
1

الدليل الخاص بالصفقات العامة
)عقود الشراء الحكومية(

© Institut Des Finances Basil Fuleihan

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

and is copyrighted work.



2

مقدمة

قائمة المحتويات

الفصل األول
مفهوم الصفقات العامة وأهميتها

الفصل الرابع
طرائق الشراء الحكومي، دورة الشراء

�أولاً : طرائق ال�رشاء
ثانياًا : مقدمة عن عملية ال�شــراء )دورة ال�رشاء احلكومي( 

الفصل الثاني
اإلطار القانوني والمؤسسي للصفقات العامة في لبنان

�أولاً : الأحكام العامة
ثانياًا : الأحكام اخلا�شة بالبلديات واملوؤ�ش�شات العامة وقوى الأمن واجلي�ش

�أولاً : تعريف ال�شفقات العامة
ثانياًا : ماهية الأعمال والأمور التي تهدف ال�شفقات العامة التي حتقيقها )اأنواع ال�شفقات العامة(

ثالثاًا : اأهمية ال�شفقات العامة

الفصل الثالث
التصنيف و التسجيل المسبق للموردين والمقاولين

�أولاً : حتديد �رشوط ال�شرتاك يف تنفيذ بع�ش ال�شفقات العامة )املر�شوم رقم 3688 تاريخ 1966/1/25(
ثانياًا : ت�شنيف املتعهدين ومكاتب الدرا�شات

© Institut Des Finances Basil Fuleihan

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

and is copyrighted work.



3

الدليل الخاص بالصفقات العامة

الفصل الخامس
وثائق المناقصة

�أولاً : دفاتر �رشوط ال�شفقات )وثائق املناق�شة(
ثانياًا : �رشح وملخ�ش عن املحتويات املختلفة جلميع اأق�شام وثائق املناق�شة

الفصل السادس
جلسة فض الظروف وتقييم العروض/ الصفقات وترسية إدارة العقود

�أولاً : تقدمي العرو�ش وتقييمها وتر�شية ال�شفقة
ثانياًا : ادارة العقد

الفصل السابع
الرقابة المسبقة والرقابة الالحقة والتدقيق المالي

�أولاً : الرقابة الق�شائية : ديوان املحا�شبة
ثانياًا : الرقابة الإدارية : مراقب عقد النفقات والتفتي�ش املركزي

ثالثاًا : الرقابة الربملانية : جمل�ش النواب

© Institut Des Finances Basil Fuleihan

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

and is copyrighted work.



4

الفصل الثاني
االطار القانوني والمؤسسي للصفقات العامة في لبنان

الفصل األّول
مفهوم الصفقات العامة وأهميتها

�أولاً : تعريف �ل�صفقات �لعامة

يقت�شي تعريف ال�شفقات العمومية بع�ش الدقة، وهو ي�شتدعي بحثاً للإحاطة 
به. اأما الفائدة من ذلك فهي و�شع قواعد ومبادئ حتكم هذه ال�شفقات وحتقق 
اخت�شا�ش  العامة،  ال�شلطة  )امتيازات  اأف�شل  نحو  على  العامة  امل�شلحة 

الق�شاء الإداري... وفق التف�شيل اللحق(.

باملو�شوع  يحيط  ول  بع�شها مقت�شب  العامة،  لل�شفقات  تعاريف  تربز عدة 
بكامله، وهو بذلك يخلق لب�شاً يف املبداأ والتطبيق. وقد برزت يف الآونة الأخرية، 
اأخرى بديلة يرى البع�ش  اأو حملها، عبارات  اإىل جانب عبارة ال�شفقات العامة 
الذي  العام  التوريد  اأو  العامة  امل�شرتيات  مثل  املو�شوع،  عن  تعبرياً  اأكرث  اأنها 
يق�شد به جمموعة العمليات ال�شابقة واملواكبة واللحقة للتعاقد وفق اآليات 
 توؤمن حاجة الإدارة من لوازم واأ�شغال وخدمات ب�شعر منا�شب وبنوعية جيدة.

 كما ميكن تعريف ال�شفقات العامة باأنها عقود موثقة من اأجل:
 اإجناز اأ�شغال، وت�شليم لوازم، وتقدمي خدمات.

 تلزمي اإدارة مرفق عام.
 اإن�شاء وت�شغيل من�شاأة عامة ملدة حمددة.

تلزمي الإيرادات وبيع الأموال املنقولة وغري املنقولة.

ري ال�شفقات العامة اجلهات التالية:  تجُ
 الدولة.

 املوؤ�ش�شات العامة.
 البلديات واحتادات البلديات. 

 ممثلو ال�شلطة املركزية يف املناطق.
اأي من اجلهات  اأغلبية ح�ش�شها مملوكة من  التي تكون  ال�رشكات 

اأعله.  املذكورة 

ويعربرّ عن امللتزم اأو  ال�شلطة املتعاقدة"  ويعربرَّ عن كل من هذه اجلهات بعبارة" 
 املتعهد بعبارة "املتعاَقد معه".

 يرتب هذا التعريف علينا تف�شيل ما يلي:
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الدليل الخاص بالصفقات العامة

1- العقد

2- ال�صيغة ال�صكلية لل�صفقات العامة

تجُعد ال�شفقات العمومية اأو امل�شرتيات احلكومية من اأبرز العقود الإدارية، وهي 
 ت�شتحوذ على معظمها.

ت�شتطيع الإدارة اتخاذ قرارات نافذة وتطبيقها على الغري، وتفعل العك�ش اأحياناً 
الإداري،  العقد  هو  التفاق  هذا  معني.  هدف  لتنفيذ  اآخر  �شخ�ش  مع  وتتوافق 
الإدارة  حق  هو  عملياً  واملهم  معه،  املتعاَقد  هو  الإدارة  مع  املتعاقد  وال�شخ�ش 
الإدارة.  من  اأدنى  اأو  اأقل  مبرتبة  يكون  الذي  معه  املتعاَقد  وحقوق   وامتيازاتها 

وقد تتعاقد الدولة مع موؤ�ش�شة عامة، اأو تتعاقد موؤ�ش�شة مع اأخرى مماثلة اأو 
بلدية مع بلدية اأو موؤ�ش�شة مع بلدية؛ كاأن تطلب بلدية من موؤ�ش�شة كهرباء 

 لبنان مثلً تنفيذ اأعمال اإنارة ال�شارع العام.

لن نقف طويلً عند مو�شوع العقد الإداري اإمنا ن�شري اإىل �رضورة �لتمييز بني 
 �لعقد �لإد�ري و�لعقد �خلا�ص.

 ما هي �لفائدة من �لتمييز؟
مينح العقد الإداري الإدارةَ امتيازات ال�شلطة العامة بحيث ت�شتطيع فر�ش 

 جزاءات على املتعاَقد معه وتغيري ظروف العمل...
ينظر يف الدعاوى املتعلقة بالعقد الإداري الق�شاء الإداري )جمل�ش �شورى 

الدولة يف لبنان( ويطبق يف حل م�شائله قواعد خا�شة به تتعلق ب�شري 
 املرفق العام وارتباط عمل الإدارة بامل�شلحة العامة.

يطبق على العقد الإداري القانون العام الإداري، يف حني يطبق على العقد 
العادي قانون املوجبات والعقود.

ورد يف التعريف اأن ال�شفقات العمومية هي عقود موثقة، فهل يعني ذلك 
�شفهية؟ تكون  اأن  ميكنها  اأم  العقود  هذه  يف  الكتابة  ا�شتعمال   �رشورة 

يف الأ�شل ت�شتعمل الكتابة لإثبات العقد، وهي لي�شت عن�رشاً منه اأو لتكوينه. 
لكن حني يوجب الن�ش �شكلً معيناً لإن�شاء العقد ت�شبح هذه ال�شكلية 
 عن�رشاً من عنا�رشه، ويرتتب على فقدانه اأو عدم التقيد به بطلن العقد.
فرن�شا،  يف  والمتيازات  العامة  اللتزامات  عقود  اخلطية  العقود  من 
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الفصل الثاني
االطار القانوني والمؤسسي للصفقات العامة في لبنان

من  ثمة  اإن  اإذ  فاتورة،  اأو  بيان  مبوجب  ال�شفقات  اخلطية  العقود غري  ومن 
�شحيح  ذلك  اأن  ونرى  اخلطية،  ال�شيغة  اتباع  دون  اإمتامها  اإمكان  يرى 
بها،  فاتورة  تنظيم  تعذر  نرثية  مب�شرتيات  املوظف  يعده  الذي  البيان  يف 
عليها. معه  املتعاَقد  توقيع  اأو  اأخرى  مب�شتندات  اإثباتها  يقت�شي   ولكن 
الكتابة. فر�ش  قد  الن�ش  يكون  لل�شفقة  �رشوط  دفرت  فر�ش   عند 
اإذا اأجريت ال�شفقة بطريقة مناق�شة عمومية اأو ا�شتدراج عرو�ش، فاإن هذه 

الإجراءات ت�شتدعي الكتابة اأي�شاً.

ال�شفقات العامة يجُجريها اأ�شا�شاً ال�شخ�ش املعنوي العام، فمن هو ال�شخ�ش 
 العام؟ وهل ميكن ت�شور وجود �شفقة عامة لدى القطاع اخلا�ش؟

تاأتي الدولة يف طليعة الأ�شخا�ش املعنوية العامة، ومن املقرر اأن تجَُعد املوؤ�ش�شات 
اللمركزية  هيئات  اأي  والبلديات،  املرفقية،  اللمركزية  هيئات  اأي  العامة، 
�شفقات  م�شرتياتها  لتاأمني  تريها  التي  والعقود  عامة  اأ�شخا�شاً  الإقليمية، 
عامة وفقاً لهذا التعريف. ومن موؤدى ذلك تطبيق نظام ال�شفقات العامة على 

جميع هذه الأ�شخا�ش.

يف املبداأ ل �شفقة عامة دون �شخ�ش عام، وهذا �رشط ع�شوي لوجود ال�شفقة 
بني  اجلارية  ال�شفقات  عامة  عقوداً  تجَُعد  مل  املبداأ  هذا  اإىل  وا�شتناداً  العامة. 
بني  اأو  الباطن،  من  واملتعهد  املتعهد  بني  اأو  خا�ش،  ومتعهد  المتياز  �شاحب 

املتعهد واملورد.

 �أ�صكال �لكتابة يف �ل�صفقات �لعامة

عقد منظم لدى كاتب العدل: وهو غري م�شتعمل، لأن العقود الإدارية 
املنظمة لدى املراجع الر�شمية ت�شتحوذ جميع مفاعيل العقود الر�شمية 

 املنظمة لدى كتابة العدل.
 العقود املنظمة لدى الإدارة على ن�شختني.

 دفرت �رشوط يوقعه العار�ش اأو يوافق عليه بتعهد منفرد.
 تبادل الر�شائل والكتابات.

لعقد  التجاري  للعرف  وفقاً  املخابرات  تبادل  طريقة  اللبناين  القانون  و�شع 
التفاق بالرتا�شي.

الفصل األّول
مفهوم الصفقات العامة وأهميتها

3- ال�صخ�ص العام

اأ- ماهية ال�صخ�ص العام

ب - �صفة ال�صخ�ص العام يف ال�صفقات العامة
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الدليل الخاص بالصفقات العامة

تقوم ال�شفقات العامة على ثلثة اأقانيم اأ�شا�شية، هي: الأ�شغال واللوازم واخلدمات. ولكن ال�شفقة تتجاوز ذلك اإىل 
اأ�شكال واأنواع اأخرى �شنعر�شها تباعاً:

هي الأ�شياء التي ت�شرتيها الإدارة، �شواءٌ اأم�شنوعة كانت اأم  ن�شف م�شنوعة، والتي ل تري الأعمال عليها كما تري 
على العقارات. مثال ذلك: ال�شيارات، اأجهزة املعلوماتية، الأدوات الكهربائية، املحروقات...

نكون اإزاء �شفقة خدمات يف احلالت التي تكون فيها القيمة امل�شافة من املتعهد ومن �شفاته املهنية وال�شخ�شية 
 اأهم واأكرب من ن�شبة املواد امل�شتخدمة لتقدمي العمل.

تق�شم اخلدمات بوجه عام اإىل خدمات حم�صو�صة اأو ح�صية )تنظيف زجاج، طعام، طباعة، تاأمني: وهي قابلة للقيا�ش( 
 وخدمات فكرية )ت�شميم بناء، تقدمي برامج معلوماتية، و�شع درا�شات: غري قابلة للقيا�ش( .

القوانني على عدرّ هذه ال�شفقات من  العامة، وتتفق جميع  بني ال�شفقات  متميزاً  الأ�شغال مركزاً  حتتل �شفقات 
الإدارية.  العقود 

وميكن تعريف �شفقة الأ�شغال العامة باأنها عقد يعِهد بوا�شطته �شخ�ٌش عام اإىل متعهد معني تنفيذ �شغل عام 
مقابل مبلغ معني، على اأن ال�شغل العام هو �شغل ذو منفعة عامة ينفذ على عقار حل�شاب �شخ�ش عام:

�ل�صغل: اإن�شاء ج�رش، اأو �شكة حديد، �شق طريق، اإقامة متثال، تدفئة مركزية، اإن�شاء حمطة مياه، اأو قناة مياه، بناء �شد، 
 اإن�شاء حمطات كهربائية.

 �لعقار: الأر�ش والأبنية، اإذ يجُعد اإن�شاء اأو هدم اأو حت�شني بناء �شغلً عاماً جارياً على عقار...
 �ملنفعة �لعامة: يجب اأن تهدف ال�شفقة اإىل حتقيق املنفعة العامة، اأي لغر�ش املرفق العام وفق ما �شنف�شله لحقاً.

من الأمثلة على الأ�شغال الهادفة اإىل منفعة عامة: �شق طريق اأو تو�شيعه بهدف ت�شهيل مرور ال�شيارات. اأما اإذا كان 
 �شبب �شق الطريق زيادة ثمن عقارات معينة فل نكون اإزاء منفعة عامة بل خا�شة.

تبقى  الأوىل  الطريقة  العامة. يف  الأ�شغال  امتياز  وبني  العامة  الأ�شغال  التزام  بني  التمييز  الإطار  يجب يف هذا 
الإدارة هي التي تدفع املال، يف حني يعطى امللتزم يف الثانية حق قب�ش عائدات من امل�شتفيدين من املن�شاأ العام 

لإجازتها. قانوناً  ت�شتدعي  وهي 

1- الأ�صغال

 2- اللوازم

 3- اخلدمات

ثانياًا : ماهية �لأعمال و�لأمور �لتي تهدف �ل�صفقات �لعامة
�إىل حتقيقها )�أنو�ع �ل�صفقات �لعامة(
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الفصل الثاني
االطار القانوني والمؤسسي للصفقات العامة في لبنان

 �حلالت �لتي تختلط فيها �أنو�ع �ل�صفقات �لثالثة

       توريد وتركيب اأجهزة تدفئة مركزية )لوازم واأ�شغال(.
       اإدارة م�شلحة مياه )خدمات واأ�شغال(.

       تقدمي اأجهزة معلوماتية وبراجمها )مواد وخدمات(.

 ما هي ال�شفة التي تعطى لل�شفقة:
    - ثمة من ينادي بالعن�رش الغالب وهذه النظرية تلقى تطبيقاً خا�شاً 

        يف الأ�شغال.
    - ثمة من يرى اأن ال�شفقة خمتلطة )ممزوجة( بني نوعني. وتربز عدة   

      فوائد للتمييز:

 اأ- و�صع عنا�رص التقييم
      يف الأ�شغال نعتمد اأ�شا�شاً على ال�شعر املقدم لختيار اأف�شل العار�شني،   

       فاإما اأن تتوافر يف العار�ش ال�رشوط املفرو�شة لل�شرتاك واإما اأن يجُرف�ش   
        من البداية.

      اأما يف اخلدمات فتعطى الأف�شلية لختيار العار�ش لعنا�رش اأخرى وهي  
       النوعية: خربة املتعهد و�شهاداته العلمية...

 وعلى هذا الأ�شا�ش يجُعطى املتعهد علمات يف التقييم.

اأما املواد فيوؤدي ال�شعر فيها عادة، وفقاً للمقايي�ش املطلوبة، الدور املرجح يف 
 تقييم العار�شني واختيار الأف�شل منهم.

ويجُظهر ال�شكل اأدناه امل�شاألة املطروحة:

الفصل األّول
مفهوم الصفقات العامة وأهميتها

)�شعر(
مواد

�شعر�شعر
ونوعية

خدمات
)نوعية( �شعر ونوعيةاأ�شغال
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الدليل الخاص بالصفقات العامة

 ب- تلزمي اإدارة مرفق عام
وهي �شفقة حتتوي عادة على العنا�رش الثلثة: خدمة ومواد واأ�شغال، ويذكرها 

القانون �رشاحة ملنع اللب�ش حول طبيعتها. من اأمثلتها اإن�شاء وت�شغيل من�شاأة 
 عامة ملدة حمدودة، وهي اأ�شغال ولوازم وخدمات اأي�شاً.

املبلغ  اأن يتم دفع  اأنه يف هذه ال�شفقات يجب  اإليه هو  الإ�شارة  ما يجب 
املتوجب للمتعهد مبا�رشة من مال الإدارة ولي�ش من امل�شتفيدين من اخلدمة 

العامة، لأنه يف احلالة الأخرية ي�شبح العقد امتيازاً ولي�ش �شفقة عامة.

ج- تلزمي الإيرادات وبيع الأموال املنقولة وغري املنقولة
هي �شفقات عامة ولكن ل يرتتب عليها اإنفاق بل حت�شيل اإيرادات لل�شخ�ش 
اإنفاق حني  عليها  ويرتتب  منقول،  اأو  عقار  ببيع  تتعلق  حني  العام  املعنوي 
تلزمي  مثلً  معه،  للمتعاقد  الدولة  تدفعه  مبلغ  مقابل  اإيراد  بتلزمي  تتعلق 

 جباية �رشيبة الأملك املبنية.

ويف املبداأ تطبق على هذه ال�شفقات نف�ش ا�شول �شفقات اللوازم والأ�شغال 
واخلدمات لناحية الطريقة وو�شع دفاتر �رشوط...، مع ال�شتثناءات املتعلقة 
بيع  املبالغ يف  توريد  يكون  اأو  عادة،  اكرب  الكفالة  تكون  مثلً  بطبيعتها، 

 العقارات فوراً وم�شبقاً...

اأما لناحية تاأجري اأملك الدولة فيجب مراعاة طبيعة امللك، فاإذا كان عاماً يجُرخ�ش 
مبدئياً  عليه  فتطبق  خا�شاً  كان  اإذا  اأما  خا�شة.  �رشوط  وفق  موقتاً  باإ�شغاله 
خا�شة  اأر�ش  قطعة  تاأجري  مثلً:  واخلدمات.  واللوازم  الأ�شغال  �شفقات  اأحكام 

للدولة ملوؤ�ش�شة تارية، ويتم التاأجري عادة باملزايدة العمومية لفرتة حمددة.

عند مزج �شفقتني ت�شبح املعايري ممزوجة، وكلما اقرتبت ال�شفقة من نوع معني 
 يغلب فيها عن�رش تقييم هذا النوع.

 مع الإ�شارة اإىل اأن اخلدمات احل�شية يوؤدي فيها ال�شعر دوراً اأبرز من اخلدمات الفكرية.

اإن لهذا التق�شيم فائدة اأخرى لناحية اختيار طريقة التعاقد وفق ما �شرناه 
لحقاً حني يتم مثلً اعتماد املناق�شة املفتوحة يف الأ�شغال وا�شتعمال طريقة 

التفاق الر�شائي يف اخلدمات ال�شت�شارية.
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الفصل الثاني
االطار القانوني والمؤسسي للصفقات العامة في لبنان

الفصل األّول
مفهوم الصفقات العامة وأهميتها

ت�شتحوذ ال�شفقات العامة على اأهمية بالغة نتيجة ا�شتعمالها اأموالً 
�شخمة يف م�شائل تتعلق بحياة النا�ش اليومية. تربز هذه الأهمية اأ�شا�شاً يف 

 النواحي التالية:
        ت�شتعمل �شيا�شة ال�رشاء العام وفق طريقة معينة  لتح�شني اخلدمات 

         املقدمة اإىل النا�ش.
         وت�شاعد على زيادة فاعلية القطاع العام، والقطاع اخلا�ش.

الة يف حتقيق تطورٍ يف ميدان معني، ويف ت�شجيع          وهي و�شيلة فعرّ
         البتكار وحفز املبادرات يف جميع امليادين.

        حتقيق الوفر اإذا ا�شتعملت ب�شورة �شحيحة، فنتيجة �شخامة 
         ال�شفقة ت�شتطيع الإدارة فر�ش �رشوط اأف�شل مل�شلحة امل�شرتي.

        ت�شتطيع ال�شفقات العامة التاأثري يف البيئة وفق ما يعرف  
        بـ"ال�شفقات العمومية اخل�رش"، التي تهدف اإىل ت�شجيع املنتوجات 
        والتقنيات وطرائق الإنتاج امل�شتدامة وال�شديقة للبيئة، واحلد من 

         التاأثريات ال�شلبية يف البيئة.
        التاأثري يف احلياة القت�شادية، اإذ اإن ال�رشاء العام يحقق ن�شباً عالية من      

        الناجت الإجمايل املحلي للدولة، وبالتايل ي�شتطيع القطاع العام تغيري 
        توازنات ال�شوق اأو حتقيق منفعة مبا�رشة من خلل اعتماده �شيا�شة 

         معينة للتاأثري يف القت�شاد وتداول ال�شلع.
        تتيح ال�شفقات العامة نوعاً من ال�رشاكة بني القطاعني العام واخلا�ش، 
        وهذه ال�رشاكة هي اأوجه من التن�شيق بني ال�شلطات العامة وال�رشكات،  
        بهدف تنفيذ م�شاريع تتعلق بالبنى التحتية، اأو بتقدمي خدمات اإىل اجلمهور. 

ثالثااً: �أهمية �ل�صفقات �لعامة
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اإن الهدف الأول لهذا التعاون هو متويل واإن�شاء اأو تديد اأو ت�شغيل بنية حتتية 
ما، اأو توفري خدمة، ويتم اللجوء اإىل هذه ال�رشاكات يف قطاعات معينة، كالنقل 

وال�شحة العامة والرتبية والأمن القومي واإدارة النفايات وتوزيع املاء والطاقة.

    تو�شعت ال�رشاكات بني القطاعني العام واخلا�ش ب�رشعة يف الأعوام الـ15   
    الأخرية، وتلجاأ ال�شلطات العامة اإليها يف �شوء ما تواجهه من قيود يف 
    املوازنة، ويف الوقت نف�شه للإفادة من خربة القطاع اخلا�ش. تندرج هذه 

      ال�رشاكات يف اإطار التغيري الذي ي�شهده دور الدولة يف القت�شاد، اإذ هو يتحول 
ل املبا�رش، اإىل كونها تتوىل دور املنظم واملراقب.       من كون الدولة توؤدي دور امل�شغرّ

    تجُعد ال�شفقات اأداة مهمة لتطوير ال�شوق املحلية عرب ت�شجيع اإ�رشاكها 
احلديثة  التقنيات  ا�شتقدام  على  فت�شجع  العامة،  امل�شاريع  تنفيذ     يف 

الإ�شتثمار...  وزيادة  املعلوماتية  واإدخال      

     ت�شجع على زيادة التناف�ش وا�شتقدام اأف�شل ال�شلع واخلدمات.

    توؤثر يف الناحية الجتماعية: تنمية املناطق، توزيع ال�شكان، زيادة م�شتوى   
      دخل الفرد، تنمية التعليم، وم�شاعدة الطبقات الفقرية...

    توؤثر وتتاأثر بالنظام القت�شادي، كفتح احلدود اأمام التجار الأجانب وفتح 
        التجارة الدولية اأو منع دخول الأجنبي واإقفال ال�شوق اأمامه حلماية الإنتاج الوطني.
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الفصل الثاني
االطار القانوني والمؤسسي للصفقات العامة في لبنان

�أولاً : �لأحكام �لعامة

الواردة  القانونية  الن�شو�ش  من  جمموعة  لبنان  يف  العامة  ال�شفقات  حتكم 
حتت عناوين خمتلفة، منها ما يخت�ش باملالية العامة ومنها ما يتعلق باأن�شطة 
واأمور اخرى ترتبط بالعقود التي تريها الدولة لتاأمني م�شرتياتها او لبيع وتاأجري 

املكها املنقولة وغري املنقولة.

هذه القوانني املتفرقة واملت�شعبة وغري املجموعة يف اطار واحد يرعى ال�شفقات 
الدولة  اأي  العام،  القطاع  على  تطبيقها  لناحية  موحدة  لي�شت  العامة، 
والبلديات واملوؤ�ش�شات العامة و�شائر اأ�شخا�ش القانون العام، بل يكاد ينفرد كل 

منها بن�شو�ش خا�شة به.

والأنظمة  القوانني  هذه  بجميع  الإحاطة  ال�شعب  من  يجعل  الواقع  هذا  اإن 
منها  ال�شادر  �شيما  ول  بع�شها،  ن�رش  عدم  عن  ف�شلً  ب�شهولة،  ومراجعتها 
بقرارات عن جمل�ش الوزراء، الأمر الذي ي�شتدعي جمعها وترتيبها والإ�شارة ملاماً اىل 
حمتوياتها يف هذا الف�شل، قبل الغو�ش يف تفا�شيلها يف الف�شول اللحقة التي 

�شترتافق اي�شاً مع وثائق منوذجية ت�شهل عمليات ال�شفقات العامة.

دراية مبختلف  على  يكونوا  ان  يجب  العامة  ال�شفقات  العاملني يف جمال  اإن 
الأمر  ولكن  معها،  واملتعاقدين  الدولة  حقوق  ملعرفة  والنظمة  القوانني  هذه 
ل يقت�رش عليهم بل ي�شمل اي�شاً املتعهدين واملهتمني من اأ�شخا�ش القانون 

اخلا�ش وذلك لتوفري املعرفة والو�شوح يف اآٍن معاً.

تدر ال�شارة اإىل اأن هذه القوانني اأ�شبحت قدمية ول تت�شمن امل�شتجدات احلديثة 
واملفيدة يف هذا الإطار، لذلك اعدت الدولة اللبنانية م�رشوعي قانونني يتعلقان 
-عند  وهما  العمومية  ال�شفقات  �شوؤون  ادارة  وان�شاء  العمومية  بال�شفقات 
القوانني  من  الكثري  ويجمعان  بكليته  العام  القطاع  على  يطبقان  اقرارهما- 

املتفرقة، الأمر الذي يحقق تطوراً ايجابياً على هذا ال�شعيد.

�شنتناول يف ما يلي الأحكام املتعلقة بال�شفقات العامة التي تريها الدولة 
قانون  من  ابتداًء  العامة،  واملوؤ�ش�شات  البلديات  على  بع�شها  يطبق  والتي 
املحا�شبة العمومية ونظام املناق�شات وغريهما، و�شن�شري باخت�شار اىل الأحكام 
وقوى  واجلي�ش  والبلديات  العامة  املوؤ�ش�شات  تريها  التي  بال�شفقات  اخلا�شة 
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1- قانون املحا�صبة العمومية ال�صادر باملر�صوم 14969
تاريخ 1963/12/30

 تعريفه ونطاق تطبيقه
يجُعدرّ هذا القانون ال�شا�شيرَّ يف مو�شوع ال�شفقات العامة، وهو يحدد ا�شول 
ويفرد  العمومية،  الموال  واإدارة  وتنفيذها وقطع ح�شابها  الدولة  اإعداد موازنة 
من  اخلام�ش  الف�شل  وهو  واخلدمات،  وال�شغال  اللوازم  بنفقات  خا�شاً  ف�شلً 
الذي  اخلام�ش  الباب  اىل  اإ�شافة  العامة،  املوازنة  بتنفيذ  املتعلق  الثالث  الباب 
ي�شع اأحكاماً خا�شة باجلي�ش وقوى المن الداخلي واجلمارك والنفاق يف اخلارج 
تنظيمية  ن�شو�ش  اىل  ويحيل  عامة  اطراً  يحدد  وهو  والهاتف،  والربق  وبالربيد 

ت�شدر تطبيقاً له.

وينح�رش تطبيق هذا القانون بالدولة وميكن تطبيقه مبر�شوم يتخذ يف جمل�ش 
بع�ش  على  يجُطبق  عملياً  ولكنه  العامة،  واملوؤ�ش�شات  البلديات  على  الوزراء 

البلديات الكبرية فقط.

ولة كلياً من موازنة الدولة  كما يطبرّق هذا القانون فقط على ال�شفقات املمرّ
او جزئياً مبوجب قرو�ش او  او البلدية اخلا�شعة له، اما ال�شفقات املمولة كلياً 
هبات خارجية فتطبق عليها الأحكام النظامية املعتمدة لدى اجلهة املقر�شة او 
اجلهة الواهبة �شواء اكان هذا النفاق من اجلزء املحلي او من اجلزء الجنبي، وذلك 
�شنداً لأحكام املادة /8/ من القانون رقم 715 تاريخ 2006/2/3 )املوازنة العامة 

واملوازنات امللحقة لعام 2005(.

وبذلك يقت�رش تطبيق قانون املحا�شبة العمومية على جزءٍ ي�شري من ال�شفقات العامة.

 م�صمون �لقانون
يت�شمن هذا القانون :

طريقة عقد ال�شفقة : وهي اإما ان تكون بالمانة اأي بوا�شطة عمال الدارة، 
ا بوا�شطة �شفقات تعقدها الدارة مع الغري. واإمرّ

ويف اإطار التعاقد مع الغري تربز املناق�شة العمومية كمبداأ وو�شيلة ا�شا�شية 
للتعاقد، وعليها تري ا�شتثناءات حمددة ح�رشياً يجوز فيها التعاقد بطريقة 
املناق�شة املح�شورة او ا�شتدراج العرو�ش او الرتا�شي او مبوجب بيان او فاتورة 

ولكل منها �رشوطه وا�ش�شه.
الربنامج ال�شنوي العام للمناق�شات الذي يعلن عنه يف تواريخ ل يجوز اأن 

تتعدى ال�شهر الثاين الذي يلي ن�رش املوازنة...
عدم تزئة ال�شفقة دون مربر م�رشوع.

التعاقد  عند  بع�شها  يطبق  التي  العامة  باملناق�شات  اخلا�شة  الأحكام 
بطرائٍق اأخرى.

الأ�شا�ش الذي يعتمد لإجراء املناق�شة،  وهو اإما �شعر يقدمه العار�ش، واإما 
تنزيل مئوي من اأ�شعار الك�شف التخميني.
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االطار القانوني والمؤسسي للصفقات العامة في لبنان

دفاتر ال�رشوط العامة واخلا�شة وحمتوياتها )و�شف الأعمال وعنا�رش املفا�شلة 
واملوؤهلت املطلوبة ومهلة الت�شليم(.

الكفالت املوقتة والنهائية وهي اإما نقدية واإما م�رشفية. 
العلن عن املناق�شة ومدته ومكانه.

طريقة تقدمي العرو�ش.
جلان املناق�شات وتاأليفها.

طريقة ا�شناد ال�شفقة اإىل مقدم اأدنى الأ�شعار او اإىل اف�شل العرو�ش.
اعطاء العرو�ش املقدمة ل�شلع م�شنوعة يف لبنان اأف�شلية بن�شبة 10 يف املئة 

عن العرو�ش املقدمة ل�شلع اأجنبية.
املرجع ال�شالح لبت ال�شفقة.

عقد �شفقات اخلدمات التقنية بالرتا�شي و�رشوط امتامها.
املناق�شة املح�شورة وذلك دون تف�شيل طريقة اجرائها.

�رشوط واجراءات التفاق بالرتا�شي وا�شتدراج العرو�ش وما يطبق عليها من 
نظام املناق�شات العامة.

�شبل تنفيذ ال�شفقة والطوارئ النا�شئة عن التنفيذ جلهة الفل�ش والنكول 
نتيجة الخلل مبوجبات العقد واعادة التلزمي على ح�شاب امللتزم.

ف�شخ العقد وم�شادرة الكفالة واح�شاء ال�شغال املنفذة.
ينح�رشان  ا�شتثناءين  مع  التنفيذ  بعد  يتم  الذي  ال�شفقة  قيمة  دفع 
بال�شلفات لقاء كفالت م�رشفية، ودفع مبالغ على احل�شاب ل تتجاوز ت�شعة 

اأع�شار املبلغ امل�شتحق، وكيفية اقتطاع وَرَدِّ التوقيفات الع�رشية.
ت�شلرّم اللوازم وال�شغال واخلدمات، وتاأليف جلان الت�شلرّم، والت�شلرّم مع عيوب 

طفيفة.
رد الكفالة النهائية )كفالة ح�شن التنفيذ( الذي يح�شل مبدئيًا بعد �شهر 

على الأكرث من تاريخ الت�شلرّم النهائي.
ال�رشوط اخلا�شة لعقد ال�شفقة بالرتا�شي او ا�شتدراج عرو�ش ومبوجب بيان 

او فاتورة.
ال�شغال بالمانة و�رشوطها واملرجع املخت�ش باجازتها، ومراقبتها. 

يحتوي هذا القانون اأي�شاً على الأحكام املتعلقة ببيع اأملك الدولة، فيحيل غري املنقولة منها على الأحكام املخت�شة 
بها وي�شع احكاماً خا�شة ببيع اأموال الدولة املنقولة.

بالن�شبة اإىل الأملك غري املنقولة يطبق القرار رقم 275 تاريخ 1926/10/22 املتعلق باإدارة وبيع اأملك الدولة اخل�شو�شية 
غري املنقولة الذي يفرق بني ف�شلت العقارات غري ال�شاحلة لل�شتعمال وبني العقارات الأخرى، فيتيح يف الأوىل بيعها من 
مالك العقار املجاور ويفر�ش ب�شكل اأ�شا�شي يف بيع وتاأجري الثانية طريقة املزايدة العمومية وي�شع على ذلك ا�شتثناءات 

حمدودة التطبيق.

اما بالن�شبة اإىل اأموال الدولة املنقولة فهي تباع :
1- بالرتا�شي اذا كانت قيمتها املخمنة ل تزيد على 3.000.000 ل.ل. )ثلثة مليني لرية لبنانية(.

2- با�شتدراج العرو�ش اذا كانت قيمتها املخمنة ل تزيد على 6.000.000 ل.ل. )�شتة مليني لرية لبنانية(.
3- باملزايدة العمومية وبالظرف املختوم اذا كانت قيمتها املخمنة تزيد على 6.000.000 ل.ل. )�شتة مليني لرية لبنانية(.

وتطبق على البيع بالرتا�شي وبا�شتدراج العرو�ش وباملزايدة العمومية الأحكام املخت�شة ب�شفقات اللوازم والأ�شغال 
ما مل ين�ش القانون على خلف ذلك.

الفصل الثاني
االطار القانوني والمؤسسي للصفقات العامة في لبنان
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الدليل الخاص بالصفقات العامة

 

اأحكام خا�صة باجلي�ص وقوى الأمن الداخلي والأمن العام واملفارز اجلمركية،
وذلك لناحية تاأليف جلنة تلزمي خا�شة، وامكان التعاقد بالرتا�شي يف حالت 
احلرب والطوارئ والظروف ال�شتثنائية، وامكان اعفاء احلكومات الجنبية اأو 
موؤ�ش�شات تراقبها اأو تو�شي بها هذه احلكومات عند التعاقد معها ل�رشاء 
ال�شلحة والعتدة من ال�رشوط املتعلقة مبحل القامة والكفالة والغرامات 

وموجب الت�شليم قبل القب�ش.
ني  اأحكام خا�صة بالإنفاق يف اخلارج جلهة اجراء التلزمي بوا�شطة جلنة خا�شة تعرّ
بقرار من رئي�ش البعثة، كلما كان ذلك ممكناً، واإل وفقاً لأ�شول حتدد بقرار من 

وزير اخلارجية واملغرتبني.

يتبني من اأحكام قانون املحا�شبة العمومية اخلا�ش بال�شفقات العامة اأنه 
اإكمالها  على  الجتهاد  وقد عمل  ال�شفقات،  هذه  مبادئ  بع�ش  اإىل  ا�شار 
واعطائها مداها التطبيقي ول �شيما اجتهاد ديوان املحا�شبة، وتتعلق هذه 

املبادئ مبا يلي:
العلنية: جلهة العلن عن ال�شفقة واجراءات اإ�شنادها وتنفيذها.

لل�شرتاك  العار�شني  من  عدد  اكرب  امام  املجال  اف�شاح  اأي  املناف�صة: 
العامة. بال�شفقات 

امل�صاواة: اأي معاملة جميع الراغبني بال�شرتاك يف ال�شفقة على قدم امل�شاواة 
وعدم ترجيح مناق�ش على اآخر عرب فر�ش �رشوط غري حمايدة او ل فائدة منها.

دون  الأ�شعار  باأدنى  العرو�ش  اأف�شل  على  احل�شول  اىل  املبادئ  هذه  تهدف 
حماباة اأو مواربة.

2- تنظيم التفتي�ص املركزي : املر�صوم رقم 2460 تاريخ 1959/11/9

اأورد الف�شل اخلام�ش من هذا املر�شوم الأحكام اخلا�شة بادارة املناق�شات التي 
لوزارة  يعود منها  ما  با�شتثناء  الدولة  باملناق�شات يف  املتعلقة  الأعمال  تتوىل 

الدفاع وقوى الأمن الداخلي والأمن العام.

املكتب  وي�شم  املناق�شات،  ومكتب  املناق�شات  الإدارة على جلان  ت�شتمل هذه 
موظفني اداريني وفنيني بينهم مهند�ش وميكن ان ينتدب اليه م�شت�شار معاون 

يف جمل�ش �شورى الدولة.

وتطبق ادارة املناق�شات نظام املناق�شات.

املرجع  من  بقرار  اإدارة  توؤلف يف كل  جلنة  تريه  تخمني  البيع  ي�شبق  ان  ويجب 
ال�شالح لبت ال�شفقة.

تطبرَّق الأحكام الواردة اعله على كل الدارات العامة والبلديات اخلا�شعة لقانون 
املحا�شبة العمومية. ف�شًل عن ذلك اأورد القانون يف الباب اخلام�ش منه احكاماً 

خا�شة مبا يلي:
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3- نظام املناق�صات : املر�صوم 2866 تاريخ 1959/12/16

تري اإدارة املناق�شات يف التفتي�ش املركزي مناق�شات الأ�شغال واللوازم وفقاً لأحكام هذا النظام الذي يطبق على الدارات 
العامة  واملوؤ�ش�شات  البلديات  اإىل  وبالن�شبة  العام،  والمن  الداخلي  الأمن  وقوى  الوطني  الدفاع  وزارة  با�شتثناء  العامة 
فعليها اأن تعتمد ال�ش�ش املن�شو�ش عليها يف هذا النظام يف كل ما ل يتعار�ش مع انظمتها اخلا�شة، مع العلم اأنها 

تري مناق�شاتها عرب جلان موؤلفة من العاملني لديها.

نظام املناق�شات يحتوي على ما يلي:
و�شع الربنامج ال�شنوي مبناق�شات كل ادارة وتوحيده يف الربنامج ال�شنوي العام 
وكيفية العلن عنه، واعادة النظر فيه، وتواريخ املناق�شات. ويراعى يف حتديد 
موعد اإجراء كل مناق�شة طابع ال�رشعة واحلاجة من جهة، والتدابري امل�شبقة 
اإدارة  وتعلن  ثانية.  جهة  من  وا�شتملكات...اإلخ(  )درا�شات  اتخاذها  الواجب 
املناق�شات عن الربنامج العام ال�شنوي بن�رشه يف اجلريدة الر�شمية وبن�رش اإعلن 
عنه يف خم�ش �شحف يومية تفيد اإدارة املناق�شات فيه من يهمه الأمر عن 
اإعداد الربنامج العام ال�شنوي وعن اإمكان الإطلع عليه يف دوائرها واحل�شول 

على ن�شخة طبق الأ�شل عنه �شمن ال�رشوط التي حتددها عند القت�شاء.
ل يجوز خمالفة هذه القواعد اإل اإذا اأقررّ جمل�ش الوزراء ذلك، ول يغني الإعلن 

عن الربنامج ال�شنوي العام عن الإعلن اخلا�ش بكل مناق�شة.
وتاأليف  اخلا�شة يف كل حمافظة،  واللجان  املركزية  املناق�شات  تعيني جلنة 

هيئات اللجنة املركزية، وكيفية ت�شمية املوظفني اأع�شاء اللجان.
كيفية عمل جلان املناق�شات ونظام جل�شاتها وكيفية دعوتها. واجلدير بالذكر 
ان رئي�ش اإدارة املناق�شات يبلغ كلً من رئي�ش وع�شوي الهيئة قرار ت�شكيلها 
اإىل الجتماع يف املكان واملواعيد املحددة  قبل تاريخ بدء عملها، ويدعوهم 
املتعلقة  اخلا�شة  ال�رشوط  دفاتر  عن  ن�شخة  الدعوة  مع  وير�شل  للجل�شات 

مبناق�شات الأ�شبوع.
احالة امللفات اإىل اإدارة املناق�شات وتدقيقها والقرارات املمكن اتخاذها يف هذا 
ال�شدد. ويعطي النظام يف هذا الإطار اإدارةَ املناق�شات �شلحيَة التدقيق يف 
حمتويات امللف للتثبت من خلوه من املخالفات والنواق�ش، وللتاأكد ب�شورة 
ترخي�ش  وجود  اأو  العام  ال�شنوي  الربنامج  يف  املناق�شة  اإدراج  من  خا�شة 
باإجرائها، ومن خلو دفرت ال�رشوط اخلا�شة وامل�شتندات من كل ما من �شاأنه 

تقييد املناف�شة اأو ترجيح كفة اأحد املناف�شني.
�شبل تقدمي العرو�ش ومغلفاتها، ومناذج الت�شاريح والبيان والغلفات.

اآلية الحتفاظ بالعرو�ش، وفرزها وت�شليمها اىل جلنة املناق�شات.
املوقت  امللتزم  واعلن  ودرا�شتها  العرو�ش  وف�ش  املناق�شات  جلنة  اجتماع 

واإحالة امللف اإىل الدارة املخت�شة.
واجلدير بالذكر ان العالن عن الربنامج ال�صنوي للمناق�صات منظم باملر�صوم

رقم 13221 تاريخ 1963/6/28.
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4- حتديد �رصوط ال�صرتاك يف تنفيذ بع�ص ال�صفقات العامة:
املر�صوم رقم 3688 تاريخ 1966/1/25

5- ت�صنيف املتعهدين ومكاتب الدرو�ص: املر�صوم رقم 9333 تاريخ 2002/12/26

يحدد هذا املر�شوم ال�رشوط واملوؤهلت الواجب توافرها يف كل من يرغب يف الت�شجيل على لئحة الكفاءات والت�شنيف 
كمر�شح لل�شرتاك يف تنفيذ بع�ش �شفقات الأ�شغال العامة والدرو�ش العائدة للأ�شغال العامة، والتي تتطلب كفاءات 

خا�شة؛ كما يحدد دقائق التحقق من هذه الكفاءات. 
وهو يطبق على الإدارات العامة والبلديات واملوؤ�ش�شات العامة وميكن تطبيقه بعد ا�شت�شارة وزير املالية اأو بناء لطلبه، 

بقرار من الوزير املخت�ش على املوؤ�ش�شات اخلا�شة التي حت�شل من الدولة او البلديات على 50 يف املئة من وارداتها.
ويحتوي هذا املر�شوم على ما يلي:

يحدد هذا املر�شوم ال�رشوط واملوؤهلت الواجب توافرها يف كل من يرغب يف الت�شجيل على لئحة الكفاءات والت�شنيف كمر�شح 
لل�شرتاك يف تنفيذ بع�ش �شفقات الأ�شغال العامة والدرو�ش العائدة للأ�شغال العامة، والتي تتطلب كفاءات خا�شة.

وهو يطبق على الإدارات العامة والبلديات واملوؤ�ش�شات العامة، وميكن تطبيقه، بعد ا�شت�شارة وزير املالية اأو بناء على طلبه، 
بقرار من الوزير املخت�ش على املوؤ�ش�شات اخلا�شة التي حت�شل من الدولة او البلديات على 50 يف املئة من وارداتها، اإل انه 

ل يزال غري معمول به فعلياً حتى الآن.

وال�شغال  "الطرق  متعهدي  فئة  يف  للت�شجيل  املطلوبة  الكفاءات  حتديد 
العامة )طرق، مرافئ ومطارات...(".

الكفاءات املطلوبة للت�شجيل يف فئة متعهدي �شفقات "املباين العامة".
الكفاءات املطلوبة للت�شجيل يف فئة متعهدي �شفقات "امل�شاريع املائية".
الكفاءات املطلوبة للت�شجيل يف فئة متعهدي �شفقات "ال�شغال الكهربائية".

الأ�ش�ش التي يجري على اأ�شا�شها الت�شنيف وامل�شتندات التي يجب تقدميها 
لجراء الت�شنيف بالن�شبة اإىل الأفراد والأ�شخا�ش املعنويني.

تاأليف جلان الت�شنيف وقراراتها.
طريقة الن�ش يف دفرت ال�رشوط اخلا�ش بال�شفقة على فئة املتعهد املطلوبة 

وفقاً للت�شنيف اجلاري.

ل يزال هذا املر�شوم مرعياً و�شاري املفعول على الرغم من �شدور املر�شوم رقم 
9333 تاريخ 2002/12/26 الذي ي�شع معايري واأ�ش�شاً جديدة للت�شنيف وفق ما 

�شن�شري اليه يف ما يلي.
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يحتوي هذا املر�شوم على ما يلي:
التقنية،  املن�شاآت  اأ�شغال  الطرق،  املتخ�ش�شة،  املباين  املباين،  هي:  للأ�شغال  فئة   12 اإىل  الت�شنيف  فئات  تق�شيم 
�شبكات املياه، ال�شدود والنفاق والبحريات، حمطات التنقية والتكرير، الآبار اجلوفية، ال�شغال الكهربائية )نقل وتوزيع...( 

)انتاج وحمطات حتويل(، الت�شالت، الأ�شغال املتخ�ش�شة.
اما فئات الإ�شت�شاريني فهي 13 فئة.

طريقة ت�شنيف املتعهدين وو�شع علمات التقييم.
تقدمي طلبات الت�شنيف وم�شتنداتها.

تاأليف هيئة ت�شنيف املتعهدين وال�شت�شاريني.
درا�شة طلبات الت�شنيف وبترّها.

اإن هذا املر�شوم يحدد بدقة معايري واأ�شاليب الت�شنيف ويقت�شي تطبيقه عو�شاً من الت�شنيف القدمي.

6- تنظيم الإق�صاء من ال�صرتاك يف تنفيذ ال�صفقات العامة:
املر�صوم رقم 8117 تاريخ 1967/8/29

ال�شرتاك يف  امللتزمني من  اإق�شاء  اأو  اإلغاء ت�شنيف  املر�شوم �شبل  يحدد هذا 
تنفيذ ال�شفقات العامة ما عدا احلالت املن�شو�ش عنها يف املادة /142/ من 
اأ�شغاله  تو�شع  الذي  امللتزم  اق�شاء  تفر�ش  التي  العمومية  املحا�شبة  قانون 
اأو  اأو يعاد تلزميها حل�شابه تطبيقاً لأحكام قانون املحا�شبة العمومية  بالأمانة 

دفرت ال�رشوط:
مدة ثلثة اأ�شهر عند تطبيق هذه الإجراءات عليه للمرة الأوىل.

مدة �شنة كاملة عند تطبيقها عليه مرة ثانية خلل اثني ع�رش �شهراً.
نهائياً عند تطبيقها عليه مرة ثالثة خلل خم�ش �شنوات.

اأما اأحكام هذا املر�شوم فهي تتناول ما يلي :
امكان اإلغاء ت�شنيف اأو اإق�شاء امللتزمني من ال�شرتاك يف تنفيذ ال�شفقات 

العامة ب�شورة عامة وملدة موقتة اأو نهائية .
اتخاذ اجراء الإق�شاء بقرار من الوزير املخت�ش اأو وزير الو�شاية بناء على اقرتاح 

جلنة ادارية.
طريقة درا�شة اللجنة طلبات اإلغاء الت�شنيف اأو الإق�شاء التي ترد اإليها من 
الإدارات العامة املعنية، واتخاذ القرار بالإجماع اأو بالأكرثية واإحالته اإىل الوزير 

املخت�ش اأو وزير الو�شاية.
طلبات  على  بناًء  فيها  النظر  واإعادة  الر�شمية  اجلريدة  يف  القرارات  ن�رش 

اأ�شحاب العلقة.
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7- حتديد �رصوط ت�صّلم ال�صفقات مع وجود بع�ص النواق�ص 
اأو العيوب الطفيفة: املر�صوم رقم 14601 تاريخ 1970/5/30

ي�شبط هذا املر�شوم عملية ت�شلرّم ال�شفقات التي ت�شوبها بع�ش النواق�ش او 
العيوب الطفيفة، وذلك يف مرحلتي الت�شلرّم املوقت والت�شلرّم النهائي:

بالن�شبة اإىل الت�شلرّم املوقت ورد:
�رشوط هذا الت�شلرّم، ومنها امتام ال�شفقة وفقاً للغاية املعدة لها و�شلحيتها 

لل�شتعمال �شمن غر�شها وطوال مدة الإ�شتثمار.
ل  جوهرية  غري  عيوباً  الأول  ي�شمل  ق�شمني  اىل  وفرزها  النواق�ش  بيان 
النواق�ش  الثاين  وي�شمل  نهائية،  ويفر�ش عنها ح�شومات  اإ�شلحها،  ميكن 
والعيوب الثانوية املمكن اإ�شلحها ول مانع من قبولها موقتاً، على اأن يقوم 
امللتزم باإ�شلحها خلل مدة ال�شمان، ويفر�ش عن هذه العيوب والنواق�ش 

ح�شومات موقتة.
املوقت  الت�شلرّم  التي يجوز معها  املوقتة  للح�شومات  الأق�شى  احلد  ح�رش 

بن�شبة 15 يف املئة من قيمة ال�شفقة املت�شـلرّمة. 
فر�ش غرامات نهائية على �شبيل اجلزاء.

بالن�شبة اإىل الت�شلرّم النهائي ورد:
اأن  ال�شمان،  مدة  انق�شاء  بعد   ، تبني  اإذا  نهائياً  ت�شلرّماً  ال�شفقة  ت�شلرّم 

النواق�ش والعيوب التي بقيت ت�شوب ال�شفقة ل متنع من الت�شلرّم.
اعادة احل�شومات املوقتة اإىل امللتزم عن النواق�ش والعيوب التي مت اإكمالها 

اأو اإ�شلحها.
النواق�ش  عن  نهائية  ح�شومات  اإىل  وحتويلها  املوقتة  احل�شومات  تثبيت 

والعيوب التي مل يتم اإ�شلحها.

8- تنظيم ديوان املحا�صبة: املر�صوم ال�صرتاعي رقم 82 تاريخ 1983/9/16

يحدد هذا املر�شوم ال�شرتاعي اأ�شول عمل ديوان املحا�شبة و�شلحياته، ومن �شمنها رقابته امل�شبقة على �شفقات اللوازم 
وال�شغال واخلدمات، ويبني املعاملت اخلا�شعة للرقابة، وطريقة اإيداع املعاملة ديوان املحا�شبة، واآلية درا�شة املعاملة وبترّها، 

واإمكان خمالفة قرار ديوان املحا�شبة اأو اإعادة النظر فيه.

وادارية  رقابة ق�شائية  الديوان  ميار�ش  بوجه خا�ش،  العامة  ال�شفقات  ت�شمل  التي  امل�شبقة  الدارية  الرقابة  اإىل  اإ�شافة 
موؤخرة على املوظفني واحل�شابات التي حتتوي على امل�شائل واملعاملت الناتة من ال�شفقات العامة.
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10- دفرت ال�رصوط والأحكام العامة املفرو�صة على متعهدي 
الأ�صغال العامة ال�صادر يف 1942/5/20

اخ�شعت هذه املادة ح�شابات املوؤ�ش�شات العامة وح�شابات املوؤ�ش�شات واملرافق التابعة للدولة لنظام التدقيق الداخلي 
وللتدقيق امل�شتقل من قبل مكاتب التدقيق واملحا�شبة، وهي مكاتب خا�شة تدقق ح�شابات هذه املوؤ�ش�شات، اإ�شافة 
العامة  ال�شفقات  عقود  فيها  مبا  وم�شتنداتها  احل�شابات  ت�شمل  وهي  املحا�شبة،  ديوان  ورقابة  املالية  وزارة  رقابة  اإىل 

و�شبل تنفيذها. 

ويحدد هذا القانون طريقة تعيني املدقق وعمله وو�شع تقاريره ونتائجها وفق ما يلي:
تعيني املدقق الداخلي بقرار م�شرتك من وزير املالية ووزير الو�شاية ب�شفة تعاقدية ملدة �شنة من خرباء املحا�شبة.

تعيني مكتب التدقيق واملحا�شبة املعتمد بقرار م�شرتك من وزير املالية ووزير الو�شاية، مبوجب عقد ملدة �شنة قابلة 
للتجديد، من مكاتب التدقيق واملحا�شبة.

حتديد املعايري واملوا�شفات الواجب توافرها يف كل من املدقق الداخلي ومكتب التدقيق واملحا�شبة بقرار من وزير املالية 
انطلقاً من ال�شهادات العلمية واخلربة العملية ...

تدقيق  واملعتمدة يف  عليها  املتعارف  واملراجعة  التدقيق  لأ�شول  وفًقا  اته  مهمرّ واملحا�شبة  التدقيق  مكتب  ممار�شة 
ح�شابات موؤ�ش�شات القطاع اخلا�ش.

اته وفًقا لأ�شول التدقيق الداخلي. ممار�شة املدقق الداخلي مهمرّ
رفع التقارير وابلغها اىل اجلهات العامة املعنية واعتمادها لبيان الأو�شاع املالية والنتائج القت�شادية لأعمال املوؤ�ش�شة 
العامة اأو املرفق، وبيان نظام ال�شبط الداخلي واملخالفات احلا�شلة، مع اقرتاح اجراءات الت�شحيح الواجب اعتمادها.

عدم  حال  العامة يف  الأ�شغال  �شفقات  على  املطبقة  ال�رشوط  الدفرت  يحدد 
الن�ش على خمالفتها يف دفرت ال�رشوط اخلا�ش بال�شفقة وكيفما كانت طريقة 

التعاقد، مناق�شة عامة او اتفاًقا ر�شائيًا...

ميزج هذا الدفرت بني ال�رشوط الفنية وال�رشوط الإدارية ويحتوي على:
طريقة تقدمي العرو�ش.

الكفالت.
تنفيذ الأ�شغال.

ح�شور امللتزم يف اأماكن العمل.
عمال امللتزم.

نوع املواد امل�شتعملة وا�شتخراج املواد من مواقع العمل.
تغيري الأ�شعار.

دفع قيمة ال�شفقة...

9- املوازنة العامة واملوازنات امللحقة لعام 2001:
القانون رقم 326 تاريخ 2001/6/28 /املادة 73/
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11- قانون العقوبات : مر�صوم ا�صرتاعي رقم NI/340 تاريخ 1943/3/1

مل يت�شمن القانون اللبناين اأحكاماً م�شتقلة تعالج الغ�ش والف�شاد يف عمليات 
ال�شفقات العامة، بل اأورد بع�ش الن�شو�ش العامة ذات ال�شلة باملو�شوع يف 
قانون العقوبات الذي يعاقب باحلب�ش من ثلثة اأ�شهر اإىل ثلث �شنوات وبالغرامة 

من 200 األف لرية اإىل مليون لرية:
من اأوكل اإليه بيع اأو �رشاء اأو اإدارة اأموال منقولة اأو غري منقولة حل�شاب الدولة 
اأو  الأعمال  هذه  اأحد  الغ�ش يف  فاقرتف  عامة  موؤ�ش�شة  اأو  اإدارة  حل�شاب  اأو 
خالف الأحكام التي ت�رشي عليها، اإما جلر مغنم ذاتي اأو مراعاة لفريق اإ�رشاراً 
ارتكب  اأو  العمومية،  الأموال  اأو  العامة  بامل�شلحة  اإ�رشاراً  اأو  الآخر  بالفريق 

اخلطاأ الفادح واجل�شيم.
تقدمي  اأو  عامة  اأ�شغال  اأو  اأعمال  تعهد  بعقد  ال�شلم،  حالة  ارتبط، يف  من 
اإحدى اجلهات املبينة يف الفقرة ال�شابقة، �شواء  اأو متوين مع  خدمات لوازم 
الرتا�شي  بطريقة  اأو  �رشوط  دفرت  اأ�شا�ش  على  مناق�شة  نتيجة  العقد  كان 
اأو باأية طريقة اأخرى، فلجاأ اإىل �رشوب املماطلة املق�شودة اأو احليلة لعرقلة 
التنفيذ اأو اإطالة املدة بق�شد الإ�رشار مب�شاريع الدولة اأو جراً لنفع له اأو لغريه، 
اأو اقرتف الغ�ش يف نوع املواد امل�شتعملة اأو املقدمة اأو يف تركيبها اأو �شنعها 

اأو موا�شفاتها اجلوهرية.
املتعهدون الذين يتفقون بالتواطوؤ يف ما بينهم لإف�شاد عملية التلزمي.

املوظف املنوط به الإ�رشاف على ال�شفقة اإذا قام باأعمال من �شاأنها مراعاة 
فريق على اآخر يف التلزمي اأو التكليف، اأو اإذا هو تغا�شى عن �شبط املخالفة 

اأو اأهمل املراقبة.
تكليف  اأو  مناق�شة  نتيجة  م  قدرّ اآخر  �شخ�ش  اأي  اأو  الو�شيط  اأو  املتعهد 

بالرتا�شي اأو باأية طريقة اأخرى مواد فا�شدة اأو غري �شاحلة.
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13- ر�صم الطابع املايل 

تخ�شع ال�شفقات العامة للر�شم الن�شبي والر�شم املقطوع:

�أ- �لر�صم �لن�صبي
تخ�شع عقود ال�شفقات العامة للر�شم الن�شبي بقيمة ثلثة يف الألف لكونها 
من ال�شكوك والكتابات التي تتناول ب�شورة �رشيحة او �شمنية مبلغاً معيناً 

من املال.

تخ�شع للر�شم الن�شبي كذلك املبالغ التي تدفعها الدولة والبلديات واملوؤ�ش�شات 
العامة لدائنيها اأيًا كان نوع وثيقة الدفع و�شكلها، با�شتثناء الأمانات والتاأمينات 
التي ترد اإىل اأ�شحابها وما �شاكلها، وبذلك ت�شبح هذه العقود خا�شعة بن�شبة 

املدفوع منها اىل ر�شٍم ا�شايف جديد بقيمة   3 يف املئة .

والبلديات  الدولة  تدفعها  التي  املبالغ  املتوجب على  الن�شبي  الر�شم  ويقتطع 
واملوؤ�ش�شات العامة اإىل دائنيها من اأ�شل املبالغ املذكورة عند دفعها اإىل اأ�شحاب 

احلق وبعدما تكون قيمة الر�شم قد دونت على وثيقة الدفع. 

يف  الأف�صلية  من  امل�صتفيدة  الوطنية  ال�صلع  حتديد   -12
املناق�صات العامة: املر�صوم رقم 10515 تاريخ 2003/7/23

يحدد هذا املر�شوم اأنواع ال�شلع التي ت�شتفيد من الأف�شلية املمنوحة مبوجب 
القوانني عن ال�شلع الأجنبية يف املناق�شات العامة والتي تبلغ قيمتها 10 يف املئة 
حاليا، وتطبق هذه الن�شبة عند اعتماد التلزمي على اأ�شا�ش �شعرٍ يقدمه العار�ش، 
اأما يف اللتزامات التي تري على اأ�شا�ش تنزيل مئوي فعلى جلنة املناق�شة اإ�شناد 

اللتزام موقتاً اإىل من قدم اأدنى الأ�شعار �شمن ال�شعرين التقديريني.

ددت ال�شلع الوطنية التي ت�شتفيد من هذه الأف�شلية،  ومبوجب هذا املر�شوم حجُ
امل�شار  ال�شلع  من  وغريها  وانابيب  ومبيدات  ومعدنية  غذائية  منتجات  ومنها 

اليها عرب بنودها اجلمركية.

ي�شرتط للإفادة من الأف�شلية اأن ي�شتح�شل العار�ش على اإفادة ر�شمية من املديرية 
العامة لل�شناعة باأن ال�شلعة م�شنوعة يف لبنان وتتوافر فيها ال�رشوط الفنية.

الفصل الثاني
االطار القانوني والمؤسسي للصفقات العامة في لبنان

© Institut Des Finances Basil Fuleihan

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

and is copyrighted work.



23

الدليل الخاص بالصفقات العامة

 
14- نظام جمل�ص �صورى الدولة 

يتاألف الق�شاء الإداري من جمل�ش �شورى الدولة ومن حماكم ادارية.

وتنظر املحاكم الإدارية يف الق�شايا الإدارية املتعلقة بعقود اأو �شفقات عامة اأو 
التزامات اأو امتيازات اإدارية اأجرتها الإدارات العامة اأو الدوائر الإدارية يف املجل�ش 
ال�شورى املرجع ال�شتئنايف  ويجُعدرّ جمل�ش  العامة،  النيابي لتاأمني �شري امل�شالح 
جلميع الحكام ال�شادرة عن املحاكم الدارية، ولكن نظام املحاكم الإدارية مل 
يو�شع قيد التنفيذ حتى الآن وبالتايل ينظر جمل�ش ال�شورى يف الدعاوى املتعلقة 

بال�شفقات العامة.  

وبذلك ي�شتطيع املتظلم اأو املت�رشر تقدمي مراجعة اأمام املجل�ش للمطالبة بابطال 
قرار اداري يتعلق ب�شفقة عامة، او للمطالبة بتعوي�ش ناجت من �شفقة عامة.

تدر الإ�شارة اىل اأن مهلة املراجعة �شهران تبداأ من تاريخ ن�رش القرار املطعون فيه 
اإل اذا كان من القرارات الفردية  فتبداأ من تاريخ التبليغ اأو التنفيذ.

اىل  و�شوله  قبل  النزاع  حلل  يعتمد  لل�شكوى  نظام  حالياً  لبنان  يوجد يف  ول 
املحاكم عرب هيئات متخ�ش�شة ميكن مراجعتها من قبل املتعهدين.

ب- �لر�صم �ملقطوع
العمومية  املناق�شة  يف  ال�شرتاك  اإىل  املقدم  التعهد  اأو  الطلب  يخ�شع   
لر�شم  التقنية  اخلدمات  و�شفقات  العرو�ش  وا�شتدراج  املحدودة  واملناق�شة 
امل�شتندات، ويخ�شع  الر�شم جميع  مقطوع قيمته 50000 ل.ل.، ي�شمل هذا 

كل عر�ش ا�شعار لر�شم قدره 1000 ل.ل.

© Institut Des Finances Basil Fuleihan

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

and is copyrighted work.



24

الفصل الثاني
االطار القانوني والمؤسسي للصفقات العامة في لبنان

اأ�رشنا يف ما �شبق اىل خمتلف الن�شو�ش القانونية والتنظيمية التي ترعى ال�شفقات العامة والتي تطبق بوجه عام على 
الدولة ويف بع�شها على املوؤ�ش�شات العامة والبلديات واجلي�ش وقوى الأمن. اإ�شافة اىل هذه الأحكام تطبق هذه الهيئات 

احكاماً خا�شة بها يتلخ�ش اأهمها مبا يلي:

 
1- البلديات واحتادات البلديات

اأما يف بقيرّة البلديات، وهي  تطبق البلديات الكبرية قانون املحا�شبة العمومية وذلك مبوجب مرا�شيم توجب تطبيقه، 
البلديات غري  واحتاد  البلديات  املحا�شبة يف  اأ�شول  يجُحدد  الذي  تاريخ 1982/9/22  رقم 5595  املر�شوم  الأغلبية، فيجُطبرّق 

اخلا�شعة لقانون املحا�شبة العمومية.

وي�شبه هذا املر�شوم قانون املحا�شبة العمومية، اإذ ي�شتمل على اأ�شول اإعداد وتنفيذ موازنة البلديات وادارة اموالها وقطع 
ح�شاباتها، ويفرد احكاماً خا�شة بال�شفقات العامة امل�شماة �شفقات اللوازم وال�شغال واخلدمات.

ال�رشوط  دفاتر  وو�شع  العرو�ش  وتقدمي  ال�شفقات  عقد  وطرائق  ا�شول  اأي�شاً  العمومية  املحا�شبة  قانون  مع  وتت�شابه 
وحمتوياتها ووجوب تقدمي كفالت وعقد ال�شفقة وتنفيذها ودفع قيمتها والعقوبات املمكن فر�شها على امللتزم واحكام 

النكول والفل�ش.

ومن اأحكام ال�شفقات العامة و�شع دفرت �رشوط عام منوذجي لل�شفقات الرّتي تجُعقد باملناق�شات العموميرّة، تعده وزارة 
ال�شلطة  رئي�ش  و�شع  . ف�شًل عن  الر�شمية  اجلريدة  وين�رش يف  مبر�شوم  وي�شدق  املحا�شبة  ديوان  بالتفاق مع  الداخلية 
التنفيذية يف البلدية م�رشوع دفرت �رشوط خا�ًشا لكل �شفقة تري باملناق�شة العامة ويعر�شه على املجل�ش البلدي لإقراره.

ول تخ�شع ال�شفقات لل�شعر ال�رشي، اأما ال�شفقات التي ت�شتلزم طبيعتها و�شع �شعر �رشي فيقت�شي ذلك موافقة 
م�شبقة من املجل�ش البلدي، على ان يبقى هذا ال�شعر �رشياً قبل املناق�شة وبعدها. 

تري املناق�شة وا�شتدراج العرو�ش جلنة املناق�شات املن�شو�ش عنها يف املادة 53 من قانون البلديات.

وي�شاف اىل هذا املر�شوم القانون رقم 212 تاريخ 2000/5/26 الذي اجاز للبلديات بقرار من املجل�ش البلدي عقد ال�شفقات 
مبوجب بيان او فاتورة اإذا كانت قيمتها تفوق الثلثة مليني لرية لبنانية ول تتجاوز الع�رشين مليون لرية.

املحا�شبة  قانون  تطبق  التي  البلديات  ان  وامللحظ  لنظامني خمتلفني،  لبنان  تخ�شع يف  البلديات  اأن  تقدم  ما  يجُظهر 
العمومية تواجه م�شاكل يف حتديد املرجع الذي يتوىل �شلحية الوزير املخت�ش يف الإدارات العامة والذي ن�ش القانون على 
الكثري من الأمور املنوط به تنفيذها، وقد تقرر اجتهاداً يف ديوان املحا�شبة ان املجل�ش البلدي هو من ميار�ش مبدئياً هذه 

ال�شلحيات، ال اذا ن�ش قانون معني على خلف ذلك. 

ثانياًا : �لأحكام �خلا�صة بالبلديات و�ملوؤ�ص�صات �لعامة وقوى �لأمن و�جلي�ص
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 2- املوؤ�ص�صات العامة

اإعداد  اأ�شول  يحدد  بها  خا�ش  مايل  لنظام  عامة  موؤ�ش�شة  كل  تخ�شع 
قانون  بعيد  حٍد  اىل  املواد  هذه  وت�شبه  اموالها،  وادارة  موازنتها  وتنفيذ 

العمومية. املحا�شبة 

وت�شري الأنظمة املالية العائدة للموؤ�ش�شات العامة اىل امكان عقد �شفقات 
اللوازم والأ�شغال واخلدمات، اإما بوا�شطة �شفقات تعقدها الإدارة مع الغري واإما 

بوا�شطة املوؤ�ش�شة مبا�رشة اأي بطريقة الأمانة. 

كما يت�شمن النظام املايل الأحكام اخلا�شة ب�شفقات املوؤ�ش�شة، فيحدد طريقة 
عقدها التي هي ا�شا�شاً املناق�شة العامة مع حالت خا�شة يجوز فيها التعاقد 
بطريقة اأخرى، كاملناق�شة املح�شورة اأو ا�شتدراج العرو�ش اأو بالرتا�شي اأو مبوجب 

بيان اأو فاتورة..
مثلً :

املادة 91 من النظام املايل العائد للجامعة اللبنانية.
اإدارة  تتوىل  التي  العامة  للموؤ�ش�شات  العائد  املايل  النظام  من   51 املادة 

امل�شت�شفيات احلكومية.
املادة 92 من النظام املايل العائد ملجل�ش الإمناء والإعمار.

املادة 86 من النظام املايل العائد للموؤ�ش�شة العامة لت�شجيع ال�شتثمارات.

ومتتاز بع�ش انظمة املوؤ�ش�شات باعتماد مبداأ التاأهيل امل�شبق او تقدمي العرو�ش 
ويف  املقبولني،  باملتعهدين  لوائح  و�شع  منها  الأوىل  يف  يجري  مرحلتني  على 
املرحلة الثانية تجُطلب الأ�شعار من امل�شجلني على اللوائح، و هذا النظام معتمد 

لدى موؤ�ش�شات املياه وموؤ�ش�شة كهرباء لبنان.

وتت�شابه باقي احكام الأنظمة املالية مع قانون املحا�شبة العمومية وذلك جلهة 
طريقة بت ال�شفقة وم�شتنداتها والكفالت املفرو�شة ودفع قيمتها... ولكن 
يز فيها التعاقد بالرتا�شي عندما يقرر  بع�ش الأنظمة املالية ت�شع احكاماً تجُ
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الفصل الثاني
االطار القانوني والمؤسسي للصفقات العامة في لبنان

 
 3- اجلي�ص وقوى الأمن

اإ�شافة اىل اأحكام قانون املحا�شبة العمومية وجُ�شع للجي�ش وقوى المن دفاتر 
�رشوط عامة اأوردت احكاماً خا�شة مف�شلة تطبق على هاتني الدارتني فقط.

من هذه الدفاتر العامة:

باملر�شوم  امل�شدق  اجلي�ش  لوازم  لتعهدات  العامة  الدارية  ال�رشوط  دفرت 
وتنفيذها  ال�شفقة  عقد  يت�شمن  الذي   1968/12/30 تاريخ   11574 رقم 

وال�شفقات اخلا�شة والتمويل وت�شديد النفقات.
دفرت ال�رشوط الدارية العامة لتعهدات ا�شغال اجلي�ش امل�شدق باملر�شوم رقم 
ال�شغال  وتنفيذ  العقد  يت�شمن طريقة  تاريخ 1968/12/30 وهو   11573

وت�شديد قيمة ال�شفقة.
ونظام  الداخلي  المن  قوى  لوازم  لتعهدات  العام  الدارية  ال�رشوط  دفرت 
وهو   1980/4/16 تاريخ   2868 رقم  باملر�شوم  امل�شدق  فيها  املناق�شات 
يت�شمن تنظيم العقد بني الدارة وامللتزم واملهل التعاقدية وال�شعار و�رشوط 
واق�شاء  اللتزام  واإلغاء  وتنفيذها  ال�شفقات  وعقد  باملناق�شات  ال�شرتاك 

امللتزم وت�شديد قيمة ال�شفقة...

والتعاقد وا�ش�شه  التناق�ش  باأحكام مطولة ت�رشح ا�شول  الدفاتر  وتتميز هذه 
وحقوق الإدارة وامللتزم. ومن هذه الأحكام ما يلي:

حتديد امل�شتندات والوثائق واملوا�شفات الفنية والنماذج امللحقة بال�شفقة 
او امللحوظة يف عقد التعهد او يف دفرت ال�رشوط اخلا�شة .

مفهوم �شفقات الزبن وال�شفقات ح�شب الطلب وما تقوم عليه من حد 
ادنى واعلى للتقدمات التي يحتمل ان تطلب خلل فرتة معينة من الزمن....
حتديد املهل التعاقدية التي تعطى للدارة او للمتعهد وطريقة بدئها وانتهائها.

العرتا�ش على ال�شفقة.
حتديد ا�شعار ثابتة او قابلة للتعديل او ذكر طريقة حتديد هذه ال�شعار فقط.

ال�رشوط املطلوبة من املر�شحني لل�شرتاك يف املناق�شات.
تدابري احليطة و�رش الدفاع.
ار�شال الطلب او العر�ش.

اجراءات املناق�شة العمومية و�رشوطها وعمل جلنة املناق�شات.
املعرو�ش من جانبه يف حدود  ال�شعر  اذا كان  الوحيد  العار�ش  امكان قبول 

ال�شعر التقديري.

الفصل الثاني
االطار القانوني والمؤسسي للصفقات العامة في لبنان
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الدليل الخاص بالصفقات العامة

فيها  لل�شرتاك  العار�شني  قبول  قرار  ي�شدر  التي  املح�شورة  املناق�شة 
عن  امل�شوؤولة  ال�شاحلة  اجلهة  عن  املناق�شة  جل�شة  افتتاح  وقبل  م�شبًقا 
هذه املناق�شات ولي�ش عن جلنة املناق�شات، ولهذه اجلهة اي�ًشا ان تقرر عند 
القت�شاء اأهمية اللوازم التي ميكن تلزميها لكل من املناق�شني كل بح�شب 

و�شائل النتاج التي اثبت امتلكها.
املناق�شة  �شدد  يف  املتخذة  القرارات  وتبليغ  املناق�شة  جل�شة  حم�رش 

لأ�شحاب العلقة.
العرو�ش  تاريخ ف�ش  ابتداء من  يوًما  ال�شفقة )ع�رشون  توقيع  تبليغ  مهلة 

املقدمة من املتزاحمني(.
ا�شتدراج العرو�ش املفتوح واملح�شور، وا�شتدارج العرو�ش مع مباراة.

مهلة التبليغ املحددة ب�شتني يوًما كحٍد اأق�شى.
ال�شفقة الر�شائية التي يجري التفاو�ش عليها بحرية بني اجلهة امل�شوؤولة 
واملزود الذي اختارته، دون ان تكون هذه اجلهة ملزمة تاأمني الن�رش والتزاحم 

وعقد ال�شفقة باتباع طريقة معينة.
تنفيذ ال�شفقة.

ال�شمان �شد الغري.
الت�شليم والتغرمي.

ف�شخ اللتزام على ح�شاب املتعهد وم�شوؤوليته والف�شخ ب�شبب فعل الدارة.
ال�شتدانة على التعهدات ورهنها.
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حالياً  املتعهدين  ت�شنيف  يجري 
تاريخ  املر�شوم رقم 3688  اىل  ا�شتناداً 
من  الرغم  على  وذلك   1966/1/25
تاريخ   9333 رقم  املر�شوم  �شدور 
جميع  يلغي  الذي   2002/12/26
الأحكام املخالفة له ويعطي يف مادته 
العا�رشة مهلة للمتعهدين امل�شنفني 

�شابقاً لعادة ت�شنيفهم.

القدمي  املر�شوم  بقاء  يف  ال�شبب  اإن 
�شاري املفعول غري وا�شح متاماً، ويعزيه 
القرارات  �شدور  عدم  اإىل  البع�ش 
اجلديد  املر�شوم  لو�شع  التطبيقية 

مو�شع التنفيذ.

التطبيق  املعلق  اجلديد  املر�شوم  ميتاز 
اليها  �شن�شري  اإيجابية  بنواٍح  واقعياً 
املر�شوم  تطبيق  دقائق  عر�ش  بعد 

املعمول به حالياً.

الفصل الثالث
التصنيف و التسجيل المسبق للموردين والمقاولين
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الدليل الخاص بالصفقات العامة

: حتديد �رضوط �ل�صرت�ك �أولاً
يف تنفيذ بع�ص �ل�صفقات �لعامة )�ملر�صوم رقم 3688 تاريخ 1966/1/25(

اأ- مدى التطبيق
يجُحدد هذا املر�شوم ال�رشوط واملوؤهلت الواجب توافرها يف كل من يرغب يف الت�شجيل على لئحة الكفاءات والت�شنيف 
تتطلب  والتي  للأ�شغال  العائدة  للدرو�ش  او  العامة  لل�شغال  العائدة  ال�شفقات  بع�ش  تنفيذ  لل�شرتاك يف  كمر�شح 

كفاءات خا�شة، كما يجُحدد طريقة التحقق من هذه الكفاءات.

وهو يجُطبق على الدارات العامة واملوؤ�ش�شات العامة والبلديات وميكن تطبيقه بناء على ا�شت�شارة او طلب من وزير املالية 
وبقرار من الوزير املخت�ش على املوؤ�ش�شات اخلا�شة التي حت�شل من الدولة او البلديات على خم�شني يف املئة من وارداتها.

يجري التطبيق وا�شرتاط موؤهلت معينة يف العار�شني لتنفيذ �شفقة معينة عرب الن�ش يف دفرت ال�رشوط اخلا�ش بهذه 
ال�شفقة على الفئة اأو الدرجة التي يجب ان يتمتع بها املتعهد لل�شرتاك فيها.

ب- الكفاءات املطلوبة للت�صنيف
اإىل �شفقات الطرق  حددت اربعة جداول ملحقة مبر�شوم الت�شنيف الكفاءات اخلا�شة املفرو�شة للت�شنيف بالن�شبة 

وال�شغال العامة، واملباين العامة وامل�شاريع املائية وامل�شاريع الكهربائية.

واأهميتها وقيمتها، با�شتثناء اجلدول رقم )2(  4 درجات بح�شب نوع ال�شفقة  ويق�شم املتعهدون يف كل فئة اىل 
املتعهدون  يق�شم  حيث  العامة«  »املباين  �شفقات  متعهدي  فئة  يف  للت�شجيل  املطلوبة  بالكفاءات  يتعلق  الذي 

درجات. اىل خم�ش 

ومبقت�شى هذه اجلداول تقا�ش الكفاءة ا�شتناداً اىل الأعمال ال�شابقة املنفذة و�شنوات اخلربة املطلوبة، وهي تختلف اأي�شاً 
باختلف اخت�شا�ش املر�شح كاأن يكون مهند�شاً اخت�شا�شياً او م�شاحاً او مكتباً يعمل فيه مهند�ش..

اإن حتديد الكفاءات واخلربة املطلوبة يف �شاأنها يجري على الوجه التايل: 

1- يق�شد ب�شنوات اخلربة، املدة التي مار�ش فيها املر�شح فعليا مهنة درا�شة اأو تنفيذ، مراقبة درا�شة اأو مراقبة تنفيذ 
)للموظفني ال�شابقني( امل�شاريع املماثلة، مع قيامه خللها بتاأمني امل�شوؤولية الفنية والعلمية اإذا كان مهند�شا اإ�شافة 

اإىل امل�شوؤولية الق�شائية اإذا كان �شخ�شا معنويا )مكتبا اأو �رشكة...(.

2- ي�شرتط على املهند�شني من جميع الدرجات املذكورة يف جداول الت�شنيف اأن يكونوا م�شجلني يف اإحدى نقابتي 
نقابة مقاويل  لدى  يكونوا م�شجلني  اأن  املهند�شني  وغري  املهند�شني  املقاولني  وي�شرتط على  لبنان،  املهند�شني يف 

الأ�شغال العامة والبناء اللبنانية.

3- يرتك للجان الت�شنيف حق تقدير موؤهلت املر�شح وذلك وفقاً حل�شن تنظيم الدرا�شات وحل�شن تنفيذ وكمية 
الأ�شغال املماثلة لتلك املحددة يف اجلداول.
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مثالً على ما تقدم ي�شنف متعهدو �شفقات درو�ش » الطرق و الأ�شغال العامة« وفق ما يلي: 

الكفاءات و �شنوات اخلربة املطلوبة بح�شب و�شع املر�شح قيمة ال�شفقة 
)احلد الدنى( 
باللرّرية اللرّبنانية

م�شاح مهند�ش مدين او 
مكتب او �رشكة 

يعمل فيهما 
مهند�ش مدين

مهند�ش 
اخت�شا�شي
او مكتب او 

�رشكة يعمل 
فيهما مهند�ش 

اخت�شا�شي

_ نوع ال�شفقة 
واهميتها.

�لدرجة

ل ميكن ت�شنيفه
 يف هذه الدرجة 
مهما بلغ عدد 

الكيلومرتات 
املخططة من قبله

تخطيطات ودرا�شات 
عائدة لـ 20 ك.م. 

اوتو�شرتاد او 40 ك.م. 
طرق بخطي �شري

تخطيطات ودرا�شات 
عائدة لـ 10 ك.م. 

اوتو�شرتاد او 20 ك.م. 
طرق بخطي �شري

_ الوتو�شرتادات 
)تخطيطات 

ودرا�شات وتنظيم 
ملفات تلزمي...(

1

100 ك.م. طرق 
بخطي �شري على ان 

ل تدخل �شمنها 
التخطيطات 

والدرا�شات العائدة 
للمن�شاآت الفنية 
كاجل�شور وجدران 

الدعم

تخطيطات ودرا�شات 
عائدة لـ 20 ك.م. 
طرق بخطي �شري

تخطيطات ودرا�شات 
عائدة لـ 10 ك.م. 
طرق بخطي �شري

_ الطرق الدولية 
)تخطيطات 

ودرا�شات وتنظيم 
ملفات تلزمي...(

2

50 ك.م. طرق 
بخطي �شري على ان 

ل تدخل �شمنها 
التخطيطات 

والدرا�شات العائدة 
للمن�شاآت الفنية 
كاجل�شور وجدران 

الدعم

تخطيطات ودرا�شات 
عائدة لـ 10 ك.م. 
طرق بخطي �شري

تخطيطات ودرا�شات 
لـ 5 ك.م. طرق 

بخطي �شري

_ الطرق الرئي�شية 
والثانوية 

)تخطيطات 
ودرا�شات وتنظيم 

ملفات تلزمي...(

3

25 ك.م. طرق 
بخطي �شري على ان 

ل تدخل �شمنها 
التخطيطات 

والدرا�شات العائدة 
للمن�شاآت الفنية 
كاجل�شور وجدران 

الدعم

تخطيطات ودرا�شات 
لـ 5 ك.م. طرق 

بخطي �شري

تخطيطات ودرا�شات 
لـ 2 ك.م. طرق 

بخطي �شري

_ الطرق املحلية 
والداخلية 

)تخطيطات 
ودرا�شات وتنظيم 

ملفات تلزمي...(

4
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الدليل الخاص بالصفقات العامة

وي�شنف متعهدو �شفقات »املباين العامة« وفق ما يلي: 

الكفاءات و�شنوات اخلربة املطلوبة بح�شب و�شع املر�شح قيمة ال�شفقة
)احلد الق�شى( 
مبليني اللرّريات

اأ- �شفقات ال�شغال

غري مهند�ش مهند�ش مدين او 
مكتب او �رشكة 

يعمل فيهما 
مهند�ش مدين

مهند�ش 
اخت�شا�شي 
او مكتب او 

�رشكة يعمل 
فيهما مهند�ش 

اخت�شا�شي

نوع ال�شفقة 
واهميتها.

�لدرجة

ل ميكن ت�شنيفه يف 
هذه الدرجة مهما 
كانت �شنوات اخلربة

10 �شنوات خربة يف 
تنفيذ ا�شغال املباين 

املماثلة

8 �شنوات خربة يف 
تنفيذ ا�شغال املباين 

املماثلة

600 ا�شغال املباين او 
التي لها طابع 
خا�ش-بدون او 

مع تركيب جميع 
التجهيزات احلديثة 

اللزمة )تدفئة، 
تربيد، تهيزات 

كهربائية و �شحية 
عادية او ع�رشية(

1

ل ميكن ت�شنيفه يف 
هذه الدرجة مهما 
كانت �شنوات اخلربة

8 �شنوات خربة يف 
تنفيذ ا�شغال املباين 

املماثلة

6 �شنوات خربة يف 
تنفيذ ا�شغال املباين 

املماثلة

300 ا�شغال املباين- 
بدون او مع تركيب 
التجهيزات اللزمة 
العادية ) تهيزات 
كهربائية و�شحية(

2

ل ميكن ت�شنيفه يف 
هذه الدرجة مهما 
كانت �شنوات اخلربة

6 �شنوات خربة يف 
تنفيذ ا�شغال املباين 

املماثلة

4 �شنوات خربة يف 
تنفيذ ا�شغال املباين 

املماثلة

150 ا�شغال املباين 
العادية-بدون او 

مع تركيب جميع 
التجهيزات اللزمة 

العادية

3

ل ميكن ت�شنيفه يف 
هذه الدرجة مهما 
كانت �شنوات اخلربة

4 �شنوات خربة يف 
تنفيذ ا�شغال املباين 

املماثلة

�شنتان خربة يف 
تنفيذ ا�شغال املباين 

املماثلة

75 ا�شغال املباين 
العادية-بدون او 

مع تركيب جميع 
التجهيزات العادية 

اللزمة

4

10 �شنوات خربة يف 
تنفيذ ا�شغال املباين 

املماثلة

_ _ 15 ا�شغال املباين 
العادية-بدون او 

مع تركيب جميع 
التجهيزات العادية 

اللزمة

5
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ج- تقدمي طلبات الت�صنيف
على املر�شح تقدمي طلب خطي اىل رئي�ش جلنة الت�شنيف مرفقاً بامل�شتندات التالية:

 
يف ما يخت�ش بالأفراد وبالأ�شخا�ش املعنويني:

�شهادة ت�شجيل يف ال�شجل التجاري ب�شفة ملتزم.  -
�شهادة ت�شجيل لدى غرفة التجارة وال�شناعة.  -

ت�رشيح يثبت وجود مكتب خا�ش م�شجل با�شمائهم ويعمل ب�شورة   -
فعلية يف لبنان.  

�شهادة م�رشفية باملوؤهلت املالية والفنية.  -
لئحة مف�شلة بامل�شاريع ال�شابقة املنفذة مع بيان �شفات وعناوين   -
رجال الخت�شا�ش التي متت تلك العمال حتت ادارتهم، على ان تكون   

اللئحة م�شدقة وفقاً للأ�شول، واإذا كانت ال�شغال جارية خارج لبنان   
يجب امل�شادقة عليها اي�شاً من اخلارج.  

�شورة عن ال�شهادات والكفاءات العلمية والفنية.  -

يف ما يخت�ش بالأفراد فقط يطلب، اإ�شافة اىل ما تقدم، ما يلي:
�شورة اخراج قيد تثبت امتام الواحدة والع�رشين من العمر، واجلن�شية   -

اللبنانية للبناين.  
افادة من وزارة العمل للأجنبي تثبت انه م�شتوٍف ال�رشوط القانونية   -

لعمل الجانب.  
ن�شخة عن ال�شجل العديل.  -

يف ما يخت�ش بالأ�شخا�ش املعنويني يطلب، اإ�شافة اىل ما �شبق ذكره، ما يلي:

ن�شخة عن نظامهم.  -
تعيني ممثلهم و�شلحياته.  -

افادة من وزارة القت�شاد والتجارة للجانب تثبت انهم ي�شتوفون   -
�رشوط عمل الجانب يف لبنان.  

د- جلان الت�صنيف
توؤلف جلان ت�شنيف خا�شة بال�شغال والدرو�ش معاً بح�شب نوع ال�شفقات، وهي التالية:

 يف املديرية العامة للطرق واملباين: 
قوامها:  اأ- جلنة "طرق وا�شغال عامة" 

رئي�ًشا  - املدير العام للطرق واملباين    
ع�شًوا - مدير الطرق    
ع�شًوا و مقررًا - رئي�ش م�شلحة تنفيذ الطرق   

قوامها:  ب- جلنة "مباٍن" 
رئي�ًشا - املدير العام للطرق واملباين    
ع�شًوا - مدير املباين    
ع�شًوا و مقررًا - رئي�ش م�شلحة تنفيذ املباين   

الفصل الثالث
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الدليل الخاص بالصفقات العامة

يف املديرية العامة للإن�شاءات املائية والكهربائية: 
قوامها:  اأ- جلنة "مياه" 

رئي�ًشا  - املدير العام للإن�شاءات املائية والكهربائية   
ع�شًوا - مدير املياه   

ع�شًوا ومقررًا  - رئي�ش م�شلحة تنفيذ املياه   

قوامها:  ب- جلنة "كهرباء" 

رئي�ًشا  - املدير العام للإن�شاءات املائية والكهربائية    
ع�شًوا  - مدير الكهرباء    
ع�شًوا و مقررًا  - رئي�ش م�شلحة تنفيذ الكهرباء   

 ج- جلنة حفر الآبار والتحري عن املياه، وقوامها: 
رئي�ًشا - املدير العام للتجهيز املائي والكهربائي    
ع�شًوا - مدير املياه   
ع�شًوا - مندوب عن اإدارة م�رشوع درا�شة املياه اجلوفية    

ع�شًوا و مقررًا  - رئي�ش م�شلحة تنفيذ املياه   

ويح�رش ب�شفة ا�شت�شارية يف جميع اللجان ممثل مفو�ش بح�شب الأ�شول عن كل من نقابة املهند�شني يف لبنان ونقابة 
مقاويل الأ�شغال العامة والبناء اللبنانية، وي�شرتك فيها مندوب عن اجلي�ش تعينه ال�شلطة الع�شكرية العليا.

ت�شدر اللجان قرارات معللة بالرف�ش اأو القبول، ويف هذه احلالة الأخرية يحق للمقبول ال�شرتاك بال�شفقة العائدة لفئته 
ودرجته، وتجُبلغ القرارات اإىل ذوي العلقة والدارات العامة.

وعلى  كل �شخ�ش معنوي، �شجل ب�شفة ملتزم على اللئحة عندما يرغب يف ال�شرتاك يف تنفيذ �شفقة ما مماثلة 
لدرجة ت�شنيفه، ان يرفق بطلبه الوراق اللزمة واملتعلقة بقرار ت�شنيفه وتعهًدا خطيًا بتنفيذ كامل ال�شفقة على 
م�شوؤوليته وحتت اإ�رشاف واإدارة الأ�شخا�ش اأو املكتب امل�شنفني بالفئة والدرجة املماثلة على الأقل لفئته ودرجته، على اأن 
تذكر اأ�شماوؤهم وموؤهلتهم وذلك حتت طائلة رف�ش طلبه، ول يجوز اإدخال اأيرّ تعديلت لحقة يف �شاأنه دون اخذ موافقة 

الإدارة املعنية امل�شبقة واخلطية بذلك.

هـ- تعديل الت�صنيف
على كل م�شنف اإعلم رئي�ش جلنة الت�شنيف بكل تعديل يدخل على اأٍي من موؤهلته و�رشوط ت�شنيفه خلل مدة ع�رشة 

اأيام على الأكرث من تاريخ التعديل.

فاإذا ح�شل التعديل اأثناء تنفيذ �شفقة وكان من �شاأنه اإفقاده �رشطاً من �رشوط تنفيذها يف�شخ العقد حكماً، ول يجوز 
للملتزم التعاقد مع غريه لكمالها اإل مبوافقة الدارة.

ويتوجب على جميع الدارات العامة ابلغ رئي�ش جلنة الت�شنيف جميع التدابري الزجرية املتخذة بحق امللتزمني لديها خلل 
ع�رشة ايام من اتخاذها.

ال�رصوط والكفاءات ال�صافية:
على  ا�شافية  �رشوط  فر�ش  اهميتها  اأو  وت�شعباتها  ال�شفقة  نوع  ب�شبب  ال�رشورة  دعت  كلما  العامة  للدارات  ميكن 

الكفاءات املطلوبة مبوجب هذا املر�شوم، من دون اأن يوؤدي هذا التدبري اإىل احلد من املزاحمة.

وقد راأى ديوان املحا�شبة اأن ال�رشوط الإ�شافية يجب اأن تتنا�شب مع حجم واأهمية ال�شفقة وان تكون �رشورية ل�شمان 
ح�شن تنفيذ ال�شفقة، بحيث يجُرف�ش كل �رشط ل طائل منه.
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ثانياًا: ت�صنيف �ملتعهدين ومكاتب �لدر��صات 

على الرغم من �شدور هذا املر�شوم وا�شتيفائه �رشوط النفاذ القانونية واهميته على 
�شعيد اإحداث تطور جيد على م�شتوى ال�شفقات العامة، فهو ل يزال غري معمول 

به، لذلك �شن�شري اىل اأهم امل�شتجدات التي اأحدثها بالن�شبة اإىل املر�شوم ال�شابق.

 
 1- ت�صنيف متعهدي الأ�صغال

اأ- حتديد فئات ت�صنيف املتعهدين ودرجاتهم
جرى تق�شيم فئات الت�شنيف اىل 12 فئة وفقاً لطبيعة ال�شغال.

 وهذه الفئات مبينة يف جدول حتديد الفئات والدرجات التايل:

ال�شاد�شةاخلام�شةالرابعةالثالثةالثانيةالوىلالدرجة

مليون د.اأمليون د.اأمليون د.اأمليون د.اأمليون د.اأمليون د.اأالفئة

اأقل من 0.3 بني 1 و0.3بني 2.5 و1بني 5 و2.5بني 10 و5اأكرث من 10املباين

اأقل من 0.5بني 1 و0.5بني 5 و1بني 10 و5 بني 20 و10اأكرث من 20املباين املتخ�ش�شة

اأقل من 0.3بني 1و0.3بني 2.5 و1بني 5 و2.5بني 10 و5اأكرث من 10 الطرق

اأ�شغال املن�شاآت الفنية
OUVRAGE D'ART

اأقل من 0.5بني 1 و0.5بني 5 و1بني 10 و5بني 20 و10اأكرث من 20 

�شبكات املياه )ري و�رشب، جماري 
ال�رشف ال�شحي وخزانات املياه(

اأقل من 0.3بني 1 و0.3بني 2.5 و1بني 5 و2.5بني 10 و5اأكرث من 10

اأقل من 0.5 بني 1 و0.5بني 5 و1بني 10 و5بني 20 و10اأكرث من 20ال�شدود والنفاق والبحريات

اأقل من 0.5 بني 1 و0.5بني 5 و1بني 10 و5بني 20 و10اأكرث من 20حمطات التنقية والتكرير

اأقل من 0.1 بني 0.2 و0.1بني 0.3 و0.2بني 0.5 و0.3بني 1 و0.5اأكرث من 1الآبار اجلوفية

الأ�شغال الكهربائية )نقل توزيع 
وانارة طرق وحمطات التحويل 

ال�شغرى(

اأقل من 0.3 بني 1 و0.3بني 2.5 و1بني 5 و2.5بني 10 و5اأكرث من 10

الأ�شغال الكهربائية )النتاج 
وحمطات التحويل الكربى(

اأقل من 0.5بني 1 و0.5بني 5 و1بني 10 و5بني 20 و10 اأكرث من 20

اأقل من 0.3بني 1 و0.3 بني 2.5 و1بني 5 و2.5بني 10 و5اأكرث من 10�شبكات الت�شالت

------الأ�شغال املتخ�ش�شة

الفصل الثالث
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الدليل الخاص بالصفقات العامة

ال�شاد�شةاخلام�شةالرابعةالثالثةالثانيةالوىلالدرجة

العلمة
الجمالية

اأكرث من
85

بني
70و85

بني
55و70

بني
45و55

بني
30و45

اأقل من
30

الن�شبة املئوية من جمموع علمة التقييم عنا�رش التقييم

40  
30  
5    
10  
10  
5    

اخلربة ال�شابقة
اجلهاز الب�رشي

الهيكل التنظيمي
املعدات

الو�شع املايل
الك�شف امليداين 

يوجد 6 درجات ت�شنيف يف كل فئة هي، با�شتثناء فئة ال�شغال املتخ�ش�شة. 
ال�شفقة  قيمة  اىل  ا�شتناداً  فئة  كل  يف  الدرجة  تق�شيم  جري  اأنه  وامللحظ 

بالدولر المريكي.

ب- عنا�رص التقييم واأهمية كل منها
يجري تقييم موؤهلت ال�رشكة اأو املوؤ�ش�شة اأو املكتب بو�شع علمة خا�شة لكل 
الن�شبة  اأدناه مع  العنا�رش مبينة يف اجلدول  التقييم. وهذه  عن�رش من عنا�رش 
التي خ�ش�شت لها من علمة التقييم الجمالية. مع ال�شارة اىل اأن العلمة 
يطلب  التي  الفئات(  )اأو  الفئة  الت�شنيف يف  درجة  حتدد  التي  هي  الإجمالية 

املر�شح ت�شنيفه فيها.

ج- عالمة التقييم الجمالية لكل درجة
ت�شنف ال�رشكة اأو املوؤ�ش�شة اأو املكتب يف درجة حمددة وفقاً لعلمة التقييم 

الجمالية وذلك كما هو مبني يف اجلدول اأدناه:

© Institut Des Finances Basil Fuleihan

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

and is copyrighted work.



36

العقد املنفذ عامل امل�شاعفة

1.00   
1.25   
1.50   

خلل ال�شنوات اخلم�ش الخرية
بني ال�شنوات اخلم�ش وال�شنوات الع�رش  املن�رشمة

قبل ال�شنوات الع�رش املن�رشمة 

د- طريقة ت�صنيف املتعهدين )و�صع عالمات التقييم(
احكام وملحظات عامة

توؤخذ يف احل�شبان، يف تقييم اخلربة ال�شابقة، امل�شاريع املنفذة خلل ال�شنوات 
الـ 30 املا�شية.

يف  ليوؤخذ  تنفيذه(  خلل  )القيمة  م�رشوع  لكل  ال�شا�شية  القيمة  تعدل 
احل�شبان ت�شاعد التكلفة وتاريخ اخلربة وذلك بتطبيق عامل امل�شاعفة وفقاً 

ملا يلي:

اللبنانية اىل الدولر المريكي وفقاً  باللرية  حتول قيمة ال�شفقات املعقودة 
ل�شعر ال�رشف يف حينه.

تعدل قيمة العقود الدولية )اأي املنفذة خارج لبنان( بنف�ش الطريقة املبينة 
اإذا كان  ذلك:  )0.75(. مثال على  ي�شاوي  اأعله ويطبق عليها عامل خف�ش 
املقاول قد نفذ عقداً، خارج لبنان، عام 1985، بقيمة 10 مليني دولر امريكي 

يف حينه، فاإن القيمة املعدلة للعقد ت�شبح: 
10 مليني دولر اأمريكي × )1.5( × )0.75( = 11.25 مليون دولر امريكي.

يجب ان تكون افادات اخلربة العائدة لأ�شغال يف القطاع اخلا�ش م�شدقة من 
قبل اإحدى نقابتي املهند�شني يف لبنان.

يجب ان تكون افادات اخلربة العائدة لأ�شغال منفذة خارج لبنان م�شدقة وفقاً 
لل�شول املعتمدة.

العائدة لأ�شغال يف القطاع العام �شادرة عن  افادات اخلربة  يجب ان تكون 
يوؤخذ يف هذه  التنفيذ حل�شابها. ول  التي مت  البلدية  اأو  الدارة  اأو  املوؤ�ش�شة 

الفادة اإل اإذا كانت مقرونة ب�شهادة ح�شن �شري التنفيذ  من الدارة املعنية.
يف تقييم املعدات اململوكة اأو امل�شتاأجرة من قبل ال�رشكة اأو املوؤ�ش�شة توؤخذ 
تتجاوز  والتي  فقط  الفئة  ا�شغال  مع  تتنا�شب  التي  املعدات  احل�شبان  يف 

قيمتها 10 اآلف دولر اأمرييكي.
اأو املوؤ�ش�شة  يق�شد باجلهاز الب�رشي املهند�شون الذين يعملون يف ال�رشكة 
يف  عاملني  ب�شفتهم  لبنان  يف  املهند�شني  نقابتي  احدى  لدى  امل�شجلون 

ال�رشكة اأو املوؤ�ش�شة، على اأن تدل بياناتهم املهنية على ذلك.
اإذا كان املر�شح للت�شنيف جمموعة مندجمة من �رشكتني )اأو اأكرث( يجري 
لو  املندجمة كما  )اأو موؤهلتها( ويجري تقييم املجموعة  دمج موؤهلتهما 

كانت �رشكة واحدة.
بالن�شبة اإىل راأ�ش مال ال�رشكة اأو املوؤ�ش�شة املر�شحة للت�شنيف، يجب ان ل يقل 

عن املبلغ املحدد يف اجلدول املبني ادناه وفقاً لدرجة الت�شنيف.

)Joint-Venture(

الفصل الثالث
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الدليل الخاص بالصفقات العامة

جدول ت�شنيف املتعهدين - جدول حتديد احلد الدنى لراأ�ش املال )مبليني اللريات اللبنانيرّة(

الدرجة 
الفئة

الوىل
)ل.ل.(

الثانية
)ل.ل.(

الثالثة
)ل.ل.(

الرابعة
)ل.ل.(

اخلام�شة
)ل.ل.(

ال�شاد�شة
)ل.ل.(

10050251055املباين

200100501055املباين املتخ�ش�شة

10050251055الطرق

200100501055ا�شغال املن�شاآت الفنية

�شبكات املياه )ري و�رشب، جماري 
ال�رشف ال�شحي وخزانات املياه(

10050251055

200100501055ال�شدود والنفاق والبحريات

200100501055حمطات التنقية والتكرير

55 10555الآبار اجلوفية

ال�شغال الكهربائية )نقل وتوزيع 
وانارة طرق وحمطات التحويل 

ال�شغرى(

10050251055

ال�شغال الكهربائية )النتاج 
وحمطات التحويل الكربى(

200100501055

10050251055�شبكات الت�شالت

ا�شتناداً اىل ما تقدم يجري الت�شنيف يف كل فئة وفقاً ملعايري وا�شحة ودقيقة 
وحيادية. نورد على �شبيل املثال فئة املباين التي يتم الت�صنيف فيها وفق ما يلي:

)1( تقييم اخلربة ال�صابقة
جمموع  الجمالية  العلمة  وتكون  التايل  للجدول  وفقاً  العلمات  تعطى 

العلمات العائدة لكل م�رشوع على اأن يكون احلد الق�شى 40 علمة.

OUVRAGE D’ART
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العلمة احلد الق�شى للعلمات قيمة ال�شفقة املنفذة 
)مبليني الدولرات الأمريكيرّة( 

-
-
12
9
6
3
  

20
9
4
3
2
1

اأكرث من 10
بني 10 و5
بني 5 و2.5 
بني 2.5 و1 
بني 1 و0.3

اأقل من 0.3 

)2( تقييم اجلهاز الب�رصي
تعطى العلمات للجهاز الب�رشي وفقاً للجدول التايل، على اأن يكون احلد الق�شى 15 علمة.

املوؤهلت

واخلربة

مهند�ش  
مدين

اأو معماري
ذو خربة

اأقل من 
5 �شنوات

مهند�ش
كهربائي اأو

ميكانيكي ذو
خربة اأقل

من 5 �شنوات

مهند�ش 
مدين

اأو معماري
ذو خربة

بني 5 و10
�شنوات

مهند�ش
كهربائي اأو

ميكانيكي ذو
خربة بني 5
و10 �شنوات

مهند�ش 
مدين

اأو معماري
ذو خربة

اأكرث من 10
�شنوات 

مهند�ش
كهربائي 

ميكانيكي 
ذو خربة 

اأكرث من 10 
�شنوات

1.51.53344العلمة

الذي يجري تقييم موؤهلته  املوؤ�ش�شة  اأو  ال�رشكة  الفني يف  املدير  اأعله  اإليه  امل�شار  الب�رشي  ل يدخل يف نطاق اجلهاز 
وخربته ب�شفة م�شتقلرّة ويح�شل على علمة حدها الق�شى )15(. وبذلك يكون احلد الق�شى لعلمات اجلهاز الب�رشي 

الجمايل )30( علمة.

الفصل الثالث
التصنيف و التسجيل المسبق للموردين والمقاولين
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الدليل الخاص بالصفقات العامة

)3( الهيكل التنظيمي
للجدول  وفقاً  املوؤ�ش�شة  اأو  لل�رشكة  التنظيمي  للهيكل  العلمات  تعطى 

التايل، على اأن يكون احلد الق�شى 5 علمات:

يف   )ISO( �شهادة  على  حا�شلة  املوؤ�ش�شة  اأو  ال�رشكة  كانت  اإذا  مالحظة: 
التنظيم تعطى 5 علمات تلقائياً.

اخلربة العامة
 يف التنفيذ

اأكرث من 20 �شنةاأكرث من 15 �شنةاأكرث من 10 �شنواتاأكرث من 5 �شنوات

3456العلمة

القيمة العليا مل�رشوع
كان م�شوؤولً عن تنفيذه

خلل ال�شنوات الع�رش الخرية

اأكرث من
مليون دولر

اأمريكي

اأكرث من ثلثة
مليني دولر 

اأمريكي

اأكرث من خم�شة 
مليني دولر امريكي.

اأكرثمن ع�رشة
مليني دولر

اأمريكي

12.53.55العلمة

ًم�شتوى الهيكل التنظيمي مقبولجيدجيد جدا

532العلمة

تاريخ العمل يف ال�رشكة ب�شفة 
مدير فني

منذ اأكرث من �شنة 
واأقل من 4 �شنوات

منذ اأكرث من 4 
�شنوات

24العلمة

بالن�شبة اإىل املدير الفني، يجب اأن يكون مهند�شاً يعمل يف ال�رشكة اأو املوؤ�ش�شة 
طالبة الت�شنيف ب�شفته هذه ويجري تقييم خربته على النحو التايل:
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)4( املعدات
تعطى كل اآلية علمة بالن�شبة اإىل عمرها وعلمة اأخرى بالن�شبة اإىل حالتها، 

وذلك على النحو التايل:

علمة بالن�شبة اإىل احلالة علمة بالن�شبة اإىل امللكية علمة بالن�شبة اإىل العمر 

1.00 مملوكة  

0.75 م�شتاأجرة  

ً جيدة جدا

جيدة

مقبولة

اأكرث من خم�ش �شنوات
             

بني 2 و5 �شنوات
 

اأقل من �شنتني 

 
         

حت�شل كل اآلية على علمة ت�شاوي  قيمتها مبليني الدولرات المريكية العلمة 
بالن�شبة اإىل العمر × العلمة بالن�شبة اإىل احلالة × العلمة بالن�شبة اإىل امللكية
وتمع العلمات جلميع املعدات للتو�شل اىل العلمة النهائية العائدة لتقييم 

املعدات، على اأن يكون احلد الق�شى للعلمة الجمالية هو )10(.

)5( الو�صع املايل
ي�شرتط على كل �رشكة اأو موؤ�ش�شة تقدمي �شهادة عدم افل�ش �شادرة عن املحكمة 
التجارية ويجري تقييم الو�شع املايل بناء على افادة من م�رشف معرتف به. تعطى 
علمة 0.8 لكل 100 مليون لرية من الت�شهيلت املالية مع حد اأق�شى 10 علمات.

)6( الك�صف امليداين
تعطى علمة يكون حدها الق�شى 5 بالن�شبة اإىل املعلومات والنطباعات الناتة 
من الزيارة امللزمة ملوقع ال�شغال ومكاتب وم�شتودعات ومرائب ال�رشكة اأو املوؤ�ش�شة.

1

2

3

6

4

2

الفصل الثالث
التصنيف و التسجيل المسبق للموردين والمقاولين
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الدليل الخاص بالصفقات العامة

هـ- هيئة ت�صنيف املتعهدين وال�صت�صاريني
: -  تتاألرّف هيئة واحدة لت�شنيف املتعهدين وال�شت�شاريني وت�شمرّ

 
رئي�شاً مدير عام رئي�ش فرع ال�شوؤون الفنية يف رئا�شة جمل�ش الوزراء 
ع�شًوا مدير عام املوارد املائية والكهربائية يف وزارة الطاقة واملياه 
ع�شًوا مدير عام الطرق واملباين يف وزارة ال�شغال العامة والنقل 
ع�شًوا مدير عام الن�شاء والتجهيز يف وزارة الت�شالت 
ع�شًوا مدير عام اإدارة التفتي�ش املركزي 
ع�شًوا مندوب عن قيادة اجلي�ش اللبناين 
ع�شًوا مندوب عن جمل�ش المناء والعمار 
ً ع�شوا مندوب عن كل من نقابتي املهند�شني يف بريوت وال�شمال  
ع�شًوا مندوب عن املقاولني 
مندوب عن كل من جمل�ش اجلنوب وال�شندوق املركزي للمهجرين  اأع�شاء

-   يحدد نظام عمل الهيئة وتعوي�شات اع�شائها مبر�شوم ي�شدر بناء على  
     اقرتاح رئي�ش جمل�ش الوزراء.

-   تتوىل ادارة املناق�شات مهمة امل�شاندة اللوجي�شتية لهذه الهيئة وذلك يف 
ات املنوطة بها.      تنفيذ املهمرّ

     يعاد النظر بافادات الت�شنيف كل خم�ش �شنوات، اأو عند ال�رشورة.

 2- ت�صنيف الإ�صت�صاريني

تت�شابه عملية ت�شنيف الإ�شت�شاريني مع ت�شنيف متعهدي الأ�شغال مع بع�ش 
ومعرفة  خربات  من  فيها  يطلب  وما  العمل  طبيعة  تقت�شيها  التي  الفوارق 

فنية، ومن مراكز الإختلف:
تق�شيم الفئات اىل 13.

عند حتديد  املعدات  واإلغاء  املعلوماتية  ونظم  ال�شابقة  اخلربة  على  الرتكيز 
عنا�رش التقييم.

اإعطاء علمات اأكرث عند تقييم اجلهاز الب�رشي.

اأما جلنة الت�شنيف وباقي امل�شائل فهي واحدة ل تتغري بالن�شبة اإىل الأ�شغال 
والدرو�ش، 
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الفصل الرابع
طرائق الشراء الحكومي: دورة الشراء

افرد قانون املحا�شبة العمومية ق�شماً خا�شاً بال�شفقات العامة وحدد فيه طرائق 
امتامها و�رشوطها العامة ولكنه اأغفل تفا�شيلها الأخرى، ولي�ش معنى ذلك عدم 
تطبيق باقي اأحكام هذا القانون على هذه ال�شفقات بل على العك�ش، اذ تطبق 
اأحكام هذا الق�شم اإ�شافة اإىل الأحكام العامة فياأتي التف�شيل للإي�شاح ولتقييد 

الإدارة اأحياناً حر�شاً على املال العام وللح�شول على اأف�شل النتائج.

ذ �شفقات اللوازم والأ�شغال واخلدمات اإما   تدر الإ�شارة بادئ ذي بدء اىل اأن الإدارة تنفرّ
بوا�شطة �شفقات تعقدها  مع الغري واإما بوا�شطة عمالها وم�شتخدميها مبا�رشة، 

اأي بطريقة الأمانة، على اأن حت�شل على املواد اللزمة بطرائق التعاقد مع الغري.

اأو  اإن التعاقد مع الغري هو العمل الذي مبوجبه تعهد الإدارة اإىل الغري )امللتزم 
املتعهد( تنفيذ عمل معني وفق �رشوط حمددة مقابل مبلغ معني تدفعه الإدارة 

له، وهذا هو املق�شود بال�شفقات العامة.

املالية  والأنظمة  العمومية  املحا�شبة  قانون  عليها يف  املن�شو�ش  الأحكام  اإن 
بالن�شبة اإىل نفقات اللوازم والأ�شغال واخلدمات تطبق على النفقات التي تنفذها 
الإدارة العامة والتي توؤخذ الإعتمادات ال�رشورية لتنفيذها من موازنة هذه الإدارة.

اأما بالن�شبة اإىل النفقات التي متول مبوجب اتفاقات قرو�ش خارجية فقد ن�شت 
املادة 60 من قانون موازنة عام 1999 املوؤكدة باملادة الثامنة  من قانون موازنة عام 
2003 واملادة الثامنة من موازنة 2004 اأي�شاً على اأن تطبق يف اإنفاق اتفاقيات 
القرو�ش اخلارجية، مع خمتلف الإدارات واملوؤ�ش�شات العامة والبلديات، الأحكامجُ 
النظاميةجُ املعتمدةجُ لدى اجلهة املقر�شة، �شواء كان هذا الإنفاق من اجلزء املحلي 

اأم كان من اجلزء الأجنبي، على اأن تخ�شع لرقابة ديوان املحا�شبة املوؤخرة.
من  انطلقاً  تنفذها  التي  الإدارة  ب�شفقات  يلي  ما  يف  الي�شاح  �شينح�رش 

انظمتها ولي�ش بال�شفقات املمولة من جهات خارجية. 

اإن الهدف الأ�شا�شي من هذه الأحكام هو بيان طريقة تطبيق القانون وو�شع 
اآليات للح�شول على اأف�شل ال�شلع واخلدمات باأف�شل الأ�شعار. لذلك عمدنا اإىل 
و�شع مناذج عن دفاتر �رشوط وم�شتندات الدعوات والتلزمي للتو�شل اىل النتائج 

املرجوة يف هذا الإطار. 

تدر الإ�شارة اىل اأن القانون، مهما بلغ من الأهمية والتطور، تبقى نتائجه رهناً  
بالإن�شان الذي يطبقه.
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الدليل الخاص بالصفقات العامة

�أولاً : طر�ئق �ل�رض�ء

اإن مرحلة عقد النفقة هي املرحلة الأهم لأنه عليها يبنى كل �شيء لحق، ويحدد قانون املحا�شبة العمومية طريقة 
التعاقد واأ�شوله اإ�شافة اإىل القوانني الأخرى واملبادئ العامة املماثلة للقانون من حيث الأهمية، لذلك ل ميكن خمالفة 

هذه املبادئ.

على الإدارات العامة اأن تتوخى يف عقد �شفقاتها حتقيق اأف�شل خدمة باأقل تكلفة ممكنة، اأي حماية م�شاحلها املالية 
والفنية. ولكي تتو�شل هذه الإدارات اإىل الأهداف املتوخاة من تعاقدها هناك اأمور كثرية عليها مراعاتها، منها ما هو 
من�شو�ش عليه �رشاحة يف اأنظمتها ومنها ما هو م�شتوحى من املبادئ العامة يف عقد ال�شفقات العمومية، وذلك يف 

ما يتعلق بطريقة اختيار املتعاقد معه  وبالإجراءات التي ت�شبق التعاقد ومبراقبة العقد واإبرامه.

مبدئيرّة  ب�شفة  العمومية  املناق�شة  بطريقة  واخلدمات  والأ�شغال  اللوازم  �شفقات  عقد  وجوب  على  القانون  ين�ش 
واأ�شا�شيرّة، غري انه ميكن يف بع�ش احلالت املحددة ح�رشاً عقد ال�شفقات باملناق�شة املح�شورة اأو ا�شتدراج العرو�ش اأو 

ها. بالرتا�شي اأو مبوجب بيان اأو فاتورة. �شنعر�ش اأدناه �رشوط واآليات كل طريقة مع بع�ش الإجتهادات التي تخ�شرّ

 
 1- املناق�صة العمومية

م  قدرّ من  مع  التعاقد  مبقت�شاها  الإدارة  وتلتزم  م�شبًقا،  احلاجة  عن  فيها  يجُعلن  طريقة  هي  العمومية  املناق�شة  اإن 
تتم  والذي  لل�شفقة  العائد  اخلا�ش  ال�رشوط  دفرت  عليه يف  من�شو�ش  هو  ملا  وفقاً  العرو�ش  اأف�شل  اأو  الأ�شعار  اأدنى 

اأ�شا�شه. على  املناق�شة 

وقد جاء يف املادة 121 من قانون املحا�شبة العمومية انه »تعقد �شفقات اللوازم والأ�شغال واخلدمات باملناق�شة العمومية.

غري اأنرّه ميكن، يف احلالت املبينة يف ما يلي، عقد ال�شفقات بطريقة املناق�شة املح�شورة، اأو ا�شتدراج العرو�ش، اأو الرتا�شي، 
اأو مبوجب بيان اأو فاتورة.« وبذلك تظهر املناق�شة على انها الأ�شا�ش يف  التعاقد كما ذكرنا اأعله.

الك�شف  اأ�شعار  من  مئوي  تنزيل  اأ�شا�ش  على  واإما  العار�ش  يقدمه  �شعر  اأ�شا�ش  على  اإما  العمومية  املناق�شة  وتري 
التخميني امل�شار اإليه يف منت دفرت ال�رشوط اخلا�ش العائد لل�شفقة.

اإن املناق�شة العمومية هي الطريقة العادية لإجراء ال�شفقات العمومية. مبعنى اآخر، ميكن اإجراء اأي �شفقة عمومية 
بطريقة املناق�شة العمومية، وذلك مهما بلغت قيمتها اأو نوعها.

اأ�شا�شية  )اأدنى الأ�شعار لأف�شل خدمة( هناك ثلثة مبادئ  يف �شبيل حتقيق الغاية املتوخاة من املناق�شة العمومية 
او  الأ�شعار  اأدنى  قدم  من  اإىل  ال�شفقة  اإ�شناد  وجوب  اإىل  اإ�شافة  وامل�شاواة،  واملناف�شة  العلنية  وهي:  مراعاتها  يجب 

اأف�شل العرو�ش.
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طرائق الشراء الحكومي: دورة الشراء

�أ- مبد�أ �لعلنية
املناق�شة  ترعى  التي  الأ�شا�شية  املبادئ  من  هو  ال�شفقة  عن  الإعلن  اإن 

العمومية، كما اأن امل�شا�ش به يجُعدرّ عيباً جوهرياً يوؤدي اإىل اإلغاء التلزمي.
ويعني مبداأ العلنية: الإعلن عن ال�شفقة وعلنية جل�شة التلزمي.

)1( �لإعالن �مل�صبق عن �ملناق�صة
ميثرّل هذا الإعلن عن�رش جذب للموردين املحتملني، لذلك فهو يكت�شب اأهمية 

كبرية على �شعيد تاأمني املناف�شة واجناح ال�شفقة، وهو يجري على مرحلتني:

)�أ( �خلطة �ل�صنوية
ترى املناق�شات العمومية واملح�شورة على اأ�شا�ش برنامج �شنوي عام يعلن عنه 
يف تواريخ ل يجوز اأن تتعدى ال�شهر الثاين الذي يلي ن�رش املوازنة. وهذا ما ي�شمى 
اخلطة ال�شنوية التي يجب ان تكون وا�شحة وم�شرية اىل التواريخ التقريبية لكل 
نة جميع املعلومات املمكنة التي �شيتمكن املتعهدون على  �شفقة، ومت�شمرّ

اأ�شا�شها من درا�شة اإمكانات امل�شاركة.

)ب( �لإعالن �خلا�ص بال�صفقة
مو�شوع  عن  املناق�شة  يف  ال�شرتاك  يف  الراغبني  جميع  اإعلم  اإىل  يرمي  وهو 
ال�شفقة ومهلة ومكان وتقدمي العرو�ش، اإ�شافة اإىل مكان وطرائق الطلع على 

جميع �رشوط ال�شفقة وتفا�شيلها وال�شتح�شال على دفرت ال�رشوط.
يجب ان يت�شمن الإعلن  معلومات اأ�شا�شية تخت�رش عادة مبا يلي:

ا�شم الإدارة التي تري املناق�شة.
مو�شوع ال�شفقة.

طريقة اجرائها.
مكان وزمان اإجراء املناق�شة )باليوم وال�شاعة(.
مهلة تقدمي العرو�ش وطريقة ومكان تقدميها.

املوؤهلت املطلوبة لل�شرتاك يف املناق�شة.
قيمة التاأمني املوقت.

مكان الطلع على دفرت ال�رشوط اخلا�ش وطريقة ال�شتح�شال عليه )ميكن 
من  الثمن  د  يحرّ األرّ  يجب  امنا  ال�رشوط،  دفرت  مقابل  ثمن  الإدارة  تقب�ش  ان 

املناف�شة، لذلك يجب ق�رشه على تكاليف الطباعة والت�شوير(.

)2( �أ�صول �لإعالن عن �ملناق�صة
يعلن عن كل مناق�شة يف اجلريدة الر�شمية ويف ثلث �شحف يومية على 

الأقل، قبل التاريخ املحدد للتلزمي مبدة 15 يوماً على الأقل.
وميكن خف�ش املدة اإىل خم�شة اأيام على الأقل عند اإعادة  املناق�شة، اأو  عند  
ال�رشورة،  �رشط اأن يقرتن اخلف�ش م�شبقاً  مبوافقة املرجع ال�شالح لعقد النفقة.

يعلن وفقاً للأ�شول نف�شها عن كل تعديل يطراأ على دفرت ال�رشوط بعد ن�رش 
اإعلن املناق�شة.

ان يوم ن�رش الإعلن ويوم اإجراء املناق�شة ل يدخلن يف ح�شاب مهلة الإعلن.
مثال ذلك : جرى الإعلن يف 2008/2/1 وحتدد موعد التلزمي يف 2008/2/16، 
ل يدخل اليوم الأول يف الإحت�شاب والإعلن جرى ملدة 14 يوماً، لذلك تكون 

ال�شفقة غري قانونية. 
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الدليل الخاص بالصفقات العامة

)3(  علنية �جر�ء�ت �لتلزمي وجل�صة �ملناق�صة:
مل ين�ش قانون املحا�شبة العمومية او الأنظمة املالية العائدة للموؤ�ش�شات العامة على علنية اإجراءات املناق�شة؛ اإل ان 
تطبيق العلنية يف اإجراءات املناق�شة معتمد يف لبنان وم�شتفاد من جممل الن�شو�ش التي ترعى املناق�شة العمومية.

من موؤدى ذلك:
اتاحة املجال جلميع العار�شني حل�شور جل�شة التلزمي.

و�شع حم�رش بجميع الأمور التي حدثت اثناء اجلل�شة.
معرفة اجلميع مبوعد جل�شة التلزمي.

اطـــلع اجلميع على ظـــروف وموا�شفات الأعمال املطلوبة.

ب- مبد�أ �ملناف�صة
يق�شي مبداأ املناف�شة اف�شاح املجال اأمام اأكرب عدد ممكن من العار�شني لل�شرتاك يف املناق�شة، ويتاأمن ذلك مبدئياً برتك 

احلرية للجميع لل�شرتاك فيها.
اإمنا ترك احلرية للجميع لل�شرتاك يف املناق�شة ب�شفة مطلقة ينطوي على عدة خماطر توؤدي يف بع�ش الحيان اإىل احلاق 
ال�رشر بامل�شلحة العامة )عدم كفاءة امل�شاركني الفنية اأو املالية(. لذلك اأجُعطيت الإدارة العامة �شلحية حتديد املوؤهلت 
وال�رشوط اخلا�شة الواجب  توافرها يف من يريد ال�شرتاك يف املناق�شة، اإ�شافة اإىل �رشوط التنفيذ اخلا�شة للتلزمي وعدم 

فتح باب ال�شرتاك يف املناق�شة امام اأي كان. 
ي�شتلزم مبداأ املناف�شة عدم ال�شري باملناق�شة اإذا مل يتقدم لها اكرث من عار�ش مقبول، ويجُعدرّ ار�شاء ال�شفقة على العار�ش 

الوحيد خمالفة قانونية.

ج- مبد�أ �مل�صاو�ة
يعني مبداأ امل�شاواة معاملة الإدارة جميع الراغبني يف ال�شرتاك يف املناق�شة العمومية على قدم امل�شاواة. ويتم ذلك:

عند حتديد �رشوط القبول يف ال�شرتاك باملناق�شة بحيث ل يت�شمن دفرت ال�رشوط ما يرجح كفة احد املناف�شني دون 
�شبب م�رشوع.

عند ف�ش العرو�ش من قبل جلنة التلزمي بحيث ل يتم رف�ش عر�ش لعدم احتوائه على م�شتند معني وقبول عر�ش اآخر 
ت�شمن نف�ش امل�شتندات....

يف جميع املراحل يقت�شي منح اجلميع املعلومات نف�شها فل تعطى عار�ش اي�شاحات وحتجب عن اآخر.

د- مبد�أ ��صناد �ل�صفقة �إىل من قدم �أدنى �لأ�صعار �أو �ف�صل �لعرو�ص
ان الغاية من املناق�شة العمومية هي حتقيق م�شلحة الإدارة اأو املوؤ�ش�شة وذلك باحل�شول على اأف�شل خدمة اأو �شلعة 

باأقل تكلفة وفقاً ملا �شبق ذكره.

وبذلك يقت�شي ان ي�شند اللتزام موقتاً اإىل من قدم اأدنى الأ�شعار اأو اإىل من قدم اف�شل العرو�ش اإذا كان دفرت ال�رشوط 
يق�شي باعتماد عنا�رش مفا�شلة غري ال�شعر. على ان تعطى العرو�ش املقدمة اإىل �شلع م�شنوعة يف لبنان اف�شلية 
بن�شبة 10 باملئة عن العرو�ش املقدمة اإىل �شلع اأجنبية، و�رشط اأن حتدد ال�شلع الوطنية وال�رشوط التي يجب اأن تتوفر فيها 

لل�شتفادة من هذه الأف�شلية مبرا�شيم تتخذ يف جمل�ش الوزراء بناء على اقرتاح وزير القت�شاد الوطني.
اأما يف اللتزامات التي تري على اأ�شا�ش تنزيل مئوي فعلى جلنة املناق�شة اإ�شناد اللتزام موقتاً اإىل من قدم اأدنى الأ�شعار 

�شمن ال�شعرين التقديريني.

اإما اإذا ت�شاوت العرو�ش بعد اإعطاء ال�شلع اللبنانية الأف�شلية املذكورة اأعله اأعيدت املناق�شة بطريقة الظرف املختوم 
اإذا ظلت عرو�شهم مت�شاوية عني  اأو  بني ا�شحابها دون �شواهم يف اجلل�شة نف�شها؛ فاذا رف�شوا تقدمي عرو�ش جديدة 

امللتزم املوقت بطريقة القرعة بني ا�شحاب العرو�ش املت�شاوية.
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2- املناق�صة املح�صورة

جاء يف قانون املحا�شبة العمومية انه ميكن بقرار من املرجع ال�شالح - اإذا كانت 
طبيعة اللوازم اأو الأ�شغال اأو اخلدمات ل ت�شمح بفتح باب املناف�شة اأمام اجلميع - 
اأن حت�رش املناق�شة بفئة حمدودة من العار�شني ممن تتوافر فيهم املوؤهلت املالية 

والفنية واملهنية املطلوبة.

�شائر  فيه  حتدد  كما  ال�رشوط  دفرت  يف  لة  مف�شرّرّرّ ب�شورة  املوؤهلت  هذه  حتدد 
ال�شمانات التي يجب اأن تتميز بها الأ�شغال اأو اللوازم اأو اخلدمات املطلوبة.

تطبق على املناق�شة املح�شورة جميع الأحكام املتعلقة باملناق�شات العمومية.

املناق�شة  اإجراء  طريقة  ذكر  على  القانون  ياأت  مل  التطبيق،  اآلية  ناحية  من 
ال�شفقات  كل  اأن  البع�ش  وراأى  الطريقة،  هذه  تطبيق  ر  ندجُ لذلك  املح�شورة؛ 
العامة اجلارية بطريقة املناق�شة ميكن اأن يطلق عليها ا�شم مناق�شة حم�شورة، 

لأنها حم�شورة فعلياً باأ�شخا�ش حمددين وفق �رشوط معينة.

لكن يف املقابل جند بع�ش التطبيقات لهذه الطريقة، نذكر منها ما يلي:
املناق�شة  يف  تقدم  اأنرّ  على  املناق�شات  نظام  من  و43   42 املادتان  تن�ش 
املح�شورة امل�شتندات املثبتة توافر املوؤهلت املالية والفنية واملهنية املطلوبة 
حتال  اخلا�شة.  ال�رشوط  دفرت  يف  املحددة  املهلة  �شمن  املناق�شات  اإدارة  اإىل 
وتر�شل  لبترّها،  اخلا�شة  القبول  اإىل جلنة  اأو  املناق�شات،  اإىل جلنة  امل�شتندات 
لإبلغهم  املناق�شات  اإدارة  اإىل  املقبولني  املناق�شني  باأ�شماء  لئحة  اللجنة 

واإبلغ الإدارة املخت�شة النتيجة فوراً.
جاء يف املر�شومني رقم 11573 ورقم 11574 تاريخ 1968/12/30 ما مفاده اأن 

اجلي�ش اللبناين يطبق هذه الطريقة وفق اأ�شلوب يعتمد مرحلتني:
اجلهة  حتدد  حيث   )Prequalification( التاأهيل  هدفها  الأوىل:  1-املرحلة 
املعنية املوؤهلت الفنية واخلربة والإمكانيرّات املالية التي تثبت اأهلية العار�ش. 
يتقدم الراغبون يف ال�شرتاك يف هذه املناق�شات طلباتهم مرفقه بجميع 
امل�شتندات املطلوبة و تعر�ش على جلنة القبول التي تاأخذ قرارها بقبول او 

عدم قبول العار�ش جلهة الهلية.
امل�شار  اللجنة  قبل  املقبولون من  العار�شون  الثانية  املرحلة  ي�شارك يف   -2

اليها اعله، دون �شواهم.

اإن قرار قبول العار�شني لل�شرتاك يف مناق�شات اللوازم ي�شدر م�شبًقا وقبل 
افتتاح جل�شة املناق�شة عن اجلهة ال�شاحلة امل�شوؤولة عن هذه املناق�شات 

اأما يف اللتزامات التي تري على اأ�شا�ش تنزيل مئوي فاإذا ت�شاوت العرو�ش يعني 
امللتزم املوقت بطريقة القرعة بني العرو�ش املت�شاوية.

او  ال�شفقة  ار�شاء  يف  الإ�شتن�شابية  ممار�شة  التلزمي  جلنة  ت�شتطيع  ل  وبذلك 
وتطبيق  ال�رشوط  دفرت  تطبيق  عليها  بل  هي،  حتددها  ل�رشوط  احدهم  اق�شاء 

املطلوب فيه دون زيادة او نق�شان.

الفصل الرابع

طرائق الشراء الحكومي: دورة الشراء
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الدليل الخاص بالصفقات العامة

3- ا�صتدراج العرو�ص

ولي�ش عن جلنة املناق�شات، ولهذه اجلهة اي�ًشا اأن تقرر عند القت�شاء اهمية اللوازم التي ميكن تلزميها لكل من املناق�شني 
كل بح�شب و�شائل النتاج التي اثبت امتلكها.

تطبق على املناق�شة املح�شورة �شائر ال�رشوط املتعلقة باملناق�شات العمومية املذكورة اأعله.

�أ- حالت ��صتدر�ج �لعرو�ص
ين�ش قانون املحا�شبة العمومية ومعظم الأنظمة املالية العائدة للموؤ�ش�شات العامة على اإمكان عقد ال�شفقات 

بطريقة ا�شتدراج العرو�ش يف حالت حمددة ح�رشاً.

التالية:   احلالت  العرو�ش يف  ا�شتدراج  بطريقة  ال�شفقات  عقد  املحا�شبة  قانون  يجيز 
اأ- اإذا كانت قيمتها ل تتجاوز 100.000.000 لرية لبنانية.

   وقد ا�شرتط ديوان املحا�شبة لتاأمني املناف�شة يف هذه احلالة اأن يكون قد تقدم لل�شتدراج اكرث من عر�ش تقل قيمته  
   عن املبلغ املعني.

ب- اإذا كانت قيمتها تتجاوز 100.000.000 لرية لبنانية وكانت تتعلق:
1- بالأ�شغال التي تقوم بها الإدارة على �شبيل التجربة اأو الدرا�شة، �رشط اأن يقرر ذلك الوزير املخت�ش.

2- بالأ�شياء واملواد والغلل التي يجب �رشاوؤها يف مكان اإنتاجها نظراً اإىل طبائعها اخلا�شة.
3- بال�شحن والنقليات وال�شمان.

4- باللوازم والأ�شغال واخلدمات التي مل يقدم يف �شاأنها اأي �شعر يف املناق�شة، اأو قدمت يف �شاأنها اأ�شعار غري مقبولة، 
    واجلدير بالذكر انه جرى الغاء ال�شعر ال�رشي مبوجب قانون موازنة 1978 واأ�شبح �شعباً حتديد الأ�شعار غري املقبولة.
5- باللوازم والأ�شغال واخلدمات التي ل ت�شمح بع�ش احلالت امل�شتعجلة النا�شئة عن ظروف طارئة بطرحها يف 

اأن يقرر ذلك الوزير املخت�ش.    املناق�شة، على 

هناك �رشطان اأ�شا�شيان يقت�شي توافرهما لتطبيق هذه الفقرة:
اأن تكون هذه احلالة م�شتعجلة.

اأن تكون هذه احلالة نا�شئة عن ظروف طارئة.

اأن يقرر  املناق�شة العمومية، على  التي ل ت�شمح طبيعتها بطرحها يف  الفنية  6- باللوازم والأ�شغال واخلدمات 
    ذلك الوزير املخت�ش.

ويف هذا الإطار راأى ديوان املحا�شبة بالراأي رقم 74 / 2001 تاريخ 7/25/ 2001 ان احلالت املذكورة يف الفقرة )ب( 
قد حددت على �شبيل احل�رش، فن�شت يف البنود 1و2و3و4 على نوع ال�شغال واخلدمات واللوازم التي ميكن عقدها 
ن�شاأت  م�شتعجلة  )حالة  معينة  ظروف  توافر  �رشورة  على  اخلام�ش  البند  يف  ون�شت  عرو�ش  ا�شتدراج  بطريقة 
هذه  ماهية  دون حتديد  واخلدمات  واللوازم  ال�شغال  املناق�شة( يف �شفقات  دون طرحها يف  حال  عن ظرف طارئ 
م�شرتطة  وال�شغال  واخلدمات  اللوازم  ماهية  ال�شاد�ش  البند  يف  حددت  انها  اإلرّ  اللوازم،  او  اخلدمات  او  ال�شغال 
وجوب  مع  العمومية  املناق�شة  بطرحها يف  �شماح طبيعتها  عدم  هو  فيها  اخر  �رشط  يتوافر  وان  فنية  تكون  ان 

وال�شاد�ش.  اخلام�ش  البندين  تطبيق  الوزير  تقرير 
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وعليه، يقت�شي تف�شري حالة احل�رشية يف اطارها ال�شيق، وبالتايل فان �شفقات ال�شغال واخلدمات واللوازم، بقطع النظر عن 
مو�شوعها، يجب اأن ترافقها ظروف و�رشوط حمددة يف البندين اخلام�ش وال�شاد�ش من الفقرة )ب( من املادة 145 من قانون 
املحا�شبة العمومية لعقدها بطريقة ا�شتدراج العرو�ش اذا قرر ذلك الوزير املخت�ش، لأن القانون اأوله �شلحية حتقق احلالت 
املطلوبة بحيث يقرر توافرها لكل �شفقة على حدة ويف �شوء ظروفها ، على اأن اإيلء القانون للمرجع املخت�ش تقدير توافر 
ال�رشوط ل يحول دون تثبت  اأجهزة الرقابة، ومنها ديوان املحا�شبة، من المور القانونية وبالتايل مراقبة توافر وجود ال�رشوط 

املعنية.

ب- �جر�ء�ت ��صتدر�ج �لعرو�ص
بتبليغ  الإعلن  من  ال�شتعا�شة  اإمكان  مع  العمومية  باملناق�شات  املتعلقة  الن�شو�ش  العرو�ش  ا�شتدراج  على  تطبق 
املعلومات اللزمة بطريقة �رشيعة وم�شمونة اإىل تار ال�شنف اأو ارباب املهنة الذين ترى الإدارة فيهم مقدرة على تنفيذ 
ال�شفقة، وبذلك يقت�شي اعداد لئحة م�شبقة بتجار ال�شنف او ارباب املهن من قبل املرجع ال�شالح لعقد النفقة وابلغ 

جميع من وردت ا�شماوؤهم يف هذه اللئحة لتقدمي عرو�شهم. 

مل ين�ش القانون على املهلة التي يجب التقيد بها يف حال ال�شتعا�شة من الإعلن بالتبليغ. وثمة من يرى اأن هذه املهلة 
اإمنا يجب يف جميع  يجب األرّ تقل عن املهلة الدنيا للإعلن عن املناق�شة، اإل اأن البع�ش الآخر يرى اأن ذلك لي�ش ملزماً 
الأحوال األرّ تقل املدة املحددة لتقدمي العرو�ش عن الوقت الكايف لتح�شري العار�شني م�شتنداتهم واعداد عرو�شهم وفقاً 

لظروف ال�شفقة.

يف هذا الإطار نو�شح ما يلي:

1- طريقة التلزمي : يجري ا�شتدراج العرو�ش اإما على اأ�شا�ش �شعر يقدمه العار�ش واإما على ا�شا�ش تنزيل مئوي من اأ�شعار 
الك�شف التخميني.

بوا�شطة  املقبولني،  املتعهدين  جميع  اىل  واحدة  دفعة  العرو�ش  ا�شتدراج  طلبات  توجه  الدعوات:  توجيه   -2
بالت�شلرّم. ا�شعار  لقاء  باليد  ت�شلم  اأو  امل�شمون  الربيد 

ويجب التاأكد من اإبلغ املدعوين املحددين لل�شرتاك بال�شفقة عرب ما يلي:

- حتدد املهل لتقدمي العرو�ش.
- يكلف موظف لإبلغ املعلومات اإىل التجار املحددين.

- يجب و�شع حم�رش بالإبلغ ويرفق فيه ورقة التبليغات وفيها اإم�شاء ال�شخ�ش املبلغ.

    جلان ا�شتدراج العرو�ش:
- تري ا�شتدراج العرو�ش لل�شفقة التي ل تتجاوز قيمتها 100.000.000 ل. ل. جلنة خا�شة تعني يف كل اإدارة عامة، بقرار من 

الوزير، وتري ال�شفقات الأخرى جلنة املناق�شات.
ا�شماوؤهم  تبني  اخت�شا�شيني  اأو  بخرباء  للعرو�ش  درا�شتها  يف  ت�شتعني  ان  القت�شاء  عند  العرو�ش  ا�شتدراج  للجان 

وخرباتهم يف تقاريرها.

الفصل الرابع
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4- التفاق بالرتا�صي

�أ- تعريف 
التفاق بالرتا�شي هو طريقة حتدد الإدارة مبوجبها وب�شلطتها ال�شتن�شابية، ال�شخ�ش الذي ترغب يف التعاقد معه، 

ولكن ال�شتن�شابية لي�ش معناها العتباطية بل تري وفق تربيرات معينة لتحقيق امل�شلحة العامة.

يحدد قانون املحا�شبة العمومية يف املادة 147 منه )وكذلك النظام املايل لكل موؤ�ش�شة عامة( احلالت التي يجوز 
فيها عقد ال�شفقات بطريقة التفاق الر�شائي وغالباً ما تعتمد احلالت املن�شو�ش عنها يف املادة 147 من قانون 

املحا�شبة العمومية.

تثري م�شالة تطبيق التفاق بالرتا�شي الكثري من النتقادات، ويرى فيها البع�ش الو�شيلة الف�شلى للح�شول على 
اأف�شل خدمة باأف�شل �شعر نظراً اإىل ما قد يرافق املناق�شة من تواطوؤ بني العار�شني، ولكن يبقى  اأ�شلوب تطبيق 

الإتفاق الر�شائي خالياً من ال�شمانات ال�شكلية وبعيداً من مبادئ املناق�شة.

ب- �رضوط �لتعاقد �لر�صائي
ميكن عقد التفاقات بالرتا�شي، وفقاً للمادة 147 من قانون املحا�شبة العمومية، مهما كانت قيمة ال�شفقة، اذا 

كانت تتعلق هذه التفاقات:
اإما ل�رشورة بقائها �رشية، واإما لأن مقت�شيات  1- باللوازم والأ�شغال واخلدمات التي ل ميكن و�شعها يف املناق�شة، 

ال�شلمة العامة حتول دون ذلك، �رشط اأن يقرر ذلك الوزير املخت�ش.

مثال ذلك : 
تلزمي التنظيف اأو �شيانة الكمبيوتر ل�شخ�ش معني ملنع ت�رشيب معلومات معينة.

�رشورة القيام بت�شليحات معينة ملنع انت�شار مر�ش وبائي عرب املياه.

2-  باللوازم والأ�شغال واخلدمات الإ�شافية التي يجب اأن يعهد بها اإىل امللتزم الأ�شا�شي لئل يتاأخر تنفيذها، اأو ل ي�شري 
�شرياً ح�شناً اإذا جيء مبلتزم جديد اأثناء تنفيذ ال�شفقة، ويجوز ذلك:

ومتثرّل جزءاً  لواحقه،  الأول، وحم�شوبة من  التلزمي  اإجراء  واخلدمات غري متوقعة عند  والأ�شغال  اللوازم  اإذا كانت 
متمماً له.

اإذا كانت اللوازم والأ�شغال واخلدمات يجب اأن تنفذ بوا�شطة اآلت وتهيزات خا�شة ي�شتعملها امللتزم يف مكان 
العمل، على اأن تكون غري متوقعة عند اإجراء التلزمي، واأن متثرّل جزءاً متمماً له.
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يفرت�ش يف هذه احلالة وجود �شفقة اأ�شا�شية ووجود احلاجة اإىل ا�شافات عليها 
اأثناء التنفيذ وبالتايل يجب توافر ال�رشوط التالية:

حدوث �مل�صتجد�ت �أثناء تنفيذ �لعقد: اأي من تاريخ اإبلغ الت�شديق اإىل 
تاريخ الت�شلرّم النهائي.

عدم �لتوقع: اي انه مل يكن يف اإمكان الإدارة توقع الأعمال الإ�شافية دون 
خطاأ منها، مثلً الدرا�شة غري ال�شحيحة ل تربر عدم التوقع.

اً متممااً لالأ�صا�ص: اأي اأن تعديل ال�شفقة الأ�شا�شية  عدُّ �مل�صتجد�ت جزء�
لتاأليف وحدة جديدة يخالف هذا ال�رشط، مثلً: ان تعديل بناء طبقة اإ�شافية 
اإىل اإ�شافة غرف و�شيانة اأخرى يف الطبقات القائمة ل ميثرّل ملحقاً للعقد 

الأ�شا�شي.

3- التي ينح�رش حق �شنعها يف حاملي �شهادات براءة اخرتاعها.
4- التي ميلكها قانونًا �شخ�ش واحد.

ملحظة:
اإن الفقرتني 3 و 4 تطبقان بالن�شبة اإىل الرّلوازم فقط، كما ان الوكيل احل�رشي ينزل 
 )sous-agents(منزلة املالك الوحيد عندما يتعذر احل�شول من الوكلء الثانويني

على �شعر اأدنى من ال�شعر الذي قدمه .

اإل  بتنفيذها  يعهد  اأن  ميكن  ل  التي  الفنية  واخلدمات  والأ�شغال  باللوازم   -5
لفنانني اأو اخت�شا�شيني اأو حرفيني اأو �شناعيني دل الختبار على اقتدارهم.

ملحظة:
تطورّرت اخلربة والفن يف جمالت معينة تطورا كبرياً وما كان ح�رشاً بجهة معينة 
تلزمي  يجوز  ل  ذلك  مثال  كثرية،  الفئات  لدى  الإتقان  �شائع  التطور  مع  اأ�شبح 
الفقرة لأن ما كان ي�شعب  اإىل هذه  ا�شتناداً  الهاتف ر�شائياً  �شيانة مق�شم 
يتطلب  الأمر ل  وهذا  على فئة كبرية.  اليوم �شهلً  اأ�شبح  به  والقيام  اإتقانه 

معارف دقيقة حم�شورة ب�شخ�ش واحد.

لهم  املرخ�ش  املحتاجون  العاهات  ذوو  ي�شنعها  التي  والأ�شغال  باللوازم   -6
اأ�شعارها  تتجاوز  األرّ  على  الجتماعية،  وال�شوؤون  العمل  وزارة  قبل  من  بالعمل 

الأ�شعار الرائجة يف ال�شوق.

7- بنفقات ال�شيافة والت�رشيفات وما �شاكلها من نفقات التمثيل.
مثلً: ا�شت�شافة الوفود.

8- باللوازم والأ�شغال واخلدمات التي اأجريت من اأجلها:
مناق�شتان متتاليتان.

اأو ا�شتدراج عرو�ش على مرتني متتاليتني.
اأو مناق�شة تلها ا�شتدراج عرو�ش.

وذلك دون اأن ت�شفر هذه العمليات عن نتيجة اإيجابية.

الفصل الرابع
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ويجب يف هذه احلالة األرّ ي�شفر التفاق الر�شائي عن �شعر يتجاوز اأن�شب الأ�شعار املعرو�شة اأثناء عمليات التلزمي، اإل يف 
حالت ا�شتثنائية تربرها الإدارة يف تقرير معلل.

لتطبيق اأحكام الفقرة 8 اأعله يجب توافر ال�رشوط التالية:
للأ�شول  وفقاً  متا  قد  العرو�ش  ا�شتدراج  اأو  مناق�شة  تله  الذي  العرو�ش  ا�شتدراج  اأو  املناق�شتان  تكون  اأن 

�شاأنهما. يف  املقررة 
اأن يتم التعاقد بنف�ش ال�رشوط التي مت على اأ�شا�شها اإجراء املناق�شتني اأو ا�شتدراج العرو�ش على مرتني اأو املناق�شة 

التي تلها ا�شتدراج العرو�ش.
األرّ يف�شل بني املناق�شتني املتتاليتني فرتات طويلة، وعلى الإدارة الحتفاظ مبغلفات الأ�شعار ملعرفة ان�شب  يجب 

الأ�شعار املعرو�شة اأثناء عمليات التلزمي لأنه ل ي�شح تاوزها مبدئياً.

9- باللوازم والأ�شغال واخلدمات التي ميكن اأن يعهد بها اإىل املوؤ�ش�شات العامة اأو البلديات.

يحق لل�شخ�ش العام التعاقد مع �شخ�ش عام اآخر ر�شائياً لتنفيذ عمل يدخل يف اخت�شا�ش املتعاقد معه: اأ�شغال كهرباء 
تنفذها موؤ�ش�شة كهرباء لبنان.

10- باللوازم واخلدمات التي توؤمنها الإدارة بوا�شطة املنظمات الدولية.

اإن الدفع ميكن ان يتم بالعملة الأجنبية بوا�شطة م�رشف لبنان وتبقى قيود الإدارة مبيرّنة بالعملة الوطنية مبا يوازي العملة 
الأجنبية، علماً اأنه يجوز و�شع اأ�شعار جميع ال�شفقات بالعملت الأجنبية على اأن يتم الدفع حكماً بالعملة الوطنية.

11- باللوازم والأ�شغال واخلدمات التي ميكن اأن يعهد بها مبوافقة جمل�ش الوزراء اإىل حكومات اأجنبية اأو موؤ�ش�شات تراقبها 
هذه احلكومات، وللحكومة يف مثل هذه احلالة اأن تعفي اجلهة التي تتعاقد معها من ال�رشوط املتعلقة مبحل الإقامة 

والكفالة والغرامات وتوجب الت�شليم قبل القب�ش.

اإن التعامل بني الدول ي�شتدعي اأ�شولً خا�شة تختلف عن الأ�شول العادية.

12- باللوازم والأ�شغال واخلدمات التي يقرر جمل�ش الوزراء تاأمينها بالرتا�شي بناء على اقرتاح الوزير املخت�ش.

يجب ان تطبق  هذه الفقرة عندما ت�شتدعي امل�شلحة العامة التعاقد بالرتا�شي.

اإ�شافة اىل ما تقدم، ميكن التعاقد بالرتا�شي على �شفقات اخلدمات التقنية )درو�ش وو�شع دفاتر �رشوط ومراقبة تنفيذ 
اأ�شغال وم�شاريع...اإلخ( مهما بلغت قيمتها اإذا كانت تاوز اإمكانيات الإدارة.

وتطبق على هذه ال�شفقات الأحكام التالية:
ل يجوز التعاقد اإل مع من تتوافر فيهم املوؤهلت التقنية اللزمة، على اأن تبني هذه املوؤهلت بالتف�شيل يف درا�شة 

ت�شعها الإدارة قبل عقد ال�شفقة.
ميكن عقد التفاق عند القت�شاء بعد مباراة تري بني من تتوافر فيهم املوؤهلت املذكورة.

تخ�شع هذه ال�شفقات للأحكام الأخرى املتعلقة بالتفاقات بالرتا�شي.
ان و�شع عنا�رش مفا�شلة واختيار اف�شل املر�شحني على اأ�شا�ش هذه العنا�رش يحقق ال�شفافية ويناأى بالإدارة من 

الإ�شتن�شابية.
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ج- �جر�ء�ت �لتعاقد بالرت��صي
يو�شع للتفاقات بالرتا�شي دفرت �رشوط خا�ش عند القت�شاء، وحتدد �شلحيات املرجع ال�شالح لعقدها وفق ما ياأتي:

املدير اأو رئي�ش امل�شلحة يف حال عدم وجود مدير اإذا كانت قيمة ال�شفقة ل تتجاوز 10.000.000 لرية لبنانية.
املدير العام اإذا كانت قيمة ال�شفقة تزيد على 10.000.000 ل. ل. ول تتجاوز 35.000.000 ل. ل.

الوزير يف احلالت الأخرى.

ويجري التعاقد باإحدى الطرائق التالية:
مبوجب عقد بني املرجع املخت�ش وبني �شاحب العلقة.

مبوجب تعهد يذيل به �شاحب العلقة دفرت ال�رشوط اخلا�ش.
مبوجب عر�ش من �شاحب العلقة يوافق عليه املرجع املخت�ش.

مبوجب تبادل خمابرات بني �شاحب العلقة وبني املرجع املخت�ش، وفقاً للعرف التجاري.

علوة على الأحكام اأعله، تطبق على التفاقات بالرتا�شي الأحكام املتعلقة باملناق�شات العمومية جلهة الكفالة النهائية 
وتنفيذ العقد والت�شلرّم والدفع.

5- البيان والفاتورة
�أ- حالت �لعقد ببيان �و فاتورة

 ميكن عقد ال�شفقات مبوجب بيان اأو فاتورة:
1- اإذا كانت قيمتها ل تتجاوز 3.000.000 )ثلثة مليني لرية( يطبق هذا الإجراء على تنفيذ موازنة اجلامعة اللبنانية.

2- اإذا كانت اأ�شعار املواد املراد �رشاوؤها حمددة يف تعريفة �شادرة عن الإدارة اأو هيئة دولية معرتف بها ويتعذر احل�شول على
    �شعر اأدنى لها.

3- اإذا كانت ال�شفقة تتعلق با�شتئجار اآليات اأ�شغال عامة مبوجب تعرفة عامة حتدد بقرار من الوزير املخت�ش.

ويحق للبديات عقد ال�شفقة بالفاتورة اإذا مل تتجاوز قيمتها 20 مليون لرية.

ب- �جر�ء�ت �لعقد
الوحدات املخت�شة املخولون  روؤ�شاء  اللجنة املخت�شة. ويحدد  الت�شلرّم  الوحدة املخت�شة، وتوؤمن  رئي�ش  يعقد ال�شفقة 
بعقد ال�شفقات بقرار من الوزير املخت�ش يف الإدارات العامة وبقرار من رئي�ش ال�شلطة التنفيذية يف املوؤ�ش�شات العامة 

والبلديات اخلا�شعة لقانون املحا�شبة العمومية.

مالحظات على �لتعاقد بالفاتورة
- انها طريقة ا�شتثنائية وب�شيطة ول يجوز التو�شع يف اعتمادها.
- ل يجوز تزئة ال�شفقة تو�شلً اىل عقد اجلزئيات ببيان اأو فاتورة.

- اإنها طريقة مب�شطة ي�شتح�شل فيها من �شاحب العلقة على م�شتند للدفع، اإمنا يجب النتباه اإىل �رشورة عقد 
النفقة قبل تنفيذ العمل املطلوب اأو ال�شلع امل�شرتاة.

جتدر �لإ�صارة، يف ما يخ�ّص �لتجزئة �ىل ما يلي: 
- �لأ�صا�ص: اإن التجزئة ممنوعة ويجب اأن تنفذ ال�شفقة بكليتها للحفاظ على طريقة التعاقد كونها متعلقة بقيمة 

هذه ال�شفقة وللإ�شتح�شال على اأف�شل العرو�ش، لن الكمية الكبرية غري املجزاأة تعطي فر�شة اأف�شل للتعاقد.
- �ل�صتثناء: اإمكان التجزئة،  ويجب اتخاذ قرار يحدد املربرات الدافعة اإىل التجزئة، وهي مثلً: عدم اإمكان اإمتام ال�شفقة 

بكليتها مرة واحدة، اأو التعاقد على �شفقة موؤلفة من اأجزاء ل تتاأمن اإلرّ من م�شادر خمتلفة.
وهناك اآراء ا�شت�شارية عديدة لديوان املحا�شبة يف املو�شوع وملحقات ق�شائية برزت فيها الإ�شارة اإىل اأن املخالف عمد اإىل تزئة 
ال�شفقات الواحدة اإىل عدة �شفقات تو�شلً اإىل عقد كل منها بطريقة غري جائرة فيما اإذا عقدت ال�شفقة الأ�شا�شية بكليتها.

الفصل الرابع
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ثانياًا : مقدمة عن عملية �ل�صــر�ء 
)دورة �ل�رض�ء �حلكومي(

�شعيد  على  املتطلبات  بتحديد  احلكومي(  ال�رشاء  )دورة  ال�رشاء  عملية  تبداأ 
املباين  من  جديدة  من�شاآت  اإىل  احلاجة  حتديد  او  معدات،  و  مواد  من  التجهيز، 
اأو اىل �شيانة وت�شغيل املن�شاآت القائمة، كما ي�شمل  واأعمال البنية التحتية 
جمال ال�رشاء احلكومي احلاجة اىل اخلدمات ال�شت�شارية والفنية، ول تنتهي هذه 
الدورة مبجرد توقيع العقد بل متتد خلل فرتة اجناز وتنفيذ العقد اىل حني الت�شلرّم 

النهائي واكتمال فرتة ال�شيانة.

تق�شم دورة ال�رشاء اىل املراحل التالية:
1- مرحلة حتديد احلاجة والتخطيط لل�رشاء )اخلطة ال�شنوية واخلطة املف�شلة 

لكل عملية �رشاء على حدة(.
2- مرحلة العلن وحت�شري وثائق املناق�شة واإجراءات التناف�ش وار�شاء العقد. 
3-  مرحلة ال�رشاف على تنفيذ العقد مبا فيها فرتة ال�شمان امل�شنعية اأو ال�شيانة.

تنفيذ هذه  املتبعة يف  للجراءات  يليه ملخ�شاً  الف�شل وما  �شنقدم يف هذا 
املبادئ  اأن  بالنا  عن  يغفل  األرّ  ويجب  احلكومي.  ال�رشاء  دورة  من  الثلث  املراحل 
الأ�شا�شية للطار القانوين لعملية ال�رشاء كما �شبق تقدميها يف الف�شل الأول 
يجب اأن تراعى خلل تنفيذ املراحل الثلث لل�رشاء، و هي املناف�شة وعدم التمييز 

وال�شفافية والفاعلية و املحا�شبية.

اأف�شح عنها يف وثائق  اأن �رشوط املناف�شة كما   من املهم ان ن�شدد هنا على 
ال�رشاء  جهة  على  وجب  لذلك  الظروف  فتح  بعد  تعدل  ان  ميكن  ل  املناق�شة 
وثائق  اأن  من  تتاأكد  اأن  املح�شور  او  املفتوح  التناف�ش  عملية  خلل  احلكومية 
املناق�شة تفي بالغر�ش من ناحية حتديد حاجة ال�رشاء بح�شب اأن�شب املوجود يف 
ال�شوق وان ت�شمن عملية التناف�ش على النحو الأمثل دون غمو�ش او حماباة، كما 

اأنها تبني ب�شورة ل لب�ش فيها عملية تنفيذ العقد وفرتة ال�شيانة.

املناف�شة )عدا ما ن�ش على  العار�ش يف عمليات  الذي يقدمه  ال�شعر  ي�شمل 
امكان التفاو�ش( كل التزامات العار�ش بح�شب �رشوط املناف�شة و�رشوط الدفع 
وال�شيانة؛ لذلك وجب اأن تثبت هذه ال�رشوط ب�شفة نهائيرّة قبل فتح الظروف. 
من هنا تكمن الأهمية البارزة للتخطيط ال�شليم يف اإعداد دورة ال�رشاء بحيث 
يح�شل امل�شرتي على ما يحتاج اإليه من دون زيادة او نق�شان ويف املكان والوقت 

املنا�شبني وبال�شعر الأف�شل.
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1- حتديد حاجة ال�رصاء

ال�رشاء  اأكرث من �شنوف  اأو  واحد  العامة يف  ال�شفقات  قد ينح�رش مو�شوع 
التالية:

1- �رشاء اللوازم )الب�شائع،املواد اخلام، املعدات، املحروقات... الخ(.
2- اجناز الأ�شغال )اأعمال مقاويل البنى التحتية وال�شيانة... الخ(.

3- تقدمي اخلدمات ال�شت�شارية )ا�شت�شارات ادارية وفنية و هند�شة... الخ(.
 

وتتوافر للجهة املتعاقدة حرية خيار ل باأ�ش بها يف حتديد حاجتها ال�رشائية مبا 
العام لهداف هذه اجلهة من حيث  ال�شنوي والطار  وبرنامج عملها  يتنا�شب 

توفري اخلدمات العامة و اخلدمات املرافقة لها للمواطنني على اأكفاأ وجه.

اجلهة  �شلحية  تقييد  اإىل  العامة  ال�شفقات  حتكم  التي  القوانني  تتطرق  ل 
املتعاقدة من حيث تقرير حاجاتها ال�رشائية با�شتثناء �رشورة مراعاة ال�شفافية 
والفاعلية يف ا�شتخدام املال العام. من هنا تكمن اأهمية و�شحة انتهاج اأف�شل 
ال�شبل يف اتخاذ القرار يف و�شع اخلطة ال�شنوية لعمل املوؤ�ش�شات احلكومية وما 

ينبثق عنها من حاجات ال�رشاء.

من الوا�شح ان تلبية حاجة اجلهة احلكومية من الب�شائع و الأ�شغال واخلدمات 
بوا�شطة  ا  واإمرّ بالإيجار  ا  واإمرّ املبا�رش  ال�رشاء  اإما عن طريق  بها  الإيفاء  ا ميكن  رمبرّ
ا عن طريق ت�شنيع احلاجة بوا�شطة  عقود الت�شغيل اأو عقود ت�شليم املفتاح واإمرّ

انتاج موظفي وعمال اجلهة احلكومية ذاتها.

مبعنى اآخر، ل توجد طريقة واحدة معينة لتلبية حاجة ال�رشاء. لكن ل بد من 
التي تعتمد يف  املثلى هي  الو�شيلة  احلاجة، وهذه  لتلبية  اأف�شل و�شيلة  تدبر 

النهاية يف خطة ال�رشاء ال�شنوية للجهة املتعاقدة.

اإن اأموراً اأخرى متنامية الأهمية ل بد من اأخذها يف احل�شبان عند تقرير الو�شيلة 
املثلى لتلبية حاجة ال�رشاء، مثل اإمكان توفري الوظائف للعاطلني من العمل اأو 
اإمكان  تنفيذ امل�رشوع  يف اأحياء املناطق املهملة التي تفتقر اإىل فر�ش العمل 
اأو امكان احلد من ال�رشر بالبيئة التي قد حتدثه طرائق التنفيذ اأو املعدات التي 

تفتقر اإىل موا�شفات بيئية مقبولة... الخ.

اإذًا، ل بد اأن تتخلل عملية حتديد حاجة ال�رشاء مراجعة داخلية ت�شمن ح�شن 
والأخذ يف احل�شبان  ال�رشاء  املو�شوعة لعملية  املوازنات  ا�شتخدام  الت�رشف يف 
�شيا�شات الدولة الجتماعية والتطويرية، مبا فيها ت�شجيع املنتج املحلي وخلق 
فر�ش العمل اللئقة واملحافظة على �شلمة البيئة. اإن القيام بعملية ناجحة 
م�شبقة  درا�شة  على  يبنى  اأن  يجب  املطلوب  ال�رشاء  ماهية  اأو  نوع  لتحديد 
البيئي  اأثرها  مراعاة  مع  املتوافرة  التقنيرّات  واأحدث  ال�شوق  لو�شع  وعميقة 

والتنموي والجتماعي.

الفصل الرابع
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الدليل الخاص بالصفقات العامة

 2- ا�صتطالع ال�صوق وحتديد املوردين

يجُعدرّ ا�شتطلع ال�شوق، اأي جمع املعلومات الواقعية عن ان�شب ال�شلع واخلدمات 
اإن  ال�رشاء.  اطار تخطيط  الأوىل يف  اخلطوة  املتعاقدة،  اجلهة  تلبي حاجة  التي 
املوجودون  املوردون  ال�شوق ومن هم  املوجودة يف  املنا�شبة  املنتجات  ا�شتك�شاف 
ا�شتك�شـاف  على  كذلك  امل�شرتية  اجلهة  �شي�شاعد  املنتجات  هذه  لتوفري 
املوازنة  مراجعة  حاجات  ا�شتك�شـاف  وعلى  التكلفة  عن  احلديثة  املعلومات 
املوردين  واأداء  التقديرية( و على احل�شول على معلومات عن مقدرة  )التكلفة 
وال�شرتاتيجيات امللئمة للتعاقد. ويكمن مفتاح جناح ال�شفقة وح�شن التنفيذ 
ذوي  واملوردين  الثابتة  اجلودة  ذات  املنتجات  وحتديد  للعمل  الدقيق  الإعداد  يف 

املوؤهلت اخلربة امل�شبقة املنا�شبة.

ويجُعدرّ العلن اأحد الن�شطة التي �شتجذب انتباه املوردين املحتملني، ويجب احلاق 
العلن باأن�شطة  اخرى، وبخا�شة عندما يكون عدد املوردين حمدودًا يف ال�شوق 
مع  ات�شالت  اإجراء  املوردين  حتديد  ان�شطة  تت�شمن  احلالة  هذه  ويف  املحليرّة. 
ال�شفارات واملنظمات التجارية واحل�شول على املعلومات من احتاد امل�شتهلكني 
وامل�شتخدمني لل�شلع يف البلدان الخرى التى ميكن ان تقدم مثل هذه الب�شائع 
والأ�شغال واخلدمات، كما ميكن العلن يف ن�رشات دورية خا�شة يف حالة الب�شائع 

والأ�شغال واخلدمات املعقدة.

خلل  من  املنا�شبة  ال�رشائية  ال�شفقات  حتدد  اأن  امل�شرتية  اجلهة  على  ويجب 
واخلدمات  والأ�شغال  الب�شائع  وماهية  وحجمها،  ونوعها  العقود  عدد  حتديد 
املدرجة بال�شبط يف كل عقد من العقود.  ان دمج البنود املماثلة يف جمموعة 
التكلفة عرب  وفر يف  وحتقيق  الداري  العبء  لتخفيف  يبدو فكرة جيدة  واحدة 
ال�شتح�شال على �شعر اجلملة، اإل ان هنالك عوامل متعددة يجب اخذها يف 

احل�شبان قبل دمج البنود: 

1- عن�رش الزمن وامكان الت�شليم املرحلي : يف هذه احلالة ميكن ا�شتخدام العقود 
»غب الطلب« �شمن كميات حمددة �شلفاً وخلل مدة زمنية ل تتجاوز العام 
الواحد، بهذه الطريقة تتمكن اجلهة امل�شرتية من تطبيق القانون الذي ين�ش 
على منع التجزئة ويف الوقت نف�شه ت�شتفيد من �شعر اجلملة الذي �شوف ي�رشي 

على الكمية الكربى لل�رشاء.
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2- مراعاة الخت�شا�ش يف حتديد حزم ال�رشاء : يجب عدم اخللط بني الب�شائع 
املتعددة امل�شادر يف الت�شنيع يف حزمة �رشاء واحدة لأن ذلك ل ي�شجع امل�شنِعني 
للو�شطاء  فقط  مفتوًحا  التناق�ش  جمال  ويرتك  املناق�شة  يف  ال�شرتاك  على 

الذين �شيبيعون ال�شلعة ب�شعر اأعلى من امل�شنعني.

3- دمج الب�شائع والأ�شغال واخلدمات ال�شت�شارية يف �شفقة "ت�شليم مفتاح": 
هذه هي احلالة الوحيدة التي ميكن بها جمع هذه الأنواع الثلثة من ال�رشاء يف 
�شفقة واحدة، وذلك عندما حتتاج اجلهة امل�شرتية اىل من�شاأة جاهزة للعمل يف 
وقت حمدد ول تريد ان تعر�ش نف�شها ملخاطر عدم جناح عملية ال�رشاء ب�شبب 
ق�شور اأحد اطراف التزويد؛ ففي هذه احلالة يكون مورد واحد هو امل�شوؤول عن 
الت�شليم ويتحمل جميع املخاطر وال�رشار الناجمة عن التاأخري او اأي نق�شان يف 

اأداء املن�شاأة املراد توريدها.

وال�شـوؤال اخلا�ش مبوعد البدء يف اإجراء ال�شفقات ال�رشائية ي�شتلزم حتليلً تاماً 
ملواعيد البدء يف طرح العلن وفرتة التناق�ش املنا�شبة والزمن املطلوب لت�شليم 
اأو تنفيذ الب�شائع والأ�شغال واخلدمات، وهنالك عامل اآخر على اجلهات امل�شرتية 
اأن ت�شعه يف  احل�شبان، األ وهو الزمن املطلوب للموافقات والت�شاريح اللزمة 
كافًة، �شواء ما هو من�شو�ش عليه بالن�شبة اإىل لرقابة امل�شبقة اأو للح�شول 

على عدم املمانعة من موؤ�ش�شات متويل دولية.

 اإن اأدوات التخطيط احلديثة التى تقدمها خمتلف �شــركات برامج احلا�شوب 
ال�رشاء،  بتخطيط  اخلا�شة  البيانات  تنظيم  على  امل�شاعدة  كفاءتها يف  تثبت 
وهي ت�شمح ب�رشعة حتديث اخلطة عندما تقت�شي الظروف ذلك وتوؤدى اىل حتديد 

الزمن احلا�شم لأن�شطة اخلطة.

3- خطة ال�صـــراء ال�صنوية

ال�رشاء  خطة  حت�شري  وجوب  اىل  لبنان  يف  العمومية  املحا�شبة  قانون  ي�شري 
ورد يف  بالتنفيذ كما  البدء  قبل  والإعلن عنها  ال�شنوية لكل جهة حكومية 

اجلزء الأول من هذا الدليل.
يجب اأن يهدف تخطيط وبرجمة امل�شرتيات، �شواء اأكان ذلك مل�رشوع كبري اأو كان 
للتزود باحلاجات اللزمة للقيام بالأعمال واخلدمات املنوطة بجهة حكومية معينة، 
اإىل جذب احلد الأق�شى من التناف�ش مل�شلحة امل�شرتي. قد تلفت العقود الكبرية 
العاملية، وهو ما قد  ال�شواق  والعطاءات على م�شتوى  العرو�ش  انتباه مقدمي 
يحقق وفراً يف التكلفة ولكن يف الوقت نف�شه قد يقلل من فر�شة الفوز بالعقد 

الفصل الرابع
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الدليل الخاص بالصفقات العامة

لدى املوردين املحليني. اإن ا�شتنباط وحتديد طريقة طرح �شفقات ورزم العرو�ش 
والعطاءات امللئمة من خلل خطة ال�رشاء ال�شنوية يتطلب توازن عوامل كثرية، 

وميثرّل عامل الوقت دائًما عن�رشًا اأ�شا�شيا يف تخطيط امل�شرتيات .

بعد حتديد حاجة ال�رشاء من الب�شائع والأ�شغال واخلدمات املطلوبة، تكون من 
م�شوؤولية اجلهة امل�شرتية اأن ترتجم هذه احلاجات اىل �شفقات ورزم ملئمة واإىل 

اإعداد خطة واقعية للدعوة اإىل تقدمي العرو�ش والعطاءات.
 

واخلدمات  والأ�شغال  الب�شائع  جميع  لل�رشاء  ال�شنوية  اخلطة  تبني  اأن  يجب 
املطلوبة من قبل اجلهة احلكومية وتق�شيمها اىل �شفقات �رشائية م�شتقلة مبا 
يتلءم مع اجلدول الزمنى لأداء جميع الن�شطة املتعلقة بهذه اجلهة احلكومية 
من  �شفقة  كل  وتنفيذ  العرو�ش  على  ال�شتح�شال  اأجلها  من  �شيتمرّ  التي 
ال�شفقات امل�شتقلة . وعند التخطيط لل�رشاء يجب اأن يح�شب ح�شاب خا�ش 

للعوامل املتعددة كما هي واردة يف ال�شفحات التالية. 

4- اإعداد اخلطة ال�رصائية لكل �صفقة م�صتقلة
يتطلب اإعداد اخلطة ال�رشائية لكل �شفقة القيام بالأن�شطة التالية :

ومتطلبات اجلودة والنواحي الزمنية لت�شليم  1- تقدمي و�شف دقيق لـ"كمية" 
املعدلة  التقديرية  التكلفة  اإعداد  اللزوم  وعند  واخلدمات،  والأ�شغال  الب�شائع 

لل�شفقة )بح�شب متغريات ال�شوق(.
اأو  املوردين  وجود  ذلك  يف  مبا  التناف�ش  لتحديد جمال  لل�شوق  درا�شة  اإجراء   -2

املقاولني املنا�شبني .
3- حتديد طريقة ال�رشاء بح�شب القوانني املرعية يف لبنان.

الخ"  واأعمال...  "ب�شائع  امللئم  العقد  نوع  اأي  التعاقد،  ا�شرتاتيجية  حتديد   -4
والتقا�شم املتوازن للم�شوؤولية واملخاطر بني امل�شرتى واملقاول/املورد.

ومتطلبات  التقييم  ومعايري  الفنية  "املوا�شفات  املناق�شة  وثائق  اإعداد   -5
و�رشوط التاأهيل".

العرو�ش  وتقييم  املناق�شة  وثائق  وتوزيع  "الإعلن  ال�رشاء:  عملية  اإجراء   -6
والعطاءات وار�شاء العقد".

اإدارة العقد للتاأكد من اأن الب�شائع والأ�شغال واخلدمات قد مت توريدها وفًقا   -7
للجدول الزمني واأن �رشوط الكمية واجلودة قد مت اليفاء بها �شمن امليزانية املحددة.
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 5- املوا�صفات الفنيـــة

يتم حتديد موا�شفات احلاجة ال�رشائية على النحو التايل:

يف حال الب�شائع واللوازم: عن طريق و�شع املوا�شفات الفنية اأو موا�شفات 
ة اأو الغر�ش املنوي �رشاوؤه. الآداء للمعدرّ

يف  معتمدة  فنية  موا�شفات  اإىل  الإ�شارة  طريق  عن  ال�شغال:  حال  يف 
لبنان اأو عاملياً ملثل هذا ال�شنف من الأعمال، مع و�شع موا�شفات خا�شة 
اإ�شافية اذا دعت احلاجة اإىل طلب حت�شني اأو تغيري معني يف هذه املوا�شفات 
القيا�شية. ويجب اأن تتلءم هذه املوا�شفات مع الر�شوم واخلرائط التي حتدد 

املوقع وال�شكل النهائي لل�شغال.
يف حال اخلدمات ال�شت�شارية الفنية: عن طريق و�شع ال�رشوط املرجعية اأو 

بنود نظام عمل ال�شت�شاري املطلوب للخدمات ال�شت�شارية.

ومن  �رشاوؤه،  املراد  لل�شيء  كافياً  و�شفاً  الفنية  املوا�شفات  تقدم  اأن  يجب 
والعمال  ال�شناعية  للوحدات  الفنية  املوا�شفات  تكون  اأن  امل�شتح�شن 
عن  التفا�شيل  من  كبرية  كمية  تخت�رش  لأنها  الأداء،  معايري  وفق  والب�شائع 
ال�شيء املراد �رشاوؤه، مثل الر�شوم التف�شيلية وموا�شفات املواد.... الخ، وترتكز 
املوا�شفات الفنية املنفذة بح�شب الأداء على ال�شيء املراد �رشاوؤه، مع العلم 
اأنه يف اإمكان كل مقدم من مقدمي العرو�ش والعطاءات اأن يعر�ش ت�شميمه 

اخلا�ش ما دام ي�شتوفى الوظائف املطلوبة من ال�شيء املراد �رشاوؤه.

اإن الفوائد الرئي�شية ل�شتعمال املوا�شفات الفنية املنفذة بح�شب الأداء هي:
1- �شهولة الإعداد بدرجة كبرية.

2- توفري مرونة كبرية للمورد.

قد تو�شع املوا�شفات الفنية للب�شائع مثل ال�شلع الأولية والكيميائيرّات واملواد  
على اأ�شا�ش اخل�شـــائ�ش الطبيعية اأو الرتكيب الكيميائي . وميكن اي�ًشا و�شف 
وحتديد هذه الب�شائع بالرجوع اىل عينة من العينات اأو معيار من املعايري ملثل 
ويف  التجارية،  العلمة  اىل  بالرجوع  الب�شائع  و�شف  تنب  ويجب  املواد.  هذه 

احلالت ال�شتثنائية يجب اإ�شافة الن�ش »اأو ما يعادله«.

الفصل الرابع
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تتاألف وثائق العر�ش من ثلثة اأق�شام رئي�شية:

1- ق�شم اإدارى ي�شف القوانني وال�رشوط اخلا�شة بالعر�ش.
2- جدول ال�رشوط واملوا�شفات الفنية التى ت�شف ال�شيء املراد �رشاوؤه.

3- ق�شم تعاقدي ي�شف الأ�شا�ش القانوين للعقد . ان الق�شمني الول والثالث مبنيان يف حالت كثرية على اأ�شا�ش الوثائق 
القيا�شية مع اإمكان حمدود ل�شمول �رشوط معينة . لذلك يجب ممار�شة احليطة واحلذر عند اإعداد املوا�شفات الفنية لكي 

ل يتم اإدخال متطلبات تتعار�ش مع �رشوط الوثائق القيا�شية .

يعتمد جناح عملية التناف�ش وتنفيذ ال�شفقة اأ�شا�ًشا على الإعداد اجليد للموا�شفات الفنية. وهناك بع�ش اخل�شائ�ش املهمة 
التي يجب اأن تراعى، منها:

1- اأن ت�شهل احل�شول على العرو�ش والعطاءات التى ت�شتجيب ل�رشوط املناق�شة. ويجب اأن تكون املوا�شفات الفنية 
حمددة ووا�شحة ب�شورة كافية بغية ا�شتنباط عرو�ش مقبولة فنيًا.

اأو عطاء  اأي مقدم عر�ش  اإعداد املوا�شفات الفنية بطريقة حتد من فر�شة م�شاركة  األرّ يتم  2-  عدم التقييد : يجب 
موؤهل)لي�شت ح�رشية على منتج ما(.

3- ا�شتخدام املعايري الفنية والهند�شية املتعارف عليها دوليًا : �شي�شاعد ا�شتعمال هذه املعايري على زيادة التناف�ش وميكن 
القبول باملعايري الوطنية التي ت�شمن اجلودة املتكافئة مع املعايري الدولية.

يجُعدرّ وجود املوا�شفات الفنية الوا�شحة والدقيقة �رشًطا اأ�شا�شيًّا ملقدمي العرو�ش والعطاءات لل�شتجابة واقعيًا وتناف�شيًا 
اأن تتم �شياغة املوا�شفات بطريقة  ملتطلبات و�رشوط �شاحب العمل. ويف جمال املناق�شات التناف�شية الدولية يجب 
ت�شمح بالتناف�ش اإىلاأق�شى حدرّ ممكن، واأن تقدم، يف الوقت نف�شه، بياناً وا�شحاً باملعايري اللزمة لل�شلعة واملواد و�شنع 
الب�شائع وتقدمي اخلدمات املراد �رشاوؤها، ويجب اأن تن�ش املوا�شفات على اأن تكون جميع الب�شائع واملواد التى تدخل يف 
العمل جديدة وغري م�شتعملة �شابًقا ومن اآخر مناذج انتاج امل�شنع اأو املورد وحتتوي على جميع التح�شينات احلديثة يف 

الت�شميم واملواد، هذا ما مل ين�ش العقد على غري ذلك.

و يو�شي البنك الدويل بادراج ال�رشط التايل يف املوا�شفات الفنية:
 

املراد  واملواد  الب�شائع  يف  ا�شتيفاوؤها  املراد  املحددة  واملعايري  العامة  القواعد  العقد(اإىل  اأينما ا�شتخدمت الإ�شارة )يف   "
توريدها اأو الأ�شغال املراد تنفيذها، ت�رشي اأحكام اآخر طبعة حديثة اأو طبعة منقحة من القواعد العامة واملعايري املتبعة 
ما مل يتم التعبري �رشاحة بغري ذلك )يف العقد(. وحينما تكون هذه املعايري والقواعد العامة وطنية اأو خا�شة ببلد اأو 
منطقة معينة ، يتم القبول باملعايري الخرى امل�شموح بها والتى تكفل امل�شاواة واجلودة العالية ب�شورة اكرث من املعايري 

والقواعد العامة املحــــــددة ".

نقدم يف الفقرات التالية اخل�شائ�ش املميزة لكل نوع من انواع العقود ب�شورة منف�شلة:
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واملوقع.مقدمـــة مثل اإن�شاء خط الأنابيب "  و�شف عام لنوع الأعمال التي يتم تنفيذها " 

اإن�شاء كامل خلط الأنابيب، مبا يف ذلك اختبار ال�شغط والتجربة.جمال الأعمال
قائمة مبختلف �شنوف الن�شطة املراد تنفيذها، فتح الطرق، احلفر، نقل املواد، الرتكيب واللحام، 

الت�شخني امل�شبق، واختبار ال�شغط والتجربة. 

طبًقا لتاريخ البدء يف املوقع والزمن اللزمني للتنفيذ فقط، وقد يطلب من املقاول اأن يقوم الربنامج الزمني
باإعداد برنامج زمني مف�شل وتقدميه مع العر�ش.

الت�شميم والر�شوم 
التف�شيلية . و�شف العمل

جمموعة من الر�شوم التف�شيلية ت�شف م�شار خط الأنابيب والت�شميم املف�شل.
و�شف املتطلبات اللزمة لكل بند من بنود العمل.

قائمة مبختلف بنود العمل والكمية التقديرية لكل بند: ازالة مرت مربع من �شطح الطريق، حفر جدول الكميــــات
مرت مكعب من الرتاب، عدد نقاط اللحام ملقا�ش كل اأنبوب، و�شع مرت من انابيب ال�رشف، اإعادة ردم 

مرت مكعب من احل�شى... الخ.

قائمة باأ�شعار الوحدة، برنامج العمل.معلومات تقدم مع العر�ش
الربنامج الزمني.

برنامج زمني مف�شل، تقارير تقدم العمل، النظم واللوائح املعمول بها يف املوقع، امل�شوؤولية عن التزامات املقــاول 
�شلمة املوقع، الختبارات واملعاينة القانونية، التجربة.

احل�شول على ت�رشيح للمن�شاأة.التزامات "�شاحــب العمل"
الجتماعات اخلا�شة بالن�شــاء. 

املكان، اخلرائط، اأحوال الرتبة، ر�شوم جانبية مبا يف ذلك املرافق املوجودة وظروف واحوال الرتبة.تقرير معاينة ودرا�شة املوقع

موا�شفات دولية اأو وطنية مكافئة حول طريقة تنفيذ خمتلف بنود العمل، مثل: احلفر، تركيب املوا�شفات واملعايري
النابيب، اللحام، العزل، اإعادة الردم ...الخ . ال�شارة اىل املعايري يف كل ق�شم، قابلية اإعادة 

ال�شتخدام.

اختبارات اللحام، امل�شوؤولية، معدل التكرار، موا�شفات الختبار، ت�شحيح العيوب املوجودة، املعاينة والختبار
اختبار ال�شغط.

املعاينـــة النهائيــــة.الت�شلرّم

�أ- �ملو��صفات �لفنية لعقود �لأ�صغال
اإليه  م�شار  هو  كما  الأ�شغال  لعقد  الفنية  املوا�شفات  اإعداد  يتم  ما  عادة 

بالعناوين املذكورة يف اجلدول املبني اأدناه:

الفصل الرابع
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جدول املتطلبات 
واحلاجــــــــات

قائمة باللوازم املنوي �رشاوؤها، مبا يف ذلك و�شف موجز لكل قائمة من قوائم الب�شائع والكمية 
املطلوبة واجلدول الزمني للت�شليم، واخلدمات التابعة املطلوبة مثل الرتكيب والتدريب 

و�شمانات الأداء .

قائمة الأ�شعار، موا�شفات اللوازم واأي خدمات تابعة، و�شف لربامج �شمان اجلودة واإجراءات معلومات تقدم مع العر�ش
وطرائق الختبار واملعاينة .

موا�شفات اأداء اأو موا�شفات فنية لكل نوع من اللوازم.املوا�شفات واملعايري 
الإ�شارة اإىل مرجع او م�شدر املعايري مع امكان قبول املعايري املكافئة

املتطلبات وال�رشوط اللزمة لجراء الختبارات للم�شنع، برنامج �شمان اجلودة . اختبارات ما املعاينة والختبار
قبل ال�شحن .

و�شف مف�شل للحاجات يف حالة اخلدمات التابعة مثل : ال�رشاف ؛ الرتكيب ؛ كتيبات الت�شغيل اخلدمات التابعة
وال�شيانة ؛ تدريب موظفي امل�شرتي .

معايري القبول النهائي للوازم، املعاينة، معايري الداء، الختباراتالقبول النهائي

ب- �ملو��صفـــات �لفنية لعقود �للو�زم

ج- �ملو��صفات �لبيئيـــة
ال�شلبية،  البيئية  الآثار  الأدنى من  الب�شائع ذات احلد  بالبيئة ي�شتلزم ا�شتخدام  متزايداً  ي�شهد لبنان حاليًا اهتمــــاماً 
ات امل�شرتيات العامة. لذلك يجب مراعاة الآثار البيئية يف  ويتطلب هذا ال�شاأن عناية ملئمة من قبل القائمني على مهمرّ
معايري حتديد العر�ش "الكرث ميزة اقت�شادية"، واإن اأمكن، يجب حتديد املعايري البيئية بطريقة توؤدي اىل ال�شتبعاد اأو الأخذ 

يف احل�شبان تكلفة ا�شلح الأ�رشار البيئية الناجمة عن عرو�ش غري مطابقة لل�رشوط البيئية املطلوبة يف وثائق املناق�شة. 

ومن اأمثلة املعايري البيئية التى توؤخذ يف احل�شبان عند ان�شاء العمال اأو امل�شانع ما يلي: 
1- تفادي ا�شتخدام منتجات حتتوى على CFC والعنا�رش الغازية ال�شامة للكربون والهيدروجني والكلورين والفلورين.

2- الإجراءات امللئمة لإزالة ال�شب�شتو�ش وللتخزين ال�شليم له  وللمواد امللوثة بال�شب�شتو�ش. 
3- احلدود املفرو�شة على حمتويات الكربيت يف الزيت والنبعاثات والغبار والتربة.
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د- قائمة تدقيق �ملو��صفات �لفنية
تقع م�شوؤولية اإعداد املوا�شفات الفنية على عاتق اجلهة امل�شتفيدة التي يجب ان ت�شتعني عند ال�رشورة باخلرباء املخت�شني. 
اأما من ناحية دائرة امل�شرتيات فاإن مهمتها هي ت�شهيل ح�شول اجلهة امل�شتفيدة على موا�شفات فنية منا�شبة عن 
طريق ا�شتق�شاء املوجود بالأ�شواق املحلية والدولية، كما اأن من واجبات دائرة ال�رشاء تدقيق املوا�شفات الفنية املقدمة 

اإليها من اجلهة امل�شتفيدة قبل طرح العطاء وذلك للتاأكد من الأمور التالية:

- حتديد وا�شح للغر�ش املنوي �رشاوؤه
- و�شع املوا�شفـــات الفنية بح�شب الأداء املطلوب من الغر�ش املنوي �رشاوؤه.

- و�شف وا�شح ل�شمانات الأداء املطلوبة.
- مواد جديدة وغري م�شتعملة.

- معايري فنية ت�شمن عدم التمــــييز بني املوردين.
- عدم التعار�ش مع �رشوط العقد ال�شمانات والتعوي�شات عن ق�شور 

   الآداء.... الخ.
- الأخذ يف احل�شبان وفق املنا�شب، �رشوط احلماية البيئية ومراعاة قوانني العمل 

   وال�شلمة املهنية و�رشوط الإقامة للأجانب وال�شمان الجتماعي.

6- اخلدمات ال�صت�صارية الفنية/البنود املرجعية

�أ- و�صع �ل�رضوط �ملرجعية
يتم اإعداد البنود/ال�رشوط املرجعية للخدمات ال�شت�شارية من قبل �شخ�ش اأو اأ�شخا�ش اأو �رشكة متخ�ش�شة يف جمال 
اأن يكون نطاق اخلدمات املو�شوفة يف ال�رشوط املرجعية  املهمة عن طريق اجلهة امل�شتفيدة من هذه اخلدمات، ويجب 

من�شجماً مع اعتمادات املوازنة املتوافرة.

 ويجب اأن حتدد ال�رشوط املرجعية بو�شوح اأهداف وغايات ونطاق املهمة واأن تقدم معلومات عن خلفية املهمة )ت�شمل 
قائمة بالدرا�شات املتوافرة ذات العلقة( لت�شهيل مهمة امل�شت�شارين يف اإعداد عرو�شهم. واإذا كان الهدف هو نقل املعرفة 
اأو التدريب، فيجب تو�شيح ذلك مع  تفا�شيل عن عدد املوظفني الذين �شيتم تدريبهم، وذلك ليتمكن ال�شت�شاريون من 

تقدير املوارد املطلوبة.

يجب اأن تبني ال�رشوط املرجعية اخلدمات وامل�شوحات ال�رشورية للقيام باملهمة والنتائج املتوقعة )مثل التقارير والبيانات 
واخلرائط وامل�شوحات(. ولكن يجب األرّ تكون ال�رشوط املرجعية مف�شلة جدا وغري مرنة، حتى يتمكن امل�شت�شارون املتناف�شون 
من اقرتاح منهجيتهم اخلا�شة وطواقمهم املنا�شبة. ويجب ت�شجيع ال�رشكات على التعليق على ال�رشوط املرجعية يف 

عرو�شها، كما يجب اأن تكون م�شوؤوليات اجلهة  املتعاقدة  وال�شت�شاري مو�شحة جيًدا يف ال�رشوط املرجعية.

املوا�شفات  مثل  فانها،  ولذلك  املرجعية،  ال�رشوط  يف  ورد  مبا  مقابلة  ال�شت�شاري  اأداء  و�شمولية  نوعية  قيا�ش  ويجري 
الواجب  من  تعاقدية  وثيقة  كونها  اإىل  اإ�شافة  ال�شت�شاري  اأعمال مهمة  ت�شف  فنية  وثيقة  متثرّل  للب�شائع،  الفنية 

خلوها من اأي غمو�ش اأو لب�ش.
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ب- عملية �لختيار
يجب اأن ت�شمل عملية الختيار اخلطوات التالية:

اإعداد ال�رشوط املرجعية، )اأ( 
اإعداد التكلفة التقديرية وامليزانية، )ب( 

الإعلن، )ج( 
اإعداد قائمة خمت�رشة بال�شت�شاريني، )د (  

اإعداد واإ�شدار دعوة تقدمي العرو�ش )التي يجب اأن حتوي: خطاب الدعوة  )هـ( 
وتعليمات ال�شت�شاريني والبنود املرجعية وم�شودة العقد املقرتح(،  

ت�شلرّم العرو�ش، )و( 
تقييم العرو�ش الفنية: اعتبار اجلودة، )ز( 

فتح العرو�ش املالية ب�شورة علنيرّة،  )ح( 
تقييم العرو�ش املالية، )ط( 

التقييم النهائي للجودة والتكلفة، )ك( 
املفاو�شات واإر�شاء العقد على ال�رشكة التي مت اختيارها. )ل( 

ج- مكونات �لبنود �ملرجعية
تتكون البنوذ املرجعية مما يلي :

مقدمة: و�شف عام لطبيعة املهمة وماهية احلاجة اإليها وعلقتها باأعمال اجلهة املتعاقدة ال�شت�شارية اإ�شافة اإىل 
و�شف جميع الأعمال التي مت اإجنازها يف املجال نف�شه.

�لهدف من �ملهمة: و�شف خمت�رش للغاية املن�شودة من عمل ال�شت�شاري.
بنود نطاق �لعمل: ت�شف جميع الأن�شطة املطلوبة من ال�شت�شاري بغية اجناز املهمة على الوجه الأكمل وهذه 

ة. البنود هي لب البنود املرجعية ويجب �شياغتها بدقرّ
تقارير ذ�ت عالقة باملو�صوع: تذكر هنا جميع التقارير والدرا�شات املتوافرة من مهمات اأخرى تتعلق بعمل ال�شت�شاري. 

وقد يتمكن من ال�شتفادة منها بحيث ل يكرر اجنازها، وهو ما قد يزيد يف تكلفة مهمة ال�شت�شاري.
مرتجمون،  )موظفون،  املدخلت  تذكر  هنا  لال�صت�صاري:  �لعمل  �صاحب  من  )�مل�صاهمات(�ملقدمة  �ملدخالت 

مكاتب، معدات، �شيارات( التي �شيوفرها �شاحب العمل لل�شت�شاري من اجل تخفيف التكلفة.
�ملخرجات )�لنتائج( �ملطلوبة: يحتوي هذا الق�شم و�شفاًً ملاهية املخرجات التي �شيقدمها ال�شت�شاري ل�شاحب 

العمل )اجلهة املتعاقدة( واجلدول الزمني املطلوب لجنازها واملوعد املقرر لت�شليم كل منها اىل اجلهة املتعاقدة.

العمل  �شهور  )عدد  ال�شت�شاري  من  املطلوب  الب�رشي  للمجهود  الأق�شى  احلد  املرجعية  ال�رشوط  حتدد  اأن  املمكن  من 
ملوظفي ال�شت�شاري( وذلك حتى يتمكن من توزيع املهمات املوكلة اإليه على اأع�شاء فريقه على النحو الأن�شب و�شمن 

املدة الإجمالية للعمل املقرتحة من اجلهة املتعاقدة.

ويجب األرّ تكون ال�رشوط املرجعية مف�شلة جداً او غري مرنة لأن ذلك يحد من قدرة ال�شت�شاريني على تقدمي املنهجية 
وطاقم ال�شت�شاريني.

د- �لتكلفة �لتقديرية )�عتماد�ت �ملو�زنة �ملتوفرة(
تعتمد هذه التكلفة على تقييم �شاحب العمل للم�شادر اللزمة لجناز العمل مثل الوقت الزمني اللزم لل�شت�شاريني 

والدعم اللوج�شتي واملداخلت.  

وتق�شم التكلفة التقديرية ملهمة ال�شت�شاري اىل ق�شمني:
1- رواتب اأو اأتعاب امل�شت�شارين

2- امل�رشوفـــات التي تــدفع مبوجب م�شتندات تعك�ش نفقات ال�شت�شاري احلقيقية من �شفر واقامة ...اإلخ.
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�أولاً : دفاتر �رضوط �ل�صفقات )وثائق �ملناق�صة(

1- حمتويات دفاتر ال�رصوط

2- اإعداد وت�صديق دفرت ال�رصوط

بوجه عام تو�شع لل�شفقات التي تعقد بطريقة املناق�شة العمومية اأو املح�شورة او ا�شتدراج العرو�ش دفاتر �رشوط حتتوي 
على ما يلي:

ال�رشوط والأحكام العامة مبا فيها بع�ش اأحكام قانون املحا�شبة العمومية )اأو الإ�شارة اإىل تطبيق اأحكامه دون ذكر 
تفا�شيله( واملعلومات الأ�شا�شية اخلا�شة باملناق�شة.

اأنواع اللوازم والأ�شغال واخلدمات املراد تلزميها وموا�شفاتها الفنية.
املوؤهلت وال�رشوط اخلا�شة التي يجب اأن تتوافر يف من يريد الإ�شرتاك يف املناق�شة.

عنا�رش املفا�شلة كلما كان يف نية الإدارة األرّ تتقيد بال�شعر الأدنى املقدم يف العرو�ش، على اأن تبني هذه العنا�رش 
ب�شورة وا�شحة ومف�شلة واأن يو�شع لكل منها معدل خا�ش عند القت�شاء.

الأ�ش�ش التي تعتمد لإجراء املناق�شة )تقدمي اأ�شعار اأو تنزيل مئوي(.
�رشوط التنفيذ اخلا�شة، اإذ اإن لكل �شفقة اأحكامها اخلا�شة التي يعود تقديرها للإدارة �شاحبة العلقة ومنظمة 

دفرت ال�رشوط
مهلة الت�شليم )عن�رش اأ�شا�شي وله تاأثريه يف حتديد �شعر ال�شفقة واإمكانات العار�ش لل�شرتاك بها(.

مقدار الكفالة التي يجب تقدميها للإ�شرتاك يف املناق�شة ول�شمان ح�شن قيام امللتزم بتعهداته.
يرفق بالدفرت ك�شف تخميني بالكميات والأ�شعار اذا جرت ال�شفقة على ا�شا�ش التنزيل املئوي.

تعد دفاتر �رشوط ال�شفقات العامة من قبل اجلهة الإدارية املخولة بذلك؛ وميكن هذه اجلهة ال�شتعانة عند احلاجة 
لبترّ  ال�شالح  املرجع  قبل  من  ال�رشوط  دفرت  ت�شديق  ويتم  �رشاوؤها،  املراد  ال�شفقة  مو�شوع  بخرباء متخ�ش�شني يف 

ال�شفقة.

وقد قامت وزارة املالية يف عام 2008 بتح�شري مناذج لوثائق املناق�شة ل�رشاء اللوازم والأ�شغال وخدمات ال�شت�شاريني ومن 
املنتظر ان يتم اعتمادها.

ان ا�شتخدام وثائق قيا�شية وطنية ل�شتدراج العرو�ش يف جميع اأنواع ال�رشاء احلكومي لها نتائج متعددة منها:
اأ- ت�شهيل مهمة اإعداد وثائق املناق�شة )دفاتر ال�رشوط( من قبل اجلهة امل�شرتية وتنب اخلطاأ وال�شهو والنق�شان.

ب- تخفيف العبء عن العار�شني/املوردين من حيث توحيد الوثائق وعدم ا�شطرارهم اىل قراءة وحماولة فهم وثائق ودفاتر 
�رشوط متعددة �شادرة عن كل اإدارة لبنانية على حدة.

ج- ت�شهيل مهمة الرقابة امل�شبقة واملراجع ال�شاحلة يف املوافقة على وثائق املناق�شة قبل اإ�شدارها.
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 3- قائمة مبحتويات الوثائق النموذجية املرفقة بهذا الدليل

وتاأمني  و�للو�زم  �ل�صلع  لتوريد  منوذجي  �رضوط  دفرت  حمتويات  قائمة  �أ-  
�خلدمات ذ�ت �ل�صلة �أو لتنفيذ �لأ�صغال 

والف�شول  الأجزاء  على  للأ�شغال  اأو  لل�شلع  النموذجي  ال�رشوط  دفرت  يحتوي 
الأ�شا�شية التالية:

           منوذج خطاب �لدعوة
                لئحة  باملدعوين )�أو  �ملوؤهلني(   للم�صاركة ) يف عمليات التوريد املح�شورة(

         �جلزء �لأول : �إجر�ء�ت �لتلزمي
تعليمات العار�شني 1.  الف�شل الأول: 

مناذج العر�ش 2.  الف�شل الثاين: 
          �جلزء �لثاين : متطلبات �لتوريد

املوا�شفات الفنية  3.  الف�شل الثالث: 
قائمة الكميات / جدول الأ�شعار اأو قائمة الكميات  4.  الف�شل الرابع: 

للأ�شغال اأو جدول الأن�شطة للأ�شغال بح�شب ال�شعر املقطوع.
         �جلزء �لثالث : �لعقد

�رشوط العقد العامة  5.  الف�شل اخلام�ش: 
�رشوط العقد اخلا�شة  6.  الف�شل ال�شاد�ش: 

منوذج العقد 7.  الف�شل ال�شابع:  
مناذج ملحقة بالعقد  8.  الف�شل الثامن:  

الإعلن )يف عمليات التوريد العلنية( 9.  مرفق:  

اأو  تو�شيف  اأو  حتديد  اىل  حتتاج  عبارات  على  النموذجي  ال�رشوط  دفرت  يحتوي 
تو�شيح من قبل املوظف اأو امل�شوؤول الذي يتوىل اإجناز دفرت ال�رشوط. تق�شم هذه 

العبارات اأو اجلمل اىل خم�شة اأنواع:

 النوع الأول هو ]تلك العبارات التي حتتاج اإىل حتديد بالكامل، مثال اإ�شم امل�رشوع 
اأو مرجعه اأو مو�شوعه... ان هذه العبارات هي تلك املكتوبة باأحرف مائلة مظللة 

باللون الرمادي وحماطة بقو�شني كما هو مبني يف هذه الفقرة[.

لي�شت  الأحرف  ولكن  اأي�شاً  بقو�شني  املحاطة  العبارات  ]تلك  هو  الثاين   النوع 
والتحديد،  النتقاء  ت�شتوجب  التي  اخليارات  من  عدد  على  حتتوي  وهي  مائلة. 
هذه  مبني يف  هو  كما  بالرمادي  "اأو" مظللة  كلمة  اخليارات  تلك  بني  يف�شل 
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ب- دفرت �رضوط منوذجي »طلب مقرتحات �ل�صت�صاريني«

يحتوي دفرت ال�رشوط النموذجي للخدمات ال�شت�شارية على الأجزاء والف�شول 
الأ�شا�شية التالية:

منوذج ر�صالة �لدعوة    
لئحة باملوؤهلني للم�صاركة )يف عمليات التوريد املح�شورة(  

�جلزء �لأول : �إجر�ء�ت �لتلزمي   
 الف�شل الأول: تعليمات العار�شني

جدول البيانات الف�شل الثاين: 
مناذج العر�ش الإداري والعر�ش الفني الف�شل الثالث: 

مناذج العر�ش املايل الف�شل الرابع: 
�جلزء �لثاين : متطلبات �لتوريد   

ال�رشوط املرجعية  الف�شل اخلام�ش: 
�جلزء �لثالث : �لعقد   

�رشوط العقد العامة   الف�شل ال�شاد�ش: 
�رشوط العقد اخلا�شة  الف�شل ال�شابع: 

منوذج العقد الف�شل الثامن: 
مناذج ملحقة بالعقد  الف�شل التا�شع: 

الإعلن )يف عمليات التوريد العلنية(  مرفق:    

الفقرة[. يف هذا النوع من العبارات، من املمكن انتقاء اخليار الأدق والأن�شب. 

 النوع الثالث هو مزيج من النوعني اأعله بحيث حتدد العبارة ]اأحد الأمثلة واخليارات 
)ملحقة بكلمة »اأو«( وتفتح املجال اأمام الإدارة لتحديد خيار اآخر بح�شب احلاجة 

واملقت�شى.[  

 النوع الرابع هو تلك العبارات التي يلحقها ____ فراغ ي�شتوجب اإدخال 
املعطيات اللزمة، كل فراغ من هذا النوع يجب ملوؤه على نحو ملئم.

املحاطة بقو�شني كاللذين يظهران يف هذه  العبارات  اخلام�ش هو {تلك   النوع 
ما  اأن  وتعني  للإدارة  توجيهات  حتتوي  العبارات  هذه  رة،  م�شطرّ وكلمات  الفقرة 

يليها هو غري اإلزامي وي�شتخدم ويحدد بح�شب احلاجة وعند ال�رشورة.} 

اإذا كانت اإدارة املناق�شات هي امل�شوؤولة عن اإجراء عملية التلزمي، تكون هي امل�شوؤولة 
عن الإعلن وتوزيع دفاتر ال�رشوط  وت�شلرّم العرو�ش وتقييمها.  
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�ملختلفة  �ملحتويات  عن  وملخ�ص  �رضح   : ثانياًا 
جلميع �أق�صام وثائق �ملناق�صة

     1- �رصوط امل�صاركة 

اأ- و�شع �رشوط امل�شاركة والهدف منها
مثل  ال�شفقة  يف  للم�شاركة  توافرها  الواجب  ال�رشوط  املعنية  اجلهة  حتدد 
على  والقدرة  املالية  والإمكانات  واخلربة،  ال�شفقة  جمال  يف  الخت�شا�ش 
التنفيذ والإمكانات الب�رشية والإمكانات املادية )ور�شة �شيانة، معدات ثقيلة، 

خمازن ...الخ.(

اأما الهدف من و�شع �رشوط امل�شاركة فهو رغبة اجلهة املعنية يف احل�شول على 
معلومات دقيقة عن ال�رشكة العار�شة لتخاذ القرار ال�شائب يف �شاأن قدرتها 

على تنفيذ التزاماتها التعاقدية اإذا ر�شا العقد عليها.

ب- اال�شتبعاد من امل�شاركة
ي�شتبعد كل �شخ�ش معنوي اأو طبيعي من امل�شاركة:

اإذا كان يف حالة اإفل�ش.
اإق�شاء من تنفيذ ال�شفقات ب�شبب التورط ال�شابق يف  اإذا كان يف و�شع 

اأعمال الغ�ش والف�شاد.

ج-  القدرة على التنفيذ
)1( �لخت�صا�ص و�خلربة

مبوجب  اأوًل  اخت�شا�شها  تثبت  اأن  ال�شفقة  يف  امل�شاركة  ال�رشكات  على 
تاأ�شي�شها،  النظام التاأ�شي�شي الذي يلحظ ا�شم ال�رشكة ومو�شوعها، وتاريخ 
ون�شاطها الأ�شا�شي واملجالت التي تتعاطى بها، ومركزها وراأ�شمالها، اإ�شافة 
اىل معلومات اأخرى مفيدة، مثل اأ�شماء ال�رشكاء وتوزيع ح�ش�شهم يف ال�رشكة. 
ال�رشكة  م�شوؤويل  اأدوار  توزيع  هدفها  اأخرى  وثائق  الـتاأ�شي�شي  النظام  ل  يكمرّ
و�شلحيتهم )الإذاعة التجارية(، و�شهادة ت�شجيل يف ال�شجل التجاري، �شادرة 

عن املحكمة التجارية.

اأما يف مو�شوع اخلربة، فيطلب من ال�رشكات/املوؤ�ش�شات امل�شاركة اأن تكون قد 
نفذت م�شاريع مماثلة بنف�ش احلجم اأو اأكرث، واأن متلك ما يكفي من عدد �شنني 

اخلربة يف املجال نف�شه.

يفرت�ش اأن يلحظ دفرت ال�رشوط �رشورة تاأمني ما يثبت خربتها يف جمال ال�شفقة، 
مثل �شهادات ح�شن تنفيذ للم�شاريع املنتهية، وم�شتندات عن امل�شاريع التي ما 

زالت قيد التنفيذ، عند تقدميها العرو�ش.

)2( �لإمكانيات �ملالية
املوؤ�رش الأول عن الإمكانيات املالية لل�رشكة هو راأ�ش املال الذي يجُلحظ يف النظام 
التاأ�شي�شي. علوة على ذلك، يجُطلب من املناق�ش ميزانيات م�شدقة عن عدد من 

ال�شنوات الأخرية، مع ح�شابات الأرباح واخل�شائر.
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يف حالت كثرية، ميكن الطلب من العار�شن تزويد اجلهة املعنية مب�شتند �رشيح �شادر عن امل�رشف الذي يتعاطى معه 
.)Financial Capabilities( العار�ش يوؤكد ال�شيولة التي ميكن توافرها لل�شفقة

�ملاديــــة و�لإمكانات  �لبـــــــــــ�رضية  �لإمكانـــــــــــــــــات   )3(
على العار�ش  اأن يثبت قدرته على التنفيذ، اإن من الناحية الب�رشية اأو من الناحية املادية.

من الناحية الب�رشية، على العار�ش اأن يثبت اأن �رشكته حتتوي على عدد كاٍف من العاملني يف اجلهاز الفني والإداري، على جميع 
ال�شعد. غالباً، يطلب من العار�ش  اأن يرفق يف عر�شه ال�شرية الذاتية لكبار امل�شوؤولني يف ال�رشكة ليثبت كفاءتهم وخربتهم 
العالية واأقدميتهم يف ال�رشكة. هذا ال�رشط مهمرّ جداً، وبخا�شة يف ال�شفقات املتعلقة ب�رشاء خدمات وخربات وا�شت�شارات...

اأما من الناحية املادية، فيطلب من العار�ش  تزويد اجلهة املعنية مبعلومات وا�شحة عن املعدات الثقيلة التي متلكها ال�رشكة، 
وحجم ور�شة ال�شيانة، وحجم املخازن واإمكانيات التخزين....

ميكن اإرفاق مناذج خا�شة بهذين ال�رشطني يف دفرت ال�رشوط، يتم ملوؤها من العار�ش  وترفق مع العر�ش.

    2- ال�صمانات والأ�صعار والعرو�ص

�أ- حتديد قيمة دفرت �ل�رضوط
ميكن بيع دفرت ال�رشوط لقاء مبلغ معني حتدده اجلهة املعنية وفق ما ذكرناه �شابقاً، على اأن يلحظ يف دفرت ال�رشوط اأنه ل 
ميكن ا�شرتداد املبلغ حتت اأي حجة اأو تربير. يف هذه احلال، ت�شدد القيمة مبوجب �شك م�رشيف )Bank Cheque( ي�شدر لأمر 

اجلهة املعنية او نقداً...

ب- كتاب �ل�صمان �ملوقت
تكون الكفالة اإما نقدية تدفع قيمتها يف اأحد �شناديق اخلزينة التابعة لوزارة املالية )اأو �شندوق املوؤ�ش�شة(، وذلك لقاء 

اإي�شال يربط بالعر�ش، واإما مبوجب كتاب �شمان حمرر با�شم الإدارة �شادر عن م�رشف مقبول.
حتدد اجلهة املعنية قيمة كتاب ال�شمان املوقت، ومدة �شلحيته و�رشوط الإفراج عنه.

تقدر قيمة مقطوعة لكتاب ال�شمان املوقت بن�شبة 2يف املئة على اأكرث حد من قيمة ال�شفقة التقديرية.
يف جميع الأحوال حتفظ الكفالة موقتاً اإىل حني تر�شية ال�شفقة.

يتم الإفراج عن كتاب ال�شمان املوقت يف احلالت التالية، ودون اأي �رشط:
فوراً بعد التلزمي وتوقيع العقد مع امللتزم وتقدمي كتاب ال�شمان النهائي املطلوب )اأي �شمان ح�شن التنفيذ(

فور اعلن امللتزم املوقت للعار�ش الذي مل تر�ش عليه ال�شفقة. 
يف حال اإلغاء املناق�شة.

ج- �لتعهد و�صالحية �لعر�ص
على العار�ش اأن يوؤكد �رشاحة اأنه اأخذ علماً مب�شمون دفرت ال�رشوط اخلا�ش بال�شفقة قبل تقدمي عر�شه، ول يحق له الإدعاء 
باجلهل اأو بال�شهو. كما عليه اأن يتعهد بقبول ال�شعر/الأ�شعار املعرو�ش)ة( من قبله ويتعهد بتنفيذ جميع موجباته وفقاً 

لدفرت ال�رشوط، دون اأي حتفظ اأو ا�شتدراك...
على العار�ش  توقيع »التعهد« الذي ي�شم اىل عر�شه.

د- مكان وزمان تقدمي �لعرو�ص
يلحظ دفرت ال�رشوط املكان والزمان )التاريخ وال�شاعة( لتقدمي العر�ش.

هـ- عنو�ن �ملر��صلة بخ�صو�ص �ملناق�صة
يحدد دفرت ال�رشوط العنوان الذي ميكن العار�ش  اأن يرا�شل من خلله اجلهة التي تطرح ال�شفقة، مع الو�شائل التي ميكن 

اأن ي�شتعملها للمرا�شلة: كتاب خطي، فاك�ش اأو برقية.

الفصل الخامس
وثائق المناقصة
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و- �للغة �ملعتمدة
يحدد دفرت ال�رشوط اللغة املعتمدة للتخاطب، وهي اللغة العربية بوجه عام.

تتوقع اجلهة  التي  الفرن�شية لل�شفقات  اأو  الإنكليزية  اللغة  اللجوء اىل  ميكن 
املعنية اأن ي�شارك فيها عار�شون اأجانب لبع�ش امل�شاريع الكربى، نظراً اإىل اأهمية 
تفر�ش  التي  الفنية  باملوا�شفات  املتعلقة  الأمور  وبخا�شة يف  املطلوبة،  اخلربة 

مزيداً من الإي�شاحات.

تبقى الرتجمة اىل اللغة العربية �رشورية يف ما يتعلق بال�رشوط الإدارية.

ز- �ل�صتف�صار�ت و�لتو�صيحات عن دفرت �ل�رضوط
اإذا راأى اأحد العار�شني اأن هناك اأمراً مهماً ي�شتوجب التو�شيح يف دفرت ال�رشوط، 
يقدم كتاباً خطياً يف املهلة التي حتددها اجلهة املعنية على العنوان املحدد يف 

دفرت ال�رشوط، يطلب مبوجبه احل�شول على املزيد من املعلومات.
فور ت�شلرّم الكتاب، تقوم اجلهة املعنية بالإجابة خطياً عن التو�شيحات املطلوبة 
مرفقة  العار�شني،  لكل  الوقت،  نف�ش  يف  الإجابات  هذه  عن  �شورة  وتر�شل 

بال�شتف�شار الذي وردها، دون حتديد م�شدره.

ح- �لأ�صعار
ال�رشوط  دفرت  حلظ  اإذا  اإل  التنفيذ،  مدة  طوال  ونهائية  ثابتة  الأ�شعار  تجُعد 

تعديلها. اإمكان 
)1( تعديل �لأ�صعار

ميكن يف حالت الطوارىء القت�شادية اأو �شواها من الظروف ال�شتثنائية الأخرى، 
زيادة الأ�شعار وفق معايري حمددة م�شبقاً يف دفرت ال�رشوط وبالعودة اىل الن�شو�ش 
القانونية املرعية الإجراء. يف مو�شوع الدواء، ميكن اعتماد موؤ�رش الأ�شعار ال�شادر 

عن وزارة ال�شحة العامة لتعديل الأ�شعار.
)2( �لعملة

تقدم عرو�ش الأ�شعار بالعملة اللبنانية ما مل تن�ش وثائق املناق�شة على غري 
ذلك، وخ�شو�شاً يف ال�شفقات الدولية.

)3( كتابة �لأ�صعار – ت�صحيح �لأخطاء
تتم كتابة الأ�شعار بالأرقام وباحلروف. ويف حال الختلف، تكون الكتابة باحلروف 

املرجع الأخري.

يف  وبخا�شة  العر�ش،  كتابة  يف  الواردة  الأخطاء  ت�شحيح  اإىل  بالن�شبة  اأما 
الأ�شعار، فعلى العار�ش اأن يوقع بو�شوح اأمام كل ت�شحيح يجريه يف العر�ش.
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ط- معايري �لقييم
للموا�شفات  املطابق  الأدنى  ال�شعر  بح�شب  اإما  العرو�ش  تقييم  معايري  تذكر 
الفنية واملقدم من عار�ش موؤهل واإما بح�شب عنا�رش مفا�شلة يجري تعدادها 

وتبيان طريقة تطبيقها من قبل جلنة تقييم العرو�ش.

ي- توقيع جميع م�صتند�ت �لعر�ص
مهما كرب حجم امل�شتندات، على العار�ش اأن يوقع كل تلك امل�شتندات التي يتم 

تقدميها �شمن العر�ش، واأن ميهر كل �شفحة بخامت ال�رشكة.

ك- �ملو��صفات �لفنية
�رشاوؤها.  املنوي  لل�شنوف  املطلوبة  الفنية  املوا�شفات  ال�رشوط  دفرت  يف  تجُدرج 
بالن�شبة اإىل ال�شفقات املتعلقة بتقدميات فكرية، يجُطلب من العار�شني تقدمي 
ملفات حتتوي على �شهادات علمية واإفادات خربات، ولئحة بالإجنازات التي قام 

بها املناق�ش وحجمها ومكان تنفيذها.

ل- جدول �لكميات
على اجلهة املعنية اأن تلحظ يف دفرت ال�رشوط ما اإذا كانت الكميات امللحوظة 
يف جدول الكميات نهائية اأو تقديرية. كما عليها اأن تذكر بو�شوح نياتها يف 
عمليات ال�رشاء، اأي اإذا كانت ملتزمة كمية معينة من ال�شنوف املطلوبة، اأم 

�شت�شرتي بطريقة »غب الطلب«.

م- �لعرو�ص �ملجتز�أة
يجب اأن يحدد دفرت ال�رشوط بو�شوح مو�شوع العرو�ش املجتزاأة.

يف بع�ش احلالت، ل متثرّل العرو�ش اجلزئية م�شكلة، مثل عمليات �رشاء الأدوية 
اأو امل�شتلزمات الطبية. لكن يف حالت اأخرى، ل ميكن القبول بها، مثل عملية 
تهيز كامل ملكتب اأو خمترب ما. عندئذ، ت�شتبعد هذه العرو�ش ول يوؤخذ فيها .

ن- �لعّينات وقبولها
يف عدد من احلالت املتعلقة باملواد، يطلب من العار�شني  تقدمي عينات لكي 
يجري تقييمها وقبولها من الناحية الفنية، بعد تربتها اأو الإطلع عليها وعلى 

موا�شفاتها الفنية.

هناك حالت اأخرى، يجُكتفى باأن يقدم العار�ش كتالوجات و�شورًا ودرا�شات فنية 
�شادرة عن مراجع عاملية اأو �شهادات CE اأو FDA للح�شول على م�شادقة اجلهة 

املعنية اأو من ينوب عنها )ال�شت�شاري(.

الفصل الخامس
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�ص- عملية �لت�صليم 
يتم تو�شيح الربنامج املتوقع من اجلهة املعنية لت�شلرّم ال�شنوف يف دفرت ال�رشوط. 
وي�شمل هذا الربنامج توزيع الكميات وال�شنوف على مدة العقد ويحدد مكان 

وطريقة الت�شليم.

ومبوجب  الغاية،  لهذه  املكلفة  اللجان  مع  بالتن�شيق  الت�شليم  عمليات  وتتم 
مطابقة  املت�شلرّمة  الأ�شياء  �شنوف  اأن  وتوؤكد  الأ�شول،  وفق  موقعة  حما�رش 
للموا�شفات الفنية املحددة يف دفرت ال�رشوط وهي �شاحلة وخالية من العيوب 
التي  وال�شاعة  التاريخ  الت�شليم. وي�شجل على املح�رش  وعددها مطابق جلدول 

ترى فيها عملية الت�شليم.

يرف�ش ت�شلرّم ال�شنوف التي ترى  اللجنة فيها عيباً ويطلب ا�شتبدالها.

ع- �لتعديل يف دفرت �ل�رضوط
دفرت  يف  �رشورية  تراها  التي  التعديلت  ببع�ش  تقوم  اأن  املعنية  للجهة  يحق 
يف  بذلك  العار�شني  تجُبلَغ  اأن  �رشط  الفنية،  املوا�شفات  يف  وبخا�شٍة  ال�رشوط، 
الإجراءات  باتخاذ  لهم  لل�شماح  العرو�ش  تقدمي  موعد  قبل  منطقية  مهلة 
اإىل جميع املناق�شني  ال�رشورية الناتة من هذه التعديلت والتي تر�شل خطياً 

.)Addendum( ب�شيغة ملحق

ويعلن وفقاً لأ�شول الإعلن عن املناق�شة الأ�شا�شية عن كل تعديل يف �رشوط ال�شفقة.
بتاأجيل  املعنية  اجلهة  تقوم  العرو�ش،  تقدمي  للتاأخري يف  �شبباً  امللحق  كان  واإذا 
اآخر موعد لتقدمي العرو�ش، ويتم ذلك وفقاً للأنظمة املتبعة حالياً: اأي من خلل 

الإعلن يف ال�شحف.

ف- تقدمي �لعر�ص
ما  وفق  ثالث  ظرف  داخل  يو�شعان  خمتومني  ظرفني  �شمن  العر�ش  يقدم 

�شنف�شله لحقاً.

�ص- ت�صليم �لعرو�ص
قبل اآخر موعد لتقدمي العرو�ش، تجُ�شلرّم العرو�ش على العنوان املطلوب يف دفرت 

ال�رشوط. 

ق- ��صرتجاع �لعرو�ص �أو تعديلها
اأو  تعديلها  اأو  العرو�ش  ا�شرتجاع  يجوز  ل  اأنه  ال�رشوط  دفرت  يف  بو�شوح  يجُذكر 

اإكمالها بعد تقدميها اإىل اجلهة املناق�شة.
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الفصل السادس
جلسة فض الظروف وتقييم العروض/ الصفقات وترسية وإدارة العقود

�أولاً : تقدمي �لعرو�ص وتقييمها وتر�صية �ل�صفقة

للأ�شول تري درا�شتها وتقييمها من قبل  بعد تقدمي العرو�ش وحفظها وفقاً 
جلان خا�شة. 

ويحدد نظام املناق�شات ال�شادر باملر�شوم رقم 2866 تاريخ 1959/12/15 طريقة 
عمل هذه اللجان وطريقة تقدمي العرو�ش.

1- تدقيق ملفات املناق�صات

2- تقدمي العرو�ص

حتيل الإدارات اإىل اإدارة املناق�شات ملف كل مناق�شة قبل الإعلن عنها باأ�شبوعني 
للتثبت من خلوه من  امللف  املناق�شات يف حمتويات  اإدارة  فتدقق  الأقل،  على 

املخالفات والنواق�ش، وتتاأكد ب�شورة خا�شة من:
اأ- اإدراج املناق�شة يف الربنامج ال�شنوي العام اأو وجود ترخي�ش باإجرائها.

ب- احتواء امللف على امل�شتندات املفرو�شة.
ج- وجود ما يثبت توافر العتماد لل�شفقة.

على  اأحكامه  وانطباق  ال�شالح  املرجع  من  اخلا�شة  ال�رشوط  دفرت  ت�شديق  د- 
القوانني والأنظمة.

هـ- خلو دفرت ال�رشوط اخلا�شة وامل�شتندات من كل ما من �شاأنه تقييد املناف�شة 
اأو ترجيح كفة اأحد املناف�شني.

اأو اللوازم بغية التهرب من تطبيق الأحكام القانونية  و- عدم تزئة الأ�شغال 
ومن دون اأي مربر فني اأو مايل.

ز- �شحة تقدير الكميات والأ�شعار.

الإدارة  اإىل  اأعادته  خمالفة،  اأو  نق�شاً  امللف  يف  اأن  املناق�شات  لإدارة  تبني  واإذا 
واأبلغت  ت�شلرّمه  تاريخ  من  اأيام  خم�شة  مهلة  يف  امللحظات،  مع  املخت�شة 

ن�شخة عن هذه امللحظات اإىل رئا�شة التفتي�ش املركزي.

وعلى الإدارة املخت�شة اأن تعلم اإدارة املناق�شات خلل خم�شة اأيام عن النتيجة 
التي اقرتنت بها ملحظاتها.

تراعى الأ�شول التالية يف تقدمي العرو�ش اإىل اللجنة املركزية للمناق�شات:
- يو�شع العر�ش يف ظرفني خمتومني يت�شمن الول ت�رشيح املناق�ش وامل�شتندات التي يوجب دفرت ال�رشوط �شمها اإليه، اأي 
   التعهد وامل�شتندات الإدارية مع »برنامج العمل« اأو جدول بتواريخ التنفيذ التي تثبت توافر ال�رشوط املطلوبة للم�شاركة 

  يف املناق�شة، اإ�شافة اىل كتاب ال�شمان املوقت واىل ن�شخة عن دفرت ال�رشوط موقعة على كل ال�شفحات من قبل 
   العار�ش اأو ممثله ال�رشعي.
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- يحتوي هذا الظرف اأي�شاً على لئحة مف�شلة بال�شنوف املعرو�شة، مرفقة باملوا�شفات الفنية باملواد املطلوبة اأو تلك 
   املقرتح ا�شتعمالها خلل التنفيذ. وعند الإمكان، يرفق املناق�ش عينات عن تلك ال�شنوف.

- اأما اإذا املوا�شفات كانت تتعلق باخلدمات، فعلى العار�ش اأن ي�رشح تفا�شيل اخلدمات التي �شيوؤديها وطريقة اأدائها. 
 )Electronic Copy( ويت�شمن الظرف الثاين بيان الأ�شعار، ولت�شهيل عملية املقارنة، ميكن ان تجُدرج الأ�شعار على قر�ش الكرتوين -

   يو�شع داخل الظرف الثاين.
- يذكر على ظاهر كل ظرف حمتوياته ومو�شوع ال�شفقة والتاريخ املحدد لجرائها وا�شم املناق�ش، ويو�شع الظرفان  

   �شمن ظرف ثالث با�شم الإدارة ول يذكر عليه �شوى مو�شوع املناق�شة وتاريخ اجرائها دون اأي عبارة اأو ا�شارة مميزة.
    اإن املق�شود بالعلمة الفارقة هو كل ما يدل على �شخ�شية امللتزم ولو جمرد اإ�شارة، اأما ما ميكن اأن يقوم به كل �شخ�ش 

   اأو عدة اأ�شخا�ش لظنهم باأنه مطلوب كطريقة اخلتم فل ميثرّل علمة فارقة.
اإدارة املناق�شات مناذج مطبوعة عن الت�شاريح والبيانات والظروف وتعطيها  - ل�شمان عدم التمييز بني العرو�ش تعد 

للراغبني يف ال�شرتاك يف املناق�شات دون بدل.
- ل يجوز اأن يت�شمن الظرف الأول اأي اإ�شارة اأو ذكر للأ�شعار اأو للتنزيل املئوي، وذلك حتت طائلة رف�ش العر�ش، لذلك يجب  
   ان تكون الكفالة املوقتة حمددة مببلغ مقطوع ولي�شت ن�شبية من قيمة العر�ش، وذلك ملنع معرفة قيمة العر�ش قبل  

   ف�ش مغلف الأ�شعار. 
- واوجب نظام املناق�شات اأن تقدم العرو�ش اإما باليداع واإما بالت�شليم واإما بالربيد امل�شمون املغفل، وفًقا ملا ين�ش عليه 
   دفرت ال�رشوط، وذلك لقاء اإي�شال مغفل يحمل رقماً مت�شل�شلً يذكر فيه مو�شوع املناق�شة وتاريخ الت�شليم دون ا�شم 
   املناق�ش، على اأن ت�شل هذه العرو�ش اإىل الإدارة قبل ال�شاعة الثانية ع�رشة )هنا ميكن حتديد ال�شاعة  املنا�شبة للإدارة( 
   من اآخر يوم عمل ي�شبق اليوم املحدد لإجراء املناق�شة، ول يعتد باأي عر�ش ي�شل بعد انتهاء املهلة )نظراً اإىل اأهمية    

   الإعلن(. ول يجوز ا�شرتجاع العرو�ش اأو تبديلها اأو اإكمالها بعد تقدميها.

3- حفظ العرو�ص

على املوظف املخت�ش بت�شلرّم العرو�ش ت�شلرّمها فوراً وترقيمها مع تاريخ و�شولها باليوم وال�شاعة والدقيقة وو�شعها يف 
�شندوق مقفل ت�شعه اإدارة املناق�شات يف غرفة خا�شة بعهدة موظف م�شوؤول. يكون لل�شندوق قفلن يحتفظ مبفتاح 
اأحدهما رئي�ش مكتب املناق�شات ويحتفظ بالثاين اأحد موظفيه ، ول يحق لهذا املوظف رف�ش ا�شتقبال العرو�ش اإل اإذا 
و�شلت خارج املهلة املحددة لت�شلرّمها اإمنا ميكن اأن يلفت نظر العار�ش اإىل �شكل الظرف غري املطابق للمطلوب ليقوم 

بتغيريه اإذا اأراد واإذا �شمح الوقت بذلك.

يتم ت�شجيل العرو�ش املت�شلرّمة يف �شجل خا�ش باملناق�شات يبني ا�شم املناق�شة وتاريخ و�شاعة الت�شليم وعدد الظروف 
املت�شلرّمة.

فور انتهاء املهلة املحددة لتقدمي العرو�ش، يعمد رئي�ش مكتب املناق�شات بال�شرتاك مع املوظف الذي يحتفظ باملفتاح 
الثاين اإىل فتح ال�شندوق واإخراج:

اأ- الظروف العائدة للمناق�شات املقرر اإجراوؤها يف اليوم التايل.
ب- الظروف التي ل حتمل تاريخ املناق�شة العائدة لها اأو مو�شوعها.

 ويعمد الرئي�ش واملوظف اإىل:
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منها  �شلم  قد  ما  اإىل  بالن�شبة  )اأ(  الفقرة  املذكورة يف  الظروف  مطابقة 
باليد اأو اأر�شل بالربيد امل�شمون املغفل، على قيود ال�شجل اخلا�ش.

فتح الغلفات املذكورة يف الفقرة )ب(  ملعرفة املناق�شة التي تعود اإليها.
يعود  العر�ش  اأن  الداخليني  الظرفني  ظاهر  على  الإطلع  بعد  لهما  تبني  فاإذا 
ملناق�شات اليوم التايل اأعادا قفل الظرف اخلارجي ووقرّعاه و�شماه اإىل العرو�ش 

التي اأخرجاها.
واإذا تبني لهما اأنه يعود ملناق�شات مقبلة اأعادا قفل الغلف اخلارجي ووقرّعاه ودونا 

عليه تاريخ املناق�شة ومو�شوعها واأرجعاه اإىل ال�شندوق.
تاريخ  معرفة  من  الداخليني  الظرفني  على  الإطلع  بعد  يتمكنا  مل  واإذا 
املناق�شة ومو�شوعها، اأهمل العر�ش واحتفظ به الرئي�ش لي�شلم اإىل �شاحبه 

عند الطلب.

مع  بال�شرتاك  يوقعه  حم�رشاً  العمليات  هذه  بجميع  املكتب  رئي�ش  وينظم 
املوظف ويحتفظ بالعرو�ش املخرجة يف مكتب املناق�شات لت�شليمها يف اليوم 

التايل مع امللفات اإىل اللجنة.

بعد ذلك تتمع اللجنة قبل افتتاح اجلل�شة وتت�شلرّم ملفات املناق�شات وعرو�ش 
املناق�شني من رئي�ش املكتب.

4- جلان املناق�صات
تن�ش املادة 130 من قانون املحا�شبة العمومية على اأن املناق�شات تريها جلان 

توؤلرّف خ�شي�شاً لهذه الغاية.

وا�شتناداً اىل  نظام املناق�شات تعني جلنة مركزية للمناق�شات يف بريوت، وميكن 
تعيني جلنة خا�شة يف كل حمافظة، وتتاألف اللجنة املركزية من هيئات ت�شم 

كل منها رئي�شاً وع�شوين اأحدهما ميثل وزارة املالية.

العامة  الإدارات  املناق�شات من خمتلف  اإدارة  اللجان ت�شتح�شل  بهدف تعيني 
قبل �شهر ت�رشين الأول من كل �شنة على جداول ا�شمية بعدد من موظفيها 

املنتمني اإىل الفئة الثالثة على الأقل بغية تاأليف اللجنة املركزية.

لتنظيم  اللزمني  املوظفني  اجلداول،  هذه  من  املناق�شات،  اإدارة  رئي�ش  ويختار 
وزارة  ممثلي  باأ�شماء  والثانية  اللجنة،  هيئات  روؤ�شاء  باأ�شماء  الأوىل  لوائح،  ثلث 
املالية، والثالثة باأ�شماء الأع�شاء الآخرين، بعر�شها على هيئة التفتي�ش املركزي 

لت�شديقها، قبل 15 كانون الأول.
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ويوؤلرّف رئي�ش اإدارة املناق�شات من هذه اللوائح هيئة واحدة ملناق�شات كل اأ�شبوع. 
وميكنه تاأليف هيئة اأ�شبوعية اإ�شافية اأو اأكرث:

اأ- حني يتعذر على هيئة واحدة اإجراء جميع املناق�شات الأ�شبوعية.
اأو طبيعتها، تكليف  اأهميتها  اإىل  املناق�شات، نظراً  ب- حني ت�شتوجب بع�ش 

هيئة خا�شة باإجرائها.

يوؤخذ اأع�شاء جلان املناق�شات يف املحافظات من بني املوظفني املحليني، ويف حال 
عدم توافر عددٍ كاٍف منهم ميكن ال�شتعانة ب�شواهم من املوظفني.

تاأليفها قبل  الهيئة قرار  رئي�ش وع�شوي  املناق�شات كلً من  اإدارة  رئي�ش  ويبلغ 
تاريخ بدء عملها على الأقل، ويدعوهم اإىل الجتماع يف املكان واملواعيد املحددة 
املتعلقة  اخلا�شة  ال�رشوط  دفاتر  عن  ن�شخة  الدعوى  مع  وير�شل  للجل�شات 

مبناق�شات الأ�شبوع.

واإذا كان الع�شو ي�شرتك يف اأعمال اللجنة لأورّل مرة تر�شل له اأي�شاً ن�شخة عن 
كل من:

اأ- اأحكام قانون املحا�شبة العمومية املتعلقة باملناق�شات.
ب- نظام املناق�شات.

ج- دفرتا ال�رشوط والأحكام العامة املتعلقة ب�شفقات الأ�شغال واللوازم.

اإذا تغيب رئي�ش الهيئة اأو اأحد ع�شويها انتجُدب رئي�ش اإدارة املناق�شات من يقوم مقامه.

من ناحية اأخرى، اإذا انق�شى الأ�شبوع املحدد للهيئة دون اأن تتم اأعمالها ا�شتمرت 
يف مهمتها حتى اإجنازها.

5- فتح الأغلفة وتقييم العرو�ص

بعد ت�شلرّم العرو�ش، تبادر جلنة التلزمي اإىل ف�شها اأمام العار�شني الذين يقررون 
احل�شور يف املكان والزمان املحددين لفتح العرو�ش. وذلك لتقرير قائمة املناق�شني 

املقبولني لكل �شفقة واإعلن ا�شم امللتزم املوقت، وتتخذ القرارات بالأكرثية.

حينها تقوم اللجنة بفتح ظروف العرو�ش على مرحلتني:
املرحلة الأوىل: يتمرّ فتح الظرف الأول )امل�شتندات والعر�ش الفني(.

املرحلة الثانية: يتم ف�ش العرو�ش املالية )الظرف الثاين( للعرو�ش امل�شتوفية 
ال�رشوط فقط، اإدارياً وفنياً.

تدقق اللجنة اأوًل الأمور الإدارية، ويتبع ذلك التقييم الفني، ويجري التدقيق يف 
مطابقتها  من  والتاأكد  ال�رشوط،  دفرت  املطلوبة يف  والوثائق  امل�شتندات  جميع 

للمتطلبات الإدارية والتقنية.
تري الدرا�شة الفنية  للتاأكد من اأن جميع املتطلبات وال�رشوط املحددة يف دفرت 
اأو جلنة خرباء  براأي خبري  ال�رشوط متوافرة يف العر�ش، ويحق للجنة ال�شتعانة 
الفنية  للموا�شفات  مطابقتها  مدى  ولتحديد  العرو�ش  لدرا�شة  موؤهلني 

املحددة يف دفرت ال�رشوط. 

© Institut Des Finances Basil Fuleihan

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

and is copyrighted work.



76

ول يجوز اإق�شاء املناق�ش الذي �شبق قبوله يف مناق�شة اأجريت ل�شفقة مماثلة اإذا كانت املوؤهلت اأو ال�رشوط املطلوبة ل 
تزال متوافرة فيه، ومل يتخذ بحقه اأي من التدابري الزجرية املن�شو�ش عنها يف القانون والأنظمة.

اأن تقبل املناق�ش الذي هو يف حالة اإفل�ش ول العر�ش املخالف لل�رشوط املفرو�شة يف  اأخرى ل يجوز للجنة  من ناحية 
القوانني والأنظمة ويف دفاتر ال�رشوط العائدة لل�شفقة.

غري اأنه يجوز للجنة اأن ترخ�ش علناً للمناق�شني قبل ال�رشوع بف�ش بيانات الأ�شعار، باأن ي�شتدركوا اأمامها ما قد يكون يف 
عرو�شهم من نواق�ش ل �شفة جوهرية لها.

واإذا مل يتقدم للمناق�شة �شوى عار�ش واحد، فل يوؤخذ يف عر�شه. 

تقوم جلنة التلزمي بعد ذلك، وبح�شور ممثلني عن العار�شني املقبولني، بفتح العرو�ش املالية للعرو�ش التي اجتازت بنجاح 
الأدنى  العر�ش  امل�شتوفية لل�رشوط لتتمكن من حتديد  العرو�ش  ال�شابقة، وتقارن بني م�شمون جميع  التقييم  مراحل 

�شعراً اأو الأف�شل.

عند انتهاء جل�شة التلزمي، يرفع رئي�ش جلنة املناق�شة اإىل املرجع ال�شالح كتاباً يجُرفق بكل م�شتندات املناق�شة، ويت�شمن 
حما�رش اللجنة ويحدد يف نهايته ا�شم امللتزم املوقت وال�شعر املقابل لعر�شه.

ويجُعلن عن نتائج املناق�شة ويجُعطى العار�شون تو�شيحاً عن �شري عملية التقييم وعن طريقة الو�شول اىل العر�ش الأف�شل.

ويف النهاية تعيد اللجنة ملف املناق�شة فور اإعلن النتيجة اإىل املكتب الذي يحيله اإىل الإدارة املخت�شة بعد الحتفاظ بن�شخة 
مطابقة للأ�شل عن حم�رش املناق�شة.

مالحظات على عمل جلان التلزمي

درّت م�شالة جوهرية ل ميكن ا�شتكمالها. ا�شتكمال النواق�ش: تختلف الآراء حول ما يجُعد جوهرياً اأو  غري جوهري؛ فالكفالة مثلً عجُ
اإن ما ميكن ت�شحيحه هو اخلطاأ املادي املح�ش وال�شكلي غري املوؤثر يف التلزمي، ويجب الت�شدد يف هذا املو�شوع حني 

يظهر �شوء نية العار�ش.
اأو ا�شم عامل لدى املتعهد... اإن الأمور املرخ�ش بت�شحيحها هي ورود عبارات معينة، مثلً "�شالح للعر�ش" 

يجب اأن يكون حم�رش جلنة املناق�شات وا�شحاً وعار�شاً لكل امل�شائل التي ح�شلت منذ ت�شلرّم العرو�ش حتى اإعلن 
امللتزم املوقت اأو ختم املح�رش، فيبني تاه كل عر�ش �شبب الرف�ش بالو�شوح الكايف، وان العلنية يف هذه املرحلة تتاأمن 

بتحديد وقت ف�ش العرو�ش واإتاحة املجال لكل العار�شني ح�شور اجلل�شة.
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6- اإر�صاء التلزمي

يعود للإدارة ال�شري بالتلزمي وار�شاء ال�شفقة، كما اأن لها احلق باإلغاء املناق�شة  اأو ا�شتدراج العرو�ش.

ان اإعلن ا�شم امللتزم املوقت يحل بقية امل�شرتكني يف املناق�شة من املوجبات املرتتبة على ا�شرتاكهم فيها حيث يقت�شي 
اإعادة الكفالت املوقتة اإىل كل منهم بعد الحتفاظ ب�شورة عنها ت�شم اإىل امل�شتندات، ولكن العرو�ش تبقى مبجملها 

ملكاً للإدارة.

ويف حال موافقة املرجع ال�شالح لعقد النفقة على ال�شري باملعاملة يحيل امللف اإىل حما�شب الإدارة الذي ينظم طلب 
حجز اعتماد بقيمة النفقة بعد التاأكد من توافر العتماد ويحيل امللف اإىل مراقب عقد النفقات ككل عقد نفقة، ويتم 

اإبلغ التلزمي بالطريقة الإدارية اىل امللتزم الذي ر�شت عليه ال�شفقة.
يجب اأن يتمرّ اإبلغ امللتزم خلل املهلة املحددة يف دفرت ال�رشوط اخلا�ش العائد لل�شفقة، اإذ بعد انق�شاء هذه املهلة ي�شبح 
امللتزم بحل من ارتباطه ويف ا�شتطاعته �شحب العر�ش الذي �شبق وتقدم به اإذا �رشح عن رغبته بعدم ارتباطه بعر�شه 

الذي انتهت مهلته.

وبالن�شبة اإىل �شفقات الأ�شغال ل يجوز امل�شادقة على ال�شفقة واإبلغها من امللتزم اإل بعد اإمتام جميع الإجراءات التي متكن 
الإدارة من و�شع يدها على مواقع العمل.

جُبَلغ. ويتم التبليغ عادة بالطريقة الإدارية، اأي اأن موظفاً يبلغ املتعهد مبوجب منوذج معني يوؤخذ عليه توقيع امل

ترتتب على اإبلغ امللتزم امل�شادقة على ال�شفقة نتائج مهمة منها:
عدم اإمكان الإدارة اإلغاء ال�شفقة اأو عدم ال�شري بها دون التعوي�ش على امللتزم.

ا�شتبدال الكفالة املوقتة بالكفالة النهائية خلل املدة املحددة يف دفرت ال�رشوط.
بدء مهلة تنفيذ ال�شفقة )وبخا�شة بالن�شبة اإىل اللرّوازم( ما مل ين�ش دفرت ال�رشوط على خلف ذلك.

على امللتزم اأن يقدم كتاب �شمان ح�شن التنفيذ يف املدة املحددة يف دفرت ال�رشوط، وعند توقيع العقد وابلغه من امللتزم 
تبداأ مهلة تنفيذ ال�شفقة.
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ثانياًا : �إد�رة �لعقد 

تبداأ مهلة تنفيذ ال�شفقة من تاريخ اإبلغ املتعهد امل�شادقة عليها، وبخا�شٍة 
بالن�شبة اإىل اللرّوازم كما اأ�رشنا �شابقاً؛ اإل انه ميكن ان ين�ش دفرت ال�رشوط على 
خلف ذلك، كاأن يبداأ التنفيذ بدًءا من تاريخ اإعطاء املتعهد اأمر املبا�رشة بالعمل 

اأو من تاريخ ت�شليمه مواقع العمل.

التي ين�ش عليها دفرت  وال�رشوط  للأحكام  ال�شفقة وفقاً  تنفيذ  يتم  اأن  يجب 
ال�رشوط، وين�ش قانون املحا�شبة العمومية على انه اذا خالف امللتزم، يف تنفيذ 
بوجوب  ر�شميًا  الإدارة  اأنذرته  احكامه  بع�ش  اأو  اخلا�ش  ال�رشوط  دفرت  ال�شفقة، 
التقيد بكامل موجباته وذلك �شمن مهلة معينة يعود لها امر تقديرها، واذا 
انق�شت املهلة املحددة دون اأن يقوم امللتزم بتنفيذ ما طلب اإليه، حق للإدارة، مع 
مراعاة القانون والأنظمة ان حت�شبه ناكًل، ويف حال اعادة التلزمي ل يحق للملتزم 

الناكل ان ي�شرتك فيه، وي�شطب ا�شمه من لئحة املتعهدين امل�شنفني.

تنفيذ  اإىل  واإما  املناق�شة  اإعادة  اإىل  اإما  الإدارة  تعمد  ناكلً  امللتزم  درَّ  عجُ ما  واإذا 
اأو التنفيذ بالمانة عن وفر  ال�شفقة بالأمانة، فاذا اأ�شفرت املناق�شة اجلديدة 
يف التكاليف عاد الوفر اإىل اخلزينة، واإذا اأ�شفرت عن زيادة يف التكاليف رجعت 
الإدارة على امللتزم الناكل بالزيادة. ويف جميع الأحوال ت�شادر الكفالة موقتاً اإىل 

حني ت�شفية ال�شفقة.

لأحكام  وفقاً  ب�شورة عامة  نفذت  ال�شفقة قد  اأن  الت�شلرّم  راأت جلنة  اإذا  اأما 
دفرت ال�رشوط مع وجود بع�ش النواق�ش اأو العيوب الطفيفة التي ل حتول دون  
يتخذ  مبر�شوم  ل�رشوط حتدد  وفقاً  بالت�شلرّم  تقوم  اأن  فيمكنها  الت�شلرّم،  اإجراء 

يف جمل�ش الوزراء.

قبل  من  ال�شفقة  بتنفيذ  اللتزام  ي�شتتبع  ال�رشوط  دفرت  باأحكام  التقيد  ان 
امللتزم �شخ�شياً و�شمن املهلة املحددة يف دفرت ال�رشوط املذكور.

1- التقّيد باأحكام دفرت ال�رصوط اخلا�ص

2- اللتزام بتنفيذ ال�صفقة من قبل امللتزم �صخ�صيًا

التعاقد  امللتزم عند  اأو �شخ�شية  املوؤهلت اخلا�شة  الإدارة يف احل�شبان  اأخذ  اإن 
معه يحتم بع�ش النتائج، اهمها:

�لإد�رة  مو�فقة  دون  جزئيااً  �أو  كليااً  �ل�صفقة  عن  �لتنازل  جو�ز  عدم  �أ- 
�خلطية، ويبقى امللتزم م�شوؤولً �شخ�شياً تاه الإدارة وتاه الغري وتاه العمال، 
اإمنا يقت�شي التمييز بني التنازل عن العقد كلياً اأو جزئياً )اأي التلزمي من الباطن 
SOUS-TRAITANCE ( وبني التفاقات التي قد يربمها امللتزم بق�شد ت�شهيل 

مهمته وتنفيذ ال�شفقة )�رشاء املواد الأولية اأو التعاقد مع عمال وفنيني(.

الفصل السادس
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التنازل عن العقد هو حلول املتنازل له حمل امللتزم تاه الإدارة. 
اأو جزئياً من قبل �شخ�ش اتفق  التعاقد من الباطن هو تنفيذ العقد كلياً 

معه املتعاقد الأ�شا�شي الذي يبقى امل�شوؤول تاه الإدارة.
عقود املعاونة اأو التوريد هي �رشاء مواد اأو خدمة اأ�شخا�ش ي�شاعدون املتعهد 

يف عمله.
ا الثالث فهو جائز  الأول والثاين ل يتمان اإل مبوافقة م�شبقة من الإدارة، اأمرّ

دون موافقة الإدارة.

ب- ف�صخ �لعقد عند وفاة �مللتزم
اإليه  اأ�رشنا  ما  اإمنا  امللتزم،  وفاة  العقد عند  القانون على ف�شخ  ين�ش  األرّ  ميكن 
�شابقاً من وجوب تنفيذ ال�شفقة من قبل امللتزم �شخ�شياً ي�شتتبع ذلك، كما 
اذا  اإل  امللتزم  وفاة  حال  يف  العقد  ف�شخ  على  ال�رشوط  دفرت  يف  الن�ش  ميكن 
وافقت الإدارة عند القت�شاء على العرو�ش التي ميكن ان يقدمها الورثة ملتابعة 

الأ�شغال، ي�شاف اإىل ما تقدم اأنه ل يحق للورثة اأي تعوي�ش من جراء الف�شخ.

ج- ف�صخ �لعقد ب�صبب �فال�ص �مللتزم
اإن من يجُحكم عليه بالإفل�ش تكف يده عن ممار�شة الأعمال والت�رشفات القانونية.

وتن�ش املادة 136 من قانون املحا�شبة العمومية على اأن العقد يجُف�شخ حكماً 
بني الإدارة وامللتزم الذي اأعلن اإفل�شه وتتخذ يف حقه اإجراءات تتلخ�ش مبا يلي:

1- م�شادرة الكفالة موقتاً حل�شاب الإدارة.
2- اإح�شاء الأ�شغال اأو اللوازم اأو اخلدمات املنفذة اأو املواد املدخرة قبل تاريخ اإعلن 

الإفل�ش وتنظيم ك�شف بها ت�رشف قيمته موقتاً اأمانة با�شم الإدارة.
3- تنفيذ الأ�شغال اأو اللوازم اأو اخلدمات اأو ما تبقى منها بالأمانة اأو اإعادة تلزميها، 
فاذا اأ�شفرت هذه العمليات عن وفر يف التكاليف عاد الوفر اإىل اخلزينة ودفعت 
الكفالة وقيمة الك�شف املذكور اإىل وكيل التفلي�شة، واذا ا�شفرت عن زيادة يف 
التكاليف اقتطعت هذه الزيادة من الكفالة وقيمة الك�شف ودفع الباقي اإىل وكيل 

التفلي�شة واذا مل يكِف ذلك اكتجُِفي بال�شتيلء على الكفالة وقيمة الك�شف.
تدر الإ�شارة اىل  ان اعتبار امللتزم ناكلً ي�شتتبع اق�شاوؤه من املناق�شات العامة:

مدة ثلثة اأ�شهر عند تطبيق هذه الإجراءات عليه اأورّل مرة.
مدة �شنة كاملة عند تطبيقها عليه مرة ثانية خلل اثني ع�رش �شهراً.

نهائياً عند تطبيقها عليه مرة ثالثة خلل خم�ش �شنوات.
تبداأ املهل املذكورة اأعله من تاريخ القرار الأول القا�شي بو�شع الأ�شغال بالأمانة 

اأو اإعادة تلزميها حل�شاب امللتزم.

 
3- التنفيذ �صمن املهلة املحددة يف دفرت ال�رصوط

ين�ش قانون املحا�شبة العمومية على وجوب ت�شمني دفرت ال�رشوط اخلا�ش مهلة 
التنفيذ؛ وان تاأخر امللتزم عن تنفيذ ال�شفقة اإىل ما بعد انتهاء املهلة يتعر�ش 
قيمة  اإىل  بالن�شبة  وحتدد  التاأخري  اأيام  عدد  اأ�شا�ش  على  حت�شب  تاأخري  لغرامة 

ال�شفقة وين�ش عليها دفرت ال�رشوط اخلا�ش.
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�شمن  التنفيذ  عن  املتاأخر  امللتزم  بحق  تاأخري  غرامة  تطبيق  وعدم  الإدارة  قبل  من  التنفيذ  مبهلة  التقيد  عدم  اإن 
اإذ اإن كل عار�ش يحدد �شعره اآخذاً يف احل�شبان املهلة التي يجب ان  املهلة يعد اإخللً مببداأ امل�شاواة بني العار�شني، 
اأو متديد ملهلة  التاأخري  اإعفاء من غرامة  ال�رشوط، وهكذا فان كل  اأحكام دفرت  اأنه يخالف  التنفيذ خللها، كما  يتم 

تنفيذ ال�شفقة يجب ان يكون مربراً.

يخ�شع هذا التربير للرقابة من قبل التفتي�ش املركزي اأو ديوان املحا�شبة يف نطاق رقابته الق�شائية املوؤخرة.

اإن الغرامة لي�شت حمتمة الفر�ش بل يوؤخذ يف احل�شبان ح�شن نية املتعهد وظروف التعاقد ومدى خطاأ الإدارة اأو الغري، 
وتفر�ش بعد ذلك الغرامة املنا�شبة بعد التعليل الوايف.

مثال ذلك، يف اإن�شاء مبنى بذل املتعهد جهداً كبرياً ملنع التاأخري واأتى اإجناز املبنى جيداً جداً: ميكن حينها تعديل غرامة 
اخلطاأ  ج�شامة  مع  متوافقة  تكون  اأن  يقت�شي  عقوبة  اأو  جزءاً  اإل  لي�شت  التي  العقد،  يف  عليها  املن�شو�ش  التاأخري 

و�شخ�شية اخلاطئ...

اأغفل دفرت ال�رشوط ذكر الغرامة ميكن تطبيقها لأنها من امتيازات ال�شلطة العامة املعطاة لتاأمني ح�شن �شري  اإذا 
العامة. املرافق 

4- التنفيذ وفق املوا�صفات وال�رصوط اخلا�صة

اإن حتديد املوا�شفات و�رشوط التنفيذ اخلا�شة لكل �شفقة هو من املعلومات الأ�شا�شية التي اوجب القانون ت�شمينها 
دفرت ال�رشوط حتى يكون امللتزم على بينة منها قبل تقدمي عر�شه.

وتدليلً على اأهمية مراعاة �رشوط التنفيذ املن�شو�ش عليها يف دفرت ال�رشوط اخلا�ش يوجب القانون الإعلن عن كل تعديل 
يطراأ على دفرت ال�رشوط بعد ن�رش الإعلن عن ال�شفقة وفقاً لنف�ش الأ�شول التي �شبق اأن مت اعتمادها للإعلن عنها. 

ان عدرّ العقود التي تريها الإدارات العامة لتنفيذ �شفقات اللوازم والأ�شغال واخلدمات من العقود الإدارية يوؤدي اإىل اإعطاء 
هذه الإدارات حق الإ�رشاف واملراقبة على تنفيذ هذه ال�شفقات واإعطاء التوجيهات والتعليمات ال�رشورية لهذه الغاية 

حتى وان خل دفرت ال�رشوط من اأي ا�شارة اإىل هذا احلق.

وعلى املتعاقد معه التقيد بهذه الأوامر والتعليمات، كما اأن العرتا�ش عليها ل يجيز للملتزم تعليق تنفيذ ال�شفقة، لأن 
الإدارة وحدها ت�شتطيع تقدير ما يتطلبه ح�شن �شري املرفق الذي تديره.

مالحظات:
اذا نظم دفرت ال�رشوط الإ�رشاف والرقابة على التنفيذ تطبق ن�شو�ش دفرت ال�رشوط.

ومراقبة  عليها  الإ�رشاف  اأمر  يفوق  خا�شة  تنفيذ  ب�رشوط  تتمتع  التي  ال�شفقات  اإىل  وبالن�شبة  الأحيان،  بع�ش  يف 
تنفيذها الإمكانيات املتوافرة لدى الإدارة، فيمكن التعاقد بالرتا�شي اأو عن طريق مباراة للإ�رشاف ومراقبة تنفيذ اأن 

هذه ال�شفقات وفق ما �شبق وا�رشنا اإليه.
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6- ف�صخ العقد
والتي يجوز فيها للإدارة ف�شخ  اإليها  الإ�شارة  التي �شبقت  اإىل احلالت  اإ�شافة 
عقد تنفيذ �شفقات اللوازم والأ�شغال واخلدمات لأ�شباب تتعلق بامللتزم، كحالة 
ال�رشوط  دفرت  ت�شمني  ميكن  العقد،  تنفيذ  �رشوط  اأو خمالفة  والإفل�ش  الوفاة 
اخلا�ش اأحكاماً تن�ش على اأن يجُف�شخ عقد اللتزام يف احلال حني تاأمر الإدارة بوقٍف 
تام للأ�شغال اأو الإجازة للملتزم بف�شخ عقده حني تطلب الإدارة تاأجيل ال�شفقة 
ملدة تتجاوز ال�شنة، �شواء كان ذلك قبل بدء التنفيذ اأو بعده مع الحتفاظ بحقه 

بالتعوي�ش يف هذه احلالة اأو تلك.

وفقاً  الأخري  ي�شتطيع هذا  ل  امللتزم  دون خطاأ من  العقد  الإدارة  واإذا ف�شخت 
لجتهاد الق�شاء الإداري اإلزامها بعدم الف�شخ، بل ينح�رش حقه بالتعوي�ش الذي 

توؤدرّي مربرات الف�شخ دوراً كبرياً يف حتديد قيمته.

5- اإمكان زيادة اأو اإنقا�ص الكميات
ميكن اأن ين�ش دفرت ال�رشوط اخلا�ش على اإمكان زيادة اأو انقا�ش الكميات بن�شبة 
معينة. لكن حتى لو مل ين�ش على ذلك، وخلفاً ملا هي احلال عليه يف العقود 
املدنية، فهو يتميرّز بانه يحق للإدارة اأثناء تنفيذ ال�شفقة تعديل بع�ش اأحكام 
املتعاقد معه مب�شيئتها  انقا�ش موجبات  اأو  زيادة  تنفيذه جلهة  العقد و�رشوط 

املنفردة ويف �شوء ما يقت�شيه ح�شن �شري املرفق العام و�شمان ح�شن تنفيذه.

لكن هذا احلق املعطى للإدارة ل يجوز اأن يوؤدي اإىل امل�ش بحقوق املتعاقد معه 
وبخا�شٍة بالن�شبة اإىل البنود التي ل تتعلق بت�شيري املرفق العام، اإمنا ترتبط بحقوق 
املتعاقد معه، كال�شعر مثلً. كما اأن حق الإدارة يف التعديل لي�ش مطلقا،ً وهو 
اأن يتخطى حدوداً معينة قد ين�ش عليها دفرت ال�رشوط اخلا�ش العائد  ل ميكن 

لل�شفقة اأو يطبق يف �شاأنها اأحكام  الأحكام العامة.

ويف ما يتعلرّق بزيادة قيمة ال�شفقات اجلارية اإذا كانت قيمة ال�شفقة 99 مليون 
لرية وجارية با�شتدراج عرو�ش لهذا ال�شبب، ل يحق للإدارة زيادة قيمتها لتتجاوز 
لـ 100 لرية مليون  با�شتعمال بند يف دفرت ال�رشوط اخلا�ش يتيح لها الزيادة �شمن 

حدود معينة. لأنه بذلك يجب عقدها مبناق�شة عمومية.
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7- تاأثري الأحداث اجلديدة يف تنفيذ ال�صفقة

قد تطراأ اأثناء تنفيذ العقد اأحداث جديدة تعل العقد:
اأكرث �شعوبة

او اأكرث تكلفة
او تعله م�شتحيلً

الإجتهاد  اوجد  احلالت  هذه  وملعاجلة 
النظريات التالية:

1- فعل الأمري او ال�شلطان
2- الأعباء غري املتوقعة

3- القوة القاهرة
4- الطوارئ غري املنظورة.

�أ- فعل �لأمري �و �ل�صلطان
ال�شلطة  عن  ي�شدر  تدبري  كل  تعني 
اكرث  يجعله  او  العقد  تكلفة  ويزيد 
�شعوبة، ويجب توافر ال�رشوط التالية:

ح�شول �رش غري مرتقب.
املتعاقدة  لل�شلطة  ال�رشر  ن�شبة 

. نف�شها
اكيداً  ال�رشر  يكون  ان  يجب 

ومبا�رشاً وخا�شاً.

وعندها يعطى امللتزم تعوي�شاً كاملً.

ب- �لأعباء غري �ملتوقعة
�رشوطها :

وجود �شعوبات مادية
غري منظورة

�شريورة التنفيذ اكرث �شعوبة

نتائجها :
التعوي�ش الكامل.

ج- �لقوة �لقاهرة
�رشوطها:

ح�شول حدث خارج عن املاألوف
غري مرتقب

ل ميكن تفاديه

نتائجها:
الربح  دون  اخل�شارة  عن  تعوي�ش 

الفائت

د- �لطو�رئ غري �ملنظورة
�رشوطها:

ح�شول حدث غري منظور وغري عادي
خارجاً عن ارادة املتعاقد معه

اثناء التنفيذ
انقلب اقت�شادات العقد

نتائجها:
تعوي�ش جزئي من اخل�شارة.
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8- ت�صّلم ال�صفقة

�أ- جلان �لت�صّلم
اإن ت�شلرّم ال�شفقة هو العمل الذي بوا�شطته تقر اجلهة املخت�شة بان الأ�شغال اأو اللوازم اأو اخلدمات التي جرى التعاقد 

عليها قد مت تنفيذها وفقاً ل�رشوط العقد وان امللتزم قد نفذ املوجبات امللقاة على عاتقه.

ويحدد القانون املرجع الذي يعني جلان ال�شتلم وطريقة تاأليفها:
"ت�شتلم اللوازم والأ�شغال واخلدمات يف كل وزارة جلنة تعني بقرار من املدير العام، على اأن ت�شم ثلثة موظفني ينتمي اأحدهم 

اإىل الوحدة التي جرى التلزمي مل�شلحتها، ويكون الآخران من خارجها."
اإن الت�شلرّم على نوعني: ت�شلرّم موقت وت�شلرّم نهائي.

ب- �لت�صّلم �ملوقت ونتائجه
يجب ان يتم الت�شلرّم املوقت فور اجناز الأ�شغال بح�شور املتعهد وبعد دعوته اإىل احل�شور خطياً، ويف حال غيابه ي�شار اإىل 
ذلك يف املح�رش، واإذا ما رف�شت الإدارة ذلك يحق للملتزم توجيه الإنذار اإليها حلفظ حقوقه اذا ما ثبت ان الأ�شغال كانت 

جاهزة للت�شلرّم بتاريخ الإنذار.

الأ�شل ان يتم الت�شلرّم املوقت ب�شورة �رشيحة امنا ميكن ان يكون �شمنياً، اذ ان ت�شلم الإدارة الأ�شغال اأو اللوازم اأو اخلدمات 
ت لها يجُعدرّ ت�شلرّماً موقتاً، وكذلك يجُعدرّ مبنزلة ت�شلرّم موقت دفع الر�شيد املتبقي للملتزم  وا�شتعمالها وفق الغاية التي اأعدرّ

من قيمة اللتزام.

اإن الت�شلرّم املوقت ميكن ان يتم من دون قيد اأو �رشط كما ميكن ان يتم ت�شجيل حتفظ عليه اأو ان يكون معلقاً على �رشط 
ا�شتكمال اأ�شغال معينة اأو اإ�شلح بع�ش الأ�شغال املنفذة اأو ا�شتبدال بع�ش اللوازم، على ان تبني يف حم�رش الت�شلرّم 

جميع النواق�ش والعيوب التي ت�شوب ال�شفقة.

النواق�ش  بع�ش  وجود  مع  ال�شفقات  ت�شلرّم  ب�رشوط  املتعلق   1970/5/30 تاريخ   14601 رقم  املر�شوم  حينها  ويطبق 
والعيوب الطفيفة. 

نتائج �لت�صّلم �ملوقت:
ان الت�شلرّم املوقت لل�شفقة يفيد بانها اأجنزت وهي �شاحلة لل�شتعمال �شمن غر�شها وطوال مدة ال�شتثمار الطبيعي 

املتوخاة ووفقاً ل�رشوط العقد ويجيز للإدارة تنظيم حم�رش ك�شف نهائي با�شتحقاقات امللتزم .

وان حم�رش الت�شلرّم يبني كلرّ النواق�ش والعيوب التي ت�شوب ال�شفقة )يف حال وجودها( ويخل�ش اإىل:
1- اإما فر�ش بع�ش احل�شومات اإذا كانت هذه العيوب غري جوهرية ومتعذر اإمتامها اأو اإ�شلحها ول مانع من الإبقاء عليها 
ال�شعر   – الكمية   – الوحدة   – املوقع   – النق�ش  اأو  العيب  نوع  احل�شومات بح�شب  يتم حتديد  ان  نهائياً، على  وقبولها 

الإفرادي.
2- واإما اإىل الطلب اإىل امللتزم اإكمال هذه النواق�ش والعيوب خلل مدة ال�شمان على اأن يتم فر�ش ح�شومات موقتة 
عنها حتدد مبالغها مبوجب ك�شف تقديري يبني فيه نوع العمل املطلوب لت�شبح ال�شفقة مطابقة ل�رشوط اللتزام 

ال�شعر الإفرادي )كما �شبقت الإ�شارة اإليه(. الكمية –  الوحدة –  املوقع – 
3- واإما ت�شلرّم ال�شفقة دون قيد اأو �رشط.

مالحظات:
ان احلد الق�شى للح�شومات املوقتة التي يجوز معها الت�شلرّم املوقت هو ن�شبة 15يف املئة من قيمة ال�شفقة املت�شلرّمة 

وتاوز هذه الن�شبة يوؤدي حكماً اإىل رف�ش الت�شلرّم.
ي�شتح�شن تاأليف جلان تختلف باختلف نوع ال�شفقة.

هناك اأعمال معينة يجب ت�شلرّمها موقتاً لوحدها دون وقبل ت�شلرّم ال�شفقة كاملة نظراً لطبيعتها اأو ظروف العمل، مثلً 
ت�شلرّم اأنابيب مركبة يف الأر�ش قبل طمرها واإكمال اللتزام.
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ج- �لت�صّلم �لنهائي ونتائجه
اأن امللتزم قد  التاأكد من  بعد  اللوازم نهائياً  اأو  الت�شلرّم النهائي هو الإجراء الذي مبقت�شاه تت�شلرّم الإدارة الأعمال  ان 

اأوفى بالتزامه على الوجه املر�شي.

النواق�ش  ان  ال�شتلم  للجنة  تبني  واإذا  اخلا�ش،  ال�رشوط  دفرت  ين�ش عليها  ان  التي ميكن  ال�شمان  انق�شاء مدة  بعد   -
والعيوب التي بقيت ت�شوب ال�شفقة ل متنع من الت�شلرّم عمدت اإىل ت�شلرّم ال�شفقة نهائياً مع مراعاة ما يلي:

التي مت  والعيوب  النواق�ش  املوقت عن  الت�شلرّم  التي �شبق فر�شها يف حم�رش  املوقتة  احل�شومات  امللتزم  اإىل  تعاد   -
اإ�شلحها. اأو  اإكمالها 

- تثبت احل�شومات املوقتة وت�شبح ح�شومات نهائية عن النواق�ش والعيوب التي مل يتم اإ�شلحها والتي ميكن الإبقاء 
عليها وقبولها نهائياً.

يفر�ش ح�شومات نهائية عن النواق�ش والعيوب الطفيفة اجلديدة التي ظهرت خلل مدة ال�شمان اأو مل تلحظ اأ�شا�شاً يف 
حم�رش الت�شلرّم املوقت.

نتائج �لت�صّلم �لنهائي:
يرتتب على الت�شلرّم النهائي:

اأ- انتقال املن�شاأة او ال�شلعة اىل الإدارة وحتميلها تبعة الهلك بحيث ي�شبح امللتزم بحل من موجب ال�شيانة )اإل اإذا ن�ش 
دفرت ال�رشوط على خلف ذلك(.

ب- حق امللتزم مبطالبة الإدارة بجميع م�شتحقاته مبا يف ذلك التوقيفات الع�رشية التي تكون قد اقتطعتها الإدارة تنفيذاً 
لأحكام  القانون و�شمن ال�رشوط املحددة فيه.

ت- بدء املهلة التي ن�ش عليها القانون لرد الكفالة النهائية للملتزم، اذ ترد الكفالة النهائية اىل امللتزم بعد �شهر على الكرث 
من تاريخ الت�شلرّم النهائي.

ين�ش قانون املحا�شبة العمومية على اأن "ل تدفع قيمة ال�شفقة اإل بعد تنفيذها" وكل ن�ش يف دفرت ال�رشوط اخلا�ش على 
اإمكان دفع قيمة ال�شفقة قبل تنفيذها يكون خمالفاً لأحكام القانون با�شتثناء ما يلي:

�أولاً : �إمكان �عطاء �صلفة للمتعهدين
اإن القواعد القانونية املعتمدة يف جمال دفع قيمة ال�شفقة ترمي اإىل التوفيق بني:

�رشورة ت�شهيل ح�شول املتعاَقد معه على متويل بع�ش ما يقوم به اإنفاذاً للعقد )لكون �شفقات اللوازم والأ�شغال 
واخلدمات تتطلب يف بع�ش الأحيان متويلً وعبئاً مالياً رمبا ل ي�شتطيع املتعهد حتمله اأو النتظار حتى اكتمال التنفيذ(.

�رشورة التقيد بالقانون الذي ين�شرّ على انه ل يجوز دفع قيمة ال�شفقة اإل بعد تنفيذها، لتاأمني حقوق الإدارة.
اأن يعطي  وللتوفيق بني هاتني ال�رشورتني يجيز قانون املحا�شبة العمومية لوزير املالية، بناء على طلب الوزير املخت�ش، 
امللتزمني �شلفات لقاء كفالت م�رشفية، واإذا تعذر احل�شول على هذه الكفالت، علق اإعطاء ال�شلفة من دون كفالة على 

ت�شديق جمل�ش الوزراء.
ل يجوز اأن تتعدى ال�شلفة 25 يف املئة من قيمة ال�شفقة، على اأن ل تتجاوز 30 مليون لرية لبنانيرّة، اإل اأنه يجوز يف احلالت 

ال�شتثنائية ال�شذوذ عن الأحكام ال�شابقة بقرار من جمل�ش الوزراء.

الفصل السادس
جلسة فض الظروف وتقييم العروض/ الصفقات وترسية وإدارة العقود

9- دفع قيمة ال�صفقة
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ثانيااً : �لدفعات على �حل�صاب
وللتخفيف اأي�شاً من �رشامة وق�شاوة مبداأ عدم اإجازة دفع قيمة ال�شفقة قبل 
تنفيذها يجيز القانون، اإذا ن�ش دفرت ال�رشوط على ذلك، اأن تدفع لقاء اخلدمات 
املنجزة مبالغ على احل�شاب ل تتجاوز ت�شعة اأع�شار املبلغ امل�شتحق، ويبقى الع�رش 

موقوفاً يف اخلزينة اإىل اأن يتم الت�شلرّم النهائي.

يحدد مدة  ال�رشوط ل  دفرت  اإذا كان  النهائي  الت�شلرّم  التوقيفات عند  ترد هذه 
قد  تكون  التي  الذمم  امللتزم  ي�شدد  اأن  بعد  وذلك  الأ�شغال،  اأو  اللوازم  ل�شمان 

ترتبت عليه تطبيقاً لأحكام دفرت ال�رشوط.

وميكن الإدارة اأن تكف عن اقتطاع التوقيفات الع�رشية حني ترى اأنها بلغت احلد 
اللزم لل�شمان.

عن  �شادرة  م�رشفية  بكفالت  الع�رشية  التوقيفات  ا�شتبدال  وللمتعهديـن 
م�شارف مقبولة وفقاً لجتهاد ديوان املحا�شبة يف هذا املو�شوع.

10- امل�صوؤوليات التعاقدية و�صبه التعاقدية وال�صمانة الع�رصية

1- يكون الأفرقاء يف ال�شفقة العامة م�شوؤولني يف مرحلة تنفيذ العقد عن 
الآخر،  بالفريق  احلق �رشراً  ارتكاب خطاأ  عند  اأي  التعاقدية،  مبوجباتهم  الإخلل 
بامل�شوؤولية  يعرف  ما  وهذا  وحقيقني،  اكيدين  واخلطاأ  ال�رشر  يكون  ان  ويجب 
التعاقدية. وعند ترتب هذه امل�شوؤولية يجري التعوي�ش من ال�رشر احلا�شل والربح 

الفائت.
2- وهناك م�شوؤولية تقرب اىل حد بعيد من امل�شوؤولية التعاقدية، وهي امل�شوؤولية 
�شبه التعاقدية املبنية على نظرية الك�شب غري امل�رشوع، ومبقت�شاها يجوز للإدارة 
دفع تعوي�ش معني تفر�شه مبادئ العدالة والإن�شاف، �رشط ان تكون الأعمال 

املنفذة مفيدة للإدارة وقد نفذت دون خطاأ  من املتعهد.
ع�رش  طوال  م�شوؤولً  املتعهد  يبقى  فبمقت�شاها  الع�رشية  ال�شمانة  اما   -3
�شنوات بعد الت�شلرّم النهائي عن العيوب اخلفية واخللل اخلطري الذي يظهر يف 

املن�شاأ العام املنفذ خلل هذه الفرتة. 

اإن حل النزاعات التي ميكن اأن تطراأ بني الإدارة وامللتزم قد يتم بالتوافق وتقريب 
وجهات النظر عرب مرجع اداري معني، واإذا ما ف�شل احلل اتفاقاً يجري بت النزاع 
ق�شائياً امام املحاكم املخت�شة، اما التحكيم فهو غري جائز يف العقود الإدارية 

ال بعد موافقة جمل�ش الوزراء عليه.
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للتغلب  اأ�شا�شية  اأداة  الر�شيد، وهي  اركان احلكم  مهًما من  ركناً  الرقابة  تعدرّ 
على الف�شاد يف ادارة املال العام ولكت�شاف اخلطاأ وحت�شني الأداء.

وتقومي  املخالف  معاقبة  الأول  وجههما  يف  تعنيان  وامل�شاءلة  املحا�شبة  اإن 
ال�شائب  العمل  الآخر مكافاأة  اي�شاً يف وجههماً  تعنيان  ولكنهما  الإعوجاج، 

وحفز الإنتاج.

تتبدى  كبري،  انفاق  من  يرافقها  ما  اإىل  ونظراً  العامة،  ال�شفقات  ميدان  يف  
احلاجة اىل رقابة جمدية تهدف اىل:

التثبت من قانونية ال�شفقة، اي: 
- انطباقها على القوانني والأنظمة.

- وجود العتماد يف املوازنة و�شحة التن�شيب.
التثبت من فاعلية الأداء، اي : 

- حتقيق النفقة للغاية املن�شودة منها.
- حتقيق اأف�شل النتائج املرجوة من ا�شتعمال العام العام.

يف لبنان جند :
- ان الرقابة القانونية تقليدية وموجودة فعلياً  وهي مهمة ولكنها غري كافية.

بع�ش  لوحظ  واإن  اعتماده  اىل  لبنان  ي�شعى  هدف  فهي  الأداء  رقابة  اما   -
تطبيقاته غري املنتظمة يف اإطار علمي دقيق. 

- يلحظ اأن الرقابات كثرية ومتنوعة ولكنها ل ت�شل اإىل كامل اأهدافها، وهي 
تختلف باختلف معيار التق�شيم:

من حيث زمن امتامها: ميكن ان تكون م�شبقة وموؤخرة.
من حيث مو�شوعها : ميكن ان تكون على الأ�شخا�ش اأو على املعاملت.

من حيث ال�شلطة التي تقوم بها: ميكن ان تكون :
          - ق�شائية: يقوم بها ديوان املحا�شبة.

          - اإدارية: تتمثل اأ�شا�ًشا بالرقابة الت�شل�شلية ومراقب عقد النفقات 
                     والتفتي�ش املركزي.

    - برملانية : يقوم بها جمل�ش النواب. 
 

�شنعر�ش يف الفقرات التالية اأنواع الرقابة بح�شب ال�شلطات التي تقوم بها.
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1- الرقابة الدارية امل�صبقة

�أولاً : �لرقابة �لق�صائية : ديو�ن �ملحا�صبة

اإدارياً  ترتبط  املايل  الق�شاء  تتوىل  اإدارية  املحا�شبة حمكمة  ديوان  تعريفه: 
برئا�شة جمل�ش الوزراء، وهي د�شتورية املن�شاأ، مهمتها احلفاظ على املال العام.

�صالحياته: ميار�ش الديوان ال�شلحيات التالية: 
الرقابة الإدارية امل�شبقة. اأ- 

الرقابة الإدارية املوؤخرة. ب- 
الرقابة الق�شائية على املوظفني. ج- 
الرقابة الق�شائية على احل�شابات. د- 

�أ- تعريفها ونطاقها 
النفقة،  اإمتام عملية عقد  قبل  الإنفاق  امل�شبقة معاملت  الإدارية  الرقابة  تتناول 
ديوان  اىل  ير�شلها  الذي  النفقات  مراقب عقد  على  وتعر�ش  املعاملة  حيث حت�رش 
املحا�شبة لإجراء الرقابة عليها، فالديوان عند ممار�شته هذه ال�شلحية يحل حمل 
مراقب عقد النفقات وفقاً لقانون املحا�شبة العمومية، كما ميار�ش الرقابة امل�شبقة 

على بع�ش الإيرادات.

والنفقات ل تخ�شع  اليرادات  اأن معاملت  ال�شياق هي  الأوىل يف هذا  وامللحظة 
كلرّها لهذه الرقابة، كما انها ل ت�شمل جميع الهيئات والإدارات العامة .

)1( بالن�صبة �إىل �لإد�ر�ت و�لهيئات 
تخ�شع للرقابة ادارات الدولة كافة، وبلديات معينة، وموؤ�ش�شتان عامتان فقط هما 
اجلامعة اللبنانية واملعهد الوطني العايل للمو�شيقى، وهكذا يبقى خارج الرقابة 

عدد كبري من البلديات واأغلبية املوؤ�ش�شات العامة.
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)2( بالن�صبة �إىل نوع �ملعامالت 
بل  للرقابة  اخلا�شعة  والهيئات  الدارات  معاملت  جميع  الرقابة  ت�شمل  ل 

على: تقت�رش 
معاملت تلزمي اليرادات وبيع العقارات عندما تفوق قيمتها خم�شة مليني لرية.
�شفقات اللوازم والأ�شغال التي تفوق قيمتها خم�شة و�شبعني مليون لرية.

�شفقات اخلدمات عندما تفوق قيمتها خم�شة وع�رشين مليون لرية.
املنح وامل�شاعدات وامل�شاحلات التي تتجاوز خم�شة ع�رش مليون لرية.

العقود الر�شائية التي تتجاوز اخلم�شني مليون لرية.
معاملت �رشاء العقارات عندما تفوق قيمتها مئة مليون لرية.

ب- غاية �لرقابة �مل�صبقة ومد�ها 
د القانون غاية الرقابة بالتثبت من �شحة املعاملة وانطباقها على املوازنة  حدرّ

والأنظمة املرعية الجراء.

املعاملة  قانونية  من  بالتاأكد  امل�شبقة  الرقابة  ح�رش  القانون  ان  يتبني  وبهذا 
من  للتثبت  يطلقها  ومل  العامة،  املوازنة  اعتمادات  على  تن�شيبها  و�شحة 
المنائية  الدولة  خطط  مع  الت�رشف  تطابق  ومدى  وملءمته  النفاق  جدوى 
وا�شرتاتيجيتها املزمع ال�شري وفقاً لأ�ش�شها. لكن الديوان ينظر احياناً يف اعتدال 
الأ�شعار واخلطاأ ال�شاطع يف التقدير الذي يدلل على خطاأ ج�شيم يلحق ال�رشر 
الأكيد بامل�شلحة العامة فريقى بذلك اىل مرتبة اخلطاأ القانوين ويخ�شع بهذه 

ال�شفة لرقابة ديوان املحا�شبة.
 

ج- �أهمية �لرقابة �مل�صبقة
اإن قانون تنظيم ديوان املحا�شبة يجعل من الرقابة امل�شبقة اإجراًء جوهرياً  ويرى 
املوظف  على  ويحظر  نافذة  غري  الرقابة  هذه  عليها  تري  ل  معاملة  كل  اأن 

املخت�ش و�شعها يف التنفيذ حتت طائلة العقوبة .

تكمن اأهمية هذه الرقابة يف كونها متار�ش ب�شفة م�شبقة وقبل و�شع املعاملة 
مو�شع التنفيذ، فتتوقف الجراءات اخلاطئة منذ البداية، كما اأن معرفة الدارة 

بوجود رقابة كهذه من �شاأنها لوحدها دفعها اىل احلذر وتنب الأخطاء.

وعلى الرغم من ذلك فقد منح القانون جمل�ش الوزراء �شلحية املوافقة على 
املعاملت املرفو�شة من قبل ديوان املحا�شبة بناًء على طلب الوزير املخت�ش، على 

ان يتم ذلك بقرار معلل وبعد ال�شتماع اىل رئي�ش ديوان املحا�شبة.
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2- الرقابة الإدارية املوؤخرة
وهي تق�شم اىل:

بحركة  و�شنوية  ف�شلية  بيانات  تتناول  احل�صابات:  على  الإدارية  الرقابة   -
واليرادات. العتمادات 

- التقارير ال�صنوية واخلا�صة : تتناول تقدير املعاملت املالية ونتائجها العامة من 
عقدها اىل تنفيذها.

�أ- �لرقابة �لإد�رية على �حل�صابات
هي رقابة موؤخرة على قانونية و�شحة احل�شابات الإدارية التي ت�شمل :

البلديات  من  املحا�شبة  ديوان  اىل  ترد  التي  وال�شنوية  الف�شلية  البيانات  اأ- 
املبالغ  لنظام خا�ش، وهي تت�شمن  العامة وفقاً  والدارات  العامة  واملوؤ�ش�شات 
املحققة وامللغاة واملنزلة خلل الف�شل او ال�شنة بالن�شبة اإىل الإيرادات، وحركة 

العتمادات خلل ال�شنة او الف�شل بالن�شبة اإىل النفقات .

وال�رشكات  الهيئات  و�شائر  واجلمعيات  للموؤ�ش�شات  املعطى  املال  ب- ح�شابات 
طريق  عن  بها  مالية  علقة  العامة  للموؤ�ش�شات  او  للبلديات  او  للدولة  التي 

امل�شاهمة او امل�شاعدة او الت�شليف. 

املوازنة،  باعتمادات  الت�رشف  لطريقة  احل�شابات  على  الإدارية  الرقابة  تتعر�ش 
ا�شتعمال  لطريقة  تتطرق  ان  ميكن  وهي  العامة  ال�شفقات  اعتمادات  ومنها 

املال العام املعطى اىل اجلمعيات.

ب- �لتقارير �ل�صنوية و�خلا�صة
ات،  ا اأجنزه من مهمرّ يجُعد الديوان يف نهاية كل �شنة تقريراً عن نتائج رقابته، اأي عمرّ
وي�شمنه ال�شلحات التي يقرتح اإدخالها على خمتلف القوانني والأنظمة التي 

يوؤدي تطبيقها اىل نتائج مالية ول �شيما ال�شفقات العامة.

راى  وكلما  للديوان،  امنا  حمددة،  مبدة  مرتبطة  غري  فهي  اخلا�شة  التقارير  اما 
لزوماً، ان ي�شع تقارير خا�شة مبو�شوعات معينة بق�شد بيان مواطن اخللل او 
ال�شعف يف ادارة مو�شوع معني والإ�شارة اىل عدم حتقيق اف�شل النتائج فيه 

مع القرتاحات املنا�شبة.

العامة   ال�شفقات  اجراءات  منها  ة،  مهمرّ مو�شوعات  التقارير  هذه  تبحث 
كالإ�شت�شفاء وايجارات الدولة..... 
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3- الرقابة الإدارية على املوظفني

ميار�ش ديوان املحا�شبة هذه الرقابة بو�شفه حمكمة تنطق قراراتها با�شم ال�شعب اللبناين وبت�شكيلة هيئات ق�شائية تتاألف كل 
منها من رئي�ش وم�شت�شارين .

�أ- تعريف �لرقابة ونطاقها 
تتمثل الرقابة الق�شائية على املوظفني مبلحقة خمالفي قوانني وقواعد ادارة الأموال العامة وحماكمتهم عرب فر�ش غرامات 

مالية عليهم بهدف حت�شني املال العام .

وهي ت�شمل اأعمال كل من يقوم باإدارة او ا�شتعمال الأموال العمومية والأموال املودعة يف اخلزينة وكل من يقوم بعمليات 
التعاقد وتنفيذ ومراقبة تنفيذ ال�شفقات العامة.

ات املذكورة اعله، �شواء  وجُيعد بحكم املوظف يف تطبيق هذه الرقابة كل �شخ�ش من غري املوظفني عهد اإليه تويل املهمرّ
اأكان ذلك بالتعيني او بالنتخاب او بالتعاقد.

وقد حدد قانون ديوان املحا�شبة الأعمال التي متثرّل خمالفات مالية، ومن �شمنها خمالفة الن�شو�ش املتعلقة باإدارة الأموال 
العمومية او الأموال املودعة يف اخلزينة، واك�شاب الأ�شخا�ش الذيــــن يتعاقدون مع الدارة ربحاً غري م�رشوع، اإ�شافة اىل 

خمالفات اأخرى حتوي حتت نطاقها جميع الأعمال التي تخرج عن اأ�شول املحافظة على املال العام .
 

ب- �أ�صول �لرقابة على �ملوظفني
ينظر الديوان يف املخالفة عفواً او بناًء على طلب املدعي العام لديه، فاإذا وجد امللحق م�شوؤولً يعاقبه بغرامة تراوح 
ان  التي ميكن  وامل�شلكية  اجلزائية  والعقوبات  املدنية  اللزامات  اىل  اإ�شافة  لرية،  الف  لرية ومليون و500  الف  بني 150 

تق�شي بها املراجع املخت�شة.

واإذا تبني اأن املخالفة قد احلقت �رشرًا اأو خ�شارة بالموال العمومية يحق للديوان اأن يعاقب املوظف املخالف، علوة على 
الغرامة املذكورة اأعله بغرامة اإ�شافية ل تقل عن راتب املوظف ال�شهري اأو عن خم�ش�شاته ال�شهرية اأو ما يعادلها بتاريخ 

ارتكاب املخالفة ول تزيد على جمموع راتبه ال�شنوي اأو خم�ش�شاته ال�شنوية او ما مياثلها بالتاريخ املذكور.
ي�شمح للموظف الذي يحاكم امام ديوان املحا�شبة ان ي�شتعني مبحام يختاره.

الفصل السابع
الرقابة المسبقة والرقابة الالحقة والتدقيق المالي
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املخالفة قبل  املوؤدي اىل  العمل  الرجوع عن  اذا مت  العقوبة  يعفى املوظف من 
و�شعه يف التنفيذ واذا تبني من التحقيق ان املخالفة ارتكبت تنفيذا لمر خطي 
الرئي�ش خطيا اىل  املبا�رش، �رشط ان يكون قد لفت نظر هذا  رئي�شه  تلقاه من 
املخالفة التي قد تنتج من تنفيذ امره ويف هذه احلال يحل الرئي�ش حمل املوظف 

يف امل�شوؤولية.

اذا تبني له انه كان من امل�شتحيل على  اأن يقرر العفاء من العقوبة  للديوان 
املوظف ان يكون عاملًا باملخالفة وقت ارتكابها او ان املوظف ارتكب املخالفة من 

اأجل ح�شن ت�شيري امل�شالح العمومية او لغاية تليف �رشر اكيد قد يلحق بها.
وميكن اذا حكم الديوان بالغرامة ان يقرر وقف تنفيذها اذا تاأكد من ح�شن نية 

املحكوم عليه.

امام  النظر  اعادة  طريق  عن  اإما  النهائية  املعاقبة  قرارات  يف  الطعن  وميكن 
الديوان نف�شه واإما عن طريق النق�ش امام جمل�ش �شورى الدولة.

النيابة  من  لديه  العام  املدعي  بوا�شطة  يطلب  ان  املحا�شبة  لديوان  وميكن 
اإحلاق  �شاأنها  من  جرمية  ارتكب  انه  يرى  اأي موظف  التمييزية ملحقة  العامة 

ال�رشر بالأموال العمومية .

وعلى الديوان ان يحيط جمل�ش النواب علماً باملخالفات املرتكبة من قبل الوزراء.

4- الرقابة الق�صائية على  احل�صابات

�أ- تعريف  
يحدد قانون تنظيم ديوان املحا�شبة الغاية من الرقابة الق�شائية على احل�شابات 
القانونيني  واملحليني  املركزيني  النقود  حمت�شبي  ح�شابات  �شحة  بت  باأنها 

والواقعيني اإ�شافة اىل حمت�شبي املواد.
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ومدى  بها  املرفقة  امل�شتندات  ودقة  احل�شابات  هذه  �شحة  بت  الديوان  ويتوىل 
بالنفقات  يتعلق  ما  ويف  الجراء،  املرعية  والأنظمة  القوانني  على  انطباقها 
يتثبت من �شحة م�شتندات الدفع وقانونيتها ووجود الأوراق املثبتة، وميكن من 

خللها التدقيق يف قانونية ال�شفقات و�شحة ح�شاباتها.

ومعلومات  وثائق  على  الإطلع  يطلب  اأو  لع  يطرّ اأن  املحا�شبة  لديوان  يجوز  ول 
ديوان  رقابة  وافق قائد اجلي�ش على ذلك. وترى  اإذا  اإل  الع�شكري،  بال�رش  تتعلق 
املحا�شبة على ح�شابات املواد املخت�شة باجلي�ش حملياً وا�شتناداً اإىل القيود التي 

مت�شكها القيادة والأوراق الثبوتية التي تربزها.

ب- �أ�صول هذه �لرقابة و�أهميتها
وم�شت�شارين.  رئي�ش  من  تتاألف  حمكمة  بو�شفه  احل�شابات  يف  الديوان  ينظر 
وي�شدر يف هذا ال�شدد قرارات موقتة تبني املاآخذ املن�شوبة اىل احل�شاب وقرارات 
نهائية ت�شغل ذمة املحت�شب اأو تربئها. لذلك تتمتع هذه الرقابة باأهمية خا�شة 
القانون  العبث وخمالفة  وتبعد منه م�شالك  العام  املال  وتكفل احلفاظ على 
وتوؤكد اأو تنفي �شحة احل�شابات، فتتاأمن بالتايل علنية الأرقام و�شفافيتها، مع 

ما ي�شاحب ذلك من اأهمية كبرية يف عمليات التخطيط.

الفصل السابع
الرقابة المسبقة والرقابة الالحقة والتدقيق المالي
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ثانياًا : �لرقابة �لإد�رية 
مر�قب عقد �لنفقات و�لتفتي�ص �ملركزي

ميار�ش الرقابة الإداريرّة اأ�شا�ًشا مراقب عقد النفقات والتفتي�ش املركزي اللذان �شرنكز عليهما يف ما يلي.

اىل جانبهما جند:
الرقابة الت�شل�شلية التي تتمثل بالرقابة وتوجيه الأوامر والتعليمات من الرئي�ش اإىل املروؤو�ش يف جميع املرافق العامة 
مبمار�شة  الرئي�ش  قيام  اإمكان  عدم  اىل  الإ�شارة  مع  الأعمال،  باقي  ت�شمل  مثلما  العامة  ال�شفقات  ت�شمل  التي 

�شلحيات املروؤو�ش ولكنه ي�شتطيع اأن ي�شحح قراراته بعد اتخاذها.
املراقب املايل الذي ينتدبه وزير املالية اإىل املوؤ�ش�شة العامة للقيام مبراقبة كل الأمور املالية للموؤ�ش�شة ومنها �شفقاتها 
العامة، وعند اكت�شاف خمالفة معينة يقوم املراقب بابلغ املراجع املعنية بذلك. ينظم هذه الرقابة املر�شوم رقم 
1193 تاريخ 1978/4/24 ال�شادر تطبيقاً للنظام العام للموؤ�ش�شات العامة املر�شوم رقم 4517 تاريخ 1972/12/13.
املدقق الداخلي الذي يعنيرّ ب�شفة متعاقد بقرار م�شرتك من وزير املالية ووزير الو�شاية وميار�ش مهماته على ح�شابات 

املوؤ�ش�شات العامة وفق اجراءات الرقابة الداخلية )موازنة عام 2001(.
مكتب التدقيق واملحا�شبة الذي يعنيرّ املدقق الداخلي بالطريقة نف�شها، وميار�ش مهماته على ح�شابات املوؤ�ش�شات 

العامة وفقاَ لآلية عمل القطاع اخلا�ش.

1- مراقب عقد النفقات

هو موظف اإداري ينتمي مبدئياً اىل الفئة الثالثة يقوم برقابة م�شبقة على جميع نفقات الدارة التي يراقبها ويبدي 
جُراقبة. الراأي يف الأمور املالية، تختلف اآلية تعيينه ومرجعيته الإدارية باختلف الهيئة امل

�أ- يف �لدولة
يتوىل الرقابة با�شم وزير املالية مدير املوازنة ومراقبة عقد النفقات ومراقبون لدى الوزارات.

اإن غاية الرقابة التثبت من : 
- توافر العتماد و�شحة التن�شيب.

- انطباق املعاملة على القانون.
وعلى املراقب العام امتام مهمته خلل مهلة 5 اأيام متدد 5 ا�شافية عند طلب الي�شاحات.

اأما اذا كانت املعاملة خا�شعة لرقابة الديوان امل�شبقة ير�شلها مراقب عقد النفقات اإليه مرفقة مبطالعته، وعليه 
التقيد بقرار الديوان ال اذا وافق وزير املالية على عر�ش املعاملة على جمل�ش الوزراء.

عندما يرى املراقب وجوب رف�ش املعاملة، عليه عر�شها على املراقب املركزي لعقد النفقات، فاذا وجد هذا الأخري �رشورة 
الرف�ش يعر�ش املو�شوع على وزير املالية للرف�ش النهائي؛ ويحق للوزير املخت�ش عر�ش املعاملة عندها على جمل�ش 

الوزراء للف�شل فيها خلفاً لراأي وزير املالية.
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ب- يف �لبلديات 
يتوىل الرقابة موظف يدعى املراقب العام يتبع لوزارة الداخلية والبلديات ويعنيرّ 

مبر�شوم،ل ت�شمل �شلحياته كل البلديات امنا عدداأ قليلً منها.

اإن م�شمون ال�شلحيات ومدة ا�شدار القرار م�شابهان ملا هو معتمد يف الدولة. 
وعندما يرى املراقب وجوب رف�ش املعاملة يعر�شها على وزير الداخلية والبلديات 

لقول الكلمة النهائية.

اإىل جانب ما تقدم تخ�شع بع�ش قرارات املجل�ش البلدي لت�شديق القائمقام 
واملحافظ ووزير الداخلية )اإجازة �شفقات اللوازم والأ�شغال التي تتجاوز 80 مليوناً 

ي�شدقها املحافظ(.

ج- يف �ملوؤ�ص�صات �لعامة
العامة تتطابق �شلحياته مع مثيليه  املوؤ�ش�شة  الرقابة م�شتخدم من  يتوىل 

لدى الدولة والبلديات.
يحدد النظام املايل لكل موؤ�ش�شة اآلية عمله :

- مثلً 3 اأيام لبت املعاملة متدد 3 اأيام اأخرى.   
- جمل�ش الإدارة يبت املعاملة نهائياً عند رف�ش التاأ�شري )م�شالح املياه(    

)م�شت�شفى الرئي�ش رفيق احلريري(.  

�أ- �ن�صاوؤه ونطاق عمله
ان�شئ التفتي�ش املركزي لدى رئا�شة جمل�ش الوزراء ويحتوي على عدة مفت�شيات 
عامة، منها املفت�شية العامة املالية؛ كما اأحلقت ادارة املناق�شات به. يخ�شع له 
يف احلقل املايل جميع الوزارات ومعظم املوؤ�ش�شات العامة والبلديات، با�شتثناء 

اأعمال ال�شلطتني التنفيذية والتقريرية لدى البلديات.

لعوا اأو يطلبوا الإطلع على وثائق ومعلومات  ول يجوز للمفت�شني املاليني اأن يطرّ
تتعلق بال�رش الع�شكري، اإل اإذا وافق قائد اجلي�ش على ذلك.  

2- التفتي�ص املركزي

الفصل السابع
الرقابة المسبقة والرقابة الالحقة والتدقيق المالي
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الدليل الخاص بالصفقات العامة

ب- مهماته �لأ�صا�صية
يتوىل التفتي�ش املركزي:

التفتي�ش  بوا�شطة  والبلديات  العامة  واملوؤ�ش�شات  العامة  الإدارات  مراقبة 
على اختلف انواعه.

ال�شعي لتح�شني ا�شاليب العمل الإداري.
اإبداء امل�شورة اىل ال�شلطات العامة.

تن�شيق الأعمال امل�شرتكة بني الإدارات العامة.
اإجراء الدرا�شات والتحقيقات والأعمال التي تكلفه بها ال�شلطات.

ج- �آلية �لعمل
و�شع برنامج عمل وتكاليف خا�شة.

التدقيق وو�شع تقارير.
ا�شدار قرار من هيئة التفتي�ش بفر�ش عقوبات تاأديبية )تاأنيب وح�شم الراتب...(

ا�شدار تو�شيات وار�شادات.
تيز قرارات التفتي�ش اإعادة النظر اأمام هيئة التفتي�ش نف�شها والنق�ش اأمام 

جمل�ش �شورى الدولة.

اً د- عمليا
يعمل التفتي�ش على الكثري من امللفات ذات ال�شلة بال�شفقات العامة. 

يتقاطع عمل التفتي�ش يف الكثري من امللفات مع عمل النيابة العامة لدى 
ديوان املحا�شبة.

يحيل املخالفني اأمام ديوان املحا�شبة ملحاكمتهم.
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ثالثاًا : �لرقابة �لربملانية : جمل�ص �لنو�ب

يجُعد الربملان ممثل ال�شعب و�شاحب احلق الد�شتوري يف اإجازة اجلباية والإنفاق، وتبعاً 
لذلك يتمتع بكونه الرقيب الأ�شا�شي على احلكومة وعلى ت�رشفاتها املالية. 

و�شائل الرقابة : ملمار�شة الرقابة ي�شتطيع جمل�ش النواب القيام مبا يلي:
- توجيه ال�شوؤال وال�شتجواب اإىل احلكومة حول امل�شائل املالية.  

- تاأليف جلان حتقيق نيابية للتدقيق وحتديد امل�شوؤوليات.  
-قطع احل�شاب : وهو الو�شيلة الأ�شا�شية،اإذ حتددرّ مبقت�شاه الواردات   

   والنفقات الفعلية، ويقر بقانون قبل ن�رش موازنة ال�شنة الثانية  
   التي تلي �شنة املوازنة.

الة ول متار�ش على النحو املطلوب، ول �شيما يف ما  عملياً هذه الرقابة غري فَعرّ
يتعلق بقطع احل�شاب الذي يقر دون تدقيق ومناق�شة.
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