االختبارات إجراء يتمس

 [الهنادسية أو/و

 

 الهندسي أو/المخبري و والفحص االختبارات قائمة

 الهندسي أو/المخبري و الفحص أو/و االختبار بند لكل ملخص وصف  البند رقم
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  التورياد متطلبات – الثاني الجزء

 

 الكميات قائمة: الفصل الخامس

  في شتراكلال 

 ]عروض ستادراجا أو مناقصة[

 الصلة ذات تقاديم الخادماتو ولوازم سلع تورياد

 

 

 ] ع التلزيموأو الصفقة موض المشروع اسم[ :المشروع

 ]للمشروع المعتماد المرجع[ :المرجع
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 التسليم وجدول لوازمال قائمة .1
  )(اد) العمواد العارض يمأل بينما( خ العمواد إلى أ العمواد من) الجادول هذا مألت أن اإلادار   على(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 رقم

 البند
 الوحدة الكمية لوازمال وصف

 التسليم مكان

 النهائي

 التسليم ريختا

 موعد أقرب 

 للتسليم
 للتسليم موعد آخر

 يمأل( العطاء مقدم قبل من المقترح التسليم موعد

 )العارض قبل من

 اد خ ح ج ث ت ب أ

 أادخل]

 رقم

 [البناد

 أادخل] [لوازمال وصف أادخل]

 كل كمية

 بناد

 [مطلوب

 أادخل]

 الوحاد 

 [كمية لكل

 عاداد أادخل] ]التسليم مكان ادخلأ[

 تلي  تيال األيام

 تفعيل تاريخ

 [العقاد

 التي األيام عاداد أادخل]

 تفعيل تاريخ تلي

 [العقاد

 [العقاد تفعيل تاريخ تلي التي األيام عاداد أادخل]
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  والتسليم االنتهاء وجدول بالعقد المتصلة الخدمات قائمة .0

 (الحاجة وبحسب لوازمال تسليم تواريخ مع ومتوافقة واقعية المطلوبة االنتهاء تواريخ تكون بحيث الجادول، هذا مألت أنادار  اإل على)

 الخدمات به ستقدم الذي المكان  الوحدة 4 الكمية الخدمة وصف الخدمة رقم
 تقديم من االنتهاء( تواريخ) تاريخ

  الخدمات

 البنواد كميات أادخل] [المتصلة ادماتالخ وصف أادخل] [الخادمة رقم أادخل]

 [توريادها المرااد

 الوحادات أادخل]

 [بناد لكل

 [المطلوب االنتهاء تاريخ أادخل] [المكان اسم أادخل]

      

      

      

 .ينطبق كان إن .1

© Institut Des Finances Basil Fuleihan

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

and is copyrighted work.



 

 

اللبنانية الجمهورية  
  اسم الوزار  أو اإلادار  الرسمية المعنية

 اسم المؤسسة العامة أو الماديرية المعنية )عناد اللزوم(

  ثالث: العقادالجزء ال

 الفصل الساادس: شروط العقاد العامة

 

 

_:________________________________المشروع اسم  
 
 
 

Page 67 of 95 

 

 

 

 العقاد – ثالثال الجزء

  العامة العقاد شروط: الفصل الساادس

  في لالشتراك 

 ]عروض استادراج أو مناقصة[

 الصلة ذات تقاديم الخادماتو ولوازم سلع ادتوري
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 العامة العقد شروط
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 العامة العقد شروط

 التعريفات .1
 :أادناه المادرجة المعاني لها ستكون التالية والمصطلحات الكلمات 

 وثائق إلى باإلضافة ،(والملتزم إلادار ا) الطرفين بين المبرمة االتفاقية يعني" االتفاق" أو" العقاد" (أ)

 .هنا إليها مشار أخرى وثائق وأي والمتممة، الملحقة الوثائق جميع فيها بما هنا، إليها المشار العقاد

 .التعاديالت ذلك في بما العقاد، اتفاقية في المادرجة الوثائق تعني" العقاد وثائق" (ب)

 أو التخفيض أو للزيااد  قابلة وهي العقاد، في والمحاداد للملتزم يادفع الذي السعر تعني" العقاد قيمة" (ج)

 .االتفاقية بنواد بحسب التعاديل

 حسب الشهر هو والشهر( الميالادي) الشمسي التقويم حسب اليوم هو اليوم": الشهر"و" اليوم" (اد)

 أو يوم أول وقوع حال وفي (.العقاد في المحاداد  األخرى التعريفات عادا ما) أيضا   الشمسي التقويم

 األول اليوم بمثابة التالي العمل يوم ُيعتبر رسمية، عطلة يومالعقاد  في مبينة مهلة أي من يوم آخر

 .األخير اليوم أو

 مع يتوافق بما بالعقاد المتصلة الخادمات وإنجاز لوازمال لتورياد الملتزم استكمال معناها "االنتهاء" (ه)

 .العقاد في المادرجة والبنواد الشروط

 التي األخرى الموااد أو/و والمعادات واآلليات الخام والموااد البضائع معناها" اللوازم" أو" السلع" (و)

 .العقاد بموجب للمشتري يؤمنها أن الملتزم على يجب

 والخادمات وازملل المشترية البلادية أو المؤسسة العامة أو اإلادار  تعنيأو "اإلادار " " المشتري" (ز)

 .الخاصة لعقادا شروط في مبينة هي كما بها، المتصلة

 والتادريب والتركيب التأمين مثل ،لوازمال لتورياد المرافقة الخادمات تعني" المتصلة الخادمات" (ح)

 .ُوجادت إذا العقاد تحت الملتزم التزامات من وغيرها المبادئية والصيانة

 مع بالتعاقاد يقوم االثنين، من مزيج أو معنوي أو طبيعي شخص أي تعني" الباطن من مقاول" (ط)

 .  بها المتصلة الخادمات من جزء أي تنفيذ أو المطلوبة لوازمال من جزء لتأمين لملتزما

 عرضه على الموافقة تمت الذي االثنين، من خليط أو معنوي أو طبيعي شخص أي هو" الملتزم" (ي)

 . العقاد في ذكر وهكذا ،(اإللتزام تصاديق بعاد) اإلادار  قبل من

 أو/و لتسليم العقاد في المحاداد  األمكنة أو المكان هو" المواقع" وأ" الموقع" أو" التسليم موقع" (ك)

 . الخاصة العقاد شروط بحسب وذلك بها، المتصلة الخادمات وإنجاز لوازمال تشغيل أو/و تركيب

 فيها يضمن والتي المؤقت االستالم تاريخ من الممتاد  الزمنية الفتر  هي" العيوب مسؤولية فتر " (ل)
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 بعاد النهائي اإلستالم تقرير صادور بعاد اإلادار  عن الصاادر  الشهااد  هي" العيوب تصليح شهااد " (م)

 .الغاية لهذه واجباته لكل الملتزم وإتمام العيوب مسؤولية فتر  انقضاء

 إن) ولصالحها مركزها في األعمال تنفيذ سيتم التي البلادية أو العامة اإلادار  به ويقصاد" المستفياد" (ن)

 (.ينطبق كان

 العقاد بحسب المطلوبة والمصرفية المالية التأمينات أو الكفاالت أنواع جميع بها ويقصاد" الكفالة" (س)

 .السلفات وكفالة( التنفيذ حسن كفالة أو) النهائي ضمانال الحصر، ال المثال سبيل على وتتضمن

 العقد قوثائ .2
 بعضها ويفسر ومتكاملة مترابطة( أجزائها وجميع) للعقاد المكونة الوثائق جميع العقاد، في ترتيبها بحسب 

 ويتم الفرعية؛ الفقرات أو الفقرات تسميات عن النظر بغض متكاملة كوحاد  العقاد اتفاقية تقرأ. البعض

 . اللبناني القانون إلى بالرجوع نقصان أي تفسير

 والمالي ياالدار الفساد .3
 بأعلى يلتزموا أن والمستشارين، والمقاولين والمورادين، والعارضين، الملتزمين، على اإلادار  شترطت 

 :ادار اإل فإن السياسة، هذه ولتحقيق. العقاد وتنفيذ التورياد فتر  خالل المهنية األخالق معايير

 :يلي كما أادناه المادرجة المصطلحات األحكام هذه لغرض فعرّ ت (أ)
 سواء قيمة ذي شيء أي استادراج أو استالم أو إعطاء أو عرض تعني" فاساد  ممارسة" .1

 التورياد عملية في 9عام مسؤول أو موظف عمل على للتأثير مباشر غير أو مباشر بشكل
 العقاد؛ تنفيذ في أو

 عقاد؛ تنفيذ أو تورياد عملية على للتأثير إغفالها أو الحقائق تشويه تعني" احتيالية ممارسة" .2
 بعلم سواء العارضين، من أكثر أو اثنين بين ترتيب أو خطة أية تعني" تواطئّية ممارسات" .3

 تنافسية؛ وغير زائفة مستويات على أسعار تقاديم بهادف علمه، ادون أو المشتري من
 مباشر بشكل سواء ممتلكاتهم، أو أشخاص بإيذاء التهادياد أو إيذاء تعني" قهرية ممارسات" .4

 .عقاد تنفيذ على التأثير أو تورياد عملية في مشاركتهم على للتأثير مباشر، غير أو

 محاداد غير ألجل سواء األهلية، عادم إعالن ذلك في بما فراد، أو مؤسسة أية على عقوبات سيفرض (ب)

 من أو مباشر بشكل سواء تورطت قاد المؤسسة أن وقت أي في تبين إذا الوقت، من محاداد  لفتر  أو

 عقاد على للحصول التنافس أثناء قهرية أو تواطئية أو حتياليةا أو فاساد  ممارسات في وكيل، خالل

 .العقاد ذلك تنفيذ أثناء أو

 

 التفسير .4
 .صحيح والعكس الجمع المفراد  الصيغة تعني قاد ذلك السياق تطلب إذا 4.1
 .العقاد شروط عن استفسارات أي لتوضيح تعليمات بتقاديم اإلادار  قومتس 4.2
 :التالية األسبقية ادرجة حسب للعقاد المكونة المستنادات تفسير سيتم 4.3
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 .اإللتزام بتصاديق التبليغ أو (وجاد إذا) النهائي القبول كتاب -1
 .االلتزام عقاد -2
 .الخاصة العقاد شروط -3
 .العامة العقاد شروط -4
 .والرسومات المواصفات -5
 .الكميات قائمة -6
 .التورياد عملية خالل عليها قانونية إيضاحات أو تعاديالت وأي الملتزم عرض -7

 اللغة .5
 والملتزم اإلادار  بين المتباادلة بها المتصلة والمستنادات المراسالت جميع العربية؛ اللغة يه العقاد لغة 5.1

 تكون أن يمكن العقاد من جزءا   تعتبر التي والمطبوعات المساناد  الوثائق. العربية باللغة تكتب أن يجب
 .لذلك اإلادار  بطل عناد العربية باللغة األصل طبق قانونية بترجمة مرفقة تكون أن على ،أخرى بلغة

 ادقة مسؤولية وتحمل المعتماد ، اللغة إلى يقادمها وثائق أي ترجمة نفقات جميع يتحمل أن الملتزم على 5.2
 .يقادمها التي للوثائق الترجمة

  مؤسسة أو الشركات اتحاد أو الشراكة .6
 الصفقة، في المشاركة لغرض اجتمعوا مؤسسة أو شركات اتحااد أو شركاء عاد  من يتألف الملتزم كان إذا 

 نوايعيّ  أن وعليهم العقاد أحكام تنفيذ عن اإلادار  أمام مسؤولين وأفراادا، مشتركين األطراف، جميع يعتبر

 تشكيلة أو تركيبة تغيير يجوز وال. المؤسسة أو الشركات اتحااد أو الشركاء ملزِ يُ  كرئيس للعمل واحادا طرفا

 .ذلك على المسبقة ار  اداإل موافقة ادون المؤسسة أو الشركات اتحااد أو الشراكة

 االتصاالت .7
 تسلمه إذا فقط إشعار بأي سيعتاد كما. خطية كانت إذا فقط بها سيعتاد إليها المشار األطراف بين االتصاالت 7.1

 اإلعالن ُيعتبر كان، سبب ألي شخصيا   الملتزم تبليغ اإلادار  على تعذر إذا. األصول حسب اآلخر الطرف
 ومن شخصي، تبليغ بمثابة اإلادار  مكاتب مادخل على اإلعالنات لوحة على المعلق المتخذ  اإلجراءات عن

 . عينه اإلعالن على الُمبّين التعليق تاريخ
 .الحقا يأتي أيهما سريانها، تاريخ من أو استالمها تاريخ من فاعلة المذكر  تعتبر 7.2
 .  الطرفين ممثلي وعناوين أسماء الخاصة العقاد شروط تحاداد الغاية، ولهذه 7.3

 الحاكم القانون .8
 .اللبناني القانون هو العقاد ويفسر يحكم الذي القانون 8.1
 والتي العامة العقاد شروط من 7 للفقر  وفقا   اإلادار  من يتلقاها التي التعليمات جميع ينفذ أن الملتزم على 8.2

 .اللبنانية الادولة قوانين مع تتطابق
 

 النزاعات حل .9
 طريق عن بالعقاد يتعلق فيما بينهما ينشأ نزاع أي لحل ممكن جهاد بكل يقوما أن والملتزم اإلادار  على 9.1

 .والمباشر  يةالوادّ  المفاوضات
 المختصة اللبنانية المحاكم قبل من اللزوم، عناد ،به يبت أن يجب وادّية، بطريقة حله يمكن ال خالف أي إن 9.2

إعتمااد أما في حال أصادر مجلس الوزراء موافقته المسبقة على إمكانية  .اللبناني للقانون وفقا   وذلك
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 التوريد نطاق .10
 على يجب. التورياد متطلبات في المحاداد  لتلك مطابقة بها المتصلة والخادمات لوازمال تكون أن يجب

 ،واالنتهاء التسليم وجادول التورياد نطاق في الواراد  بها المتصلة والخادمات لوازمال كافة يؤمن أن الملتزم

 .العامة العقاد شروط من 11 الفقر  في محاداد هو كما

  واالنتهاء والتسليم العمل وبدء العقد نفاذ .11
 .اإلادارية بالطرق العقاد بتصاديق الملتزم تبليغ بعاد نافذا   العقاد يعتبر 11.1
 .الخاصة العقاد شروط في المحاداد  المهلة خالل أو المحاداد الموعاد في بالعمل الملتزم يباشر 11.2
 جادول مع الفعلي التسليم جادول يتطابق أن يجب العامة، العقاد شروط من 29.2 الفرعية  الفقر مراعا  مع 11.3

 شروط في واالنتهاء التسليم مهلة وتحاداد. له تحاديث أي أو التورياد متطلبات في المذكور واالنتهاء، التسليم
 . الخاصة العقاد

 والرسومات الوثائقالنماذج و كافة يمتقاد واالنتهاء، للتسليم الملتزم مسؤوليات من أساسي جزء ويعتبر كما 11.4

 وفي العقاد بحسب المطلوبة التقاريرو التوزيع/التسليم ووثائق الشحن وتفاصيل والصيانة التشغيل وادالئل

 أي تقاديم في أو التسليم جادول على التحاديث تقاديم في التأخير. اإلادار  قبل من المطلوبة أو المحاداد  أوقاتها
 مبالغ باحتجاز أو الملتزم مستحقات تسادياد في التأخير يسبب قاد أعاله مذكور ال المستناداتالموااد أو  من

 .أو بإقتطاع غرامات مناسبة ادار اإل راهات
 مفصال ، العمل برنامج ادار اإل إلى يقادم أن العقاد، تصاديق تبلغه تاريخ من أسبوع فتر  خالل الملتزم على 11.5

 وتوقيتها، والنشاطات األعمال جميع تتابع وترتيب المطلوبة البنواد وتأمين العقاد تنفيذ طرق فيه يبين
 .اموافقته على للحصول

 على ذلك وتأثير المطلوبة النشاطات كل في تقادم من به القيام تمّ  ما تضمينه يعني البرنامج تحاديث 11.6

 .النشاطات هذه تتابع على تأثيره وكذلك المتبقية النشاطات
 الحاجة ادعت وكلما للبرنامج شهريا   تحاديثا  ( اموافقته ىعل الحصول بغرض) لإلادار  يقادم أن الملتزم على 11.7

 .اإلادار  طلب على وبناء   ذلك إلى
 إلى تقاديمه ويعياد البرنامج يراجع أن وعليه. مسؤولياته من الملتزم تعفي ال البرنامج على اإلادار  موافقة 11.8

 واألحاداث المشروع، لىع طرأت التي التغييرات تأثير سيبين عراجَ المُ  والبرنامج. وقت أي في اإلادار 
 .تأخير ألي المسببة

 الملتزم مخاطر .12
 من بيانها التالي المخاطر مسؤولية الملتزم يتحمل العقاد، بموجب أخرى بمسؤوليات اإلجحاف ادون من

 :العيوب تصليح شهااد  إصادار تاريخ وحتى العمل بادء تاريخ

 تنفيذ نتيجة تحادث والتي كألمال أضرار أو/و خسار  أو/و وفا  أو/و أشخاص إصابات مخاطر  أ

 أو الملتزم بواسطة قانوني حق أي عرقلة أو/و الواجبات التفاق خرق أو/و اإلهمال أو/و الصفقة

 .الملتزم بواسطة – معه التعاقاد أو – توظيفه تمّ  شخص أي

 الملتزم من خطأ عن الناتج  المعادات، أو/و الموااد أو/و التجهيزات أو/و وازملل: الضرر مخاطر   ب

 الملتزم بإمكان كان آخر خطأ أو الملتزم، بواسطة – معه التعاقاد أو – توظيفه تمّ  شخص أي أو

 .يفعل ولم مخاطره، أو السلبي تأثيره من الحاد
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 والموااد التجهيزات في وكذلك إنهائها وتاريخ لوازمال في العيوب وتصحيح العيوب مخاطر -اد

 .الصلة ذات والخادمات والمعادات

 .الموقع في األنشطة جميع سالمة عن مسؤوال   الملتزم يكون

 العقد قيمة .13
 .للتغيير قابلة غير ثابتة اإلادار  من الملتزم يتقاضاها التي بها، المتصلة والخادمات لوازمال أسعار تبقى 13.1
 .ذلك ادار اإل تطلب إذا الكميات قائمة بنواد من بناد أي لسعر بتحليل ادار اإل إلى يتقادم أن الملتزم على 13.2

 الدفع شروط .14
 كفاالت مقابل للملتزم سلفات ادفع ادار اإل بإمكان بالتنفيذ، المباشر  وبعاد العقاد بتصاديق الملتزم إبالغ بعاد 14.1

 بالمئة لعشرينوا الخمسة السلفات مجمل تتعادى أال على العقاد بحسب المطلوب النموذج بحسب مصرفية
 حال في السلفات، قيمة تحاداد. أقل أيهما لبنانية، لير  (مليون ثالثون) 31،111،111 أو العقاد قيمة من

 .الخاصة العقاد شروط في وجادت،
 على كمبالغ المنجز  الخادمات أو/و لوازمال قيمة ادفع باإلمكان أنه إال العقاد؛ إنجاز بعاد العقاد قيمة ادفع يتم 14.2

 لادى موقوفا   العشر ويبقى المستحق، المبلغ أعشار تسعة اقتطاع بعاد وذلك المؤقت، ماالستال بعاد الحساب
 ال العقاد كان وإذا النهائي، االستالم عناد العشرية التوقيفات هذه تراد. النهائي االستالم يتم أن إلى اإلادار 

 تطبيقا   عليه ترتبت قاد نتكو التي الذمم الملتزم يساداد أن بعاد التوقيفات هذه تراد ،لوازمال لضمان ماد  يحاداد
 .واآللية التفاصيل الخاصة العقاد شروط تحاداد .العقاد ألحكام

 لوازمال تصف التي بالفواتير مرفقة األصول، حسب لإلادار  خطية مالية مطالبة الملتزم يقادم أن يجب 14.3
 من 11 الفقر  بحسب الضرورية وبالوثائق الموقّعة، التسليم ووثائق المنفذ  بها المتصلة والخادمات

 المبرمة االلتزامات جميع إتمام وعناد الضرورية، القانونية المستنادات الى باالضافة العامة، العقاد شروط
 .العقاد في

 وأي الصحيحة الفواتير استالم تاريخ من يوما   91 خالل لألصول المطابقة الادفعات اإلادار  صرفت 14.4
 .لها اإلادار  وقبول صلة ذات مستنادات أو وثائق

 الى الملتزم.  الادفع في تتأخر إذاى اإلادار  فوائاد تأخير ب علتّ رال يت 14.5
 
 

 والرسوم الضرائب .15
 .بها المعمول والرسوم الضرائب جميع األسعار تشمل 

      النهائي الضمان : التنفيذ حسن كفالة .16
 يذالتنف حسن كفالة االلتزام، تصاديق إبالغه تاريخ من أيام عشر  خالل ،ادار اإل إلى الملتزم يقادم أن يجب 16.1

 لادى كفالته مقبولة بنك من الضمان  هذا يصادر العقاد؛ قيمة من% 11 توازي بقيمة النهائي الضمان  أو
 تادفع نقادية كفالة بموجب أو( بالعقاد ملحقة نماذج) تاسعال الفصل في المرفق النموذج حسب وذلك الادولة
ب ما تحاداد شروط العقاد )بحس مباشر  المختصة اإلادار  صنادوق أو الخزينة صنااديق ىحادا الى قيمتها

 .المشتري لصالح الصفقة موضوع المشروع باسم ضمانال ويحاداد. إيصال لقاء وذلك ،الخاصة(
 محضر على وبناءنهائي ال االستالم تاريخ بعاد" يوما 31 حتى المفعول ساري النهائي الضمان  يظل 16.2

الضمان النهائي بعاد اإلستالم  بإمكان اإلادار  تخفيض قيمة. الغرض لهذا استالم لجنة تضعهنهائي  استالم
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 . أعاله 11.2 المااد  بحسب النهائي الضمان  الملتزم إلى ادار اإل عيادت 16.3
 في الملتزم إخفاق عن تنتج خسار  أي عن حصري، غير كتعويض، ادار لإل النهائيالضمان  عوائاد تادفع 16.4

 .ادار لإل مستحقة مبالغ القتطاع أو عقادال بحسب التزاماته من االنتهاء

 النشر حقوق .17
 قادمها ومعلومات بيانات على تحتوي التي األخرى الموااد وجميع والوثائق المخططات جميع نشر حقوق 

 أي أو الملتزم قبل من اإلادار  إلى مباشر  تقاديمها تم إذا أو الملتزم، باسم مسجلة تبقى ،اإلادار  إلى الملتزم

 .الثالث الطرف هذا باسم مسجلة النشر حقوق تبقى الموااد، مورادي ذلك في بما ثالث، طرف

 السرية المعلومات .18
 اكتشفها أو له قادمت معلومات أو بيانات أو وثائق أية عن اإلفصاح وبعادم التامة، بالسرية الملتزم يتقياد 18.1

 ثالث، طرف ألي بالعقاد مباشر غير أو مباشر بشكل وتتعلق إلغائه، أو تنفيذه أو العقاد توقيع خالل أو قبل
 الضرورية الوثائق أو البيانات أو المعلومات هذا من يستثنى. الخطية اإلادار  موافقة على الحصول ادون

 وفي. األصول بحسب العقاد من جزءا لينفذ الباطن من مقاول الى عنها اإلفصاح الى الملتزم يحتاج والتي
 الذي لذلك مشابه الباطن من المقاول من السريةب التزام على يحصل أن الملتزم على يجب الحالة هذه

 .العامة العقاد شروط من 18 الفقر  بموجب به التزم
 من عليها يحصالن التي والبيانات، والمعلومات الوثائق من أي استخادام الملتزم، أو لإلادار  يحق ال 18.2

 .بينهما المبرم بالعقاد يتعلق ال غرض ألي الثاني الطرف
من شروط العقاد العامة على المعلومات  18.2و  18.1ة بحسب الفقر  الفرعية ال يسري التقياد بالسري 18.3

 التالية:
 الملتزم؛ الطرف إرااد  عن خارج لسبب العام المجال في المعلومات هذه ادخلت إذا (أ)

 بطرق المعلومات على حصل وأنه تسليمها، وقت للمعلومات امتالكه يثبت أن الملتزم، تمكن إذا (ب)

 أو ؛اإلادار ب مباشر  غير أو مباشر  عالقة لها ليس أخرى قانونية

 .بالسرية بتعهاد ملزم غير ثالث طرف من قانوني بشكل الملتزم عليها حصل إذا (ج)

 .العقاد تنفيذ أو إلغاء بعاد حتى ملزمة العامة العقاد شروط من 18 الفقر  نصوص تبقى 5.18

 الباطن عقود .19
 يجوز ال ولكن. المسبقة اإلادار  بموافقة العقاد من أجزاء لتنفيذ الباطن من مقاولين مع يتعاقاد أن للملتزم 19.1

. اإلادار  من خطية موافقة ادون آخر معنوي أو طبيعي شخص إلى بالكامل العقاد يحيل أن للملتزم
 .العقاد في واجباته أو التزاماته أو الملتزم مسؤولية من تغير ال الباطن والتزامات

 .العامة العقاد شروط من 3 الفقر  بنصوص الباطن مقاولو يلتزم 19.2

 

 والمخططات والمقاييس الفنية المواصفات .20
 الفنية والمقاييس بالمواصفات العقاد بموجب نةالمؤمّ  بها المتصلة والخادمات لوازمال تتطابق أن يجب 21.1

 فالمقياس مقياس، ذكر عادم حال وفي ،(التورياد متطلبات) الشروط ادفتر من الثاني الجزء في الواراد 
 .لوازمال منشأ ادول في المعتماد  الرسمية المقاييس على يتفوق أو يساوي أن يجب
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 التي والمواصفات والتصاميم والمخططات الرسومات على التنفيذ، وقبل مسبقا   ،اإلادار  وافقت أن يجب 21.2
 .أعماله عن مسؤولياته من الملتزم تعفي ال الموافقة هذه أن على الصفقة؛ تنفيذ أجل من الملتزم يعاّدها

بعض أو حادادت شروط العقاد الخاصة ذلك، يجب أن يقادم الملتزم الى اإلادار  نماذج جاهز  عن في حال  21.3
 النماذج في رأيها اإلادار  تبادياللوازم أو السلع موضوع العقاد وذلك خالل المهلة المحاداد  لذلك. كل 

  ي:يل ما وفق وذلك حكما ، مقبولة اعتبرت وإال تحادادها شروط العقاد الخاصة مهلة في المقادمة

 صالح" عبار  ذكر مع المقادمة النماذج على عنها ينوب من أو اإلادار  توقع: الموافقة حال في 
  .االلتزام بتنفيذ البادء طلب يتضمن كتاب بموجب الموافقة الملتزم ويبلغ ،"للتنفيذ

 متقادي العااد  جادياد  وماد  العيوب يتضمن بكتاب مرفقة للملتزم النماذج تعااد: الموافقة عادم حال في 
 على الموافقة، عادم تبلغ تاريخ تلي فعلي عمل أيام خمسة الماد  هذه تتعادى ال ان على جادياد  نماذج

 وفي. التقاديم إعااد  تاريخ تليالمحاداد  أعاله  مهلةنفس ال في مجادادا بها الرأي إباداء إلى يصار أن
  .ناكال   الملتزم يعتبر الموافقة عادم حال

 ليتم المختصة االستالم لجنة إلى الحاجة حين وتسلم اإلادار  لادى عليها الموافق بالنماذج ُيحتفظ 
 .أساسها على االستالم

 أو وثائق أو مواصفات مخططات، بيانات، تصميم، أي عن أساسية مسؤولية يخلي أن للملتزم يحق 21.4
 المسؤولية بإخالء مذكر  يسلم أن على ،اعنه بالنيابة أو اإلادار  قبل من مصممة أو مقادمة تعاديالت

 البيانات تلك صحة من والتأكاد التادقيق الملتزم مسؤولية هذا، المسؤولية إخالء من يستثنى. ادار لإل
 والسالمة االستعمال وهادف المنشواد  للغاية ومالءمتها وتعاديالتها والوثائق والمواصفات والمخططات

 . الصفقة مجال في خبير ملتزم من منطقي بشكل متوقع هو كما وذلك
 يجب والمقاييس، القواعاد لهذه المعادلة النسخة أو اإلصادار التنفيذ، وقواعاد مقاييس إلى ادالعق في إشار  أي 21.5

 ،اإلادار  موافقة يسبقه أن يجب المواصفات لهذه تعاديل أي. المتطلبات جادول في المحاداد  تلك تكون أن
 .العامة العقاد شروط من 29 الفقر  مع يتناسب بما معها التعامل يتم أن ويجب

 

 

 والمستندات التغليف .21
 عادم تضمن بطريقة العقاد، في المذكور  النهائية وجهتها إلى لوازمال شحن يؤمن أن الملتزم على يجب 21.1

 الخشن التعامل لتحمل كافٍ  النقل، فتر  طوال التغليف، يكون أن يجب. بها ضرر أي إلحاق أو إتالفها
 أن يجب كما. مفتوحة ماكنأ في والتخزين والتعرق واألمالح القاسية، الحرار  لادرجات والتعرض

 الحموالت مع التعامل مرافق وغياب وازملل النهائية الوجهة ُبعاد التغليف صنااديق ووزن حجم يراعي
 .النقل مراحل جميع في الثقيلة

 مع المغلفات وخارج اداخل والتوثيق المناسبة العالمات ووضع التغليف، عملية تتوافق أن يجب 21.2
 الخاصة، العقاد شروط في محاداد  أخرى متطلبات أي أو العقاد، في اعليه المنصوص الخاصة المتطلبات

 .اإلادار  عن صاادر  أخرى تعليمات أي أو
 

 التأمين .22
 أو الضياع حواادث ضاد العقاد بموجب لوازمال على التأمين يجبإذا حادادت شروط العقاد الخاصة ذلك،  22.1

 .موالتسلي والتخزين والنقل والشراء التصنيع عن الناتج الضرر أو التلف
 لادى معقوادا   تأمينا   ،المستفياد  )عناد اإلنطباق( والجهة والملتزم لإلادار  مشترك، اسم تحت الملتزم سيقادم 22.2

 تصليح مسؤولية فتر  نهاية وحتى العقاد مفعول سريان باداية بين الفتر  لتغطية مقبولة تأمين شركة
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 أو بحسمه والمسموح العقاد مةقي من( بالمئة وعشر  مئة% )111 يعاادل بما هي التأمين وقيمة. العيوب
 التالية لألحاداث وذلك الخاصة، العقاد شروط في يحاداد آخر مبلغ أي أو لبنانية لير  الف مئة هو استقطاعه

 :الملتزم مخاطر تحت تقع والتي
 .النقل عملية خالل الموااد أو أوالتجهيزات سلعوازم لل ضرر أو خسار  22.2.1
 .ادالموا أو أوالتجهيزات وازملل ضرر أو خسار  22.2.2

 .للمعادات ضرر أو خسار  22.2.3

( والمعادات والموااد والتجهيزات لوازمال عادا ما) العمل ومواقع لألمالك ضرر أو خسار  22.2.4

 .بالعقاد عالقة لها والتي

 .َوَفَيات أو أشخاص إصابات  22.2.5
 

 التأمين وهذا. العمل بادء تاريخ قبل عليها للموافقة لإلادار  التأمين وبوالص بشهاادات الملتزم سيتقادم 22.3

 .الناتجة األضرار أو الخسار  لتغطية ستادفع التي التعويضات سيوفر
 على كان الذي التأمين برمت أن ادار فلإل المطلوبة، الشهاادات أو التأمين بوالص من أي الملتزم يقادم لم إذا 22.4

. للملتزم المستحقة الادفعات من سادادها التي األقساط سترادتو والشهاادات البوالص لتقاديم به يقوم أن الملتزم
 .عليه ادينا   المبالغ هذه فتعتبر للملتزم مستحقة ادفعات هناك يكن لم فإذا

 .اإلادار  موافقة بادون التأمين شروط في تغييرات أي إجراء الممكن من ليس 22.5
 

 الهندسي أو/المخبري و والفحص االختبار .23

 الالزم يالهنادس أو/و المخبري والفحص باالختبار الخاصة، نفقته على يقوم، أن الملتزم على يتوجب 23.1
 .الخاصة العقاد شروط في والمحاداد  بها المتصلة والخادمات لوازمال على

 الذي الباطن من المقاول أو الملتزم، مقر في الهنادسية أو/و ةالمخبري والفحوص االختبارات تتم أن يمكن 23.2
 لبنان في آخر انمك أي أو النهائية وجهتها إلى وصولها أو/ و التسليم عناد الُمَصنِّع، أو الملتزم، معه تعاقاد

 من المقاول أو الملتزم مقر في االختبار أجري حال وفي. الخاصة العقاد شروط في مبين هو ما بحسب
 على العامة، العقاد شروط من 23.2 الفرعية الفقر  فبموجب الُمَصنِّع، أو الملتزم معه تعاقاد الذي الباطن
 وبيانات المخططات ذلك في بما االختبار لفريق الالزمة والمساعاد  التسهيالت جميع توفير الملتزم
 .اإلادار  على إضافية تكلفة ذلك يشكل أن ادون اإلنتاج

 الفرعية الفقر  بموجب الهنادسية أو/و ةالمخبري الفحوص او االختبار حضور اعنه ممثل أو ادار لإل يحق 23.3
 عن الناتجة صيةالشخ اونفقاته اتكاليفه جميع ادار اإل تحملت أن بشرط العامة، العقاد شروط من 23.3

 .واإلقامة السفر تكاليف الحصر، ال المثال سبيل على شامال، ،احضوره
 الهنادسي، أو/و المخبري والفحص لالختبار إجرائه قبل ادار لإل مسبقا إخطارا يعطي أن الملتزم على 23.4

 طرف أي موافقة أو تصريح على يحصل أن وعليه. فيهما سيجرى الذي والمكان بالتاريخ فيه ايعلمه
 أو/و المخبري الفحص أو/و االختبار هذا مثل اممثله أو ادار اإل حضور على مصّنع أو عالقة له ثالث

 .الهنادسي
 في مادرج غير هنادسي أو/و مخبري فحص أو/و اختبار بأي القيام الملتزم من طلبت أن ادار لإل يحق 23.5

 والقواعاد للمواصفات مطابقة لوازمال هذه وأاداء خصائص أن من للتأكاد ضروريأ   ته وجاد إذا العقاد
 الملتزم على المترتبة المعقولة والنفقات التكاليف تضاف أن بشرط العقاد، في المبينة الفنية والمقاييس

 أي االعتبار بعين يأخذ كما. العقاد قيمة إلى الهنادسي أو/و مخبري الفحص أو/و االختبار هذا إلجراء
 أو/و االختبار هذا يسببه والذي المتأثر  األخرى ماتوااللتزا االنتهاء وتواريخ التسليم تواريخ في تأخير

 .العقاد بموجب اللتزاماته الملتزم تنفيذ أو/و التصنيع سير في الهنادسي أو/و المخبري الفحص
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 الهنادسية أو/و ةالمخبري والفحوص االختبارات عمليات جميع بنتائج ادار لإل تقريرا   يقادم أن الملتزم على 23.6
 .هنادسي أو/و مخبري فحص أو اختبار كل انتهاء رفو وذلك إجراؤها يتم التي

 عادم الهنادسي أو/و المخبري الفحص أو/و االختبار يثبت منها جزء أي أو لوازمال رفض ادار لإل يحق 23.7
 إجراء أو المرفوضة لوازمال هذه بتباديل أو بإصالح يقوم أن الملتزم وعلى. للمواصفات مطابقتها

 أو/و االختبار إجراء ويعياد الخاصة، نفقته على للمواصفات قةمطاب لجعلها عليها الالزمة التعاديالت
 23.4 الفرعية الفقر  بحسب ادار لإل مسبق إشعار إعطاء بعاد نفقته على الهنادسي أو/و المخبري الفحص

 .العامة العقاد شروط من
 اعنه ممثل أو ادار اإل وحضور هنادسي أو/و مخبري فحص أو/و اختبار أي إجراء على الملتزم موافقة 23.8

 من الملتزم يعفي ال العامة، العقاد شروط من 23.1 الفرعية الفقر  بموجب مطلوب تقرير أي وإصادار
 .العقاد في مبينة أخرى التزامات أو كفاالت أي

 

 المقطوعة التعويضات .24
 في الملتزم أخفق حالة في فإنه العامة، العقاد شروط من 28 الفقر  في عليها المنصوص البنواد باستثناء 

 ادون لإلادار  يحق العقاد، في  /المحاداد التسليم مواعياد/موعاد في منها، أي أو المطلوبة، لوازمال ميعج تسليم

 في المحاداد  للنسبة مساوٍ  مقطوعة، كتعويضات العقاد قيمة من مبلغ حسم األخرى، العقاد ببنواد إجحاف
 جزء أو تأخير أسبوع لك عن المنفذ  غير الخادمات أو المتأخر  وازملل التسليم لسعر الخاصة العقاد شروط

 العقاد فسخ لإلادار  يحق األعلى الحاد إلى الوصول حالة وفي. الفعلي تنفيذها أو تسليمها يتم حتى منه
 .إضافية بتعويضات الملتزم وتغريم العامة العقاد شروط من 31 الفقر  بموجب

  المصنعية الضمانة .25
 في التطورات كافة وتتضمن طراز أحادث ومن مستخادمة وغير جادياد  بأنها لوازمال جميع الملتزم يكفل 25.1

 .العقاد في ذلك غير يذكر لم ما والموااد التصميم
 التصميم عن ناتجة أو الملتزم من إغفال أي عن ناتجة عيوب أية من لوازمال خلو يكفل أن الملتزم على 25.2

 وجهةال ادولة في الموجواد  الطبيعية االستخادام ظروف تحت تظهر قاد والتي المصنعية، أو الموااد أو
 .النهائية

 المؤقت االستالم تاريخ من شهرا  ( 31) منها جزء أي أو لوازمال ضمان مفعول سريان يستمر أن يجب 25.3
 .الخاصة العقاد شروط في تلك غير فتر  تحاداد لم ما

 بالكشف فورا   القيام الملتزم وعلى. العيوب هذه وطبيعة لوازمال في تظهر عيوب بأية الملتزم اإلادار  بلغت 25.4
 .العيب طبيعة من للتأكاد العاجل يالميادان

 على إضافية تكلفة أية حساب ادون منها المتضرر الجزء أو لوازمال هذه تباديل أو بإصالح الملتزم يقوم 25.5
 سلعة لكل المصنعية الضمانة فتر  تتجاداد .الخاصة العقاد شروط في المحاداد  الفتر  خالل وذلك ،اإلادار 

 المذكور  وللفتر  اإلستبادال أو التصليح هذا اإلادار  قبول اريخت من إستبادالها أو فيها العيب تصحيح يتم
 .أعاله 25.3 الفرعية الفقر  في

 ،لوازمال تباديل أو إصالح في ،أعاله 25.5 الفرعية الفقر  في المذكور  الفتر  خالل الملتزم أخفق إذا 25.6
 .تزمالمل ومسؤولية نفقة على ضروريا   راهت إصالحي إجراء أي أخذت أن ادار لإل يحق

 االختراع براءات عن التعويض .26
 اإلادار  ويبرئ يعوض أن العامة، العقاد شروط من 21.2 الفرعية الفقر  بموجب الملتزم، على 26.1

 اإلجراءات أو األفعال أو القضايا جميع وضاد من اخادمته في يعملون الذين والمسؤولين اوموظفيه
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 براءات من أي بانتهاك اتهام أو انتهاك نتيجة اإلادار  لها تعرضت قاد والتي ومصاريفها، المحاما 
 من آخر حق أي أو النشر حقوق أو التجارية العالمات أو المسجلة التصاميم أو النماذج أو االختراع،

 :يلي ما بسبب العقاد توقيع وقت أخرى صور  بأي الموجواد  أو المسجلة الفكرية الملكية حقوق
 

 والمصنعي؛ والتقني والفني الهنادسي لوازمال تصميم (أ)
 لبنان؛ في استخادامها أو الملتزم قبل من وصيانتها وتشغيلها لوازمال تركيب (ب)
 .كانت ادولة أي في لوازمال هذه منتجات وبيع (ت)
 الفقر  في إليها المشار األمور أحاد بسبب ادار اإل ضاد ادعاوى أية وجهت أو إجراءات أية اتخذت إذا 26.2

 بها الملتزم بإبالغ اإلادار  قومتف مشابهة، أمور أي أو العامة العقاد شروط من 21.1 الفرعية
 على الملتزم، يقوم أن المحتملة التوجيهات تلك ومن الموضوع؛ ومعالجة لمتابعة الالزمة وبالتوجيهات

 هذه لمثل تسوية إلى للتوصل مفاوضات أية أو ادعاوى أو اءاتبإجر ،اإلادار  وباسم الخاصة نفقته
 .الادعاوى أو اإلجراءات

 تاريخ من يوما   وعشرين ثمانية خالل ادعاوى أو إجراءات أية اتخاذ بنيته اإلادار  الملتزم يبلغ لم إذا 26.3
 نفقة وعلى ثالث طرف بواسطة أو ابنفسه الضرورية اإلجراءات تخذت أن الحق ادار لإل فإن التبليغ،
 .الكاملة الملتزم

 هذه مثل إقامة في الممكنة المساعاد  بتوفير الملتزم، من طلب على بناء ،ادار اإل عملت إمكانياته، وبحادواد 26.4
 .المساعاد  هذه عن تنتج إضافية تكاليف أية عن الملتزم قبل من اتعويضه وسيتم الادعاوى، أو اإلجراءات

 في يعملون الذين الباطن من والمقاولين والمسؤولين وموظفيه الملتزم بّرئتو عوضت أن ادار اإل على 26.5
 الخسائر أو المطالبات أو الادعاوى أو اإلادارية اإلجراءات أو األفعال أو القضايا جميع وضاد من خادمته

 لها يتعرض قاد والتي ومصاريفها، المحاما  أتعاب فيها بما مصاريف أية أو التكاليف أو األضرار أو
 أو المسجلة التصاميم أو النماذج أو االختراع، براءات من أي بانتهاك اتهام وأ انتهاك نتيجة الملتزم

 بأي الموجواد  أو المسجلة الفكرية الملكية حقوق من آخر حق أي أو النشر حقوق أو التجارية العالمات
 أخرى مخططات أو بيانات أو تصميم، بأي صلة على أو عن الناتجة العقاد توقيع وقت أخرى صور 
 (.ثالث طرف قبل من أي) اعنه بالنيابة أو ادار اإل قبل من الملتزم لىا قادمت

 واألنظمة القوانين في التغيير .27
 القوانين من أي تغيير أو إلغاء أو تفعيل تم أو اداخلية أنظمة أو مراسيم أو أنظمة أو قوانين من أي تغير إذا 

 تغييرا تشمل بحيث) المحاداد العروض متقادي تاريخ تسبق التي أيام الخمسة فتر  خالل لبنان في السارية

 وقيمة التسليم تاريخ على يؤثر وبشكل( المختصة اللبنانية السلطات قبل من العقاد تفسير أو تطبيق على

 .العقاد يخص فيما والتزاماته الملتزم أاداء على فيه أثَّرت التي بالمقادار ستعادل بادورها هذه فإن العقاد،

 القهري الظرف .28
 وبالشكل المحاداد  الماد  في التسليم ادون الملتزم إرااد  عن خارجة استثنائية أو  قاهر ظروف حالت إذا 28.1

أيام من تاريخ حادوث  11، وكحاد أقصى خالل مهلة فورا   يعرضها ان عليه يتوجب العقاد، في المحاداد
 و الظروف هذه تقادير في الحق اوحاده اله يعواد يتوال ادار اإل على خطية وبصور  الظرف القاهر،

ال يعتاّد بأي إشعار، من  .الشأن هذا في ادار اإل لقرار الرضوخ الملتزم وعلى رفضها أو بولهاق اقتراح

 هذا النوع، يراد من الملتزم بعاد هذه المهلة. 
ر أن الملتزم على 28.2  قاد المستقبل في أحاداث أو ظروف تواجاد احتمال من ممكنة فرصة أول في ادار اإل ُيحذِّ

 من طلبت ان ادار ولإل. بها المتصلة الخادمات أو لوازمال تنفيذ تؤخر أو العمل جواد  على سلبا   تؤثر
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 تواريخ أو وتاريخ العمل جواد  من كل على المستقبلية األحاداث أو للظروف المتوقع للتأثير تقييما   الملتزم
  .ادار اإل متطلبات وبحسب يمكن ما بأسرع التقييم هذا الملتزم يقادم أن ويجب. االنتهاء

 أو واألحاداث الظروف تلك أثر تالفي لكيفية اقتراحات وادراسة بتقاديم ،ادار اإل مع تعاونبال الملتزم، يقوم 28.3
 الظرف تأثير لتالفي الجااد العمل الملتزم وعلى. لذلك نتيجة ادار لإل تعليمات أي تنفيذ وفي أثرها لتقليل

و التي من المتوقع على الملتزم تسجيل جميع الظروف الطارئة أ .العقاد تنفيذ مجريات على سلبيا   القهري
 بشكل ادوري وعناد اللزوم. ادار حادوثها في سجل خاص لهذه الغاية ويقوم بتيويمه وتقاديمه الى اإل

 العقد وتعديل والتعليمات الكميات تغيير .29
 :للتعويض موجبة الغير والتعاديالت والتغييرات التعليمات

 كمية منفي شروط العقاد الخاصة محاداد  ال تتعادى تلك ال بنسبة بناد أي كمية إنقاص أو زيااد  ادار لإل يحق 29.1
في جادول النسبة المحاداد   كمياتها المعادلة البنواد لكامل النقصان او الزيااد  قيمة تتعادى أال شرط البناد هذا

 أو عطل بأي المطالبة أو بالرفض حق أي للملتزم يكون أن ادون وذلك اإلجمالية، العقاد قيمة منالبيانات 

 .لتادبيرا هذا جراء من تعويض أو ضرر

 تعاديالت بتنفيذ تعليمات صادرت أن العامة، العقاد شروط من 7 الفقر  وفق وقت، أي في ادار لإل يحق 29.2
 :يلي مما أكثر أو واحاد  في بالعقاد، مرتبطة

 

 الملتزم؛ يؤمنها أن يجب التي المتصلة الخادمات و لوازمال وتنفيذ تسليم أمكنة أو مكان (أ)
 الملتزم؛ يؤمنها أن يجب التي المتصلة تالخادما و لوازمال وتنفيذ تسليم مواعياد (ب)
 اإلادار . حاجة تقتضيها والتي العام ونطاقه العقاد بجوهر تمس ال التي التغييرات من وغيرها (ث)

 أو ضرر أو عطل بأي المطالبة ادون من الفقر  هذه في المذكور  التعليمات جميع ينفذ أن الملتزم على

 .التعليمات هذه جراء من كان نوع أي من تعويض

 

 :للتعويض الموجبة والتعاديالت التغييرات

 النطاق تغيير الملتزم من طلبت أن العامة، العقاد شروط من 7 الفقر  وفق وقت، أي في ادار لإل يحق 29.3
 :يلي مما أكثر أو واحاد في للعقاد، العام

 
 والمواصفات؛ والتصاميم، المخططات، (أ)
 والشحن؛ التغليف طريقة (ب)
 الملتزم؛ يؤمنها أن يجب يالت المتصلة الخادمات (ج)
 .ادار اإل حاجة تقتضيها التي التغييرات من وغيرها (اد)
 أو أسبوع خالل األخير هذا يتقادم أعاله، 29.3 الفقر  بحسب ما تغييرا   الملتزم من ادار اإل طلبت عنادما 29.4

 .العرض هذا يمبتقي ادار اإل قومت. التغيير لتنفيذ بعرض ،اطلبه في ادار اإل حادادهات أطول زمنية فتر  خالل
 سعر أساس على التغيير تكلفة حساب فسيتم الكميات، قائمة في البنواد أحاد تطابق التغيير طبيعة كانت إذا 29.5

 .الكميات قائمة في الوحاد 
 يكون أن فيجب الكميات، قائمة بنواد من بناد مع تتطابق ال التغيير موضوع العمل طبيعة كانت إذا اما 29.6

 .األسعار بيان في المناظر  األعمال لبنواد جادياد  فئات لشك في الملتزم من المقادم العرض
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 التي األسعار معادل أعاله، 29.4 الفقر  في المذكور العرض، سعر يتجاوز أاّل  يجب األحوال، بكل 29.7
 . أخرى أطراف من مشابهة خادمات أو لوازم لقاء الملتزم يطلبها

 مبالغا   التنفيذ مهل على المقترح التأثير كان إذا أو/و فيه مبالغا   الملتزم من المقادم العرض سعر كان إذا 29.8

( نقصانا   أو زيااد   ) العقاد ثمن على المناسب التعاديل ويادخل مجادادا   التغيير تنفيذ اإلادار  عنادها طلبت ،فيه
 االلتزام تكاليف على التغيير لتأثير اإلادار  توقع على فقط مبنيين سيكونان واللذين التنفيذ، مهلة وعلى
 .للطلب وبسرعة بكفاء  سيستجيب الملتزم أن اإلادار  فترضتوس .واالنتهاء التسليم ومهل

 التغيير إجراء افبإمكانه أعاله، وراد لما وفقا   تنفيذها يتأخر قاد للتغيير الماسة الحاجة أن اإلادار  ترأ إذا 29.9
 .العرض طلب ادون ،اإلادار  تخذهت لقرار بناء   يحاداد للتعويض، موجب كحادث

 اتخذت لو تجنبها يمكن كان نفقات أية مقابل تعويضات أو إضافية مادفوعات أية للملتزم يستحق ال 29.11

 اجراءات اتخاذ في الملتزم لفشل نتيجة ألضرار اإلادار  مصالح تعرضت إذا أو/و لها وقائية اجراءات

 .اإلادار  مع الملتزم تعاون عادم نتيجة أو/و للحادث وقائية
 

 

 التنفيذ وتجميد الوقت تمديد 30
 أولوازم ال تسليم تؤخر ظروفا العقاد تنفيذ فتر  خالل لاديه الباطن من المقاولين من أي أو زمالملت واجه إذا 31.1

 على فيجب العامة، العقاد شروط من 11 الفقر  بحسب المحاداد الوقت في بها المتصلة الخادمات استكمال
 بتقييم قومت أن اإلادار  وعلى. استمرارها وماد  سببها مبينا   الفور، على خطيا   بها اإلادار  يعلم أن الملتزم
 التمادياد موجبات كانت إذا مهامه إلتمام للملتزم المعطى الوقت مادادت أن اوله للتبليغ، ااستالمه بعاد الحالة
 . الملتزم سيطر  عن خارجة ألسباب وعائاد  مبرر 

 في تأخير أي فإن العامة، العقاد شروط من 31.1 الفرعية الفقر  بحسب المبرر التمادياد حالة باستثناء 31.2
 24 الفقر  بحسب مقطوعة تعويضات تسادياد طائلة تحت الملتزم تضع االلتزامات وإتمام والتسليم األاداء

 .إضافية تعويضات وادفع العقاد فسخ تستوجب وقاد كما العامة العقاد شروط من
 تراكمي أو متتالي بشكل يوما   121 الى تصل قصوى لماد  العقاد تنفيذ بتجمياد أمر إصادار اإلادار  بإمكان 31.3

 تلك عادا ما) فورا   األعمال جميع تنفيذ يوقف وأن الموقع يؤمن أن الملتزم وعلى. خاصة ظروف نتيجة
 هذا نتيجة تعويضات بأي المطالبة ادون من اإلادار  أمر تسلمه بعاد( اأمره في اإلادار  حادادهات التي

 . التجمياد

 العقد فسخ 31
 :التقصير بسبب العقاد فسخ 31.1

 فسختو ناكال   الملتزم عتبرت أن للملتزم مرسلة بالتقصير، خطية ر مذك خالل من اإلادار  ستطيعت (أ)
 أي في وذلك العقاد، لشروط خرقا أو انتهاكا ذلك في يكون أن ادون الملتزم، مع منه جزءا   أو العقاد
  :التالية الحاالت من

 تماديادال فتر  خالل أو العقاد، في المحاداد  الفتر  خالل لوازمال تسليم في الملتزم أخفق إذا (1)
 ؛العامة العقاد شروط من 31 الفقر  بحسب اإلادار  عطيهات التي

 ؛العقاد بموجب إليه الموكلة األخرى المهام من أي أاداء في الملتزم أخفق إذا (2)
 في المعّرفة الفسااد أو االحتيال ممارسات من أي في ،اإلادار  برأي الملتزم، تورط إذا (3)

 على تنافسه في أو تنفيذه في أو العقاد على تنافسه في العامة، العقاد شروط من 3 الفقر 
 ؛تنفيذها في أو اللبنانية الجمهورية في عامة أخرى صفقة
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 غير التوقف هذا كان وإذا بالتناوب، أو متتاليا   يوما   28 لماد  العمل عن الملتزم توقف إذا (4) 
 ؛ادار اإل من تعليمات بذلك يصادر ولم المفعول الساري األعمال ببرنامج ملحوظ

 أو شركته تكوين إعااد  غير لسبب أعماله تصفية عن أعلن أو إفالسه عن الملتزم أعلن إذا (5) 
 ؛آخرين مع االنادماج أو مؤسسته

 الملتزم وفشل بالعقاد أساسيا   إخالال   يعتبر معين عيب تصليح عادم أنّ  اإلادار  تاعتبر إذا (1)
 ؛اإلادار  هاحادادت معقولة زمنية ماد  في التصليح بهذا القيام في

 في عنها المنصوص المهل خالل المطلوبة التأمينات أو الضمانات أحاد الملتزم يقادم لم إذا (7) 
 ؛العقاد

 العامة، العقاد شروط من( أ) 31.1 الفقر  بحسب منه، جزء أو العقاد بفسخ اإلادار  تقام حالة في (ب)
 والخادمات لوازمال لتأمين كوذل باألمانة الصفقة تنفيذ وإما ،التورياد عملية إعااد  إما اله فإن

 التنفيذ أو الجادياد  التورياد عملية أسفرت فإذا. مناسبة راهات التي بالطريقة تسلم لم التي بها المتصلة
 تطالب الكلفات، في زيااد  عن أسفرت وإذا ،اإلادار  إلى الوفر عااد الكلفات، في وفر عن باألمانة
 إلى مؤقتا   النهائي الضمان/التأمين يصاادر األحوال عجمي وفي .الزيااد  بادفع الناكل الملتزم اإلادار 

 . أعاله وراد كما الصفقة تصفية حين
 :اإلفالس بسبب العقاد فسخ 31.2

 اإلادار   قومت وإثرها،. حكما   العقاد يفسخ أعماله، تصفية عن أو إفالسه عن الملتزم أعلن ما إذا 
 :التالية باإلجراءات

 .لةالادو لحساب مؤقتا   النهائي ضمانال صاادرت (أ)

 اإلفالس إعالن تاريخ قبل المادخر  الموااد أو المنفذ  الخادمات أو/و لوازمال ادار اإل قيمت أو حصيت (ب)

 .ادار اإل باسم أمانة مؤقتا   قيمته تصرف كشفا   بها نظمتو

 تلزيمها؛ يعااد أو باألمانة منها تبقى ما أو المادخر  الموااد أو المنفذ  الخادمات أو/و لوازمال توضع (ت)

 ،ادار اإل إلى الوفر عااد الكلفات في وفر عن باألمانة التنفيذ أو الجادياد  التورياد مليةع أسفرت فإذا
 في زيااد  عن أسفرت وإذا. التفليسة وكيل إلى السابقة الفقر  في المبين الكشف وقيمة الكفالة وادفعت
 وكيل إلى الباقي وادفع المذكور الكشف وقيمة النهائي الضمان/التأمين من الزيااد  اقتطعت الكلفات

 .الكشف وقيمة الكفالة على باالستيالء اكتفى بكاملها الزيااد  لتغطية ذلك يكف لم وإذا. التفليسة
 :المالءمة عادم بسبب العقاد فسخ 31.3

 عادم بسبب للملتزم خطية مذكر  خالل من وقت أي في منه جزء أو العقاد بفسخ الحق ادار لإل 

 فسخ فيه يصبح الذي والتاريخ إلغاؤها تم التي والبنواد المشكلة المذكر  تحاداد أن ويجب. مالءمته

 :التالية باإلجراءات ادار اإل قومت وإثرها، .نافذا   العقاد

 الموراد /والمصنعة المادخر  والموااد المنجز  الخادمات أو/و لوازمالادار  اإل قيمت أو حصيت (أ)

 على وبناء   أخرى، صفقات في منها اإلفااد  للملتزم يمكن ال والتي للتسليم والجاهز  للعقاد خصيصا  
 قومتوس كما الصلة، ذات العقاد شروط عليها وتسري الموراد  لوازمال من كجزء قبلهاتس ،اتقييمه
 . ته أجر الذي التقييم وبحسب تجاهها الملتزم مستحقات بتسادياد

 والتي( عليه الموافق األعمال جادول وبحسب) مسبقا   منها أجزاء تصنيع تم التي وازملل بالنسبة أما (ب)
 :بين االختيار ادار لإل فإن أخرى، صفقات في منها اإلفااد  للملتزم مكني ال
 أو/ و العقاد، شروط بحسب وتوصيله منها جزء استكمال يتم أن (1)

 بحسب الملتزم الى قيمها وتسادياد واألجزاء الموااد تلك وكلفة كمية بتقييمادار  اإل قومت أن (2)
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 أو إنتاجها في ،ادار اإل تقييم على بناء   ملموس، بشكل التقادم يتم لم التي وازملل بالنسبة أما (اد)

 . العقاد من ملغا  فستعتبر استيراادها،

 موقع يؤمن وأن الفسخ نفاذ فور العمل يوقف أن الملتزم فعلى أعاله، المذكور  الفسخ حاالت جميع في 31.4
 .فورا   يغاادره وأن العمل

 

  الحقوق نقل 32
 بموافقة إال كان، شكلٍ  وبأي جزئيا ، أو كليا   العقاد هذا في المبرمة التزاماته عن التنازل للملتزم يحق ال 

 .ادار اإل من مسبقة خطية

 

 والنهائي المؤقت االستالم 33
 بالمباشر ادار  اإل عنادها قومتو. بذلك خطيا  ادار  اإل بتبليغ الملتزم يقوم ،لوازمال تسليم انتهاء عناد 33.1

 المؤقت االستالم إجراء باإلمكان ذلك، الخاصة العقاد شروط حادادت إذا. المؤقت االستالم تبإجراءا
 تأبلغ نقصانا ، أو خلال   أو عيبا  ادار  اإل تاكتشف إذا. العقاد من أساسي جزء كل انتهاء بعاد مجّزأ بشكل

ادار  اإل الملتزم يبلِّغ االنتهاء، وبعاد. فورا   النقصان أو الخلل أو العيب تصحيح الى ليصار بذلك الملتزم
 التي األجزاء أو المراحل الخاصة العقاد شروط تحاداد. المؤقت االستالم عملية استكمال ليتم بذلك

 .مؤقتا   استالمها سيجري
 بالمباشر ادار  اإل عنادها قومتو. بذلك خطيا  ادار  اإل بتبليغ الملتزم يقوم العيوب، ضمان فتر  انتهاء عناد 33.2

 ضمان تجاه بمسؤولياته أخلّ  الملتزم أن ادار لإل تبين أو تاكتشف إذا. ئيالنها االستالم بإجراءات
 .  ادار اإل برأي ممكنا   ذلك كان ما الخطأ تصحيح الى ليصار بذلك الملتزم تأبلغ العيوب،

 العقاد أحكام الى أعاله 33.2 و 33.1 الفرعيتين بالفقرتين يتعلق فيما بواجباته الملتزم إخالل يخضع 33.3

 .ادار اإل برأي اإلخالل فاداحة بحسب الفسخ أو/و ويضللتع الموجبة

 

© Institut Des Finances Basil Fuleihan

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

and is copyrighted work.



 

 

اللبنانية الجمهورية  
  اسم الوزار  أو اإلادار  الرسمية المعنية

 اسم المؤسسة العامة أو الماديرية المعنية )عناد اللزوم(

  ثالث: العقادالجزء ال

 الفصل السابع: شروط العقاد الخاصة

 

 

_:________________________________المشروع اسم  
 
 
 

Page 83 of 95 

 

  العقاد – ثالثال الجزء

 

  خاصةال العقاد شروط: بعساال الفصل

  في لالشتراك 

 ]عروض استادراج أو مناقصة[

 الصلة ذات تقاديم الخادماتو ولوازم سلع تورياد

 

 

 ] ع التلزيموأو الصفقة موض المشروع اسم[ :المشروع

 ]للمشروع معتمادال المرجع[ :المرجع
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 الخاصة العقاد شروط

 

 المادرجة النصوص تعتماد تعارض، أي وجواد حالة في. العامة العقاد شروط تعاديل أو/و إكمال على التالية الخاصة العقاد شروط تعمل

 .الخاصة العقاد شروط في

 }األقواس بين النص وحذف أخرى مقبولة صيغة أو أادناه العينات ة  مستخادم المناسبة الصيغة إادخال ختارت أن لإلادار {

 الموضوع الفقرة

  ]لإلادار  الكامل الرسمي االسم أادخل: ]اإلادار  (ز) 1 العامة العقاد شروط

 الموقع اسم أادخل: ]النهائية الوجهة/المشروع( مواقع) موقع (ك) 1 العامة العقاد شروط

 [عنه تفصيلية ومعلومات

 :هو اإلادار  عنوان الرسمي، لولإلتصا البالغات إلرسال 7.3 العامة العقاد شروط

 [ينطبق كان إن الكامل، الشخص اسم أادخل: ]إلى

 ]الوظيفي المسمى أادخل[: الوظيفي المسمى

 [الشارع ورقم اسم أادخل: ]الشارع عنوان

 [وجاد إن الغرفة، ورقم اسم أادخل: ]والغرفة الطابق رقم

 [البلاد  أو المادينة اسم أادخل: ]المادينة

 [وجاد إن البريادي، الرمز أادخل: ]البريادي الرمز

 لبنان: الادولة

 [المادينة رمز شامال   الهاتف رقم أادخل: ]الهاتف

 [المادينة رمز شامال   الفاكس رقم أادخل: ]الفاكس

 [  اإللكتروني البرياد أادخل: ]اإللكتروني البرياد

 :هو الملتزم عنوان الرسمي، ولإلتصال البالغات إلرسال

 [ينطبق كان إن الكامل، الشخص اسم أادخل: ]إلى

 ]الوظيفي المسمى أادخل[: الوظيفي المسمى
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 [وجاد إن الغرفة، ورقم اسم أادخل: ]والغرفة الطابق رقم

 [البلاد  أو المادينة اسم أادخل: ]المادينة

 [وجاد إن البريادي، الرمز أادخل: ]البريادي الرمز

 لبنان: الادولة

 [المادينة رمز شامال   فالهات رقم أادخل: ]الهاتف

 [المادينة رمز شامال   الفاكس رقم أادخل: ]الفاكس

 [  اإللكتروني البرياد أادخل: ]اإللكتروني البرياد

 :}التاليين الخيارين أحاد حاداد{ 9.2 العامة العقاد شروط

 ال ينطبق التحكيم على هذا العقاد -

في حال إنطباق مبادأ التحكيم )بعاد نيل موافقة مسبقة من { -

من الممكن إحالة النزاعات التي قاد تنشأ : }(وزراءمجلس ال

 ادقائق حاداد[بين الطرفين الى التحكيم وفق اآللية التالية: 

 ]التحكيم عملية وتفاصيل

 الخيارين أحاد حاداد{ هو الملتزم قبل من بالعمل المباشر  موعاد 11.2 العامة العقاد شروط

 :}التاليين

 ]____ سنة من____  شهر من___  اليوم في[ -

___  خالل اإلادار  عن يصادر مباشر  أمر على بناء  [ -

 ]الصفقة تصاديق تاريخ من شهر/يوم

 حاداد[ خالل العقاد موضوع لوازمال جميع تسليم من اإلنتهاء يجب 11.3 العامة العقاد شروط

 .أعاله 11.2 المااد  بحسب المباشر  موعاد تاريخ من ]المهلة

 معين، قسم أو لصنف جزئي تسليم مواعياد تحادياد ضرور  حال في[

 ]قسم أو صنف لكل المهل تلك حاداد
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 14.1شروط العقاد العامة 
 14.2و 

 طريقة وشروط الادفع للملتزم تحت هذا العقاد تكون على النحو التالي:
 
شرط  ،عناد وجوادها ،حاداد قيمة السلفة أو السلفات[:  السلفة (     1)

 .]العامةمن الشروط  14.1إحترام الفقر  
 
حاداد النسبة [: ستالم المؤقتعند اال  دفعات على الحساب،(        2)

)في حال وجواد ادفعات على الحساب( شرط إحتجاز تسعة 
أعشار؛ في حال إمكانية إجراء اإلستالم المؤقت بشكل 

، حاداد ذلك جزئي بالرجوع الى افقر   لكل صنف أو قسم مثال 
. تادفع بعاد صادور شهااد  اإلستالم ]أادناه 33.1الفرعية 
 المؤقت.

 

% المتبقية بعاد صادور 11تادفع [: عند اإلستالم النهائي(       3)
شهااد  االستالم النهائي بعاد انجاز الفحص واالختبار 

 .]اإلادار التشغيلي من قبل 
 
وطريقة  إلستكمال شروط الادفع  أو آليات أو أحكام حاداد أي شروط[

: حوالة مصرفية، إعتمااد مصرفي، الخ...  ]الادفع )مثال 

 

 ىحادإ[ إلى قيمتها تادفع :نقادية كفالة بموجبإذا كان التأمين النهائي  16.1شروط العقاد العامة 

 ]المختصة اإلادار  صنادوق أو الادولة خزينة صنااديق

 

 أو% 5[تعادل نسبة كفالة حسن التنفيذ بعاد اإلستالم المؤقت وتصبح  11.2شروط العقاد العامة 
 يوما  بعاد االستالم النهائي.  31وذلك لماد   ]حاداد نسبة أخرى

 ]ال ينطبق أوعلى الملتزم تقاديم نماذج [ 21.3شروط العقاد العامة 

 

 :}نماذج طلب حال في{

 :الملتزم يقادمها أن يجب التي والمستنادات الشحن تفاصيل - 11.4 العامة العقاد شروط

 [المطلوبة والمستنادات الشحن تفاصيل أادخل]

 ،لوازمال وصول قبل لإلادار  تسلّم أن يجب أعاله المادرجة المستنادات

 .ذلك عن ناتجة تكاليف أية مالملتز يتحمل استالمها يتم لم وإذا

 ووثائق والصيانة التشغيل وادالئل والرسومات الوثائق -

 :التقاريرو التوزيع/التسليم

 [والتقارير المستنادات تقاديم ومواعياد تفاصيل أادخل]
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 11[ل مهلة وذلك خال ]حاداد البنواد[يجب تقاديم نماذج للبنواد التالية: 

 من تاريخ التبليغ بتصاديق الصفقة. ]أخرى مهلة حاداد أوأيام عمل 
 

 مهلة حاداد أوأيام عمل  5[تعاين اإلادار  النماذج المقاّدمة خالل مهلة 
 .]أخرى

 

التغليف ووضع العالمات المناسبة والتوثيق على المغلفات سيكون:  21.2شروط العقاد العامة 
المطلوب، والعالمات وجميع الوثائق أادخل بالتفصيل نوع التغليف ]

 [ المطلوبة

 حاداد إنطباق أو عادم إنطباق متطلبات التأمين. 21.1شروط العقاد العامة 

 كان حال في ،( االسم تحادياد) [إسم الجهة المستفياد  غير اإلادار :  22.2شروط العقاد العامة 
 ]ثالث طرف لصالح يتم المشروع تنفيذ

 
 111،111أو استقطاعه إذا إختلف عن حاداد المبلغ المسموح بحسمه 

 .]لير  لبنانية

أادخل طبيعة وتكرار وإجراءات التفتيش االختبار والفحص الهنادسي: ] 23.1شروط العقاد العامة 
واالختبارات الالزمة أو حاداد المرجع )الفقر ( ذات الصلة في 

 [المواصفات الفنية
 

أادخل اسم الهنادسي في ] أو/مخبري وال سيقام االختبار والفحص 23.2شروط العقاد العامة 
وعنوان الموقع الالزمة أو حاداد المرجع )الفقر ( ذات الصلة في 

 [ المواصفات الفنية

[ من قيمة % أو أادخل نسبة أخرى1التعويضات المقطوعة ستكون: ] 24شروط العقاد العامة 
 لكل أسبوع تأخيرأو الخادمات المتأخر ، /و لوازمال
 

% أو أادخل نسبة 11تعويضات المقطوعة: ]الحاد األعلى لمبلغ ال
 [ % من قيمة العقاد.أخرى

 

 31مختلفة عن  لوازمفي حال كانت فتر  سريان مفعول ضمان ال[ 25.3شروط العقاد العامة 
 ]شهرا ، حاداد الفتر  هنا

 

أو  2أو الجزء المتضرر منها ستكون ] لوازمفتر  إصالح أو تباديل ال 25.5شروط العقاد العامة 
 من تاريخ تبلغ الملتزم بالعيب. [ يوما  اداد األيام المناسبأادخل ع

 ]أخرى نسبة أادخل أو %31[نسبة زيااد  أو إنقاص كمية أي بناد:  29.1شروط العقاد العامة 

 ]أخرى نسبة أادخل أو %25[نسبة زيااد  أو إنقاص قيمة العقاد: 
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إجراء إستالم مؤقت في حال إمكانية [اإلستالم المؤقت الجزئي:  33.1شروط العقاد العامة 
جزئي، حاداد األقسام واألصناف التي سيجرى عليها اإلستالم المؤقت 

  ]بشكل خاص قبل اإلستالم المؤقت األخير
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  العقاد – ثالثال الجزء

 

  العقاد نموذج: ثامنال الفصل

  في لالشتراك 

 ]عروض استادراج أو مناقصة[

 الصلة ذات تقاديم الخادماتو ولوازم سلع تورياد

 

 

 ] ع التلزيموأو الصفقة موض المشروع اسم[ :شروعالم

 ]للمشروع المعتماد المرجع[ :المرجع
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 نموذج العقد

 ]العقاد مرجع أادخل[ رقم 

 

 :  بيـن فيمـا

 

 :بشخص ممثلة ]...البلادية أو المؤسسة العامة أو االادار  اسم أادخل[ ،اللبنانية الادولة. 1

      ]... البلادية رئيس أو المؤسسة العامة رئيس أو العام المادير أو الوزير إسم[                   

  

 "(ادار  اإل" بـ يلي فيما إليه والمشار)

 

 

 :بشخص ممثال ،]الملتزم إسم أادخل[  .2

         ]الملتزم ممثل إسم أادخل[    

  "(لتزمالم" بـ يلي فيما إليه والمشار)

 

 ؛](ضوعالمو....... ) تاريخ.....  رقم المرسوم[ على بناء

 ؛العمومية المحاسبة قانون على بناء

 ؛]تاريخ ادفتر الشروط الخاص بالصفقة[تاريخ ، ]المرجع المعتماد للصفقة[بناءا"على ادفتر الشروط الخاص رقم  

 ؛ربطا   المرفق ]عروضال إستادراج أو مناقصةال[ ملف على وبناء

 المرفق ]----/--/-- تـاريخ ----- رقم[ رالقرا بموجب المشكلة العروض وتقييم ادراسة لجنة محضر على وبناء

 .هعن صور 
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 : يلي ما على االتفاق تم

 

 . العقاد هذا من يتجزأ ال جزءا   المقادمة تعتبر  : األولى المادة

 الشروط ادفتر في وراد ما بحسبادار  اإل لحساب ]المشروع موضوع[  بتأمين ملتزمال يتعهاد:    الثانية المادة

 :يالتال األسعار بيان وفق

 ]األسعار بيان أادخل[

 

 ال فقط ])والعملة( --------- باألحرف [  ] .)والعملة( ----------باألرقام [ هي العقاد( سعر) قيمة: الثالثة المادة

 في المطلوبةو الصلة ذات الخادمات جميع وتأمين لوازمال جميع تورياد القيمة هذه وتتضمن غير

 .العقاد لشروط طبقا   ملتزمال تحقاتمس بادفعادار  اإل قومت. الخاص الشروط ادفتر

 

تلك المحاداد  في شروط  أقصاها ماد  في أعاله الثانية المااد  في المذكور  البنواد تسليم ملتزمال يتعهاد:  الرابعة المادة

 العقاد الخاصة. 

 

 شروط بحسب الصلة ذات الخادمات ضمنها ومن التنفيذ شروط جميع بإحترام ملتزمال يتعهاد:  الخامسة المادة

 تركيب،ال من لوازمبال المتصلة الخادمات أادخل[ والمتضمنة اإلتفاق، هذا مع ربطا   المرفقة العقاد

 .]وجادت إذا... العيوب وضمان والصيانة التجربةو واإلستالم والتشغيل،

 

 تعهادي كما. ربطا   والمرفق ،به تقادم الذي العرض في الواراد  البنواد كافة بتطبيق ملتزمال يتعهاد:  السادسة المادة

 .العقاد بهذا المرفقة والخاصة العامة العقاد شروط جميع بتطبيق

 

بالقيمة والشروط والشكل  األول الفريق إلى التنفيذ حسن لضمان مالية كفالة يقادم أن ملتزمال على:  السابعة المادة

 اومنه المطلوبة والقانونية االادارية المستنادات كل وبإياداعه ،المحاداد  في شروط العقاد العامة

 .اإلجتماعي للضمان الوطني الصنادوق عن صاادر  ذمة براء 

 

 .الملتزم بياد عنها وصور ادار  اإل بياد أصلية واحاد ، ةنسخ على اإلتفاقية هذه نظمت:  الثامنة المادة
© Institut Des Finances Basil Fuleihan

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

and is copyrighted work.



 

 

اللبنانية مهوريةالج  
  اسم الوزار  أو اإلادار  الرسمية المعنية

 اسم المؤسسة العامة أو الماديرية المعنية )عناد اللزوم(

  ثالث: العقادالجزء ال

 الفصل الثامن: نموذج العقاد

 

 

_:________________________________المشروع اسم  
 
 
 

Page 92 of 95 

 

 

 ]التاريخ حاداد[ : فـي بيـروت

 

  دارةاإل : األول الطرف

 أو المؤسسة العامة أو االادار  اسم أادخل[

 ]...البلادية

المؤسسة  رئيس أو العام المادير أو الوزير إسم[

 ]... البلادية رئيس أو العامة

                                ]الرسمي والختم التوقيع[

 الملتزم : الثاني الطرف

     ]الملتزم إسم أادخل[

   ]الملتزم ممثل إسم أادخل[

 

                                ]الرسمي والختم التوقيع[
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  العقاد – ثالثال الجزء

 

 بالعقاد ملحقة نماذج: تاسعال الفصل

  في لالشتراك 

 ]عروض استادراج أو مناقصة[

 الصلة ذات الخادمات تقاديم و ولوازم سلع تورياد

 

 

 ] ع التلزيموأو الصفقة موض المشروع اسم[ :المشروع

 ]للمشروع المعتماد المرجع[ :المرجع
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 صيغـة كتـاب ضمان أو كفالة

 

 ]المصرف اسم حاداد[ مصــرف

  ]...البلادية أو المؤسسة العامة أو اإلادار  اسم  [ جانـب

 

  بناء لصالحكم ضمان كتاب:  الموضوع

 :العقاد بخصوص ]الملتزم اسم حاداد[ ]الشركة أو السااد  أو السياد[ لآلمر

 ]العقاد أو المشروع اسم[  :المشروع

 ]عقادل المعتماد المرجع[  :المرجع

 ]التاريخ ادحاد[  :تاريخ

 الرسمي الممثل اسم حاداد[ بالسياد لالممثَّ  ،]المصرف عنوان حاداد[ مركزه ]المصرف اسم حاداد[ مصرف إن

 السياد[ لآلمر وبناء ،]الرسمي المصرف  لممثل الوظيفي المسمى حاداد[ بصفته وذلك أادناه عنه الموقع ]للمصرف

 نقادا   يادفع بأن عنها للرجوع أو للنقض قابلة غير شخصية بصور  يتعهاد ،]الملتزم اسم حاداد[ ]الشركة أو السااد  أو

 أول عناد وذلك ،(لبنانية لير )  ] الكفالة قيمة أادخل[ حادواد حتى به تطالبونه مبلغ أي شرط أو قياد أي ادون وفورا  

 .المطالبة هذه أسباب لبيان موجب أي ادون منكم وموقع صاادر كتاب بموجب منكم طلب

 عقاد أو ارتباط أي عن كليا   ومستقل بذاته قائم هذا الضمان كتاب بأن صراحة مصرفنا يقر ، وعليـه

 األحوال من حال أي في لمصرفنا يحق ال وبأنه ]الملتزم اسم حاداد[ ]الشركة أو السااد  أو السياد[ اآلمر وبين بينكم

 أو اعاالمتن جلأ من ادفوع بأية يادلي أن أو شأنه أو نوعه كان مهما سبب بأي يتذرع أن كان وقت أي في وال

 في حق أي عن مسبقا   مصرفنا يتنازل كما. هذا الضمان كتاب إلى ستناادباال به تطالبوننا قاد مبلغ أي تأادية تأجيل

 أي يقبل أن حتى أو لاديكم، مسؤول أي عن أو عنكم يصادر الذي الادفع طلب على االعتراض في أو المناقشة

 بشأن ]غيرها أو غيرهم أو غيره[ عن أو ]الملتزم ماس حاداد[ ]الشركة أو السااد  أو السياد[ عن يصادر قاد اعتراض

 .لطلبكم بناء إليكم المبلغ ادفع

 هذه وبنهاية ]العقاد بحسب الصالحية انتهاء موعاد حاداد[ لغاية به معموال   هذا الضمان كتاب يبقى

 .منه إعفاءنا خطيا   تبلغونا أن إلى أو إلينا تعيادوه أن إلى تلقائيا   مفعوله يتجاداد المهلة

 األقصى المبلغ يخفض لطلبكم، بناء هذا الضمان كتاب إلى ستناادباال مصرفنا من تادفع قيمة كل إن

 .المقادار بذات فيه المحاداد

 لهذا منا وتنفيذا  . لبنان في المختصة المحاكم ولصالحيات اللبنانية للقوانين هذا الضمان كتاب يخضع

 .]إقامة محل الُمّتخذ المصرف وانعن حاداد[ في مؤسستنا مركز في إقامة محل لنا نتخذ ، الموجب
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..………………… : 

..………………… : 

..………………… : 

 

 والتــاريخ المكان

 الصفـــة

  االســـم

 التوقيع

 

..………………… : 

..………………… : 

..………………… : 

 الصفـــة

  االســـم

 التوقيع

 

 المصرف خاتم
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