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الثاني
األول
الفصل ّ
للصفقات العامة في لبنان
والمؤسسيوأهميتها
الصفقات العامة
القانوني
مفهوم
االطار

� اً
أول  :تعريف ال�صفقات العامة

يقت�ضي تعريف ال�صفقات العمومية بع�ض الدقة ،وهو ي�ستدعي بحثا ً للإحاطة
به� .أما الفائدة من ذلك فهي و�ضع قواعد ومبادئ حتكم هذه ال�صفقات وحتقق
امل�صلحة العامة على نحو �أف�ضل (امتيازات ال�سلطة العامة ،اخت�صا�ص
الق�ضاء الإداري ...وفق التف�صيل الالحق).
تربز عدة تعاريف لل�صفقات العامة ،بع�ضها مقت�ضب وال يحيط باملو�ضوع
بكامله ،وهو بذلك يخلق لب�سا ً يف املبد�أ والتطبيق .وقد برزت يف الآونة الأخرية،
�إىل جانب عبارة ال�صفقات العامة �أو حملها ،عبارات �أخرى بديلة يرى البع�ض
�أنها �أكرث تعبريا ً عن املو�ضوع ،مثل امل�شرتيات العامة �أو التوريد العام الذي
يق�صد به جمموعة العمليات ال�سابقة واملواكبة والالحقة للتعاقد وفق �آليات
ت�ؤمن حاجة الإدارة من لوازم و�أ�شغال وخدمات ب�سعر منا�سب وبنوعية جيدة.
كما ميكن تعريف ال�صفقات العامة ب�أنها عقود موثقة من �أجل:
�إجناز �أ�شغال ،وت�سليم لوازم ،وتقدمي خدمات.
تلزمي �إدارة مرفق عام.
�إن�شاء وت�شغيل من�ش�أة عامة ملدة حمددة.
تلزمي الإيرادات وبيع الأموال املنقولة وغري املنقولة.
جُتري ال�صفقات العامة اجلهات التالية:
الدولة.
امل�ؤ�س�سات العامة.
البلديات واحتادات البلديات.
ممثلو ال�سلطة املركزية يف املناطق.
ال�رشكات التي تكون �أغلبية ح�ص�صها مملوكة من �أي من اجلهات
املذكورة �أعاله.
ويعب عن امللتزم �أو
ويعب عن كل من هذه اجلهات بعبارة" ال�سلطة املتعاقدة"
رّ
رَّ
املتعهد بعبارة "املتعاقَد معه".
يرتب هذا التعريف علينا تف�صيل ما يلي:
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 -1العقد

تُعد ال�صفقات العمومية �أو امل�شرتيات احلكومية من �أبرز العقود الإدارية ،وهي
ت�ستحوذ على معظمها.
ت�ستطيع الإدارة اتخاذ قرارات نافذة وتطبيقها على الغري ،وتفعل العك�س �أحيانا ً
وتتوافق مع �شخ�ص �آخر لتنفيذ هدف معني .هذا االتفاق هو العقد الإداري،
وال�شخ�ص املتعاقد مع الإدارة هو املتعاقَد معه ،واملهم عمليا ً هو حق الإدارة
وامتيازاتها وحقوق املتعاقَد معه الذي يكون مبرتبة �أقل �أو �أدنى من الإدارة.
وقد تتعاقد الدولة مع م�ؤ�س�سة عامة� ،أو تتعاقد م�ؤ�س�سة مع �أخرى مماثلة �أو
بلدية مع بلدية �أو م�ؤ�س�سة مع بلدية؛ ك�أن تطلب بلدية من م�ؤ�س�سة كهرباء
لبنان مثال ً تنفيذ �أعمال �إنارة ال�شارع العام.
لن نقف طويال ً عند مو�ضوع العقد الإداري �إمنا ن�شري �إىل �رضورة التمييز بني
العقد الإداري والعقد اخلا�ص.
ما هي الفائدة من التمييز؟

مينح العقد الإداري الإدارةَ امتيازات ال�سلطة العامة بحيث ت�ستطيع فر�ض
جزاءات على املتعاقَد معه وتغيري ظروف العمل...
ينظر يف الدعاوى املتعلقة بالعقد الإداري الق�ضاء الإداري (جمل�س �شورى
الدولة يف لبنان) ويطبق يف حل م�سائله قواعد خا�صة به تتعلق ب�سري
املرفق العام وارتباط عمل الإدارة بامل�صلحة العامة.
يطبق على العقد الإداري القانون العام الإداري ،يف حني يطبق على العقد
العادي قانون املوجبات والعقود.

 -2ال�صيغة ال�شكلية لل�صفقات العامة
ورد يف التعريف �أن ال�صفقات العمومية هي عقود موثقة ،فهل يعني ذلك
�رضورة ا�ستعمال الكتابة يف هذه العقود �أم ميكنها �أن تكون �شفهية؟
يف الأ�صل ت�ستعمل الكتابة لإثبات العقد ،وهي لي�ست عن�رصا ً منه �أو لتكوينه.
لكن حني يوجب الن�ص �شكال ً معينا ً لإن�شاء العقد ت�صبح هذه ال�شكلية
fromالعقد.
بطالن
عدم ofالتقيد
فقدانه �أو
ويرتتب على
عنا�رصه،
عن�رصا ً من
This document was downloaded
بهthe
website
Institut
Des Finances
Basil
Fuleihan
من العقود اخلطية عقود االلتزامات العامة واالمتيازات يف فرن�سا،
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الفصل لالثاني
الفصل األوّ
العامة وأهميتها
االطار الصفقات
مفهوم
والمؤسسي للصفقات العامة في لبنان
القانوني

ومن العقود غري اخلطية ال�صفقات مبوجب بيان �أو فاتورة� ،إذ �إن ثمة من
يرى �إمكان �إمتامها دون اتباع ال�صيغة اخلطية ،ونرى �أن ذلك �صحيح
يف البيان الذي يعده املوظف مب�شرتيات نرثية تعذر تنظيم فاتورة بها،
ولكن يقت�ضي �إثباتها مب�ستندات �أخرى �أو توقيع املتعاقَد معه عليها.
عند فر�ض دفرت �رشوط لل�صفقة يكون الن�ص قد فر�ض الكتابة.
�إذا �أجريت ال�صفقة بطريقة مناق�صة عمومية �أو ا�ستدراج عرو�ض ،ف�إن هذه
الإجراءات ت�ستدعي الكتابة �أي�ضاً.
�أ�شكال الكتابة يف ال�صفقات العامة

عقد منظم لدى كاتب العدل :وهو غري م�ستعمل ،لأن العقود الإدارية
املنظمة لدى املراجع الر�سمية ت�ستحوذ جميع مفاعيل العقود الر�سمية
املنظمة لدى كتابة العدل.
العقود املنظمة لدى الإدارة على ن�سختني.
دفرت �رشوط يوقعه العار�ض �أو يوافق عليه بتعهد منفرد.
تبادل الر�سائل والكتابات.
و�ضع القانون اللبناين طريقة تبادل املخابرات وفقا ً للعرف التجاري لعقد
االتفاق بالرتا�ضي.

 -3ال�شخ�ص العام
ال�صفقات العامة يُجريها �أ�سا�سا ً ال�شخ�ص املعنوي العام ،فمن هو ال�شخ�ص
العام؟ وهل ميكن ت�صور وجود �صفقة عامة لدى القطاع اخلا�ص؟
�أ -ماهية ال�شخ�ص العام

ت�أتي الدولة يف طليعة الأ�شخا�ص املعنوية العامة ،ومن املقرر �أن ت ُ َعد امل�ؤ�س�سات
العامة� ،أي هيئات الالمركزية املرفقية ،والبلديات� ،أي هيئات الالمركزية
الإقليمية� ،أ�شخا�صا ً عامة والعقود التي جتريها لت�أمني م�شرتياتها �صفقات
عامة وفقا ً لهذا التعريف .ومن م�ؤدى ذلك تطبيق نظام ال�صفقات العامة على
جميع هذه الأ�شخا�ص.

ب � -صفة ال�شخ�ص العام يف ال�صفقات العامة
عام ،وهذا �رشط ع�ضوي لوجود ال�صفقة
عامة دون
�صفقة
املبد�أ ال
يف
�شخ�ص ©
Institut Des
Finances
Basil
Fuleihan
العامة .وا�ستنادا ً �إىل هذا املبد�أ مل ت ُ َعد عقودا ً عامة ال�صفقات اجلارية بني
من This
document
downloaded
from the
website
of Institut
Des Finances Basil Fuleihan
الباطن� ،أو بني
wasواملتعهد
املتعهد
خا�ص� ،أو بني
ومتعهد
االمتياز
�صاحب
املتعهد واملورد.
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ثانيًا  :ماهية الأعمال والأمور التي تهدف ال�صفقات العامة
�إىل حتقيقها (�أنواع ال�صفقات العامة)
تقوم ال�صفقات العامة على ثالثة �أقانيم �أ�سا�سية ،هي :الأ�شغال واللوازم واخلدمات .ولكن ال�صفقة تتجاوز ذلك �إىل
�أ�شكال و�أنواع �أخرى �سنعر�ضها تباعاً:

 -1الأ�شغال
عد هذه ال�صفقات من
حتتل �صفقات الأ�شغال مركزا ً متميزا ً بني ال�صفقات العامة ،وتتفق جميع القوانني على ّ
العقود الإدارية.
�شخ�ص عام �إىل متعهد معني تنفيذ �شغل عام
وميكن تعريف �صفقة الأ�شغال العامة ب�أنها عقد يعهِ د بوا�سطته
ٌ
مقابل مبلغ معني ،على �أن ال�شغل العام هو �شغل ذو منفعة عامة ينفذ على عقار حل�ساب �شخ�ص عام:
ال�شغل� :إن�شاء ج�رس� ،أو �سكة حديد� ،شق طريق� ،إقامة متثال ،تدفئة مركزية� ،إن�شاء حمطة مياه� ،أو قناة مياه ،بناء �سد،
�إن�شاء حمطات كهربائية.
ً
ً
ً
العقار :الأر�ض والأبنية� ،إذ يُعد �إن�شاء �أو هدم �أو حت�سني بناء �شغال عاما جاريا على عقار...
املنفعة العامة :يجب �أن تهدف ال�صفقة �إىل حتقيق املنفعة العامة� ،أي لغر�ض املرفق العام وفق ما �سنف�صله الحقاً.
من الأمثلة على الأ�شغال الهادفة �إىل منفعة عامة� :شق طريق �أو تو�سيعه بهدف ت�سهيل مرور ال�سيارات� .أما �إذا كان
�سبب �شق الطريق زيادة ثمن عقارات معينة فال نكون �إزاء منفعة عامة بل خا�صة.
يجب يف هذا ا لإطار التمييز بني التزام ا لأ�شغال العامة وبني امتياز ا لأ�شغال العامة .يف الطريقة ا لأوىل تبقى
الإدارة هي التي تدفع املال ،يف حني يعطى امللتزم يف الثانية حق قب�ض عائدات من امل�ستفيدين من املن�ش�أ العام
وهي ت�ستدعي قانونا ً لإجازتها.

 -2اللوازم

هي الأ�شياء التي ت�شرتيها الإدارة� ،سواءٌ �أم�صنوعة كانت �أم ن�صف م�صنوعة ،والتي ال جتري الأعمال عليها كما جتري
على العقارات .مثال ذلك :ال�سيارات� ،أجهزة املعلوماتية ،الأدوات الكهربائية ،املحروقات...

 -3اخلدمات
نكون �إزاء �صفقة خدمات يف احلاالت التي تكون فيها القيمة امل�ضافة من املتعهد ومن �صفاته املهنية وال�شخ�صية
�أهم و�أكرب من ن�سبة املواد امل�ستخدمة لتقدمي العمل.
© Institut Des Finances Basil Fuleihan
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الفصل لالثاني
الفصل األوّ
العامة وأهميتها
االطار الصفقات
مفهوم
والمؤسسي للصفقات العامة في لبنان
القانوني

احلاالت التي تختلط فيها �أنواع ال�صفقات الثالثة
توريد وتركيب �أجهزة تدفئة مركزية (لوازم و�أ�شغال).
�إدارة م�صلحة مياه (خدمات و�أ�شغال).
تقدمي �أجهزة معلوماتية وبراجمها (مواد وخدمات).
ما هي ال�صفة التي تعطى لل�صفقة:
 ثمة من ينادي بالعن�رص الغالب وهذه النظرية تلقى تطبيقا ً خا�صا ًيف الأ�شغال.
 ثمة من يرى �أن ال�صفقة خمتلطة (ممزوجة) بني نوعني .وتربز عدةفوائد للتمييز:
�أ -و�ضع عنا�رص التقييم
يف الأ�شغال نعتمد �أ�سا�سا ً على ال�سعر املقدم الختيار �أف�ضل العار�ضني،
ف�إما �أن تتوافر يف العار�ض ال�رشوط املفرو�ضة لال�شرتاك و�إما �أن يُرف�ض
من البداية.
�أما يف اخلدمات فتعطى الأف�ضلية الختيار العار�ض لعنا�رص �أخرى وهي
النوعية :خربة املتعهد و�شهاداته العلمية...
وعلى هذا الأ�سا�س يُعطى املتعهد عالمات يف التقييم.

�أما املواد في�ؤدي ال�سعر فيها عادة ،وفقا ً للمقايي�س املطلوبة ،الدور املرجح يف
تقييم العار�ضني واختيار الأف�ضل منهم.
ويُظهر ال�شكل �أدناه امل�س�ألة املطروحة:

(�سعر)
مواد

�سعر
ونوعية

�سعر

© Institut Des Finances Basil Fuleihan
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عند مزج �صفقتني ت�صبح املعايري ممزوجة ،وكلما اقرتبت ال�صفقة من نوع معني
يغلب فيها عن�رص تقييم هذا النوع.
مع الإ�شارة �إىل �أن اخلدمات احل�سية ي�ؤدي فيها ال�سعر دورا ً �أبرز من اخلدمات الفكرية.
�إن لهذا التق�سيم فائدة �أخرى لناحية اختيار طريقة التعاقد وفق ما �سرناه
الحقا ً حني يتم مثال ً اعتماد املناق�صة املفتوحة يف الأ�شغال وا�ستعمال طريقة
االتفاق الر�ضائي يف اخلدمات اال�ست�شارية.
ب -تلزمي �إدارة مرفق عام
وهي �صفقة حتتوي عادة على العنا�رص الثالثة :خدمة ومواد و�أ�شغال ،ويذكرها
القانون �رصاحة ملنع اللب�س حول طبيعتها .من �أمثلتها �إن�شاء وت�شغيل من�ش�أة
عامة ملدة حمدودة ،وهي �أ�شغال ولوازم وخدمات �أي�ضاً.
ما يجب ا لإ�شارة �إليه هو �أنه يف هذه ال�صفقات يجب �أن يتم دفع املبلغ
املتوجب للمتعهد مبا�رشة من مال الإدارة ولي�س من امل�ستفيدين من اخلدمة
العامة ،لأنه يف احلالة الأخرية ي�صبح العقد امتيازا ً ولي�س �صفقة عامة.
ج -تلزمي الإيرادات وبيع الأموال املنقولة وغري املنقولة
هي �صفقات عامة ولكن ال يرتتب عليها �إنفاق بل حت�صيل �إيرادات لل�شخ�ص
املعنوي العام حني تتعلق ببيع عقار �أو منقول ،ويرتتب عليها �إنفاق حني
تتعلق بتلزمي �إيراد مقابل مبلغ تدفعه الدولة للمتعاقد معه ،مثال ً تلزمي
جباية �رضيبة الأمالك املبنية.
ويف املبد�أ تطبق على هذه ال�صفقات نف�س ا�صول �صفقات اللوازم والأ�شغال
واخلدمات لناحية الطريقة وو�ضع دفاتر �رشوط ،...مع اال�ستثناءات املتعلقة
بطبيعتها ،مثال ً تكون الكفالة اكرب عادة� ،أو يكون توريد املبالغ يف بيع
العقارات فورا ً وم�سبقاً...
�أما لناحية ت�أجري �أمالك الدولة فيجب مراعاة طبيعة امللك ،ف�إذا كان عاما ً يُرخ�ص
ب�إ�شغاله موقتا ً وفق �رشوط خا�صة� .أما �إذا كان خا�صا ً فتطبق عليه مبدئيا ً
�أحكام �صفقات الأ�شغال واللوازم واخلدمات .مثالً :ت�أجري قطعة �أر�ض خا�صة
للدولة مل�ؤ�س�سة جتارية ،ويتم الت�أجري عادة باملزايدة العمومية لفرتة حمددة.
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الفصل لالثاني
الفصل األوّ
العامة وأهميتها
االطار الصفقات
مفهوم
والمؤسسي للصفقات العامة في لبنان
القانوني

ثالثاً� :أهمية ال�صفقات العامة

ت�ستحوذ ال�صفقات العامة على �أهمية بالغة نتيجة ا�ستعمالها �أمواال ً
�ضخمة يف م�سائل تتعلق بحياة النا�س اليومية .تربز هذه الأهمية �أ�سا�سا ً يف
النواحي التالية:
ت�ستعمل �سيا�سة ال�رشاء العام وفق طريقة معينة لتح�سني اخلدمات
املقدمة �إىل النا�س.
وت�ساعد على زيادة فاعلية القطاع العام ،والقطاع اخلا�ص.
فعالة يف حتقيق تطور ٍ يف ميدان معني ,ويف ت�شجيع
وهي و�سيلة ّ
االبتكار وحفز املبادرات يف جميع امليادين.
حتقيق الوفر �إذا ا�ستعملت ب�صورة �صحيحة ,فنتيجة �ضخامة
ال�صفقة ت�ستطيع الإدارة فر�ض �رشوط �أف�ضل مل�صلحة امل�شرتي.
ت�ستطيع ال�صفقات العامة الت�أثري يف البيئة وفق ما يعرف
بـ"ال�صفقات العمومية اخل�رض" ،التي تهدف �إىل ت�شجيع املنتوجات
والتقنيات وطرائق الإنتاج امل�ستدامة وال�صديقة للبيئة ،واحلد من
الت�أثريات ال�سلبية يف البيئة.
الت�أثري يف احلياة االقت�صادية� ،إذ �إن ال�رشاء العام يحقق ن�سبا ً عالية من
الناجت الإجمايل املحلي للدولة ،وبالتايل ي�ستطيع القطاع العام تغيري
توازنات ال�سوق �أو حتقيق منفعة مبا�رشة من خالل اعتماده �سيا�سة
معينة للت�أثري يف االقت�صاد وتداول ال�سلع.
تتيح ال�صفقات العامة نوعا ً من ال�رشاكة بني القطاعني العام واخلا�ص،
وهذه ال�رشاكة هي �أوجه من التن�سيق بني ال�سلطات العامة وال�رشكات،
بهدف تنفيذ م�شاريع تتعلق بالبنى التحتية� ،أو بتقدمي خدمات �إىل اجلمهور.
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�إن الهدف الأول لهذا التعاون هو متويل و�إن�شاء �أو جتديد �أو ت�شغيل بنية حتتية
ما� ،أو توفري خدمة ,ويتم اللجوء �إىل هذه ال�رشاكات يف قطاعات معينة ،كالنقل
وال�صحة العامة والرتبية والأمن القومي و�إدارة النفايات وتوزيع املاء والطاقة.
تو�سعت ال�رشاكات بني القطاعني العام واخلا�ص ب�رسعة يف الأعوام الـ15
ا لأخرية ،وتلج�أ ال�سلطات العامة �إليها يف �ضوء ما تواجهه من قيود يف
املوازنة ،ويف الوقت نف�سه للإفادة من خربة القطاع اخلا�ص .تندرج هذه
ال�رشاكات يف �إطار التغيري الذي ي�شهده دور الدولة يف االقت�صاد� ،إذ هو يتحول
من كون الدولة ت�ؤدي دور امل�شغّ ل املبا�رش� ،إىل كونها تتوىل دور املنظم واملراقب.
تُعد ال�صفقات �أداة مهمة لتطوير ال�سوق املحلية عرب ت�شجيع �إ�رشاكها
يف تنفيذ امل�شاريع العامة ،فت�شجع على ا�ستقدام التقنيات احلديثة
و �إدخال املعلوماتية وزيادة الإ�ستثمار...
ت�شجع على زيادة التناف�س وا�ستقدام �أف�ضل ال�سلع واخلدمات.
ت�ؤثر يف الناحية االجتماعية :تنمية املناطق ,توزيع ال�سكان ،زيادة م�ستوى
دخل الفرد ،تنمية التعليم ،وم�ساعدة الطبقات الفقرية...
ت�ؤثر وتت�أثر بالنظام االقت�صادي ،كفتح احلدود �أمام التجار الأجانب وفتح
التجارة الدولية �أو منع دخول الأجنبي و�إقفال ال�سوق �أمامه حلماية الإنتاج الوطني.
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الفصل الثاني
االطار القانوني والمؤسسي للصفقات العامة في لبنان

� اً
أول  :الأحكام العامة

حتكم ال�صفقات العامة يف لبنان جمموعة من الن�صو�ص القانونية الواردة
حتت عناوين خمتلفة ،منها ما يخت�ص باملالية العامة ومنها ما يتعلق ب�أن�شطة
و�أمور اخرى ترتبط بالعقود التي جتريها الدولة لت�أمني م�شرتياتها او لبيع وت�أجري
امالكها املنقولة وغري املنقولة.
هذه القوانني املتفرقة واملت�شعبة وغري املجموعة يف اطار واحد يرعى ال�صفقات
العامة ,لي�ست موحدة لناحية تطبيقها على القطاع العام� ،أي الدولة
والبلديات وامل�ؤ�س�سات العامة و�سائر �أ�شخا�ص القانون العام ,بل يكاد ينفرد كل
منها بن�صو�ص خا�صة به.
�إن هذا الواقع يجعل من ال�صعب الإحاطة بجميع هذه القوانني والأنظمة
ومراجعتها ب�سهولة ،ف�ضال ً عن عدم ن�رش بع�ضها ،وال �سيما ال�صادر منها
بقرارات عن جمل�س الوزراء ،الأمر الذي ي�ستدعي جمعها وترتيبها والإ�شارة ملاما ً اىل
حمتوياتها يف هذا الف�صل ،قبل الغو�ص يف تفا�صيلها يف الف�صول الالحقة التي
�سترتافق اي�ضا ً مع وثائق منوذجية ت�سهل عمليات ال�صفقات العامة.
�إن العاملني يف جمال ال�صفقات العامة يجب ان يكونوا على دراية مبختلف
هذه القوانني واالنظمة ملعرفة حقوق الدولة واملتعاقدين معها ،ولكن الأمر
ال يقت�رص عليهم بل ي�شمل اي�ضا ً املتعهدين واملهتمني من �أ�شخا�ص القانون
اخلا�ص وذلك لتوفري املعرفة والو�ضوح يف �آ ٍن معاً.
جتدر اال�شارة �إىل �أن هذه القوانني �أ�صبحت قدمية وال تت�ضمن امل�ستجدات احلديثة
واملفيدة يف هذا الإطار ,لذلك اعدت الدولة اللبنانية م�رشوعي قانونني يتعلقان
بال�صفقات العمومية وان�شاء ادارة �ش�ؤون ال�صفقات العمومية وهما -عند
اقرارهما -يطبقان على القطاع العام بكليته ويجمعان الكثري من القوانني
املتفرقة ,الأمر الذي يحقق تطورا ً ايجابيا ً على هذا ال�صعيد.
�سنتناول يف ما يلي الأحكام املتعلقة بال�صفقات العامة التي جتريها الدولة
والتي يطبق بع�ضها على البلديات وامل�ؤ�س�سات العامة ،ابتدا ًء من قانون
املحا�سبة العمومية ونظام املناق�صات وغريهما ،و�سن�شري باخت�صار اىل الأحكام
اخلا�صة بال�صفقات التي جتريها امل�ؤ�س�سات العامة والبلديات واجلي�ش وقوى
االمن
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الدليل الخاص بالصفقات العامة

 -1قانون املحا�سبة العمومية ال�صادر باملر�سوم 14969
تاريخ 1963/12/30
تعريفه ونطاق تطبيقه

اال�سا�سي يف مو�ضوع ال�صفقات العامة ،وهو يحدد ا�صول
عد هذا القانون
يُ ّ
َّ
�إعداد موازنة الدولة وتنفيذها وقطع ح�سابها و�إدارة االموال العمومية ،ويفرد
ف�صال ً خا�صا ً بنفقات اللوازم واال�شغال واخلدمات ،وهو الف�صل اخلام�س من
الباب الثالث املتعلق بتنفيذ املوازنة العامة� ،إ�ضافة اىل الباب اخلام�س الذي
ي�ضع �أحكاما ً خا�صة باجلي�ش وقوى االمن الداخلي واجلمارك واالنفاق يف اخلارج
وبالربيد والربق والهاتف ،وهو يحدد اطرا ً عامة ويحيل اىل ن�صو�ص تنظيمية
ت�صدر تطبيقا ً له.
وينح�رص تطبيق هذا القانون بالدولة وميكن تطبيقه مبر�سوم يتخذ يف جمل�س
الوزراء على البلديات وامل�ؤ�س�سات العامة ،ولكنه عمليا ً يُطبق على بع�ض
البلديات الكبرية فقط.
املمولة كليا ً من موازنة الدولة
كما
يطبق هذا القانون فقط على ال�صفقات ّ
ّ
او البلدية اخلا�ضعة له ،اما ال�صفقات املمولة كليا ً او جزئيا ً مبوجب قرو�ض او
هبات خارجية فتطبق عليها الأحكام النظامية املعتمدة لدى اجلهة املقر�ضة او
اجلهة الواهبة �سواء اكان هذا االنفاق من اجلزء املحلي او من اجلزء االجنبي ،وذلك
�سندا ً لأحكام املادة  /8/من القانون رقم  715تاريخ ( 2006/2/3املوازنة العامة
واملوازنات امللحقة لعام .)2005
وبذلك يقت�رص تطبيق قانون املحا�سبة العمومية على جز ٍء ي�سري من ال�صفقات العامة.
م�ضمون القانون

يت�ضمن هذا القانون :
طريقة عقد ال�صفقة  :وهي �إما ان تكون باالمانة �أي بوا�سطة عمال االدارة،
و� ّإما بوا�سطة �صفقات تعقدها االدارة مع الغري.
ويف �إطار التعاقد مع الغري تربز املناق�صة العمومية كمبد�أ وو�سيلة ا�سا�سية
للتعاقد ،وعليها جتري ا�ستثناءات حمددة ح�رصيا ً يجوز فيها التعاقد بطريقة
املناق�صة املح�صورة او ا�ستدراج العرو�ض او الرتا�ضي او مبوجب بيان او فاتورة
ولكل منها �رشوطه وا�س�سه.
الربنامج ال�سنوي العام للمناق�صات الذي يعلن عنه يف تواريخ ال يجوز �أن
تتعدى ال�شهر الثاين الذي يلي ن�رش املوازنة...
عدم جتزئة ال�صفقة دون مربر م�رشوع.
© Institut Des Finances Basil Fuleihan
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الثاني
الفصل
الثاني
الفصل
العامة في لبنان
والمؤسسي للصفقات
القانوني
االطار
للصفقات العامة في لبنان
والمؤسسي
القانوني
االطار

دفاتر ال�رشوط العامة واخلا�صة وحمتوياتها (و�صف الأعمال وعنا�رص املفا�ضلة
وامل�ؤهالت املطلوبة ومهلة الت�سليم).
الكفاالت املوقتة والنهائية وهي �إما نقدية و�إما م�رصفية.
االعالن عن املناق�صة ومدته ومكانه.
طريقة تقدمي العرو�ض.
جلان املناق�صات وت�أليفها.
طريقة ا�سناد ال�صفقة �إىل مقدم �أدنى الأ�سعار او �إىل اف�ضل العرو�ض.
اعطاء العرو�ض املقدمة ل�سلع م�صنوعة يف لبنان �أف�ضلية بن�سبة  10يف املئة
عن العرو�ض املقدمة ل�سلع �أجنبية.
املرجع ال�صالح لبت ال�صفقة.
عقد �صفقات اخلدمات التقنية بالرتا�ضي و�رشوط امتامها.
املناق�صة املح�صورة وذلك دون تف�صيل طريقة اجرائها.
�رشوط واجراءات االتفاق بالرتا�ضي وا�ستدراج العرو�ض وما يطبق عليها من
نظام املناق�صات العامة.
�سبل تنفيذ ال�صفقة والطوارئ النا�شئة عن التنفيذ جلهة االفال�س والنكول
نتيجة االخالل مبوجبات العقد واعادة التلزمي على ح�ساب امللتزم.
ف�سخ العقد وم�صادرة الكفالة واح�صاء اال�شغال املنفذة.
دفع قيمة ال�صفقة الذي يتم بعد التنفيذ مع ا�ستثناءين ينح�رصان
بال�سلفات لقاء كفاالت م�رصفية ،ودفع مبالغ على احل�ساب ال تتجاوز ت�سعة
�أع�شار املبلغ امل�ستحق ،وكيفية اقتطاع وَرَدِّ التوقيفات الع�رشية.
ت�س ّلم اللوازم واال�شغال واخلدمات ،وت�أليف جلان الت�س ّلم ،والت�س ّلم مع عيوب
طفيفة.
رد الكفالة النهائية (كفالة ح�سن التنفيذ) الذي يح�صل مبدئيًا بعد �شهر
على الأكرث من تاريخ الت�س ّلم النهائي.
ال�رشوط اخلا�صة لعقد ال�صفقة بالرتا�ضي او ا�ستدراج عرو�ض ومبوجب بيان
او فاتورة.
اال�شغال باالمانة و�رشوطها واملرجع املخت�ص باجازتها ،ومراقبتها.
يحتوي هذا القانون �أي�ضا ً على الأحكام املتعلقة ببيع �أمالك الدولة ،فيحيل غري املنقولة منها على الأحكام املخت�صة
بها وي�ضع احكاما ً خا�صة ببيع �أموال الدولة املنقولة.
بالن�سبة �إىل الأمالك غري املنقولة يطبق القرار رقم  275تاريخ  1926/10/22املتعلق ب�إدارة وبيع �أمالك الدولة اخل�صو�صية
غري املنقولة الذي يفرق بني ف�ضالت العقارات غري ال�صاحلة لال�ستعمال وبني العقارات الأخرى ,فيتيح يف الأوىل بيعها من
مالك العقار املجاور ويفر�ض ب�شكل �أ�سا�سي يف بيع وت�أجري الثانية طريقة املزايدة العمومية وي�ضع على ذلك ا�ستثناءات
حمدودة التطبيق.
اما بالن�سبة �إىل �أموال الدولة املنقولة فهي تباع :
 -1بالرتا�ضي اذا كانت قيمتها املخمنة ال تزيد على  3.000.000ل.ل( .ثالثة ماليني لرية لبنانية).
 -2با�ستدراج العرو�ض اذا كانت قيمتها املخمنة ال تزيد على  6.000.000ل.ل�( .ستة ماليني لرية لبنانية).
© Institut Des Finances Basil Fuleihan
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ويجب ان ي�سبق البيع تخمني جتريه جلنة ت�ؤلف يف كل �إدارة بقرار من املرجع
ال�صالح لبت ال�صفقة.
تطبَّق الأحكام الواردة اعاله على كل االدارات العامة والبلديات اخلا�ضعة لقانون
اً
ف�ضل عن ذلك �أورد القانون يف الباب اخلام�س منه احكاما ً
املحا�سبة العمومية.
خا�صة مبا يلي:
�أحكام خا�صة باجلي�ش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام واملفارز اجلمركية،
وذلك لناحية ت�أليف جلنة تلزمي خا�صة ،وامكان التعاقد بالرتا�ضي يف حاالت
احلرب والطوارئ والظروف اال�ستثنائية ،وامكان اعفاء احلكومات االجنبية �أو
م�ؤ�س�سات تراقبها �أو تو�صي بها هذه احلكومات عند التعاقد معها ل�رشاء
اال�سلحة واالعتدة من ال�رشوط املتعلقة مبحل االقامة والكفالة والغرامات
وموجب الت�سليم قبل القب�ض.
تعني
�أحكام خا�صة بالإنفاق يف اخلارج جلهة اجراء التلزمي بوا�سطة جلنة خا�صة ّ
بقرار من رئي�س البعثة ،كلما كان ذلك ممكناً ،و�إال وفقا ً لأ�صول حتدد بقرار من
وزير اخلارجية واملغرتبني.
يتبني من �أحكام قانون املحا�سبة العمومية اخلا�ص بال�صفقات العامة �أنه
ا�شار �إىل بع�ض مبادئ هذه ال�صفقات ،وقد عمل االجتهاد على �إكمالها
واعطائها مداها التطبيقي وال �سيما اجتهاد ديوان املحا�سبة ،وتتعلق هذه
املبادئ مبا يلي:
العلنية :جلهة االعالن عن ال�صفقة واجراءات �إ�سنادها وتنفيذها.
املناف�سة� :أي اف�ساح املجال امام اكرب عدد من العار�ضني لال�شرتاك
بال�صفقات العامة.
امل�ساواة� :أي معاملة جميع الراغبني باال�شرتاك يف ال�صفقة على قدم امل�ساواة
وعدم ترجيح مناق�ص على �آخر عرب فر�ض �رشوط غري حمايدة او ال فائدة منها.
تهدف هذه املبادئ اىل احل�صول على �أف�ضل العرو�ض ب�أدنى الأ�سعار دون
حماباة �أو مواربة.

 -2تنظيم التفتي�ش املركزي  :املر�سوم رقم  2460تاريخ 1959/11/9
�أورد الف�صل اخلام�س من هذا املر�سوم الأحكام اخلا�صة بادارة املناق�صات التي
تتوىل الأعمال املتعلقة باملناق�صات يف الدولة با�ستثناء ما يعود منها لوزارة
الدفاع وقوى الأمن الداخلي والأمن العام.
ت�شتمل هذه الإدارة على جلان املناق�صات ومكتب املناق�صات ،وي�ضم املكتب
موظفني اداريني وفنيني بينهم مهند�س وميكن ان ينتدب اليه م�ست�شار معاون
الدولة.
يف جمل�س �شورى
This document was downloaded from the website of Institut Des Finances Basil
Fuleihan
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 -3نظام املناق�صات  :املر�سوم  2866تاريخ 1959/12/16
جتري �إدارة املناق�صات يف التفتي�ش املركزي مناق�صات الأ�شغال واللوازم وفقا ً لأحكام هذا النظام الذي يطبق على االدارات
العامة با�ستثناء وزارة الدفاع الوطني وقوى الأمن الداخلي واالمن العام ،وبالن�سبة �إىل البلديات وامل�ؤ�س�سات العامة
فعليها �أن تعتمد اال�س�س املن�صو�ص عليها يف هذا النظام يف كل ما ال يتعار�ض مع انظمتها اخلا�صة ،مع العلم �أنها
جتري مناق�صاتها عرب جلان م�ؤلفة من العاملني لديها.
نظام املناق�صات يحتوي على ما يلي:
و�ضع الربنامج ال�سنوي مبناق�صات كل ادارة وتوحيده يف الربنامج ال�سنوي العام
وكيفية االعالن عنه ،واعادة النظر فيه ،وتواريخ املناق�صات .ويراعى يف حتديد
موعد �إجراء كل مناق�صة طابع ال�رسعة واحلاجة من جهة ،والتدابري امل�سبقة
الواجب اتخاذها (درا�سات وا�ستمالكات�...إلخ) من جهة ثانية .وتعلن �إدارة
املناق�صات عن الربنامج العام ال�سنوي بن�رشه يف اجلريدة الر�سمية وبن�رش �إعالن
عنه يف خم�س �صحف يومية تفيد �إدارة املناق�صات فيه من يهمه الأمر عن
�إعداد الربنامج العام ال�سنوي وعن �إمكان الإطالع عليه يف دوائرها واحل�صول
على ن�سخة طبق الأ�صل عنه �ضمن ال�رشوط التي حتددها عند االقت�ضاء.
أقر جمل�س الوزراء ذلك ،وال يغني الإعالن
ال يجوز خمالفة هذه القواعد �إال �إذا � ّ
عن الربنامج ال�سنوي العام عن الإعالن اخلا�ص بكل مناق�صة.
تعيني جلنة املناق�صات املركزية واللجان اخلا�صة يف كل حمافظة ،وت�أليف
هيئات اللجنة املركزية ،وكيفية ت�سمية املوظفني �أع�ضاء اللجان.
كيفية عمل جلان املناق�صات ونظام جل�ساتها وكيفية دعوتها .واجلدير بالذكر
ان رئي�س �إدارة املناق�صات يبلغ كال ً من رئي�س وع�ضوي الهيئة قرار ت�شكيلها
قبل تاريخ بدء عملها ،ويدعوهم �إىل االجتماع يف املكان واملواعيد املحددة
للجل�سات وير�سل مع الدعوة ن�سخة عن دفاتر ال�رشوط اخلا�صة املتعلقة
مبناق�صات الأ�سبوع.
احالة امللفات �إىل �إدارة املناق�صات وتدقيقها والقرارات املمكن اتخاذها يف هذا
ال�صدد .ويعطي النظام يف هذا الإطار �إدارةَ املناق�صات �صالحي َة التدقيق يف
حمتويات امللف للتثبت من خلوه من املخالفات والنواق�ص ،وللت�أكد ب�صورة
خا�صة من �إدراج املناق�صة يف الربنامج ال�سنوي العام �أو وجود ترخي�ص
ب�إجرائها ،ومن خلو دفرت ال�رشوط اخلا�صة وامل�ستندات من كل ما من �ش�أنه
تقييد املناف�سة �أو ترجيح كفة �أحد املناف�سني.
�سبل تقدمي العرو�ض ومغلفاتها ،ومناذج الت�صاريح والبيان والغالفات.
�آلية االحتفاظ بالعرو�ض ،وفرزها وت�سليمها اىل جلنة املناق�صات.
العرو�ض ودرا�ستها واعالن امللتزم املوقت
 Desوف�ض
املناق�صات
Basilجلنة
اجتماع
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الدليل الخاص بالصفقات العامة

 -4حتديد �رشوط اال�شرتاك يف تنفيذ بع�ض ال�صفقات العامة:
املر�سوم رقم  3688تاريخ 1966/1/25
يحدد هذا املر�سوم ال�رشوط وامل�ؤهالت الواجب توافرها يف كل من يرغب يف الت�سجيل على الئحة الكفاءات والت�صنيف
كمر�شح لال�شرتاك يف تنفيذ بع�ض �صفقات الأ�شغال العامة والدرو�س العائدة للأ�شغال العامة ،والتي تتطلب كفاءات
خا�صة؛ كما يحدد دقائق التحقق من هذه الكفاءات.
وهو يطبق على الإدارات العامة والبلديات وامل�ؤ�س�سات العامة وميكن تطبيقه بعد ا�ست�شارة وزير املالية �أو بناء لطلبه،
بقرار من الوزير املخت�ص على امل�ؤ�س�سات اخلا�صة التي حت�صل من الدولة او البلديات على  50يف املئة من وارداتها.
ويحتوي هذا املر�سوم على ما يلي:
حتديد الكفاءات املطلوبة للت�سجيل يف فئة متعهدي "الطرق واال�شغال
العامة (طرق ،مرافئ ومطارات.")...
الكفاءات املطلوبة للت�سجيل يف فئة متعهدي �صفقات "املباين العامة".
الكفاءات املطلوبة للت�سجيل يف فئة متعهدي �صفقات "امل�شاريع املائية".
الكفاءات املطلوبة للت�سجيل يف فئة متعهدي �صفقات "اال�شغال الكهربائية".
الأ�س�س التي يجري على �أ�سا�سها الت�صنيف وامل�ستندات التي يجب تقدميها
الجراء الت�صنيف بالن�سبة �إىل الأفراد والأ�شخا�ص املعنويني.
ت�أليف جلان الت�صنيف وقراراتها.
طريقة الن�ص يف دفرت ال�رشوط اخلا�ص بال�صفقة على فئة املتعهد املطلوبة
وفقا ً للت�صنيف اجلاري.
ال يزال هذا املر�سوم مرعيا ً و�ساري املفعول على الرغم من �صدور املر�سوم رقم
 9333تاريخ  2002/12/26الذي ي�ضع معايري و�أ�س�سا ً جديدة للت�صنيف وفق ما
�سن�شري اليه يف ما يلي.

 -5ت�صنيف املتعهدين ومكاتب الدرو�س :املر�سوم رقم  9333تاريخ 2002/12/26
يحدد هذا املر�سوم ال�رشوط وامل�ؤهالت الواجب توافرها يف كل من يرغب يف الت�سجيل على الئحة الكفاءات والت�صنيف كمر�شح
لال�شرتاك يف تنفيذ بع�ض �صفقات الأ�شغال العامة والدرو�س العائدة للأ�شغال العامة ،والتي تتطلب كفاءات خا�صة.
© Institut Des Finances Basil Fuleihan
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يحتوي هذا املر�سوم على ما يلي:
تق�سيم فئات الت�صنيف �إىل  12فئة للأ�شغال هي :املباين ،املباين املتخ�ص�صة ،الطرق� ،أ�شغال املن�ش�آت التقنية،
�شبكات املياه ،ال�سدود واالنفاق والبحريات ،حمطات التنقية والتكرير ،الآبار اجلوفية ،اال�شغال الكهربائية (نقل وتوزيع)...
(انتاج وحمطات حتويل) ،االت�صاالت ،الأ�شغال املتخ�ص�صة.
اما فئات الإ�ست�شاريني فهي  13فئة.
طريقة ت�صنيف املتعهدين وو�ضع عالمات التقييم.
تقدمي طلبات الت�صنيف وم�ستنداتها.
ت�أليف هيئة ت�صنيف املتعهدين واال�ست�شاريني.
درا�سة طلبات الت�صنيف وب ّتها.
�إن هذا املر�سوم يحدد بدقة معايري و�أ�ساليب الت�صنيف ويقت�ضي تطبيقه عو�ضا ً من الت�صنيف القدمي.

 -6تنظيم الإق�صاء من اال�شرتاك يف تنفيذ ال�صفقات العامة:
املر�سوم رقم  8117تاريخ 1967/8/29
يحدد هذا املر�سوم �سبل �إلغاء ت�صنيف �أو �إق�صاء امللتزمني من اال�شرتاك يف
تنفيذ ال�صفقات العامة ما عدا احلاالت املن�صو�ص عنها يف املادة  /142/من
قانون املحا�سبة العمومية التي تفر�ض اق�صاء امللتزم الذي تو�ضع �أ�شغاله
بالأمانة �أو يعاد تلزميها حل�سابه تطبيقا ً لأحكام قانون املحا�سبة العمومية �أو
دفرت ال�رشوط:
مدة ثالثة �أ�شهر عند تطبيق هذه الإجراءات عليه للمرة الأوىل.
مدة �سنة كاملة عند تطبيقها عليه مرة ثانية خالل اثني ع�رش �شهراً.
نهائيا ً عند تطبيقها عليه مرة ثالثة خالل خم�س �سنوات.
�أما �أحكام هذا املر�سوم فهي تتناول ما يلي :
امكان �إلغاء ت�صنيف �أو �إق�صاء امللتزمني من اال�شرتاك يف تنفيذ ال�صفقات
العامة ب�صورة عامة وملدة موقتة �أو نهائية .
اتخاذ اجراء الإق�صاء بقرار من الوزير املخت�ص �أو وزير الو�صاية بناء على اقرتاح
جلنة ادارية.
طريقة درا�سة اللجنة طلبات �إلغاء الت�صنيف �أو الإق�صاء التي ترد �إليها من
�Desإىل
إحالته
Basilلأكرثية و�
إجماع �أو با
الإدارات العامة املعنية ،واتخاذ القرار بال
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املخت�ص �أو وزير الو�صاية.
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اجلريدة الر�سمية و�إعادة النظر فيها بنا ًء على طلبات
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الدليل الخاص بالصفقات العامة

 -7حتديد �رشوط ت�س ّلم ال�صفقات مع وجود بع�ض النواق�ص
�أو العيوب الطفيفة :املر�سوم رقم  14601تاريخ 1970/5/30
ي�ضبط هذا املر�سوم عملية ت�س ّلم ال�صفقات التي ت�شوبها بع�ض النواق�ص او
العيوب الطفيفة ،وذلك يف مرحلتي الت�س ّلم املوقت والت�س ّلم النهائي:
بالن�سبة �إىل الت�س ّلم املوقت ورد:
ً
�رشوط هذا الت�س ّلم ،ومنها امتام ال�صفقة وفقا للغاية املعدة لها و�صالحيتها
لال�ستعمال �ضمن غر�ضها وطوال مدة الإ�ستثمار.
بيان النواق�ص وفرزها اىل ق�سمني ي�شمل الأول عيوبا ً غري جوهرية ال
ميكن �إ�صالحها ،ويفر�ض عنها ح�سومات نهائية ،وي�شمل الثاين النواق�ص
والعيوب الثانوية املمكن �إ�صالحها وال مانع من قبولها موقتاً ،على �أن يقوم
امللتزم ب�إ�صالحها خالل مدة ال�ضمان ،ويفر�ض عن هذه العيوب والنواق�ص
ح�سومات موقتة.
ح�رص احلد الأق�صى للح�سومات املوقتة التي يجوز معها الت�س ّلم املوقت
بن�سبة  15يف املئة من قيمة ال�صفقة املت�سـ ّلمة.
فر�ض غرامات نهائية على �سبيل اجلزاء.
بالن�سبة �إىل الت�س ّلم النهائي ورد:
ً
ت�س ّلم ال�صفقة ت�س ّلما ً نهائيا �إذا تبني  ،بعد انق�ضاء مدة ال�ضمان� ،أن
النواق�ص والعيوب التي بقيت ت�شوب ال�صفقة ال متنع من الت�س ّلم.
اعادة احل�سومات املوقتة �إىل امللتزم عن النواق�ص والعيوب التي مت �إكمالها
�أو �إ�صالحها.
تثبيت احل�سومات املوقتة وحتويلها �إىل ح�سومات نهائية عن النواق�ص
والعيوب التي مل يتم �إ�صالحها.

 -8تنظيم ديوان املحا�سبة :املر�سوم اال�شرتاعي رقم  82تاريخ 1983/9/16
يحدد هذا املر�سوم اال�شرتاعي �أ�صول عمل ديوان املحا�سبة و�صالحياته ،ومن �ضمنها رقابته امل�سبقة على �صفقات اللوازم
واال�شغال واخلدمات ،ويبني املعامالت اخلا�ضعة للرقابة ،وطريقة �إيداع املعاملة ديوان املحا�سبة ،و�آلية درا�سة املعاملة وب ّتها،
النظر
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 -9املوازنة العامة واملوازنات امللحقة لعام :2001
القانون رقم  326تاريخ / 2001/6/28املادة /73
اخ�ضعت هذه املادة ح�سابات امل�ؤ�س�سات العامة وح�سابات امل�ؤ�س�سات واملرافق التابعة للدولة لنظام التدقيق الداخلي
وللتدقيق امل�ستقل من قبل مكاتب التدقيق واملحا�سبة ،وهي مكاتب خا�صة تدقق ح�سابات هذه امل�ؤ�س�سات� ،إ�ضافة
�إىل رقابة وزارة املالية ورقابة ديوان املحا�سبة ,وهي ت�شمل احل�سابات وم�ستنداتها مبا فيها عقود ال�صفقات العامة
و�سبل تنفيذها.
ويحدد هذا القانون طريقة تعيني املدقق وعمله وو�ضع تقاريره ونتائجها وفق ما يلي:
تعيني املدقق الداخلي بقرار م�شرتك من وزير املالية ووزير الو�صاية ب�صفة تعاقدية ملدة �سنة من خرباء املحا�سبة.
تعيني مكتب التدقيق واملحا�سبة املعتمد بقرار م�شرتك من وزير املالية ووزير الو�صاية ،مبوجب عقد ملدة �سنة قابلة
للتجديد ،من مكاتب التدقيق واملحا�سبة.
حتديد املعايري واملوا�صفات الواجب توافرها يف كل من املدقق الداخلي ومكتب التدقيق واملحا�سبة بقرار من وزير املالية
انطالقا ً من ال�شهادات العلمية واخلربة العملية ...
مهماته وفقً ا لأ�صول التدقيق واملراجعة املتعارف عليها واملعتمدة يف تدقيق
ممار�سة مكتب التدقيق واملحا�سبة
ّ
ح�سابات م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص.
مهماته وفقًا لأ�صول التدقيق الداخلي.
ممار�سة املدقق الداخلي
ّ
رفع التقارير وابالغها اىل اجلهات العامة املعنية واعتمادها لبيان الأو�ضاع املالية والنتائج االقت�صادية لأعمال امل�ؤ�س�سة
العامة �أو املرفق ،وبيان نظام ال�ضبط الداخلي واملخالفات احلا�صلة ،مع اقرتاح اجراءات الت�صحيح الواجب اعتمادها.

 -10دفرت ال�رشوط والأحكام العامة املفرو�ضة على متعهدي
الأ�شغال العامة ال�صادر يف 1942/5/20
يحدد الدفرت ال�رشوط املطبقة على �صفقات الأ�شغال العامة يف حال عدم
الن�ص على خمالفتها يف دفرت ال�رشوط اخلا�ص بال�صفقة وكيفما كانت طريقة
التعاقد ،مناق�صة عامة او اتفاقًا ر�ضائيًا...

ميزج هذا الدفرت بني ال�رشوط الفنية وال�رشوط الإدارية ويحتوي على:
طريقة تقدمي العرو�ض.
الكفاالت.
تنفيذ الأ�شغال.
ح�ضور امللتزم يف �أماكن العمل.
عمال امللتزم.
© Institut Des Finances Basil Fuleihan
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 -11قانون العقوبات  :مر�سوم ا�شرتاعي رقم  NI/340تاريخ 1943/3/1
مل يت�ضمن القانون اللبناين �أحكاما ً م�ستقلة تعالج الغ�ش والف�ساد يف عمليات
ال�صفقات العامة ،بل �أورد بع�ض الن�صو�ص العامة ذات ال�صلة باملو�ضوع يف
قانون العقوبات الذي يعاقب باحلب�س من ثالثة �أ�شهر �إىل ثالث �سنوات وبالغرامة
من � 200ألف لرية �إىل مليون لرية:
من �أوكل �إليه بيع �أو �رشاء �أو �إدارة �أموال منقولة �أو غري منقولة حل�ساب الدولة
�أو حل�ساب �إدارة �أو م�ؤ�س�سة عامة فاقرتف الغ�ش يف �أحد هذه الأعمال �أو
خالف الأحكام التي ت�رسي عليها� ،إما جلر مغنم ذاتي �أو مراعاة لفريق �إ�رضارا ً
بالفريق الآخر �أو �إ�رضارا ً بامل�صلحة العامة �أو الأموال العمومية� ،أو ارتكب
اخلط�أ الفادح واجل�سيم.
من ارتبط ،يف حالة ال�سلم ،بعقد تعهد �أعمال �أو �أ�شغال عامة �أو تقدمي
خدمات لوازم �أو متوين مع �إحدى اجلهات املبينة يف الفقرة ال�سابقة� ،سواء
كان العقد نتيجة مناق�صة على �أ�سا�س دفرت �رشوط �أو بطريقة الرتا�ضي
�أو ب�أية طريقة �أخرى ،فلج�أ �إىل �رضوب املماطلة املق�صودة �أو احليلة لعرقلة
التنفيذ �أو �إطالة املدة بق�صد الإ�رضار مب�شاريع الدولة �أو جرا ً لنفع له �أو لغريه،
�أو اقرتف الغ�ش يف نوع املواد امل�ستعملة �أو املقدمة �أو يف تركيبها �أو �صنعها
�أو موا�صفاتها اجلوهرية.
املتعهدون الذين يتفقون بالتواط�ؤ يف ما بينهم لإف�ساد عملية التلزمي.
املوظف املنوط به الإ�رشاف على ال�صفقة �إذا قام ب�أعمال من �ش�أنها مراعاة
فريق على �آخر يف التلزمي �أو التكليف� ،أو �إذا هو تغا�ضى عن �ضبط املخالفة
�أو �أهمل املراقبة.
قدم نتيجة مناق�صة �أو تكليف
املتعهد �أو الو�سيط �أو �أي �شخ�ص �آخر ّ
بالرتا�ضي �أو ب�أية طريقة �أخرى مواد فا�سدة �أو غري �صاحلة.
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 -12حتديد ال�سلع الوطنية امل�ستفيدة من الأف�ضلية يف
املناق�صات العامة :املر�سوم رقم  10515تاريخ 2003/7/23
يحدد هذا املر�سوم �أنواع ال�سلع التي ت�ستفيد من الأف�ضلية املمنوحة مبوجب
القوانني عن ال�سلع الأجنبية يف املناق�صات العامة والتي تبلغ قيمتها  10يف املئة
حاليا ،وتطبق هذه الن�سبة عند اعتماد التلزمي على �أ�سا�س �سعرٍ يقدمه العار�ض،
�أما يف االلتزامات التي جتري على �أ�سا�س تنزيل مئوي فعلى جلنة املناق�صة �إ�سناد
االلتزام موقتا ً �إىل من قدم �أدنى الأ�سعار �ضمن ال�سعرين التقديريني.
حددت ال�سلع الوطنية التي ت�ستفيد من هذه الأف�ضلية،
ومبوجب هذا املر�سوم ُ
ومنها منتجات غذائية ومعدنية ومبيدات وانابيب وغريها من ال�سلع امل�شار
اليها عرب بنودها اجلمركية.
ي�شرتط للإفادة من الأف�ضلية �أن ي�ستح�صل العار�ض على �إفادة ر�سمية من املديرية
العامة لل�صناعة ب�أن ال�سلعة م�صنوعة يف لبنان وتتوافر فيها ال�رشوط الفنية.

 -13ر�سم الطابع املايل
تخ�ضع ال�صفقات العامة للر�سم الن�سبي والر�سم املقطوع:
�أ -الر�سم الن�سبي
تخ�ضع عقود ال�صفقات العامة للر�سم الن�سبي بقيمة ثالثة يف الألف لكونها
من ال�صكوك والكتابات التي تتناول ب�صورة �رصيحة او �ضمنية مبلغا ً معينا ً
من املال.
تخ�ضع للر�سم الن�سبي كذلك املبالغ التي تدفعها الدولة والبلديات وامل�ؤ�س�سات
العامة لدائنيها �أيًا كان نوع وثيقة الدفع و�شكلها ،با�ستثناء الأمانات والت�أمينات
التي ترد �إىل �أ�صحابها وما �شاكلها ،وبذلك ت�صبح هذه العقود خا�ضعة بن�سبة
املدفوع منها اىل ر�سمٍ ا�ضايف جديد بقيمة  3يف املئة .
ويقتطع الر�سم الن�سبي املتوجب على املبالغ التي تدفعها الدولة والبلديات
دفعها �إىل
املذكورة عند
وامل�ؤ�س�سات العامة �إىل دائنيها من �أ�صل املبالغ
أ�صحاب ©
Institut� Des
Finances
Basil Fuleihan
احلق وبعدما تكون قيمة الر�سم قد دونت على وثيقة الدفع.
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ب -الر�سم املقطوع
يخ�ضع الطلب �أو التعهد املقدم �إىل اال�شرتاك يف املناق�صة العمومية
واملناق�صة املحدودة وا�ستدراج العرو�ض و�صفقات اخلدمات التقنية لر�سم
مقطوع قيمته  50000ل.ل ،.ي�شمل هذا الر�سم جميع امل�ستندات ،ويخ�ضع
كل عر�ض ا�سعار لر�سم قدره  1000ل.ل.

 -14نظام جمل�س �شورى الدولة
يت�ألف الق�ضاء الإداري من جمل�س �شورى الدولة ومن حماكم ادارية.
وتنظر املحاكم الإدارية يف الق�ضايا الإدارية املتعلقة بعقود �أو �صفقات عامة �أو
التزامات �أو امتيازات �إدارية �أجرتها الإدارات العامة �أو الدوائر الإدارية يف املجل�س
عد جمل�س ال�شورى املرجع اال�ستئنايف
النيابي لت�أمني �سري امل�صالح العامة ،وي ُ ّ
جلميع االحكام ال�صادرة عن املحاكم االدارية ،ولكن نظام املحاكم الإدارية مل
يو�ضع قيد التنفيذ حتى الآن وبالتايل ينظر جمل�س ال�شورى يف الدعاوى املتعلقة
بال�صفقات العامة.
وبذلك ي�ستطيع املتظلم �أو املت�رضر تقدمي مراجعة �أمام املجل�س للمطالبة بابطال
قرار اداري يتعلق ب�صفقة عامة ،او للمطالبة بتعوي�ض ناجت من �صفقة عامة.
جتدر الإ�شارة اىل �أن مهلة املراجعة �شهران تبد�أ من تاريخ ن�رش القرار املطعون فيه
�إال اذا كان من القرارات الفردية فتبد�أ من تاريخ التبليغ �أو التنفيذ.
وال يوجد يف لبنان حاليا ً نظام لل�شكوى يعتمد حلل النزاع قبل و�صوله اىل
املحاكم عرب هيئات متخ�ص�صة ميكن مراجعتها من قبل املتعهدين.
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ثانيًا  :الأحكام اخلا�صة بالبلديات وامل�ؤ�س�سات العامة وقوى الأمن واجلي�ش
�أ�رشنا يف ما �سبق اىل خمتلف الن�صو�ص القانونية والتنظيمية التي ترعى ال�صفقات العامة والتي تطبق بوجه عام على
الدولة ويف بع�ضها على امل�ؤ�س�سات العامة والبلديات واجلي�ش وقوى الأمن� .إ�ضافة اىل هذه الأحكام تطبق هذه الهيئات
احكاما ً خا�صة بها يتلخ�ص �أهمها مبا يلي:

 -1البلديات واحتادات البلديات
بقية البلديات ،وهي
تطبق البلديات الكبرية قانون املحا�سبة العمومية وذلك مبوجب مرا�سيم توجب تطبيقه� ،أما يف
ّ
طبق املر�سوم رقم  5595تاريخ  1982/9/22الذي يُحدد �أ�صول املحا�سبة يف البلديات واحتاد البلديات غري
الأغلبية ،فيُ ّ
اخلا�ضعة لقانون املحا�سبة العمومية.
وي�شبه هذا املر�سوم قانون املحا�سبة العمومية� ،إذ ي�شتمل على �أ�صول �إعداد وتنفيذ موازنة البلديات وادارة اموالها وقطع
ح�ساباتها ،ويفرد احكاما ً خا�صة بال�صفقات العامة امل�سماة �صفقات اللوازم واال�شغال واخلدمات.
وتت�شابه مع قانون املحا�سبة العمومية �أي�ضا ً ا�صول وطرائق عقد ال�صفقات وتقدمي العرو�ض وو�ضع دفاتر ال�رشوط
وحمتوياتها ووجوب تقدمي كفاالت وعقد ال�صفقة وتنفيذها ودفع قيمتها والعقوبات املمكن فر�ضها على امللتزم واحكام
النكول واالفال�س.
العمومية ،تعده وزارة
ومن �أحكام ال�صفقات العامة و�ضع دفرت �رشوط عام منوذجي لل�صفقات الّتي تُعقد باملناق�صات
ّ
اً
ف�ضل عن و�ضع رئي�س ال�سلطة
الداخلية باالتفاق مع ديوان املحا�سبة وي�صدق مبر�سوم وين�رش يف اجلريدة الر�سمية .
خا�صا لكل �صفقة جتري باملناق�صة العامة ويعر�ضه على املجل�س البلدي لإقراره.
التنفيذية يف البلدية م�رشوع دفرت �رشوط
ً
وال تخ�ضع ال�صفقات لل�سعر ال�رسي� ،أما ال�صفقات التي ت�ستلزم طبيعتها و�ضع �سعر �رسي فيقت�ضي ذلك موافقة
م�سبقة من املجل�س البلدي ،على ان يبقى هذا ال�سعر �رسيا ً قبل املناق�صة وبعدها.
جتري املناق�صة وا�ستدراج العرو�ض جلنة املناق�صات املن�صو�ص عنها يف املادة  53من قانون البلديات.
وي�ضاف اىل هذا املر�سوم القانون رقم  212تاريخ  2000/5/26الذي اجاز للبلديات بقرار من املجل�س البلدي عقد ال�صفقات
مبوجب بيان او فاتورة �إذا كانت قيمتها تفوق الثالثة ماليني لرية لبنانية وال تتجاوز الع�رشين مليون لرية.
يُظهر ما تقدم �أن البلديات تخ�ضع يف لبنان لنظامني خمتلفني ،واملالحظ ان البلديات التي تطبق قانون املحا�سبة
العمومية تواجه م�شاكل يف حتديد املرجع الذي يتوىل �صالحية الوزير املخت�ص يف الإدارات العامة والذي ن�ص القانون على
الكثري من الأمور املنوط به تنفيذها ,وقد تقرر اجتهادا ً يف ديوان املحا�سبة ان املجل�س البلدي هو من ميار�س مبدئيا ً هذه
ال�صالحيات ،اال اذا ن�ص قانون معني على خالف ذلك.
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 -2امل�ؤ�س�سات العامة
تخ�ضع كل م�ؤ�س�سة عامة لنظام مايل خا�ص بها يحدد �أ�صول �إعداد
وتنفيذ موازنتها وادارة اموالها ،وت�شبه هذه املواد اىل ح ٍد بعيد قانون
املحا�سبة العمومية.
وت�شري الأنظمة املالية العائدة للم�ؤ�س�سات العامة اىل امكان عقد �صفقات
اللوازم والأ�شغال واخلدمات� ،إما بوا�سطة �صفقات تعقدها الإدارة مع الغري و�إما
بوا�سطة امل�ؤ�س�سة مبا�رشة �أي بطريقة الأمانة.
كما يت�ضمن النظام املايل الأحكام اخلا�صة ب�صفقات امل�ؤ�س�سة ,فيحدد طريقة
عقدها التي هي ا�سا�سا ً املناق�صة العامة مع حاالت خا�صة يجوز فيها التعاقد
بطريقة �أخرى ،كاملناق�صة املح�صورة �أو ا�ستدراج العرو�ض �أو بالرتا�ضي �أو مبوجب
بيان �أو فاتورة..
مثال ً :
املادة  91من النظام املايل العائد للجامعة اللبنانية.
املادة  51من النظام املايل العائد للم�ؤ�س�سات العامة التي تتوىل �إدارة
امل�ست�شفيات احلكومية.
املادة  92من النظام املايل العائد ملجل�س الإمناء والإعمار.
املادة  86من النظام املايل العائد للم�ؤ�س�سة العامة لت�شجيع اال�ستثمارات.
ومتتاز بع�ض انظمة امل�ؤ�س�سات باعتماد مبد�أ الت�أهيل امل�سبق او تقدمي العرو�ض
على مرحلتني يجري يف الأوىل منها و�ضع لوائح باملتعهدين املقبولني ،ويف
املرحلة الثانية تُطلب الأ�سعار من امل�سجلني على اللوائح ،و هذا النظام معتمد
لدى م�ؤ�س�سات املياه وم�ؤ�س�سة كهرباء لبنان.
وتت�شابه باقي احكام الأنظمة املالية مع قانون املحا�سبة العمومية وذلك جلهة
طريقة بت ال�صفقة وم�ستنداتها والكفاالت املفرو�ضة ودفع قيمتها ...ولكن
بع�ض الأنظمة املالية ت�ضع احكاما ً جُتيز فيها التعاقد بالرتا�ضي عندما يقرر
Basilاملناق�صة
اعتماد
جمل�س الإدارة ذلك ،الأمر الذي يبتعد من مبد�أ
العامة© Institut.
Des Finances
Fuleihan
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الثاني
الفصل
الثاني
الفصل
العامة في لبنان
والمؤسسي للصفقات
القانوني
االطار
للصفقات العامة في لبنان
والمؤسسي
القانوني
االطار

 -3اجلي�ش وقوى الأمن
�إ�ضافة اىل �أحكام قانون املحا�سبة العمومية وُ�ضع للجي�ش وقوى االمن دفاتر
�رشوط عامة �أوردت احكاما ً خا�صة مف�صلة تطبق على هاتني االدارتني فقط.
من هذه الدفاتر العامة:
دفرت ال�رشوط االدارية العامة لتعهدات لوازم اجلي�ش امل�صدق باملر�سوم
رقم  11574تاريخ  1968/12/30الذي يت�ضمن عقد ال�صفقة وتنفيذها
وال�صفقات اخلا�صة والتمويل وت�سديد النفقات.
دفرت ال�رشوط االدارية العامة لتعهدات ا�شغال اجلي�ش امل�صدق باملر�سوم رقم
 11573تاريخ  1968/12/30وهو يت�ضمن طريقة العقد وتنفيذ اال�شغال
وت�سديد قيمة ال�صفقة.
دفرت ال�رشوط االدارية العام لتعهدات لوازم قوى االمن الداخلي ونظام
املناق�صات فيها امل�صدق باملر�سوم رقم  2868تاريخ  1980/4/16وهو
يت�ضمن تنظيم العقد بني االدارة وامللتزم واملهل التعاقدية واال�سعار و�رشوط
اال�شرتاك باملناق�صات وعقد ال�صفقات وتنفيذها و�إلغاء االلتزام واق�صاء
امللتزم وت�سديد قيمة ال�صفقة...
وتتميز هذه الدفاتر ب�أحكام مطولة ت�رشح ا�صول التناق�ص والتعاقد وا�س�سه
وحقوق الإدارة وامللتزم .ومن هذه الأحكام ما يلي:
حتديد امل�ستندات والوثائق واملوا�صفات الفنية والنماذج امللحقة بال�صفقة
او امللحوظة يف عقد التعهد او يف دفرت ال�رشوط اخلا�صة .
مفهوم �صفقات الزبن وال�صفقات ح�سب الطلب وما تقوم عليه من حد
ادنى واعلى للتقدمات التي يحتمل ان تطلب خالل فرتة معينة من الزمن....
حتديد املهل التعاقدية التي تعطى لالدارة او للمتعهد وطريقة بدئها وانتهائها.
االعرتا�ض على ال�صفقة.
حتديد ا�سعار ثابتة او قابلة للتعديل او ذكر طريقة حتديد هذه اال�سعار فقط.
ال�رشوط املطلوبة من املر�شحني لال�شرتاك يف املناق�صات.
تدابري احليطة و�رس الدفاع.
ار�سال الطلب او العر�ض.
اجراءات املناق�صة العمومية و�رشوطها وعمل جلنة املناق�صات.
امكان قبول العار�ض الوحيد اذا كان ال�سعر املعرو�ض من جانبه يف حدود
© Institut Des Finances Basil Fuleihan
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املناق�صة املح�صورة التي ي�صدر قرار قبول العار�ضني لال�شرتاك فيها
م�سبقًا وقبل افتتاح جل�سة املناق�صة عن اجلهة ال�صاحلة امل�س�ؤولة عن
اي�ضا ان تقرر عند
هذه املناق�صات ولي�س عن جلنة املناق�صات ،ولهذه اجلهة
ً
االقت�ضاء �أهمية اللوازم التي ميكن تلزميها لكل من املناق�صني كل بح�سب
و�سائل االنتاج التي اثبت امتالكها.
حم�رض جل�سة املناق�صة وتبليغ القرارات املتخذة يف �صدد املناق�صة
لأ�صحاب العالقة.
مهلة تبليغ توقيع ال�صفقة (ع�رشون يو ًما ابتداء من تاريخ ف�ض العرو�ض
املقدمة من املتزاحمني).
ا�ستدراج العرو�ض املفتوح واملح�صور ,وا�ستدارج العرو�ض مع مباراة.
مهلة التبليغ املحددة ب�ستني يو ًما كح ٍد �أق�صى.
ال�صفقة الر�ضائية التي يجري التفاو�ض عليها بحرية بني اجلهة امل�س�ؤولة
واملزود الذي اختارته ،دون ان تكون هذه اجلهة ملزمة ت�أمني الن�رش والتزاحم
وعقد ال�صفقة باتباع طريقة معينة.
تنفيذ ال�صفقة.
ال�ضمان �ضد الغري.
الت�سليم والتغرمي.
ف�سخ االلتزام على ح�ساب املتعهد وم�س�ؤوليته والف�سخ ب�سبب فعل االدارة.
اال�ستدانة على التعهدات ورهنها.
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يجري ت�صنيف املتعهدين حاليا ً
ا�ستنادا ً اىل املر�سوم رقم  3688تاريخ
 1966/1/25وذلك على الرغم من
�صدور املر�سوم رقم  9333تاريخ
 2002/12/26الذي يلغي جميع
الأحكام املخالفة له ويعطي يف مادته
العا�رشة مهلة للمتعهدين امل�صنفني
�سابقا ً العادة ت�صنيفهم.
�إن ال�سبب يف بقاء املر�سوم القدمي
�ساري املفعول غري وا�ضح متاماً ،ويعزيه
البع�ض �إىل عدم �صدور القرارات
التطبيقية لو�ضع املر�سوم اجلديد
مو�ضع التنفيذ.
ميتاز املر�سوم اجلديد املعلق التطبيق
 © Institut Des Finances Basil Fuleihanواقعيا ً
بنواح �إيجابية �سن�شري اليها
ٍ
بعد عر�ض دقائق تطبيق املر�سوم
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� اً
أول :حتديد �رشوط اال�شرتاك
يف تنفيذ بع�ض ال�صفقات العامة (املر�سوم رقم  3688تاريخ )1966/1/25
�أ -مدى التطبيق
يُحدد هذا املر�سوم ال�رشوط وامل�ؤهالت الواجب توافرها يف كل من يرغب يف الت�سجيل على الئحة الكفاءات والت�صنيف
كمر�شح لال�شرتاك يف تنفيذ بع�ض ال�صفقات العائدة لال�شغال العامة او للدرو�س العائدة للأ�شغال والتي تتطلب
كفاءات خا�صة ،كما يُحدد طريقة التحقق من هذه الكفاءات.
وهو يُطبق على االدارات العامة وامل�ؤ�س�سات العامة والبلديات وميكن تطبيقه بناء على ا�ست�شارة او طلب من وزير املالية
وبقرار من الوزير املخت�ص على امل�ؤ�س�سات اخلا�صة التي حت�صل من الدولة او البلديات على خم�سني يف املئة من وارداتها.
يجري التطبيق وا�شرتاط م�ؤهالت معينة يف العار�ضني لتنفيذ �صفقة معينة عرب الن�ص يف دفرت ال�رشوط اخلا�ص بهذه
ال�صفقة على الفئة �أو الدرجة التي يجب ان يتمتع بها املتعهد لال�شرتاك فيها.
ب -الكفاءات املطلوبة للت�صنيف
حددت اربعة جداول ملحقة مبر�سوم الت�صنيف الكفاءات اخلا�صة املفرو�ضة للت�صنيف بالن�سبة �إىل �صفقات الطرق
واال�شغال العامة ،واملباين العامة وامل�شاريع املائية وامل�شاريع الكهربائية.
ويق�سم املتعهدون يف كل فئة اىل  4درجات بح�سب نوع ال�صفقة و �أهميتها وقيمتها ،با�ستثناء اجلدول رقم ()2
الذي يتعلق بالكفاءات املطلوبة للت�سجيل يف فئة متعهدي �صفقات «املباين العامة» حيث يق�سم املتعهدون
اىل خم�س درجات.
ومبقت�ضى هذه اجلداول تقا�س الكفاءة ا�ستنادا ً اىل الأعمال ال�سابقة املنفذة و�سنوات اخلربة املطلوبة ،وهي تختلف �أي�ضا ً
باختالف اخت�صا�ص املر�شح ك�أن يكون مهند�سا ً اخت�صا�صيا ً او م�ساحا ً او مكتبا ً يعمل فيه مهند�س..
�إن حتديد الكفاءات واخلربة املطلوبة يف �ش�أنها يجري على الوجه التايل:
 -1يق�صد ب�سنوات اخلربة ،املدة التي مار�س فيها املر�شح فعليا مهنة درا�سة �أو تنفيذ ،مراقبة درا�سة �أو مراقبة تنفيذ
(للموظفني ال�سابقني) امل�شاريع املماثلة ،مع قيامه خاللها بت�أمني امل�س�ؤولية الفنية والعلمية �إذا كان مهند�سا �إ�ضافة
�إىل امل�س�ؤولية الق�ضائية �إذا كان �شخ�صا معنويا (مكتبا �أو �رشكة.)...
 -2ي�شرتط على املهند�سني من جميع الدرجات املذكورة يف جداول الت�صنيف �أن يكونوا م�سجلني يف �إحدى نقابتي
املهند�سني يف لبنان ،وي�شرتط على املقاولني املهند�سني وغري املهند�سني �أن يكونوا م�سجلني لدى نقابة مقاويل
الأ�شغال العامة والبناء اللبنانية.
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مثاال ً على ما تقدم ي�صنف متعهدو �صفقات درو�س « الطرق و الأ�شغال العامة» وفق ما يلي:

قيمة ال�صفقة
(احلد االدنى)
بال ّلرية ال ّلبنانية
الدرجة

نوع ال�صفقة
واهميتها.

_

مهند�س
اخت�صا�صي
او مكتب او
�رشكة يعمل
فيهما مهند�س
اخت�صا�صي

1

االوتو�سرتادات
(تخطيطات
ودرا�سات وتنظيم
ملفات تلزمي)...

_

تخطيطات ودرا�سات تخطيطات ودرا�سات
عائدة لـ  20ك.م.
عائدة لـ  10ك.م.
اوتو�سرتاد او  20ك.م .اوتو�سرتاد او  40ك.م.
طرق بخطي �سري
طرق بخطي �سري

ال ميكن ت�صنيفه
يف هذه الدرجة
مهما بلغ عدد
الكيلومرتات
املخططة من قبله

2

الطرق الدولية
(تخطيطات
ودرا�سات وتنظيم
ملفات تلزمي)...

_

تخطيطات ودرا�سات تخطيطات ودرا�سات
عائدة لـ  20ك.م.
عائدة لـ  10ك.م.
طرق بخطي �سري
طرق بخطي �سري

 100ك.م .طرق
بخطي �سري على ان
ال تدخل �ضمنها
التخطيطات
والدرا�سات العائدة
للمن�ش�آت الفنية
كاجل�سور وجدران
الدعم

3

الطرق الرئي�سية
والثانوية
(تخطيطات
ودرا�سات وتنظيم
ملفات تلزمي)...

_

تخطيطات ودرا�سات تخطيطات ودرا�سات
عائدة لـ  10ك.م.
لـ  5ك.م .طرق
طرق بخطي �سري
بخطي �سري

 50ك.م .طرق
بخطي �سري على ان
ال تدخل �ضمنها
التخطيطات
والدرا�سات العائدة
للمن�ش�آت الفنية
كاجل�سور وجدران
الدعم

4
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الكفاءات و �سنوات اخلربة املطلوبة بح�سب و�ضع املر�شح

مهند�س مدين او
مكتب او �رشكة
يعمل فيهما
مهند�س مدين

م�ساح

تخطيطات ودرا�سات تخطيطات ودرا�سات  25ك.م .طرق
_
الطرق املحلية
بخطي �سري على ان
لـ  5ك.م .طرق
لـ  2ك.م .طرق
والداخلية
ال تدخل �ضمنها
بخطي �سري
بخطي �سري
(تخطيطات
التخطيطات
ودرا�سات وتنظيم
والدرا�سات العائدة
ملفات تلزمي)...
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وي�صنف متعهدو �صفقات «املباين العامة» وفق ما يلي:

�أ� -صفقات اال�شغال
الدرجة

قيمة ال�صفقة
(احلد االق�صى)
مباليني ال ّلريات

نوع ال�صفقة
واهميتها.

الكفاءات و�سنوات اخلربة املطلوبة بح�سب و�ضع املر�شح
مهند�س
اخت�صا�صي
او مكتب او
�رشكة يعمل
فيهما مهند�س
اخت�صا�صي

مهند�س مدين او
مكتب او �رشكة
يعمل فيهما
مهند�س مدين

غري مهند�س

1

ا�شغال املباين او
التي لها طابع
خا�ص-بدون او
مع تركيب جميع
التجهيزات احلديثة
الالزمة (تدفئة،
تربيد ،جتهيزات
كهربائية و �صحية
عادية او ع�رصية)

600

� 8سنوات خربة يف
تنفيذ ا�شغال املباين
املماثلة

� 10سنوات خربة يف
تنفيذ ا�شغال املباين
املماثلة

ال ميكن ت�صنيفه يف
هذه الدرجة مهما
كانت �سنوات اخلربة

2

ا�شغال املباين-
بدون او مع تركيب
التجهيزات الالزمة
العادية ( جتهيزات
كهربائية و�صحية)

300

� 6سنوات خربة يف
تنفيذ ا�شغال املباين
املماثلة

� 8سنوات خربة يف
تنفيذ ا�شغال املباين
املماثلة

ال ميكن ت�صنيفه يف
هذه الدرجة مهما
كانت �سنوات اخلربة

3

ا�شغال املباين
العادية-بدون او
مع تركيب جميع
التجهيزات الالزمة
العادية

150

� 4سنوات خربة يف
تنفيذ ا�شغال املباين
املماثلة

� 6سنوات خربة يف
تنفيذ ا�شغال املباين
املماثلة

ال ميكن ت�صنيفه يف
هذه الدرجة مهما
كانت �سنوات اخلربة

4

ا�شغال املباين
العادية-بدون او
مع تركيب جميع
التجهيزات العادية
الالزمة

75

�سنتان خربة يف
تنفيذ ا�شغال املباين
املماثلة

� 4سنوات خربة يف
تنفيذ ا�شغال املباين
املماثلة

ال ميكن ت�صنيفه يف
هذه الدرجة مهما
كانت �سنوات اخلربة

5

� 10سنوات خربة يف
_
_
15
ا�شغال املباين
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ج -تقدمي طلبات الت�صنيف
على املر�شح تقدمي طلب خطي اىل رئي�س جلنة الت�صنيف مرفقا ً بامل�ستندات التالية:
يف ما يخت�ص بالأفراد وبالأ�شخا�ص املعنويني:
 �شهادة ت�سجيل يف ال�سجل التجاري ب�صفة ملتزم. �شهادة ت�سجيل لدى غرفة التجارة وال�صناعة. ت�رصيح يثبت وجود مكتب خا�ص م�سجل با�سمائهم ويعمل ب�صورةفعلية يف لبنان.
 �شهادة م�رصفية بامل�ؤهالت املالية والفنية.	الئحة مف�صلة بامل�شاريع ال�سابقة املنفذة مع بيان �صفات وعناوينرجال االخت�صا�ص التي متت تلك االعمال حتت ادارتهم ،على ان تكون
الالئحة م�صدقة وفقا ً للأ�صول ،و�إذا كانت اال�شغال جارية خارج لبنان
يجب امل�صادقة عليها اي�ضا ً من اخلارج.
 �صورة عن ال�شهادات والكفاءات العلمية والفنية.يف
-

ما يخت�ص بالأفراد فقط يطلب� ،إ�ضافة اىل ما تقدم ،ما يلي:
�صورة اخراج قيد تثبت امتام الواحدة والع�رشين من العمر ،واجلن�سية
اللبنانية للبناين.
ٍ
م�ستوف ال�رشوط القانونية
افادة من وزارة العمل للأجنبي تثبت انه
لعمل االجانب.
ن�سخة عن ال�سجل العديل.

يف ما يخت�ص بالأ�شخا�ص املعنويني يطلب� ،إ�ضافة اىل ما �سبق ذكره ،ما يلي:
 ن�سخة عن نظامهم. تعيني ممثلهم و�صالحياته. افادة من وزارة االقت�صاد والتجارة لالجانب تثبت انهم ي�ستوفون�رشوط عمل االجانب يف لبنان.
د -جلان الت�صنيف
ت�ؤلف جلان ت�صنيف خا�صة باال�شغال والدرو�س معا ً بح�سب نوع ال�صفقات ،وهي التالية:
يف املديرية العامة للطرق واملباين:
�أ -جلنة "طرق وا�شغال عامة" قوامها:
 املدير العام للطرق واملباين مدير الطرق -رئي�س م�صلحة تنفيذ الطرق

رئي�سا
ً
ع�ضوا
ً
ع�ضوا و مقررًا
ً

ب -جلنة "مبانٍ" قوامها:
رئي�سا
 املدير العام للطرق واملباينً
This document was downloaded
from
the
website
of
Institut
Des
Finances
Basil Fuleihan
ع�ضوا
 مدير املباينً
ع�ضوا و مقررًا
املباين
تنفيذ
م�صلحة
 رئي�سً
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يف املديرية العامة للإن�شاءات املائية والكهربائية:
�أ -جلنة "مياه" قوامها:
 املدير العام للإن�شاءات املائية والكهربائية مدير املياه -رئي�س م�صلحة تنفيذ املياه

رئي�سا
ً
ع�ضوا
ً
ع�ضوا ومقررًا
ً

ب -جلنة "كهرباء" قوامها:
 املدير العام للإن�شاءات املائية والكهربائية مدير الكهرباء رئي�س م�صلحة تنفيذ الكهرباءج -جلنة حفر الآبار والتحري عن املياه ،وقوامها:
 املدير العام للتجهيز املائي والكهربائي مدير املياه مندوب عن �إدارة م�رشوع درا�سة املياه اجلوفية -رئي�س م�صلحة تنفيذ املياه

رئي�سا
ً
ع�ضوا
ً
ع�ضوا و مقررًا
ً
رئي�سا
ً
ع�ضوا
ً
ع�ضوا
ً
ع�ضوا و مقررًا
ً

ويح�رض ب�صفة ا�ست�شارية يف جميع اللجان ممثل مفو�ض بح�سب الأ�صول عن كل من نقابة املهند�سني يف لبنان ونقابة
مقاويل الأ�شغال العامة والبناء اللبنانية ،وي�شرتك فيها مندوب عن اجلي�ش تعينه ال�سلطة الع�سكرية العليا.
ت�صدر اللجان قرارات معللة بالرف�ض �أو القبول ،ويف هذه احلالة الأخرية يحق للمقبول اال�شرتاك بال�صفقة العائدة لفئته
ودرجته ،وتُبلغ القرارات �إىل ذوي العالقة واالدارات العامة.
وعلى كل �شخ�ص معنوي� ،سجل ب�صفة ملتزم على الالئحة عندما يرغب يف اال�شرتاك يف تنفيذ �صفقة ما مماثلة
لدرجة ت�صنيفه ،ان يرفق بطلبه االوراق الالزمة واملتعلقة بقرار ت�صنيفه وتعه ًدا خطيًا بتنفيذ كامل ال�صفقة على
م�س�ؤوليته وحتت �إ�رشاف و�إدارة الأ�شخا�ص �أو املكتب امل�صنفني بالفئة والدرجة املماثلة على الأقل لفئته ودرجته ،على �أن
تذكر �أ�سما�ؤهم وم�ؤهالتهم وذلك حتت طائلة رف�ض طلبه ،وال يجوز �إدخال � ّأي تعديالت الحقة يف �ش�أنه دون اخذ موافقة
الإدارة املعنية امل�سبقة واخلطية بذلك.
هـ -تعديل الت�صنيف
على كل م�صنف �إعالم رئي�س جلنة الت�صنيف بكل تعديل يدخل على � ٍأي من م�ؤهالته و�رشوط ت�صنيفه خالل مدة ع�رشة
�أيام على الأكرث من تاريخ التعديل.
ف�إذا ح�صل التعديل �أثناء تنفيذ �صفقة وكان من �ش�أنه �إفقاده �رشطا ً من �رشوط تنفيذها يف�سخ العقد حكماً ،وال يجوز
للملتزم التعاقد مع غريه الكمالها �إال مبوافقة االدارة.
ويتوجب على جميع االدارات العامة ابالغ رئي�س جلنة الت�صنيف جميع التدابري الزجرية املتخذة بحق امللتزمني لديها خالل
ع�رشة ايام من اتخاذها.
ال�رشوط والكفاءات اال�ضافية:
ميكن لالدارات العامة كلما دعت ال�رضورة ب�سبب نوع ال�صفقة وت�شعباتها �أو اهميتها فر�ض �رشوط ا�ضافية على
Institut
Finances
من©املزاحمة.
Desإىل احلد
التدبري �
Basilؤدي هذا
�Fuleihanأن ي�
الكفاءات املطلوبة مبوجب هذا املر�سوم ،من دون
This document
was downloaded
معfrom
تتنا�سبthe
ofأنwebsite
Institut
FinancesلDes
Fuleihan
�رضورية ل�ضمان
ال�صفقة وان تكون
حجم و�أهمية
يجب �
إ�ضافية
 Basilال�رشوط ا
املحا�سبة �أن
وقد ر�أى ديوان
ح�سن تنفيذ ال�صفقة ،بحيث يُرف�ض كل �رشط ال طائل منه.
and is copyrighted work.
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ثانيًا :ت�صنيف املتعهدين ومكاتب الدرا�سات
على الرغم من �صدور هذا املر�سوم وا�ستيفائه �رشوط النفاذ القانونية واهميته على
�صعيد �إحداث تطور جيد على م�ستوى ال�صفقات العامة ،فهو ال يزال غري معمول
به ،لذلك �سن�شري اىل �أهم امل�ستجدات التي �أحدثها بالن�سبة �إىل املر�سوم ال�سابق.

 -1ت�صنيف متعهدي الأ�شغال
�أ -حتديد فئات ت�صنيف املتعهدين ودرجاتهم
جرى تق�سيم فئات الت�صنيف اىل  12فئة وفقا ً لطبيعة اال�شغال.
وهذه الفئات مبينة يف جدول حتديد الفئات والدرجات التايل:
االوىل

الثانية

الثالثة

الرابعة

اخلام�سة

ال�ساد�سة

الدرجة
الفئة

مليون د�.أ

مليون د�.أ

مليون د�.أ

مليون د�.أ

مليون د�.أ

مليون د�.أ

املباين

�أكرث من 10

بني  10و5

بني  5و2.5

بني  2.5و1

بني  1و0.3

�أقل من 0.3

املباين املتخ�ص�صة

�أكرث من 20

بني  20و10

بني  10و5

بني  5و1

بني  1و0.5

�أقل من 0.5

الطرق

�أكرث من 10

بني  10و5

بني  5و2.5

بني  2.5و1

بني 1و0.3

�أقل من 0.3

�أ�شغال املن�ش�آت الفنية

�أكرث من 20

بني  20و10

بني  10و5

بني  5و1

بني  1و0.5

�أقل من 0.5

�شبكات املياه (ري و�رشب ،جماري
ال�رصف ال�صحي وخزانات املياه)

�أكرث من 10

بني  10و5

بني  5و2.5

بني  2.5و1

بني  1و0.3

�أقل من 0.3

ال�سدود واالنفاق والبحريات

�أكرث من 20

بني  20و10

بني  10و5

بني  5و1

بني  1و0.5

�أقل من 0.5

حمطات التنقية والتكرير

�أكرث من 20

بني  20و10

بني  10و5

بني  5و1

بني  1و0.5

�أقل من 0.5

الآبار اجلوفية

�أكرث من 1

بني  1و0.5

بني  0.5و0.3

بني  0.3و0.2

بني  0.2و0.1

�أقل من 0.1

الأ�شغال الكهربائية (نقل توزيع
وانارة طرق وحمطات التحويل
ال�صغرى)

�أكرث من 10

بني  10و5

بني  5و2.5

بني  2.5و1

بني  1و0.3

�أقل من 0.3

الأ�شغال الكهربائية (االنتاج
وحمطات التحويل الكربى)

�أكرث من 20

بني  20و10

بني  10و5

بني  5و1

بني  1و0.5

�أقل من 0.5

بني  1و0.3

�أقل من 0.3

OUVRAGE D'ART

�شبكات االت�صاالت
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بني  2.5و1
بني  5و2.5
بني  10و5
�أكرث من 10
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يوجد  6درجات ت�صنيف يف كل فئة هي ،با�ستثناء فئة اال�شغال املتخ�ص�صة.
واملالحظ �أنه جري تق�سيم الدرجة يف كل فئة ا�ستنادا ً اىل قيمة ال�صفقة
بالدوالر االمريكي.
ب -عنا�رص التقييم و�أهمية كل منها
يجري تقييم م�ؤهالت ال�رشكة �أو امل�ؤ�س�سة �أو املكتب بو�ضع عالمة خا�صة لكل
عن�رص من عنا�رص التقييم .وهذه العنا�رص مبينة يف اجلدول �أدناه مع الن�سبة
التي خ�ص�صت لها من عالمة التقييم االجمالية .مع اال�شارة اىل �أن العالمة
الإجمالية هي التي حتدد درجة الت�صنيف يف الفئة (�أو الفئات) التي يطلب
املر�شح ت�صنيفه فيها.
عنا�رص التقييم
اخلربة ال�سابقة
اجلهاز الب�رشي
الهيكل التنظيمي
املعدات
الو�ضع املايل
الك�شف امليداين

الن�سبة املئوية من جمموع عالمة التقييم
40
30
5
10
10
5

ج -عالمة التقييم االجمالية لكل درجة
ت�صنف ال�رشكة �أو امل�ؤ�س�سة �أو املكتب يف درجة حمددة وفقا ً لعالمة التقييم
االجمالية وذلك كما هو مبني يف اجلدول �أدناه:
الدرجة

© Institut Des Finances Basil Fuleihan
الثالثة
الثانية
االوىل

الرابعة

اخلام�سة

ال�ساد�سة

was downloaded
from
� This documentأقل من
بني
بني
 the websiteبني
 of Institutبني
Desمن
العالمة � Finances Basil Fuleihanأكرث
30
30و45
45و55
55و70
70و85
85
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د -طريقة ت�صنيف املتعهدين (و�ضع عالمات التقييم)
احكام ومالحظات عامة
ت�ؤخذ يف احل�سبان ،يف تقييم اخلربة ال�سابقة ،امل�شاريع املنفذة خالل ال�سنوات
الـ  30املا�ضية.
تعدل القيمة اال�سا�سية لكل م�رشوع (القيمة خالل تنفيذه) لي�ؤخذ يف
احل�سبان ت�صاعد التكلفة وتاريخ اخلربة وذلك بتطبيق عامل امل�ضاعفة وفقا ً
ملا يلي:
العقد املنفذ
خالل ال�سنوات اخلم�س االخرية
بني ال�سنوات اخلم�س وال�سنوات الع�رش املن�رصمة
قبل ال�سنوات الع�رش املن�رصمة

عامل امل�ضاعفة
1.00
1.25
1.50

حتول قيمة ال�صفقات املعقودة باللرية اللبنانية اىل الدوالر االمريكي وفقا ً
ل�سعر ال�رصف يف حينه.
تعدل قيمة العقود الدولية (�أي املنفذة خارج لبنان) بنف�س الطريقة املبينة
�أعاله ويطبق عليها عامل خف�ض ي�ساوي ( .)0.75مثال على ذلك� :إذا كان
املقاول قد نفذ عقداً ،خارج لبنان ،عام  ،1985بقيمة  10ماليني دوالر امريكي
يف حينه ،ف�إن القيمة املعدلة للعقد ت�صبح:
 10ماليني دوالر �أمريكي × ( 11.25 = )0.75( × )1.5مليون دوالر امريكي.
يجب ان تكون افادات اخلربة العائدة لأ�شغال يف القطاع اخلا�ص م�صدقة من
قبل �إحدى نقابتي املهند�سني يف لبنان.
يجب ان تكون افادات اخلربة العائدة لأ�شغال منفذة خارج لبنان م�صدقة وفقا ً
لال�صول املعتمدة.
يجب ان تكون افادات اخلربة العائدة لأ�شغال يف القطاع العام �صادرة عن
امل�ؤ�س�سة �أو االدارة �أو البلدية التي مت التنفيذ حل�سابها .وال ي�ؤخذ يف هذه
االفادة �إال �إذا كانت مقرونة ب�شهادة ح�سن �سري التنفيذ من االدارة املعنية.
يف تقييم املعدات اململوكة �أو امل�ست�أجرة من قبل ال�رشكة �أو امل�ؤ�س�سة ت�ؤخذ
يف احل�سبان املعدات التي تتنا�سب مع ا�شغال الفئة فقط والتي تتجاوز
قيمتها � 10آالف دوالر �أمرييكي.
يق�صد باجلهاز الب�رشي املهند�سون الذين يعملون يف ال�رشكة �أو امل�ؤ�س�سة
امل�سجلون لدى احدى نقابتي املهند�سني يف لبنان ب�صفتهم عاملني يف
ال�رشكة �أو امل�ؤ�س�سة ،على �أن تدل بياناتهم املهنية على ذلك.
�إذا كان املر�شح للت�صنيف جمموعة مندجمة من �رشكتني (�أو �أكرث) يجري
دمج م�ؤهالتهما (�أو م�ؤهالتها) ويجري تقييم املجموعة املندجمة كما لو
© Institut Des Finances Basil Fuleihan
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fromال يقل
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اللبنانية)
جدول ت�صنيف املتعهدين  -جدول حتديد احلد االدنى لر�أ�س املال (مباليني اللريات
ّ
االوىل
(ل.ل).

الثانية
(ل.ل).

الثالثة
(ل.ل).

الرابعة
(ل.ل).

اخلام�سة
(ل.ل).

ال�ساد�سة
(ل.ل).

الدرجة
الفئة
املباين

100

50

25

10

5

5

املباين املتخ�ص�صة

200

100

50

10

5

5

الطرق

100

50

25

10

5

5

ا�شغال املن�ش�آت الفنية

200

100

50

10

5

5

�شبكات املياه (ري و�رشب ،جماري
ال�رصف ال�صحي وخزانات املياه)

100

50

25

10

5

5

ال�سدود واالنفاق والبحريات

200

100

50

10

5

5

حمطات التنقية والتكرير

200

100

50

10

5

5

الآبار اجلوفية

10

5

5

5

5

5

اال�شغال الكهربائية (نقل وتوزيع
وانارة طرق وحمطات التحويل
ال�صغرى)

100

50

25

10

5

5

اال�شغال الكهربائية (االنتاج
وحمطات التحويل الكربى)

200

100

50

10

5

5

�شبكات االت�صاالت

100

50

25

10

5

5

OUVRAGE D’ART

ا�ستنادا ً اىل ما تقدم يجري الت�صنيف يف كل فئة وفقا ً ملعايري وا�ضحة ودقيقة
وحيادية .نورد على �سبيل املثال فئة املباين التي يتم الت�صنيف فيها وفق ما يلي:
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Fuleihan
العالمات العائدة لكل م�رشوع على �أن يكون احلد االق�صى  40عالمة.
and is copyrighted work.

37

الفصل الثالث
التصنيف و التسجيل المسبق للموردين والمقاولين

قيمة ال�صفقة املنفذة
أمريكية)
(مباليني الدوالرات ال
ّ

العالمة

احلد االق�صى للعالمات

20
9
4
3
2
1

12
9
6
3

�أكرث من 10
بني  10و5
بني  5و2.5
بني  2.5و1
بني  1و0.3
�أقل من 0.3

( )2تقييم اجلهاز الب�رشي
تعطى العالمات للجهاز الب�رشي وفقا ً للجدول التايل ،على �أن يكون احلد االق�صى  15عالمة.

امل�ؤهالت

مهند�س
مدين
�أو معماري
ذو خربة
�أقل من
� 5سنوات

مهند�س
كهربائي �أو
ميكانيكي ذو
خربة �أقل
من � 5سنوات

مهند�س
مدين
�أو معماري
ذو خربة
بني  5و10
�سنوات

العالمة

1.5

1.5

3

واخلربة

مهند�س
مهند�س
مدين
كهربائي �أو
ميكانيكي ذو �أو معماري
ذو خربة
خربة بني 5
و� 10سنوات �أكرث من 10
�سنوات
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3

4

مهند�س
كهربائي
ميكانيكي
ذو خربة
�أكرث من 10
�سنوات
4

ال يدخل يف نطاق اجلهاز الب�رشي امل�شار �إليه �أعاله املدير الفني يف ال�رشكة �أو امل�ؤ�س�سة الذي يجري تقييم م�ؤهالته
اجلهاز الب�رشي
االق�صى
وبذلك يكون احلد
حدهاofاالق�صى
عالمة
ويح�صل
م�ستق ّلة
وخربته ب�صفة
لعالماتThis
document
was downloaded
(from.)15
the website
Institut
علىDes
Finances
Basil
Fuleihan
االجمايل ( )30عالمة.
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بالن�سبة �إىل املدير الفني ،يجب �أن يكون مهند�سا ً يعمل يف ال�رشكة �أو امل�ؤ�س�سة
طالبة الت�صنيف ب�صفته هذه ويجري تقييم خربته على النحو التايل:
اخلربة العامة
يف التنفيذ
العالمة
تاريخ العمل يف ال�رشكة ب�صفة
مدير فني
العالمة
القيمة العليا مل�رشوع
كان م�س�ؤوال ً عن تنفيذه
خالل ال�سنوات الع�رش االخرية
العالمة

�أكرث من � 5سنوات

�أكرث من � 10سنوات

�أكرث من � 15سنة

�أكرث من � 20سنة

3

4

5

6

منذ �أكرث من �سنة
و�أقل من � 4سنوات

منذ �أكرث من 4
�سنوات

2

4

�أكرث من
مليون دوالر
�أمريكي

�أكرث من ثالثة
ماليني دوالر
�أمريكي

�أكرث من خم�سة
ماليني دوالر امريكي.

�أكرثمن ع�رشة
ماليني دوالر
�أمريكي

1

2.5

3.5

5

( )3الهيكل التنظيمي
تعطى العالمات للهيكل التنظيمي لل�رشكة �أو امل�ؤ�س�سة وفقا ً للجدول
التايل ،على �أن يكون احلد االق�صى  5عالمات:
م�ستوى الهيكل التنظيمي
العالمة

جيد جدا ً

جيد

مقبول

5

3

2
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التصنيف و التسجيل المسبق للموردين والمقاولين

( )4املعدات
تعطى كل �آلية عالمة بالن�سبة �إىل عمرها وعالمة �أخرى بالن�سبة �إىل حالتها،
وذلك على النحو التايل:

عالمة بالن�سبة �إىل احلالة

عالمة بالن�سبة �إىل العمر

عالمة بالن�سبة �إىل امللكية

�أكرث من خم�س �سنوات

1

جيدة جدا ً

6

		
مملوكة

1.00

بني  2و� 5سنوات

2

جيدة

4

م�ست�أجرة

0.75

�أقل من �سنتني

3

مقبولة

2

حت�صل كل �آلية على عالمة ت�ساوي قيمتها مباليني الدوالرات االمريكية العالمة
بالن�سبة �إىل العمر × العالمة بالن�سبة �إىل احلالة × العالمة بالن�سبة �إىل امللكية
وجتمع العالمات جلميع املعدات للتو�صل اىل العالمة النهائية العائدة لتقييم
املعدات ،على �أن يكون احلد االق�صى للعالمة االجمالية هو (.)10
( )5الو�ضع املايل
ي�شرتط على كل �رشكة �أو م�ؤ�س�سة تقدمي �شهادة عدم افال�س �صادرة عن املحكمة
التجارية ويجري تقييم الو�ضع املايل بناء على افادة من م�رصف معرتف به .تعطى
عالمة  0.8لكل  100مليون لرية من الت�سهيالت املالية مع حد �أق�صى  10عالمات.
( )6الك�شف امليداين
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هـ -هيئة ت�صنيف املتعهدين واال�ست�شاريني
وت�ضم:
واال�ست�شاريني
املتعهدين
 تت�ألّف هيئة واحدة لت�صنيفّ
رئي�سا ً
مدير عام رئي�س فرع ال�ش�ؤون الفنية يف رئا�سة جمل�س الوزراء
ع�ضوا
مدير عام املوارد املائية والكهربائية يف وزارة الطاقة واملياه
ً
ع�ضوا
مدير عام الطرق واملباين يف وزارة اال�شغال العامة والنقل
ً
ع�ضوا
مدير عام االن�شاء والتجهيز يف وزارة االت�صاالت
ً
ع�ضوا
مدير عام �إدارة التفتي�ش املركزي
ً
ع�ضوا
مندوب عن قيادة اجلي�ش اللبناين
ً
ع�ضوا
واالعمار
مندوب عن جمل�س االمناء
ً
ع�ضوا ً
مندوب عن كل من نقابتي املهند�سني يف بريوت وال�شمال
ع�ضوا
مندوب عن املقاولني
ً
مندوب عن كل من جمل�س اجلنوب وال�صندوق املركزي للمهجرين �أع�ضاء
 يحدد نظام عمل الهيئة وتعوي�ضات اع�ضائها مبر�سوم ي�صدر بناء علىاقرتاح رئي�س جمل�س الوزراء.
 تتوىل ادارة املناق�صات مهمة امل�ساندة اللوجي�ستية لهذه الهيئة وذلك يفاملهمات املنوطة بها.
تنفيذ
ّ
يعاد النظر بافادات الت�صنيف كل خم�س �سنوات� ،أو عند ال�رضورة.

 -2ت�صنيف الإ�ست�شاريني
تت�شابه عملية ت�صنيف الإ�ست�شاريني مع ت�صنيف متعهدي الأ�شغال مع بع�ض
الفوارق التي تقت�ضيها طبيعة العمل وما يطلب فيها من خربات ومعرفة
فنية ،ومن مراكز الإختالف:
تق�سيم الفئات اىل .13
الرتكيز على اخلربة ال�سابقة ونظم املعلوماتية و�إلغاء املعدات عند حتديد
عنا�رص التقييم.
�إعطاء عالمات �أكرث عند تقييم اجلهاز الب�رشي.
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افرد قانون املحا�سبة العمومية ق�سما ً خا�صا ً بال�صفقات العامة وحدد فيه طرائق
امتامها و�رشوطها العامة ولكنه �أغفل تفا�صيلها الأخرى ،ولي�س معنى ذلك عدم
تطبيق باقي �أحكام هذا القانون على هذه ال�صفقات بل على العك�س ،اذ تطبق
�أحكام هذا الق�سم �إ�ضافة �إىل الأحكام العامة في�أتي التف�صيل للإي�ضاح ولتقييد
الإدارة �أحيانا ً حر�صا ً على املال العام وللح�صول على �أف�ضل النتائج.
جتدر الإ�شارة بادئ ذي بدء اىل �أن الإدارة تنفّ ذ �صفقات اللوازم والأ�شغال واخلدمات �إما
بوا�سطة �صفقات تعقدها مع الغري و�إما بوا�سطة عمالها وم�ستخدميها مبا�رشة،
�أي بطريقة الأمانة ،على �أن حت�صل على املواد الالزمة بطرائق التعاقد مع الغري.
�إن التعاقد مع الغري هو العمل الذي مبوجبه تعهد الإدارة �إىل الغري (امللتزم �أو
املتعهد) تنفيذ عمل معني وفق �رشوط حمددة مقابل مبلغ معني تدفعه الإدارة
له ،وهذا هو املق�صود بال�صفقات العامة.
�إن الأحكام املن�صو�ص عليها يف قانون املحا�سبة العمومية والأنظمة املالية
بالن�سبة �إىل نفقات اللوازم والأ�شغال واخلدمات تطبق على النفقات التي تنفذها
الإدارة العامة والتي ت�ؤخذ الإعتمادات ال�رضورية لتنفيذها من موازنة هذه الإدارة.
�أما بالن�سبة �إىل النفقات التي متول مبوجب اتفاقات قرو�ض خارجية فقد ن�صت
املادة  60من قانون موازنة عام  1999امل�ؤكدة باملادة الثامنة من قانون موازنة عام
 2003واملادة الثامنة من موازنة � 2004أي�ضا ً على �أن تطبق يف �إنفاق اتفاقيات
القرو�ض اخلارجية ،مع خمتلف الإدارات وامل�ؤ�س�سات العامة والبلديات ،الأحكا ُم
النظامي ُة املعتمدةُ لدى اجلهة املقر�ضة� ،سواء كان هذا الإنفاق من اجلزء املحلي
�أم كان من اجلزء الأجنبي ،على �أن تخ�ضع لرقابة ديوان املحا�سبة امل�ؤخرة.
�سينح�رص االي�ضاح يف ما يلي ب�صفقات الإدارة التي تنفذها انطالقا ً من
انظمتها ولي�س بال�صفقات املمولة من جهات خارجية.
�إن الهدف الأ�سا�سي من هذه الأحكام هو بيان طريقة تطبيق القانون وو�ضع
�آليات للح�صول على �أف�ضل ال�سلع واخلدمات ب�أف�ضل الأ�سعار .لذلك عمدنا �إىل
و�ضع مناذج عن دفاتر �رشوط وم�ستندات الدعوات والتلزمي للتو�صل اىل النتائج
املرجوة يف هذا الإطار.
© Institut Des Finances Basil Fuleihan
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� اً
أول  :طرائق ال�رشاء

�إن مرحلة عقد النفقة هي املرحلة الأهم لأنه عليها يبنى كل �شيء الحق ،ويحدد قانون املحا�سبة العمومية طريقة
التعاقد و�أ�صوله �إ�ضافة �إىل القوانني الأخرى واملبادئ العامة املماثلة للقانون من حيث الأهمية ،لذلك ال ميكن خمالفة
هذه املبادئ.
على الإدارات العامة �أن تتوخى يف عقد �صفقاتها حتقيق �أف�ضل خدمة ب�أقل تكلفة ممكنة� ،أي حماية م�صاحلها املالية
والفنية .ولكي تتو�صل هذه الإدارات �إىل الأهداف املتوخاة من تعاقدها هناك �أمور كثرية عليها مراعاتها ،منها ما هو
من�صو�ص عليه �رصاحة يف �أنظمتها ومنها ما هو م�ستوحى من املبادئ العامة يف عقد ال�صفقات العمومية ،وذلك يف
ما يتعلق بطريقة اختيار املتعاقد معه وبالإجراءات التي ت�سبق التعاقد ومبراقبة العقد و�إبرامه.
مبدئية
ين�ص القانون على وجوب عقد �صفقات اللوازم والأ�شغال واخلدمات بطريقة املناق�صة العمومية ب�صفة
ّ
أ�سا�سية ،غري انه ميكن يف بع�ض احلاالت املحددة ح�رصا ً عقد ال�صفقات باملناق�صة املح�صورة �أو ا�ستدراج العرو�ض �أو
و�
ّ
بالرتا�ضي �أو مبوجب بيان �أو فاتورة� .سنعر�ض �أدناه �رشوط و�آليات كل طريقة مع بع�ض الإجتهادات التي تخ�صّ ها.

 -1املناق�صة العمومية
قدم
�إن املناق�صة العمومية هي طريقة يُعلن فيها عن احلاجة م�سبقًا ،وتلتزم الإدارة مبقت�ضاها التعاقد مع من ّ
�أدنى الأ�سعار �أو �أف�ضل العرو�ض وفقا ً ملا هو من�صو�ص عليه يف دفرت ال�رشوط اخلا�ص العائد لل�صفقة والذي تتم
املناق�صة على �أ�سا�سه.
وقد جاء يف املادة  121من قانون املحا�سبة العمومية انه «تعقد �صفقات اللوازم والأ�شغال واخلدمات باملناق�صة العمومية.
غري �أنّه ميكن ،يف احلاالت املبينة يف ما يلي ،عقد ال�صفقات بطريقة املناق�صة املح�صورة� ،أو ا�ستدراج العرو�ض� ،أو الرتا�ضي،
�أو مبوجب بيان �أو فاتورة ».وبذلك تظهر املناق�صة على انها الأ�سا�س يف التعاقد كما ذكرنا �أعاله.
وجتري املناق�صة العمومية �إما على �أ�سا�س �سعر يقدمه العار�ض و�إما على �أ�سا�س تنزيل مئوي من �أ�سعار الك�شف
التخميني امل�شار �إليه يف منت دفرت ال�رشوط اخلا�ص العائد لل�صفقة.
�إن املناق�صة العمومية هي الطريقة العادية لإجراء ال�صفقات العمومية .مبعنى �آخر ،ميكن �إجراء �أي �صفقة عمومية
بطريقة املناق�صة العمومية ،وذلك مهما بلغت قيمتها �أو نوعها.
أف�ضل خدمة) هناك ثالثة مبادئ �أ�سا�سية
أ�سعار ل
 Financesال
العمومية (�أدنى
يف �سبيل حتقيق الغاية املتوخاة من املناق�صة
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�أ -مبد�أ العلنية
�إن الإعالن عن ال�صفقة هو من املبادئ الأ�سا�سية التي ترعى املناق�صة
عد عيبا ً جوهريا ً ي�ؤدي �إىل �إلغاء التلزمي.
العمومية ،كما �أن امل�سا�س به ي ُ ّ
ويعني مبد�أ العلنية :الإعالن عن ال�صفقة وعلنية جل�سة التلزمي.
( )1الإعالن امل�سبق عن املناق�صة
ميثّل هذا الإعالن عن�رص جذب للموردين املحتملني ،لذلك فهو يكت�سب �أهمية
كبرية على �صعيد ت�أمني املناف�سة واجناح ال�صفقة ،وهو يجري على مرحلتني:
(�أ) اخلطة ال�سنوية
جترى املناق�صات العمومية واملح�صورة على �أ�سا�س برنامج �سنوي عام يعلن عنه
يف تواريخ ال يجوز �أن تتعدى ال�شهر الثاين الذي يلي ن�رش املوازنة .وهذا ما ي�سمى
اخلطة ال�سنوية التي يجب ان تكون وا�ضحة وم�شرية اىل التواريخ التقريبية لكل
ومت�ضمنة جميع املعلومات املمكنة التي �سيتمكن املتعهدون على
�صفقة،
ّ
�أ�سا�سها من درا�سة �إمكانات امل�شاركة.
(ب) الإعالن اخلا�ص بال�صفقة
وهو يرمي �إىل �إعالم جميع الراغبني يف اال�شرتاك يف املناق�صة عن مو�ضوع
ال�صفقة ومهلة ومكان وتقدمي العرو�ض� ،إ�ضافة �إىل مكان وطرائق االطالع على
جميع �رشوط ال�صفقة وتفا�صيلها واال�ستح�صال على دفرت ال�رشوط.
يجب ان يت�ضمن الإعالن معلومات �أ�سا�سية تخت�رص عادة مبا يلي:
ا�سم الإدارة التي جتري املناق�صة.
مو�ضوع ال�صفقة.
طريقة اجرائها.
مكان وزمان �إجراء املناق�صة (باليوم وال�ساعة).
مهلة تقدمي العرو�ض وطريقة ومكان تقدميها.
امل�ؤهالت املطلوبة لال�شرتاك يف املناق�صة.
قيمة الت�أمني املوقت.
مكان االطالع على دفرت ال�رشوط اخلا�ص وطريقة اال�ستح�صال عليه (ميكن
يحد الثمن من
ان تقب�ض الإدارة ثمن مقابل دفرت ال�رشوط ،امنا يجب � اّأل ّ
املناف�سة ،لذلك يجب ق�رصه على تكاليف الطباعة والت�صوير).
(� )2أ�صول الإعالن عن املناق�صة
يعلن عن كل مناق�صة يف اجلريدة الر�سمية ويف ثالث �صحف يومية على
الأقل ،قبل التاريخ املحدد للتلزمي مبدة  15يوما ً على الأقل.
وميكن خف�ض املدة �إىل خم�سة �أيام على الأقل عند �إعادة املناق�صة� ،أو عند
ال�رضورة� ،رشط �أن يقرتن اخلف�ض م�سبقا ً مبوافقة املرجع ال�صالح لعقد النفقة.
يعلن وفقا ً للأ�صول نف�سها عن كل تعديل يطر�أ على دفرت ال�رشوط بعد ن�رش
�إعالن املناق�صة.
 Desالإعالن.
Financesمهلة
Basilيف ح�ساب
يدخالن
ان يوم ن�رش الإعالن ويوم �إجراء املناق�صة ال
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( )3علنية اجراءات التلزمي وجل�سة املناق�صة:
مل ين�ص قانون املحا�سبة العمومية او الأنظمة املالية العائدة للم�ؤ�س�سات العامة على علنية �إجراءات املناق�صة؛ �إال ان
تطبيق العلنية يف �إجراءات املناق�صة معتمد يف لبنان وم�ستفاد من جممل الن�صو�ص التي ترعى املناق�صة العمومية.
من م�ؤدى ذلك:
اتاحة املجال جلميع العار�ضني حل�ضور جل�سة التلزمي.
و�ضع حم�رض بجميع الأمور التي حدثت اثناء اجلل�سة.
معرفة اجلميع مبوعد جل�سة التلزمي.
اطـــالع اجلميع على ظـــروف وموا�صفات الأعمال املطلوبة.
ب -مبد�أ املناف�سة
ً
يق�ضي مبد�أ املناف�سة اف�ساح املجال �أمام �أكرب عدد ممكن من العار�ضني لال�شرتاك يف املناق�صة ،ويت�أمن ذلك مبدئيا برتك
احلرية للجميع لال�شرتاك فيها.
�إمنا ترك احلرية للجميع لال�شرتاك يف املناق�صة ب�صفة مطلقة ينطوي على عدة خماطر ت�ؤدي يف بع�ض االحيان �إىل احلاق
ال�رضر بامل�صلحة العامة (عدم كفاءة امل�شاركني الفنية �أو املالية) .لذلك �أُعطيت الإدارة العامة �صالحية حتديد امل�ؤهالت
وال�رشوط اخلا�صة الواجب توافرها يف من يريد اال�شرتاك يف املناق�صة� ،إ�ضافة �إىل �رشوط التنفيذ اخلا�صة للتلزمي وعدم
فتح باب اال�شرتاك يف املناق�صة امام �أي كان.
عد ار�ساء ال�صفقة على العار�ض
ي�ستلزم مبد�أ املناف�سة عدم ال�سري باملناق�صة �إذا مل يتقدم لها اكرث من عار�ض مقبول ،وي ُ ّ
الوحيد خمالفة قانونية.
ج -مبد�أ امل�ساواة
يعني مبد�أ امل�ساواة معاملة الإدارة جميع الراغبني يف اال�شرتاك يف املناق�صة العمومية على قدم امل�ساواة .ويتم ذلك:
عند حتديد �رشوط القبول يف اال�شرتاك باملناق�صة بحيث ال يت�ضمن دفرت ال�رشوط ما يرجح كفة احد املناف�سني دون
�سبب م�رشوع.
عند ف�ض العرو�ض من قبل جلنة التلزمي بحيث ال يتم رف�ض عر�ض لعدم احتوائه على م�ستند معني وقبول عر�ض �آخر
ت�ضمن نف�س امل�ستندات....
يف جميع املراحل يقت�ضي منح اجلميع املعلومات نف�سها فال تعطى عار�ض اي�ضاحات وحتجب عن �آخر.
د -مبد�أ ا�سناد ال�صفقة �إىل من قدم �أدنى الأ�سعار �أو اف�ضل العرو�ض
ان الغاية من املناق�صة العمومية هي حتقيق م�صلحة الإدارة �أو امل�ؤ�س�سة وذلك باحل�صول على �أف�ضل خدمة �أو �سلعة
ب�أقل تكلفة وفقا ً ملا �سبق ذكره.
وبذلك يقت�ضي ان ي�سند االلتزام موقتا ً �إىل من قدم �أدنى الأ�سعار �أو �إىل من قدم اف�ضل العرو�ض �إذا كان دفرت ال�رشوط
يق�ضي باعتماد عنا�رص مفا�ضلة غري ال�سعر .على ان تعطى العرو�ض املقدمة �إىل �سلع م�صنوعة يف لبنان اف�ضلية
بن�سبة  10باملئة عن العرو�ض املقدمة �إىل �سلع �أجنبية ,و�رشط �أن حتدد ال�سلع الوطنية وال�رشوط التي يجب �أن تتوفر فيها
لال�ستفادة من هذه الأف�ضلية مبرا�سيم تتخذ يف جمل�س الوزراء بناء على اقرتاح وزير االقت�صاد الوطني.
�أما يف االلتزامات التي جتري على �أ�سا�س تنزيل مئوي فعلى جلنة املناق�صة �إ�سناد االلتزام موقتا ً �إىل من قدم �أدنى الأ�سعار
�ضمن ال�سعرين التقديريني.
© Institut Des Finances Basil Fuleihan
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�أما يف االلتزامات التي جتري على �أ�سا�س تنزيل مئوي ف�إذا ت�ساوت العرو�ض يعني
امللتزم املوقت بطريقة القرعة بني العرو�ض املت�ساوية.
وبذلك ال ت�ستطيع جلنة التلزمي ممار�سة الإ�ستن�سابية يف ار�ساء ال�صفقة او
اق�صاء احدهم ل�رشوط حتددها هي ،بل عليها تطبيق دفرت ال�رشوط وتطبيق
املطلوب فيه دون زيادة او نق�صان.

 -2املناق�صة املح�صورة
جاء يف قانون املحا�سبة العمومية انه ميكن بقرار من املرجع ال�صالح � -إذا كانت
طبيعة اللوازم �أو الأ�شغال �أو اخلدمات ال ت�سمح بفتح باب املناف�سة �أمام اجلميع -
�أن حت�رص املناق�صة بفئة حمدودة من العار�ضني ممن تتوافر فيهم امل�ؤهالت املالية
والفنية واملهنية املطلوبة.
حتدد هذه امل�ؤهالت ب�صورة مف�صّّّ لة يف دفرت ال�رشوط كما حتدد فيه �سائر
ال�ضمانات التي يجب �أن تتميز بها الأ�شغال �أو اللوازم �أو اخلدمات املطلوبة.
تطبق على املناق�صة املح�صورة جميع الأحكام املتعلقة باملناق�صات العمومية.
من ناحية �آلية التطبيق ،مل ي�أت القانون على ذكر طريقة �إجراء املناق�صة
املح�صورة؛ لذلك ن ُدر تطبيق هذه الطريقة ،ور�أى البع�ض �أن كل ال�صفقات
العامة اجلارية بطريقة املناق�صة ميكن �أن يطلق عليها ا�سم مناق�صة حم�صورة,
لأنها حم�صورة فعليا ً ب�أ�شخا�ص حمددين وفق �رشوط معينة.
لكن يف املقابل جند بع�ض التطبيقات لهذه الطريقة ،نذكر منها ما يلي:
تن�ص املادتان  42و 43من نظام املناق�صات على �أ ّن تقدم يف املناق�صة
املح�صورة امل�ستندات املثبتة توافر امل�ؤهالت املالية والفنية واملهنية املطلوبة
�إىل �إدارة املناق�صات �ضمن املهلة املحددة يف دفرت ال�رشوط اخلا�صة .حتال
امل�ستندات �إىل جلنة املناق�صات� ،أو �إىل جلنة القبول اخلا�صة لب ّتها ،وتر�سل
اللجنة الئحة ب�أ�سماء املناق�صني املقبولني �إىل �إدارة املناق�صات لإبالغهم
و�إبالغ الإدارة املخت�صة النتيجة فوراً.
جاء يف املر�سومني رقم  11573ورقم  11574تاريخ  1968/12/30ما مفاده �أن
اجلي�ش اللبناين يطبق هذه الطريقة وفق �أ�سلوب يعتمد مرحلتني:
-1املرحلة الأوىل :هدفها الت�أهيل ( )Prequalificationحيث حتدد اجلهة
إمكانيات املالية التي تثبت �أهلية العار�ض.
املعنية امل�ؤهالت الفنية واخلربة وال
ّ
يتقدم الراغبون يف اال�شرتاك يف هذه املناق�صات طلباتهم مرفقه بجميع
امل�ستندات املطلوبة و تعر�ض على جلنة القبول التي ت�أخذ قرارها بقبول او
عدم قبول العار�ض جلهة االهلية.
 -2ي�شارك يف املرحلة الثانية العار�ضون املقبولون من قبل اللجنة امل�شار
© Institut Des Finances Basil Fuleihan
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اي�ضا �أن تقرر عند االقت�ضاء اهمية اللوازم التي ميكن تلزميها لكل من املناق�صني
ولي�س عن جلنة املناق�صات ،ولهذه اجلهة
ً
كل بح�سب و�سائل االنتاج التي اثبت امتالكها.
تطبق على املناق�صة املح�صورة �سائر ال�رشوط املتعلقة باملناق�صات العمومية املذكورة �أعاله.

 -3ا�ستدراج العرو�ض
�أ -حاالت ا�ستدراج العرو�ض
ين�ص قانون املحا�سبة العمومية ومعظم الأنظمة املالية العائدة للم�ؤ�س�سات العامة على �إمكان عقد ال�صفقات
بطريقة ا�ستدراج العرو�ض يف حاالت حمددة ح�رصاً.
يجيز قانون املحا�سبة عقد ال�صفقات بطريقة ا�ستدراج العرو�ض يف احلاالت التالية:
�أ� -إذا كانت قيمتها ال تتجاوز  100.000.000لرية لبنانية.
وقد ا�شرتط ديوان املحا�سبة لت�أمني املناف�سة يف هذه احلالة �أن يكون قد تقدم لال�ستدراج اكرث من عر�ض تقل قيمته
عن املبلغ املعني.
ب� -إذا كانت قيمتها تتجاوز  100.000.000لرية لبنانية وكانت تتعلق:
 -1بالأ�شغال التي تقوم بها الإدارة على �سبيل التجربة �أو الدرا�سة� ،رشط �أن يقرر ذلك الوزير املخت�ص.
 -2بالأ�شياء واملواد والغالل التي يجب �رشا�ؤها يف مكان �إنتاجها نظرا ً �إىل طبائعها اخلا�صة.
 -3بال�شحن والنقليات وال�ضمان.
 -4باللوازم والأ�شغال واخلدمات التي مل يقدم يف �ش�أنها �أي �سعر يف املناق�صة� ،أو قدمت يف �ش�أنها �أ�سعار غري مقبولة،
واجلدير بالذكر انه جرى الغاء ال�سعر ال�رسي مبوجب قانون موازنة  1978و�أ�صبح �صعبا ً حتديد الأ�سعار غري املقبولة.
 -5باللوازم والأ�شغال واخلدمات التي ال ت�سمح بع�ض احلاالت امل�ستعجلة النا�شئة عن ظروف طارئة بطرحها يف
املناق�صة ،على �أن يقرر ذلك الوزير املخت�ص.
هناك �رشطان �أ�سا�سيان يقت�ضي توافرهما لتطبيق هذه الفقرة:
�أن تكون هذه احلالة م�ستعجلة.
�أن تكون هذه احلالة نا�شئة عن ظروف طارئة.
 -6باللوازم والأ�شغال واخلدمات الفنية التي ال ت�سمح طبيعتها بطرحها يف املناق�صة العمومية ،على �أن يقرر
ذلك الوزير املخت�ص.
ويف هذا ا لإطار ر �أى ديوان املحا�سبة بالر �أي رقم  2001 / 74تاريخ  2001 /7/25ان احلاالت املذكورة يف الفقرة (ب)
قد حددت على �سبيل احل�رص ،فن�صت يف البنود 1و2و3و 4على نوع اال�شغال واخلدمات واللوازم التي ميكن عقدها
بطريقة ا�ستدراج عرو�ض ون�صت يف البند اخلام�س على �رضورة توافر ظروف معينة (حالة م�ستعجلة ن�ش�أت
عن ظرف طارئ حال دون طرحها يف املناق�صة) يف �صفقات اال�شغال واللوازم واخلدمات دون حتديد ماهية هذه
ماهية ©اللوازم واخلدمات واال�شغال م�شرتطة
 Basilالبند
حددت يف
اال�شغال او اخلدمات او اللوازم � ،اّإل انها
ال�ساد�س Institut
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ان تكون فنية وان يتوافر �رشط اخر فيها هو عدم �سماح طبيعتها بطرحها يف املناق�صة العمومية مع وجوب
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وعليه ،يقت�ضي تف�سري حالة احل�رصية يف اطارها ال�ضيق ،وبالتايل فان �صفقات اال�شغال واخلدمات واللوازم ،بقطع النظر عن
مو�ضوعها ،يجب �أن ترافقها ظروف و�رشوط حمددة يف البندين اخلام�س وال�ساد�س من الفقرة (ب) من املادة  145من قانون
املحا�سبة العمومية لعقدها بطريقة ا�ستدراج العرو�ض اذا قرر ذلك الوزير املخت�ص ،لأن القانون �أواله �صالحية حتقق احلاالت
املطلوبة بحيث يقرر توافرها لكل �صفقة على حدة ويف �ضوء ظروفها  ،على �أن �إيالء القانون للمرجع املخت�ص تقدير توافر
ال�رشوط ال يحول دون تثبت �أجهزة الرقابة ،ومنها ديوان املحا�سبة ،من االمور القانونية وبالتايل مراقبة توافر وجود ال�رشوط
املعنية.
ب -اجراءات ا�ستدراج العرو�ض
تطبق على ا�ستدراج العرو�ض الن�صو�ص املتعلقة باملناق�صات العمومية مع �إمكان اال�ستعا�ضة من الإعالن بتبليغ
املعلومات الالزمة بطريقة �رسيعة وم�ضمونة �إىل جتار ال�صنف �أو ارباب املهنة الذين ترى الإدارة فيهم مقدرة على تنفيذ
ال�صفقة ،وبذلك يقت�ضي اعداد الئحة م�سبقة بتجار ال�صنف او ارباب املهن من قبل املرجع ال�صالح لعقد النفقة وابالغ
جميع من وردت ا�سما�ؤهم يف هذه الالئحة لتقدمي عرو�ضهم.
مل ين�ص القانون على املهلة التي يجب التقيد بها يف حال اال�ستعا�ضة من الإعالن بالتبليغ .وثمة من يرى �أن هذه املهلة
يجب � اّأل تقل عن املهلة الدنيا للإعالن عن املناق�صة� ،إال �أن البع�ض الآخر يرى �أن ذلك لي�س ملزما ً �إمنا يجب يف جميع
الأحوال � اّأل تقل املدة املحددة لتقدمي العرو�ض عن الوقت الكايف لتح�ضري العار�ضني م�ستنداتهم واعداد عرو�ضهم وفقا ً
لظروف ال�صفقة.
يف هذا الإطار نو�ضح ما يلي:
 -1طريقة التلزمي  :يجري ا�ستدراج العرو�ض �إما على �أ�سا�س �سعر يقدمه العار�ض و�إما على ا�سا�س تنزيل مئوي من �أ�سعار
الك�شف التخميني.
 -2توجيه الدعوات :توجه طلبات ا�ستدراج العرو�ض دفعة واحدة اىل جميع املتعهدين املقبولني ،بوا�سطة
الربيد امل�ضمون �أو ت�سلم باليد لقاء ا�شعار بالت�س ّلم.
ويجب الت�أكد من �إبالغ املدعوين املحددين لال�شرتاك بال�صفقة عرب ما يلي:
 حتدد املهل لتقدمي العرو�ض. يكلف موظف لإبالغ املعلومات �إىل التجار املحددين. يجب و�ضع حم�رض بالإبالغ ويرفق فيه ورقة التبليغات وفيها �إم�ضاء ال�شخ�ص املبلغ.جلان ا�ستدراج العرو�ض:
جلنة©خا�صة تعني يف كل �إدارة عامة ،بقرار من
 Desل .ل.
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 -4االتفاق بالرتا�ضي
�أ -تعريف
االتفاق بالرتا�ضي هو طريقة حتدد الإدارة مبوجبها وب�سلطتها اال�ستن�سابية ،ال�شخ�ص الذي ترغب يف التعاقد معه،
ولكن اال�ستن�سابية لي�س معناها االعتباطية بل جتري وفق تربيرات معينة لتحقيق امل�صلحة العامة.
يحدد قانون املحا�سبة العمومية يف املادة  147منه (وكذلك النظام املايل لكل م�ؤ�س�سة عامة) احلاالت التي يجوز
فيها عقد ال�صفقات بطريقة االتفاق الر�ضائي وغالبا ً ما تعتمد احلاالت املن�صو�ص عنها يف املادة  147من قانون
املحا�سبة العمومية.
تثري م�سالة تطبيق االتفاق بالرتا�ضي الكثري من االنتقادات ،ويرى فيها البع�ض الو�سيلة الف�ضلى للح�صول على
�أف�ضل خدمة ب�أف�ضل �سعر نظرا ً �إىل ما قد يرافق املناق�صة من تواط�ؤ بني العار�ضني ،ولكن يبقى �أ�سلوب تطبيق
الإتفاق الر�ضائي خاليا ً من ال�ضمانات ال�شكلية وبعيدا ً من مبادئ املناق�صة.
ب� -رشوط التعاقد الر�ضائي
ميكن عقد االتفاقات بالرتا�ضي ،وفقا ً للمادة  147من قانون املحا�سبة العمومية ،مهما كانت قيمة ال�صفقة ،اذا
كانت تتعلق هذه االتفاقات:
 -1باللوازم والأ�شغال واخلدمات التي ال ميكن و�ضعها يف املناق�صة� ،إما ل�رضورة بقائها �رسية ،و�إما لأن مقت�ضيات
ال�سالمة العامة حتول دون ذلك� ،رشط �أن يقرر ذلك الوزير املخت�ص.
مثال ذلك :
تلزمي التنظيف �أو �صيانة الكمبيوتر ل�شخ�ص معني ملنع ت�رسيب معلومات معينة.
�رضورة القيام بت�صليحات معينة ملنع انت�شار مر�ض وبائي عرب املياه.
 -2باللوازم والأ�شغال واخلدمات الإ�ضافية التي يجب �أن يعهد بها �إىل امللتزم الأ�سا�سي لئال يت�أخر تنفيذها� ،أو ال ي�سري
�سريا ً ح�سنا ً �إذا جيء مبلتزم جديد �أثناء تنفيذ ال�صفقة ،ويجوز ذلك:
�إذا كانت اللوازم والأ�شغال واخلدمات غري متوقعة عند �إجراء التلزمي الأول ،وحم�سوبة من لواحقه ،ومتثّل جزءا ً
متمما ً له.
�إذا كانت اللوازم والأ�شغال واخلدمات يجب �أن تنفذ بوا�سطة �آالت وجتهيزات خا�صة ي�ستعملها امللتزم يف مكان
العمل ،على �أن تكون غري متوقعة عند �إجراء التلزمي ،و�أن متثّل جزءا ً متمما ً له.
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يفرت�ض يف هذه احلالة وجود �صفقة �أ�سا�سية ووجود احلاجة �إىل ا�ضافات عليها
�أثناء التنفيذ وبالتايل يجب توافر ال�رشوط التالية:
حدوث امل�ستجدات �أثناء تنفيذ العقد� :أي من تاريخ �إبالغ الت�صديق �إىل
تاريخ الت�س ّلم النهائي.
عدم التوقع :اي انه مل يكن يف �إمكان الإدارة توقع الأعمال الإ�ضافية دون
خط�أ منها ,مثال ً الدرا�سة غري ال�صحيحة ال تربر عدم التوقع.
د امل�ستجدات جزءاً متمما ً للأ�سا�س� :أي �أن تعديل ال�صفقة الأ�سا�سية
ع ُّ
ً
لت�أليف وحدة جديدة يخالف هذا ال�رشط ،مثال :ان تعديل بناء طبقة �إ�ضافية
�إىل �إ�ضافة غرف و�صيانة �أخرى يف الطبقات القائمة ال ميثّل ملحقا ً للعقد
الأ�سا�سي.
 -3التي ينح�رص حق �صنعها يف حاملي �شهادات براءة اخرتاعها.
 -4التي ميلكها قانونًا �شخ�ص واحد.
مالحظة:
ّ
�إن الفقرتني  3و  4تطبقان بالن�سبة �إىل اللوازم فقط ،كما ان الوكيل احل�رصي ينزل
منزلة املالك الوحيد عندما يتعذر احل�صول من الوكالء الثانويني()sous-agents
على �سعر �أدنى من ال�سعر الذي قدمه .
 -5باللوازم والأ�شغال واخلدمات الفنية التي ال ميكن �أن يعهد بتنفيذها �إال
لفنانني �أو اخت�صا�صيني �أو حرفيني �أو �صناعيني دل االختبار على اقتدارهم.
مالحظة:
ً
ً
تطورت اخلربة والفن يف جماالت معينة تطورا كبريا وما كان ح�رصا بجهة معينة
ّ
�أ�صبح مع التطور �شائع الإتقان لدى الفئات كثرية ،مثال ذلك ال يجوز تلزمي
�صيانة مق�سم الهاتف ر�ضائيا ً ا�ستنادا ً �إىل هذه الفقرة لأن ما كان ي�صعب
�إتقانه والقيام به �أ�صبح اليوم �سهال ً على فئة كبرية .وهذا الأمر ال يتطلب
معارف دقيقة حم�صورة ب�شخ�ص واحد.
 -6باللوازم والأ�شغال التي ي�صنعها ذوو العاهات املحتاجون املرخ�ص لهم
بالعمل من قبل وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية ،على � اّأل تتجاوز �أ�سعارها
الأ�سعار الرائجة يف ال�سوق.
 -7بنفقات ال�ضيافة والت�رشيفات وما �شاكلها من نفقات التمثيل.
مثالً :ا�ست�ضافة الوفود.
 -8باللوازم والأ�شغال واخلدمات التي �أجريت من �أجلها:
مناق�صتان متتاليتان.
© Institut Des Finances Basil Fuleihan
�أو ا�ستدراج عرو�ض على مرتني متتاليتني.
fromعرو�ض.
ا�ستدراج
مناق�صة تالها
� Des Finances Basil Fuleihanأو
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ويجب يف هذه احلالة � اّأل ي�سفر االتفاق الر�ضائي عن �سعر يتجاوز �أن�سب الأ�سعار املعرو�ضة �أثناء عمليات التلزمي� ،إال يف
حاالت ا�ستثنائية تربرها الإدارة يف تقرير معلل.
لتطبيق �أحكام الفقرة � 8أعاله يجب توافر ال�رشوط التالية:
�أن تكون املناق�صتان �أو ا�ستدراج العرو�ض الذي تاله مناق�صة �أو ا�ستدراج العرو�ض قد متا وفقا ً للأ�صول
املقررة يف �ش�أنهما.
�أن يتم التعاقد بنف�س ال�رشوط التي مت على �أ�سا�سها �إجراء املناق�صتني �أو ا�ستدراج العرو�ض على مرتني �أو املناق�صة
التي تالها ا�ستدراج العرو�ض.
يجب � اّأل يف�صل بني املناق�صتني املتتاليتني فرتات طويلة ،وعلى الإدارة االحتفاظ مبغلفات الأ�سعار ملعرفة ان�سب
الأ�سعار املعرو�ضة �أثناء عمليات التلزمي لأنه ال ي�صح جتاوزها مبدئياً.
 -9باللوازم والأ�شغال واخلدمات التي ميكن �أن يعهد بها �إىل امل�ؤ�س�سات العامة �أو البلديات.
يحق لل�شخ�ص العام التعاقد مع �شخ�ص عام �آخر ر�ضائيا ً لتنفيذ عمل يدخل يف اخت�صا�ص املتعاقد معه� :أ�شغال كهرباء
تنفذها م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان.
 -10باللوازم واخلدمات التي ت�ؤمنها الإدارة بوا�سطة املنظمات الدولية.
مبينة بالعملة الوطنية مبا يوازي العملة
�إن الدفع ميكن ان يتم بالعملة الأجنبية بوا�سطة م�رصف لبنان وتبقى قيود الإدارة
ّ
الأجنبية ،علما ً �أنه يجوز و�ضع �أ�سعار جميع ال�صفقات بالعمالت الأجنبية على �أن يتم الدفع حكما ً بالعملة الوطنية.
 -11باللوازم والأ�شغال واخلدمات التي ميكن �أن يعهد بها مبوافقة جمل�س الوزراء �إىل حكومات �أجنبية �أو م�ؤ�س�سات تراقبها
هذه احلكومات ،وللحكومة يف مثل هذه احلالة �أن تعفي اجلهة التي تتعاقد معها من ال�رشوط املتعلقة مبحل الإقامة
والكفالة والغرامات وتوجب الت�سليم قبل القب�ض.
�إن التعامل بني الدول ي�ستدعي �أ�صوال ً خا�صة تختلف عن الأ�صول العادية.
 -12باللوازم والأ�شغال واخلدمات التي يقرر جمل�س الوزراء ت�أمينها بالرتا�ضي بناء على اقرتاح الوزير املخت�ص.
يجب ان تطبق هذه الفقرة عندما ت�ستدعي امل�صلحة العامة التعاقد بالرتا�ضي.
�إ�ضافة اىل ما تقدم ،ميكن التعاقد بالرتا�ضي على �صفقات اخلدمات التقنية (درو�س وو�ضع دفاتر �رشوط ومراقبة تنفيذ
�أ�شغال وم�شاريع�...إلخ) مهما بلغت قيمتها �إذا كانت جتاوز �إمكانيات الإدارة.
وتطبق على هذه ال�صفقات الأحكام التالية:
ال يجوز التعاقد �إال مع من تتوافر فيهم امل�ؤهالت التقنية الالزمة ،على �أن تبني هذه امل�ؤهالت بالتف�صيل يف درا�سة
ت�ضعها الإدارة قبل عقد ال�صفقة.
ميكن عقد االتفاق عند االقت�ضاء بعد مباراة جتري بني من تتوافر فيهم امل�ؤهالت املذكورة.
تخ�ضع هذه ال�صفقات للأحكام الأخرى املتعلقة باالتفاقات بالرتا�ضي.
العنا�رص يحقق ال�شفافية وين�أى بالإدارة من
هذه
Financesأ�سا�س
املر�شحني على �
ان و�ضع عنا�رص مفا�ضلة واختيار اف�ضل
© Institut Des
Basil Fuleihan
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ج -اجراءات التعاقد بالرتا�ضي
يو�ضع لالتفاقات بالرتا�ضي دفرت �رشوط خا�ص عند االقت�ضاء ،وحتدد �صالحيات املرجع ال�صالح لعقدها وفق ما ي�أتي:
املدير �أو رئي�س امل�صلحة يف حال عدم وجود مدير �إذا كانت قيمة ال�صفقة ال تتجاوز  10.000.000لرية لبنانية.
املدير العام �إذا كانت قيمة ال�صفقة تزيد على  10.000.000ل .ل .وال تتجاوز  35.000.000ل .ل.
الوزير يف احلاالت الأخرى.
ويجري التعاقد ب�إحدى الطرائق التالية:
مبوجب عقد بني املرجع املخت�ص وبني �صاحب العالقة.
مبوجب تعهد يذيل به �صاحب العالقة دفرت ال�رشوط اخلا�ص.
مبوجب عر�ض من �صاحب العالقة يوافق عليه املرجع املخت�ص.
مبوجب تبادل خمابرات بني �صاحب العالقة وبني املرجع املخت�ص ،وفقا ً للعرف التجاري.
عالوة على الأحكام �أعاله ،تطبق على االتفاقات بالرتا�ضي الأحكام املتعلقة باملناق�صات العمومية جلهة الكفالة النهائية
وتنفيذ العقد والت�س ّلم والدفع.

 -5البيان والفاتورة

�أ -حاالت العقد ببيان او فاتورة
ميكن عقد ال�صفقات مبوجب بيان �أو فاتورة:
� -1إذا كانت قيمتها ال تتجاوز ( 3.000.000ثالثة ماليني لرية) يطبق هذا الإجراء على تنفيذ موازنة اجلامعة اللبنانية.
� -2إذا كانت �أ�سعار املواد املراد �رشا�ؤها حمددة يف تعريفة �صادرة عن الإدارة �أو هيئة دولية معرتف بها ويتعذر احل�صول على
�سعر �أدنى لها.
� -3إذا كانت ال�صفقة تتعلق با�ستئجار �آليات �أ�شغال عامة مبوجب تعرفة عامة حتدد بقرار من الوزير املخت�ص.
ويحق للبديات عقد ال�صفقة بالفاتورة �إذا مل تتجاوز قيمتها  20مليون لرية.
ب -اجراءات العقد
يعقد ال�صفقة رئي�س الوحدة املخت�صة ،وت�ؤمن الت�س ّلم اللجنة املخت�صة .ويحدد ر�ؤ�ساء الوحدات املخت�صة املخولون
بعقد ال�صفقات بقرار من الوزير املخت�ص يف الإدارات العامة وبقرار من رئي�س ال�سلطة التنفيذية يف امل�ؤ�س�سات العامة
والبلديات اخلا�ضعة لقانون املحا�سبة العمومية.
مالحظات على التعاقد بالفاتورة
 انها طريقة ا�ستثنائية وب�سيطة وال يجوز التو�سع يف اعتمادها. ال يجوز جتزئة ال�صفقة تو�صال ً اىل عقد اجلزئيات ببيان �أو فاتورة. �إنها طريقة مب�سطة ي�ستح�صل فيها من �صاحب العالقة على م�ستند للدفع� ،إمنا يجب االنتباه �إىل �رضورة عقدالنفقة قبل تنفيذ العمل املطلوب �أو ال�سلع امل�شرتاة.
يخ�ص التجزئة اىل ما يلي:
جتدر الإ�شارة ،يف ما
ّ
 الأ�سا�س� :إن التجزئة ممنوعة ويجب �أن تنفذ ال�صفقة بكليتها للحفاظ على طريقة التعاقد كونها متعلقة بقيمةهذه ال�صفقة وللإ�ستح�صال على �أف�ضل العرو�ض ،الن الكمية الكبرية غري املجز�أة تعطي فر�صة �أف�ضل للتعاقد.
 اال�ستثناء� :إمكان التجزئة ،ويجب اتخاذ قرار يحدد املربرات الدافعة �إىل التجزئة ،وهي مثالً :عدم �إمكان �إمتام ال�صفقة© Institut Des Finances Basil Fuleihan
بكليتها مرة واحدة� ،أو التعاقد على �صفقة م�ؤلفة من �أجزاء ال تت�أمن � اّإل من م�صادر خمتلفة.
عمد �إىل جتزئة
املخالف
إ�شارة �إىل �أن
ق�ضائية برزت فيها ا
ومالحقات
املحا�سبة يف
 Basilلديوان
Fuleihanعديدة
وهناك �آراء ا�ست�شارية
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ال�صفقات الواحدة �إىل عدة �صفقات تو�صال ً �إىل عقد كل منها بطريقة غري جائرة فيما �إذا عقدت ال�صفقة الأ�سا�سية بكليتها.
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ثانيًا  :مقدمة عن عملية ال�شــراء
(دورة ال�رشاء احلكومي)
تبد�أ عملية ال�رشاء (دورة ال�رشاء احلكومي) بتحديد املتطلبات على �صعيد
التجهيز ،من مواد و معدات ،او حتديد احلاجة �إىل من�ش�آت جديدة من املباين
و�أعمال البنية التحتية �أو اىل �صيانة وت�شغيل املن�ش�آت القائمة ،كما ي�شمل
جمال ال�رشاء احلكومي احلاجة اىل اخلدمات اال�ست�شارية والفنية ،وال تنتهي هذه
الدورة مبجرد توقيع العقد بل متتد خالل فرتة اجناز وتنفيذ العقد اىل حني الت�س ّلم
النهائي واكتمال فرتة ال�صيانة.
تق�سم دورة ال�رشاء اىل املراحل التالية:
 -1مرحلة حتديد احلاجة والتخطيط لل�رشاء (اخلطة ال�سنوية واخلطة املف�صلة
لكل عملية �رشاء على حدة).
 -2مرحلة االعالن وحت�ضري وثائق املناق�صة و�إجراءات التناف�س وار�ساء العقد.
 -3مرحلة اال�رشاف على تنفيذ العقد مبا فيها فرتة ال�ضمان امل�صنعية �أو ال�صيانة.
�سنقدم يف هذا الف�صل وما يليه ملخ�صا ً لالجراءات املتبعة يف تنفيذ هذه
املراحل الثالث من دورة ال�رشاء احلكومي .ويجب � اّأل يغفل عن بالنا �أن املبادئ
الأ�سا�سية لالطار القانوين لعملية ال�رشاء كما �سبق تقدميها يف الف�صل الأول
يجب �أن تراعى خالل تنفيذ املراحل الثالث لل�رشاء ،و هي املناف�سة وعدم التمييز
وال�شفافية والفاعلية و املحا�سبية.
من املهم ان ن�شدد هنا على �أن �رشوط املناف�سة كما �أف�صح عنها يف وثائق
املناق�صة ال ميكن ان تعدل بعد فتح الظروف لذلك وجب على جهة ال�رشاء
احلكومية خالل عملية التناف�س املفتوح او املح�صور �أن تت�أكد من �أن وثائق
املناق�صة تفي بالغر�ض من ناحية حتديد حاجة ال�رشاء بح�سب �أن�سب املوجود يف
ال�سوق وان ت�ضمن عملية التناف�س على النحو الأمثل دون غمو�ض او حماباة ،كما
�أنها تبني ب�صورة ال لب�س فيها عملية تنفيذ العقد وفرتة ال�صيانة.
ي�شمل ال�سعر الذي يقدمه العار�ض يف عمليات املناف�سة (عدا ما ن�ص على
امكان التفاو�ض) كل التزامات العار�ض بح�سب �رشوط املناف�سة و�رشوط الدفع
نهائية قبل فتح الظروف.
وال�صيانة؛ لذلك وجب �أن تثبت هذه ال�رشوط ب�صفة
ّ Basil
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 -1حتديد حاجة ال�رشاء
قد ينح�رص مو�ضوع ال�صفقات العامة يف واحد �أو �أكرث من �صنوف ال�رشاء
التالية:
� -1رشاء اللوازم (الب�ضائع،املواد اخلام ،املعدات ،املحروقات ...الخ).
 -2اجناز الأ�شغال (�أعمال مقاويل البنى التحتية وال�صيانة ...الخ).
 -3تقدمي اخلدمات اال�ست�شارية (ا�ست�شارات ادارية وفنية و هند�سة ...الخ).
وتتوافر للجهة املتعاقدة حرية خيار ال ب�أ�س بها يف حتديد حاجتها ال�رشائية مبا
يتنا�سب وبرنامج عملها ال�سنوي واالطار العام الهداف هذه اجلهة من حيث
توفري اخلدمات العامة و اخلدمات املرافقة لها للمواطنني على �أكف�أ وجه.
ال تتطرق القوانني التي حتكم ال�صفقات العامة �إىل تقييد �صالحية اجلهة
املتعاقدة من حيث تقرير حاجاتها ال�رشائية با�ستثناء �رضورة مراعاة ال�شفافية
والفاعلية يف ا�ستخدام املال العام .من هنا تكمن �أهمية و�صحة انتهاج �أف�ضل
ال�سبل يف اتخاذ القرار يف و�ضع اخلطة ال�سنوية لعمل امل�ؤ�س�سات احلكومية وما
ينبثق عنها من حاجات ال�رشاء.
من الوا�ضح ان تلبية حاجة اجلهة احلكومية من الب�ضائع و الأ�شغال واخلدمات
ربمّ ا ميكن الإيفاء بها �إما عن طريق ال�رشاء املبا�رش و� ّإما بالإيجار و� ّإما بوا�سطة
عقود الت�شغيل �أو عقود ت�سليم املفتاح و� ّإما عن طريق ت�صنيع احلاجة بوا�سطة
انتاج موظفي وعمال اجلهة احلكومية ذاتها.
مبعنى �آخر ،ال توجد طريقة واحدة معينة لتلبية حاجة ال�رشاء .لكن ال بد من
تدبر �أف�ضل و�سيلة لتلبية احلاجة ،وهذه الو�سيلة املثلى هي التي تعتمد يف
النهاية يف خطة ال�رشاء ال�سنوية للجهة املتعاقدة.
�إن �أمورا ً �أخرى متنامية الأهمية ال بد من �أخذها يف احل�سبان عند تقرير الو�سيلة
املثلى لتلبية حاجة ال�رشاء ،مثل �إمكان توفري الوظائف للعاطلني من العمل �أو
�إمكان تنفيذ امل�رشوع يف �أحياء املناطق املهملة التي تفتقر �إىل فر�ص العمل
�أو امكان احلد من ال�رضر بالبيئة التي قد حتدثه طرائق التنفيذ �أو املعدات التي
تفتقر �إىل موا�صفات بيئية مقبولة ...الخ.
�إذًا ،ال بد �أن تتخلل عملية حتديد حاجة ال�رشاء مراجعة داخلية ت�ضمن ح�سن
الت�رصف يف ا�ستخدام املوازنات املو�ضوعة لعملية ال�رشاء والأخذ يف احل�سبان
�سيا�سات الدولة االجتماعية والتطويرية ،مبا فيها ت�شجيع املنتج املحلي وخلق
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 -2ا�ستطالع ال�سوق وحتديد املوردين
عد ا�ستطالع ال�سوق� ،أي جمع املعلومات الواقعية عن ان�سب ال�سلع واخلدمات
يُ ّ
التي تلبي حاجة اجلهة املتعاقدة ،اخلطوة الأوىل يف اطار تخطيط ال�رشاء� .إن
ا�ستك�شاف املنتجات املنا�سبة املوجودة يف ال�سوق ومن هم املوردون املوجودون
لتوفري هذه املنتجات �سي�ساعد اجلهة امل�شرتية كذلك على ا�ستك�شـاف
املعلومات احلديثة عن التكلفة وعلى ا�ستك�شـاف حاجات مراجعة املوازنة
(التكلفة التقديرية) و على احل�صول على معلومات عن مقدرة و�أداء املوردين
واال�سرتاتيجيات املالئمة للتعاقد .ويكمن مفتاح جناح ال�صفقة وح�سن التنفيذ
يف الإعداد الدقيق للعمل وحتديد املنتجات ذات اجلودة الثابتة واملوردين ذوي
امل�ؤهالت اخلربة امل�سبقة املنا�سبة.
عد االعالن �أحد االن�شطة التي �ستجذب انتباه املوردين املحتملني ،ويجب احلاق
وي ُ ّ
االعالن ب�أن�شطة اخرى ،وبخا�صة عندما يكون عدد املوردين حمدودًا يف ال�سوق
املحلية .ويف هذه احلالة تت�ضمن ان�شطة حتديد املوردين �إجراء ات�صاالت مع
ّ
ال�سفارات واملنظمات التجارية واحل�صول على املعلومات من احتاد امل�ستهلكني
وامل�ستخدمني لل�سلع يف البلدان االخرى التى ميكن ان تقدم مثل هذه الب�ضائع
والأ�شغال واخلدمات ،كما ميكن االعالن يف ن�رشات دورية خا�صة يف حالة الب�ضائع
والأ�شغال واخلدمات املعقدة.
ويجب على اجلهة امل�شرتية �أن حتدد ال�صفقات ال�رشائية املنا�سبة من خالل
حتديد عدد العقود ونوعها وحجمها ،وماهية الب�ضائع والأ�شغال واخلدمات
املدرجة بال�ضبط يف كل عقد من العقود .ان دمج البنود املماثلة يف جمموعة
واحدة يبدو فكرة جيدة لتخفيف العبء االداري وحتقيق وفر يف التكلفة عرب
اال�ستح�صال على �سعر اجلملة� ،إال ان هنالك عوامل متعددة يجب اخذها يف
احل�سبان قبل دمج البنود:
 -1عن�رص الزمن وامكان الت�سليم املرحلي  :يف هذه احلالة ميكن ا�ستخدام العقود
«غب الطلب» �ضمن كميات حمددة �سلفا ً وخالل مدة زمنية ال تتجاوز العام
الواحد ،بهذه الطريقة تتمكن اجلهة امل�شرتية من تطبيق القانون الذي ين�ص
على منع التجزئة ويف الوقت نف�سه ت�ستفيد من �سعر اجلملة الذي �سوف ي�رسي
على الكمية الكربى لل�رشاء.
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 -2مراعاة االخت�صا�ص يف حتديد حزم ال�رشاء  :يجب عدم اخللط بني الب�ضائع
ِ
امل�صنعني
املتعددة امل�صادر يف الت�صنيع يف حزمة �رشاء واحدة لأن ذلك ال ي�شجع

مفتوحا فقط للو�سطاء
على اال�شرتاك يف املناق�صة ويرتك جمال التناق�ص
ً
الذين �سيبيعون ال�سلعة ب�سعر �أعلى من امل�صنعني.
 -3دمج الب�ضائع والأ�شغال واخلدمات اال�ست�شارية يف �صفقة "ت�سليم مفتاح":
هذه هي احلالة الوحيدة التي ميكن بها جمع هذه الأنواع الثالثة من ال�رشاء يف
�صفقة واحدة ،وذلك عندما حتتاج اجلهة امل�شرتية اىل من�ش�أة جاهزة للعمل يف
وقت حمدد وال تريد ان تعر�ض نف�سها ملخاطر عدم جناح عملية ال�رشاء ب�سبب
ق�صور �أحد اطراف التزويد؛ ففي هذه احلالة يكون مورد واحد هو امل�س�ؤول عن
الت�سليم ويتحمل جميع املخاطر واال�رضار الناجمة عن الت�أخري او �أي نق�صان يف
�أداء املن�ش�أة املراد توريدها.
وال�سـ�ؤال اخلا�ص مبوعد البدء يف �إجراء ال�صفقات ال�رشائية ي�ستلزم حتليال ً تاما ً
ملواعيد البدء يف طرح االعالن وفرتة التناق�ص املنا�سبة والزمن املطلوب لت�سليم
�أو تنفيذ الب�ضائع والأ�شغال واخلدمات ،وهنالك عامل �آخر على اجلهات امل�شرتية
�أن ت�ضعه يف احل�سبان� ،أال وهو الزمن املطلوب للموافقات والت�صاريح الالزمة
كافةً� ،سواء ما هو من�صو�ص عليه بالن�سبة �إىل لرقابة امل�سبقة �أو للح�صول
على عدم املمانعة من م�ؤ�س�سات متويل دولية.
�إن �أدوات التخطيط احلديثة التى تقدمها خمتلف �شــركات برامج احلا�سوب
تثبت كفاءتها يف امل�ساعدة على تنظيم البيانات اخلا�صة بتخطيط ال�رشاء،
وهي ت�سمح ب�رسعة حتديث اخلطة عندما تقت�ضي الظروف ذلك وت�ؤدى اىل حتديد
الزمن احلا�سم لأن�شطة اخلطة.

 -3خطة ال�شـــراء ال�سنوية
ي�شري قانون املحا�سبة العمومية يف لبنان اىل وجوب حت�ضري خطة ال�رشاء
ال�سنوية لكل جهة حكومية والإعالن عنها قبل البدء بالتنفيذ كما ورد يف
اجلزء الأول من هذا الدليل.
يجب �أن يهدف تخطيط وبرجمة امل�شرتيات� ،سواء �أكان ذلك مل�رشوع كبري �أو كان
للتزود باحلاجات الالزمة للقيام بالأعمال واخلدمات املنوطة بجهة حكومية معينة،
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لدى املوردين املحليني� .إن ا�ستنباط وحتديد طريقة طرح �صفقات ورزم العرو�ض
والعطاءات املالئمة من خالل خطة ال�رشاء ال�سنوية يتطلب توازن عوامل كثرية،
دائما عن�رصًا �أ�سا�سيا يف تخطيط امل�شرتيات .
وميثّل عامل الوقت
ً
بعد حتديد حاجة ال�رشاء من الب�ضائع والأ�شغال واخلدمات املطلوبة ،تكون من
م�س�ؤولية اجلهة امل�شرتية �أن ترتجم هذه احلاجات اىل �صفقات ورزم مالئمة و�إىل
�إعداد خطة واقعية للدعوة �إىل تقدمي العرو�ض والعطاءات.
يجب �أن تبني اخلطة ال�سنوية لل�رشاء جميع الب�ضائع والأ�شغال واخلدمات
املطلوبة من قبل اجلهة احلكومية وتق�سيمها اىل �صفقات �رشائية م�ستقلة مبا
يتالءم مع اجلدول الزمنى لأداء جميع االن�شطة املتعلقة بهذه اجلهة احلكومية
�سيتم من �أجلها اال�ستح�صال على العرو�ض وتنفيذ كل �صفقة من
التي
ّ
ال�صفقات امل�ستقلة  .وعند التخطيط لل�رشاء يجب �أن يح�سب ح�ساب خا�ص
للعوامل املتعددة كما هي واردة يف ال�صفحات التالية.

� -4إعداد اخلطة ال�رشائية لكل �صفقة م�ستقلة
يتطلب �إعداد اخلطة ال�رشائية لكل �صفقة القيام بالأن�شطة التالية :
 -1تقدمي و�صف دقيق لـ"كمية" ومتطلبات اجلودة والنواحي الزمنية لت�سليم
الب�ضائع والأ�شغال واخلدمات ،وعند اللزوم �إعداد التكلفة التقديرية املعدلة
لل�صفقة (بح�سب متغريات ال�سوق).
� -2إجراء درا�سة لل�سوق لتحديد جمال التناف�س مبا يف ذلك وجود املوردين �أو
املقاولني املنا�سبني .
 -3حتديد طريقة ال�رشاء بح�سب القوانني املرعية يف لبنان.
 -4حتديد ا�سرتاتيجية التعاقد� ،أي نوع العقد املالئم "ب�ضائع و�أعمال ...الخ"
والتقا�سم املتوازن للم�س�ؤولية واملخاطر بني امل�شرتى واملقاول/املورد.
� -5إعداد وثائق املناق�صة "املوا�صفات الفنية ومعايري التقييم ومتطلبات
و�رشوط الت�أهيل".
� -6إجراء عملية ال�رشاء" :الإعالن وتوزيع وثائق املناق�صة وتقييم العرو�ض
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 -5املوا�صفات الفنيـــة

يتم حتديد موا�صفات احلاجة ال�رشائية على النحو التايل:
يف حال الب�ضائع واللوازم :عن طريق و�ضع املوا�صفات الفنية �أو موا�صفات
للمعدة �أو الغر�ض املنوي �رشا�ؤه.
الآداء
ّ
يف حال اال�شغال :عن طريق الإ�شارة �إىل موا�صفات فنية معتمدة يف
لبنان �أو عامليا ً ملثل هذا ال�صنف من الأعمال ،مع و�ضع موا�صفات خا�صة
�إ�ضافية اذا دعت احلاجة �إىل طلب حت�سني �أو تغيري معني يف هذه املوا�صفات
القيا�سية .ويجب �أن تتالءم هذه املوا�صفات مع الر�سوم واخلرائط التي حتدد
املوقع وال�شكل النهائي لال�شغال.
يف حال اخلدمات اال�ست�شارية الفنية :عن طريق و�ضع ال�رشوط املرجعية �أو
بنود نظام عمل اال�ست�شاري املطلوب للخدمات اال�ست�شارية.
يجب �أن تقدم املوا�صفات الفنية و�صفا ً كافيا ً لل�شيء املراد �رشا�ؤه ،ومن
امل�ستح�سن �أن تكون املوا�صفات الفنية للوحدات ال�صناعية واالعمال
والب�ضائع وفق معايري الأداء ،لأنها تخت�رص كمية كبرية من التفا�صيل عن
ال�شيء املراد �رشا�ؤه ،مثل الر�سوم التف�صيلية وموا�صفات املواد ....الخ ،وترتكز
املوا�صفات الفنية املنفذة بح�سب الأداء على ال�شيء املراد �رشا�ؤه ،مع العلم
�أنه يف �إمكان كل مقدم من مقدمي العرو�ض والعطاءات �أن يعر�ض ت�صميمه
اخلا�ص ما دام ي�ستوفى الوظائف املطلوبة من ال�شيء املراد �رشا�ؤه.
�إن الفوائد الرئي�سية ال�ستعمال املوا�صفات الفنية املنفذة بح�سب الأداء هي:
� -1سهولة الإعداد بدرجة كبرية.
 -2توفري مرونة كبرية للمورد.
والكيميائيات واملواد
قد تو�ضع املوا�صفات الفنية للب�ضائع مثل ال�سلع الأولية
ّ
اي�ضا و�صف
وميكن
.
على �أ�سا�س اخل�صـــائ�ص الطبيعية �أو الرتكيب الكيميائي
ً
وحتديد هذه الب�ضائع بالرجوع اىل عينة من العينات �أو معيار من املعايري ملثل
هذه املواد .ويجب جتنب و�صف الب�ضائع بالرجوع اىل العالمة التجارية ،ويف
احلاالت اال�ستثنائية يجب �إ�ضافة الن�ص «�أو ما يعادله».
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تت�ألف وثائق العر�ض من ثالثة �أق�سام رئي�سية:
 -1ق�سم �إدارى ي�صف القوانني وال�رشوط اخلا�صة بالعر�ض.
 -2جدول ال�رشوط واملوا�صفات الفنية التى ت�صف ال�شيء املراد �رشا�ؤه.
 -3ق�سم تعاقدي ي�صف الأ�سا�س القانوين للعقد  .ان الق�سمني االول والثالث مبنيان يف حاالت كثرية على �أ�سا�س الوثائق
القيا�سية مع �إمكان حمدود ل�شمول �رشوط معينة  .لذلك يجب ممار�سة احليطة واحلذر عند �إعداد املوا�صفات الفنية لكي
ال يتم �إدخال متطلبات تتعار�ض مع �رشوط الوثائق القيا�سية .
أ�سا�سا على الإعداد اجليد للموا�صفات الفنية .وهناك بع�ض اخل�صائ�ص املهمة
يعتمد جناح عملية التناف�س وتنفيذ ال�صفقة �
ً
التي يجب �أن تراعى ،منها:
� -1أن ت�سهل احل�صول على العرو�ض والعطاءات التى ت�ستجيب ل�رشوط املناق�صة .ويجب �أن تكون املوا�صفات الفنية
حمددة ووا�ضحة ب�صورة كافية بغية ا�ستنباط عرو�ض مقبولة فنيًا.
 -2عدم التقييد  :يجب � اّأل يتم �إعداد املوا�صفات الفنية بطريقة حتد من فر�صة م�شاركة �أي مقدم عر�ض �أو عطاء
م�ؤهل(لي�ست ح�رصية على منتج ما).
 -3ا�ستخدام املعايري الفنية والهند�سية املتعارف عليها دوليًا � :سي�ساعد ا�ستعمال هذه املعايري على زيادة التناف�س وميكن
القبول باملعايري الوطنية التي ت�ضمن اجلودة املتكافئة مع املعايري الدولية.
ً
�رشطا �أ�سا�سيًّا ملقدمي العرو�ض والعطاءات لال�ستجابة واقعيًا وتناف�سيًا
عد وجود املوا�صفات الفنية الوا�ضحة والدقيقة
يُ ّ
ملتطلبات و�رشوط �صاحب العمل .ويف جمال املناق�صات التناف�سية الدولية يجب �أن تتم �صياغة املوا�صفات بطريقة
حد ممكن ،و�أن تقدم ،يف الوقت نف�سه ،بيانا ً وا�ضحا ً باملعايري الالزمة لل�سلعة واملواد و�صنع
ت�سمح بالتناف�س �إىل�أق�صى ّ
الب�ضائع وتقدمي اخلدمات املراد �رشا�ؤها ،ويجب �أن تن�ص املوا�صفات على �أن تكون جميع الب�ضائع واملواد التى تدخل يف
العمل جديدة وغري م�ستعملة �سابقًا ومن �آخر مناذج انتاج امل�صنع �أو املورد وحتتوي على جميع التح�سينات احلديثة يف
الت�صميم واملواد ،هذا ما مل ين�ص العقد على غري ذلك.
و يو�صي البنك الدويل بادراج ال�رشط التايل يف املوا�صفات الفنية:
" �أينما ا�ستخدمت الإ�شارة (يف العقد)�إىل القواعد العامة واملعايري املحددة املراد ا�ستيفا�ؤها يف الب�ضائع واملواد املراد
توريدها �أو الأ�شغال املراد تنفيذها ،ت�رسي �أحكام �آخر طبعة حديثة �أو طبعة منقحة من القواعد العامة واملعايري املتبعة
ما مل يتم التعبري �رصاحة بغري ذلك (يف العقد) .وحينما تكون هذه املعايري والقواعد العامة وطنية �أو خا�صة ببلد �أو
منطقة معينة  ،يتم القبول باملعايري االخرى امل�سموح بها والتى تكفل امل�ساواة واجلودة العالية ب�صورة اكرث من املعايري
والقواعد العامة املحــــــددة ".
نقدم يف الفقرات التالية اخل�صائ�ص املميزة لكل نوع من انواع العقود ب�صورة منف�صلة:
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�أ -املوا�صفات الفنية لعقود الأ�شغال
عادة ما يتم �إعداد املوا�صفات الفنية لعقد الأ�شغال كما هو م�شار �إليه
بالعناوين املذكورة يف اجلدول املبني �أدناه:

مقدمـــة

و�صف عام لنوع الأعمال التي يتم تنفيذها " مثل �إن�شاء خط الأنابيب " واملوقع.

جمال الأعمال

�إن�شاء كامل خلط الأنابيب ،مبا يف ذلك اختبار ال�ضغط والتجربة.
قائمة مبختلف �صنوف االن�شطة املراد تنفيذها ،فتح الطرق ،احلفر ،نقل املواد ،الرتكيب واللحام،
الت�سخني امل�سبق ،واختبار ال�ضغط والتجربة.

الربنامج الزمني

طبقًا لتاريخ البدء يف املوقع والزمن الالزمني للتنفيذ فقط ،وقد يطلب من املقاول �أن يقوم
ب�إعداد برنامج زمني مف�صل وتقدميه مع العر�ض.

الت�صميم والر�سوم
التف�صيلية  .و�صف العمل

جمموعة من الر�سوم التف�صيلية ت�صف م�سار خط الأنابيب والت�صميم املف�صل.
و�صف املتطلبات الالزمة لكل بند من بنود العمل.

جدول الكميــــات

قائمة مبختلف بنود العمل والكمية التقديرية لكل بند :ازالة مرت مربع من �سطح الطريق ،حفر
مرت مكعب من الرتاب ،عدد نقاط اللحام ملقا�س كل �أنبوب ،و�ضع مرت من انابيب ال�رصف� ،إعادة ردم
مرت مكعب من احل�صى ...الخ.

معلومات تقدم مع العر�ض

قائمة ب�أ�سعار الوحدة ،برنامج العمل.
الربنامج الزمني.

التزامات املقــاول

برنامج زمني مف�صل ،تقارير تقدم العمل ،النظم واللوائح املعمول بها يف املوقع ،امل�س�ؤولية عن
�سالمة املوقع ،االختبارات واملعاينة القانونية ،التجربة.

التزامات "�صاحــب العمل"

احل�صول على ت�رصيح للمن�ش�أة.
االجتماعات اخلا�صة باالن�شــاء.

تقرير معاينة ودرا�سة املوقع

املكان ،اخلرائط� ،أحوال الرتبة ،ر�سوم جانبية مبا يف ذلك املرافق املوجودة وظروف واحوال الرتبة.

املوا�صفات واملعايري

موا�صفات دولية �أو وطنية مكافئة حول طريقة تنفيذ خمتلف بنود العمل ،مثل :احلفر ،تركيب
االنابيب ،اللحام ،العزل� ،إعادة الردم ...الخ  .اال�شارة اىل املعايري يف كل ق�سم ،قابلية �إعادة
اال�ستخدام.

املعاينة واالختبار

االختبار ،ت�صحيح العيوب املوجودة،
التكرار،
ؤولية ،معدل
Fuleihanس�
اختبارات اللحام ،امل�
موا�صفات ©
Institut Des
Finances
Basil
اختبار ال�ضغط.
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ب -املوا�صفـــات الفنية لعقود اللوازم
جدول املتطلبات
واحلاجــــــــات

قائمة باللوازم املنوي �رشا�ؤها ،مبا يف ذلك و�صف موجز لكل قائمة من قوائم الب�ضائع والكمية
املطلوبة واجلدول الزمني للت�سليم ،واخلدمات التابعة املطلوبة مثل الرتكيب والتدريب
و�ضمانات الأداء .

معلومات تقدم مع العر�ض

قائمة الأ�سعار ،موا�صفات اللوازم و�أي خدمات تابعة ،و�صف لربامج �ضمان اجلودة و�إجراءات
وطرائق االختبار واملعاينة .

املوا�صفات واملعايري

موا�صفات �أداء �أو موا�صفات فنية لكل نوع من اللوازم.
الإ�شارة �إىل مرجع او م�صدر املعايري مع امكان قبول املعايري املكافئة

املعاينة واالختبار

املتطلبات وال�رشوط الالزمة الجراء االختبارات للم�صنع ،برنامج �ضمان اجلودة  .اختبارات ما
قبل ال�شحن .

اخلدمات التابعة

و�صف مف�صل للحاجات يف حالة اخلدمات التابعة مثل  :اال�رشاف ؛ الرتكيب ؛ كتيبات الت�شغيل
وال�صيانة ؛ تدريب موظفي امل�شرتي .

القبول النهائي

معايري القبول النهائي للوازم ،املعاينة ،معايري االداء ،االختبارات

ج -املوا�صفات البيئيـــة
ي�شهد لبنان حاليًا اهتمــــاما ً متزايدا ً بالبيئة ي�ستلزم ا�ستخدام الب�ضائع ذات احلد الأدنى من الآثار البيئية ال�سلبية،
مهمات امل�شرتيات العامة .لذلك يجب مراعاة الآثار البيئية يف
ويتطلب هذا ال�ش�أن عناية مالئمة من قبل القائمني على
ّ
معايري حتديد العر�ض "االكرث ميزة اقت�صادية" ،و�إن �أمكن ،يجب حتديد املعايري البيئية بطريقة ت�ؤدي اىل اال�ستبعاد �أو الأخذ
يف احل�سبان تكلفة ا�صالح الأ�رضار البيئية الناجمة عن عرو�ض غري مطابقة لل�رشوط البيئية املطلوبة يف وثائق املناق�صة.
ومن �أمثلة املعايري البيئية التى ت�ؤخذ يف احل�سبان عند ان�شاء االعمال �أو امل�صانع ما يلي:
 -1تفادي ا�ستخدام منتجات حتتوى على  CFCوالعنا�رص الغازية ال�سامة للكربون والهيدروجني والكلورين والفلورين.
 -2الإجراءات املالئمة لإزالة اال�سب�ستو�س وللتخزين ال�سليم له وللمواد امللوثة باال�سب�ستو�س.
 -3احلدود املفرو�ضة على حمتويات الكربيت يف الزيت واالنبعاثات والغبار واالتربة.
© Institut Des Finances Basil Fuleihan
This document was downloaded from the website of Institut Des Finances Basil Fuleihan
and is copyrighted work.

61

الفصل الرابع
طرائق الشراء الحكومي :دورة الشراء

د -قائمة تدقيق املوا�صفات الفنية
تقع م�س�ؤولية �إعداد املوا�صفات الفنية على عاتق اجلهة امل�ستفيدة التي يجب ان ت�ستعني عند ال�رضورة باخلرباء املخت�صني.
�أما من ناحية دائرة امل�شرتيات ف�إن مهمتها هي ت�سهيل ح�صول اجلهة امل�ستفيدة على موا�صفات فنية منا�سبة عن
طريق ا�ستق�صاء املوجود بالأ�سواق املحلية والدولية ،كما �أن من واجبات دائرة ال�رشاء تدقيق املوا�صفات الفنية املقدمة
�إليها من اجلهة امل�ستفيدة قبل طرح العطاء وذلك للت�أكد من الأمور التالية:
 حتديد وا�ضح للغر�ض املنوي �رشا�ؤه و�ضع املوا�صفـــات الفنية بح�سب الأداء املطلوب من الغر�ض املنوي �رشا�ؤه. و�صف وا�ضح ل�ضمانات الأداء املطلوبة. مواد جديدة وغري م�ستعملة. معايري فنية ت�ضمن عدم التمــــييز بني املوردين. عدم التعار�ض مع �رشوط العقد ال�ضمانات والتعوي�ضات عن ق�صورالآداء ....الخ.
 الأخذ يف احل�سبان وفق املنا�سب� ،رشوط احلماية البيئية ومراعاة قوانني العملوال�سالمة املهنية و�رشوط الإقامة للأجانب وال�ضمان االجتماعي.

 -6اخلدمات اال�ست�شارية الفنية/البنود املرجعية
�أ -و�ضع ال�رشوط املرجعية
يتم �إعداد البنود/ال�رشوط املرجعية للخدمات اال�ست�شارية من قبل �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص �أو �رشكة متخ�ص�صة يف جمال
املهمة عن طريق اجلهة امل�ستفيدة من هذه اخلدمات ،ويجب �أن يكون نطاق اخلدمات املو�صوفة يف ال�رشوط املرجعية
من�سجما ً مع اعتمادات املوازنة املتوافرة.
ويجب �أن حتدد ال�رشوط املرجعية بو�ضوح �أهداف وغايات ونطاق املهمة و�أن تقدم معلومات عن خلفية املهمة (ت�شمل
قائمة بالدرا�سات املتوافرة ذات العالقة) لت�سهيل مهمة امل�ست�شارين يف �إعداد عرو�ضهم .و�إذا كان الهدف هو نقل املعرفة
�أو التدريب ،فيجب تو�ضيح ذلك مع تفا�صيل عن عدد املوظفني الذين �سيتم تدريبهم ,وذلك ليتمكن اال�ست�شاريون من
تقدير املوارد املطلوبة.
يجب �أن تبني ال�رشوط املرجعية اخلدمات وامل�سوحات ال�رضورية للقيام باملهمة والنتائج املتوقعة (مثل التقارير والبيانات
واخلرائط وامل�سوحات) .ولكن يجب � اّأل تكون ال�رشوط املرجعية مف�صلة جدا وغري مرنة ,حتى يتمكن امل�ست�شارون املتناف�سون
من اقرتاح منهجيتهم اخلا�صة وطواقمهم املنا�سبة .ويجب ت�شجيع ال�رشكات على التعليق على ال�رشوط املرجعية يف
عرو�ضها ،كما يجب �أن تكون م�س�ؤوليات اجلهة املتعاقدة واال�ست�شاري مو�ضحة جي ًدا يف ال�رشوط املرجعية.
ويجري قيا�س نوعية و�شمولية �أداء اال�ست�شاري مقابلة مبا ورد يف ال�رشوط املرجعية ،ولذلك فانها ،مثل املوا�صفات
الفنية للب�ضائع ،متثّل وثيقة فنية ت�صف �أعمال مهمة اال�ست�شاري �إ�ضافة �إىل كونها وثيقة تعاقدية من الواجب
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ب -عملية االختيار
يجب �أن ت�شمل عملية االختيار اخلطوات التالية:
(�أ)	�إعداد ال�رشوط املرجعية,
(ب)	�إعداد التكلفة التقديرية وامليزانية,
(ج) الإعالن,
(د ) �إعداد قائمة خمت�رصة باال�ست�شاريني,
(هـ)	�إعداد و�إ�صدار دعوة تقدمي العرو�ض (التي يجب �أن حتوي :خطاب الدعوة
وتعليمات اال�ست�شاريني والبنود املرجعية وم�سودة العقد املقرتح),
(و) ت�س ّلم العرو�ض,
(ز) تقييم العرو�ض الفنية :اعتبار اجلودة,
علنية	,
(ح) فتح العرو�ض املالية ب�صورة
ّ
(ط) تقييم العرو�ض املالية,
(ك) التقييم النهائي للجودة والتكلفة,
(ل) املفاو�ضات و�إر�ساء العقد على ال�رشكة التي مت اختيارها.
ج -مكونات البنود املرجعية
تتكون البنوذ املرجعية مما يلي :
مقدمة :و�صف عام لطبيعة املهمة وماهية احلاجة �إليها وعالقتها ب�أعمال اجلهة املتعاقدة اال�ست�شارية �إ�ضافة �إىل
و�صف جميع الأعمال التي مت �إجنازها يف املجال نف�سه.
الهدف من املهمة :و�صف خمت�رص للغاية املن�شودة من عمل اال�ست�شاري.
بنود نطاق العمل :ت�صف جميع الأن�شطة املطلوبة من اال�ست�شاري بغية اجناز املهمة على الوجه الأكمل وهذه
البنود هي لب البنود املرجعية ويجب �صياغتها بدقّة.
تقارير ذات عالقة باملو�ضوع :تذكر هنا جميع التقارير والدرا�سات املتوافرة من مهمات �أخرى تتعلق بعمل اال�ست�شاري.
وقد يتمكن من اال�ستفادة منها بحيث ال يكرر اجنازها ،وهو ما قد يزيد يف تكلفة مهمة اال�ست�شاري.
املدخالت (امل�ساهمات)املقدمة من �صاحب العمل لال�ست�شاري :هنا تذكر املدخالت (موظفون ،مرتجمون،
مكاتب ،معدات� ،سيارات) التي �سيوفرها �صاحب العمل لال�ست�شاري من اجل تخفيف التكلفة.
املخرجات (النتائج) املطلوبة :يحتوي هذا الق�سم و�صفا ً ملاهية املخرجات التي �سيقدمها اال�ست�شاري ل�صاحب
العمل (اجلهة املتعاقدة) واجلدول الزمني املطلوب الجنازها واملوعد املقرر لت�سليم كل منها اىل اجلهة املتعاقدة.
من املمكن �أن حتدد ال�رشوط املرجعية احلد الأق�صى للمجهود الب�رشي املطلوب من اال�ست�شاري (عدد �شهور العمل
ملوظفي اال�ست�شاري) وذلك حتى يتمكن من توزيع املهمات املوكلة �إليه على �أع�ضاء فريقه على النحو الأن�سب و�ضمن
املدة الإجمالية للعمل املقرتحة من اجلهة املتعاقدة.
ويجب � اّأل تكون ال�رشوط املرجعية مف�صلة جدا ً او غري مرنة لأن ذلك يحد من قدرة اال�ست�شاريني على تقدمي املنهجية
وطاقم اال�ست�شاريني.
د -التكلفة التقديرية (اعتمادات املوازنة املتوفرة)
تعتمد هذه التكلفة على تقييم �صاحب العمل للم�صادر الالزمة الجناز العمل مثل الوقت الزمني الالزم لال�ست�شاريني
والدعم اللوج�ستي واملداخالت.
© Institut Des Finances Basil Fuleihan

وتق�سم التكلفة التقديرية ملهمة اال�ست�شاري اىل ق�سمني:

This document was downloaded from the website of Institut Des Finances
Basil Fuleihan
امل�ست�شارين
 -1رواتب �أو �أتعاب

اال�ست�شاري احلقيقية من �سفر واقامة �...إلخ.
 -2امل�رصوفـــات التي تــدفع مبوجب م�ستندات تعك�س نفقات
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� اً
أول  :دفاتر �رشوط ال�صفقات (وثائق املناق�صة)

 -1حمتويات دفاتر ال�رشوط
بوجه عام تو�ضع لل�صفقات التي تعقد بطريقة املناق�صة العمومية �أو املح�صورة او ا�ستدراج العرو�ض دفاتر �رشوط حتتوي
على ما يلي:
ال�رشوط والأحكام العامة مبا فيها بع�ض �أحكام قانون املحا�سبة العمومية (�أو الإ�شارة �إىل تطبيق �أحكامه دون ذكر
تفا�صيله) واملعلومات الأ�سا�سية اخلا�صة باملناق�صة.
�أنواع اللوازم والأ�شغال واخلدمات املراد تلزميها وموا�صفاتها الفنية.
امل�ؤهالت وال�رشوط اخلا�صة التي يجب �أن تتوافر يف من يريد الإ�شرتاك يف املناق�صة.
عنا�رص املفا�ضلة كلما كان يف نية الإدارة � اّأل تتقيد بال�سعر الأدنى املقدم يف العرو�ض ،على �أن تبني هذه العنا�رص
ب�صورة وا�ضحة ومف�صلة و�أن يو�ضع لكل منها معدل خا�ص عند االقت�ضاء.
الأ�س�س التي تعتمد لإجراء املناق�صة (تقدمي �أ�سعار �أو تنزيل مئوي).
�رشوط التنفيذ اخلا�صة� ،إذ �إن لكل �صفقة �أحكامها اخلا�صة التي يعود تقديرها للإدارة �صاحبة العالقة ومنظمة
دفرت ال�رشوط
مهلة الت�سليم (عن�رص �أ�سا�سي وله ت�أثريه يف حتديد �سعر ال�صفقة و�إمكانات العار�ض لال�شرتاك بها).
مقدار الكفالة التي يجب تقدميها للإ�شرتاك يف املناق�صة ول�ضمان ح�سن قيام امللتزم بتعهداته.
يرفق بالدفرت ك�شف تخميني بالكميات والأ�سعار اذا جرت ال�صفقة على ا�سا�س التنزيل املئوي.

� -2إعداد وت�صديق دفرت ال�رشوط
تعد دفاتر �رشوط ال�صفقات العامة من قبل اجلهة الإدارية املخولة بذلك؛ وميكن هذه اجلهة اال�ستعانة عند احلاجة
لبت
بخرباء متخ�ص�صني يف مو�ضوع ال�صفقة املراد �رشا�ؤها ،ويتم ت�صديق دفرت ال�رشوط من قبل املرجع ال�صالح
ّ
ال�صفقة.
وقد قامت وزارة املالية يف عام  2008بتح�ضري مناذج لوثائق املناق�صة ل�رشاء اللوازم والأ�شغال وخدمات اال�ست�شاريني ومن
املنتظر ان يتم اعتمادها.
ان ا�ستخدام وثائق قيا�سية وطنية ال�ستدراج العرو�ض يف جميع �أنواع ال�رشاء احلكومي لها نتائج متعددة منها:
امل�شرتية©وجتنب اخلط�أ وال�سهو والنق�صان.
ال�رشوط) من قبل
�أ -ت�سهيل مهمة �إعداد وثائق املناق�صة (دفاتر
اجلهة Institut
Des Finances
Basil Fuleihan
ب -تخفيف العبء عن العار�ضني/املوردين من حيث توحيد الوثائق وعدم ا�ضطرارهم اىل قراءة وحماولة فهم وثائق ودفاتر
حدةThis document was downloaded from the website of.
Institut
Finances
Fuleihan
Desعلى
لبنانية
Basilكل �إدارة
�صادرة عن
�رشوط متعددة
ج -ت�سهيل مهمة الرقابة امل�سبقة واملراجع ال�صاحلة يف املوافقة على وثائق املناق�صة قبل �إ�صدارها.
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 -3قائمة مبحتويات الوثائق النموذجية املرفقة بهذا الدليل
�أ -قائمة حمتويات دفرت �رشوط منوذجي لتوريد ال�سلع واللوازم وت�أمني
اخلدمات ذات ال�صلة �أو لتنفيذ الأ�شغال
يحتوي دفرت ال�رشوط النموذجي لل�سلع �أو للأ�شغال على الأجزاء والف�صول
الأ�سا�سية التالية:
منوذج خطاب الدعوة
الئحة باملدعوين (�أو امل�ؤهلني) للم�شاركة ( يف عمليات التوريد املح�صورة)
اجلزء الأول � :إجراءات التلزمي
تعليمات العار�ضني
 .1الف�صل الأول:
مناذج العر�ض
 .2الف�صل الثاين:
اجلزء الثاين  :متطلبات التوريد
املوا�صفات الفنية
 .3الف�صل الثالث:
قائمة الكميات  /جدول الأ�سعار �أو قائمة الكميات
 .4الف�صل الرابع:
للأ�شغال �أو جدول الأن�شطة للأ�شغال بح�سب ال�سعر املقطوع.
اجلزء الثالث  :العقد
 .5الف�صل اخلام�س� :رشوط العقد العامة
 .6الف�صل ال�ساد�س� :رشوط العقد اخلا�صة
منوذج العقد
 .7الف�صل ال�سابع:
مناذج ملحقة بالعقد
 .8الف�صل الثامن:
الإعالن (يف عمليات التوريد العلنية)
		
 .9مرفق:
يحتوي دفرت ال�رشوط النموذجي على عبارات حتتاج اىل حتديد �أو تو�صيف �أو
تو�ضيح من قبل املوظف �أو امل�س�ؤول الذي يتوىل �إجناز دفرت ال�رشوط .تق�سم هذه
العبارات �أو اجلمل اىل خم�سة �أنواع:
النوع الأول هو [تلك العبارات التي حتتاج �إىل حتديد بالكامل ،مثال �إ�سم امل�رشوع
�أو مرجعه �أو مو�ضوعه ...ان هذه العبارات هي تلك املكتوبة ب�أحرف مائلة مظللة
باللون الرمادي وحماطة بقو�سني كما هو مبني يف هذه الفقرة].
© Institut Des Finances Basil Fuleihan

النوع الثاين هو [تلك العبارات املحاطة بقو�سني �أي�ضا ً ولكن الأحرف لي�ست
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الفقرة] .يف هذا النوع من العبارات ،من املمكن انتقاء اخليار الأدق والأن�سب.
النوع الثالث هو مزيج من النوعني �أعاله بحيث حتدد العبارة [�أحد الأمثلة واخليارات
(ملحقة بكلمة «�أو») وتفتح املجال �أمام الإدارة لتحديد خيار �آخر بح�سب احلاجة
واملقت�ضى].
النوع الرابع هو تلك العبارات التي يلحقها ____ فراغ ي�ستوجب �إدخال
املعطيات الالزمة ،كل فراغ من هذا النوع يجب مل�ؤه على نحو مالئم.
النوع اخلام�س هو }تلك العبارات املحاطة بقو�سني كاللذين يظهران يف هذه
ّ
م�سطرة ،هذه العبارات حتتوي توجيهات للإدارة وتعني �أن ما
الفقرة وكلمات
يليها هو غري �إلزامي وي�ستخدم ويحدد بح�سب احلاجة وعند ال�رضورة{.
�إذا كانت �إدارة املناق�صات هي امل�س�ؤولة عن �إجراء عملية التلزمي ،تكون هي امل�س�ؤولة
عن الإعالن وتوزيع دفاتر ال�رشوط وت�س ّلم العرو�ض وتقييمها.

ب -دفرت �رشوط منوذجي «طلب مقرتحات اال�ست�شاريني»
يحتوي دفرت ال�رشوط النموذجي للخدمات اال�ست�شارية على الأجزاء والف�صول
الأ�سا�سية التالية:
منوذج ر�سالة الدعوة
الئحة بامل�ؤهلني للم�شاركة (يف عمليات التوريد املح�صورة)
		 اجلزء الأول � :إجراءات التلزمي
الف�صل الأول :تعليمات العار�ضني
جدول البيانات
الف�صل الثاين:
مناذج العر�ض الإداري والعر�ض الفني
الف�صل الثالث:
مناذج العر�ض املايل
الف�صل الرابع:
اجلزء الثاين  :متطلبات التوريد
ال�رشوط املرجعية
الف�صل اخلام�س:
	اجلزء الثالث  :العقد
�رشوط العقد العامة
الف�صل ال�ساد�س:
اخلا�صة
العقد
�رشوط
الف�صل ال�سابع:
© Institut Des Finances Basil Fuleihan
منوذج العقد
الف�صل الثامن:
This document was downloaded from the website of Institut
ملحقةDes
Finances
بالعقد
Basil Fuleihanمناذج
الف�صل التا�سع:
الإعالن (يف عمليات التوريد العلنية)
مرفق		:
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ثانيًا � :رشح وملخ�ص عن املحتويات املختلفة
جلميع �أق�سام وثائق املناق�صة
� -1رشوط امل�شاركة
�أ -و�ضع �رشوط امل�شاركة والهدف منها
حتدد اجلهة املعنية ال�رشوط الواجب توافرها للم�شاركة يف ال�صفقة مثل
االخت�صا�ص يف جمال ال�صفقة واخلربة ،والإمكانات املالية والقدرة على
التنفيذ والإمكانات الب�رشية والإمكانات املادية (ور�شة �صيانة ،معدات ثقيلة،
خمازن ...الخ).
�أما الهدف من و�ضع �رشوط امل�شاركة فهو رغبة اجلهة املعنية يف احل�صول على
معلومات دقيقة عن ال�رشكة العار�ضة التخاذ القرار ال�صائب يف �ش�أن قدرتها
على تنفيذ التزاماتها التعاقدية �إذا ر�سا العقد عليها.
ب -اال�ستبعاد من امل�شاركة
ي�ستبعد كل �شخ�ص معنوي �أو طبيعي من امل�شاركة:
�إذا كان يف حالة �إفال�س.
�إذا كان يف و�ضع �إق�صاء من تنفيذ ال�صفقات ب�سبب التورط ال�سابق يف
�أعمال الغ�ش والف�ساد.
ج -القدرة على التنفيذ
( )1االخت�صا�ص واخلربة
على ال�رشكات امل�شاركة يف ال�صفقة �أن تثبت اخت�صا�صها � اً
أول مبوجب
النظام الت�أ�سي�سي الذي يلحظ ا�سم ال�رشكة ومو�ضوعها ،وتاريخ ت�أ�سي�سها،
ون�شاطها الأ�سا�سي واملجاالت التي تتعاطى بها ،ومركزها ور�أ�سمالها� ،إ�ضافة
اىل معلومات �أخرى مفيدة ،مثل �أ�سماء ال�رشكاء وتوزيع ح�ص�صهم يف ال�رشكة.
يكمل النظام الـت�أ�سي�سي وثائق �أخرى هدفها توزيع �أدوار م�س�ؤويل ال�رشكة
ّ
و�صالحيتهم (الإذاعة التجارية) ،و�شهادة ت�سجيل يف ال�سجل التجاري� ،صادرة
عن املحكمة التجارية.
�أما يف مو�ضوع اخلربة ،فيطلب من ال�رشكات/امل�ؤ�س�سات امل�شاركة �أن تكون قد
نفذت م�شاريع مماثلة بنف�س احلجم �أو �أكرث ،و�أن متلك ما يكفي من عدد �سنني
اخلربة يف املجال نف�سه.
يفرت�ض �أن يلحظ دفرت ال�رشوط �رضورة ت�أمني ما يثبت خربتها يف جمال ال�صفقة،
مثل �شهادات ح�سن تنفيذ للم�شاريع املنتهية ،وم�ستندات عن امل�شاريع التي ما
زالت قيد التنفيذ ،عند تقدميها العرو�ض.
( )2الإمكانيات املالية
امل�ؤ�رش الأول عن الإمكانيات املالية لل�رشكة هو ر�أ�س املال الذي يُلحظ يف النظام
This document was downloaded
from
website
of Institut
منDes
Finances
علىBasil
Fuleihan
عدد من
theعن
م�صدقة
ميزانيات
املناق�ص
ذلك ،يُطلب
الت�أ�سي�سي .عالوة
ال�سنوات الأخرية ،مع ح�سابات الأرباح واخل�سائر.
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يف حاالت كثرية ،ميكن الطلب من العار�ضن تزويد اجلهة املعنية مب�ستند �رصيح �صادر عن امل�رصف الذي يتعاطى معه
العار�ض ي�ؤكد ال�سيولة التي ميكن توافرها لل�صفقة (.)Financial Capabilities
( )3ا لإمكانـــــــــــــــــات البـــــــــــ�رشية وا لإمكانات املاديــــة
على العار�ض �أن يثبت قدرته على التنفيذ� ،إن من الناحية الب�رشية �أو من الناحية املادية.
ٍ
كاف من العاملني يف اجلهاز الفني والإداري ،على جميع
من الناحية الب�رشية ،على العار�ض �أن يثبت �أن �رشكته حتتوي على عدد
ال�صعد .غالباً ،يطلب من العار�ض �أن يرفق يف عر�ضه ال�سرية الذاتية لكبار امل�س�ؤولني يف ال�رشكة ليثبت كفاءتهم وخربتهم
مهم جداً ،وبخا�صة يف ال�صفقات املتعلقة ب�رشاء خدمات وخربات وا�ست�شارات...
العالية و�أقدميتهم يف ال�رشكة .هذا ال�رشط
ّ
�أما من الناحية املادية ،فيطلب من العار�ض تزويد اجلهة املعنية مبعلومات وا�ضحة عن املعدات الثقيلة التي متلكها ال�رشكة،
وحجم ور�شة ال�صيانة ،وحجم املخازن و�إمكانيات التخزين....
ميكن �إرفاق مناذج خا�صة بهذين ال�رشطني يف دفرت ال�رشوط ،يتم مل�ؤها من العار�ض وترفق مع العر�ض.

 -2ال�ضمانات والأ�سعار والعرو�ض
�أ -حتديد قيمة دفرت ال�رشوط
ميكن بيع دفرت ال�رشوط لقاء مبلغ معني حتدده اجلهة املعنية وفق ما ذكرناه �سابقاً ،على �أن يلحظ يف دفرت ال�رشوط �أنه ال
ميكن ا�سرتداد املبلغ حتت �أي حجة �أو تربير .يف هذه احلال ،ت�سدد القيمة مبوجب �شك م�رصيف ( )Bank Chequeي�صدر لأمر
اجلهة املعنية او نقداً...
ب -كتاب ال�ضمان املوقت
تكون الكفالة �إما نقدية تدفع قيمتها يف �أحد �صناديق اخلزينة التابعة لوزارة املالية (�أو �صندوق امل�ؤ�س�سة) ،وذلك لقاء
�إي�صال يربط بالعر�ض ،و�إما مبوجب كتاب �ضمان حمرر با�سم الإدارة �صادر عن م�رصف مقبول.
حتدد اجلهة املعنية قيمة كتاب ال�ضمان املوقت ،ومدة �صالحيته و�رشوط الإفراج عنه.
تقدر قيمة مقطوعة لكتاب ال�ضمان املوقت بن�سبة 2يف املئة على �أكرث حد من قيمة ال�صفقة التقديرية.
يف جميع الأحوال حتفظ الكفالة موقتا ً �إىل حني تر�سية ال�صفقة.
يتم الإفراج عن كتاب ال�ضمان املوقت يف احلاالت التالية ،ودون �أي �رشط:
فورا ً بعد التلزمي وتوقيع العقد مع امللتزم وتقدمي كتاب ال�ضمان النهائي املطلوب (�أي �ضمان ح�سن التنفيذ)
فور اعالن امللتزم املوقت للعار�ض الذي مل تر�س عليه ال�صفقة.
يف حال �إلغاء املناق�صة.
ج -التعهد و�صالحية العر�ض
ً
على العار�ض �أن ي�ؤكد �رصاحة �أنه �أخذ علما مب�ضمون دفرت ال�رشوط اخلا�ص بال�صفقة قبل تقدمي عر�ضه ،وال يحق له الإدعاء
باجلهل �أو بال�سهو .كما عليه �أن يتعهد بقبول ال�سعر/الأ�سعار املعرو�ض(ة) من قبله ويتعهد بتنفيذ جميع موجباته وفقا ً
لدفرت ال�رشوط ،دون �أي حتفظ �أو ا�ستدراك...
على العار�ض توقيع «التعهد» الذي ي�ضم اىل عر�ضه.
د -مكان وزمان تقدمي العرو�ض
يلحظ دفرت ال�رشوط املكان والزمان (التاريخ وال�ساعة) لتقدمي العر�ض.
هـ -عنوان املرا�سلة بخ�صو�ص املناق�صة
الو�سائل التي ميكن
ال�صفقة ،مع
اجلهة التي تطرح
يرا�سل من
العار�ض �أن
 Basilالذي ميكن
العنوان
يحدد دفرت ال�رشوط
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و -اللغة املعتمدة
يحدد دفرت ال�رشوط اللغة املعتمدة للتخاطب ،وهي اللغة العربية بوجه عام.
ميكن اللجوء اىل اللغة الإنكليزية �أو الفرن�سية لل�صفقات التي تتوقع اجلهة
املعنية �أن ي�شارك فيها عار�ضون �أجانب لبع�ض امل�شاريع الكربى ،نظرا ً �إىل �أهمية
اخلربة املطلوبة ،وبخا�صة يف الأمور املتعلقة باملوا�صفات الفنية التي تفر�ض
مزيدا ً من الإي�ضاحات.
تبقى الرتجمة اىل اللغة العربية �رضورية يف ما يتعلق بال�رشوط الإدارية.
ز -اال�ستف�سارات والتو�ضيحات عن دفرت ال�رشوط
�إذا ر�أى �أحد العار�ضني �أن هناك �أمرا ً مهما ً ي�ستوجب التو�ضيح يف دفرت ال�رشوط،
يقدم كتابا ً خطيا ً يف املهلة التي حتددها اجلهة املعنية على العنوان املحدد يف
دفرت ال�رشوط ،يطلب مبوجبه احل�صول على املزيد من املعلومات.
فور ت�س ّلم الكتاب ،تقوم اجلهة املعنية بالإجابة خطيا ً عن التو�ضيحات املطلوبة
وتر�سل �صورة عن هذه الإجابات يف نف�س الوقت ،لكل العار�ضني ،مرفقة
باال�ستف�سار الذي وردها ،دون حتديد م�صدره.
ح -الأ�سعار
تُعد الأ�سعار ثابتة ونهائية طوال مدة التنفيذ� ،إال �إذا حلظ دفرت ال�رشوط
�إمكان تعديلها.
( )1تعديل الأ�سعار
ميكن يف حاالت الطوارىء االقت�صادية �أو �سواها من الظروف اال�ستثنائية الأخرى،
زيادة الأ�سعار وفق معايري حمددة م�سبقا ً يف دفرت ال�رشوط وبالعودة اىل الن�صو�ص
القانونية املرعية الإجراء .يف مو�ضوع الدواء ،ميكن اعتماد م�ؤ�رش الأ�سعار ال�صادر
عن وزارة ال�صحة العامة لتعديل الأ�سعار.
( )2العملة
تقدم عرو�ض الأ�سعار بالعملة اللبنانية ما مل تن�ص وثائق املناق�صة على غري
ذلك ،وخ�صو�صا ً يف ال�صفقات الدولية.
( )3كتابة الأ�سعار – ت�صحيح الأخطاء
تتم كتابة الأ�سعار بالأرقام وباحلروف .ويف حال االختالف ،تكون الكتابة باحلروف
املرجع الأخري.
�أما بالن�سبة �إىل ت�صحيح الأخطاء الواردة يف كتابة العر�ض ،وبخا�صة يف
الأ�سعار ،فعلى العار�ض �أن يوقع بو�ضوح �أمام كل ت�صحيح يجريه يف العر�ض.
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ط -معايري القييم
تذكر معايري تقييم العرو�ض �إما بح�سب ال�سعر الأدنى املطابق للموا�صفات
الفنية واملقدم من عار�ض م�ؤهل و�إما بح�سب عنا�رص مفا�ضلة يجري تعدادها
وتبيان طريقة تطبيقها من قبل جلنة تقييم العرو�ض.
ي -توقيع جميع م�ستندات العر�ض
مهما كرب حجم امل�ستندات ،على العار�ض �أن يوقع كل تلك امل�ستندات التي يتم
تقدميها �ضمن العر�ض ،و�أن ميهر كل �صفحة بخامت ال�رشكة.
ك -املوا�صفات الفنية
تُدرج يف دفرت ال�رشوط املوا�صفات الفنية املطلوبة لل�صنوف املنوي �رشا�ؤها.
بالن�سبة �إىل ال�صفقات املتعلقة بتقدميات فكرية ،يُطلب من العار�ضني تقدمي
ملفات حتتوي على �شهادات علمية و�إفادات خربات ،والئحة بالإجنازات التي قام
بها املناق�ص وحجمها ومكان تنفيذها.
ل -جدول الكميات
على اجلهة املعنية �أن تلحظ يف دفرت ال�رشوط ما �إذا كانت الكميات امللحوظة
يف جدول الكميات نهائية �أو تقديرية .كما عليها �أن تذكر بو�ضوح نياتها يف
عمليات ال�رشاء� ،أي �إذا كانت ملتزمة كمية معينة من ال�صنوف املطلوبة� ،أم
�ست�شرتي بطريقة «غب الطلب».
م -العرو�ض املجتز�أة
يجب �أن يحدد دفرت ال�رشوط بو�ضوح مو�ضوع العرو�ض املجتز�أة.
يف بع�ض احلاالت ،ال متثّل العرو�ض اجلزئية م�شكلة ،مثل عمليات �رشاء الأدوية
�أو امل�ستلزمات الطبية .لكن يف حاالت �أخرى ،ال ميكن القبول بها ،مثل عملية
جتهيز كامل ملكتب �أو خمترب ما .عندئذ ،ت�ستبعد هذه العرو�ض وال ي�ؤخذ فيها .
ن -الع ّينات وقبولها
يف عدد من احلاالت املتعلقة باملواد ،يطلب من العار�ضني تقدمي عينات لكي
يجري تقييمها وقبولها من الناحية الفنية ،بعد جتربتها �أو الإطالع عليها وعلى
موا�صفاتها الفنية.
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�س -عملية الت�سليم
يتم تو�ضيح الربنامج املتوقع من اجلهة املعنية لت�س ّلم ال�صنوف يف دفرت ال�رشوط.
وي�شمل هذا الربنامج توزيع الكميات وال�صنوف على مدة العقد ويحدد مكان
وطريقة الت�سليم.
وتتم عمليات الت�سليم بالتن�سيق مع اللجان املكلفة لهذه الغاية ،ومبوجب
حما�رض موقعة وفق الأ�صول ،وت�ؤكد �أن �صنوف الأ�شياء املت�س ّلمة مطابقة
للموا�صفات الفنية املحددة يف دفرت ال�رشوط وهي �صاحلة وخالية من العيوب
وعددها مطابق جلدول الت�سليم .وي�سجل على املح�رض التاريخ وال�ساعة التي
جترى فيها عملية الت�سليم.
يرف�ض ت�س ّلم ال�صنوف التي ترى اللجنة فيها عيبا ً ويطلب ا�ستبدالها.
ع -التعديل يف دفرت ال�رشوط
يحق للجهة املعنية �أن تقوم ببع�ض التعديالت التي تراها �رضورية يف دفرت
ال�رشوط ،وبخا�ص ٍة يف املوا�صفات الفنية� ،رشط �أن تُبلَغ العار�ضني بذلك يف
مهلة منطقية قبل موعد تقدمي العرو�ض لل�سماح لهم باتخاذ الإجراءات
ال�رضورية الناجتة من هذه التعديالت والتي تر�سل خطيا ً �إىل جميع املناق�صني
ب�صيغة ملحق (.)Addendum
ويعلن وفقا ًلأ�صول الإعالن عن املناق�صة الأ�سا�سية عن كل تعديل يف �رشوط ال�صفقة.
و�إذا كان امللحق �سببا ً للت�أخري يف تقدمي العرو�ض ،تقوم اجلهة املعنية بت�أجيل
�آخر موعد لتقدمي العرو�ض ،ويتم ذلك وفقا ً للأنظمة املتبعة حالياً� :أي من خالل
الإعالن يف ال�صحف.
ف -تقدمي العر�ض
يقدم العر�ض �ضمن ظرفني خمتومني يو�ضعان داخل ظرف ثالث وفق ما
�سنف�صله الحقاً.
�ص -ت�سليم العرو�ض
قبل �آخر موعد لتقدمي العرو�ض ،تُ�س ّلم العرو�ض على العنوان املطلوب يف دفرت
ال�رشوط.
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الفصل السادس
جلسة فض الظروف وتقييم العروض /الصفقات وترسية وإدارة العقود

� اً
أول  :تقدمي العرو�ض وتقييمها وتر�سية ال�صفقة

بعد تقدمي العرو�ض وحفظها وفقا ً للأ�صول جتري درا�ستها وتقييمها من قبل
جلان خا�صة.
ويحدد نظام املناق�صات ال�صادر باملر�سوم رقم  2866تاريخ  1959/12/15طريقة
عمل هذه اللجان وطريقة تقدمي العرو�ض.

 -1تدقيق ملفات املناق�صات
حتيل الإدارات �إىل �إدارة املناق�صات ملف كل مناق�صة قبل الإعالن عنها ب�أ�سبوعني
على الأقل ،فتدقق �إدارة املناق�صات يف حمتويات امللف للتثبت من خلوه من
املخالفات والنواق�ص ،وتت�أكد ب�صورة خا�صة من:
�أ� -إدراج املناق�صة يف الربنامج ال�سنوي العام �أو وجود ترخي�ص ب�إجرائها.
ب -احتواء امللف على امل�ستندات املفرو�ضة.
ج -وجود ما يثبت توافر االعتماد لل�صفقة.
د -ت�صديق دفرت ال�رشوط اخلا�صة من املرجع ال�صالح وانطباق �أحكامه على
القوانني والأنظمة.
هـ -خلو دفرت ال�رشوط اخلا�صة وامل�ستندات من كل ما من �ش�أنه تقييد املناف�سة
�أو ترجيح كفة �أحد املناف�سني.
و -عدم جتزئة الأ�شغال �أو اللوازم بغية التهرب من تطبيق الأحكام القانونية
ومن دون �أي مربر فني �أو مايل.
ز� -صحة تقدير الكميات والأ�سعار.
و�إذا تبني لإدارة املناق�صات �أن يف امللف نق�صا ً �أو خمالفة� ،أعادته �إىل الإدارة
املخت�صة مع املالحظات ،يف مهلة خم�سة �أيام من تاريخ ت�س ّلمه و�أبلغت
ن�سخة عن هذه املالحظات �إىل رئا�سة التفتي�ش املركزي.
وعلى الإدارة املخت�صة �أن تعلم �إدارة املناق�صات خالل خم�سة �أيام عن النتيجة
التي اقرتنت بها مالحظاتها.

 -2تقدمي العرو�ض
تراعى الأ�صول التالية يف تقدمي العرو�ض �إىل اللجنة املركزية للمناق�صات:
 يو�ضع العر�ض يف ظرفني خمتومني يت�ضمن االول ت�رصيح املناق�ص وامل�ستندات التي يوجب دفرت ال�رشوط �ضمها �إليه� ،أي© Institut Des Finances Basil Fuleihan
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 يحتوي هذا الظرف �أي�ضا ً على الئحة مف�صلة بال�صنوف املعرو�ضة ،مرفقة باملوا�صفات الفنية باملواد املطلوبة �أو تلكاملقرتح ا�ستعمالها خالل التنفيذ .وعند الإمكان ،يرفق املناق�ص عينات عن تلك ال�صنوف.
 �أما �إذا املوا�صفات كانت تتعلق باخلدمات ،فعلى العار�ض �أن ي�رشح تفا�صيل اخلدمات التي �سي�ؤديها وطريقة �أدائها. ويت�ضمن الظرف الثاين بيان الأ�سعار ،ولت�سهيل عملية املقارنة ،ميكن ان تُدرج الأ�سعار على قر�ص الكرتوين ()Electronic Copyيو�ضع داخل الظرف الثاين.
 يذكر على ظاهر كل ظرف حمتوياته ومو�ضوع ال�صفقة والتاريخ املحدد الجرائها وا�سم املناق�ص ،ويو�ضع الظرفان�ضمن ظرف ثالث با�سم الإدارة وال يذكر عليه �سوى مو�ضوع املناق�صة وتاريخ اجرائها دون �أي عبارة �أو ا�شارة مميزة.
�إن املق�صود بالعالمة الفارقة هو كل ما يدل على �شخ�صية امللتزم ولو جمرد �إ�شارة� ،أما ما ميكن �أن يقوم به كل �شخ�ص
�أو عدة �أ�شخا�ص لظنهم ب�أنه مطلوب كطريقة اخلتم فال ميثّل عالمة فارقة.
 ل�ضمان عدم التمييز بني العرو�ض تعد �إدارة املناق�صات مناذج مطبوعة عن الت�صاريح والبيانات والظروف وتعطيهاللراغبني يف اال�شرتاك يف املناق�صات دون بدل.
 ال يجوز �أن يت�ضمن الظرف الأول �أي �إ�شارة �أو ذكر للأ�سعار �أو للتنزيل املئوي ،وذلك حتت طائلة رف�ض العر�ض ,لذلك يجبان تكون الكفالة املوقتة حمددة مببلغ مقطوع ولي�ست ن�سبية من قيمة العر�ض ،وذلك ملنع معرفة قيمة العر�ض قبل
ف�ض مغلف الأ�سعار.
 واوجب نظام املناق�صات �أن تقدم العرو�ض �إما بااليداع و�إما بالت�سليم و�إما بالربيد امل�ضمون املغفل ،وفقًا ملا ين�ص عليهدفرت ال�رشوط ،وذلك لقاء �إي�صال مغفل يحمل رقما ً مت�سل�سال ً يذكر فيه مو�ضوع املناق�صة وتاريخ الت�سليم دون ا�سم
املناق�ص ،على �أن ت�صل هذه العرو�ض �إىل الإدارة قبل ال�ساعة الثانية ع�رشة (هنا ميكن حتديد ال�ساعة املنا�سبة للإدارة)
من �آخر يوم عمل ي�سبق اليوم املحدد لإجراء املناق�صة ،وال يعتد ب�أي عر�ض ي�صل بعد انتهاء املهلة (نظرا ً �إىل �أهمية
الإعالن) .وال يجوز ا�سرتجاع العرو�ض �أو تبديلها �أو �إكمالها بعد تقدميها.

 -3حفظ العرو�ض
على املوظف املخت�ص بت�س ّلم العرو�ض ت�س ّلمها فورا ً وترقيمها مع تاريخ و�صولها باليوم وال�ساعة والدقيقة وو�ضعها يف
�صندوق مقفل ت�ضعه �إدارة املناق�صات يف غرفة خا�صة بعهدة موظف م�س�ؤول .يكون لل�صندوق قفالن يحتفظ مبفتاح
�أحدهما رئي�س مكتب املناق�صات ويحتفظ بالثاين �أحد موظفيه  ،وال يحق لهذا املوظف رف�ض ا�ستقبال العرو�ض �إال �إذا
و�صلت خارج املهلة املحددة لت�س ّلمها �إمنا ميكن �أن يلفت نظر العار�ض �إىل �شكل الظرف غري املطابق للمطلوب ليقوم
بتغيريه �إذا �أراد و�إذا �سمح الوقت بذلك.
يتم ت�سجيل العرو�ض املت�س ّلمة يف �سجل خا�ص باملناق�صات يبني ا�سم املناق�صة وتاريخ و�ساعة الت�سليم وعدد الظروف
املت�س ّلمة.
فور انتهاء املهلة املحددة لتقدمي العرو�ض ،يعمد رئي�س مكتب املناق�صات باال�شرتاك مع املوظف الذي يحتفظ باملفتاح
الثاين �إىل فتح ال�صندوق و�إخراج:
© Institut Des Finances Basil Fuleihan
�أ -الظروف العائدة للمناق�صات املقرر �إجرا�ؤها يف اليوم التايل.
� ofأو
Institutلها
Desالعائدة
املناق�صة
Basilتاريخ
Fuleihanحتمل
ب -الظروف التي ال
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مطابقة الظروف املذكورة يف الفقرة (�أ) بالن�سبة �إىل ما قد �سلم منها
باليد �أو �أر�سل بالربيد امل�ضمون املغفل ،على قيود ال�سجل اخلا�ص.
فتح الغالفات املذكورة يف الفقرة (ب) ملعرفة املناق�صة التي تعود �إليها.
ف�إذا تبني لهما بعد الإطالع على ظاهر الظرفني الداخليني �أن العر�ض يعود
ملناق�صات اليوم التايل �أعادا قفل الظرف اخلارجي ووقّعاه و�ضماه �إىل العرو�ض
التي �أخرجاها.
و�إذا تبني لهما �أنه يعود ملناق�صات مقبلة �أعادا قفل الغالف اخلارجي ووقّعاه ودونا
عليه تاريخ املناق�صة ومو�ضوعها و�أرجعاه �إىل ال�صندوق.
و�إذا مل يتمكنا بعد الإطالع على الظرفني الداخليني من معرفة تاريخ
املناق�صة ومو�ضوعها� ،أهمال العر�ض واحتفظ به الرئي�س لي�سلم �إىل �صاحبه
عند الطلب.
وينظم رئي�س املكتب بجميع هذه العمليات حم�رضا ً يوقعه باال�شرتاك مع
املوظف ويحتفظ بالعرو�ض املخرجة يف مكتب املناق�صات لت�سليمها يف اليوم
التايل مع امللفات �إىل اللجنة.
بعد ذلك جتتمع اللجنة قبل افتتاح اجلل�سة وتت�س ّلم ملفات املناق�صات وعرو�ض
املناق�صني من رئي�س املكتب.

 -4جلان املناق�صات

تن�ص املادة  130من قانون املحا�سبة العمومية على �أن املناق�صات جتريها جلان
ت�ؤلّف خ�صي�صا ً لهذه الغاية.
وا�ستنادا ً اىل نظام املناق�صات تعني جلنة مركزية للمناق�صات يف بريوت ,وميكن
تعيني جلنة خا�صة يف كل حمافظة ,وتت�ألف اللجنة املركزية من هيئات ت�ضم
كل منها رئي�سا ً وع�ضوين �أحدهما ميثل وزارة املالية.
بهدف تعيني اللجان ت�ستح�صل �إدارة املناق�صات من خمتلف الإدارات العامة
قبل �شهر ت�رشين الأول من كل �سنة على جداول ا�سمية بعدد من موظفيها
املنتمني �إىل الفئة الثالثة على الأقل بغية ت�أليف اللجنة املركزية.
الالزمني
املوظفني
ويختار رئي�س �إدارة املناق�صات ،من هذه
لتنظيم ©
Institut Des
Finances
اجلداولBasil،
Fuleihan
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وي�ؤلّف رئي�س �إدارة املناق�صات من هذه اللوائح هيئة واحدة ملناق�صات كل �أ�سبوع.
وميكنه ت�أليف هيئة �أ�سبوعية �إ�ضافية �أو �أكرث:
�أ -حني يتعذر على هيئة واحدة �إجراء جميع املناق�صات الأ�سبوعية.
ب -حني ت�ستوجب بع�ض املناق�صات ،نظرا ً �إىل �أهميتها �أو طبيعتها ،تكليف
هيئة خا�صة ب�إجرائها.
ي�ؤخذ �أع�ضاء جلان املناق�صات يف املحافظات من بني املوظفني املحليني ،ويف حال
ٍ
عدم توافر عددٍ
كاف منهم ميكن اال�ستعانة ب�سواهم من املوظفني.
ويبلغ رئي�س �إدارة املناق�صات كال ً من رئي�س وع�ضوي الهيئة قرار ت�أليفها قبل
تاريخ بدء عملها على الأقل ،ويدعوهم �إىل االجتماع يف املكان واملواعيد املحددة
للجل�سات وير�سل مع الدعوى ن�سخة عن دفاتر ال�رشوط اخلا�صة املتعلقة
مبناق�صات الأ�سبوع.
و�إذا كان الع�ضو ي�شرتك يف �أعمال اللجنة ل ّأول مرة تر�سل له �أي�ضا ً ن�سخة عن
كل من:
�أ� -أحكام قانون املحا�سبة العمومية املتعلقة باملناق�صات.
ب -نظام املناق�صات.
ج -دفرتا ال�رشوط والأحكام العامة املتعلقة ب�صفقات الأ�شغال واللوازم.
�إذا تغيب رئي�س الهيئة �أو �أحد ع�ضويها انتُدب رئي�س �إدارة املناق�صات من يقوم مقامه.
من ناحية �أخرى� ،إذا انق�ضى الأ�سبوع املحدد للهيئة دون �أن تتم �أعمالها ا�ستمرت
يف مهمتها حتى �إجنازها.

 -5فتح الأغلفة وتقييم العرو�ض
بعد ت�س ّلم العرو�ض ،تبادر جلنة التلزمي �إىل ف�ضها �أمام العار�ضني الذين يقررون
احل�ضور يف املكان والزمان املحددين لفتح العرو�ض .وذلك لتقرير قائمة املناق�صني
املقبولني لكل �صفقة و�إعالن ا�سم امللتزم املوقت ،وتتخذ القرارات بالأكرثية.
حينها تقوم اللجنة بفتح ظروف العرو�ض على مرحلتني:
يتم فتح الظرف الأول (امل�ستندات والعر�ض الفني).
املرحلة الأوىلّ :
املرحلة الثانية :يتم ف�ض العرو�ض املالية (الظرف الثاين) للعرو�ض امل�ستوفية
ال�رشوط فقط� ،إداريا ً وفنياً.
تدقق اللجنة � اً
أول الأمور الإدارية ،ويتبع ذلك التقييم الفني ,ويجري التدقيق يف
جميع امل�ستندات والوثائق املطلوبة يف دفرت ال�رشوط ،والت�أكد من مطابقتها
للمتطلبات الإدارية والتقنية.
املحددة يف
Basilوال�رشوط
املتطلبات
جتري الدرا�سة الفنية للت�أكد من �أن جميع
دفرت©
Institut
Des Finances
Fuleihan
ال�رشوط متوافرة يف العر�ض ،ويحق للجنة اال�ستعانة بر�أي خبري �أو جلنة خرباء
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fromالفنية
للموا�صفات
مطابقتها
العرو�ض ولتحديد
م�ؤهلني لدرا�سة
املحددة يف دفرت ال�رشوط.
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وال يجوز �إق�صاء املناق�ص الذي �سبق قبوله يف مناق�صة �أجريت ل�صفقة مماثلة �إذا كانت امل�ؤهالت �أو ال�رشوط املطلوبة ال
تزال متوافرة فيه ،ومل يتخذ بحقه �أي من التدابري الزجرية املن�صو�ص عنها يف القانون والأنظمة.
من ناحية �أخرى ال يجوز للجنة �أن تقبل املناق�ص الذي هو يف حالة �إفال�س وال العر�ض املخالف لل�رشوط املفرو�ضة يف
القوانني والأنظمة ويف دفاتر ال�رشوط العائدة لل�صفقة.
غري �أنه يجوز للجنة �أن ترخ�ص علنا ً للمناق�صني قبل ال�رشوع بف�ض بيانات الأ�سعار ،ب�أن ي�ستدركوا �أمامها ما قد يكون يف
عرو�ضهم من نواق�ص ال �صفة جوهرية لها.
و�إذا مل يتقدم للمناق�صة �سوى عار�ض واحد ،فال ي�ؤخذ يف عر�ضه.
تقوم جلنة التلزمي بعد ذلك ،وبح�ضور ممثلني عن العار�ضني املقبولني ،بفتح العرو�ض املالية للعرو�ض التي اجتازت بنجاح
مراحل التقييم ال�سابقة ،وتقارن بني م�ضمون جميع العرو�ض امل�ستوفية لل�رشوط لتتمكن من حتديد العر�ض الأدنى
�سعرا ً �أو الأف�ضل.
عند انتهاء جل�سة التلزمي ،يرفع رئي�س جلنة املناق�صة �إىل املرجع ال�صالح كتابا ً يُرفق بكل م�ستندات املناق�صة ،ويت�ضمن
حما�رض اللجنة ويحدد يف نهايته ا�سم امللتزم املوقت وال�سعر املقابل لعر�ضه.
ويُعلن عن نتائج املناق�صة ويُعطى العار�ضون تو�ضيحا ً عن �سري عملية التقييم وعن طريقة الو�صول اىل العر�ض الأف�ضل.
ويف النهاية تعيد اللجنة ملف املناق�صة فور �إعالن النتيجة �إىل املكتب الذي يحيله �إىل الإدارة املخت�صة بعد االحتفاظ بن�سخة
مطابقة للأ�صل عن حم�رض املناق�صة.

مالحظات على عمل جلان التلزمي
ا�ستكمال النواق�ص :تختلف الآراء حول ما يُعد جوهريا ً �أو غري جوهري؛ فالكفالة مثال ً ُع ّدت م�سالة جوهرية ال ميكن ا�ستكمالها.
�إن ما ميكن ت�صحيحه هو اخلط�أ املادي املح�ض وال�شكلي غري امل�ؤثر يف التلزمي ،ويجب الت�شدد يف هذا املو�ضوع حني
يظهر �سوء نية العار�ض.
�إن الأمور املرخ�ص بت�صحيحها هي ورود عبارات معينة ،مثال ً "�صالح للعر�ض" �أو ا�سم عامل لدى املتعهد...
يجب �أن يكون حم�رض جلنة املناق�صات وا�ضحا ً وعار�ضا ً لكل امل�سائل التي ح�صلت منذ ت�س ّلم العرو�ض حتى �إعالن
امللتزم املوقت �أو ختم املح�رض ،فيبني جتاه كل عر�ض �سبب الرف�ض بالو�ضوح الكايف ,وان العلنية يف هذه املرحلة تت�أمن
بتحديد وقت ف�ض العرو�ض و�إتاحة املجال لكل العار�ضني ح�ضور اجلل�سة.
© Institut Des Finances Basil Fuleihan
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� -6إر�ساء التلزمي
يعود للإدارة ال�سري بالتلزمي وار�ساء ال�صفقة ،كما �أن لها احلق ب�إلغاء املناق�صة �أو ا�ستدراج العرو�ض.
ان �إعالن ا�سم امللتزم املوقت يحل بقية امل�شرتكني يف املناق�صة من املوجبات املرتتبة على ا�شرتاكهم فيها حيث يقت�ضي
�إعادة الكفاالت املوقتة �إىل كل منهم بعد االحتفاظ ب�صورة عنها ت�ضم �إىل امل�ستندات ،ولكن العرو�ض تبقى مبجملها
ملكا ً للإدارة.
ويف حال موافقة املرجع ال�صالح لعقد النفقة على ال�سري باملعاملة يحيل امللف �إىل حما�سب الإدارة الذي ينظم طلب
حجز اعتماد بقيمة النفقة بعد الت�أكد من توافر االعتماد ويحيل امللف �إىل مراقب عقد النفقات ككل عقد نفقة ,ويتم
�إبالغ التلزمي بالطريقة الإدارية اىل امللتزم الذي ر�ست عليه ال�صفقة.
يتم �إبالغ امللتزم خالل املهلة املحددة يف دفرت ال�رشوط اخلا�ص العائد لل�صفقة� ،إذ بعد انق�ضاء هذه املهلة ي�صبح
يجب �أن ّ
امللتزم بحل من ارتباطه ويف ا�ستطاعته �سحب العر�ض الذي �سبق وتقدم به �إذا �رصح عن رغبته بعدم ارتباطه بعر�ضه
الذي انتهت مهلته.
وبالن�سبة �إىل �صفقات الأ�شغال ال يجوز امل�صادقة على ال�صفقة و�إبالغها من امللتزم �إال بعد �إمتام جميع الإجراءات التي متكن
الإدارة من و�ضع يدها على مواقع العمل.
ويتم التبليغ عادة بالطريقة الإدارية� ،أي �أن موظفا ً يبلغ املتعهد مبوجب منوذج معني ي�ؤخذ عليه توقيع املُبَلغ.
ترتتب على �إبالغ امللتزم امل�صادقة على ال�صفقة نتائج مهمة منها:
عدم �إمكان الإدارة �إلغاء ال�صفقة �أو عدم ال�سري بها دون التعوي�ض على امللتزم.
ا�ستبدال الكفالة املوقتة بالكفالة النهائية خالل املدة املحددة يف دفرت ال�رشوط.
بدء مهلة تنفيذ ال�صفقة (وبخا�صة بالن�سبة �إىل ال ّلوازم) ما مل ين�ص دفرت ال�رشوط على خالف ذلك.
على امللتزم �أن يقدم كتاب �ضمان ح�سن التنفيذ يف املدة املحددة يف دفرت ال�رشوط ،وعند توقيع العقد وابالغه من امللتزم
تبد�أ مهلة تنفيذ ال�صفقة.
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ثانيًا � :إدارة العقد
تبد�أ مهلة تنفيذ ال�صفقة من تاريخ �إبالغ املتعهد امل�صادقة عليها ،وبخا�ص ٍة
بالن�سبة �إىل ال ّلوازم كما �أ�رشنا �سابقاً؛ �إال انه ميكن ان ين�ص دفرت ال�رشوط على
خالف ذلك ،ك�أن يبد�أ التنفيذ بد ًءا من تاريخ �إعطاء املتعهد �أمر املبا�رشة بالعمل
�أو من تاريخ ت�سليمه مواقع العمل.

 -1التق ّيد ب�أحكام دفرت ال�رشوط اخلا�ص

يجب �أن يتم تنفيذ ال�صفقة وفقا ً للأحكام وال�رشوط التي ين�ص عليها دفرت
ال�رشوط ،وين�ص قانون املحا�سبة العمومية على انه اذا خالف امللتزم ،يف تنفيذ
ال�صفقة ،دفرت ال�رشوط اخلا�ص �أو بع�ض احكامه �أنذرته الإدارة ر�سميًا بوجوب
التقيد بكامل موجباته وذلك �ضمن مهلة معينة يعود لها امر تقديرها ،واذا
انق�ضت املهلة املحددة دون �أن يقوم امللتزم بتنفيذ ما طلب �إليه ،حق للإدارة ،مع
اً
ناكل ،ويف حال اعادة التلزمي ال يحق للملتزم
مراعاة القانون والأنظمة ان حت�سبه
الناكل ان ي�شرتك فيه ،وي�شطب ا�سمه من الئحة املتعهدين امل�صنفني.
و�إذا ما ُع َّد امللتزم ناكال ً تعمد الإدارة �إما �إىل �إعادة املناق�صة و�إما �إىل تنفيذ
ال�صفقة بالأمانة ،فاذا �أ�سفرت املناق�صة اجلديدة �أو التنفيذ باالمانة عن وفر
يف التكاليف عاد الوفر �إىل اخلزينة ،و�إذا �أ�سفرت عن زيادة يف التكاليف رجعت
الإدارة على امللتزم الناكل بالزيادة .ويف جميع الأحوال ت�صادر الكفالة موقتا ً �إىل
حني ت�صفية ال�صفقة.
�أما �إذا ر�أت جلنة الت�س ّلم �أن ال�صفقة قد نفذت ب�صورة عامة وفقا ً لأحكام
دفرت ال�رشوط مع وجود بع�ض النواق�ص �أو العيوب الطفيفة التي ال حتول دون
�إجراء الت�س ّلم ،فيمكنها �أن تقوم بالت�س ّلم وفقا ً ل�رشوط حتدد مبر�سوم يتخذ
يف جمل�س الوزراء.
ان التقيد ب�أحكام دفرت ال�رشوط ي�ستتبع االلتزام بتنفيذ ال�صفقة من قبل
امللتزم �شخ�صيا ً و�ضمن املهلة املحددة يف دفرت ال�رشوط املذكور.

 -2االلتزام بتنفيذ ال�صفقة من قبل امللتزم �شخ�صيًا
�إن �أخذ الإدارة يف احل�سبان امل�ؤهالت اخلا�صة �أو �شخ�صية امللتزم عند التعاقد
معه يحتم بع�ض النتائج ،اهمها:
�أ -عدم جواز التنازل عن ال�صفقة كليا ً �أو جزئيا ً دون موافقة الإدارة
اخلطية ،ويبقى امللتزم م�س�ؤوال ً �شخ�صيا ً جتاه الإدارة وجتاه الغري وجتاه العمال،
© Institut Des Finances Basil Fuleihan
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التنازل عن العقد هو حلول املتنازل له حمل امللتزم جتاه الإدارة.
التعاقد من الباطن هو تنفيذ العقد كليا ً �أو جزئيا ً من قبل �شخ�ص اتفق
معه املتعاقد الأ�سا�سي الذي يبقى امل�س�ؤول جتاه الإدارة.
عقود املعاونة �أو التوريد هي �رشاء مواد �أو خدمة �أ�شخا�ص ي�ساعدون املتعهد
يف عمله.
الأول والثاين ال يتمان �إال مبوافقة م�سبقة من الإدارةّ � ،أما الثالث فهو جائز
دون موافقة الإدارة.
ب -ف�سخ العقد عند وفاة امللتزم
ميكن � اّأل ين�ص القانون على ف�سخ العقد عند وفاة امللتزم� ،إمنا ما �أ�رشنا �إليه
�سابقا ً من وجوب تنفيذ ال�صفقة من قبل امللتزم �شخ�صيا ً ي�ستتبع ذلك ،كما
ميكن الن�ص يف دفرت ال�رشوط على ف�سخ العقد يف حال وفاة امللتزم �إال اذا
وافقت الإدارة عند االقت�ضاء على العرو�ض التي ميكن ان يقدمها الورثة ملتابعة
الأ�شغال ،ي�ضاف �إىل ما تقدم �أنه ال يحق للورثة �أي تعوي�ض من جراء الف�سخ.
ج -ف�سخ العقد ب�سبب افال�س امللتزم
�إن من يُحكم عليه بالإفال�س تكف يده عن ممار�سة الأعمال والت�رصفات القانونية.
وتن�ص املادة  136من قانون املحا�سبة العمومية على �أن العقد يُف�سخ حكما ً
بني الإدارة وامللتزم الذي �أعلن �إفال�سه وتتخذ يف حقه �إجراءات تتلخ�ص مبا يلي:
 -1م�صادرة الكفالة موقتا ً حل�ساب الإدارة.
� -2إح�صاء الأ�شغال �أو اللوازم �أو اخلدمات املنفذة �أو املواد املدخرة قبل تاريخ �إعالن
الإفال�س وتنظيم ك�شف بها ت�رصف قيمته موقتا ً �أمانة با�سم الإدارة.
 -3تنفيذ الأ�شغال �أو اللوازم �أو اخلدمات �أو ما تبقى منها بالأمانة �أو �إعادة تلزميها،
فاذا �أ�سفرت هذه العمليات عن وفر يف التكاليف عاد الوفر �إىل اخلزينة ودفعت
الكفالة وقيمة الك�شف املذكور �إىل وكيل التفلي�سة ،واذا ا�سفرت عن زيادة يف
التكاليف اقتطعت هذه الزيادة من الكفالة وقيمة الك�شف ودفع الباقي �إىل وكيل
ِ
يكف ذلك اكتُ ِفي باال�ستيالء على الكفالة وقيمة الك�شف.
التفلي�سة واذا مل
ً
جتدر الإ�شارة اىل ان اعتبار امللتزم ناكال ي�ستتبع اق�صا�ؤه من املناق�صات العامة:
مدة ثالثة �أ�شهر عند تطبيق هذه الإجراءات عليه � ّأول مرة.
مدة �سنة كاملة عند تطبيقها عليه مرة ثانية خالل اثني ع�رش �شهراً.
نهائيا ً عند تطبيقها عليه مرة ثالثة خالل خم�س �سنوات.
تبد�أ املهل املذكورة �أعاله من تاريخ القرار الأول القا�ضي بو�ضع الأ�شغال بالأمانة
�أو �إعادة تلزميها حل�ساب امللتزم.

 -3التنفيذ �ضمن املهلة املحددة يف دفرت ال�رشوط
ين�ص قانون املحا�سبة العمومية على وجوب ت�ضمني دفرت ال�رشوط اخلا�ص مهلة
التنفيذ؛ وان ت�أخر امللتزم عن تنفيذ ال�صفقة �إىل ما بعد انتهاء املهلة يتعر�ض
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�إن عدم التقيد مبهلة التنفيذ من قبل الإدارة وعدم تطبيق غرامة ت�أخري بحق امللتزم املت�أخر عن التنفيذ �ضمن
املهلة يعد �إخالال ً مببد�أ امل�ساواة بني العار�ضني� ،إذ �إن كل عار�ض يحدد �سعره �آخذا ً يف احل�سبان املهلة التي يجب ان
يتم التنفيذ خاللها ،كما �أنه يخالف �أحكام دفرت ال�رشوط ،وهكذا فان كل �إعفاء من غرامة الت�أخري �أو متديد ملهلة
تنفيذ ال�صفقة يجب ان يكون مربراً.
يخ�ضع هذا التربير للرقابة من قبل التفتي�ش املركزي �أو ديوان املحا�سبة يف نطاق رقابته الق�ضائية امل�ؤخرة.
�إن الغرامة لي�ست حمتمة الفر�ض بل ي�ؤخذ يف احل�سبان ح�سن نية املتعهد وظروف التعاقد ومدى خط�أ الإدارة �أو الغري,
وتفر�ض بعد ذلك الغرامة املنا�سبة بعد التعليل الوايف.
مثال ذلك ،يف �إن�شاء مبنى بذل املتعهد جهدا ً كبريا ً ملنع الت�أخري و�أتى �إجناز املبنى جيدا ً جداً :ميكن حينها تعديل غرامة
الت�أخري املن�صو�ص عليها يف العقد ،التي لي�ست �إال جزءا ً �أو عقوبة يقت�ضي �أن تكون متوافقة مع ج�سامة اخلط�أ
و�شخ�صية اخلاطئ...
�إذا �أغفل دفرت ال�رشوط ذكر الغرامة ميكن تطبيقها لأنها من امتيازات ال�سلطة العامة املعطاة لت�أمني ح�سن �سري
املرافق العامة.

 -4التنفيذ وفق املوا�صفات وال�رشوط اخلا�صة
�إن حتديد املوا�صفات و�رشوط التنفيذ اخلا�صة لكل �صفقة هو من املعلومات الأ�سا�سية التي اوجب القانون ت�ضمينها
دفرت ال�رشوط حتى يكون امللتزم على بينة منها قبل تقدمي عر�ضه.
وتدليال ً على �أهمية مراعاة �رشوط التنفيذ املن�صو�ص عليها يف دفرت ال�رشوط اخلا�ص يوجب القانون الإعالن عن كل تعديل
يطر�أ على دفرت ال�رشوط بعد ن�رش الإعالن عن ال�صفقة وفقا ً لنف�س الأ�صول التي �سبق �أن مت اعتمادها للإعالن عنها.
عد العقود التي جتريها الإدارات العامة لتنفيذ �صفقات اللوازم والأ�شغال واخلدمات من العقود الإدارية ي�ؤدي �إىل �إعطاء
ان ّ
هذه الإدارات حق الإ�رشاف واملراقبة على تنفيذ هذه ال�صفقات و�إعطاء التوجيهات والتعليمات ال�رضورية لهذه الغاية
حتى وان خال دفرت ال�رشوط من �أي ا�شارة �إىل هذا احلق.
وعلى املتعاقد معه التقيد بهذه الأوامر والتعليمات ،كما �أن االعرتا�ض عليها ال يجيز للملتزم تعليق تنفيذ ال�صفقة ،لأن
الإدارة وحدها ت�ستطيع تقدير ما يتطلبه ح�سن �سري املرفق الذي تديره.
مالحظات:
اذا نظم دفرت ال�رشوط الإ�رشاف والرقابة على التنفيذ تطبق ن�صو�ص دفرت ال�رشوط.
يف بع�ض الأحيان ،وبالن�سبة �إىل ال�صفقات التي تتمتع ب�رشوط تنفيذ خا�صة يفوق �أمر الإ�رشاف عليها ومراقبة
تنفيذها الإمكانيات املتوافرة لدى الإدارة ،فيمكن التعاقد بالرتا�ضي �أو عن طريق مباراة للإ�رشاف ومراقبة تنفيذ �أن
هذه ال�صفقات وفق ما �سبق وا�رشنا �إليه.

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

80

and is copyrighted work.

الدليل الخاص بالصفقات العامة

� -5إمكان زيادة �أو �إنقا�ص الكميات
ميكن �أن ين�ص دفرت ال�رشوط اخلا�ص على �إمكان زيادة �أو انقا�ص الكميات بن�سبة
معينة .لكن حتى لو مل ين�ص على ذلك ،وخالفا ً ملا هي احلال عليه يف العقود
يتميز بانه يحق للإدارة �أثناء تنفيذ ال�صفقة تعديل بع�ض �أحكام
املدنية ،فهو
ّ
العقد و�رشوط تنفيذه جلهة زيادة �أو انقا�ص موجبات املتعاقد معه مب�شيئتها
املنفردة ويف �ضوء ما يقت�ضيه ح�سن �سري املرفق العام و�ضمان ح�سن تنفيذه.
لكن هذا احلق املعطى للإدارة ال يجوز �أن ي�ؤدي �إىل امل�س بحقوق املتعاقد معه
وبخا�ص ٍة بالن�سبة �إىل البنود التي ال تتعلق بت�سيري املرفق العام� ،إمنا ترتبط بحقوق
املتعاقد معه ،كال�سعر مثالً .كما �أن حق الإدارة يف التعديل لي�س مطلقا ً ،وهو
ال ميكن �أن يتخطى حدودا ً معينة قد ين�ص عليها دفرت ال�رشوط اخلا�ص العائد
لل�صفقة �أو يطبق يف �ش�أنها �أحكام الأحكام العامة.
ويف ما يتع ّلق بزيادة قيمة ال�صفقات اجلارية �إذا كانت قيمة ال�صفقة  99مليون
لرية وجارية با�ستدراج عرو�ض لهذا ال�سبب ،ال يحق للإدارة زيادة قيمتها لتتجاوز
لـ  100لرية مليون با�ستعمال بند يف دفرت ال�رشوط اخلا�ص يتيح لها الزيادة �ضمن
حدود معينة .لأنه بذلك يجب عقدها مبناق�صة عمومية.

 -6ف�سخ العقد
�إ�ضافة �إىل احلاالت التي �سبقت الإ�شارة �إليها والتي يجوز فيها للإدارة ف�سخ
عقد تنفيذ �صفقات اللوازم والأ�شغال واخلدمات لأ�سباب تتعلق بامللتزم ،كحالة
الوفاة والإفال�س �أو خمالفة �رشوط تنفيذ العقد ،ميكن ت�ضمني دفرت ال�رشوط
ٍ
بوقف
اخلا�ص �أحكاما ً تن�ص على �أن يُف�سخ عقد االلتزام يف احلال حني ت�أمر الإدارة
تام للأ�شغال �أو الإجازة للملتزم بف�سخ عقده حني تطلب الإدارة ت�أجيل ال�صفقة
ملدة تتجاوز ال�سنة� ،سواء كان ذلك قبل بدء التنفيذ �أو بعده مع االحتفاظ بحقه
بالتعوي�ض يف هذه احلالة �أو تلك.
و�إذا ف�سخت الإدارة العقد دون خط�أ من امللتزم ال ي�ستطيع هذا الأخري وفقا ً
الجتهاد الق�ضاء الإداري �إلزامها بعدم الف�سخ ،بل ينح�رص حقه بالتعوي�ض الذي
ت�ؤ ّدي مربرات الف�سخ دورا ً كبريا ً يف حتديد قيمته.
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 -7ت�أثري الأحداث اجلديدة يف تنفيذ ال�صفقة
قد تطر�أ �أثناء تنفيذ العقد �أحداث جديدة جتعل العقد:
�أكرث �صعوبة
او �أكرث تكلفة
او جتعله م�ستحيال ً
وملعاجلة هذه احلاالت اوجد الإجتهاد
النظريات التالية:
 -1فعل الأمري او ال�سلطان
 -2الأعباء غري املتوقعة
 -3القوة القاهرة
 -4الطوارئ غري املنظورة.
�أ -فعل الأمري او ال�سلطان
تعني كل تدبري ي�صدر عن ال�سلطة
ويزيد تكلفة العقد او يجعله اكرث
�صعوبة ،ويجب توافر ال�رشوط التالية:
ح�صول �رض غري مرتقب.
ن�سبة ال�رضر لل�سلطة املتعاقدة
نف�سها .
يجب ان يكون ال�رضر اكيدا ً
ومبا�رشا ً وخا�صاً.
وعندها يعطى امللتزم تعوي�ضا ً كامالً.
ب -الأعباء غري املتوقعة
�رشوطها :
وجود �صعوبات مادية
غري منظورة
�صريورة التنفيذ اكرث �صعوبة

نتائجها :
التعوي�ض الكامل.
ج -القوة القاهرة
�رشوطها:
ح�صول حدث خارج عن امل�ألوف
غري مرتقب
ال ميكن تفاديه
نتائجها:
تعوي�ض عن اخل�سارة دون الربح
الفائت
د -الطوارئ غري املنظورة
�رشوطها:
ح�صول حدث غري منظور وغري عادي
خارجا ً عن ارادة املتعاقد معه
اثناء التنفيذ
انقالب اقت�صادات العقد
نتائجها:
تعوي�ض جزئي من اخل�سارة.
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 -8ت�س ّلم ال�صفقة
�أ -جلان الت�س ّلم
�إن ت�س ّلم ال�صفقة هو العمل الذي بوا�سطته تقر اجلهة املخت�صة بان الأ�شغال �أو اللوازم �أو اخلدمات التي جرى التعاقد
عليها قد مت تنفيذها وفقا ً ل�رشوط العقد وان امللتزم قد نفذ املوجبات امللقاة على عاتقه.
ويحدد القانون املرجع الذي يعني جلان اال�ستالم وطريقة ت�أليفها:
"ت�ستلم اللوازم والأ�شغال واخلدمات يف كل وزارة جلنة تعني بقرار من املدير العام ،على �أن ت�ضم ثالثة موظفني ينتمي �أحدهم
�إىل الوحدة التي جرى التلزمي مل�صلحتها ،ويكون الآخران من خارجها".
�إن الت�س ّلم على نوعني :ت�س ّلم موقت وت�س ّلم نهائي.
ب -الت�س ّلم املوقت ونتائجه
ً
يجب ان يتم الت�س ّلم املوقت فور اجناز الأ�شغال بح�ضور املتعهد وبعد دعوته �إىل احل�ضور خطيا ،ويف حال غيابه ي�شار �إىل
ذلك يف املح�رض ،و�إذا ما رف�ضت الإدارة ذلك يحق للملتزم توجيه الإنذار �إليها حلفظ حقوقه اذا ما ثبت ان الأ�شغال كانت
جاهزة للت�س ّلم بتاريخ الإنذار.
الأ�صل ان يتم الت�س ّلم املوقت ب�صورة �رصيحة امنا ميكن ان يكون �ضمنياً ،اذ ان ت�سلم الإدارة الأ�شغال �أو اللوازم �أو اخلدمات
عد مبنزلة ت�س ّلم موقت دفع الر�صيد املتبقي للملتزم
عد ت�س ّلما ً موقتاً ،وكذلك ي ُ ّ
أعدت لها ي ُ ّ
وا�ستعمالها وفق الغاية التي � ّ
من قيمة االلتزام.
�إن الت�س ّلم املوقت ميكن ان يتم من دون قيد �أو �رشط كما ميكن ان يتم ت�سجيل حتفظ عليه �أو ان يكون معلقا ً على �رشط
ا�ستكمال �أ�شغال معينة �أو �إ�صالح بع�ض الأ�شغال املنفذة �أو ا�ستبدال بع�ض اللوازم ،على ان تبني يف حم�رض الت�س ّلم
جميع النواق�ص والعيوب التي ت�شوب ال�صفقة.
ويطبق حينها املر�سوم رقم  14601تاريخ  1970/5/30املتعلق ب�رشوط ت�س ّلم ال�صفقات مع وجود بع�ض النواق�ص
والعيوب الطفيفة.
نتائج الت�س ّلم املوقت:
ان الت�س ّلم املوقت لل�صفقة يفيد بانها �أجنزت وهي �صاحلة لال�ستعمال �ضمن غر�ضها وطوال مدة اال�ستثمار الطبيعي
املتوخاة ووفقا ً ل�رشوط العقد ويجيز للإدارة تنظيم حم�رض ك�شف نهائي با�ستحقاقات امللتزم .
وان حم�رض الت�س ّلم يبني ّ
كل النواق�ص والعيوب التي ت�شوب ال�صفقة (يف حال وجودها) ويخل�ص �إىل:
� -1إما فر�ض بع�ض احل�سومات �إذا كانت هذه العيوب غري جوهرية ومتعذر �إمتامها �أو �إ�صالحها وال مانع من الإبقاء عليها
وقبولها نهائياً ،على ان يتم حتديد احل�سومات بح�سب نوع العيب �أو النق�ص – املوقع – الوحدة – الكمية – ال�سعر
الإفرادي.
 -2و�إما �إىل الطلب �إىل امللتزم �إكمال هذه النواق�ص والعيوب خالل مدة ال�ضمان على �أن يتم فر�ض ح�سومات موقتة
عنها حتدد مبالغها مبوجب ك�شف تقديري يبني فيه نوع العمل املطلوب لت�صبح ال�صفقة مطابقة ل�رشوط االلتزام
املوقع – الوحدة – الكمية – ال�سعر الإفرادي (كما �سبقت الإ�شارة �إليه).
 -3و�إما ت�س ّلم ال�صفقة دون قيد �أو �رشط.
مالحظات:
ان احلد االق�صى للح�سومات املوقتة التي يجوز معها الت�س ّلم املوقت هو ن�سبة 15يف املئة من قيمة ال�صفقة املت�س ّلمة
وجتاوز هذه الن�سبة ي�ؤدي حكما ً �إىل رف�ض الت�س ّلم.
© Institut Des Finances Basil Fuleihan
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ج -الت�س ّلم النهائي ونتائجه
ان الت�س ّلم النهائي هو الإجراء الذي مبقت�ضاه تت�س ّلم الإدارة الأعمال �أو اللوازم نهائيا ً بعد الت�أكد من �أن امللتزم قد
�أوفى بالتزامه على الوجه املر�ضي.
 بعد انق�ضاء مدة ال�ضمان التي ميكن ان ين�ص عليها دفرت ال�رشوط اخلا�ص ،و�إذا تبني للجنة اال�ستالم ان النواق�صوالعيوب التي بقيت ت�شوب ال�صفقة ال متنع من الت�س ّلم عمدت �إىل ت�س ّلم ال�صفقة نهائيا ً مع مراعاة ما يلي:
 تعاد �إىل امللتزم احل�سومات املوقتة التي �سبق فر�ضها يف حم�رض الت�س ّلم املوقت عن النواق�ص والعيوب التي مت�إكمالها �أو �إ�صالحها.
 تثبت احل�سومات املوقتة وت�صبح ح�سومات نهائية عن النواق�ص والعيوب التي مل يتم �إ�صالحها والتي ميكن الإبقاءعليها وقبولها نهائياً.
يفر�ض ح�سومات نهائية عن النواق�ص والعيوب الطفيفة اجلديدة التي ظهرت خالل مدة ال�ضمان �أو مل تلحظ �أ�سا�سا ً يف
حم�رض الت�س ّلم املوقت.
نتائج الت�س ّلم النهائي:
يرتتب على الت�س ّلم النهائي:
�أ -انتقال املن�ش�أة او ال�سلعة اىل الإدارة وحتميلها تبعة الهالك بحيث ي�صبح امللتزم بحل من موجب ال�صيانة (�إال �إذا ن�ص
دفرت ال�رشوط على خالف ذلك).
ب -حق امللتزم مبطالبة الإدارة بجميع م�ستحقاته مبا يف ذلك التوقيفات الع�رشية التي تكون قد اقتطعتها الإدارة تنفيذا ً
لأحكام القانون و�ضمن ال�رشوط املحددة فيه.
ت -بدء املهلة التي ن�ص عليها القانون لرد الكفالة النهائية للملتزم ،اذ ترد الكفالة النهائية اىل امللتزم بعد �شهر على االكرث
من تاريخ الت�س ّلم النهائي.

 -9دفع قيمة ال�صفقة
ين�ص قانون املحا�سبة العمومية على �أن "ال تدفع قيمة ال�صفقة �إال بعد تنفيذها" وكل ن�ص يف دفرت ال�رشوط اخلا�ص على
�إمكان دفع قيمة ال�صفقة قبل تنفيذها يكون خمالفا ً لأحكام القانون با�ستثناء ما يلي:
�أوالً � :إمكان اعطاء �سلفة للمتعهدين
�إن القواعد القانونية املعتمدة يف جمال دفع قيمة ال�صفقة ترمي �إىل التوفيق بني:
�رضورة ت�سهيل ح�صول املتعاقَد معه على متويل بع�ض ما يقوم به �إنفاذا ً للعقد (لكون �صفقات اللوازم والأ�شغال
واخلدمات تتطلب يف بع�ض الأحيان متويال ً وعبئا ً ماليا ً رمبا ال ي�ستطيع املتعهد حتمله �أو االنتظار حتى اكتمال التنفيذ).
�رضورة التقيد بالقانون الذي ين�صّ على انه ال يجوز دفع قيمة ال�صفقة �إال بعد تنفيذها ،لت�أمني حقوق الإدارة.
وللتوفيق بني هاتني ال�رضورتني يجيز قانون املحا�سبة العمومية لوزير املالية ،بناء على طلب الوزير املخت�ص� ،أن يعطي
امللتزمني �سلفات لقاء كفاالت م�رصفية ،و�إذا تعذر احل�صول على هذه الكفاالت ،علق �إعطاء ال�سلفة من دون كفالة على
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ثانيا ً  :الدفعات على احل�ساب
وللتخفيف �أي�ضا ً من �رصامة وق�ساوة مبد�أ عدم �إجازة دفع قيمة ال�صفقة قبل
تنفيذها يجيز القانون� ،إذا ن�ص دفرت ال�رشوط على ذلك� ،أن تدفع لقاء اخلدمات
املنجزة مبالغ على احل�ساب ال تتجاوز ت�سعة �أع�شار املبلغ امل�ستحق ،ويبقى الع�رش
موقوفا ً يف اخلزينة �إىل �أن يتم الت�س ّلم النهائي.
ترد هذه التوقيفات عند الت�س ّلم النهائي �إذا كان دفرت ال�رشوط ال يحدد مدة
ل�ضمان اللوازم �أو الأ�شغال ،وذلك بعد �أن ي�سدد امللتزم الذمم التي تكون قد
ترتبت عليه تطبيقا ً لأحكام دفرت ال�رشوط.
وميكن الإدارة �أن تكف عن اقتطاع التوقيفات الع�رشية حني ترى �أنها بلغت احلد
الالزم لل�ضمان.
وللمتعهديـن ا�ستبدال التوقيفات الع�رشية بكفاالت م�رصفية �صادرة عن
م�صارف مقبولة وفقا ً الجتهاد ديوان املحا�سبة يف هذا املو�ضوع.

 -10امل�س�ؤوليات التعاقدية و�شبه التعاقدية وال�ضمانة الع�رشية
 -1يكون الأفرقاء يف ال�صفقة العامة م�س�ؤولني يف مرحلة تنفيذ العقد عن
الإخالل مبوجباتهم التعاقدية� ،أي عند ارتكاب خط�أ احلق �رضرا ً بالفريق الآخر،
ويجب ان يكون ال�رضر واخلط�أ اكيدين وحقيقني ،وهذا ما يعرف بامل�س�ؤولية
التعاقدية .وعند ترتب هذه امل�س�ؤولية يجري التعوي�ض من ال�رضر احلا�صل والربح
الفائت.
 -2وهناك م�س�ؤولية تقرب اىل حد بعيد من امل�س�ؤولية التعاقدية ،وهي امل�س�ؤولية
�شبه التعاقدية املبنية على نظرية الك�سب غري امل�رشوع ،ومبقت�ضاها يجوز للإدارة
دفع تعوي�ض معني تفر�ضه مبادئ العدالة والإن�صاف� ،رشط ان تكون الأعمال
املنفذة مفيدة للإدارة وقد نفذت دون خط�أ من املتعهد.
ً
 -3اما ال�ضمانة الع�رشية فبمقت�ضاها يبقى املتعهد م�س�ؤوال طوال ع�رش
�سنوات بعد الت�س ّلم النهائي عن العيوب اخلفية واخللل اخلطري الذي يظهر يف
املن�ش�أ العام املنفذ خالل هذه الفرتة.
�إن حل النزاعات التي ميكن �أن تطر�أ بني الإدارة وامللتزم قد يتم بالتوافق وتقريب
وجهات النظر عرب مرجع اداري معني ،و�إذا ما ف�شل احلل اتفاقا ً يجري بت النزاع
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تعد الرقابة ركنا ً
مهما من اركان احلكم الر�شيد ،وهي �أداة �أ�سا�سية للتغلب
ّ
ً
على الف�ساد يف ادارة املال العام والكت�شاف اخلط�أ وحت�سني الأداء.
�إن املحا�سبة وامل�ساءلة تعنيان يف وجههما الأول معاقبة املخالف وتقومي
الإعوجاج ،ولكنهما تعنيان اي�ضا ً يف وجههما ً الآخر مكاف�أة العمل ال�صائب
وحفز الإنتاج.
يف ميدان ال�صفقات العامة ،ونظرا ً �إىل ما يرافقها من انفاق كبري ،تتبدى
احلاجة اىل رقابة جمدية تهدف اىل:
التثبت من قانونية ال�صفقة ،اي:
 انطباقها على القوانني والأنظمة. وجود االعتماد يف املوازنة و�صحة التن�سيب.التثبت من فاعلية الأداء ،اي :
 حتقيق النفقة للغاية املن�شودة منها. حتقيق �أف�ضل النتائج املرجوة من ا�ستعمال العام العام.يف لبنان جند :
ً
 ان الرقابة القانونية تقليدية وموجودة فعليا وهي مهمة ولكنها غري كافية. اما رقابة الأداء فهي هدف ي�سعى لبنان اىل اعتماده و�إن لوحظ بع�ضتطبيقاته غري املنتظمة يف �إطار علمي دقيق.
 يالحظ �أن الرقابات كثرية ومتنوعة ولكنها ال ت�صل �إىل كامل �أهدافها ،وهيتختلف باختالف معيار التق�سيم:
من حيث زمن امتامها :ميكن ان تكون م�سبقة وم�ؤخرة.
من حيث مو�ضوعها  :ميكن ان تكون على الأ�شخا�ص �أو على املعامالت.
من حيث ال�سلطة التي تقوم بها :ميكن ان تكون :
 ق�ضائية :يقوم بها ديوان املحا�سبة.أ�سا�سا بالرقابة الت�سل�سلية ومراقب عقد النفقات
 �إدارية :تتمثل �ً
املركزي.
والتفتي�ش
© Institut Des Finances Basil Fuleihan
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� اً
أول  :الرقابة الق�ضائية  :ديوان املحا�سبة

تعريفه :ديوان املحا�سبة حمكمة �إدارية تتوىل الق�ضاء املايل ترتبط �إداريا ً
برئا�سة جمل�س الوزراء ،وهي د�ستورية املن�ش�أ ،مهمتها احلفاظ على املال العام.
�صالحياته :ميار�س الديوان ال�صالحيات التالية:
�أ -الرقابة الإدارية امل�سبقة.
ب -الرقابة الإدارية امل�ؤخرة.
ج -الرقابة الق�ضائية على املوظفني.
د -الرقابة الق�ضائية على احل�سابات.

 -1الرقابة االدارية امل�سبقة
�أ -تعريفها ونطاقها
تتناول الرقابة الإدارية امل�سبقة معامالت الإنفاق قبل �إمتام عملية عقد النفقة،
حيث حت�رض املعاملة وتعر�ض على مراقب عقد النفقات الذي ير�سلها اىل ديوان
املحا�سبة لإجراء الرقابة عليها ،فالديوان عند ممار�سته هذه ال�صالحية يحل حمل
مراقب عقد النفقات وفقا ً لقانون املحا�سبة العمومية ،كما ميار�س الرقابة امل�سبقة
على بع�ض الإيرادات.
واملالحظة الأوىل يف هذا ال�سياق هي �أن معامالت االيرادات والنفقات ال تخ�ضع
ك ّلها لهذه الرقابة ،كما انها ال ت�شمل جميع الهيئات والإدارات العامة .
( )1بالن�سبة �إىل الإدارات والهيئات © Institut Des Finances Basil Fuleihan
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( )2بالن�سبة �إىل نوع املعامالت
ال ت�شمل الرقابة جميع معامالت االدارات والهيئات اخلا�ضعة للرقابة بل
تقت�رص على:
معامالت تلزمي االيرادات وبيع العقارات عندما تفوق قيمتها خم�سة ماليني لرية.
�صفقات اللوازم والأ�شغال التي تفوق قيمتها خم�سة و�سبعني مليون لرية.
�صفقات اخلدمات عندما تفوق قيمتها خم�سة وع�رشين مليون لرية.
املنح وامل�ساعدات وامل�صاحلات التي تتجاوز خم�سة ع�رش مليون لرية.
العقود الر�ضائية التي تتجاوز اخلم�سني مليون لرية.
معامالت �رشاء العقارات عندما تفوق قيمتها مئة مليون لرية.
ب -غاية الرقابة امل�سبقة ومداها
حدد القانون غاية الرقابة بالتثبت من �صحة املعاملة وانطباقها على املوازنة
ّ
والأنظمة املرعية االجراء.
وبهذا يتبني ان القانون ح�رص الرقابة امل�سبقة بالت�أكد من قانونية املعاملة
و�صحة تن�سيبها على اعتمادات املوازنة العامة ،ومل يطلقها للتثبت من
جدوى االنفاق ومالءمته ومدى تطابق الت�رصف مع خطط الدولة االمنائية
وا�سرتاتيجيتها املزمع ال�سري وفقا ً لأ�س�سها .لكن الديوان ينظر احيانا ً يف اعتدال
الأ�سعار واخلط�أ ال�ساطع يف التقدير الذي يدلل على خط�أ ج�سيم يلحق ال�رضر
الأكيد بامل�صلحة العامة فريقى بذلك اىل مرتبة اخلط�أ القانوين ويخ�ضع بهذه
ال�صفة لرقابة ديوان املحا�سبة.
ج� -أهمية الرقابة امل�سبقة
�إن قانون تنظيم ديوان املحا�سبة يجعل من الرقابة امل�سبقة �إجرا ًء جوهريا ً ويرى
�أن كل معاملة ال جتري عليها هذه الرقابة غري نافذة ويحظر على املوظف
املخت�ص و�ضعها يف التنفيذ حتت طائلة العقوبة .
تكمن �أهمية هذه الرقابة يف كونها متار�س ب�صفة م�سبقة وقبل و�ضع املعاملة
مو�ضع التنفيذ ،فتتوقف االجراءات اخلاطئة منذ البداية ،كما �أن معرفة االدارة
بوجود رقابة كهذه من �ش�أنها لوحدها دفعها اىل احلذر وجتنب الأخطاء.
© Institut Des Finances Basil Fuleihan
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 -2الرقابة الإدارية امل�ؤخرة
وهي تق�سم اىل:
 الرقابة الإدارية على احل�سابات :تتناول بيانات ف�صلية و�سنوية بحركةاالعتمادات وااليرادات.
 التقارير ال�سنوية واخلا�صة  :تتناول تقدير املعامالت املالية ونتائجها العامة منعقدها اىل تنفيذها.
�أ -الرقابة الإدارية على احل�سابات
هي رقابة م�ؤخرة على قانونية و�صحة احل�سابات الإدارية التي ت�شمل :
�أ -البيانات الف�صلية وال�سنوية التي ترد اىل ديوان املحا�سبة من البلديات
وامل�ؤ�س�سات العامة واالدارات العامة وفقا ً لنظام خا�ص ،وهي تت�ضمن املبالغ
املحققة وامللغاة واملنزلة خالل الف�صل او ال�سنة بالن�سبة �إىل الإيرادات ،وحركة
االعتمادات خالل ال�سنة او الف�صل بالن�سبة �إىل النفقات .
ب -ح�سابات املال املعطى للم�ؤ�س�سات واجلمعيات و�سائر الهيئات وال�رشكات
التي للدولة او للبلديات او للم�ؤ�س�سات العامة عالقة مالية بها عن طريق
امل�ساهمة او امل�ساعدة او الت�سليف.
تتعر�ض الرقابة الإدارية على احل�سابات لطريقة الت�رصف باعتمادات املوازنة،
ومنها اعتمادات ال�صفقات العامة وهي ميكن ان تتطرق لطريقة ا�ستعمال
املال العام املعطى اىل اجلمعيات.
ب -التقارير ال�سنوية واخلا�صة
مهمات،
عما �أجنزه من
ّ
يُعد الديوان يف نهاية كل �سنة تقريرا ً عن نتائج رقابته� ،أي ّ
وي�ضمنه اال�صالحات التي يقرتح �إدخالها على خمتلف القوانني والأنظمة التي
ي�ؤدي تطبيقها اىل نتائج مالية وال �سيما ال�صفقات العامة.
اما التقارير اخلا�صة فهي غري مرتبطة مبدة حمددة ،امنا للديوان ،وكلما راى
لزوماً ،ان ي�ضع تقارير خا�صة مبو�ضوعات معينة بق�صد بيان مواطن اخللل او
ال�ضعف يف ادارة مو�ضوع معني والإ�شارة اىل عدم حتقيق اف�ضل النتائج فيه
مع االقرتاحات املنا�سبة.
© Institut Des Finances Basil Fuleihan
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 -3الرقابة الإدارية على املوظفني
ميار�س ديوان املحا�سبة هذه الرقابة بو�صفه حمكمة تنطق قراراتها با�سم ال�شعب اللبناين وبت�شكيلة هيئات ق�ضائية تت�ألف كل
منها من رئي�س وم�ست�شارين .
�أ -تعريف الرقابة ونطاقها
تتمثل الرقابة الق�ضائية على املوظفني مبالحقة خمالفي قوانني وقواعد ادارة الأموال العامة وحماكمتهم عرب فر�ض غرامات
مالية عليهم بهدف حت�صني املال العام .
وهي ت�شمل �أعمال كل من يقوم ب�إدارة او ا�ستعمال الأموال العمومية والأموال املودعة يف اخلزينة وكل من يقوم بعمليات
التعاقد وتنفيذ ومراقبة تنفيذ ال�صفقات العامة.
املهمات املذكورة اعاله� ،سواء
وُيعد بحكم املوظف يف تطبيق هذه الرقابة كل �شخ�ص من غري املوظفني عهد �إليه تويل
ّ
�أكان ذلك بالتعيني او باالنتخاب او بالتعاقد.
وقد حدد قانون ديوان املحا�سبة الأعمال التي متثّل خمالفات مالية ،ومن �ضمنها خمالفة الن�صو�ص املتعلقة ب�إدارة الأموال
العمومية او الأموال املودعة يف اخلزينة ،واك�ساب الأ�شخا�ص الذيــــن يتعاقدون مع االدارة ربحا ً غري م�رشوع� ،إ�ضافة اىل
خمالفات �أخرى حتوي حتت نطاقها جميع الأعمال التي تخرج عن �أ�صول املحافظة على املال العام .
ب� -أ�صول الرقابة على املوظفني
ينظر الديوان يف املخالفة عفوا ً او بنا ًء على طلب املدعي العام لديه ،ف�إذا وجد املالحق م�س�ؤوال ً يعاقبه بغرامة تراوح
بني  150الف لرية ومليون و 500الف لرية� ،إ�ضافة اىل االلزامات املدنية والعقوبات اجلزائية وامل�سلكية التي ميكن ان
تق�ضي بها املراجع املخت�صة.
للديوان© �أن يعاقب املوظف املخالف ،عالوة على
و�إذا تبني �أن املخالفة قد احلقت �رضرًا �أو خ�سارة
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يعفى املوظف من العقوبة اذا مت الرجوع عن العمل امل�ؤدي اىل املخالفة قبل
و�ضعه يف التنفيذ واذا تبني من التحقيق ان املخالفة ارتكبت تنفيذا المر خطي
تلقاه من رئي�سه املبا�رش� ،رشط ان يكون قد لفت نظر هذا الرئي�س خطيا اىل
املخالفة التي قد تنتج من تنفيذ امره ويف هذه احلال يحل الرئي�س حمل املوظف
يف امل�س�ؤولية.
للديوان �أن يقرر االعفاء من العقوبة اذا تبني له انه كان من امل�ستحيل على
املوظف ان يكون عاملًا باملخالفة وقت ارتكابها او ان املوظف ارتكب املخالفة من
�أجل ح�سن ت�سيري امل�صالح العمومية او لغاية تاليف �رضر اكيد قد يلحق بها.
وميكن اذا حكم الديوان بالغرامة ان يقرر وقف تنفيذها اذا ت�أكد من ح�سن نية
املحكوم عليه.
وميكن الطعن يف قرارات املعاقبة النهائية �إما عن طريق اعادة النظر امام
الديوان نف�سه و�إما عن طريق النق�ض امام جمل�س �شورى الدولة.
وميكن لديوان املحا�سبة ان يطلب بوا�سطة املدعي العام لديه من النيابة
العامة التمييزية مالحقة �أي موظف يرى انه ارتكب جرمية من �ش�أنها �إحلاق
ال�رضر بالأموال العمومية .
وعلى الديوان ان يحيط جمل�س النواب علما ً باملخالفات املرتكبة من قبل الوزراء.

 -4الرقابة الق�ضائية على احل�سابات
�أ -تعريف
يحدد قانون تنظيم ديوان املحا�سبة الغاية من الرقابة الق�ضائية على احل�سابات
This document was downloaded
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القانونيني
املركزيني
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ب�أنها بت �صحة
والواقعيني �إ�ضافة اىل حمت�سبي املواد.
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ويتوىل الديوان بت �صحة هذه احل�سابات ودقة امل�ستندات املرفقة بها ومدى
انطباقها على القوانني والأنظمة املرعية االجراء ،ويف ما يتعلق بالنفقات
يتثبت من �صحة م�ستندات الدفع وقانونيتها ووجود الأوراق املثبتة ،وميكن من
خاللها التدقيق يف قانونية ال�صفقات و�صحة ح�ساباتها.
وال يجوز لديوان املحا�سبة �أن ّ
يطلع �أو يطلب الإطالع على وثائق ومعلومات
تتعلق بال�رس الع�سكري� ،إال �إذا وافق قائد اجلي�ش على ذلك .وجترى رقابة ديوان
املحا�سبة على ح�سابات املواد املخت�صة باجلي�ش حمليا ً وا�ستنادا ً �إىل القيود التي
مت�سكها القيادة والأوراق الثبوتية التي تربزها.
ب� -أ�صول هذه الرقابة و�أهميتها
ينظر الديوان يف احل�سابات بو�صفه حمكمة تت�ألف من رئي�س وم�ست�شارين.
وي�صدر يف هذا ال�صدد قرارات موقتة تبني امل�آخذ املن�سوبة اىل احل�ساب وقرارات
نهائية ت�شغل ذمة املحت�سب �أو تربئها .لذلك تتمتع هذه الرقابة ب�أهمية خا�صة
© Institut Des Finances Basil Fuleihan
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ثانيًا  :الرقابة الإدارية
مراقب عقد النفقات والتفتي�ش املركزي

أ�سا�سا مراقب عقد النفقات والتفتي�ش املركزي اللذان �سرنكز عليهما يف ما يلي.
ميار�س الرقابة الإداريّة �
ً
اىل جانبهما جند:
الرقابة الت�سل�سلية التي تتمثل بالرقابة وتوجيه الأوامر والتعليمات من الرئي�س �إىل املر�ؤو�س يف جميع املرافق العامة
التي ت�شمل ال�صفقات العامة مثلما ت�شمل باقي الأعمال ،مع الإ�شارة اىل عدم �إمكان قيام الرئي�س مبمار�سة
�صالحيات املر�ؤو�س ولكنه ي�ستطيع �أن ي�صحح قراراته بعد اتخاذها.
املراقب املايل الذي ينتدبه وزير املالية �إىل امل�ؤ�س�سة العامة للقيام مبراقبة كل الأمور املالية للم�ؤ�س�سة ومنها �صفقاتها
العامة ,وعند اكت�شاف خمالفة معينة يقوم املراقب بابالغ املراجع املعنية بذلك .ينظم هذه الرقابة املر�سوم رقم
 1193تاريخ  1978/4/24ال�صادر تطبيقا ً للنظام العام للم�ؤ�س�سات العامة املر�سوم رقم  4517تاريخ .1972/12/13
املدقق الداخلي الذي يعينّ ب�صفة متعاقد بقرار م�شرتك من وزير املالية ووزير الو�صاية وميار�س مهماته على ح�سابات
امل�ؤ�س�سات العامة وفق اجراءات الرقابة الداخلية (موازنة عام .)2001
مكتب التدقيق واملحا�سبة الذي يعينّ املدقق الداخلي بالطريقة نف�سها ،وميار�س مهماته على ح�سابات امل�ؤ�س�سات
العامة وفقا َ لآلية عمل القطاع اخلا�ص.

 -1مراقب عقد النفقات
هو موظف �إداري ينتمي مبدئيا ً اىل الفئة الثالثة يقوم برقابة م�سبقة على جميع نفقات االدارة التي يراقبها ويبدي
الر�أي يف الأمور املالية ،تختلف �آلية تعيينه ومرجعيته الإدارية باختالف الهيئة املُراقبة.
�أ -يف الدولة
يتوىل الرقابة با�سم وزير املالية مدير املوازنة ومراقبة عقد النفقات ومراقبون لدى الوزارات.
�إن غاية الرقابة التثبت من :
 توافر االعتماد و�صحة التن�سيب. انطباق املعاملة على القانون.وعلى املراقب العام امتام مهمته خالل مهلة � 5أيام متدد  5ا�ضافية عند طلب االي�ضاحات.
�أما اذا كانت املعاملة خا�ضعة لرقابة الديوان امل�سبقة ير�سلها مراقب عقد النفقات �إليه مرفقة مبطالعته ،وعليه
التقيد بقرار الديوان اال اذا وافق وزير املالية على عر�ض املعاملة على جمل�س الوزراء.
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ب -يف البلديات
ويع
والبلديات
الداخلية
لوزارة
يتبع
العام
املراقب
يدعى
موظف
يتوىل الرقابة
ينّ
مبر�سوم،ال ت�شمل �صالحياته كل البلديات امنا عدد�أ قليال ً منها.
�إن م�ضمون ال�صالحيات ومدة ا�صدار القرار م�شابهان ملا هو معتمد يف الدولة.
وعندما يرى املراقب وجوب رف�ض املعاملة يعر�ضها على وزير الداخلية والبلديات
لقول الكلمة النهائية.
�إىل جانب ما تقدم تخ�ضع بع�ض قرارات املجل�س البلدي لت�صديق القائمقام
واملحافظ ووزير الداخلية (�إجازة �صفقات اللوازم والأ�شغال التي تتجاوز  80مليونا ً
ي�صدقها املحافظ).
ج -يف امل�ؤ�س�سات العامة
يتوىل الرقابة م�ستخدم من امل�ؤ�س�سة العامة تتطابق �صالحياته مع مثيليه
لدى الدولة والبلديات.
يحدد النظام املايل لكل م�ؤ�س�سة �آلية عمله :
 مثال ً � 3أيام لبت املعاملة متدد � 3أيام �أخرى. جمل�س الإدارة يبت املعاملة نهائيا ً عند رف�ض الت�أ�شري (م�صالح املياه)(م�ست�شفى الرئي�س رفيق احلريري).

 -2التفتي�ش املركزي
�أ -ان�شا�ؤه ونطاق عمله
ان�شئ التفتي�ش املركزي لدى رئا�سة جمل�س الوزراء ويحتوي على عدة مفت�شيات
عامة ،منها املفت�شية العامة املالية؛ كما �أحلقت ادارة املناق�صات به .يخ�ضع له
يف احلقل املايل جميع الوزارات ومعظم امل�ؤ�س�سات العامة والبلديات ،با�ستثناء
�أعمال ال�سلطتني التنفيذية والتقريرية لدى البلديات.
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ب -مهماته الأ�سا�سية
يتوىل التفتي�ش املركزي:
مراقبة الإدارات العامة وامل�ؤ�س�سات العامة والبلديات بوا�سطة التفتي�ش
على اختالف انواعه.
ال�سعي لتح�سني ا�ساليب العمل الإداري.
�إبداء امل�شورة اىل ال�سلطات العامة.
تن�سيق الأعمال امل�شرتكة بني الإدارات العامة.
�إجراء الدرا�سات والتحقيقات والأعمال التي تكلفه بها ال�سلطات.
ج� -آلية العمل
و�ضع برنامج عمل وتكاليف خا�صة.
التدقيق وو�ضع تقارير.
ا�صدار قرار من هيئة التفتي�ش بفر�ض عقوبات ت�أديبية (ت�أنيب وح�سم الراتب)...
ا�صدار تو�صيات وار�شادات.
جتيز قرارات التفتي�ش �إعادة النظر �أمام هيئة التفتي�ش نف�سها والنق�ض �أمام
جمل�س �شورى الدولة.
د -عمليا ً
يعمل التفتي�ش على الكثري من امللفات ذات ال�صلة بال�صفقات العامة.
© Institut Des Finances Basil Fuleihan
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ثالثًا  :الرقابة الربملانية  :جمل�س النواب

يُعد الربملان ممثل ال�شعب و�صاحب احلق الد�ستوري يف �إجازة اجلباية والإنفاق ،وتبعا ً
لذلك يتمتع بكونه الرقيب الأ�سا�سي على احلكومة وعلى ت�رصفاتها املالية.
و�سائل الرقابة  :ملمار�سة الرقابة ي�ستطيع جمل�س النواب القيام مبا يلي:
 توجيه ال�س�ؤال واال�ستجواب �إىل احلكومة حول امل�سائل املالية. ت�أليف جلان حتقيق نيابية للتدقيق وحتديد امل�س�ؤوليات.قطع احل�ساب  :وهو الو�سيلة الأ�سا�سية�،إذ حتد ّد مبقت�ضاه الوارداتوالنفقات الفعلية ،ويقر بقانون قبل ن�رش موازنة ال�سنة الثانية
التي تلي �سنة املوازنة.
فعالة وال متار�س على النحو املطلوب ،وال �سيما يف ما
عمليا ً هذه الرقابة غري َّ
يتعلق بقطع احل�ساب الذي يقر دون تدقيق ومناق�شة.
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