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.1 استراتيجيات الشراء الخاصة بلبنان 
قّدر والخدمات، واألشغال في البالد، إذ تُ  للسلع، ّد حكومة لبنان أكبر مشتر منفردبالنسبة إلى معظم الحكومات في العالم، ُتع   كما هو الحال

وتشّكل  ،، تؤدي المشتريات العامة دورًا حاسمًا في االقتصاد اللبنانيبالتالي. عامةفي المائة من الموازنة ال 25النسبة المخّصصة للمشتريات بـ
 المتعاقدة مسؤولية االستخدام السليم  للموارد الوطنية المحدودة.  اتعاماًل هامًا في نمّوه. لذلك، تقع على عاتق كل من الحكومة اللبنانية والجه

ر الشراء، على الجهات المتعاقدة في لبنان شراء السلع، واألشغال، والخدمات بأفضل الشروط الممكنة بحيث تأخذ في الحسبان عوامل سع
 .وشروط الدفع، ودعم الموّردين وجودة المنتج أو الخدمة، ومدى توافرهما

 فضاًل عن ذلك، يجب أن يحظى المتعاقدين والموّردين المؤهلين بفرص متكافئة لتقديم عروض السلع، واألشغال، والخدمات، كما يتعّين دائماً 
والجهات التعاقدة  على الموّردين  االلتزام بأعلى المعايير األخالقية والمهنية في مجال المشتريات من خالل بناء عالقات تعود بالفائدة

 .على حٍد سواءوالمستفيدين 
حكام القوانين أل وفقاً يلة الحكومية من خالل مناقصات تنافسية مفتوحة، ما لم يتم تبرير أي طريقة شراء بدعمليات الشراء كافة تنفيذ يجب 

 .، أو بناًء على هذا الدليلذات الصلةواألنظمة 
من ناحية أخرى، على السلطات المتعاقدة أن تعمل بشكٍل مستمر على تحسين االجراءات المتعّلقة بعمليات الشراء بغية تبسيطها وضمان 

والحصول  ،الحكومية على نحو يسمح بتحقيق اإلدارة الرشيدة للموازنات كفاءتها وفعاليتها من حيث التكلفة، كما يجب التخطيط لعمليات الشراء
 على القيمة األمثل.

وذلك من خالل دمج الطلبات وأوامر  للحاجات المشتركة والمتكررة التكلفة في تحقيق وفرٍ على الجهات المتعاقدة بذل الجهود الرامية إلى 
 مجديًا. الشراء في عقد إطار واحد، حيثما كان ذلك

يجب على الجهات المتعاقدة مواكبة أفضل الممارسات المتّبعة في مجال شراء السلع، واألشغال، والخدمات من خالل إجراء مقارنات مع 
 تحسين المستمر لإلجراءات.الالجهات المماثلة في الداخل والخارج، وهو ما يسهم في تيسير 

 

.2 الدليلهذا أهداف  

2.1 مقّدمة  
 قانون.البالتزاماتهم بموجب القيام  لتمكينهم من ، صفقاتوأعضاء لجان الوالجهات التعاقدة يتوّجه هذا الدليل إلى موّظفي إدارة المناقصات 

 

2.2 األهداف المحّددة لهذا الدليل  
 في ما يتعّلق باالمتثال للقوانين، واألنظمة والمبادئ التوجيهية. إرشاد المسؤولين 
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  أو باعتماد طرق شراء بديلة مطابقة  ،بإتاحة المنافسة بين الموّردين من خالل المناقصات المفتوحة والكفاءةتعزيز االقتصاد
 للقانون.

 عن طريق اتباع إجراءات رسمية خطية في كافة مراحل عملية الشراء، واستخدام معايير واضحة لتلزيم العقود. في  زيادة الشفافية
 إتاحة المعلومات المتعّلقة بالمناقصات لالّطالع العام.مكن، إلى أقصى حد مهذا السياق، ينبغي 

 عن طريق اتباع إجراءات تضمن التعامل العادل مع كافة الموّردين. زيادة النزاهة وثقة المواطنين 
 من خالل اإلدارة الرشيدة، ومراقبة عملية الشراء. ضمان المساءلة الكاملة 
 وذلك عن طريق إجراء عمليات الشراء على نحو يستهدف تحقيق أقل تكلفة ، ضمان الحصول على أفضل جودة بأقل تكلفة

إجمالية ممكنة. لتحقيق هذا الهدف، ينبغي بذل الجهود التي تحول دون تّكبد أي تكاليف خفية قد تنتج من رداءة المنتج، أو سوء 
  مختلفة من سلسلة التوريد.دين، أو قصر مّدة الصالحية، أو تكاليف االحتفاظ بالمخزون في مراحل أداء المورّ 

  ،المحّددفي الوقت  تكفل تسليم الكميات المناسبةتوريد  وذلك من خالل إستحداث وتطوير نظمضمان التسليم في الوقت المناسب 
لى الوجهة الصحيحة في البالد.  وا 

  ّالمتعّلقة بعملية الشراء، مثل اختيار يجب تقسيم المهام والمسؤوليات صلة بعملية الشراء: الفصل بين المهام والمسؤوليات المت
، واالختيار المسبق للموّردين، وتقييم المناقصات، بين مختلف المكاتب واللجان المطلوبة منه المنتج، وتحديد مواصفاته والكّميات

ضمن  المتاحة لديه خبرته وللمواردالتي تتناسب مع واألفراد المعنيين، على أن يضطلع كٌل من هذه األطراف بالمهام والمسؤوليات 
 نظام يفصل وظائف التوريد عن وظائف اإلجازة والمساءلة.

  :عند وضع مواصفات الشراء، يجب مراعاة األهداف العامة التي تتوّخى الجهة المتعاقدة تحقيقها، على أن تُناط تحديد المواصفات
نية الالزمة. ينبغي، قدر المستطاع، أن تتّصف هذه المهّمة بفريق مخّصص متعّدد الوظائف لضمان إدراج كافة المدخالت المه

 .وأن تكون دقيقة وواضحة ال تترك أّي مجال لاللتباس هذه المواصفات بطابع عام وشامل
  :ينبغي تقييم أداء الموّردين وقياسه بشكٍل منتظم، وذلك لضمان االمتثال ألحكام وشروط العقد.تقييم وقياس أداء الموردين 
 تحقيق التكامل  ما من شأنهيجب االستعانة بتكنولوجيا المعلومات إلى أقصى حٍد ممكن في عمليات الشراء، عملية الشراء:  مكننة

ومتابعة تسريع المعامالت في  الخطوةهذه المشتريات واإلدارات األخرى. وتسهم إدارة بين العمليات التي يقوم بها موّظفو 
 المعلومات.

 يجب تنفيذ كافة عمليات الشراء مع االلتزام بأعلى معايير االخالق المهنية عملية الشراء:  احترام الممارسات المهنية األخالقية في
 بما يتماشى وأحكام هذا الدليل.
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.3 التشريعات المتعّلقة بالمشتريات  

3.1 (30/12/1963صادر في  14969مرسوم رقم القانون المحاسبة العمومية )  
التشريعي الرئيسي المعمول به حالًيا في لبنان في مجال المشتريات العامة. صدر هذا القانون عام عتبر قانون المحاسبة العمومية القانون يُ 

 . الحقاً مواده إلى التعديل بعض  ت، وخضع1963
دارة األموال أصول إعداد موازنة الدولة، وتنفيذها، وقطع حسابها، " 1د بموجب المادة لية إذ يحدّ اُيعنى قانون المحاسبة العمومية بالشؤون الم وا 

أموال الدولة، والبلديات والمؤسسات العامة التابعة " بأنها 2ف بموجب المادة األموال العمومية عر  يُ و ، "العمومية، واألموال المودعة في الخزينة
عقد خاصًا بشروط  فصالً عن ذلك، يحتوي هذا القانون  ."  فضالً للدولة أو البلديات، وأموال سائر األشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية

 .هادفعالنفقات وتصفيتها وصرفها و 
 علىأيًضا  بقطّ كما يُ البلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة أو البلديات، اإلدارات العامة وبعض  قانون المحاسبة العمومية علىطّبق يُ 

ع ألحكامه الصادر بتاريخ  715رقم  الموازنة العامة والموازنات الملحقةقانون من  8. بموجب أحكام المادة البلديات التي ُأخِضع ت أو سُتخض 
 كّليًا أو جزئيًا من لةاإلنفاق العائد الى المشاريع المموّ  ة الواهبة علىلدى الجهة المقرضة أو الجه المعتمدةالنظامية  األحكام بَّقطتُ ، 3/2/2006

 . الهبات الخارجية وأالقروض 
 

3.2 (2866 رقم تنظيميال مرسوم)ال 16/12/1959 في الصادر المناقصات نظام  
في كافة اإلدارات العامة  بإدارة المناقصات، والطرق المتّبعة على المستوى المركزي في تنفيذ عمليات الشراءمعتّلقة الهذا المرسوم المهام  يّحدد

أّما البلديات والمؤّسسات العامة فهي  .وأمن الدولة ن العاموزارة الدفاع الوطني وقوى األمن الداخلي واألمما يعود منها ل تثناء والوزارات باس
ت ملزمة باعتماد ذات األسس والمبادئ المنصوص عليها في هذا المرسوم فيما ال يتعارض مع أنظمتها الخاصة، كما أّن البلديات التي ُأخِضع  

  لقانون المحاسبة العمومّية تصبح خاضعة حكًما ألحكام هذا النظام بموجب قانون المحاسبة العمومّية.
، تملك إدارة المناقصات صالحّية التدقيق الشاملة في ملف المناقصات التي تتوّلى إجراءها وتعيين لجان التقييمبموجب نظام المناقصات، 

تلزيم و  انهاتعيين لجينّظم المرسوم بشكٍل أساسي االجراءات المّتصلة بإدارة المناقصات، و . إعالن المناقصةشر نب خاص بوجهٍ  االهتمام مع
 د.و العق
 

3.3 25/01/1966بتاريخ الصادر  3688مرسوم رقم التحديد شروط االشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة )  
 (26/12/2002بتاريخ  الصادر 9333 رسوم رقممالو 

ين تأهياًل أوليًا لالشتراك في المؤهل الموّردين في كل من يرغب التسجيل على الئحةتوفرها  المراسيم الشروط والمؤهالت الواجبهذه  ّددتح
قبوله لالشتراك لالئحة الكفاءات والتصنيف "والكهرباء )ومشاريع المياه  ،والمباني العامة، والمطارات ،والموانئتنفيذ أعمال الطرق،  مناقصات

التي يتم االستناد إليها في س ساألم المرسو  هذا ضعي(. "أو للدروس العائدة لألشغال العامةفي تنفيذ بعض الصفقات العائدة لألشغال العامة 
والتفتيش  ،، والوضع المالياتوالمعدّ  مية،التنظي يةوالهيكل، الموارد البشريةو ، خبرةفي العارض مثل سنوات ال توفرهاتحديد المؤهالت المطلوب 

 . الميداني
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3.4 تشريعات أخرى  
 8117مرسوم رقم ال) تنظيم اإلقصاء عن االشتراك في تنفيذ الصفقات العامة قة بالمشتريات العامة ما يلي:األخرى المتعلّ تشمل القوانين  

الذي ينص على اإلقصاء للمتعاقدين والموّردين الذين يخّلون بالشروط الفنية واإلدارية عن المناقصة، (  1967/8/29بتاريخ الصادر 
تحديد السلع الوطنية المستفيدة من مرسوم )شروط القبول بعقود األشغال العامة المكتملة(؛  30/05/1970بتاريخ  14601المرسوم رقم 

 . 27/2/2003تاريخ صادر ب 10515مرسوم رقم )ال االفضلية في المناقصات العامة والشروط التي يجب ان تتوفر فيها
ذا كان هناك أي تضارب تسود أحكام هذه القوانين. ،ال شيء في هذا الدليل يتجاوز أحكام هذه القوانين  وا 

 

.4 المهام والصالحياتتوزيع  

4.1 الجهات المتعاقدة  
المؤهالت بشأن  اتقرار الواتخاذ  ها،وتحديد ،متطلبات الشراء الخاصة بهالتخطيط الة يالمتعاقدة مسؤول تقع على عاتق الجهات، في لبنان 

دارة  ،المناقصة، كما تقوم هذه الجهات بإعداد ملف ينالموردّ  المطلوبة من يحّددها القانون،  ةمعّينتبة فوق ع تلزيمهاالعقود التي يتم  كافةوا 
وتقديم  ،وتقييمها فّضها،و  ،الواردة العروض، بما في ذلك اإلعالن عن عمليات الشراء الخاصة بها مهمة إدارةالوزارات تتوّلى تحت هذه العتبة 

لجان المشتريات  مرشحيها إلى أسماء تالوزاراتقّدم  فضاًل عن ذلك،من خالل لجان المشتريات الخاصة بها. ات بشأن تلزيمها توصيال
 .تلزيم الصفقات المشاركة في

 

4.2 إدارة المناقصات  
عن  اإلدارة اإلعالن تتوّلى تقوم إدارة المناقصات بتدقيق دفتر شروط الصفقة للتأّكد من انطباقه على القانون وخلوه مما يحّد من المنافسة كما

 ات بشأن تلزيم العقود.توصيالتقديم و  ،على تقييم المناقصاتإلشراف باالمعنية  الصفقاتوتنظيم لجان  فّضها،و العروض،  تلّقيو  المناقصة،
 ، تضع مطالعتها بشأنها عند االقتضاء ، وتحيلها إلى لجان المناقصات لإلجابة عليها ،تقوم  إدارة المناقصات باستالم الشكاوى من العارضين

 بحيث تكون جزءًا ال يتجزأ منه. ثّم ترفقها بالملف مع هذه اإلجابات
كما ان إدارة المناقصات تقوم بدور محوري في توحيد البرامج السنوية التي تردها من مختلف الجهات الخاضعة لصالحياتها في برنامج واحد 

 هو البرنامج السنوي للصفقات العمومية.

4.3 ديوان المحاسبة  
لهذه الرقابة إعادة درس ملّفاتها وتدقيقها بحيث يقرر إّما الموافقة ة عالخاضيتولى ديوان المحاسبة في معرض رقابته المسبقة بالنسبة للصفقات 

ما عدم الموافقة حسب واقع كّل ملف.  ما الموافقة بشروط أو توصيات وا   عليها وا 
 

http://www.ppma.gov.lb/wp-content/uploads/2017/05/8117.pdf
http://www.ppma.gov.lb/wp-content/uploads/2017/05/10515.pdf
http://www.ppma.gov.lb/wp-content/uploads/2017/05/10515.pdf
http://www.ppma.gov.lb/wp-content/uploads/2017/05/10515.pdf
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4.4 الوزراء  
ته ما لم ينص القانون على خالف ذلك. وهو مسؤول شخصيًّا بأمواله الخاصة عن كّل نفقة يعقدها يتولى كّل وزير عقد النفقات العائدة لوزار 

 من قانون المحاسبة العمومّية(.  112متجاوزًا االعتمادات المفتوحة لوزارته مع علمه بهذا التجاوز )المادة 
 

4.5 الدولة شورى مجلس   
حّصرتها الوزارات واإلدارات  التيالعقود  بتلزيمقة الشكاوى المتعلّ تنظر في  الهيئة التيو  ،الدولة هو المحكمة اإلدارية العليا شورى مجلس

كما أّن قضاء العجلة في مجلس شورى الدولة في مرحلة ما قبل التعاقد ينظر في كّل ما يّتصل بمبادئ المنافسة  .إدارة المناقصاتونّظمتها 
 المساواة والعلنّية. 

 

.5 مهام إدارة المناقصات 

5.1  للصفقات لسنويبرنامج اال 

5.1.1   أساسية معلومات  
تكون مسؤولّية إعداد هذا البرنامج على عاتق الوحدات و الموازنة.  العامة في وضع ترتكز عليها اإلدارات أداةً البرنامج السنوّي للصفقات  شّكلي

ط احبإأو  غالبًا ما تسهم في عرقلة قدر المستطاع، ألنهاها تقليلعمليات الشراء العاجلة، أو  تجّنبالمعنّية في اإلدارات العامة وهو يهدف إلى 
 .المرجوةتحقيق األهداف  الرامية إلىالجهود 
لوضع لسنوات السابقة ل المعّدلة الخططإلى  االستنادينبغي ة إعداد الموازنة، كما عمليجزءًا من  مشترياتالخطة السنوية لل أن تشّكليجب 

التي تطلبها  الموازنة إعداد فييساعد  واعتمادات، كما فينموظّ يلزم من  ويسهم هذا اإلجراء في تحديد ما .برنامج العمل المقترح للعام المقبل
 الوزارة.

في هذا  السابقة التجارب أو الخبراتق و اسو األ دراسة للنفقات مستمّدة منتقديرات واقعية بناًء على  المشتريات يجب وضع الموازنة وبرنامج
 المجال. 

ُينش ر للمرة األولى قبل صدور الموازنة ثّم يعاد نشره مّرة  واحد سنوي برنامج فيالعامة  اإلدارات مختلف من الواردة البرامجتوحيد جميع  يتمّ 
 ن. اثانية بعد صدور الموازنة بحيث يصبح نافًذا من تاريخ النشر. ُيعمل بهذا البرنامج على مدى سنة تبدأ من أّول أّيار وتنتهي في آخر نيس

شمل أيًضا تقد  هافي الملحق )أ( من هذا الدليل، ولكن الوارد النموذج البيانات المبينة في المشتريات خطةن تضمّ تيجب أن  على أقل تقدير،
 في هذا الدليل، ُعرض هذا النموذج على شكل جدولين منفصلين. عند االقتضاء، البيئية/التراخيص الموافقاتالتخطيط أو  مثل ،بيانات أخرى

لكل  صفواحد ) Excel، أو في جدول بيانات جداستخدام برنامج تخطيط، إن وُ ب أن يتّم إعداده األجدى كي يّتسع في التصميم، لكن من
 عملية شراء(. 
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 وليس ،وجدولة أعمالها تنظيم فيتساعدها بعض البيانات للحصول على معلومات تطلب إضافة  إدارة المناقصات قدأن  تجدر اإلشارة إلى
ع على موق  يجوز نشرهاوال ،تبرها حساسةبيانات إضافية تعأي المتعاقدة أن تشير إلى  الجهةعلى من ناحية أخرى يجب لنشر. ألغراض ا

 .إدارة المناقصات
التفتيش المركزّي،  بموافقةإال تأخير هذه التواريخ وال يجوز  ،في البرنامج السنوي دةوفقًا للتواريخ المحدّ المشتريات  إجراءاتتنفيذ التقّيد بينبغي 

 .مجلس الوزراء أو إجراء مناقصات من خارج البرنامج السنوي إال بموافقةتقريبها كما أّنه ال يجوز 
 

5.1.2 الشراء إجراءات اختيار  
 طريقعن لبنان عمليات الشراء العمومية في . تتم غالبية صنفلكل  برنامج المشتريات على إجراءات الشراء المقّرر اتباعها نّص ي 
في الجريدة  إعالننشر  حيث يتمّ  ، اذا التزمت الجهات المتعاقدة باحكام قانون المحاسبة العمومية ونظام المشتريات.مفتوحةال اتمناقصال

 المتعاقدة. الجهة مكاتبوفي  إدارة المناقصات،، وموقع يوميةة صحف محلية ، وعدّ الرسمية
بما  بالتراضي االتفاقومنها ، المحصورة إلجراءاتا ، مثالمختلفةإجراءات إمكانية اتباع  ضرورة أوتنص القوانين على قد  ،في ظروف معينة

 المناقصة على مرحلتين.و  ،فيه االتفاق على صفقات الخدمات التقنية، استدراج العروض
 

 اإلجراءات المحصورة 5.1.2.1
بفئة مختارة  الدعوة إلى المشاركة في المناقصة المتعاقدة أمام الجميع، بل ت حُصر الجهة فتح باب المنافسةال يُ ، ات المحصورةاإلجراء في

 :ويمكن اتباع هذه الطريقة في الحاالت التالية. من العارضين
 .البالغة التعقيد أو يعته المتخصصةطب بحكم ة، وذلكاالقتصادي المؤسساتمن  ةمحدود بمشاركة فئةفقط  يسمح موضوع العقدإذا كان أ( 
 وأ ،مع قيمة موضوع العقد غير متكافيء العروضوتقييم عدد كبير من  دراسةلاليف لوقت والتكا إذا كان ما يلزم منب( 
 .ذلك األسباب والظروف التي تبرريوضح بيان ب اإلجراء إذا ما ُأرفق قرار اللجوء إلى مثل هذاج( 

 . العروضتقديم التأهيل المسبق و تطّبق اإلجراءات المفتوحة وفق أسلوٍب يعتمد مرحلتين:  عادةً 
مكانياته من حيث الفنيةومؤهالته ، دالمتعاق خبرةة بالمعنيفي مرحلة التأهيل المسبق، تنظر الجهة المتعاقدة   والمرافق،ات والمعدّ  ينفموظّ ال ، وا 

تّتسم بالشفافية وعدم قواعد ومعايير على  على الجهة المتعاقدة أن ترتكز في اختيارها بالنسبة لحجم العقد المحتمل. فضاًل عن قدرته المالية
 المتعاقدة. الجهةتنشره إلعالن الذين يستجيبون  التمييز، ُتطلع عليها المرّشحين

والطاقة  ،والنقل ، األشغال العامةيد من الوزارات )على سبيل المثالالعدالتي تتبعها التصنيف العام  الئحةيجب الخلط بين التأهيل المسبق و ال 
 الالئحةمعايير القبول في هذه  تّتصفن. تصنيف معيّ  على أساستسجيلهم  ُيقبلالذين  بالمتعاقدينالمشاركة  أهليةتحصر والتي  ،والمياه(

 لتأهيل المسبق.ا الحاجة إلى مرحلةمحصورة، فتنتفي بذلك  اتإجراءالتباع  يفوق العدد الصالح المتعاقدينمن  بعدد ما تسمح وعادةً بالتساهل، 
العارضين أسماء مرفق ب ،المتعاقدة بإحالة الملف لجهة، تقوم اعارضينالتأهيل المسبق إلى قائمة مختصرة من ثالثة إلى ستة  يفضي ما إن

في الجريدة  آخر عالنإ ُينشر ال ،المفتوحةات المناقصلكن، على خالف . على النحو المعتادللتعليق والموافقة إلى إدارة المناقصات  المقبولين،
إدارة إلى  عروضهمودعوتهم لتقديم  المقبولين العارضينإلى مباشرة  الصفقةإرسال ملف بالمتعاقدة  لصحف المحلية، بل تقوم الجهةالرسمية وا
 .المناقصات
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ال يبدو  اتباع هذا االسلوبأن ب تُفيد حظةً مالالمناقصات  إدارة قد تُبدي، لكن المتعاقدة الجهة ات المحصورة إلىجراءاإلقرار اللجوء إلى يعود 
 .بحّد ذاتهعلى ملف المناقصة  آخر تعليقأي  أو للحالة، مناسًبا
المحّدد الستالمها، الموعد النهائي  قبل إدارة المناقصاتإلى  ملف المناقصةم قدّ يُ ، العروضتقديم إجراءات الشراء المحصورة مرحلة  بلغت متى

 العقد. المؤهل التزام تصدر توصياتها بشأن العارض كيتقييم لجنة المشتريات ليخضع ل
ال ينص قانون المحاسبة العمومية وال نظام المناقصات على االجراء الخاص الواجب اتباعها في حال رفضت احدى الجهات المتعاقدة التقيد 

 بمالحظات إدارة المناقصات او لم تعط التبريرات المناسبة، برأينا يجب رفع االمر الى مجلس الوزراء.
 

 لتقنيةا الخدمات صفقات 5.1.2.2
وفي عمليات الشراء  ،االهتمام"إبداء "مرحلة سم إعرف مرحلة التأهيل ب، ولكن تُ المحصورةجراءات اإل ةطريقبشراء الخدمات الفكرية  يتمّ ما عادًة 

أي أفضل ، من الناحية االقتصاديةفحسب، بل تقضي أيضًا باختيار العرض األفضل  دنىاأل سعرالعلى  هذه، ال تقتصر معايير تلزيم العقد
 خدمة بأفضل سعر.

 

 بالتراضي االتفاق إجراءات 5.1.2.3
في  شغال المطلوبةاألتحول دون وضع السلع أو  دةألسباب محدّ و ، ديوح متعاقدعقد مع العاقدة على المت الجهة، تتفاوض بموجب هذا اإلجراء

 :المناقصة هي
 السالمة العامة.تقتضيها ألسباب الحاجة الماسة إليها أو شغال، األة هذه السلع أو يسرّ  اإلبقاء على يجب .1
 ٪ من سعر العقد األصلي.40قيمتها ، شرط أال تتجاوز ساسياأل المتعاقدسلع أو أعمال أو خدمات إضافية من  طلب .2
 فقط.المطلوب في حامل شهادة براءة إختراعه المنتج ينحصر حّق صنع   .3
  . د واحد فقطمورّ لدى ات المطلوبة المعدّ  توجد .4
 د واحد فقط.مهارات مورّ أو  خبرةمطلوبة الأو الخدمات  األشغالات أو لمعدّ الخاصة بااألسباب الفنية  بتتطلّ  .5
لعمل أو وزارة ص لهم بالعمل من قبل وزارة االمرخّ عاقة المحتاجين من قبل ذوي اإلالمطلوبة ال شغات أو األتصنيع المعدّ  يتمّ  .6

 في السوق. الرائجةأال تتجاوز أسعارها تلك  على، الشؤون االجتماعية
 .المشابهة نفقات التمثيلغيرها من و  لنفقات الضيافة والتشريفات، صالعقد مخصّ  .7
 متتاليين. تينمطلوبة بعد إجراء مناقصالأو الخدمات  األشغالات أو لمعدّ عرض بشأن ا استالم أيّ  لم يتمّ  .8
 البلديات أو المؤسسات العامة.من  مطلوبةالأو الخدمات  األشغالات أو المعدّ يمكن تأمين  .9
 من خالل المؤسسات األجنبية أو الحكومات األجنبية.المطلوبة أو الخدمات  األشغالات أو المعدّ على  الحصول مكن ي .10
وجه المطلوبة على أو الخدمات  األشغالات أو الحصول على المعدّ  بوجوبمجلس الوزراء  من إقناع المختصالوزير يتمّكن   .11

 الشراء بالتراضي.إجراءات السرعة من خالل 
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وفي الصحف  ،المتعاقدة الجهةوموقع إدارة المناقصات، على موقع  االتفاق بالتراضي اتإجراءبعد موافقة مجلس الوزراء، يتم اإلعالن عن 
 ،ض في األماكن العامةو العر  فض عادة ما يتمّ في لجنة المشتريات المعنية. للمشاركة  إدارة المناقصات عنل ممثّ ، كما يتّم اختيار المحلية

   العقد بالطريقة العادية. عالن تلزيمل إلى اتفاق يتم نشر إوبعد التوصّ 
 

5.1.3 السنوي البرنامج  الخطة إعالن إعداد  
رات العامة في الجريدة يتم نشر البرنامج السنوي العام بعد توحيد البرامج السنوية الواردة إلى إدارة المناقصات من مختلف الوزارات واإلدا

 الرسمّية وخمس صحف محلّية وعلى الموقع اإللكترونّي الخاص بإدارة المناقصات. 
 

5.1.4 دة(والمعقّ  الكبيرة الشراء لعمليات) الخاصة المشتريات طخط 
المجزأة التي ال تنّفذ بكلّيتها مرة الشراء لعمليات ، دة. على سبيل المثالالكبيرة والمعقّ  لعمليات الشراء خاصة مشترياتخطة المتعاقدة  الجهة عدّ تُ 

خطة ، على السلطة المتعاقدة إرسال نسخة من . في هذه الحالةنهائي مختلف لتقديم العروضريخ ات، لكٍل منها ءاجز أ واحدة، بل تُقّسم إلى عّدة
عودة لجنة المشتريات في  وضمان ،المناسب نعالمن إعداد اإل هانيتمكلمواعيد هذه البا المناقصات إلبالغه إدارةإلى  الخاصةالمشتريات 

 .لفض العروضالمواعيد المناسبة 
ذا كانت و . جزءكل ل المطلوبين الفنيينخطة أسماء الخبراء هذه الن يجب أن تتضمّ  ، قد منتجات مختلفة )على سبيل المثالب العقود تتعّلقا 

إدارة مع المتعاقدة  الجهة ناقشتللمساعدة في التقييم( فقد  مختلفين فنيينخبراء  الزراعيةواألسمدة  الزراعية ب منتجات مكافحة اآلفاتتتطلّ 
تسترشد إدارة ، بهذا الشأن قرارٍ التخاذ  التقييم وتسريع العملية. اءعبأ بغية تقسيمما إذا كان من المناسب تعيين لجان شراء مختلفة  المناقصات
واحد، ل ممثّ في حال ترشيح ن. يمختلفن يأو ممثل ل نفسه لمساعدة لجنة المشترياتالممثبقرار الجهة المتعاقدة في مسألة إرسال  المناقصات

 .واحدة لجنةً  إدارة المناقصاتل شكّ ما ت عادةً ف

 

5.2 تعيين لجنة المشتريات 
 صفقة عمومية خاضعة لصالحياتها. المشتريات لكل لجنة تعّين  إلدارة المناقصات أن

ْين لجنة المشتريات من  تتألف لوزارة ويحضر مندوب عن ا   ن وزارة المالية.ع ممّثلو ، ت غير الوزارة المعنية بالمناقصةالوزارامن عضو 
 المعنّية كما يحضر مندوب عن إدارة المناقصات. 

سمية بعدد من إعلى جداول ا منه ليستحصلإلى جميع الوزارات كتاب  رسالبإ المناقصات رئيس إدارةيقوم من كل سنة، شهر آب  في
 التنظيمي رقملمرسوم الصادر با نظام المناقصاتلوفًقا  لجان المشتريات، وذلكالثالثة بغية تأليف و  الثانية فيها المنتمين إلى الفئةموظّ 

الالزمة في هذا تدريبات الوا تلقّ من الذين / أو و في الشراء العامخبرة في يتمّتعون بفين موظّ إدارة المناقصات ترغب بمشاركة أن . 2866/59
وسنوات  تلّقوها،والدورات التدريبية التي مستواهم التعليمي، أو هؤالء الموّظفين  بشأن فئةتفاصيل الحصول على  كذلك، يطلب الكتاب. مجالال

 ترّشح نكل وزارة أل. الخاصة بهم االتصال فضاًل عن بيانات، السابقة والحالية هموظائفالتي حصلوا عليها من خالل يات المشتر في الخبرة 



للمشتريات العامة الدليل العملي  

 

13 
 

التفاصيل في غضون هذه ُيطلب من الوزارات تقديم . المعنيةلجنة المشتريات في  خبراءك للمواد المراد شراؤها ليعملوا ممثلين فنيينأيضًا 
 .المذكور كتابالاستالم تاريخ من او ثالثة أسبوعين 

أو  ،أو عضو ،)رئيس وظيفة كل منهم منصب/، مع تحديد أعضاء لجنة المشتريات في سجلّ تم إدخالها ، يالمطلوبة عند استالم التفاصيل
 .التاليفي العام للمشاركة  هماختيار  مّ بأسماء الذين تالوزارات ، وبعدها تُبّلغ مالي و/ أو ممثل فني( موّظف
 التي عمل علىريات مشتال فضاًل عن طبيعة ،مشترياتلجنة  ضمن العمل الموّظفلب فيها من طُ كل مرة المتعلقة بتفاصيل الن السجل يتضمّ 

 تقييمها.
م يقدّ المتعاقدة،  الجهاتمن إحدى  (او تبرير عدم االخذ بها ات إدارة المناقصاتتعليقاالخذ بن يتضمّ  ملف)مناقصة مقبول، استالم ملف  عند

ُيطّلب  موافقة المدير العام،بعد المناقصة.  الخاصة بهذه في لجنة المشترياتالموظف المختص الئحة بأسماء األعضاء الذين يقترح مشاركتهم 
الموّظف ْين ، يتم إخطار هوتقييمها. في الوقت نفس لفّض العروض المحّددةالتواريخ أو التاريخ  إلى الموّظفين المختارين تأكيد توفرهم في

ْين من إدارة المناقصات   إدارة المناقصات الذي دّقق فيالموّظف في يكون أحدهما ما  )عادةً اللجنة أمانة بوصفهما اللذين سيعمالن المختار 
 خلّوه من المخالفات والنواقص(.د من ملف المناقصة للتأكّ 

 
 تعيين أعضاء لجان المشتريات والخبراء في لبنان
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5.3 اإلشعارات الفرديةإعداد  

متعاقدة ال من الجهاتالسنوية بتذكير كل الخطة  معدّ ، يقوم خطة المشترياتإعداد  خالله يتمّ  قبل أربعة أشهر من بداية الشهر الذي
 عليه، والتعليقة الملف والتدقيق به، لمراجع كافٍ  لضمان وقٍت شترياتهم، وذلك مالخاص بمعنية بضرورة العمل على ملف المناقصة ال
كمالهو   .المناقصةقبل بداية  ا 

، وفي العديد من الصحف المحلية الرسمية،لجريدة إعالن في ا نشر، ما يقتضي مفتوحةالمناقصة ال ةطريقبعمليات الشراء ُتنّفذ غالبية 
الموافقة على  بعد. وعلى الموقع اإللكترونّي الخاص بهذه الجهة والموقع الخاص بإدارة المناقصات المتعاقدة الجهة مكاتب أو مقرّ في كما 

لمعلومات ل وفقاً  المناقصة اغة إعالنالذي يعمد بدوره إلى صي هذا الملف إلى معّد اإلعالن ةبإحال موّظف المعّينال، يقوم ملف المناقصة
 بوصفهاالشراء لتعامل مع عملية االمتعاقدة  الجهةطلب تما لم ، و خميسيوم  الرسمية كلالجريدة  تصدرملف المناقصة.  الواردة في
األدنى  الحدّ  تمّثل المهلة األقصر ، مع اإلشارة إلى أنالجدول التاليباالسترشاد بالمهل الزمنية األدنى المبّينة في يوصى عاجلة، 
 القانوني:
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 مثال  الموعد األقرب لفض العروض نوع المشتريات

أو المتطلبات  التجهيزات)من لوازم 
 . أو خدمات غير الفكرية (العادية

 

 نشر علىيوم االثنين من األسبوع الثالث 
، أو في وقت الحق من ذلك األسبوع إذا اإلعالن

 في  عروض 3أكثر من  فضكان من المقرر 
 نفسه. اليوم

، 3 اإلعالن بتاريخشر نُ 
فض  تاريخ يحّدد 

أو في  21العروض بـ
 وقت الحق.

خدمات الفكرية وازم )حسب الطلب( أو ل
مليون ليرة لبنانية  400 بقيمة تقّل عن

أقل من مليار ليرة لبنانية. ب أشغالأو 
 مع تقدير كافة القّيم(.)

 اإلعالن نشر علىيوم االثنين من األسبوع الرابع 
إذا كان من ، أو في وقت الحق من ذلك األسبوع

 اليوم في  عروض 3أكثر من  فضالمقرر 
 .نفسه

، 3 بتاريخ اإلعالن شرنُ 
فض تاريخ يحّدد 

أو في  28العروض بـ
 .وقت الحق

 
خدمات فكرية لوازم )حسب الطلب( أو 

مليون ليرة لبنانية  400 تتخّطى بقيمة
مليار ليرة  تتخّطى بقيمة أشغالأو 

 لبنانية.

نشر على يوم االثنين من األسبوع السادس 
إذا ، أو في وقت الحق من ذلك األسبوعاإلعالن 

 في  عروض 3أكثر من  فضكان من المقرر 
  .نفسه اليوم

، 3 بتاريخ اإلعالننشر 
فض تاريخ يحّدد 

من  11 العروض بـ
الشهر التالي أو في وقت 

 .الحق
 

لتقديم  دالوفاء بالموعد المحدّ  من أجل على ملف المناقصةللوقت لبدء العمل من الوقت الالزم األدنى الفعلي  الحدّ يظهر الرسم البياني التالي 
 العروض.

 
 
 
 

5.4 قبول ملف العرض 
، عادةً  الموّظف المكّلف بدراسته.إدارة المناقصات قبل إحالته إلى سجل  فيتسجيله  ، يتمّ جهة متعاقدةالعند استالم ملف المناقصة من 

 . أي ملف المختصين تدقيقفين ن الموظّ موقد ُيطلب من أي  ،توزيع العملللمدير العام أن يتوّلى 
 

 .أقل انشغاالً ف موظّ إلى  ملفالرئيس اإلدارة مؤقًتا  يحيل، أخرى بأعمالمشغواًل ين المعنيين فوظّ ممن ال إذا كان أيّ 

 ه.عملوعبء  ،فموظّ كل  خبرةللملفات في ضوء االعتيادي  التوزيع، يقوم المدير العام بمراجعة في نهاية كل عام

الملف الموكل دراسة أيام عمل. لذلك، يجب على الشخص  5ة المعنية خالل المتعاقد الجهةإعادة أي تعليقات إلى  إدارة المناقصات على
 .أيام عمل 3ي غضون للحصول على موافقة المدير العام ف هتعليقات أن يضع
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التي ينّص عليها القانون، وهي  التي ُيطلب من العارضين تقديمها مع عروضهم هي فقط تلك المستنداتإدارة المناقصات من أن  قتتحقّ 
 :تشمل

 .العمل إنهاءأو  التسليمتاريخ ًا لألصناف التي يتّم توفيرها، و وصف يتضمننموذج المناقصة  .1
 .من العارض ةموّقعالنزاهة شرعة  .2
 العرض، صالح لفترة التأمين المؤّقت .3
 .منفصل ظرفٍ في  يتّم إرفاقها التنزيلر أو اسعاألالمتعلّقة بمعلومات ال .4
 .العروضلتقييم  ةضروريوهي معلومات ، المتوّقع إنجازها ألشغالاأو  اتوفيرهالمطلوب  المتعّلقة باألصنافمعلومات ال .5
نموذج  ُيفيدوتوقيع العقد. عرضه  بقبول الممتدة بين تبليغهالفترة  على أن ُيقّدمها في، فقطالعارض الفائز من  جميع الشهادات الرسميةُتطلب 

الخاص به إذا  التأمين المؤقتيخسر قد أنه بفهمه  ، وتأكيدجميع الموافقات والشهادات الالزمة على في التأّكد من حصول العارضالمناقصة 
 .()أسبوعين عادةً حّددة الفترة الم في تخّلف عن تقديم هذه المستندات

طلب لها أن ت يجوز، ال موافقات وشهاداتيقتضي الحصول على  ةموافقنظام تسجيل أو  اعتمادها ه في حالبأن الجهات المتعاقدةتذكير  يتمّ 
 .شهًرا من تاريخ استحقاق المناقصة 12 إذا كانت قد تحققت خالل مجدداً  هذه المستندات

مؤسسة المقاييس والمواصفات معايير  واعتماد، الملفالموجزة في بات متطلّ المع لة مفصّ ال الفنيةمواصفات توافق المن  المناقصاتإدارة  قتحقّ ت
، -لوصف ما هو مطلوب الوحيدةطريقة ال هذه هيدة ما لم تكن أسماء محدّ  عدم ذكر، و و المعايير الدولية حسب االقتضاءأ ليبنور -اللبنانية 

 .(هذه المعادلةإثبات  العارضين بضرورة"أو ما يعادلها" )مع تذكير  عبارةوفي هذه الحالة يجب إضافة 

 

 

الموجودات الحالية مع اإلشارة يجب أن تصف  بل، د نوًعا معيًناتحدّ  أن لها فال يجوز، بعض موجوداتها زيادةالمتعاقدة الجهة  ُطلب منإذا 
 .إضافيةتكاليف لما قد يترّتب عن هذه الزيادة من  تحديًدايتضمن  تقييم إلىأي بديل مقترح إلى أنه سيتم إخضاع 

–جهاز كمبيوتر  50و "Dell" -مكتب-جهاز كمبيوتر  300لدى الوزارة شبكة حالية تضم  :فينكمبيوتر للموظّ على سبيل المثال، أجهزة 
 Adobeامج نوبر  ،Exchange Serverتتصل بـ  Microsoft Officeوبرامج  ،Microsoft Windows 10عمل بنظام ت "Dell" -محمول

Acrobat وبرنامج McAfee يمكن تبديلها بسرعة عند حدوث احتياطية قطعة  20تشتمل أجهزة الكمبيوتر الحالية على  .مضاد للفيروساتال
دقيقة خالل ساعات  30 ألكثر منمحمول الكمبيوتر ال ةز جهأأو  المكتبيةكمبيوتر ال ةز جهللحؤول دون توّقف الموّظفين عن استخدام أأعطال 

 العمل العادية. 

، عند تقييم العطاءاتفي االعتبار  تؤخذ هإلى أن التنّبهم ، ولكن عليهخرى من أجهزة الكمبيوتر والبرامجبحرية تقديم ماركات أ العارضونيتمتع 
ضمان و  ،االحتياطية القطعشراء و ، جهزة الموجودة وصيانتهاباستخدام األ نيينالمعفين إعادة تدريب الموظّ الناتجة عن التكاليف اإلضافية 

 داخل الوزارة. اً حاليالمستخدمة صة توافق المعدات الجديدة مع التطبيقات المتخصّ 
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 16ميني باص تويوتا  10و األغراضدة سيارات تويوتا متعدّ  10تويوتا وشحن سيارة  50أو بالنسبة للمركبات: تمتلك الوزارة أسطواًل من 
ح يصلت٪ من أعمال الصيانة وال95تقوم بتنفيذ  حيث مركبات في بيروت وطرابلس وصورح يصلتورش صيانة و  3الوزارة في مقعًدا. استثمرت 
ل الصيانة أعما الالزمة لتنفيذأجهزة التشخيص وشراء  ،على السيارات العاملينفي تدريب الميكانيكيين  أيضاً استثمرت و الخاصة بها. 

 .ااستخداماألكثر مجموعة من قطع الغيار لهذا الغرض ب تحتفظ الوزارةو  ،حيصلتوال

عند تقييم العطاءات أن الوزارة  يتنّبهواأن  علىتويوتا،  غير بات الحاليةلمتطلّ يتطابق مع المركبات من اآخر تقديم أي نوع  للعارضين يحقّ  
عادة وا   ،شراء مخزون جديد من قطع الغيارو  ،صةإعادة تجهيز ورش العمل بمعدات متخصّ األضافية المترتبة عن تكلفة الستأخذ في االعتبار 

 .يينتدريب الميكانيك

المدير ليحّولها  المالحظات يوجز هذه كتاببصياغة  الموّظف المكّلف في إدارة المناقصاتيقوم  ،المالحظاتد موافقة المدير العام على بمجرّ 
التعديالت كترونية من ملف المناقصة )على سبيل المثال عن طريق النسخة الالتعليقات على  تدوينالمتعاقدة المعنية. يمكن  الجهة العام إلى

- Track Changes  فيMicrosoft Word ) رسالها عبر البريد اإللكتروني ، ب المدير العامغياحال الرسمي. في  كتابال إلى جانبوا 
 قرار" في هذه الحالة، يجب أن يتضمن الكتاب عبارةمتاح. الشخص ال، وهذا يتوقف على الكتابيع توق / الدائرةقسمالمدير أو رئيس ل يجوز

 مؤقت".

إلى  إدارة المناقصاتقد تحتاج  . كذلك،واالقتراحات المضادة المالحظات يصدر الكثير منقد  ،نهائية وافقةً م ملف المناقصةأن ينال قبل 
ر في بأك وقت ُيسهم حتمًا في توفير جيد وقت الذي تقضيه في إعداد ملفٍ إلى أن ال ُتطالب بضرورة التعجيلالمتعاقدة التي  الجهاتتذكير 

 تقييم المناقصة وتنفيذ العقد.

 لف إلى الجهةقبل إعادة المورقية السخة النبختم كل صفحة من  في إدارة المناقصاتحسابات الق ، يقوم مدقّ عند الموافقة على ملف المناقصة
بالتوقيع" " إدارة المناقصاتفي لبنان، ستقوم  إقرار قانون المعامالت اإللكترونية عندالمحتملين.  للعارضين النسخة ههذ ترسلالمتعاقدة التي 
رسال هذا اإلصدار  الحقًا،أي تغييرات غير مصرح بها  دخالفق عليها لضمان عدم إالمتّ االلكترونية  على النسخة  الجهةلكتروني إلى ااإلوا 
 .االستغناء عن النسخة المطبوعةو المتعاقدة، 

5.5 دعوة للمنافسة   
في حال اعتماد نموذج  النموذج الموّحد،باستخدام  عالن العرضملف المناقصة بصياغة إب المكّلف بالتدقيق إدارة المناقصات فيقوم موظّ 
للجداول الزمنية النهائي لتقديم العروض، وذلك وفقًا موعد الو اإلعالن نشر لالزمة بين ترة الزمنية الفايجب إتاحة الملف.  إلعداد هذا متّفق عليه
 . اإللكتروني إلدارة المناقصات موقعالعلى قسم المعلوماتية لوضعها إلى اإلعالن دة مسوّ المسؤول  يحّول الموّظف. 11في الفصل  المذكورة

. بدورها  إلى وزارة اإلعالم خنسال ينقل بعضالذي  الساعي/ مأمور التبليغات نسخة إلى بنقل يقوم، موافقة من المدير العامبعد الحصول على 
 .صحف محلية 5إلى  3ا بين معالن  في لنشر اإلتقوم الوزارة بالترتيبات الالزمة 
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5.6 استالم العروض 
عارض مغّلفًا خارجّيًا كل  يسّلمالذي باستالم العروض  الموّظف المكّلف م لسيت. كافة العروضلتقديم  ينهائ عدمو ك ظهراً  12د الساعة حدّ تُ 

 ،لكل عارض  قمًا متسلسالً إيصال يحمل ر الموّظف المختص بإصدار يقوم  يوضع ضمنه غالف ي األسعار والمستندات الفنّية واإلدارّية.
 .التأمين المؤقتيستخدم الحًقا السترداد و 

إلى أمانة لجنة  المغّلفات ُترسلللجنة المشتريات.  منها نسخة، ويرسل  لكل عملية شراءة بالعروض المستلمبإعداد قائمة هذا الموّظف يقوم 
 .المشتريات

 

.6 مهمام لجان المناقصات في إدارة المناقصات 

6.1 فض العروض 
 من يوم العمل األول الذي يلي يوم استالمها. التاسعة  الساعةبفّض العروض في المشتريات  نةيجب أن تبدأ لج

 .بالصفقة اذا رغبت بذلك من إدارة المناقصات ومندوب من اإلدارة المعنّيةمقرر و ، يشكلون لجنة التلزيم أعضاء 3 ُيشترط حضور

سم الجهةو اللجنة بإعالن موضوع عملية الشراء رئيس  قوم، يالمشترياتلجنة  تجتمععندما  ر الحاضرين بضرورة يتذكبو  ،المتعاقدة المعنية ا 
 المقّدم. باستخدام النموذجم بيانات االتصال الخاصة بهوتدوين الحضور  محضرتوقيع 

6.1.1 العرض مع المطلوبة المستندات 
باستخدام النموذج الوارد في ، وذلك العرض معتقديمها  الواجبالمستندات  كافةمن وجود  إلى التثبتلجنة المشتريات أواًل  العروض، تعمدعند 

ة، في حال العارضالجهة ممثل يتوّجه لأن اللجنة لرئيس ، من هذه المستنداتفي حال نقصان أّي . محضر فّض العروض –الملحق "د" 
 .توضيًحامنه طلب لي حضوره،

 

6.2 العروضتقييم  
في  أن تنظرشتريات لجنة الم علىدة في ملف العرض. المعايير المحدّ  هي اتباعمراحل التقييم  كافةالنقطة األساسية التي يجب تذكرها في 

 مة.على جميع العروض المقدّ  على قدم المساواةقها يتطب مع الحرص على، فقط المعايير وأن تتّبع هذهدة، جميع المعايير المحدّ 

 .عيوب جوهريةتشمل نواقص و التي ال تستوفي الشروط و  العروض، مع رفض الرفضأو  القبولعلى أساس  األولي التقييميتم إجراء 

 :من التالي ق التقييم األولي عادةً يتحقّ 

 ؛عرض بالتنسيق الصحيحتقديم ال 
  لمدة ال  يتهحالصة، ومن الصحيح القيمةالصحيح و  الشكلبا من تقديمه أيضً التأّكد  ، معأي ضمان مطلوب التأمين المؤقت أوتقديم

 ؛وَّرمز  التأمين المؤقتإذا كان  ممايجب التثبت ، أي شك عند وجودرة المطلوبة. تقل عن الفت
 توقيع شرعة النزاهة؛ 
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   ؛العرضمستند المنصوص عليها في  حكام األشروط و الظات مادية أو انحراف عن دون تحفّ  العرضتقديم 
  ؛صحيح بشكلٍ  الترخيص لهقيع العرض و تو 
 ؛تقديم العدد الصحيح من نسخ العرض 
 ؛لمدة ال تقل عن الفترة المطلوبة العرضمفعول  انسري 
   ؛والمعلومات األساسية المطلوبة كافة المستنداتتقديم 
   ؛مطلوبةالنات عيّ التقديم 
  ؛ وينّص عليها مستند العرضبات رئيسية أخرى متطلّ استيفاء أي 
  العرض ، باستثناء تلك المطلوبة كجزء من متطلبات)مستند الدعوة( العرضعدم وجود أي تعديالت أو تغييرات على مستند. 

بجميع األعضاء.  بلد الرئيسي فقط ق بالمورّ أن المعايير قد ال تتعلّ إلى  التنّبه، يجب تحالف الشركاتمن الباطن أو  المقاولينب في ما يختّص 
 معايير مختلفة للشريك الرئيسي والشركاء اآلخرين. كما قد يتّم اعتماد

 تشمل:العارضين، وهي قد عالمات التواطؤ بين للجنة المشتريات  تتنبهيجب أن 

 ؛شركات مختلفة موقعة من نفس الشخصعروض من • 

 نفس العنوان أو رقم الهاتف؛ لهاعروض من شركات • 

 ؛مشابهةوعالمات تجارية  أسماءً  تحملشركات من  عروض• 

 ؛عروض بأرقام تسلسلية متتالية على الطوابع• 

 (مشاركةأو  فرعية، شركة ات في نفس المجموعة )الشركة األمعروض من شرك• 

 تنتمي إلى نفس المجموعة. شركات عّدة من  عروض• 

 ي هذه الحاالت ، يجب رفض جميع العروض المعنية.ف

 والمراقبين الحاضرين المغادرة. العارضينجميع  وُيطلب من، فض العروضجلسة  تنتهي، بذلك

6.2.1 المصالح تضارب 
 أمور أخرى.جملة  مصالح من بينلتأكيد عدم وجود تضارب  عارضع من كل على تصريح نزاهة موقّ الحصول لجنة المشتريات  تطلب

 مديرالتي يرأسها ال الشركاتفي  أوالمتعاقد/ الملتزم  لحسابو  القطاع الحكومي فياألقارب  بسبب عملتضارب مصالح  أن يحدث يمكن

 .نفسه

أو  /الخال،عمالأو  /الخالة،عمةالأو  ،شقيقالأو  اإلبن،أو  ،مراألأو ولي /الزوجة، زوجبالقواعد المشتريات الدولية األقارب  ما تعّرفعادًة 

 يحولال  قرابة إن وجود عالقة باإلضافة إلى والدي الزوج أو الزوجة.، /األخختاأل أو ابن /األخختاألأو ابنة  /الحفيدةحفيدالأو /الجّدة، جدال
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بالغ مدير عام  ،مصلحتهعن عالن اإل، ولكن عليه في عملية شراء صشخ مشاركةدون  تلقائًيا لهيئة اومدير عام  إدارة المناقصات،وا 

 خذة.المشورة لكنهم لن يتمتعوا بأي سلطة تصويت على القرارات المتّ  يمكنهم تقديم. بوجود مثل هذه العالقة المتعاقدة

فرعية وشركات  ،ن المجموعة من شركة أم. تتكوّ في ما بينهاقادرة على التنافس التي تنتمي إلى المجموعة نفسها ال يمكن اعتبار الشركات 

طريقة أخرى. تسيطر عليها الشركة األم بأو  ،الشركة األممن ٪ 50 مملوكة بنسبة تزيد عن شركةهي الفرعية/ التابعة . الشركة مشاركةو 

 بالقدر نفسه.لكن  طريقة أخرى تسيطر عليها الشركة األم بأو الشركة األم، ٪ من 50٪ إلى 20 مملوكة بنسبة شركةهي  المشاركةالشركة و 

 ذات شأن. رال تعتب في البورصة المسّجلة٪ في الشركات العامة 2ل عن األسهم المملوكة بنسبة تق إن

 :مثلة على تضارب المصالحفي ما يلي بعض األ

 عن شراء المعدات. ةالمسؤول الدائرةأخت زوجة مدير  ةالفني ةكون فيها المدير تات من شركة معدّ تقوم وزارة بشراء • 

 .بتنفيذ المشروعإداري في شركة البناء التي تقوم  يشغل منصبابن أخ العروض  استالم في لجنة المشارك مهندس لل• 

 شريك هو ابن مدير شركة البناء.عليه لها إلشراف وا طرقٍ مشروع إنشاء المكّلفة بتصميم الشركة االستشارية • 

 التعامل مع معّينة للقيام بهذا المشروعالالشركة تقترح  إنتاج هذه البطاقات،حكومية واإلشراف على الهوية ال اتبطاقللتصميم نظام جديد • 
 لمجموعة الشركات نفسها. تنتميشركة طباعة 

 ىخر األ تصنع فيما مفاتيح كهربائيةمنهما تصنع واحدة  ،لبناء محطة كهرباء فرعية عروضبتقديم المجموعة ات تنتميان إلى ذشركتان  تقوم• 
 .الت الكهرباءمحوّ 

 لبناء مدرسة جديدة. عروضمجموعة البناء نفسها بتقديم  تنتميان إلىتقوم شركتان مشاركتان • 

من المشاركة ن يالعارضبإقصاء يوصى ، كما المعنية كل العروضرفض  يجب ،تضارب في المصالح تشير إلى وجودالحاالت التي  كلفي 
 العامة. في عمليات الشراء

 

6.3 التقييم الفني 
 فني.لتقييم الل األوليلتقييم امرحلة تجتاز التي  العروض يتّم إخضاع

 الدنيا باتالمعايير أو المتطلّ  تحّددهي و  / دفتر الشروط،ملف العرضالمواصفات المذكورة في  ي حولأساسبشكٍل التقييم الفني يتمحور 
 العروض التيُتعّد "، في حين ال تستوفي الشروط"على أنها  باتالمعايير أو المتطلّ التي ال تطابق هذه عروض ال. تعتبر الواجب استيفاؤها

 .لالّطالع  على بعض األمثلةع أدناه المربّ  " تستوفي الشروط". راجع الموضوعة على أنها ريياأو تتجاوز المع تطابق

 لتجاوز المعيار المطلوب": قيمة إضافيةمثال على "ال 

 صفحة في الدقيقة. 25المواصفات الفنية: آلة تصوير بسرعة  تنص
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 تالية:السرعة نسخ التي توّفر ض و عر ال

 ال تستوفي الشروط : صفحة في الدقيقة 15• 

 ؛ذلك ونحد كبير ، إذا قرر المقي م أو المقي م تستوفي الشروطقد تكون  :صفحة في الدقيقة 24• 

 ؛تستوفي الشروط :صفحة في الدقيقة 25• 

 صفحة في الدقيقة. 25م يقدّ  الذي عرضالب في التقييم مقارنةً أكبر تفضيل تحظى ب، ولكنها لن : تستوفي الشروطصفحة في الدقيقة 33• 

فيها  التي يتمّ  تلك، باستثناء تقديرًا أكبرأو تلقى اعتبارًأ ر ال يياالمع تفوقلعروض التي وا الرفض،أو  لقبوللتقييم على أساس اإجراء ا يتمّ 
 )انظر أدناه(. السعرغير مفاضلة  اعتماد عناصر

ذا اقتضت الحاجة، يمكن إلدارة المناقصات أن تشركواصفات الفنية. جوانب الم كافةفي النظر ، يجب في التقييم كعضو  مستقالً  فّنياً  اً خبير  وا 
، شرط أاّل الفنية للعرض المواصفاتمشورة بشأن لتقديم ال فنياً اًل يجوز للجهة المتعاقدة أن ترسل ممثّ كذلك،  فنيًا.دة معقّ ال للعروضفي اللجنة 

 على سبيل المثال،، حيثما اقتضى األمرتصويت. يجب طلب المشورة الفنية بالالحق له  وان ال يكونفي اللجنة  يكون هذا الشخص عضواً 
 أدناه للحصول على أمثلة على حاالت اإلطارإلى تحديد ما إذا كان االنحراف عن المواصفات مادًيا أو غير مادي. انظر  عند الحاجة

 .مشابهة

 

 :جوهريًا أو غير جوهريثلة على ما إذا كان االنحراف أم

 .مركبةقييم جوهريًا في تانحراًفا  ،شبه المؤكدفي المواصفات، ُيعّد، بشكٍل د حجم المحدّ بال محركتوفير  عدم القدرة علىأن • 

ولكنه   ،صة لالستخدام العامإذا كانت السيارة مخصّ ، انحراًفا غير مادي في المواصفات، ُيعدّ د اللون المحدّ بمركبة توفير  عدم القدرة علىأن • 
تحديد نة لأو عالمات معيّ  خاصاً لوًنا األمر الذي يقتضي  ،صة للشرطة أو لالستخدام العسكريانحراًفا مادًيا إذا كانت السيارة مخصّ  يشّكلقد 
 غراض التمويه.ألأو  ةهويال

 .المعايير المنشورة اعتماد، خاصًة إذا تم ةالفنيالعرض للمواصفات امتثال عادًة ما يكون من السهل نسبيًا تقدير مدى ، في ما يتعّلق بالسلع
، قد ترغب لجنة لهذا السببفي عملية التقييم. الشروط الفنية  قد يكون من األصعب التحّقق من استيفاء، شغالولكن بالنسبة للخدمات واأل

ق من االمتثال للتحقّ  المتاحة اتوالمعدّ  ،فين الرئيسيين، ومؤهالت الموظّ للمتعاقد/ الملتزمرامج العمل السابقة جعة بالمشتريات في مرا
 .المخّصص لهذه المسألة(قسم ال في)انظر أدناه  التي تستدعي تأهياًل الحقًا مفّصالً سباب األبات. هذا أحد للمتطلّ 

 العرض بحسبتقييم  قبل االنتقال إلى مرحلة التقييم المالي. عندما يتمّ  هنتائجعلى  الموافقةو  يجب على لجنة المشتريات استكمال التقييم الفني
 قبل االنتقال إلى التقييم المالي. والعروض غير المطابقة أن تحّدد العروض المطابقة للشروط الفنيةاللجنة فعلى ، فقطدنى األسعر ال

، لتحديد الدرجاتنظام  اّتباعجنة للّ ، يجوز (التبريدعلى  ف الهواءيّ )مثل قدرة مك ة األداءلفمختللعروض التي تقّدم معّدات ، في بعض الحاالت
نشر  يجب دة في ملف المناقصة.واألوزان المحدّ  مع المعاييرنظام ال هذا يتوافق ، وأنالتقييم الفنيب المباشرةعلى ذلك قبل على أن يتّم االتفاق 
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ما  . عادةً فقطللجنة  متاحة معلوماتتحديد الدرجات هي نظام تفاصيل إن  في حين، في ملف المناقصةالمطلوبة المعايير واألوزان العامة 
غير منطقي يبدو  كل ما قدعلى  اتهمتعليقإبداء لجميع أعضاء اللجنة  يجوز، لكن فّض العروضقبل  النظام الواجب اتباعهيقترح الخبير 

 الجميع قبل بدء التقييم الفني.عليه فق تّ يل

قد يتطّلب ، لكن في هذا القسم( الوارد لتقييم المالي )انظر المثال، فيتّم االنتقال إلى مرحلة اج ماليةائإلى نتبعض المعايير الفنية كن ترجمة يم
 البعض اآلخر حكم المقي مين.

 إلى حد   مطابقة العروض مطابقة، أو. يتم إجراء التقييم التجاري من خالل تقييم ما إذا كانت اتجاري اً تقييم ه،جزء منفي  ،التقييم الفنييشمل 
، المناسبةطلب من العارض تقديم المعلومات ، ويُ الدعوة. يجب ذكر المعايير في ملف المناقصة مستندومتطلبات ، وشروط ،جميع بنودل، كبير

 قد تشمل: هيو 

 ؛التعويض  عن األضرارل الدفع والضمان مث ،قبول شروط العقد الرئيسية• 

 ؛دةائع خالل الفترة الزمنية المحدّ جدول تسليم البض• 

 ؛والتشغيل أو تدريب المستخدم في الحاالت التي تستلزم التركيب، دةخالل الفترة الزمنية المحدّ جدول إتمام الخدمات • 

 ؛والمواد االستهالكية الالزمة قطع الغيار توافر• 

 ي.رط وجود وكيل محلّ الخدمة، مثل شترتيبات • 

 تفوقلعروض التي او . العرض/ دفتر الشروطمستند دة في المحدّ مطابقة للمعايير أو غير مطابقة للمعايير  العروض بوصفهايجب تقييم 
  السعر.غير مفاضلة  فيها اعتماد عناصر التي يتمّ  تلك، باستثناء تقديرًا أكبرأو تلقى اعتبارًأ ال المطلوبة ر يياالمع

 أمثلة على المعايير غير السعرية:

 لعام الدراسي الجديد.ا بداية في/سبتمبر لتكون جاهزة أيلول 15مطلوب بناء مدرسة بحلول • 

ولكن مع إضافة كلفة استئجار مبنى مؤقت لكامل الفصل  ،/أكتوبرأول تشرين 30البناء بحلول  بإنهاء يقضي عرضٍ ب الموّردين أحد يتقّدم 
 غياب إي عرض، نفترض ل الفصل الدراسي. )في هذا المثالنقل األثاث والتالميذ خال إمكانية لعدم وذلك ،الدراسي األول إلى سعر العرض

 .(التاريخ المطلوبب إنهاء البناء يقترح

إذ أنه سيتم  إجمالي تكلفة الملكيةفي الحسبان  يؤخذ، لكن سنوات 10تكييف لعشرين جهاز  المطلوب االفتراضي عمرالمن يبلغ الحد األدنى • 
لتلبية الحد األدنى من المتطلبات. يقدم   300،000،000بـ عرضاً  A عاًما على األقل. يقدم المور د 50 استمرارهتوقع يمبنى تركيبهم في 

د  Bد المورّ  يعرضعاًما على األقل.  12 عمرها التشغيليدوم توفير مكّيفات هواء يلكن مع ضمان  330،000،000بقيمة  عرضاً  B المور 
 .، فُيقبلسعًرا سنوًيا أقل
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6.4 التقييم المالي 
د في ، كما هو محدّ للجهة المتعاقدة والتجارية ستوفى المتطلبات الفنيةي، والذي اً قل سعر األألشغال والخدمات لسلع وااعرض  يفوزعادًة ما 
العرض/ دفتر مستند . غير أن للجهة المتعاقدة أن تختار اتباع معايير مفاضلة غير السعر، شرط أن ُيصار إلى تحديدها في الفنيالتقييم 
 .الشروط

 أدناه. اإلطار، كما تظهر األمثلة في ذلك حيثما أمكننقدية بقيمة يجب إعطاء المعايير غير السعرية وزًنا نسبًيا أو التعبير عنها 

 مباشرةغير  سعريةايير معل أمثلة 

الدعوة.  مستنداإلنجاز المذكور في المبكر، بناًء على جدول التسليم/ لتسليم/اإلنجازعلى او/أو مكافأة اإلنجاز ر في التسليم/يتأخجزاء على ال• 
تأخير في كل يوم أو أسبوع  لقاءن بمقدار معيّ  التقييمسعر ق زيادة أو تخفيض ، عن طرينقديةبقيمة والمكافآت  لجزاءاتيمكن التعبير عن ا

للتسليم المتأخر. يتم استخدام هذه الطريقة في  التعويض عن األضرارقة عادة على الت المطبّ ساب المبلغ باستخدام المعدّ تحا. يمكن التسليم
 المطلوب. نجازإل مختلفين تواريخ مختلفة عارضينحالة تقديم 

، األموالعلى تحقيقها  كان من المتوّقع  فائدة التيساب التحبانقدية الجزاء بقيمة عن  . يمكن التعبيرشروط الدفعفرض جزاء على مخالفة • 
 د.باستخدام سعر فائدة محدّ و 

من خالل  نقديةبقيمة دة من التشغيل. يمكن التعبير عن ذلك لفترة محدّ الالزمة أو المواد االستهالكية  رة لقطع الغيار و/إدراج التكلفة المقدّ • 
إ ر تتمدة من العناصير أسعار لقائمة محدّ بتوف العارضينمطالبة   .التقييمإلى اسعر  تهاضافّّ

 ؛االفتراضيات خالل عمرها إدراج تكاليف تشغيل وصيانة المعدّ • 

 يفوق هذا اءً أو أد ةً نتاجيلتلك التي تحّقق ا مكافأةإعطاء أو  المطلوبالمستوى  دون أو أداءً  ةً نتاجيالتي تحّقق ا اتالمعدّ على  فرض جزاء• 
 الخسائر. المضافة لتعويضمياه ال لقاء أمواالً ف مياه من خط أنابيب طويل سيكلّ ال، فإن تسرب . على سبيل المثالالمستوى

أسعاًرا متطابقة أو  اثنين أو أكثر. على سبيل المثال، في حال قّدم عارضين عالمات التواطؤكشف ل متنّبهة لجنة المشترياتتبقى يجب أن 
 .شبه متطابقة

. إن العارضينأسهم مشتركة بين وجود ، مثل تواطؤ محتملتشير إلى  المشتريات البحث عن عالمات أخرى على لجنة في هذه المرحلة،
 بخالف، شكلةم ال يطرحبورصة السهمها في أالمقبولة  العامة لشركات المساهمةالسهمي ل من رأس المال في المائة   2امتالك أقل من

 عقدٍ من أجل  أنشئت)تحالف شركات من األسهم في  في المائة 25منهما  يملك كلٌ  إثنين مقاولين ،كبر. على سبيل المثالاألمساهمات ال
  ًا لألشغال المطلوب تنفيذها.ضو كالهما عر  قدماا إذا مرفض عروضهل تربط بينهما ما يكفي من الصالتأن  المرّجح ، فمنآخر(

تشمل ما  إجمالي تكلفة الملكية التي، باستخدام العرض األفضل من الناحية االقتصاديةعلى أساس التقييم من المفيد ، الموادبالنسبة للعديد من 
 يلي:

 الشراءتكلفة • 
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 زية/ التشغيل التجريبيو هواختبار الجتكاليف التركيب • 

 النفقات الجاريةتكاليف التشغيل و • 

 تكاليف الصيانة •

 ترقية التكاليف • 

 صريفتكاليف التفكيك والت• 

 سنوات 10كم في السنة على مدى  15000 تسيرلسيارة لملكية اتكلفة  إجماليمثال على 

 A   الموّرد B  الموّرد 

 71,000,000 65,000,000 تكلفة الشراء

 4.5 6.6 كلم 100الكفاءة في استهالك الطاقة ليتر/

 10,125,000 14,850,000 التكاليف الجارية

 كل 12,500km   كل   15,000km متطلبات الخدمة

 500,000 450,000 تكاليف الخدمات لكل خدمة

 6,000,000 4,500,000 سنوات 10إجمالي تكاليف الخدمة  على مدى 

 (4,000,000) (500,000) سنوات 10القيمة الباقية بعد 

 83,125,000 83,850,000 سنوات 10إجمالي التكاليف على مدى 

 

د "أن ، نرى في هذه الحالة وهو العرض الذي  ،سعرالعلى الرغم من ارتفاع  األفضل من الناحية االقتصادية، لكنه أعلى اً سعر عرض  "B المور 
 يجب قبوله.

افتراض أن هذه ستكون هي نفسها لكال في هذا المثال ، لم نقم بتضمين تكلفة عناصر أخرى مثل إطارات استبدال أو تأمين ، لكن يمكننا 
لكل خزان( وأن تكلفة جميع الخدمات هي نفسها  لكن  30،000النوعين من المركبات. لقد افترضنا أيًضا أن تكلفة الوقود ستبقى ثابتة )

 يمكنك إجراء حسابات أكثر تعقيًدا لتغطية التغييرات المتوقعة في هذه العناصر.

 

6.5 الالحق التأهيل 21.4 
التقييم المالي.  نهاية مرحلةالصدارة في  وصل إلىالمطلوبة من العارض الذي  الضماناتق من الشهادات و التحقّ بالبسيط  الالحق التأهيل ُيعنى
 .بهالموصى على على التلزيم  ديوان المحاسبة ريثما يوافق إلدارة المناقصات أن تقوم بذلك يمكن
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أكثر شمواًل. تأهياًل الحقًا  األمر بتطلّ يتغرق التقييم بعض الوقت، فمن الطبيعي أن يس حيث قدالبالغة التعقيد، عمليات الشراء ب في ما يتعّلق
تقاربت  ، إذاعارضْيناختياره )أو ربما أفضل  ُيرّجحلعارض الذي با التأهيل بالتحّقق من المعلومات الحديثة المتعّلقة في هذه الحالة، ُيعنى

 (.رحلةتلك المنتائج حتى ال

 ة،والخبر  ،الموارد يمتلكق مما إذا كان العارض الناجح ال يزال لتحقّ ، ويهدف إلى اتقرير التقييمإعداد بعد االنتهاء من الالحق يتم إجراء التأهيل 
 حيث يصعب، شغالشراء الخدمات واألعمليات في  يأساسالالحق بشكٍل ستخدم التأهيل يُ  .مرضٍ  على نحوالعقد  لتنفيذ الالزمةوالمؤهالت 

 ات الفنية. بقياس جودة المتطلّ 

التزامه إذا كان ، وُينظر في ما منذ تقديم عرضه المتعاقد/ الملتزمفاز بها التي جديدة العقود الأخذ في االعتبار ي هذا التأهيل ،على سبيل المثال
تم والتي واجهها العارض التي كبيرة المشاكل ال الحسبانفي خذ أيًضا ُيأالمتعاقدة. قد  الجهةالقدرة الكافية لتنفيذ عقد  ك لهيتر بهذه العقود 

 .جهة حكومية عنها أيّ  تغبلأاألداء  تخّلف عنأو حاالت  ،اإلبالغ عنها في الصحف

يهدف  فالتأهيل الالحقمن خالل عملية تأهيل مسبق،  تم اختيارهمدين تستند إلى قائمة مختصرة من المورّ  العروضتقديم إلى  دعوةالكانت إذا 
عند بشكل خاص وتّتضح أهمية هذا اإلجراء التأهيل المسبق.  مرحلةمؤهالت العارض منذ على تغييرات جوهرية بأنه لم يطرأ أي  إلى التحّقق
 التقييم.نجاز وا  المسبق فترة زمنية طويلة بين التأهيل انقضاء 

خارجي  يستشار اأو من إدارة  المناقصات ف آخر موظّ ى هذه المهّمة يجوز أن يتولّ ، ولكن التأهيل الالحقإجراء بلجنة المشتريات  تقوم عادةً 
خارج لبنان. الخطوات الموضحة أدناه هي خطوات شائعة في عملية  عارضيتعّلق بإذا كان التقييم ، وهو ما يحدث غالبًا لهذا الغرض ُيعّين

 جزًءا من تقرير التقييم.الالحق  أن يشّكل التأهيل. يجب التقييم الالحق

 التأهيل الالحقالواجب اتباعها في  خطواتال
الالحق ر التي تتعّلق بالتأهيل معايييجب تعداد الالعارض الفائز.  الذي يحّدد بعد التقييم الماليالتأهيل الالحق يبدأ  1الخطوة 

لجنة التقييم على المعايير التي  تتفق، . إذا لم يكن األمر كذلكامستند العرض/ دفتر الشروط أيًا منه ضّمنت إذا
 يجب التركيز عليها في التقييم الالحق.

ذا لزم األمرو (. 1المعايير )انظر الخطوة  يستوفيمة من العارض الفائز. تقييم ما إذا كان ة المقدّ فحص األدلّ   2الخطوة   ،ا 
أو العارض، على  ،قدةالمتعا الجهة. الحصول على موافقة ثة من العارضطلب توضيحات أو معلومات محدّ 

 د تكاليف كبيرة.تكبّ تسفر عن أن  القيام بأي عملية تحّقق ُيرّجحل التكاليف قبل تحمّ 
في تقرير ( 2المقّدمة من العارض )الخطوة ، تضمين المعلومات العارض الفائز معايير التقييم الالحق استيفاء عند 3الخطوة 

 العقد. بتلزيمالتقييم. تقديم التقرير المكتمل للموافقة عليه مع التوصية 
أدنى  الذي قّدم ثانيعلى العارض  تقييم الحقإجراء ، لمعايير التقييم الالحق الفائزفي حالة عدم استيفاء العارض  4الخطوة 

تضمين نتائج د العارض المؤهل. تحديإلى أن يتّم  االقتضاءعند   ر هذه العمليةاكر ت ، المقّيمة سعراً  العروض
توصية واضحة  العارضين المرفوضين، وتقديم عدم تأهيلتقرير التقييم مع ذكر أسباب  الالحق فيعمليات التقييم 

 العقد. بشأن تلزيم
على تقرير التقييم الموافقة صدور بهذا الرفض قبل  أثناء التقييم الالحق ُرفضواالذين  العارضينعدم إخطار  5الخطوة 

 الكامل.
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6.6 تحضير التوصية بالتلزيم 
التوصية  يتضّمن العرضبإعداد تقرير تقييم اإلدارة ي ، يقوم أحد موظفّ اللتزام العقدالموصى به  العارضد موافقة لجنة المشتريات على بمجرّ 

إدارة عام دير مالتوصية إلى  ُترسل. العرضقرير تقييم نموذج ت -الوارد في الملحق األول النموذج ، وذلك باستخدام الصادرة بشأن التلزيم
التي المتعاقدة  الجهةإلى  لنموذج إحالةة وفًقا المتعاقد الجهةإلى  اإلدارة إحالةف موظّ  وبعد صدور الموافقة، ُيعدّ  ،للموافقة عليها المناقصات

 .التقييمُترفق بملف المناقصة بما فيها مستندات العرض و 

 

.7 المتعاقدةمهام الجهات  

7.1 توفر االعتماد  
. وضعها في التنفيذسيحول ديوان المحاسبة دون ، ذلكل اً خالف لهذه العملية متوفرًا، الالزم االعتماديكن ال ُيسمح بإجراء أي عملية شراء ما لم 

 في إدارة المناقصاتف موظّ ال يتوّلى. عند استالم ملف المناقصة، المعنيةعلى عاتق الوزارة الالزم االعتماد تقع مسؤولية الحصول على 
الموافقة على إن . ي الموازنةفعملية الشراء ل المطلوب االعتمادأنه قد تّم رصد للتأّكد من لوزارة ا المتابعة مع مهّمة هذا الملف،لفحص المعّين 

اإلشارة إلى أّنه وفي معظم الحاالت ال  إدارة المناقصات مع إلى المّتصلة بتكلفة المشترياتتفاصيل كافة ال تبقى رهنًا بتقديمملف المناقصة 
 تتجاوب بعض الوزارات مع إدارة المناقصات لعدم إلزامّية السعر التقديري في القانون الحالي.

 

7.2 مراحل التقييم 
و الحال كما ه، المناقصات الضخمةفي  مرحلة 15عدد هذه المراحل إلى يصل  وقد ،مراحل مختلفةدة إلى م المناقصات الكبيرة والمعقّ قسّ تُ 

الشراكات بين القطاعين العام  في شراءعمليات المراحل  -" ل" الملحق راجع ) الشراكات بين القطاعين العام والخاصبالنسبة إلى 
 ال بد من أن ُتتَّب ع المراحل التالية: ولكن  طابعًا أكثر بساطة، العروض ، غالبًا ما تّتخذلحسن الحظ(. والخاص

 * مرحلة التأهيل؛
 مطابقة الشروط الفنّية؛ * مرحلة

 * مرحلة التدقيق في األسعار واختيار العرض االقتصادي األفضل.
 
 .قتضياتهملف المناقصة وموفقًا لتحديد المراحل  يتمّ 

 

7.3 تأهيل العارضين 
حاليًا، . في المستقبل نفسه أن تعتمد كافة اإلدارات والمؤسسات العامة اإلجراءؤمل يُ ، و اقديهامتعديها و متعاقدة نظام تسجيل لمورّ  جهةكل  تضع

تطلب منهم ، لمناقصات الفرديةوفي ا، العام كلمرة واحدة  على الئحة الكفاءات والتصنيفأنفسهم عادة تسجيل دين إالوزارات من المورّ تطلب 
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بهم،  االتصال طريقةو  ،دينعناوين المورّ المتعلّقة بتفاصيل ال تسجيل يقتصر على اً بعض الوزارات نظام تعتمد. إعادة تقديم بعض المعلومات
قد أعمالهم، كما  حجمهم أو مهاراتطبقًا لفي فئات  نديمورّ تصنيف الأخرى إلى وزارات  نوع المواد/األصناف التي يوّردونها، في حين تعمدو 
 قيوًدا جغرافية على أماكن عمل المقاولين.الوزارات بعض فرض ت

وبأنه   ،اقديهامتعديها و للعديد من مورّ  "لسجّ مُ " صفةمنح أبدت سخاًء كبيرًا في بأن معظم الوزارات  يدركواأعضاء لجنة المشتريات أن على  
معايير غير استخدام  ال يجوزمالءمة.  أكثر العارضيناختيار بغية الفردية على ملفات المناقصات  معلوماتإضافة بعض ال ُيطلبقد 

أن يكون غالبية عمليات الشراء في الوقت الراهن، تقتضي . فقطالموضحة  طريقةبالو ، في ملف المناقصة المنصوص عليهاالتأهيل 
 ، وذلك بالنسبة إلى عقود التعّهدات العامة. المتعاقدة المشترية الجهةلدى صّنفين م ينرضاالع

معظم  إن. عملياتهم الشرائيةتحسين نتائج تسهم في  تأهيل أكثر تطوراً  اعتماد معاييرالوزارات على تشجيع  ينبغي على إدارة المناقصات
 المحّدد،بتسليم البضائع في الوقت يلتزمون الذين ، أي عاقديهامتيها و من هم أفضل موردّ تعرف الوزارات  دوائر المشتريات والصفقات في

 بالتالي، يجوز أن ترسل الجهة. المطلوبة لشروطايستوفون ، والذين مستمرة مراقبةدون من  همعملب والذين يقومون، النوعية والكمية المناسبةوب
 .همضو لى تقديم عر عدين لتشجيعهم لهؤالء المورّ  إعالن المناقصةالمتعاقدة نسخة من 

، يجب استخدام معايير التقييم المدرجة في الملحق )مع أخذ الجهد المبذول في االعتبار( يعود بمنفعة أكبرأن التأهيل الكامل س اّتضحإذا 
، ركل معيال الذي يجب إعطاؤه / الوزنترجيحالد تحدّ أن متعاقدة  ولكل جهةمعايير التأهيل.  يتضّمن أمثلة عن"ج"  من هذا الدليل الذي 

في هذا السياق، ينبغي الحرص على اتباع هذه كل معيار. درجات كيفية تحديد المستندات الالزمة إلثبات العرض أهليته للمشاركة، و و 
 مناألدلة  بطلب، يوصى العمل المفرطوتجنبًا ألعباء . ةنمعيّ  ات أو أشغاللمنتج اقدينمتعالو  نيموردّ كافة ال المعايير على نحو مّتسق مع

تنّص قترن بسياسة صريحة يأن  ينبغيال، فعّ  هذا اإلجراء كونيكي و . العقد وتوقيعالتلزيم قرار موعدي إّتخاذ بين فقط، وذلك العارض الفائز 
من شأنه تهديد ( ال يملكونها فعلياً فين مؤهالت موظّ لل، أو أن مات ال وجود لهمعدّ  وأمصنع ملكية إّدعاء أن اإلدالء ببيانات كاذبة )مثل  على

 .قيد التنفيذ السياسةال بّد من وضع هذه . الزمنلفترة من الصفقات العمومية  باإلقصاء من المشاركة في العارض
على شروط األمر ف هذا عضوية جمعية تجارية؟ يتوقّ من أو  ،شركة األملالخاصة بااالستفادة من شهادة الجودة  فرعيةهل يمكن لشركة 

واحدة على  مجموعةالتابعة لالشركات  كافة حصول يتّضحما لم فينبغي دراستها بعناية. ، وهي شروط أو العضويةالجودة شهادة  منح
الشهادة فقط للشركة المذكورة ولألنشطة المدرجة  تصلحلنشاط موضوع الشراء(، على اقل )أو على األ تهاأنشطجميع على شهادة جودة 

 .فيها
  

 21.1.1 راجع الفقرة، تعريفالعة الشركات )لالطالع على ا إذا كانت الشركات المتنافسة تنتمي إلى نفس مجمو مّ مية بعنا ينبغي التحّقق
 .ينبغي رفض جميع الطلبات المعنيةذلك، ثبت  نإفأدناه( 
 
 

7.4 إعداد ملف المناقصة 
 ينبغي على الجهات، المستندات المطلوبة منب نسيان أي تجنّ ل. للتدقيق إدارة المناقصاتإلى  تحيلهثم  المناقصةملف الوزارة  ُتِعدّ 

المستخدم، على  النموذج /شكلالكان  أياً إدارة المناقصات. ر على موقع المتوفّ  العروضمستندات النموذج الموّحد لاستخدام المتعاقدة 
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اتخاذ قرار بشأن المعايير الواجب اتباعها في تلزيم 

 العقود

المتعاقدة  يجب أن تتأّكد الجهات، تأخيروتفاديًا ألّي  .المناقصات التثّبت من احتواء كل ملف على العناصر المذكورة أدناه موّظفي إدارة
 الخاصة بها. العروضملفات  فيكل هذه األقسام  من إدراج

  المناقصةبيانات الئحة • 
 للمشاركين في المناقصةتعليمات  •
 العارض هالتصريح أو التعهد ليوّقعنموذج • 
 العارض ليوّقعهاالنزاهة  شرعة• 
 أي التامين المؤقتر االعتماد للصفقة توفّ كتاب • 
 الرسم البياني في الصفحة التالية( راجعالعقد )تلزيم معايير • 
 المواصفات الفنية أو المتطلبات • 
 مشروع العقد )أو اإلشارة إلى مشروع العقد على الموقع اإللكتروني(• 
 اتالكمي جداولأو  يةالسعر ومات ر أو جدول الخصاسعجدول األ• 
 عرض، أو قبل توقيع العقد.المع تقديمها المتعاقدة  الجهة هاأي مستندات أخرى تطلب• 
 
 

7.4.1 )مثال( العقود تلزيم معايير 

 اإلجراء
 عناصر/معايير المفاضلة:         

 أودنىالسعر األ ، 
 العرض األفضل من الناحية االقتصادية. 
ت قّرر اعتماد عناصر أو معايير مفاضلة غير إذا 

حسب و ، إعالن الشراءفي تعدادها يجب  السعر،
 حيثما أمكن. الترتيب التنازلي ألهميتها
 الحدّ  تستوفيالتي البدائل قد تؤخذ في االعتبار 

إلى على أن تتّم اإلشارة األدنى من المواصفات. 
 .الشراء إعالنفي  البدائلستعداد للنظر في اال
 

 إذا: إقصاء العارض عن المشاركةيتم 
  ،تصفية قضائيةأو كان في حالة إفالس 
  كان في حالة إقصاء من المشاركة

بارتكاب جريمة ذات صلة  بسبب إدانته
بارتكاب سوء سلوك مهني  اً مذنبكان أو 

 جسيم
 المتوّجبة عليه، ضرائب الدفع  عن تخّلف
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الضمان رسوم االشتراك في أو 
بيانات   بتقديم مدان أو أنه ، االجتماعي

  كاذبة.
 

 : مثالً من خالل، يمكن توفير األدلة الالزمة 
 مصرفية شهادة  
 كشوفات الحسابات  
  اإلجمالي األعمالشهادة عن رقم 

 لسنوات السابقةالمحّقق في ا
  تسجيل في سجل مهني أوشهادة 

المرجع أو دليل على موافقة  ،تجاري
   الصالح

 من خالل: يمكن توفير األدلة الالزمة 
   للمتعاقد لمهنيةاالمؤهالت 
 لديه ات المتاحةوالتجهيزات والمعدّ ت األدوابيان ب 
 ط القوى العاملة السنوية للشركة متوسّ ب بيان

 لمدة ثالث سنوات ييناإلدار  نفيموظّ العدد بو 

من  مّما إذا كان المتعاقد معّرض لإلقصاءق تحقّ ال
المشاركة. وإلثبات العكس، يمكن للعارض تقديم شهادة 

للشخص الموقع  عدم إفالس وتصفية، سجل عدلي
 على التصريح والتعهد. 

)يجب للمتعاقد ق من الوضع المالي واالقتصادي التحقّ 
  ملف العقد( في المطلوبة اإلشارة إلى المستندات
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7.4.2 األجنبية العمالت 
، دتقد حدّ  إدارة المناقصات من أن الجهة المتعاقدة قحقّ تتيجب أن ، بالعملة األجنبيةثمنها دفع و  ،من الخارجأصناف ُيرجح شحنها  شراءعند 

ت الجهة ولكن إذا علم .الحاالت أغلبفي الدوالر األمريكي  ، وهي على األرجحاستخدامها التي ينبغيالعملة  ،بناًء على معرفتها وخبرتها
سترليني اإلجنيه الاليورو ، أو العملة المستخدمة هي  تشير إلى أن فلها ان من أوروبا، آتية األصناف المطلوبة /اتالمعدّ أن  المتعاقدة

  .بريطانيا من يةاألصناف اآلت /اتلمعدّ ل
، أكثر بداًل من عمالت متعددة( أجنبية واحدة ةوعمل تجدر اإلشارة إلى أن عملية تقييم العروض التي تستخدم عملتين فقط )الليرة اللبنانية

  .ووضوحبساطة 
 أن تشير إلى أنه سيتّم  إعتمادالمتعاقدة  الجهةعلى فأكثر من عملة واحدة، عرٌض ما إلى عروٍض تستخدم  يفضين المحتمل أن إذا كان م

 لعروض.قييم التقديم العرض في تمن الموعد النهائي  يوًما 14قبل  مصرف لبنان الصادر عنسعر الصرف 
 

7.5 المطلوبةالشروط الئحة  
في لبنان في  التي تصيب المواشيالحمى القالعية  مكافحة" ، على سبيل المثالن ملف المناقصة الهدف المعلن للعقديتضمّ يجب أن 
 5لمدة  ،طن 35زنتها إلى شاحنات تصل  مالئمة لمرور مسارات 4بعلبك السريع لتوفير  - زحلة "إعادة تأهيل طريقأو ، "2019

لمواصفات الجوية وفًقا  كافة األحواللمنع الفيضانات في  كافيةتصريف قدرة على مع  ،سنوات كحد أدنى دون مزيد من اإلصالحات
توفير بهدف المدرسية إعادة تأهيل المباني " أو "ISO 22242:2005/Amd 1:2013 ليبنور -مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ـ

 ."2018 عام في العالي التعليمالتربية و  وزارةالمعتمدة من معايير للوفًقا  ،المدرسة االبتدائيةفي  تلميًذا 50لـ  أماكن

 األقسام الفنية بالفنيين أو بالموّظفين يانات ب
 .لعملبا للقيام المتاحة 

 
 
 عدد كان ت المحصورة، في حالاإلجراءفي  

، بيعة العقدلطبالنسبة المرشحين المؤهلين كبير جًدا 
التمييز بشكل شخصي  يجب مراعاة مبدأ عدم

 الختيار المشاركين.
 

)يجب  للمتعاقد الفنية اتقدر الأو  المؤهالتق من تحقّ ال
المطلوبة في ملف العقد( المستنداتذكر   

، إجراءات االتفاق بالتراضيأو المحصورة اإلجراءات  في
المرشحين اختيار  

https://www.iso.org/standard/57505.html
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. الحكومة شراءه بالضبطعلى ما تريد  العارضين تهدف إلى إطالع  ، فهيعرضالمحور األساسي ألي  الئحة الشروط المطلوبة تشّكل
يجب أن من المستبعد ان تحصل الجهة المتعاقدة على ما تريده ما لم يكن العارض على علم جيد بتفاصيل المشتريات المطلوبة. بالتالي، 

 ف المنوي شراؤها.على وصٍف دقيق لألصنا تتضّمن الئحة الشروط
. توفر غير القياسية/ التي ال تطابق المعايير االعتياديةمنتجات لل كبيراً  تحدياً تجات المطلوبة قد تشّكل عملية تحديد مواصفات المن

ليست بأي ، مع التأكيد على أن هذه المبادئ مواصفاتالعداد فيها إل بعض المبادئ التوجيهية التي يمكن أن ُينظراإلرشادات العامة أدناه 
 حال من األحوال شاملة أو إلزامية.

 

7.6 الخبراءلجنة  
 التيالمجموعة عن ل ممثّ  همفي نبم أخصائيين لهذا الشأن وتضمصة خدمات لجنة مخصّ ب باإلستعانة لتحديد المتطلبات، ُينصح (أ 

اللجنة  تتألف، يمكن أن للمختبراتكيميائية د موامواصفات ، لتحديد . على سبيل المثالبالمهام المتعلقة بالمشتريات عادةً  تتضلع
قسم عن وممثل / موّظف متخّصص في المجال العلمي، ومسؤول علمي، المواصفات من فني مختبرهذه  إلعدادصة المخصّ 

 المشتريات.
 جهة متعاقدة أومن أحد الخبراء  االستعانة بخدماتيجوز ، )أ( أعاله الفقرة يف المذكورة اتالخبر  إذا افتقرت الجهة المتعاقدة إلى (ب 

مقّدر كميات  يها طلب المساعدة الفنية من أقرب، فعلمبنى تشييدانت الوزارة تخطط لذا ك، إل المثالأخرى. على سبي إدارة عامة
 للقانون. طبقاً  تعيينه تمّ يخاص من القطاع الأو مستشار ، وزارة لألشغال العامة فيمهندس أو 
 

7.7 المواصفات العامة 
أو  ،مثل العالمات واألسماء التجارية، د المنافسةيتقي من شأنه األصناف المطلوب شراؤها لتفادي كل ما أداءو مواصفات وظائف ُتحّدد ال

، بإستتثناء الحاالت التي تقتضي ذكر مثل هذه خدمةزّود الأو م، جنتِ مُ ال و، أنوعال وأ ،التصميم و، أبراءة االختراع وأ بلد المصدر،
عند  ، يجب إدراج عبارة "أو ما يعادلها"في هذه الحالة .حو أو وض ةدقّ بوصف المتطلبات التي تسمح بخرى األ الُسبل المواصفات لغياب
ن إستجابة . ذكر المواصفات على األصناف عرض تنافسي على حصول بال واعدةاحتماالت العارضين يشير إلى وجود عدد كبير من وا 

 المطلوبة.
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, there are good prospects  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
الجهة  المناسبة منالموافقة عملية الحصول على اإلرشادات المنصوص عليها في اتباع يجب  ،صةلمتخصّ كافة األصناف اشراء ل

، قد تخضع المبيدات واألسمدة للموافقات الخاصة والشهادات التي تمنحها وزارة )على سبيل المثال الالزمةة الخبر  التي تمتلك المتعاقدة
 (.أو أي جهة رسمّية أخرى الزراعة

 
 

 

 هل يوجد:
 

o مقاييس لبنانية 
o مواصفات لبنانية 
o مقاييس دولية 

ر اعتماد قر  هل ت  

 مقاييس  أخرى

اعتمادها يتعارض مع هل 
مثل  قانوني ،أي واجب 

اعتبارات صحية أو أمنية 
 أو ألسباب تتعّلق بالسالمة

 نعم

ther

e 

are 

goo

d 

pros

pect

s 

 ال

 نعم

يجب اعتماد المعايير اللبنانية التي 

تطبق المعايير الدولية أو 

 المواصفات اللبنانية

سم التجاري، أو ال يجوز ذكر اال

المصدر، أو براءة االختراع،  أو 

ما لم يكن ذلك ضروري،  النوع

عبارة "أو ما يعادله"شرط ذكر    

ينبغي حسب ترتيب األولوية، 
 اعتماد:

 مقاييس رائجة في المنطقة
مقاييس فنية لبنانية أخرى معترف 

 بها
 اي مقاييس أخرى

يجب  االستعداد للنظر في 
منتجات مصّنعة بتصميم مختلف 

 لكن بأداء مماثل
  

 نعم

 ال
 ال
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7.8 تنطاق المواصفا 
 ،واضح األصناف المطلوبة، على أن تتّم صياغتها على نحو  مواصفات دائرة المشتريات والصفقات في الجهة المتعاقدة في تحديدتبادر 

قابلية الموّرد على تلبية و  ،خدمات الداعمة مثل متطلبات التسليمباإلضافة إلى ال لمنتج أن تغّطي المواصفات وصف ا. ينبغي هال لبس في
وظيفية إلى متطلبات استنادها  إكتمالها، ضوحها، وو د من المواصفات للتأكّ  من إدارة المناقصات تتحّققالمطلوبة عند الضرورة.  الخدمة

 ومتطلبات األداء.
 

7.9 مواصفات المواد القابلة للتلف  
 ، كما هو الحال مثاًل للمواددينالمورّ أن يلتزم بها األدنى لمدة الصالحية التي يجب  دّ يجب أن توضح المواصفات الح ،لمواد القابلة للتلفل

 المستشفيات. األطعمة المقّدمة فيلرعاية الصحية أو المستخدمة في االصيدالنية 
 

7.10 مواصفات المنتجات الخطرة 
وكيفية  د الكيميائية المختبرية بشكل خاصعام والموا بشكل المنتجات الخطرةاستخدام كيفية  تعليمات حولمواصفات ال تشمليجب أن 

أو ، المنتج أو على المنشورات تغليفاإلرشادات على  ُتطبع. باللغة )اللغات( المطلوبةالتعامل معها، على أن تكتب هذه التعليمات 
 هذه المنتجات الخطرة عند تسليمها.الواجب إرفاقها بكتيبات ال
ة صابها على نحو يمنع اإلوالتعامل معلهذه األصناف، وكيفية  االستخدام السليم هذه اإلرشادات المعلومات الالزمة بشأن يجب أن توفر 

لتعزيز التعامل ة وجز ممعلومات ، و استخدام المواد الخطرةالالزم اتخاذها لتالفي سوء االحتياطات بأي أذى. فضاًل عن ذلك، يجب ذكر 
رشادات، هال ي ُجعلتتغير ال ضاغر ألمن استخدام هذه المنتجات  اتتحذير اآلمن، و  في حال الواجب اتباعها بشأن اإلسعافات األولية  وا 

 .ة أخرىوأي معلومات مهمّ  االستخدام أو التعامل،سوء  تجة مننا اتو إصابوقوع حوادث أ
 

7.11 أمثلةو  إيضاح 
إذ أن ، ذلك أمكنالمعايير حيثما االستناد إلى نات. من األفضل دائًما عيّ من خالل طلب تقديم  المتطلباتقدر اإلمكان تفادي تحديد يجب 

في بعض الحاالت، قد يكون هذا غير   ولكن. المطلوبة أم ال المعايير يستوفيم المقدّ تحديد ما إذا كان المنتج ب أيضاً  هذا األمر يسمح
 ممكن: 

 ، قد ُيطلب المستخدمة في المختبراتالكيميائية اشفات الكو مثل المواد  المستهلكات الطبية ،وواضح بشكل كافٍ  ،تحديد يصعبأ( عندما 
 مثلالعينات بشهادة مطابقة للمواصفات من مختبر معتمد  ُترفقيجب أن الفًا لذلك، خأداء المنتج.  إثباتدين المحتملين من المورّ حينها 

 .ليبنور –مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية 
للتأّكد  ، وذلكفاتالمتعاقدة مثل المواد الكيميائية والمنظّ  الجهة مبانيلالختبار في  بعض المنتجاتخضع المشتري يُ ب( عند االقتضاء، قد 

 أو طريقة االستخدام المناسبة. تهافعاليمن 
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التي ستتسلمها الحقًا وحدات مدى مطابقة الق من بشكل آمن كوسيلة للتحقّ  للجهة المتعاقدة أن تحتقظ بها، نةد الموافقة على العيّ ج( بمجرّ 
 لهذه العّينة.

 

7.12 المواصفات الفنية للمعّدات 
 بشكل عام: اتالمعدّ تشمل مواصفات يجب أن  ،على سبيل المثال ال الحصر

 (؛)األبعاد، القوة، إلخالمادية الخصائص  (أ 
 ؛تفاصيل التصميم (ب 
 ؛ةالقدر  (ج 
 نطاق التحّمل؛ (د 
 ؛المواد المستخدمة (ه 
 ؛في اإلنتاج المستخدمة األساليبالعمليات /  (و 
 ظروف التشغيل؛ (ز 
 ل؛تكاليف التشغي (ح 
 متطلبات الصيانة. (ط 

 

7.13 مواصفات التركيب 
نوع  والوزن النوعي للورق، أ وقد يشمل ذلك مثاًل:والكيميائية.  ماديةخصائص من المتعلقة بالتركيب مواصفات اليجب ذكر  ،بشكل عام
، ومستوى النقاء، (، والوزن، والحجملصقلطة أو ااأو الخيالتدبيس ، أو أو الصلبة اللينةاألغلفة استخدام ل )مث تغليف الكتبوأسلوب 

 لعيادات.اوأدوية  ،والسوائل، واألطعمة ،المواصفات للمواد الخام والسلعهذه إلخ. غالًبا ما تستخدم  ضافات...والكثافة، والمكونات، واإل
 

7.14 مواصفات الخدمة 
يجب تحديدها باالستناد ، وتقديم الطعام ،والتنظيف، والنقل ،مثل الصيانة ،روتينية بطبيعتها ُتعدّ مواصفات الخدمات التي في ما يختّص ب

 ومحددة زمنيًا. ،ب أن تكون قابلة للقياسالتي يج تنائجها إلى
 
 
 
 

 أمثلة عن مواصفات الخدمة
 مواصفاتالأمثلة عن  نوع الخدمة

 يوًما 15 تزيد عندون ضرر أو خسارة خالل فترة ال  -دة المحدّ المطلوبة إلى وجهتها تسليم البضائع  النقل
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 ومساكن الطالب ،الدراسية فو فصمرة واحدة يومًيا لجميع ال ،تقديم خدمات تنظيف عالية الجودة التنظيف
 وقاعة الطعام باستخدام المنظفات المعتمدة. ،فينوقاعات الموظّ  ،المشتركة

 
 

7.15 تحديد الخدمات الفكرية 
 .هذا الدليل منقسم منفصل  فقد ُخصص لهالذلك  عملية معّقدة، شراء الخدمات الفكرية  
 

7.16  باراالختأساليب الفحص و تحديد  
إلعطاء الثقة االختبار و  الفحصتحديد متطلبات  ينبغي، المطلوبةات أو المنتجات أداء المعدّ المواصفات المتعلقة بتحديد  فضاًل عن

 على النحو التالي:وذلك ، وّردةلعناصر الموّردة / لتحديد مصداقية العناصر المل
في مرحلة اإلنتاج أو في نهاية مرحلة وثائق ضمان الجودة المعمول بها بما في ذلك تقييم  ،عملية التصنيعخالل أ( االختبار والفحص 
 ؛التفتيش قبل الشحن
 ؛ممثل المهندسين والميكانيكيين وغيره ةدمحدّ  تفي مجاال الفنيةب( استخدام الخبرة 

 ؛ والستالم والتركيب و/ أو التشغيلج( اختبار القبول في وقت ا
 .وثائق المناقصة فيواضح بشكل  الفحصاالختبار و ل تكاليف د( تحديد الطرف الذي يتحمّ 

 

7.17 المعايير الوطنية والعالمية 
المعايير ، إما ليبنور –مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية  إما معاييروهي ، محّددة  معايير ات واإلمدادات األخرىمعظم المعدّ  تتبع

ق من االختبار للتحقّ  ُسبلالمعايير  تتضّمن. ةالصحيح األصناففي ضمان شراء ا تسهمأنها ها حيث وينبغي االستفادة الكاملة من .الدولية
 توفير األداء المطلوب.

 

7.18 الخدمات/  األشغال/  السلع قبول ، السلع/  األشغال معاينة الخدمات،/  السلع استالم 
أنه  من قالتحقّ  المهم من ،دفعة أي سداد قبللكن . مستحقاتهيتوقع المتعاقد استالم  المنجزة، األشغال أو الخدمات أو ،السلع تسليم يتمّ  عندما

 الفعلي التفتيش تُفيد بذلك، أوعن طريق شهادةاستالم  ، وذلك من خاللالنوعية أو الكمية حيث من سواء ،الصحيحة البضائع تّم تسليم
 لتأكيد اللجنةهذه  في األقل على واحد فني خبير وجودلجنة استالم، وضمان  إنشاء القانون بموجب المتعاقدة الجهات من ُيطلب. للبضائع
 عضو بحضور يوصى ،إدارة المناقصات قبلالمحّدد من  الشراء سقف تتجاوز التي للعقود بالنسبة. المطلوبة جودة أو المناسب المنتج تسليم
 إدارة المناقصات. من واحد

 عن النظر بصرفو . بدقة األشغال مستوى جودةو  في المشروع، المحرز مالتقدّ مدى  لتقييم المناسبة الخبرة اللجنة أعضاء يمتلك أن يجب
، المؤقتة الشهادات تصدر التي هي االستالم لجنة فإن لمشروع،التفاصيل اليومية ل سيدير الذي المشروع، مدير أو المشروع تنفيذ فريق تعيين
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 يوضح أن يجب. المستحقات سداد يمكن أنه، وهي التي تؤّكد مطلوب هو كما النهائية، أو الشهادات شهادات اإلكمال ، أومالتقدّ  شهاداتأو 
 أنفسهم يرضون أنهم علىيؤّكد  وأن، األعضاء هؤالءالتي يضطلع بها  واجباتال ما مشروعب ستالم الخاصةاال لجنة أعضاء تعيين كتاب

 .الدفعات السماح بسداد قبل للعقد وفقاً  تم قد العمل أنعند تأّكدهم من  شخصيا

 

7.19 القبول شهادة 
 من لتمكينه دلمورّ ل تسليم هذه الشهادة يجب. إنجاز األشغال أو للبضائع الرسمي االستالم لتأكيد قبول شهادة إصدار على عادة العقود تنص
 .الدفع يتم قد أنه المالية وزارةل لتأكيدبغية ا فقط داخلية الشهادة تكون األحيان بعض في ولكن فاتورة، تقديم

 تقارير"  ياء      الملحق مع يتماشى بما المتعاقد أداء ًا حولتقرير  أن ُيعدّ  للعقد اليومية اإلدارة عن المسؤول فالموظّ  على ،عينه الوقت في
 المتعاقد "  أداء بشأن

 المتعاقد رفض أو تبرير في للمساعدة كدليل ،إدارة المناقصات إلى نسخة إرسال مع ،بهذه التقارير المتعاقدة الجهة في المشتريات قسميحتفظ  
 .العروض المقبلة في األداء الضعيف

 

7.20 الدفع 
 جميع ـتحصل. العقد في المحّدد الزمني للجدول وفقاً  ذلك يتمّ  أن المهم من. المتعاقد أو للموّرد الدفع هي الشراء عملية من األخيرة المرحلة
 الذين والمشترون. المحّدد الوقت في بالدفع دقتها عنها ُعِرف متى سعر بأفضل جودة أعلى على الحكومات، ذلك في بما المشترية، الجهات
 .أعلى أسعار دفع إلى دائًما المطاف بهم ينتهي قد عمدًا، أو الكفاءة لعدم الدفع، يؤخرون

 أو المتعاقد يتمكن حتى ةواقعي تكون أن األفضل منف ،بها الوفاء تستطيع ال دفع شروط تشمل ال عقودها أن من دالتأكّ  المتعاقدة الجهات على
 .ذلكبناًء على  المالية ترتيباته تنظيم من دالمورّ 

 

 

.8 شراء الخدمات الفكرية  

8.1 تعريف الخدمات الفكرية  
هو الشخص الذي يستخدم الذكاء  والمفّكركافية. الدقة التحديد طبيعة الخدمات الواجب تقديمها بمعها التي ال يمكن تلك الخدمات الفكرية هي 

عموًما بـ "حياة ُيعرف ما  ي، أالمفكّرينعمل  نتاجشير إلى ت وكلمة "فكري"لفردية. إو في القدرات اما في القدرات المهنية إبشكل رئيسي 
كما عندما ُيقال على ، ر المستنير والنقديوالتفكي ،الع، وسعة االطّ مالتعلّ . وتشير هذه الكلمة كذلك إلى أمٍر يتمحور بجانب منه حول العقل"

 .حول هذه المسألة عاليا" كتابي لللم يكن المستوى الفكر  " ل،سبيل المثا
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8.2 خصائص الخدمات الفكرية  
 :فيما يلي بعض خصائص الخدمات الفكرية

 فهذا يعتمد على الجهة التي تنفذها.، هانفس إلى النتيجةفي حال ُنف ذ ت من جهات متعّددة  الخدمات الفكريةتؤدي ال • 

 .االستالمبدقة قبل  هاوصف وأتحديد النتائج المتوقعة للخدمات الفكرية يستحيل  •

 ة التي يتعين القيام بها.المهمّ  أومن أجل حل المشكلة  االبتكارإلبداع أو استخدام يُ • 

 لنشاط المفاهيمي في تقديم هذه الخدمات.استخدام يُ • 

 مقارنة العروض دون مفاوضات.، ال يمكن في كثير من األحيان• 

 

8.3 لخدمات الفكريةعن اأمثلة   
 لخدمات الفكريةعن ا يما يلي بعض األمثلةف

 .خدمات البحث والتطوير• 

 ة.المعماري ةخدمات الهندس• 

 .، العالمات التجارية(االعالنيةخدمات اإلعالن )الحمالت • 

 ستشارية.االخدمات ال •

 .(حسب الطلب)البرامج  ةتطوير البرمج• 

 دراسات علمية. •

 والقانونية واالقتصادية(. يةبيالضر   في المسائل)مثالً  المتخصصةاآلراء تقديم التقارير و إعداد • 

 خدمات وكالة المشتريات.• 

 التفتيش. تخدمات وكاال• 

 الخدمات المصرفية االستثمارية.• 

 هندسية.الخدمات ال •
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8.4 طريقة الشراء 

8.4.1  المحصورة الشراء طريقة 
طريقة الشراء ّتباع ا يتمّ  ، غالبًا ماناجحة نتائجلحصول على ل المتعاقد بشكل كبير على جودةالتي تعتمد  الخدمات الفكريةنظرًا لطبيعة 

 تغييرات في المصطلحات.بعض ال، مع المحصورة

 .بالمشاركة امهماهتم إلبداءيدعو االستشاريين  نشر اإلعالن الذي  هي تلي، و األولي بمرحلة "إبداء االهتمام"تأهيل المرحلة  إلى عادةً ُيشار 

وعادًة ، عروضهاث إلى ست شركات لتقديم المتعاقدة عادًة بين أفضل ثال الجهةتختار ، األولى مة في هذه المرحلةلمعلومات المقدّ ا بناًء على
 ."المقترحات طلب"سم إبما يشار إلى هذه المرحلة الثانية 

 

8.5 الشروط المرجعية  
، ونطاق العمل المناقصة، أهداف . توضح هذه الشروطالشروط المرجعية المستند الرئيسي في ملف المناقصة عدّ تُ  ،لخدمات االستشاريةفي ا

والمنجزات  ،النتائج المتوقعة باإلضافة إلى، االستشاري والخبير الجهة المتعاقدةواألنشطة والمهام التي يتعين القيام بها، ومسؤوليات كل من 
 .المنتظرة

نجازها على نحو ة فهم المهمّ لتمكين االستشاريين من واضحة بطريقة وافية و الشروط المرجعية يجب صياغة    هذهتتطلب و صحيح. وا 
لمام جيد ،ة والموارد الالزمةالمهمّ  مجالخبرة في  صياغةال تفتقر  المتعاقدة الجهةإذا كانت  كافية بالجهة المتعاقدة.ومعرفة ، بخلفية المشروع وا 

 ص.مستقل متخصّ  يستشار اتعيين فيجوز لها ، لوضع الشروط المرجعيةطلوبة المؤهالت المإلى 

المتعاقدة.  الجهة متطلباتلضمان شمولها واتساقها مع متخصص، وذلك  خبير إلىالشروط المرجعية للخدمات الفكرية  ُتسند مهمة صياغة
 المرجعية.على الشروط  المرجع الصالح للعقدأن يوافق يجب 

  المرجعية عادًة:تتضمن الشروط 

  .والغايات المنشودة هدافللمهّمة، واألالرئيسية للخصائص  وصف موجز هو   :. خلفية المشروع1

عرضًا لألسباب المنطقية التي تبرر الحاجة إلى هذه المتعاقدة ؛ ب(  الجهةعلى وجه الخصوص: أ( اسم هذا الوصف شمل يأن ينبغي 
على  اإلشرافالمتعّلقة بترتيبات ال ن تنفيذها؛ ه(؛ د( األنشطة التي يتعيّ  تتطّلب حلوالً التي  القضايا؛ ج( الحاجة إلى االستشاريين و المهمة
 .المهّمة

 .بالغة ةبدقّ  ةوالنتائج المتوقعّ المراد تحقيقها  األهداف وصفيجب : ة االستشارية. أهداف المهمّ 2

 .للحصول عليها المتبعة أو المنهجية النهج فقط وليس  تتضمن الشروط المرجعية وصفًا لألنشطة المطلوبة يجب أن : . نطاق العمل3

 خصائص الخدمات المطلوبة. بشأندة تفاصيل محدّ  أن تذكريجب  : الشروط المرجعية. نقل المعرفة4
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إلى تاريخ بهذه المهمة ، من تاريخ البدء مةلمهّ لتنفيذ ا رةإلى المدة المقدّ  الشروط المرجعيةشير تيجب أن  :الجدول الزمني للتسليم. التقارير و 5
وطبيعة المعلومات   ومحتواها/، وتواريخ تقديمها، التقاريرشكل تّحدد هذه الشروط يجب أن كما للتقرير النهائي وقبوله.  استالم الجهة المتعاقدة
 .التي يجب أن تحتويها

معدات و المركبات، و ، المكاتبالتسهيالت الالزمة ) الشروط المرجعية كافةر توفّ  يمكن أن : المحلية، الموظفون والمرافقالخدمات ، . البيانات6
 ، وأنظمة االتصاالت السلكية والالسلكية(.معدات المكتبية وأجهزة الكمبيوترالو المسح، 

 

8.6 العروضتقييم  
 .يتعّذر ذلكالمتعاقدة ما لم  نطاق الجهةمن خارج  على أن يتّم ذلك، مثاليًا،، تديرهايم العروض التي الخبراء في تقيأن تشرك متعاقدة للجهة ال
اّطالع جيد بالشروط المقي مون على يجب أن يكون  ، كمااستخدامها أثناء عملية التقييمالواجب معايير يتضّمن ملف المناقصة الأن  ينبغي

معايير التقييم الخاصة مثال  -الوارد في الملحق "هـ" نموذج لكا لتحديد الدرجاتط مخطّ  ر أن اّتباعغي المواصفات المطلوبة.أو  المرجعية
تحقيق  يكمن فيالهدف ال تذّكروا أن  مناسب.  تقييم إبداءعلى  الفنيين منهم،حتى غير  ،األشخاصمن شأنه مساعدة  ،بالخدمات الفكرية

أو  المطلوبةالفنية  الدرجات الحصول علىفي  الشركة نجاحمين على غالبية المقيّ موافقة ق من التحقّ في  بل، وهو أمر مستحيل ،مثالية اتدرج
 .هافشل

يمكن أيضًا لكن منها، ٪ 20وزن العالمة المالية  فيما يمّثللنتيجة من ا٪ 80نسبة وزن العالمة الفنية  يمّثل، في المثال الوارد في الملحق
٪ الجتياز التقييم الفني، 80نسبة  تّم تحديد، المذكور في الملحقثال . في الممالئمة أخرى صيغةأو أي  90/10أو  70/30 اعتماد نسبة
 ينبغي أن تشّكلال فض العروض.  إلى مرحلة عروض أسعار 6و  3ها بغية التوّصل إلى نتيجة تسمح بوصول ما بين يمكن تغيير وهي نسبة 

 .دةمعقّ  لتسهيل المسائل الحسابية التي قد تبدو بيانات يقوم بجميع العمليات الحسابية جدولاالستعانة ب ينبغيالمسائل الحسابية مصدر قلق، 

، فعند تسجيل النتيجة ن(و المقي م الدرجات التي وضعهافي التقييم الفني )كمتوسط  100 من 85على  ما ، إذا حصلت شركةٌ لتوضيح األمر
 .فنيةدرجة  68٪ = 80*  85 تحقق هذه الشركة، 80/20تقسيم باعتماد النهائية 

عالمة في  20٪ من العالمات المتاحة )أي 100منح الدرجة المالية األقل تقييًما من خالل المالية هي الحتساب الدرجات إن أبسط طريقة 
ولكن يمكن أيًضا خصم  ،أدنى سعر على سعر العارض بقسمة عالمة  20 من ال على نسبةالدرجات األخرى (، ثم تحصل المذكور مثالال

 ٪ من أدنى عرض. 1سعر المناقصة  لكل مرة يتخّطى فيهااألقصى  ( من الحدّ أو نصف عالمةعالمة )
 .هاالطريقة نفسبالعروض  كافةيجب معالجة ، كما في ملف العرض تحديد الدرجاتيجب ذكر نظام  
 

8.7 التفاوض 
لكل من الجهة المشترية ويسمح  ،عملية المناقصة على المرونة في إضفاء بعض ، إذ ُيسهمشراء الخدمات الفكرية عمليات في التفاوض مهمّ  
 المناقصة.تمام ة قبل إد الخدمة بمناقشة نطاق المهمّ زوّ وم
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8.8 أنواع العقود 

8.8.1 مقطوعة جماليةإ سعارأب عقود  
مثل خدمات  معّينةخدمات فكرية  فيمبالغ مقطوعة وعادًة ما ُتدفع . هتقسيم ال يتمّ  مبلغ كبير واحدب بأسعار إجمالية مقطوعةد و عقتتعّلق ال 

 البحوث.

8.8.2   الزمنية الفترة أساس على الوقت/ على القائمة العقود  
 . ختّصونمن و استشاري زمنية يحدّدهابناًء على مدخالت  هادفع يتمّ عقود  القائمة على الوقت هيد و العق

في هذا النوع من العقود، . االسلوب القائم على الفترة الزمنيةالتدقيق والضرائب هي بعض الخدمات الفكرية المدفوعة باستخدام خدمات ان 
القائم على الوقت ، وبالتالي تحويل العقد قصى لعدد األيام التي سيتم دفعهااأل وتحديد الحدّ  ،شخصالمطلوبة من كل يام األتقدير عدد  يمكن

  مقطوع.جمالي إإلى مبلغ 

8.8.3 محّددة غير تسليم مواعيدب عقودال 
ة السنوات حيث تطلب بشكل أساسي على العقود متعددّ العقود  هنطبق هذتفترة التسليم والتكلفة. من حيث ها تحديد ال يتمهي العقود التي 

 المتعاقدة الخدمات بشكل منتظم من مزودي الخدمة. الجهة

8.8.4  نسبةال أساس على العقود 
 ،والهندسية ،كانت الخدمات المعمارية ،مئوية من التكلفة اإلجمالية للمشروع أو العمل. تقليدياً النسبة ال على على أساس النسبة تستند العقود 

دارة المشاريع، الكمياتمسح أو قياس و  هذا  غير أنإلجمالية لمشروع البناء. مئوية بناًء على التكلفة اال على أساس النسبة عقودب ، تنفذوا 
اتعاب  ، وبالتالي رفع التكلفة اإلجمالية. لذلك يوصى بطلبللمشروعقد ال تكون ضرورية  "إضافات" زيادةعلى  يستشار ع االيشجّ  األسلوب قد
 رة.متغيّ تعويض ، حتى لو كانت النفقات القابلة للمقطوعة ثابتة كلما أمكن ذلكإجمالية 

 

8.9 عقود الخدمات الفكرية ة فيمهمّ الكام األح 

8.9.1 الدفع 
 .لسداد الدفعاتوالجداول الزمنية  ،ومراحل الدفع ه،دفعالواجب مبلغ اليشمل هذا و  ،شروط الدفع علىالعقد بوضوح  يجب أن ينّص 

8.9.2 الفكرية الملكية حقوق  
يحتفظ  ز أن ، وال يجو المتعاقدة الجهة بموجب العقد تخّص  وضعهاأن جميع حقوق الملكية الفكرية التي تم بوضوح إلى العقد  يجب أن يشير

 قبول هذا الحكم. يهيجب عل الذي د الخدمةبها مزوّ 
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8.9.3 المهنية المسؤولية بند  
، لةوخرق الواجب ، والبيانات المضلّ توفر سياسات المسؤولية المهنية تغطية لألخطاء الفعلية أو المزعومة ، واإلغفاالت ، واإلهمال ، 

مسؤولية المهنية لل أمينالمهنية أو عدم أدائها. يتطلب هذا البند من مزود الخدمة الحفاظ على توالمطالبات المماثلة الناتجة عن أداء الخدمات 
 في حالة وجود أي دعوى قانونية لضمان تغطية العميل في حالة وجود دعوى قضائية.

8.9.4 المصالح تضارب  
في بند بهذا الشأن  العقود، األمر الذي يقتضي إدراجمشكلة يمكن أن تنشأ في العديد من  ،أو الفعلي المحتمل ،تضارب المصالحتشّكل مسألة 

بعض ، أو إجراء من الضروري الحصول على صك منفصل . في كثير من الحاالت، قد يكونأو في دفتر الشروط الخاص بالصفقة العقد
مع تعارض لن تأو الوكالء(  ،أو المتعاقدين من الباطن ،)بما في ذلك موظفيه للمتعاقد التجارية أو الشخصية مصالحالتحقيقات للتأكد من أن ال

من جميع ما ُيطلب هذه البنود عادًة ب والتزاماً . الحاصلة على الخدمات، أو مصالح األطراف المتعاونة مع هذه الجهةالمتعاقدة  لجهةمصالح ا
جديد السياسات المتعّلقة بتضارب المصالح بشكٍل ، ويجب ت"عدم تضارب المصالح"تصريح فين المشاركين في تقديم الخدمات توقيع الموظّ 
 دوري.

 

.9 إدارة العقد  
 .ضمن التشريع الحاليّ  إدارة المناقصات اختصاص ال تدخل في إطار لكنها ،هاكتمال حرصًا على يتضّمن هذا الدليل األقسام التالية

في الحصول على  تخفق ما زالتالمتعاقدة  الجهات إال أن، أخطاءبدون  عروضعملية تقديم  تم التعامل مع حيثهناك العديد من األمثلة 
 هي في هذا الشأن المتعاقدة الجهاتاألدوات الرئيسية لمساعدة  ومن ،سوء إدارة العقود جراءمن د الوقت المحدّ في  األشغال المطلوبةالسلع أو 

ميع جعلى إدارة المناقصات  حصولضمان مستندات الموّحدة الخاصة بالعروض يسهم في الاستخدام فضاًل عن ذلك، فإن  .شروط العقد
 .الصالحيات الالزمة

بات. قد ال يكون هذا شائًعا في عقود التوريد المتطلّ  على تغييراتعملية إدخال  التعامل معي شروط العقد كيفية على وجه الخصوص، تغطّ 
 .ةعاديغير  حالةهو  تغييراتمن دون  شغالعقد أ ولكن ،)باستثناء التغييرات في الكمية( العادية

. غالًبا ما القبول بهااألداء( قبل على )و  هوقتو  العقد تكلفةعلى  ةمقترح تغييراتأي  ، معرفة تأثير المتعاقدة، حيثما أمكن ذلكالجهة على 
واقتراح مثل هذه التغييرات ، ..".نحصل علىاألفضل لو لن يكون من أ"من قبيل  ،من السياسيين إجراء بعض التغييرات طلبتواجه الحكومات 

 والتكلفة النهائية. ،االنتهاء موعد علىالكامل  هاتأثير دون فهم 

إذا  ماوفي .المتعاقدينمهارات الالزمة إلدارة ال يمتلك ،محترف إلى شخصالمعقدة و الكبيرة إدارة العقود ا الحرص على أن ُتعهد يجب دائمً 
ة على هذا إضافي تترّتب تكلفة ،بالطبع. د أو شركةافر أ ين،خارجيبراء خاالستعانة ب فعليها، نياألشخاص المناسبإلى المتعاقدة  افتقرت الجهة

 األخطاء الباهظة في العقد الرئيسي. ، إذ تسهم في تفاديُأحسن إنفاقها أمواالً  ُتعّد هذه التكلفة ، لكناإلجراء

 الرئيسي. المتعاقدمن الباطن دون إشراك  للمتعاقدينإعطاء تعليمات  عدمه إلى التنبّ يجب  ،في المشروعات الكبيرة
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على دراية ، اختياره تمّ  في حال العارض،أن يكون  يجب. هتجزأ منتال  اءجز ، كاالمناقصة ملف وأحكامه في وشروط العقد ،نموذج العقد يدرج
 .هوتقديمعرضه  تحضيرهعند  بنوع االتفاق الذي سيدخلهكاملة 

 والموارد. ،والجودة ،والوقت ،التكلفةعلى  بةاقفرض ر حول  تتمحورعقود لل السليمةدارة إن اإل 

نجاز المشروع ضمن ت التكلفة على الرقابة•   ؛العقدالمحّدد في سعر العني تنفيذ وا 

نجاز المشرو تالوقت  على الرقابة•   ؛ع ضمن الجدول الزمني المتفق عليهعني تنفيذ وا 

 ؛الفنية/ أو المواصفات ما يتوافق مع المتطلبات والجودة تعني تنفيذ المشروع ب على الرقابة •

 واإلمدادات(. ،اتوالمعدّ  ،إدارة الموارد البشرية والمادية )األفراد ُتشير إلىالموارد  على الرقابة• 

يوصى بأن  ،للمشاريع الكبيرة والمعقدةإدارة العقد.  يةمسؤوللتوّلي ، فين، أو فريق من الموظّ الموظفين أحدالمتعاقدة  الجهة نتعيّ  ،لكل عقد مبرم
عن المشروع. ال يمكن لشخص واحد أن يدير  وتعيين مدير مشروع مؤهل كمسؤولٍ  ،فريق إلدارة العقودالنهج  باعتمادالمتعاقدة الجهة تقوم 
 لشفافية.ل وينبغي تفادي ذلك توخياً  ،مراحل عقد الشراء المعّقد كافة بفعالية

 

9.1 نفيذ المشروعفريق ت 
مجموعة من بالفريق  هذاأعضاء  يتمّتع أن ، ويجبوقت ممكن سرعفي أ المتعاقدة فريق تنفيذ المشروع للجهةالمدير العام  بأن يعّينيوصى 

 ،القسم الفنيمن و ، المشتريات قسمفين من موظّ  ،المشروع مديراإلضافة إلى ، بعادةً . يضم فريق المشروع قيد التنفيذالخبرات الالزمة للمشروع 
 .لياوالقسم الم الجهة المتعاقدة، وقسم الصفقات في

 المتعاقددوري مع  بشكلٍ  أعضاء الفريقجتمع ي. تهامراجعيتوّلى مسوؤلية و المتعاقد، من  مةالتقارير المرحلية المقدّ  فريق تنفيذ المشروعقى تلّ ي 
مدير  عبر والمراسالت االتصاالتالحرص على مرور كافة   فريق تنفيذ المشروع. على المّتصلةم المحرز في التنفيذ والقضايا لمراجعة التقدّ 

 وتقديم توصياته إلى لجنة المشتريات. ،تعديل وأتغيير  إجراء أيبمراجعة طلبات يهتم الفريق  كذلك، .المشروع

9.2 مدير العقد 
 األحكامذ العقد وفًقا ينفّ  المتعاقدد من أن ؛ والتأكّ في العقدالمذكورة المتعاقدة  الجهة واجباتالتزامات و  تنفيذتقع على عاتق مدير العقد مسؤولية 

، دة في العقدوالكميات المحدّ ، الجودةمن أن المتعاقد يؤّمن مدير العقود  يتأّكدأن  من المهمّ  .. على وجه الخصوصالمنصوص عليهاشروط الو 
 تعتمد فقط على قياسات الكمية الّ او  ،ن تكون هذه القياسات مستقلةصة لقياس الكميات. يجب أأساليب متخصّ  اّتباع وهو ما قد يستدعي

 .المتعاقد مة منالمقدّ 

 :بالمسؤوليات التاليةمدير العقود يضّطلع 

في حالة عدم المناسب  للتدبير المتعاقدةالجهة تخاذ الأو  ،بجميع التزامات التسليم أو األداء هئوفا، لضمان  المتعاقد. مراقبة أداء  ،1’
 ؛بااللتزاماتالوفاء 
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بموجب  على النحو المطلوبو  ،العقدفي و  دفتر الشروط،د في محدّ كما هو  ،جميع المستندات المطلوبة تقديم المتعاقدد من . التأكّ  ،2’
 ؛القانون

ووفًقا  ،المتّفق عليه وفقا للجدول الزمني ،والتزاماتها األخرى ،مدفوعاتها سدادب الخاصة بالتزاماتهاالمتعاقدة  الجهة وفاءد من . التأكّ  ،3’
 ؛للعقد

 ؛الوقت، عند االقتضاءو الجودة مراقبة و  ،لتكلفةلوجود مراقبة كافية د من . التأكّ  ،4’
مثل هذه ًارفاق والحصول على جميع الموافقات المطلوبة قبل إصدارها. يجب  التعديل، أو أوامر  ،خاصة بالعقدتغييرات إعداد أي   ،5’

 ؛الالزمةدلة األب مهادعات خطية، و تبرير ب التعديلأو أوامر  التغييرات
 ؛/قبولموافقةو إدارة أي إجراءات تسليم أ  ،6’
دارة عملية إنهاء ،، والحصول على جميع الموافقات المطلوبةالعقدبشأن فسخ تقديم توصيات  ،عند االقتضاء ،7’  ؛العقد وا 
المدفوعات من سداد و  ،إذا لزم األمر ونقل الملكية ،بما في ذلك جميع إجراءات التسليم، ملفالقبل إغالق  العقد إتمامد من تأكّ ال ،8’

 ؛هائيةالن المحتجزة
 ؛ وكما هو مطلوب حفظهاو  تنظيمها،و  وتحديثها، ،جميع سجالت إدارة العقود اكتمالد من التأكّ   ،9’
 ؛أحكام العقدب المتعاقدو الجهة المتعاقدة  التزام كل منمن التأكد  ،10’
 .ضمان األداء عند االقتضاءتحرير   ،11’

 

9.3 المشروعمدير  
 مرحلٍة مبكرة في، وذلك المتعاقدة الجهة المطلوبة منأهمية  التعييناتتعيين مدير المشروع أحد أكثر يمّثل  ،الكبيرةو في عمليات الشراء المعقدة 

ق بالمتطلبات إضافية تتعلّ ، يتحمل مدير المشروع مسؤوليات أعالهالمذكورة العقود"  مديرباإلضافة إلى المهام المسندة إلى "و العقد.  قبل تلزيم
 الخاصة للمشاريع.

المتعاقدة  جهةالافتقار دارة العقود واإلشراف عليها بفعالية. في حالة إلاليومية  المهام الخبرة الفنية الالزمة لتنفيذمدير المشروع  يمتلكيجب أن  
الذي تم تعيينه  ريااالستش نفس اختيار يجوزوالصالحيات، و المهام بنطاق واضح من  يضطلع ريااستشتعيين  فعليها، اتالخبر  إلى مثل هذه

 ومعلومات االتصال ،لقيام بهذه المهمة. يجب ذكر االسم الكامل لمدير المشروعل، العرضوتقييم ا ،المتطلبات صياغةو  ،إلجراء دراسة الجدوى
 رقة بيانات العقد(.ع في )أو و الموقّ قسم الشروط الخاصة للعقد في  ، والشروط المرجعيةوصالحياتهبه، 

 مدير المشروع أي سلطة لتعديل العقد.  ، وال يملكفقط التعليمات من مدير المشروع لمتعاقدا يتلّقى 

 :بالمسؤوليات التالية المشروعمدير يضّطلع 

 ؛لتصميم المشروع ومواصفاتهطبقًا  ضمان استمرار العمل• 

 ؛معالجة العيوبب لمتعاقدقيام اان ضم •

 ؛تقارير األداءإعداد • 
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 العمل؛سالمة  ، ووالصحية ،مراقبة االمتثال لمعايير السالمة البيئية• 

 ؛مراقبة نظم إدارة الجودة• 

إجراء إلى حاجة ال تبرز، قد تالمستشفيا  في حالةمثالً  ؛قسم الصفقات في الجهة المتعاقدةمع بات الخدمة توضيح متطلّ  ،دةللمشاريع المعقّ • 
 ؛الفريق الطبية مع مشاورات مكثفّ 

 ؛أعمال البناء بسببالعمليات  تلكوالتأكد من عدم توقف القائمة، الجديدة في العمليات  المرافقدمج • 

 ؛بموجب عقود منفصلة المّتصلةوالتنسيق مع المشاريع  ،دمج المكونات الرئيسية للمشروع• 

 ؛تأخير أو التغيير تبعات أيالتعامل مع • 

 ؛طوارئالحفاظ على خطط • 

 ؛بةل مع التعديالت السعرية المترتّ والتعام ،تغييراتفي حال وجود   وسيطالأداء دور   •

 ؛سداد المدفوعات المستحقة ، وموعدكل مرحلة من مراحل المشروع إنجاز تاريختحديد • 

 .لمتعاقدا حل النزاعات والحفاظ على عالقة جيدة مع• 

 .إدارة فترة المسؤولية العيوب• 

وتكون تركيبها، و  ،اتالمعدّ  متسلي، عند الجهوزية للخدمة الفعليةمرحلة  في وقسم الصفقات في الجهة المتعاقدةالمشتريات  قسمالعمل مع • 
 المنشأة جاهزة للعمل.

من مدير طلب هي ال المتعاقدة التي يمكن أن تعتمدها الجهة من الممارسات الجيدةلذلك، . ةكبير  تفرض أعباء عمل لعقودالسليمة ل دارة اإلإن 
 .لتدريب على استخدامه، والخضوع Microsoft Project، مثل ستثمار في برامج إدارة المشاريعالمشروع اال

 

9.4 اتالقرار  اتخاذ 
المتعاقدة من أن مدير المشروع  الجهة تتأكديجب أن  خاذ القرارات. عدم اتّ  هيمشاكل في تنفيذ المشروع لحدوث من األسباب األكثر شيوعا 

أن أو لجنة المشتريات. يجب  االستالمب موافقة لجنة مع توضيح القرارات التي تتطلّ  ،مشروع الالزمة لتقّدم تنفيذذ القرارات اليومية مخّول التخا
 .وجه السرعة علىخاذ القرارات أو إقرارها تّ الاجتماعات تعقد هاتان اللجنتان 

 

9.5 خطة العقد 
دة إعداد خطة خالل فترة محدّ  لمتعاقدا ُيطلب من عادًة،د. وضع خطة لتنفيذ العقد المحدّ من  ،وقت ممكن سرعفي أ، دتأكّ أن يمدير المشروع ل

وطلبات التحويالت النقدية االستالم، مثل اجتماعات لجنة  ،خطةه المتعاقدة إلى هذالجهة بات متطلّ  يضيف مدير المشروعمن توقيع العقد. 
 .المحرز في تنفيذ العقد الخطة لمراقبة التقدمعلى هذه  شروعمدير الم يستند. الرئيسي من وزارة المالية أو المقر
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9.6 وثائق العقد 
 من مستندات العقد:ما تكون المستندات التالية جزًءا ال يتجزأ  عادةً 

 ؛العقد نموذجأ( 

 ؛ورقة بيانات العقدب( 

 ؛ وج( الشروط العامة للعقد

 ، إلخ.(ر، المواصفات الفنيةاسع، األ، الرسوماتالنقديةالتعويضات ، الشروط العامة للعقد )المدفوعات، الضمانات د( المالحق على

 في مستندات العقد. المذكور، يكون ترتيب األسبقية هو الترتيب ين مستندات العقد المذكورة أعالهفي حالة وجود تعارض ب

 شروط العقد الخاصة.بعرف تُ غالبا ما . و قيد التنفيذق بالعقد دة تتعلّ ر تفاصيل محدّ وفّ ، وهي تشروط العامة للعقدالل ورقة بيانات العقد تكمّ 

9.7 العامة لعقد االشروط  
وال يجوز تغييرها. يجب تغطية المتطلبات الخاصة  نماذج العرض الموحّدة،العامة منصوص عليها في لعقد اشروط في  المذكورةالشروط إن 

 ما هو مختلف بالنسبة للعقد المعني. يتّضحالخاصة بحيث لعقد اشروط أو  ،بعقد فردي في بيانات العقد

الرجوع إليه على أساس و  المتعاقدين،إدارة ب المعنيينفي متناول جميع ا الحرص على إبقائهمشروع. يجب  العقد هو أداة رئيسية في إدارة أيّ 
 ه.كما هو موضح أدنا ،المتعاقدة في إدارة العقود الجهةالعديد من األدوات لمساعدة العقد ر وفّ ييومي. 

 

9.8 االعتبارات التعاقدية 
 على سبيل المثال ال الحصر:االعتبارات، وتشمل هذه 

خاضعة هي قوانين الجمهورية اللبنانية ال انين الناظمة والسلطة القضائيةو القتكون في معظم الحاالت،  :انين الناظمة والسلطة القضائيةو الق •
 أحكاًما مختلفة. بتطلّ تقد ، شمل دول مجاورةت التي عاريمشللما ال سيّ ، ةدوليالع اريمشلا ولكن . الختصاص المحاكم اللبنانية

اللغة اإلنجليزية للمشاريع  اعتماد يتمّ ، ولكن قد بالعقد والمراسالت المرتبطة العربية لجميع االتصاالتاللغة  اعتماد ، يتمّ في العادة :اللغة• 
 .شركاء إنمائيينأو ، دوليين شركاء لة منالمموّ 

، من المستحسن عادًة أن يحاول أو الخدمة المقدمة العمل مستوىأو  ،المدفوعات المستحقة قيمةنزاعات حول  في حال نشوء :عاتانز ال• 
اللجوء إلى أو العقد، مثل التحكيم  ة المحّددة فيالرسمي تسويةلى إجراءات قبل اللجوء إبالطرق الودية ما بينهما  فيالنزاع  حلّ  الطرفان

الشركة  بسمعةتلحق الضرر  ، أو، وقد ال تؤدي إلى حل مثاليلكال الطرفين عالية التكلفة اإلجراءاتقد تكون مثل هذه ف. المختّصةالمحامكم 
والحقوق  ،ويراعي االعتبارات التجارية، كال الطرفين علىمنفعة يعود بالالبحث عن حل في الهدف  يتمّثلمن العقد. يجب أن  للفترة المتبّقية

 .التعاقدية
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 المتعاقدة. لجهةلمسبقة الكتابية الموافقة ال يشترط، مهام هذا العقد بتنفيذ كافةطراف ثالثة أ تكليفأن  يفْكلتال •

األقصى لنسبة التعاقد من الباطن المسموح بها من  تجاوز الحدّ  ضي إلىقد يفال يجوز للمتعاقد الدخول في أي عقد  :التلزيم من الباطن•
من  المتعاقدينباستثناء و عليه مستندات المناقصة.  كما تنّص ، والتشغيل ،البناء، و تصميمالات ق بخدمما يتعلّ ، وذلك في المتعاقدة الجهة

دون الحصول على  من قيمة العقد(في المائة  1أكثر من بعقد عقد هام )أي أي في لمتعاقد ايدخل  ال، عرضالفي ة أسمائهم الباطن المدرج
 حجب هذه الموافقة دون تبرير معقول.  المتعاقدة للجهة . وفي المقابل، ال يجوزالمتعاقدة الموافقة المسبقة للجهة

من الباطن  المتعاقدينعقوده مع اشتمال يجب أن يضمن كما قد، شروط وأحكام العبالمتعاقدين من الباطن  التزامالمقاول مسؤواًل عن  يبقى
 .العقد المناسبةشروط على 

والمقاولين  ،جميع المقاولين من الباطنال عمأعن  مسؤولوهو  ،من التزاماته بموجب العقد من أيّ لمتعاقد ايعفي  المن الباطن  التلزيم
 وأ ،أفعالأو  او تقصيره ه،إغفاالت وأ ه،تماًما كما لو كانت أفعال أو تقصيرهم،  هم،إغفاالت وأوالوكالء، ، وظفينوالم ،من الباطنالفرعيين 
 .هموظفي أو تقصير ،إغفاالت

، /الملتزملمتعاقداها عدّ يالتي  والمسوح على أنواعها، ،والتقارير ،والخطط ات،والحساب ،والوثائق ،والمعلومات ،جميع البيانات :سجالت العقود• 
 .تبقى كذلكو المتعاقدة  للجهةملًكا تصبح 

ضمان على العارض الفائز تقديم يجب ، المتعاقدة الجهةمن  إعالن التلزيم( يوًما من استالم 30في غضون ثالثين ) :ضمان حسن التنفيذ• 
تمتّد المتعاقدة. يجب أن  من الجهةآخر مقبول  نموذج أي ، أو فيالمناقصة مستنداتفي المقّدم نموذج ال، في وفًقا لشروط العقد تنفيذحسن 

 .هالتزاماتبجميع  لمتعاقداوفاء للتأّكد من ييم شامل إجراء تقب العقد، بما يسمح انتهاءبعد تاريخ أليام ا لعدد من تنفيذضمان حسن  صالحية

 ،وفي هذه الحالة .تنفيذحسن الضمان ب حتفاظاالو  التلزيم، الجهة المتعاقدة لتلغي اً ًبا كافيبس هو عدم امتثال العارض الفائز لهذه المتطلباتإن 
 جديدة. عروضدعوة لتقديم الأو  ،تقييًما دنىاألالثاني   العرض لمقدمّ  تلزيم العقدالمتعاقدة  للجهةيجوز 

المتعاقدة. يجب أن  الجهة موازية لما تحتفظ بهتخفيضه بقيمة يجب كما ٪ من إجمالي سعر العقد، 10األداء   يتجاوز مبلغ ضمانيجب أالّ 
التأمين  اتضمانات شركما ، وال سيّ بضمان حسن التنفيذفيما يتعلق األنظمة التي تسمح بها  الضماناتجميع أشكال الجهة المشترية بتقبل 

 الضمانات المصرفية.و 

بتأشيرات اإلقامة   همتزويدمن  تأكدمن الخارج، على أن ي ضروريين لتنفيذ المشروع أي موظفينب للمتعاقد االستعانةيجوز  :المتعاقد وفموظّ • 
أن يكون المقاول مما  ينبغي  ،المهارات الالزمة تمتلكلعمالة المحلية التي توظيف اعلى  المتعاقدوتصاريح العمل المطلوبة. يجب تشجيع 

، والعادات الدينية ميع األعياد الرسمية المعترف بهاجب االلتزام يهعلكذلك، . ، إلى بلداهموموظفيه من الباطن ،مسؤواًل عن إعادة جميع موظفيه
 على توظيف العمال.التي تنطبق المحلية  االنظمةوجميع القوانين و  ،أو غيرها

المتعاقدة أو  الجهة المطلوبة منإدارة التغييرات الالزمة في ما يختص بجراءات اإلو  ،هوالتزاماتكل طرف وضح هذا البند حقوق ي: تغييراتال• 
 .المتعاقدمن 

قسم متطلبات تغّير ، وذلك نظرًا لمنها في المواصفات غييرات ال مفرّ تاحيانًا  تطرأ، قد سنوات على عّدةبرى التي تمتد الك للمشاريعبالنسبة 
، تقدير سعرها التعاقدي، و لتغييراتهذه ا توّقع. يجب ةالتطورات التكنولوجيب اللحاق لضرورة ، أوالمشتريات والصفقات في الجهة المتعاقدة

 على التكلفة اإلجمالية للمشروع. هاتأثير تقييم و 
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تكلفة  إلبقاءأخرى في مجاالت  إجراء بعض التنازالت أو التسويات فينبغي، غير مقبولرة بشكل التكلفة المقرّ التغييرات  ت قيمةتجاوز إذا 
 بشكل صحيح. على الموافقات الالزمة، وأن يتّم توثيقهاالتغييرات  تحصل هذهيجب أن كذلك، . المحدّدة المشروع في حدود الميزانية

 د.على برنامج العق هأثر و  تهمعرفة تكلف بلقتغيير  أي يجوز إعطاء تعليمات بإجراءال 

في المائة  15و ، العقد األصليمن في المائة  10مجتمعة كمية اإلختالفات في ال كل تتجاوزأن  يجب ال ،للسلع والخدمات :اإلختالفات• 
 . لبنانمصرف في األسعار إلى مؤشر أسعار المستهلك أو معدل التضخم في  اختالف. يجب أن يستند أي شغاللعقد األ

طيلة أن تمتد صالحيته  على ن المناسب، والحرصتأميالحصول على ال ملتزمالمتعاقد/ الالمتعاقدة أن تطلب من الجهة . يجب على تأمين•
تقديم شهادات تأمين مناسبة  المتعاقديجب على  المسبقة، كما الجهة المتعاقدة هوية المؤّمنين وبوليصة التأمين لموافقةالعقد. تخضع  فترة تنفيذ
 مطلوبة:البعض بوالص التأمين تشمل د قبالتزاماته.  وفاءهتثبت 

 ؛التأمين على البضائع )النقل( -

 .تأمين شامل على التركيب  -

 ؛رالتأمين المسؤولية تجاه الغي -

 تأمين المسؤولية المهنية؛ -

 .المركباتعلى المسؤولية التأمين  -

 تعويضات العمال؛ و  -

 مسؤولية أرباب العمل. -

 ،والهندسة ،من أي عيوب في التصميم هماأو أي جزء من ،المرفق الجديد وأ ،على المقاول أن يضمن خلو الموقع :عيوبعن الالمسؤولية  •
 والعمل المنجز.  المنشآت والمعدات،عة اوصن ،والمواد

خ شهًرا من تاري 12أو  ،المرفق الجديد إنجازشهًرا من تاريخ  18لمنشآت والمعدات الكبيرة ل العيوبيوصى بأن تكون فترة المسؤولية عن 
 تمتد، يجب أن دسة المدنية الكبيرةبالنسبة لمشاريع الهن .على خالف ذلكشروط العقد الخاصة نص ت، ما لم كان أسبقهما ، أيّ القبول التشغيلي

 شهًرا من تاريخ شهادة اإلنجاز. 12فترة المسؤولية عن العيوب 

 ،نجزوالعمل المُ  المنشآت والمعدات،عة اوصن ،والمواد ،والهندسة ،في التصميمأي عيب  اكتشافإذا تم ، خالل فترة المسؤولية عن العيوب
إلى تصليح هذا العيب،   أن يعمد فوراً  ،لعيوبالتصحيح بالسبل المناسبة ق ما يتعلّ  المتعاقدة في الجهةبالتشاور واالتفاق مع و  ،المتعاقدعلى ف

 .تلف في المرفق الجديد ب عليه منوما قد يترتّ  هذا العيب، المتعاقدد ، يحدّ أو استبداله، أو التعويض عنه، على نفقته الخاصة. كذلك

 االستهالك عن ينشأ من أو ينجمضرر يلحق بالمنشأة الجديدة  أو ،عيب أيّ  تعويضأو  ،أو استبدال ،إصالح مسؤولية ال يتحّمل المتعاقد
 .العادي

، ُيطلب سواء كلًيا أو جزئًيا ،/التشغيليةت الوظيفيةاألدنى من الضمانا لم يتم الوفاء بالحدّ   المتعاقد،إلى  تعود، ألسباب إذا :ضمانات األداء •
كون تقد  ،أو أي جزء منه ،الجديدأو اإلضافات على المرفق ، أو التعديالت ،إجراء أي من التغييراتالخاصة،  على نفقته هذا المتعاقد، و  من
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أو اإلضافات ، أو التعديالت ،التغييرات نجارالمتعاقدة با الجهةإخطار  المتعاقداألدنى من الضمانات الوظيفية. على  لتلبية الحدّ  ةضروري
األدنى من الضمانات الوظيفية.  بالحدّ الوفاء  حين ة إلىقالمطبّ  لمعايناتاالختبارات وا رالمتعاقدة تكرا الجهةيجب أن يطلب من كما ، الالزمة

 العقد. فسخفي تنظر  أنالمتعاقدة  فللجهة ذلك، إذا أخفق المقاول في 

على  ،المتعاقدة الجهة، ال يكون المقاول مسؤواًل أمام متعمدالسلوك السوء ل الجنائي أو باستثناء حاالت اإلهما :تحديد المسؤولية •
 خسارة فيأو   ،عجز عن األستخدامأو  ،ةأو تبعي ةر غير مباشر اضر أأو  ئرعن أي خسا ،ذلك غير أم التقصيريةالعقد أم المسؤولية  أساس
 ضرار بقيمة نقديةاألتعويض عن البدفع  المتعاقد على أي التزام من التحديد، شريطة أال ينطبق هذا لفائدة على المالاأرباح  خسارةأو  ،اإلنتاج
العقد أم المسؤولية  على أساس، المتعاقدة الجهةة للمقاول تجاه أال تتجاوز المسؤولية اإلجمالي ؛ ويجبالمتعاقدة الجهةإلى 

على أي التزام  التحديد، شريطة أال ينطبق هذا المتاح بحسب األداء التعويض المحّفزجمالي ا  و  ،سعر العقدإجمالي  ،ذلك غير أم التقصيرية
  ق بانتهاك براءات االختراع.يتعلّ  ما المتعاقدة في الجهةبتعويض  المتعاقدمن 

الوفاء بالتزامات معينة ، توافق أطراف العقد على دفع مبلغ معين كرضاء ثابت لعدم بموجب هذا الحكم :ضرار بقيمة نقديةاألتعويض عن ال•
، أو دةبشكل مناسب عندما تكون األضرار غير مؤكّ  استخدام هذا المبلغالتسليم في الوقت المناسب. قد يتم في ما يتعّلق ب، وخاصة في العقد

تتعرض له  قدبالضرر الذي  ترتبطويجب أن  ،تكون عقابية أن يجب ال ولكن ،أو معروفة مقنعةقاعدة  من خاللوجودها  ال يمكن التثّبت من
أ( فشل المقاول في تلبية المعايير الفنية على النحو المنصوص  في حالمناسبة  ضرار بقيمة نقديةاألتعويض عن الالمتعاقدة. قد تكون  الجهة

، أو أي امتدادات له وفًقا لشروط وأحكام المقّررفي إنجاز المشروع خالل الجدول الزمني  المتعاقدب( فشل   ،شروط العقد الخاصةعليه في 
األقصى للمبلغ  الحدّ  ةاإلجماليقيمتها تجاوز ت  على االّ ، شروط العقد الخاصةفي  ضرار بقيمة نقديةاألتعويض عن الالعقد. يجب تحديد 

 .ألشغال٪ ل 10ات و والمعدّ  للمنشآتمن قيمة العقد في المائة  15عادة ما يكون و  شروط العقد الخاصة، د في المحدّ 

 البلد أو شراؤها محلًياُتحّول ملكية المنشآت والمعّدات، بما في ذلك قطع الغيار، التي سيتم استيرادها إلى  :نقل الملكية• 
 إلى الجهة المتعاقدة عند انتهاء المشروع.

ظهر تقدًما حقيقًيا، هي المؤشرات الرئيسية لرصد التقّدم المحرز في العقد. يجب أن تشير إلى اإلنجازات الرئيسية التي تُ  :اإلنجازات المرحلية •
 متعاقد آخر إذا لزم األمر، أو جزء من المشروع لتستخدمه الجهة المتعاقدة.وتمّثل فائدة للمشتري، وتتيح إما تمرير جزء من األشغال إلى 

شروط و التدّفق النقدي.  لتسهيللمتعاقد مبالغ على الحساب خالل تنفيذ العقد يتّلقى افي المشاريع الكبيرة، من الطبيعي أن  :شروط الدفع •
ربط  وأن تحاولدة شروط دفع تعكس التقّدم الحقيقي في المشروع، الدفع هي حافز قوي للمتعاقد، لذلك يجب أن تضع الجهات المتعاق

 وألمتعاقد أو موقعه، مل تسليم المواد الخام إلى مصنع اشي وهو ما قدفي المشروع. او للتشغيل المدفوعات بانجازات مرحلية قابلة لالستخدام 
ب تجنّ  الجهة المتعاقدةعلى و وما إلى ذلك.  أجزاء من األشغال،استكمال  وأتوصيل المواد إلى الموقع،  وأنات الفرعية الرئيسية، تصنيع المكوّ 

 التواريخ. هذهم المحرز في بغض النظر عن التقدّ  محّددة،االلتزام بالدفع في تواريخ 

سبيل المثال، المدفوعات قبل استحقاقها )على  سدادمن الضروري عدم وبالتالي،  ،متعاقدة جهةالمتاحة ألي  واتالمدفوعات هي أقوى األدا
د ألي سبب الوقت المحدّ  التخّلف عن الدفع فيسداد المدفوعات عند استحقاقها بموجب العقد ألن  أيضاً  ، من المهمّ ولكنقبل اكتمال العمل(. 

 .تقصير في إداء المتعاقد إلى وحتى ،مطالبات بالتعويض عن األضرارالتعليق  يفضي إلىقد من األسباب 

 ،واإلجراءات اإلدارية ،جميع الدعاوى وعن أّي أ ،يهامسؤولو  ،فيهاوموظّ  ،المتعاقدةالجهة تعويض  ملتزمالمتعاقد/ اليجب على  :التعويض• 
بما في ذلك أتعاب وتبرئتهم من المسؤولية عنها، والمصروفات مهما كانت طبيعتها، ، والتكاليف ،واألضرار، والخسائر ،والمطالب ،والمطالبات
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أو إهمال  ه،و إهمالالمتعاقد، أأداء  من جّراء، هاأو تلفممتلكات  أيّ  انأو فقد ،شخص ق بوفاة أو إصابة أيّ ما يتعلّ  فيالمحاماة والنفقات، 
أو أضرار في الممتلكات ناجمة عن  ،أو وفاة ،إصابة ، باستثناء أيّ ئهمأو وكال ،يهممسؤولأو و  ،فيهمأو موظّ  ،المتعاقدين معه من الباطن

 أو وكالئها. ،يهامسؤولأو و  ،فيهاأو موظّ  ،أو المتعاقدين معها ،المتعاقدة الجهةإهمال 

مسؤواًل  ُيعتبر هذا الطرف فال ،من التزاماته بموجب العقد تنفيذ أيّ عن  من الطرفين أيّ  منع أو عرقلة أو تأخير في حال :القاهرةالظروف • 
 اللتزاماته. الطرفأداء هذا  منع أو عرقلة أو تأخير وبقدر ما يستمر مستمرة،الصلة  اتذالقاهرة ما دامت الظروف العمل  في ريقصالت عن

 تعني أي حدث: والظروف القاهرة

 ، حسب الحالة؛ وملتزمالمتعاقد/ الالمتعاقدة أو  للجهةأ( خارج نطاق السيطرة المعقولة 

 .المتضّررلطرف التاي يبذلها االعناية المعقولة  بصرف النظر عن يمكن تالفيهب( ال 

ث احدمن األأيام، بأي  7دة، عادًة خالل فترة زمنية محدّ  هابإخطار  ملتزمالمتعاقد/ ال إلزامالمتعاقدة  الجهةيجب على  :وقت توجيه اإلخطار• 
 المطالبة بتكاليف إضافية. ، من وجهة نظره،تبرر التي عليماتالأو ت

وعند توجيه بموجب العقد.  هاأي من التزاماته أو جميع تنفيذتعليق  ملتزمالمتعاقد/ الالمتعاقدة أن تطلب من  للجهةيجوز  :تعليق التنفيذ• 
تنفيذ بتعليق  للمتعاقديجب السماح في المقابل، . هوأسباب ،وتاريخ سريان التعليقتنفيذه،  إيقافالواجب االلتزام  تحديديجب إشعار التعليق، 

  ، في حال: بموجب العقدالتزاماته 

 ؛دةخالل الفترة المحدّ و  ،بموجب العقد ملتزمالمتعاقد/ الأي من مستحقاتها  الجهة المتعاقدة عن سدادتخّلفت أ( 

 بموجب العقد؛ أو مسّوغمستندات داعمة دون ة أو الموافقة على أي فاتور  رفضت الجهة المتعاقدةب( 

 للعقد. خرقا كبيراً  الجهة المتعاقدة ترتكباج( 

. قبل بفسخ العقدإشعاًرا  المتعاقدعن طريق إعطاء  ،ألي سبب من األسباب، و في أي وقتفسخ العقد ة المتعاقدة جهيجوز لل :فسخ العقد• 
دها وجميع التكاليف التي تكبّ  ،مرض المنّفذة على نحوٍ جميع الخدمات لقاء الدفعات الالزمة  سداد يجب على الجهة المتعاقدة ،العقد فسختاريخ 
 ملتزمالمتعاقد/ البسبب إفالس العقد  فسخالمتعاقدة أيًضا  للجهةلمقاولين من الباطن. يجوز ا مستحقاتبما في ذلك  ،لتنفيذ التعليمات المتعاقد
في  لعضأو  ،ينتهك أحكام العقدأو أحالهم بما  ،أو مصلحة أي حقّ عن أو  تنازل عن العقدأو  ،ًرامعسّ أصبح أو  أشهر إفالسهفي حال 

 احتيالية.ممارسات فاسدة أو 

المنصوص عليها في هذا ة، إال بالقدر الالزم لتنفيذ االلتزامات وسريّ  باعتبرها خاصةمع تفاصيل العقد  المتعاقديجب أن يتعامل  :يةالسرّ • 
في أي عنها أو الكشف  ها،أو السماح بنشر  ،نشر أي تفاصيل خاصة بالمشروع لمتعاقدأو لالمتثال للقوانين المعمول بها. ال يجوز ل العقد،

 المتعاقدة. للجهةمسبقة الخطية الموافقة الحصول على الأو في أي مكان آخر دون  فنية،ورقة تجارية أو 

ي يجب االمتثال ألكما قة على موقع ونوع المشروع. الصحة والسالمة المطبّ  أنظمةبجميع أن يتقّيد  لمتعاقدايجب على  :الصحة والسالمة• 
 ،المناطق المحيطة والسكن، أ وأ ،ظروف غير صحية في مكان العملأي ر لمنع تطوّ  الالزمة تدابيرال صحية وبيئية سارية، واتخاذ  أنظمة

 .الساريةواتخاذ االحتياطات الالزمة لمنع انتشار األمراض المعدية أو 
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 المتعاقدة. جهةالتشغيل والصيانة لل دليل، قبل نهاية المشروع، تقديم المتعاقديجب على  :التشغيل والصيانة دليل• 

المتعاقد/ والخدمات بالتعاون الوثيق مع  سلع، واألشغال،المطلوبة لل المعايناتالمتعاقدة إجراء االختبارات و  الجهةعلى  :االختبار والمعاينة• 
 .استشاري أو ،المتعاقدة الجهةأو  المتعاقد/الملتزم، هذا فيمن خالل موظّ  ملتزمال

 

9.9 إدارة المخاطر 
ل المتعاقدة بسجّ  الجهةكافية لتخفيف المخاطر. بالنسبة للمشاريع، يجب أن تحتفظ الخطوات اليجب اتخاذ  ،عقود المشتريات العامةكافة في 

ومعالجتها قبل أن  والعمل استبعادها، ،مثل ضمانات األداءمعينة،  يها تدابيرأي مخاطر ال تغطّ تحديد يجب كما لتحديد المخاطر ورصدها. 
 العقد. تنفيذتؤثر على 

 

9.10 االختالفات 
تخضع   كينيالعقود في في ا في الكميةالمسموح بها . إن االختالفات حجمها ومدتهاقد تطرأ إختالفات على العديد من عقود المشاريع نظرًا ل
في المائة  15و ، للوازم والخدماتلالختالفات في كمية اأقصى  كحدّ  في المائة  10 لحدود قانونية معّينة، إذ أنها ال يجب أن تتجاوز نسبة

المكتب المركزي لإلحصاء أو الصادر عن  سعار االستهالكأل السائدر مؤشّ ال تستند االختالفات في األسعار إلى. يجب أن لعقود األشغال
ة وجيههناك أسباب في السعر أو الكمية خالل فترة العقد.  اختالفأي  تنفيذكما يجب  ،البنك المركزيمعدل التضخم الشهري الصادر عن 

 حتى فشل المشروع. وأ المتعاقدأرباحًا زائدة الرقابة في هذا المجال قد يترتب عليها غياب  لفرض مثل هذه القيود، حيث أن

على السعر أو البرنامج في أقرب  شأنها التأثيرمن المتعاقدة بأي ظروف  الجهة ملتزمالمتعاقد/ ال ضرورة أن يبلغ  ينص العقد علىيجب أن 
، أو هذه الجهة اتخاذعدم أو المتعاقدة الجهة إجراءات بعض أو  غير متوقعة،أحداثًا  ،على سبيل المثال، الظروفوقت ممكن. قد تشمل هذه 
يجب أن  في جميع الحاالت، ي الجهة المتعاقدة.أو التغييرات التي قد تطلبها دائرة الصفقات والمشتريات ف ،إجراء أي من المتعاقدين معها، أي

ات التوصيتقديم يجب بعد الحصول على هذه المعلومات، . وموعد إنجازه عن تأثير أي تغيير على تكلفة المشروع  مدير المشروع  يستعلم
 .المناقصةلجنة إلى  الالزمة

" أو "أمر التعديلبواسطة "تعليمات و رسمًيا خطيًا و  الموافقة. في حالة الموافقة، يجب باالختالفات المناقصةلجنة أن تأذن ، يجب بعدها
 سعر العقد". االختالف في"مستند  وموعد إنهاء المشروع من خالل ،على السعربتأثيرها  ، كما يجب االقرار"التعديل

 

9.11 م المحرزرصد وتقييم التقدّ  
المعلومات   يبهذا الشأن، لكن ُيفّضل تلقّ   منه إعطاء  طلب أن يُ . يمكن الذي يحرزه المتعاقد وري مراقبة التقّدممن الضر في عقود المشاريع، 

 خاللين، على الرغم من أن هذا سيضيف إلى التكلفة اإلجمالية للمشروع. يوصى بتقديم التقارير شهرًيا مستقلّ  تقييممن خبراء الالزمة 

Comment [MM2]: / في لبنان؟؟؟؟ There are 
legal limits to the extent of quantity variations 
allowed to contracts in Kenya 

Comment [M3]: TC : tender committee or 
technical committee?  

Comment [M4]: TC : tender committee or 
technical committee?  
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 تنظرمرة واحدة على األقل كل ثالثة أشهر، أو شهرًيا في المراحل الرئيسية. يجب أن المتعاقد/ الملتزم، أو و   مدير المشروعاالجتماعات بين 
 م المحرز حتى اآلن.تقارير التقدّ أن تتّطلع على ، و هذه االجتماعات في كيفية إدارة األمور بشكل أفضل في المستقبل

 ملتزمينال/ ينالمتعاقدالت المتعاقدة في تحديد مؤهّ  الجهة في حال رغبتهو أمر ضروري ق لتقارير أداء الموردين، و متسّ  نموذج بإعدادُينصح 
فترة اتخاذ اإلجراءات التصحيحية خالل ب تسمحو  ، ب على المشكالت في وقت مبكرمثل هذه التقارير في التغلّ  تسهمبناًء على أدائهم السابق. 

تأهيل لالستعمال في بعد استخدامها للمساعدة في إدارة العقد بحيث تكون متاحة  اً التقارير مركزي حفظ العقد. من األهمية بمكان أن يتمّ تنفيذ 
 .الحق

 مقترح في المالحق.نموذج ويرد 

 

9.12 المطالبات التعاقدية 
قد تزيد  فإنها ،المتعاقدة للجهةال تؤدي إلى أي فائدة  رغم أنهامن الطرفين في العقد.  تنشأ المطالبات من ظروف خارجة عن سيطرة أيّ 

ال يجوز ، كذلك. مطالباته المتعاقد لتقديمد العقد موعًدا كبير. يجب أن يحدّ  التعامل معها بحذرٍ يجب لذلك ، إنهاء المشروعر التكاليف أو تؤخّ 
 ،فونعندما يتقاعد الموظّ ل إلى تسوية مناسبة من الصعب للغاية التوصّ  مة، حيث أنهالنظر في المطالبات المقدّ في المتعاقدة  الجهة أن تتأّخر

 أو ترقيتهم إلى وظائف أخرى. تشكيلهم،عاد أو يُ 

 

.10 ةالسريّ  
ة المسائل المتعّلقة بالعروض فين مناقشلموظّ . لذلك، ال يجوز لحساسة وسريةالعامة هي معلومات  المشترياتالخاصة بمعلومات ال إن

في تلزيم وحفاظًا على مبدأ السرية الواجب مراعاته . باالطالع على هذه المعلوماتل مع أي شخص غير مخوّ المقّدمة  اتالتقييمالمستلمة أو ب
 إدارة المناقصات.خارج مكاتب  التداول في هذه المعلومات يجوزال بأنه  المشتريات تذكير أعضاء لجنة يتمّ  ،الصفقات

 

 


