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  ذجينمو روطش دفتر
 

 في  لإلشتراك

 ](1)إستدراج عروض أو مناقصة[

 

 أشغال إلنجاز

مليار ليرة لبنانية أو ما يعادلها( 5.7)قيمتها أقل من   

 

 

 

 

 ]الصفقة موضوع التلزيم أو المشروع اسم[ :المشروع

 ]الصفقة موضوع التلزيم أو لمشروعالمعتمد ل المرجع[ :المرجع

 

 

(
1

 النموذج المبّسط للصفقات الصغيرة. ارويمكن إختي روضالع وإستدراجات هذا الدفتر للمناقصات العمومية أو المحصورة  ستخدمي   (
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عامة توجيهات
1

 

 المعنية بتحضير دفتر الشروط الخاص لإلدارة

 

الشروط من دون أي تعديل أو تغيير إال في الحاالت الضرورية ، أو في  رالنص الحرفي لدفت تِّباعالمفضل إ من
. ان هذا الدفتر النموذجي مخصص فيهحال وجود نصوص تنظيمية وتوجيهات مخالفة لبعض الشروط الواردة 

 النموذج المبّسط للصفقات البسيطة. ارللمناقصات وإستدراجات العروض ويمكن إختي

 

 التالية: ةاألجزاء والفصول األساسي على دفترال هذا يحتوي

 العبارات بعض مفاهيم  .0

I. إجراءات التلزيم –األول  الجزء 

 ارضينالع تعليمات األول: الفصل .1

 الثاني: جدول البيانات. الفصل .2

 العرض ذجالثالث :نما الفصل .3

II. متطلبات التوريد –الثاني  الجزء 

 الفنية  المواصفات : الرابع الفصل .4

 : قائمة الكميات )او بيان النشاطات( الخامس الفصل .5

III. العقد -الثالث الجزء 

 السادس : شروط العقد العامة  الفصل .6

  الخاصة العقد: شروط  السابع الفصل .7

 النهائي الثامن : العقد الفصل .8

iv.   ودفتر الشروط: لعقدالرابع: النماذج الملحقة با الجزء 

 والضمان لتعهدا كتاب 

 اإلعالن )للصفقات العمومية( نموذج 

 خطاب الدعوة  نموذج 

 المحصورة( لتوريد)أو المؤهلين( للمشاركة )في عمليات ا عوينبالمد الئحة 

 

                                                           
1
 .استعماله عند الدفتر في تبقى وال لإلدارة موجهة التوجيهات هذه ان  
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الموظف المكلّف من اإلدارة، تقسم هذه  بلتحتاج الى تحديد أو توصيف أو توضيح من ق تربعض عبارات الدف ان
 العبارات أو الجمل الى خمسة أنواع:

 

 التي تحتاج إلى تحديد بالكامل مثال إسم المشروع أو مرجعه أو موضوعه...   تالعبارا [األول هو  النوع
  ]ومحاطة بقوسين كما هو مبين في هذه الفقرة. ماديبأحرف مائلة مظللة باللون الر مكتوبة وهي

 العبارات المحاطة بقوسين أيضاً ولكن األحرف ليست مائلة وتحتوي على عدد من  [الثاني هو  النوع
مبين في هذه الفقرة. في هذا النوع من  و" مظللة بالرمادي كما هأوالخيارات يفصل بينها كلمة "

 يثبح عالهمزيج من النوعين أ والثالث ه النوع ]من الممكن إنتقاء الخيار األدق واألنسب. لعبارات،ا
لتحديد خيار  نيةالمجال أمام اإلدارة المع تفتح"أو"  كلمةملحقة ب ياراتاألمثلة و الخ أحد[د العبارة تحد

   .]آخر بحسب الحاجة والمقتضى

 إدخال المعطيات الالزمة.  ستوجبي ___________ الرابع هو تلك العبارات التي يلحقها فراغ النوع
 المناسبة. بالمعلومات ملؤههذا النوع يجب  منكل فراغ 

 العبارات المحاطة بقوسين كاللذين يظهران في هذه الفقرة وكلمات مسّطرة.  وهي  {الخامس هو  النوع
غير إلزامي ويستخدم ويحدد بحسب الحاجة  هوفقط وتعني أن ما يليها  المعنية تحتوي توجيهات لإلدارة

 .   }وعند الضرورة

 

المدرجة في الفصل الثاني  انيالمع هاستكون ل النموذجي هذا الدفتر يوالمصطلحات المعتمدة ف الكلمات لمجم إن
 العامة(.  يفات)التعر

   

 عنإجراء عملية التلزيم، تكون هي المسؤولة  عنفي حال كانت إدارة المناقصات هي المسؤولة  :مالحظة
 العروض وتقييمها. الماإلعالن وتوزيع دفاتر الشروط و إست
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 نموذجيشروط خاص  دفتر
 

 في  لالشتراك

 ]استدراج عروض أو مناقصة[

 اشغال إلنجاز

مليار ليرة لبنانية أو ما يعادلها( 5.7)قيمتها أقل من   

 

 

 محتوى دفتر الشروط  

 

 

 

 

 ]الصفقة موضوع التلزيم أو المشروع اسم[ :المشروع

 ]الصفقة موضوع التلزيم أو للمشروع معتمدال المرجع[ :المرجع
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 دفتر الشروط الخاص )النموذجي( لصفقات االشغال محتوى

 

 مجمل الكلمات والمصطلحات اللتي أعتمدت في دفتر الشروط. معنىالعبارات:  بعض مفاهبم 

 إجراءات التلزيم –األول  الجزء 

 األول: تعليمات العارضين الفصل

العروض  مكيفية تسلي حولهذا الفصل معلومات تساعد العارضين على إعداد عروضهم و يقدم

المعايير المستخدمة في تحديد العرض األدنى  لىوفتحها وتقييمها وإرساء العقود باإلضافة ا

لعناصر المفاضلة  قاً )أو العرض حامل التنزيل المئوي األقصى( أو العرض األفضل )وف سعراً 

 المحددة في دفتر الشروط الخاص(، والمتطلبات التي يجب توافرها في العارض.

وُتدخل التعديالت والتفاصيل الخاصة  رتبقى مواد تعليمات العارضين ثابتة من دون تغيي 

 بالصفقة في الفصل الثاني )جدول البيانات(.

 البيانات لالثاني: جدو الفصل

 العارضين. عليماتبالصفقة والتي تستكمل ت صةالبيانات التفصيلية والخاهذا الفصل  يتضمن

 الثالث: نماذج العرض الفصل

 نوالفني، كتاب التعهد،  ليستخدمها العارضو اإلداري الفصل نماذج صيغة العرض هذا يتضمن

 في تحضير عروضهم.

 

 متطلبات التوريد –الثاني  الجزء 

 الرابع: المواصفات الفنية  الفصل

 التسليمهذا الفصل المواصفات الفنية لمشاريع إنجاز األشغال باإلضافة الى جداول  يتضمن

والمواد واآلالت و المهارات و الخدمات  األشغالوالمخططات التي تصف  يمواالنتهاء والتصام

 المتصلة بها.

  النشاطات /كمياتال قائمة :الخامس الفصل

أو النشاطات المطلوبة والتي على أساسها سيتم تقديم هذا الفصل قائمة األشغال والمواد  يتضمن

 العرض المالي.  
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 الثالث: العقد الجزء 

 السادس: شروط العقد العامة  الفصل

  األحكام العامة التي تنطبق على كل عقد والتي ال يمكن تعديلها يتضمن

 : شروط العقد الخاصة بعالسا الفصل

ل أو تكمِّل شروط العقد العامة. الخاصةهذا الفصل الشروط  يتضمن  بالعقد المعني وهي تعدِّ

 : العقد النهائي الثامن الفصل

هذا الفصل على صيغة العقد الذي ُتوضع فيه التصحيحات والتعديالت على العرض الموافق  يحتوي

 .خاصةعليه عند اجرائها والسماح بها في تعليمات العارضين وشروط العقد العامة وال

 بع : النماذج الملحقة بالعقد ودفتر الشروطالرا الجزء 

حسن  نهذا الجزء على نماذج تستخدم للتلزيم وبعده، منها نموذج اإلعالن وكتاب ضما يحتوي

 التنفيذ والسلفات ....
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 مفاهيم بعض العبارات

اما المصطلحات المعرفة في بيانات العقد  ،لها المعاني المدرجة أدناه ستكونالكلمات والمصطلحات التالية  ان
 فتحتفظ  بهذا المعنى المعرف.

 
 العامة التعاريف (1

واإلجراءات والعمليات المّتبعة والتي تشمل مراحل تحديد حاجات  قواعد" : ُيقصد بهذا التعبير التوريد" (أ
 وتلزيمعروض وتوصيفها ووضع دفاتر الشروط الخاصة وإطالق عمليات التنافس قبل تقييم ال إلدارةا

على تنفيذها بالكامل وإستالم  فواإلشرا دتصديق الصفقات وتوقيع العقو الىالصفقات إستمراراً 
" هو التعبير الحديث procurementبالـ " نكليزيةالصفقات مؤقتاً ونهائياً. التوريد أو ما ُيعرف باإل

 .واإلحترافيالحكومي بمفهومها الحديث والمتطور  ءالشرا ياتالذي يوّصف عمل

 كما هو عملإلنشائه أو تركيبه وتسليمه إلى صاحب ال الملتزم/العارضهي ما يتطلبه العقد من  األشغال (ب
االشغال الدائمة والمؤقتة. ان  في الشروط الفنية و كما تم تعريفها في بيانات العقد وهي تشمل موضح

 .في شروط العقد الخاصة هاإلي مشار االشغال هذه عةوصف طبي
واألعمال المصممة والمبنية  ةالمؤقت ألشغالا جميعهي  "المؤقتة األعمال او "األشغال المؤقتة (ج

وإصالح  الدائمةوالتي يحتاجها إلنشاء أو تركيب األشغال  الملتزم/العارض والمنشأة والمزالة من قبل
 .  اأية عيوب فيه

العامة أو المصلحة أو  لمؤسسةأو ا  اإلدارة العامة أو الوزارة تعني"صاحب العمل"  " أواإلدارة" (د
بها المذكورة ضمن هذا  تصلةالم والخدمات التنفيذ األشغ الملتزم/العارضالمعنية والتي تلَزم  البلدية

  . والمشار إليها في شروط العقد الخاصة محدد في بيانات العقد، هوالعقد، كما 
 أو مجلس البلدية لمصلحةأو رئيس ا  العام ديرالم أو الوزير تعني" اإلدارة لدى الصالح المرجع" (ه

  النصوص القانونية المرعية.  بالمعنية بحس
 المشارالمعنية أو الجهة  أو البلدية لعامةا لمؤسسةأو ا  لعامةا دارةاإل أو الوزارة" يقصد به المستفيد" (و

  مركزها أو لصالحها )إن كان ينطبق(. يف ألعمالوالتي سيتم تنفيذ ا إليها في شروط العقد الخاصة
إليها في شروط العقد  لمشارالجهة أو الهيئة )أو العارض( ا هو"الملتزم" او "المقاول" او "المتعهد"  (ز

لتنفيذ األشغال بحسب  (إللتزام)بعد تصديق اوافق صاحب العمل على عرضها التيو الخاصة
  وثائق العقد. ةوكاف لمخططاتالمواصفات وا

صاحب العمل  يعينه وء)أو أي شخص كفالعقد الخاصة  شروطهو الجهة المشار إليها في  "سد"المهن (ح
بصفة المهندس ويبلغ الملتزم بذلك(. وهو المسؤول عن اإلشراف على تنفيذ األشغال وإدارة العقد وفقاُ 

 .دللقواعد واالصول الواردة في شروط العقد العامة و الخاصة وكافة وثائق العق
 من وقت إلى آخر بموجب الصالحيات المناطة به مهندسال ّينههو الشخص الذي يع المهندس":"ممثل  (ط

 شروط العقد العامة و الخاصة.  في ةوالمحدد
العرض المسّعر مع مستندات  هو"عرض المناقصة" أو  المقاول" عطاء" أو الملتزم" عرض" (ي

 مامهااألشغال وإت لتنفيذصاحب العمل  إلى الملتزمالعطاء الكاملة التي يسلمها  وثيقة العرض الكاملة او
 وإلصالح أي عيب فيها وفقاً ألحكام العقد. 

شامال  األشغال، انةلتنفيذ وإتمام وصي -والملتزم اإلدارة -بين الطرفين  برمةاالتفاقية الم يعني "العقد" (ك
 وظةوالمتممة بما فيها جميع المستندات األخرى الملح ةالتعديالت وجميع الوثائق الملحق وهذه الشروط 
 العقد. ياناتاسم ورقم العقد في جميع ب " واالتي تسمى ب"وثائق العقد". يلحظالعقد“صراحة في 

 الةرس تعتبرفي حال وجوده، يمثل وجود عقد ملزم. وبالتالي،  "كتاب التلزيم" أو "رسالة التبليغ": (ل
 أنها تحمل تاريخ العقد.  علىالعرض(  جالتبليغ )المرفقة بنماذ

© Institut Des Finances Basil Fuleihan

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

and is copyrighted work.



     

 

  التلزيم إجراءات – األول الجزء
  العارضين تعليمات: االول الفصل

 

 

:_________________________________المشروع اسم  
 

Page 8 of 123 

 

اللبنانية الجمهورية  
 إسم اإلدارة المعنية

 

الى  اإلدارة فعهالذي تد العقد او "ثمن العقد" هو السعر المحدد في كتاب التلزيم/ العقد" قيمة" نإ (م
  المبلغ بموجب العقد. االملتزم إضافة إلى أية تعديالت على هذ

عليها  وافق فاتتعني مواصفات األشغال الموضوعة في العقد وأية تعديالت أو إضا "المواصفات": (ن
 .ةالمهندس )وصاحب العمل(، وهي مشار إليها في شروط العقد الخاص

والحسابات والعّينات والنماذج وكتيبات التشغيل  اتالتصاميم والمخطط جميعتتضمن  "التصاميم": (س
لتنفيذ العقد. وهي  هندسومعلومات أخرى يوفرها أو يوافق عليها الم والصيانة والبيانات الفنّية المماثلة

 مشار إليها في شروط العقد الخاصة.
جزءاً ال يتجزأ  كلتش يالت المسعرة والكاملة الكمياتجداول  تعني "قائمة الكميات" او "بيان األسعار" (ع

 وهي مشار إليها في شروط العقد الخاصة.   ،الملتزم من عرض
عرض  منيعني بيان النشاطات المرتبطة بالعقد، وهو جدول مسعر ويشكل جزءا  جدول النشاطات  (ف

 الخاصة.   عقدمشار إليه في شروط ال هوو الملتزم،
" تعني الخدمات المرافقة لتوريد االشغال، مثل التركيب والتدريب والصيانة المتصلة الخدمات" (ص

 العقد إذا ُوجدت.الملتزم تحت  ماتالمبدئية وغيرها من التزا
" إجمالي عقد" على أساس جدول الكميات المسعر أو "الوحدة بسعر" :يكون العقد اما "عقدال نوع" (ق

 في بيانات شروط العقد الخاصة. دالمسعر كما هو محد نشاطاتعلى أساس جدول ال
 بلد آخر)غير الليرة اللبنانية( متداولة في لبنان. أييقصد بها عملة   "العملة األجنبية": (ر
 األخرى عريفاتالميالدي. )ما عدا الت مأيام التقويم الميالدي، واألشهر هي أشهر التقوي هي األيام (ش

 المحددة في العقد(.
 الخدماتتحددها اإلدارة للملتزم لتنفيذ األشغال ) و والتي العقد في المحددة هو المكان أو األمكنة الموقع (ت

 المتصلة بها(.
هي كل التوريدات المدخلة في تنفيذ األشغال بما فيها المواد المستهلكة والمستخدمة من قبل  المواد  (ث

 . الملتزم
" هي كل المعدات واألدوات والتجهيزات واللوازم وكل ما يشابه ذلك والتي من شأنها أن تشكل اآلالت" (خ

 جزءأً من األشغال الدائمة.
الملتزم لتنفيذ األشغال  قبلمن  ةو اللوازم المستخدم هيزاتكل المركبات والمعدات والتج" هي اآلليات" (ذ

 شأنها أن تشكل جزءأً من األشغال المؤقتة. منوالتي 
حسب األصول في الموقع أو  الملتزمالتي تكّبـدها أو التي سيتكّبـدها  نفقاتهي جميع ال "الكلفة": (ض

 ألغراض العقد باستثناء أي ربح. خصصةخارجه، وتشمل المصاريف العامة وغيرها من األعباء الم
 .هو كتاب ضمان بحسن التنفيذ حسن التنفيذ" ضمانأو " النهائي" ضمانل"ا (غ
أنواع الكفاالت أو التأمينات المالية والمصرفية المطلوبة بحسب العقد  يع"الكفالة" ويقصد بها جم (ظ

 حسن التنفيذ( وكفالة السلفات. فالةوتتضمن على سبيل المثال ال الحصر، الضمان النهائي )أو ك
 

 مختلفة: تعريفات (2

 جيهاتالمهندس تعطي تو بلهو تعليمات معطاة من ق " Administrative Order اداري " أمر (أ
 للملتزم.

رسمي ونافذ مصدق من قبل  تعديل هو "Variation/Change Order تعديلي او تغييري " أمر (ب
 و في بنود العقد. الطرفي العقد والذي يعدل في األعم

لتنفيذ جزء  (عملصاحب ال )او الملتزمالجهة أو الهيئة التي تبرم عقدا مع  هو "المقاول من الباطن" (ج
والذي من ضمنها العمل في  هاأي جزء من الخدمات المتصلة ب أوقد الع فيالواردة  شغالمن األ
 الموقع.
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هوالتاريخ الذي يستلم  : " او "المباشرة باألشغال" او "امر المباشرة بالعمل"لعمل"تاريخ المباشرة با (د
 الملتزمآخر موعد يمكن أن يبدأ فيه  هو. عملبالمباشرة بالعمل يصدره صاحب ال اً شعارإفيه الملتزم 

  بتنفيذ األعمال وال يتزامن بالضرورة مع تاريخ كتاب التلزيم. 
هي الفترة الزمنية التي يستغرقها تنفيذ األشغال وإجراء اإلختبارات عليها عند  "مهلة إنجاز األشغال": (ه

المهلة( وتحتسب من  لهذهإتمام األشغال، أو على أي قسم منها، والمشار إليها في العقد )وأي تمديد 
 تاريخ المباشرة بالعمل.

: التاريخ الذي يجب أن المؤقت" متاريخ "اإلستال او"تاريخ االنتهاء المقرر"  " او"تاريخ االنتهاء (و
استكمال إنجاز األشغال المتصلة بالعقد بما يتوافق مع الشروط  يعنياألشغال وهو  الملتزمينهي فيه 

 بموافقة صاحب دسن تعديل تاريخ االنتهاء المقرر من قبل المهنوالبنود المدرجة في العقد. ويمك
 عن طريق إصدار تمديد للمدة أو أمر بتسريع العمل. ،العمل

في العقد أوالتي اتفق عليها  االمنصوص عليه الختباراتهي ا "اإلختبارات عند انتهاء األشغال":  (ز
إجراءها قبل استالم األشغال، أو أي جزء أو قسم منها،  زموالتي يتعين على الملت لملتزم،المهندس وا

  .العمل من قبل صاحب
 حيثمن اإلنجاز ب افية: أي درجة ك"Substantial Completion""اإلنجاز بصورة جوهرّية"  (ح

 المنفذة. ألشغالمن ا الستفادةمن ا العمليتمكن صاحب 
 من هي أعمال متعددة ومدفوعة األجر حسب الوقت المستهلك في العمل اليومية )المياومات( األعمال (ط

مشار إليها في  باإلضافة إلى دفعات للمواد واللوازم المستخدمة والمعمل، وهي وآلياته، الملتزمقبل 
 شروط العقد الخاصة.

 هو أي جزء من األشغال الذي لم يتم إكماله حسب العقد. العيب (ي
الممتدة من تاريخ االستالم  لزمنيةالفترة ا هيالعيوب"  يةترة مسؤول"فأو  إصالح العيوب" فترة" (ك

يضمن فيها الملتزم تصحيح أية عيوب قد تظهر خالل هذه  والتيالنهائي  المؤقت حتى تاريخ االستالم
 الفترة.

عن  ةالشهادة الصادر هي  "Defect Correction Certificate" أوالعيوب"  إصالح شهادة" (ل
بعد صدور تقرير اإلستالم النهائي وبعد إنقضاء فترة مسؤولية العيوب وإتمام الملتزم  العمل صاحب

 لكل موجباته لهذه الغاية.
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  شروط خاص )نموذجي(   دفتر

 في  لالشتراك

 ]استدراج عروض أو مناقصة[

 اشغال إلنجاز

 

 

 التلزيم  جراءاتإ –األول  الجزء

 : تعليمات العارضيناألول الفصل

 

 

 

 

 ]الصفقة موضوع التلزيم أو المشروع اسم[ :المشروع

 ]الصفقة موضوع التلزيم أو المعتمد للمشروع المرجع[ :المرجع
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 عام -األول  البند

 ومدة تنفيذها  مكانهاإجرائها،  ومكان ماناألولى: تحديد الصفقة وأساسها، ز المادة

المحددة في جدول البيانات ، الشركات  )"صاحب العمل" أو(" اإلدارة": تدعو الصفقة وأساسها تحديد 1-1

الثاني من دفتر الشروط  جزءالمؤهلة لتقديم عروضها لتأمين المشروع المحدد في جدول البيانات وفي ال
التوريد(  وفقاً للشروط المبيّنة في هذا الدفتر وفي الملحق الفني المرفق. تغطى قيمة هذه  متطلبات) 

المشروع من ضمن مصدر التمويل المحدد في جدول البيانات.  ذاالصفقة من االعتمادات المخصصة له
ف ينشأ وكل خال إلجراءا يةالمرع خرىواألنظمة األ عموميةيطبق على دفتر الشروط قانون المحاسبة ال

 .لمختصةا يةالمراجع اإلدارية أو القضائ هأو تفسيره  تفصل في عن تنفيذه 
 

في تقديم العروض اإلطالع على دفتر الشروط الخاص  غبينللرا يمكن: ومكان إجراء الصفقة زمان 1-2
أيضاً مهلة وعنوان  دالعنوان المحدد في جدول البيانات الذي يحد على واإلستحصال على نسخة منه

 وتقييمها. فضهاومكان عملية  وعدتقديم العروض وم
 

المحددة في جدول متطلبات  والخدمات الملحقة ذات الصلة األشغال تسلم: الصفقة ومدة تنفيذها مكان 1-3
الفترة  وفي الموقع المحددين  خاللوبحسب ما هو مطلوب، و )الجزء الثاني من دفتر الشروط( التوريد

 Incoterms) نكوترمزعنها في اإل لمنصوصالتسليم ا طشرو اسعلى أس وذلك في جدول البيانات
latest version.وفقاً لتحديد اإلدارة ) 

 

 الثانية: حق صاحب العمل في تعديل الكميات بعد اإلرساء  المادة

من البنود المحددة في قائمة  بندزيادة أو إنقاص كمية أي  )"صاحب العمل" أو(" اإلدارة"ل يحق

 العقد العامة والخاصة.  شروطل الكميات )الفصل الخامس( بعد إرساء الصفقة وفقاً 

 

 الثالثة: الضمان المؤقت للعرض وكتاب التعهد  المادة

: على العارض تقديم ضمان أو تأمين مؤقت بقيمة يحددها جدول البيانات، المؤقت للعرض الضمان 3-1

أن يعتمد متوسط سعر  لىما يوازيها بالعملة األجنبية التي قدم عرضه بها، ع أووذلك بالعملة اللبنانية 

 يوم اولمصرف لبنان في آخر يوم عمل يسبق تاريخ  نصرف العملة األجنبية وفقاً للنشرة الصادرة ع

وذلك كضمان لتقيد العارض بعرضه لحين إبالغه المصادقة  ، الصفقة عن التبليغ او اإلعالن فيه جرى

ضمان غير مشروط صادر عن أحد المصارف  كتابيقدم الضمان المؤقت بموجب  .على االلتزام

نقدية  ةفالالمقبولة كفالتها لدى الدولة اللبنانية وذلك حسب النموذج المرفق في الجزء الرابع أو بموجب ك

ما هو محدد في جدول  وفق أو صندوق اإلدارة المختصة، الدولة قيمتها إلى احدى صناديق خزينة دفعت

موضوع  لمشروعمباشرة وذلك لقاء إيصال ُيرَفق بمستندات العرض. يحرر الضمان باسم ا البيانات،

 الصفقة لصالح اإلدارة.

 . فضهعرض غير مصحوب بضمان مؤقت مقبول سيتم ر أي 3-1.1
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الذين لم تقبل عروضهم بناء على قرار لجنة التلزيم )أو  ينالضمانات المؤقتة إلى العارض تعاد 3-1-2

 لجنة المناقصة(.

الضمان المؤقت للعارض الذي رسا عليه التلزيم بعد توقيع العقد وتصديقه وتقديم الضمان  يعاد 3-1-3

 النهائي المطلوب.

 الضمان المؤقت في إحدى الحاالت اآلتية: يصادر 3-1-4

 اجع العارض عن عرضه  أو إذا تمنع عن اإللتزام به.تر إذا -أ
قيمة عرضه نتيجة خطأ حسابي بحسب المادة الرابعة  حيحإذا لم يقبل العارض تص  -ب

 .هوالعشرين أدنا
المهل المحددة في المادتين السابعة  خاللإذا أخفق العارض الفائز )الملتزم المؤقت(   -ج

 والعشرين و/أو التاسعة والعشرين  عن:
 على العقد و/أو  قيعالتو .1
 الضمان النهائي المطلوب. توفير .2

 

 .على المتعهد توقيع كتاب التعهد المرفق ووضع رسم الطابع المالي عليه التعهد: كتاب 3-2

 

 الرابعة: العارضون المقبولون والمستندات اإلدارية المطلوبة المادة

 المقبولون:  العارضون  4-1

 ان تتأمن في العارض شروط المشاركة المحددة في جدول البيانات  يجب 4-1-1

سيتم استبعاد العارض عند ثبوت وقوعه في تضارب المصالح وفي كل من الحاالت   4-1-2

 :التالية

التي تقدم  وابعها،أو أحد ت ،عالقة بالشركة )أو الشخص( علىأو في السابق  الياكان ح إذا 4-1.2.1

ير وتصميم المواصفات والوثائق األخرى الخدمات االستشارية لالدارة في تحض

 ة؛التي سيجري توريدها من خالل هذه الصفق ألشغاللتحديد ا خدمةالمست

كتلك المنصوص عليها في  ديلةتقدم بأكثر من عرض إال في حالة تقديم عروض ب إذا 4-1-2-2

. ال يمنع هذا الشرط العارضين من تقديم ارضينالمادة الثالثة عشرة أدناه من تعليمات الع

 نفس المورد.  معفي عروضهم او من التعامل  مماثلةمصنوعة من مواد  أشغال

: على العارضين من األشخاص الطبيعيين وممثلي األشخاص المعنويين التحلي بأرفع األخالق معايير 4-2

غير محكوم عليهم بجناية أو جنحة شائنة  يكونوامستويات األخالق والمواطنية الصالحة ويجب وأن 

)ينطبق هذا الشرط على  قاتعن تنفيذ الصف اءأو تصفية قضائية او في وضع إقص سإفال وليسوا بحالة

عن الشركة(، كما يجب أن يحافظ  وقيعالمدير العام أو المدير التنفيذي وعلى المفّوض القانوني بالت

واإلستشاريون على أعلى معايير األخالق خالل عملية التوريد  اقدونوالموّردون، والمتع نالعارضو

 تحقيق هذه الغاية: وألجلوتنفيذ العقد. 

 اإلدارة التعريفات التالية للمارسات غير األخالقية:  تعتمد 4-2-1
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الفاسدة" تعني تقديم، إعطاء، بشكل مباشر أو غير مباشر أي مال أو منفعة  الممارسات" ان .1
أو  توريدذات  قيمة للتأثير على عمل المسؤول أو الموظف أو اإلستشاري خالل عملية ال

 تنفيذ العقد.

حذف ألي من  وأية ممارسات احتيالية او تشويه ا تعني" " أعمال التدليس أو االحتيال ان .2
 طة بعملية التوريد أو تنفيذ العقد. الحقائق المرتب

 أو/بين اثنين أو اكثر من العارضين و يق" أي تخطيط أو تنسواطؤ"ممارسات الت تعني .3
مصطنعة  مستوياتأو دون علم اإلدارة، لتحديد  لمتقديم العروض(، بع د)قبل أو بع الموّردين

اإلدارة من مزايا  رمانتنافسية ولح روبهدف وضع أسعار وهمية وغي روغير تنافسية لألسعا
 المنافسة الشريفة المفتوحة.

باإليذاء، سواء بشكل مباشر أو  تهديد"ممارسات قهرية" استعمال العنف وإيذاء أو ال تعني .4
على مشاركتهم وقرارتهم في عمليات  رتجاه األشخاص أو ممتلكاتهم للتأثي شر،مبا يرغ

 التوريد أو التأثير على تنفيذ العقد.

مباشر في  غير أوالذي يتورط مقدمه بشكل مباشر  عرضترفض الاإلدارة س ان 4-2.2

 التهديد أعاله. أوأو الفساد أو التواطؤ  تيالممارسات االح

الحق بمعاقبة العارضين واعتبارهم ناكلين واقصائهم عن اإلشتراك في الصفقات  لإلدارة 4-2-3

أو  لفسادحتيال أو االعامة نهائياً او لمدة محددة في حال ثبت تورطهم في أي من ممارسات اال

 التهديد خالل عملية التنافس أو تنفيذ العقد.  أوالتواطؤ 

 .: على العارضين تقديم المستندات المحددة في جدول البياناتالمطلوبة المستندات 4-3

 

 الخامسة: تكاليف التقدم بعرض المادة

 الخاصة بإعداد عرضه وتقديمه. ليفالعارض وحده جميع التكا يتحمل .5

 

 السادسة: زيارة المواقع المادة

لالطالع عن كثب على كافة الظروف  شغالاأل انجاز مواقعلان يقوموا بزيارة جماعية  للعارضين .6

. وتكون تكاليف روضهمعلى كل المعلومات الضرورية إلعداد ع سهموليحصلوا بأنف المشروعالمتعلقة ب

 زيارة العارض للموقع على نفقته الخاصة.

 وموقعها. زيارةمكانية القيام بالجدول البيانات ا يحدد
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 دفتر الشروط  مستندات -البند الثاني  
 

 مستندات دفتر الشروط الخاص محتويات :عةالساب المادة

 الشار اليها أعاله. حقمستندات دفتر الشروط على الوثائق والمال تحتوي .7

 

 دفتر الشروط تالثامنة: توضيح مستندا المادة

 .  على العنوان المحدد في جدول البيانات بةً طلبات اإليضاحات كتا تقدم: إيضاحات طلب 8-1

 وبخاصةإكتشف خطأً أو خلالً ما في مستندات دفتر الشروط،  اإذ عارض،: على الوالنواقص األخطاء 8-2

السهو أو الخطأ، وذلك بشكل  خطي  أوالجزء الثاني )متطلبات التوريد(، أن يبلغ اإلدارة مباشرًة بالخلل 

 أعاله.  1-8 على العنوان المحدد في المادة

اليها وتَبلغ الجواب كافة  ةاإلدارة  خطياً على اإلستيضاحات المقدم تجيب: على االستفسارات اإلجابة 8-3

 العارضين الذين إستلموا دفتر الشروط  وذلك وفق اآللية المحددة في جدول البيانات.

.  

  الشروطمستندات دفتر  يلالتاسعة: تعد المادة

لإلدارة أن تعدل في مستندات دفتر الشروط بإصدار مالحق لها وذلك قبل التاريخ المحدد الستالم  يمكن 9-1

 .العروض

 . روطدفتر الش نداتال يتجزأ من مست للفقرة السابقة، يعتبر جزءاً  بقاً ملحق، يصدر ط أي 9-2

عند إعدادهم لعروضهم تقوم اإلدارة  ارفي اإلعتب الملحقأجل إعطاء العارضين الوقت المعقول ألخذ  من 9-3

الضرورة   سبالتلزيم ح لسةتاريخ تقديم العروض وج بتأجيل ( اقإدارة المناقصات )بحسب اإلنطب أو

 ووفق الصفقة األساسية، ناعلن وفقها ع التيعينها  عن التعديل وفقاً للطريقة او اإلعالن مجدداً  والتبليغ

 يلي:  ما

استدراجات العروض يتم تبليغ هذا الملحق مباشرًة الى العارضين المدعوين قبل  في 9-3-1

 عروضهم بالمدة القانونية. قديمالمحدد لت وعدالم

 التلزيم العلنية، سيتم اإلعالن عن هذا الملحق وفقاً لألصول.   عمليات في 9-3-2
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 إعداد العروض -الثالث  البند

 العاشرة: المستندات المكونة للعرض المادة

 :عشرة أدناه( الخامسة مادةالعرض المقدم من التالي )وبحسب ال يتكون 11-1

 المؤقت المطلوب في المادة الثالثة أعاله، الضمان -أ
 في المادة الرابعة أعاله، المطلوبة االدارية المستندات -ب
كما هو محدد في المادة الخامسة عشرة أدناه باإلضافة إلى أية مستندات مطلوب  لفنيا العرض -ج

 وموقعة من العارض، مختومة(، نيةتقديمها في الفصل الرابع )المواصفات الف
 العرض المالي كما هو مطلوب في جدول البيانات، مؤرخاً وممهوراً وموقعاً من العارض،  -د

ومختومة من العارض، يكتب العرض وجميع الوثائق  ةدفتر الشروط األصلية موقع مستندات 11-2

والمراسالت المتعلقة به باللغة العربية. من الممكن أن تسلم الوثائق المساندة )كاتالوجات، مواصفات 

أخرى تحدد في جدول البيانات، وفي هذه الحال على العارض تأمين ترجمة  بلغةتقنية، الخ...( 

 .بمساندة عند الطلقانونية لكل أو لجزء من الوثائق ال

 أعاله قد يتعرِّض للرفض. لمذكورةوالوثائق ا واصفاتعرض ال يتضمن جميع الم كل 11-3

 

 الحادية عشرة: اسعار وعمالت العرض المادة

 كما هو موضح في المادة األولى.  الالعقد كل البنود والخدمات واألعم يشمل: عرضال شمولية 11-1

أساس السعر اإلجمالي للصفقة أو على أساس التنزيل المئوي : يجري التلزيم على تقديم السعر طريقة  11-2

وفي حال التلزيم بناًء على تنزيل مئوي، يقدم العارض نسبة  بيانات،ما هو محدد في جدول ال حسبب

 حددتها اإلدارة لتيبعد اإلطالع على تفاصيل األسعار ا عروضةالتنزيل المئوي الم

على العارض أن يقدم" بيانا باألسعار"  }حال التلزيم على أساس سعر يقدمه العارض في{: األسعار بيان 11-3

أخرى متداولة  ملةقائمة الكميات/النشاطات( كامال بالليرة اللبنانية أو أي ع-)مرفق في الفصل الخامس 

لي لكل البيانات.  وعليه أن يحدد سعر الوحدة والسعر اإلجما دولبسهولة في لبنان كما هو محدد في ج

دون  لحروف/ النشاطات )عند وجودها( وذلك باألرقام والكمياتا ةفي قائم اردةالبنود )أو الوحدات( الو

حك أو حشو أو شطب أو تطريس وكل تعديل على البيان يجب أن يكون موقعا" تجاهه من قبل 

 لمدون بالحروف.العارض. إذا ظهر أّي خالف في السعر بين األرقام والحروف لبند ما، يؤخذ بالسعر ا

ويحدد دفتر الشروط الخاص إمكانية إجراء التلزيم على أساس فئات أو بنود أو أصناف معينة وليس  

على أساس وحدة متكاملة. يجب أن يكون بيان األسعار موقعا ومؤرخا ومختوما من قبل المفوض 

 القانوني عن العارض. 

 يعاإلجمالي المقدم من العارض جم : تشمل الفئات واألسعار وسعر العرضوموالرس الضرائب 11-4

لتقديم العروض  النهائيالعقد أو ألي سبب آخر حتى التاريخ  ببالضرائب والرسوم الواجب تسديدها بس

حال  وفيعلى القيمة المضافة التي يجب أن تدرج كما هو مطلوب في قائمة الكميات.  الضريبةبما فيها 

 من العارض دون اية زيادة الحقة. ممشمولة بالسعر المقدذكر الضريبة على القيمة المضافة تعتبر  دمع
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 كيفية استخدامها. يوضحوأن  شروطة،: على العارض أن يذكر الحسومات غير المالحسومات 11-5

 

 العرض صالحيةالثانية عشرة: مدة  المادة

البيانات، تبدأ هذه المهلة من تاريخ  دولللفترة المحددة في ج صالحاً  العرض يظل: العرض صالحية 12-1

 العروض. استالم مهلةانتهاء 

يجوز لإلدارة أن تطلب من العارضين تمديد فترة صالحية  ية: في حاالت استثنائفترة الصالحية تمديد 12-2

أن  عارض. ويجوز للرّد العارضين خطياً  وكذلك طلبال المدة إضافية ويجب أن يكون هذ معروضه

لهذا الطلب لن يطلب منه أو  هيرفض هذا الطلب وأن يطلب إسترجاع ضمانه المؤقت. وفي حال قبول

 المدة. هذهالضمان المؤقت ساري المفعول طيلة  بقىله بأن يقوم بأي تعديل لعرضه على أن ي حيسم

 

 )البديلة( من العارضين مرادفةعشرة: العروض ال الثالثة المادة

بشكل عام وفي الفصل  هدفتر الشروط كما هو موضح في بعروض مطابقة لمتطلبات ونالعارض يتقدم 13-1

 أما العروض المرادفة فلن تؤخذ في االعتبار. ،منه بشكل خاص الرابع

 

 الرابعة عشرة: شكل وتوقيع العرض المادة

ويكتب عليها بوضوح  ،مبين في المادة العاشرة أعاله والعارض المستندات المكونة للعرض كما ه يقدم 14-1

 وفي يكتب على كل منها بوضوح كلمة "نسخة" ورقم النسخة. عرضهنسخاً عن  ويقدمكلمة "أصل".  

 .لحال وجود أي اختالف بين األصل والنسخة يؤخذ باألص

المخولين  نطباعة العرض األصلي بالحبر األسود أو كتابته بحبر أزرق ال يزول ويتم توقيعه م يتم 14-2

 .عن العارض بالتوقيع

تعليمات اإلدارة أو  ابقتلك التي تط داتغييرات أو إضافات ع ةأال يحتوي العرض على أي يجب 14-3

باألحرف  التصحيحاتلتصحيح األخطاء التي وقع فيها العارض. في هذه الحالة توقع هذه  لضروريةا

 من المخولين بالتوقيع لصالح العارض.  األولى

)أو استدراج العروض(   اقصةالعرض توقيع كافة صفحات وثائق المن ىعل قيعالمفوض بالتو على 14-4

 بالحروف األولى الخاصة باسمه عند اإلنطباق.
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 تقديم العروض -الرابع البند

 الغالفات وتمييزها مضمونالخامسة عشرة:  المادة

 يجب أن يتضمن العرض الغالفات التالية: :نالداخلّيا الغالفان 15-1

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

 إلى:

 العارض، اسم -
 الصفقة، موضوع -
 جلسة فض العروض، تاريخ -

 

 ويتضمن:      

 المؤقت  الضمان 

 (،المطلوبة ةاإلداري والمستندات المطلوبة في المادة الرابعة )العارضون المقبولون المستندات 

 وممهورة من العارض، كما  وقعةالسابعة أعاله، م دةدفتر الشروط المذكورة في الما مستندات
 هو محدد في جدول البيانات،

 الفني: ويتضمن: العرض 

o باألحرف األولى  اً العمل أو جدول بتواريخ التنفيذ أو التسليم واالنتهاء )موقع برنامج
ولالسلوب  العملمن قبل مفوض قانوني عن العارض( مع وصف لخطة  اً ومختوم
 المقترحة، يةوالمنهج

o كما هو محدد في النماذج الواردة  تهذا الشكلالفنية للبنود المعروضة في  المواصفات
من دفتر الشروط )عند وجود تلك النماذج(؛ والئحة مقترحة  عفي الفصلين الثالث والراب

من( المواد افضل  تكون )او ابقباصناف المواد واآلالت والخدمات والتي يجب ان تط
 الواردة في المواصفات الفنية وكافة مستندات دفتر الشروط؛  ماتو اآلالت والخد

o كتالوجات( لكافة المواد و اآلالت الواردة في دفتر الشروط؛ وعلى فنية  كتيبات(
إبراز المواصفات الفنية المتعلقة بالمواد واآلالت في الكتالوج والتي تشرح أو  لعارضا

. )موقعة باألحرف اآلالتو لموادحيفة المواصفات الفنية لتلك ابص علقتدعم أو تت
 العارض(، عن المفوض القانوني قبلاألولى ومختومة من 

o من المواصفات الفنية غير مذكور في الكتالوج الخاص بأحد المواد  دحال كان أي بن في
أو  لمصنِّعو اآلالت ، يجب عندها تقديم الوثائق الداعمة المالئمة من قبل العارض )ا

المرفقة، على العارض تأمين  الوجاتغيره(. عند التعارض بين المواصفات الفنية والكت
 التبريرات المناسبة وإال فقد يعتبر البند المخالف غير مستجيب للشروط. 

o الكترونية عن العرض الفني نسخة{ اإلنطباق: عند{    

o كجزء من عرضه، وثائق تثبت صالحية وتطابق كافة  لعارض،أن يؤمن ا يجب
. يمكن أن تكون هذه العقدهذا  إطاراالشغال والمواد واآلالت والخدمات التي يقدمها في 
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شهادات.  أو/عيِّنات و انيةالثبوتية بشكل مواصفات خطية، نصوص، رسوم بي الوثائق
 وتتضمن:

 اآلالت؛مفصل للخصائص الفنية ولخصائص األداء للمواد و وصف -أ

والمواد  لغاللمواصفات الفنية لإلدارة مع إظهار تطابق االش شرح -ب
هذه المواصفات وأية شروط إضافية محددة في  معواآلالت والخدمات 

 مجال العمل؛

المعروضة )عند  اآلالت، واالشغال للمواد،النوعية  جودةال شهادات -ج
 طلبها(؛

أخذ العارض على عاتقه انجاز االشغال وتركيب وتجهيز وتشغيل   إثبات -د
الغاية  لتحقيقو لشروطالمواد واآلالت المقترحة كما ورد في دفتر ا

 االشغال؛المنشودة من تلك 

 عن المواد كما هو محدد في جدول البيانات؛ عيِّنات -ه

 المتطلبات األخرى  المحددة في جدول البيانات.  -و

ى أسماء ماركات أو أرقام موديالت من قبل اإلدارة في المواصفات الفنية، هي على أية إشارة إل ان   
أو موديالت بديلة في عرضه، على  تأسماء ماركا عارضوليس الحصر. لذا قد يستخدم ال مثالسبيل ال

 اإلدارة أن هذه البدائل تعادل أو أفضل من تلك المذكورة في المواصفات الفنية. موافقةأن يبَين ب

 

" العرض المالي ")كما هو محدد في جدول  -2تذكر عليه عبارة "غالف رقم  الثاني: لغالفا 15-1-2

، ويتضمن قائمة الكميات 1على الغالف رقم  كورةالبيانات(، وذلك باإلضافة إلى العبارات المذ

ويتضمن نسخة  كما المئوي، عند اإلنطباق (. والتنزيلالنشاطات المسعر )أ دولمسعرة او ج

 عن بيان األسعار. الكترونية

أية إشارة أو ذكر لألسعار أو للتنزيل المئوي وذلك تحت  1 رقميجوز أن يتضمن الغالف  ال 15-1-3

 طائلة رفض العرض.

 

يصدر عن  موحد( المذكوران أعاله في غالف خارجي 2( و )1) الفان: يوضع الغالخارجي الغالف 15-2

 البيانات( ويطبع عليه بالحبر األسود: )كما هو محدد في جدولأو اإلدارة المختصة  اقصاتإدارة المن

 أو استدراج عروض( مع ذكر اسم المشروع أو الصفقة موضوع التلزيم والمرجع  مناقصة(
 البيانات.     ولالمعتمد واسم اإلدارة كماهو محدد في جد

  أعاله( . 2-1"ال يفتح قبل" )مع أدخال التاريخ المحدد لفض العروض وفقا للمادة 
 

مميزة  ىعلى الغالف الخارجي أية عبارة أو إشارة أخر عارضال يجوز أن يضع ال  15-2-1

 كاسم العارض أو صفتة أو عنوانه وذلك تحت طائلة الرفض.

ومحكم اإلغالق كما سبق، فإن اإلدارة لن تكون  وماً إذا لم يكن الغالف الخارجي مخت  15-2-2

 .العروض مسؤولة عن فقدان العرض أو فتحه قبل موعد فض
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 يدالمغفل أو بال نالمضمو بالبريدالمعنية  : يجب أن يرسل العرض إلى اإلدارةتقديم العروض نمكا 15-3

 مباشرة كما هو محدد في جدول البيانات.    

 

 السادسة عشرة: آخر موعد لتقديم العروض المادة

أعاله قبل  3 -11في المادة     المحدد وانعلى العن ةتصل العروض إلى اإلدار أن: يجب التقديم موعد 16-1

 .جدول البيانات فيالمحدد  العروضتاريخ تقديم 

تقديم العروض  ةتمدّد فتر أن  اإلنطباق( حسبأو إلدارة المناقصات )ب لإلدارة: يجوز الموعد تمديد 16-2

 اإلدارةبتعليمات الحقة طبقاً للمادة التاسعة أعاله. وفي هذه الحالة فإّن جميع حقوق والتزامات 

 تمتد إلى الموعد الجديد. والعارضين

 

 السابعة عشرة: العروض المتأخرة المادة

أعاله بعد التاريخ والوقت المحددين في  3-11في المادة  المحدد اإلدارة وانعرض يصل إلى عن أي 17

 .، لن يتم تقييمه2-1 لمادةا

 

 : تعديل العروضشرةالثامنة ع المادة

امكانية استكمال النواقص غير  بإستثناءأو تعديله أو إكماله بعد تقديمه  عرضأي  يجوز استرجاع ال 18

 الجوهرية.
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 العروض قييمفض وت -الخامس البند

 التاسعة عشرة: فتح الغالفات المادة

 والوقت المحددين التاريخ يالغالفات في الجلسة العلنية ف بفتح: تقوم لجنة التلزيم فض العروض موعد 19-1

 .2-1 المادةفي 

الحضور في المكان  قرروا : تجتمع لجنة التلزيم، في حضور ممثلي العارضين الذينالعارضين حضور 19-2

 مناسبة. راهاوالزمان المحددين لفتح العروض، وتعطيهم اإليضاحات التي ت

 : تقوم اللجنة بفتح مغلفات العروض على مرحلتين:فض العروض مراحل 19-3

 (.لفنياألولى: حيث يتم فتح الغالف األول )المستندات والعرض ا المرحلة -

 22المطابقة وفقاً للمادة  ضيتم فتح الغالف الثاني )بيان األسعار( وذلك فقط للعرو حيثالثانية:  المرحلة -
 أدناه.

المعلومات التي تّم إعالنها  : تعدُّ اللجنة محضراً لجلسة فض العروض متضمناً فض العروض محضر 19-4

 اضرين في الجلسة.للح

 

 : سرية اإلجراءاتالعشرون المادة

 خارج جلسة التلزيم العلنية سرية.  نةتبقى مداوالت اللج 4-11مراعاة المادة  مع 21

 

  أو بلجنة التلزيم ةالحادية والعشرون: توضيح العروض واالتصال باإلدار المادة

وتقييم ومقارنة العروض، أن تطلب  فحص: يحق للجنة التلزيم بهدف المساعدة في  نالعارضي استيضاح 21-1

ُيطلب من قبل  مبشأن العرض إذا ل ضيحوال ُيعتمد أي تو عرضه، فيمن العارض توضيح ما جاء 

أو  لتعدي عليه موثقاً كتابياً، وال يسمح بطلب بةطلب التوضيح واإلجا بذلك. يجب أن يكون كلفةالم جنةالل

 نةتكتشفه اللج حسابيإذا كان ذلك تأكيداً لتصحيح خطأ  السماح بتغيير األسعار إال أوجديد  عرضتقديم 

من تعليمات العارضين. ويجوز للّجنة أن تطلب علناً  والعشرينخالل عملية التقييم وفقا للمادة الرابعة 

عروضهم من  يقد يكون ف اأن يستدركوا أمامها م ر،بيانات األسعا بفضمن العارضين وقبل الشروع 

  ها.ال صفة جوهرية ل نواقص

بإدارة المناقصات أو بلجنة التلزيم  أو دارةألي من العارضين االتصال باإل مح: ال يسدارةباإل االتصال 21-2

وذلك من تاريخ فض  أدناه أو بأعضاء هذه اللجان  3-22في المادة  إليهاأو بلجنة الخبراء المشار 

إدارة المناقصات أو لجنة  أو العروض وحتى إرساء العقد، وإذا أراد أي عارض أن يمد أو يبلغ اإلدارة

 أن يفعل ذلك كتابة وفقط نزوال عند الطلب. يهالتلزيم بمزيد من المعلومات فعل

إدارة المناقصات أو لجنة  أو دارةالعارض للتأثير على اإل من: ان كل محاولة اإلستبعاد والمالحقة طائلة 21-3

أو عملية إرساء العقد قد ينتج عنها  هانتومقار العروض تقييمالتلزيم أو على لجنة الخبراء أثناء عملية 

 عرضه باإلضافة الى إمكانية المالحقة القضائية. ستبعادا
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 نيةالثانية والعشرون: استيفاء الشروط اإلدارية والف المادة

المذكورة  لمواصفاتوا روطعند استيفائه لجميع البنود والش العرضالتلزيم  لجنة: تقبل الشروط استيفاء 22-1

(. ان substantially responsive) جوهريأي تغيير أو تحفظ أو إنحراف  دون روطفي دفتر الش

 :التغيير أو االنحراف الجوهري هو الذي

 ددةوالمح خدماتال ،يؤثر بطريقة أساسية على نوعية أو أداء االشغال، المواد، اآلالت  22-1.1

 في دفتر الشروط؛

 باتحقوق اإلدارة أو واجيحد بدرجة ملموسة، وبما ال يتوافق ودفتر الشروط، من   22-1.2

 العارض؛

 على عدالة التنافس.   يؤثر، في حال قبوله  22-1.3

 بسحببرفض أي عرض غير مطابق وال يسمح بالتالي بجعله مطابقاً  للجنة: تقوم ارضالع رفض 22-2

 .يتم تقييمه مالياً  االنحرافات وال أوالتحفظات 

 نبرأي خبير أو لجنة خبراء مؤهلين لدراسة العروض م نة: يحق للجنة التلزيم، االستعابخبراء االستعانة 22-3

الناحية الفنية لتحديد مدى مطابقتها مع المواصفات الفنية المحددة في الفصل الرابع من دفتر الشروط، 

 مع امكانية اإلستعانة بخبير من اإلدارة المعنية عند اإلقتضاء.

 3-4بحسب المادة  لمطلوبةاإلدارية األصلية ا ستندات: بإمكان العارض إسترجاع الماإلدارية المستندات 22-4

 أعاله وذلك بعد أن تنتهي اللجنة من دراستها ومقارنتها بالنسخ.

 

 وض: مراحل تقييم ومقارنة العرعشرونالثالثة وال المادة

 ،والعشرين أعاله وفق ما يلي ثانيةوفقاً للمادة ال مطابقةلجنة التلزيم بتقييم ومقارنة العروض ال تقوم 23-1

 األّولي للعروض: الفحص 23-2

من أن جميع المستندات والوثائق المطلوبة في  تتأكدبفحص العرض ل التلزيمتقوم لجنة   23-2-1

 أو/و يةموجودة، ومطابقة للمتطلبات اإلدار ينمن تعليمات العارض 1.1-11المادة 

 التقنية، الخ... أو/القانونية و

والبنود المحددة في شروط  شروطبفحص العرض لتتأكد من أن ال التلزيم لجنةتقوم   23-2-2

 العقد العامة والخاصة قد تم قبولها من قبل العارض دون أية تحفظات أو تغييرات.

 ان عدم توافر أي من هذه المعلومات أو المستندات يعّرض العرض  للرفض.  23-2-3

 

 :الفني والتقييمالشروط والبنود،  فحص 23-3
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لجنة التلزيم بفحص النواحي الفنية للعرض المقدم وفقا للمادة الخامسة عشرة من تعليمات  تقوم 23-3-1

المحددة في الجزء الثاني )متطلبات  والشروطللتأكد من أن جميع المتطلبات  رضين،العا

 التوريد( موجودة دون أية تحفظات أو تغييرات.

أن العرض ال يستوفي  لفني،لجنة التلزيم، بعد فحص الشروط والبنود والتقييم ا تقرر اإذ  23-3-2

 الشروط المطلوبة، يعتبر العرض مرفوضاً.

 

 

 المالية وتقييمها: العروض فض 23-4

العروض المالية للعروض  بفض ،عن العارضين المقبولين لينوبوجود ممث ،التلزيملجنة  تقوم 23-4-1

 لسابقة.بنجاح مراحل التقييم ا تاجتاز يالت

 

لجنة التلزيم بدراسة وتقييم العروض المالية ومقارنتها )تتم مقارنة األسعار اإلجمالية  تقوم  23-4-2

للخاضعين وغير الخاضعين لها( آخذة بعين  النسبةالمضافة ب لقيمةشاملًة الضريبة على ا

 االعتبار ما يلي:

في الفصل الثالث من  قبحسب نموذج بيان األسعار المرف ليالعرض الما اكتمال -

 العارضين؛ اتتعليم

كامل  رعدم لحظ إمكانية تلزيم كل بند على حدة )أي التلزيم على اساس سع عند -

الصفقة(  يجوز للجنة التلزيم عند عدم تسعير بند من البنود، اعتبار سعر هذا 

النهائي للعرض كما هو دون إضافة كلفة هذا البند  سعرالبند صفراً واألخذ بال

المسعر وتلزيم الصفقة على هذا األساس. أما اذا كان هذا البند يشكل جزءاً  غير

 ملةالصفقة كما في حال عدم وجود احد جداول األسعار أو صفحة كا منأساسياً 

منه فيجوز عندها للجنة إما رفض العرض وإما تغريم العارض واحتساب كلفة 

تمام عملية التقييم، وفي حال الجدول أو الصفحة وفق السعر األعلى المقّدم بغية إ

 الجدولأتى سعر هذا العرض هو األدنى، تتم ترسية الصفقة على أن يكون سعر 

باقي  نلهم م ةاو البند او الصفحة المغفل إدراجهم وفق أدنى األسعار المعروض

 العارضين.

األسعار ألغراض تصحيح األخطاء الحسابية وفقا للمادة الرابعة  تعديل -

 ه؛أدنا نوالعشري

 أعاله؛  1-11الناجم عن الحسومات المقدمة وفقا للمادة  ألسعارا تعديل -

( وفق نطباقوأساليب المفاضلة )عند اإل املالناجمة عن تطبيق عو التعديالت -

 المحددة في جدول البيانات. معاييرال

 

© Institut Des Finances Basil Fuleihan

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

and is copyrighted work.



     

 

  التلزيم إجراءات – األول الجزء
  العارضين تعليمات: االول الفصل

 

 

:_________________________________المشروع اسم  
 

Page 25 of 123 

 

اللبنانية الجمهورية  
 إسم اإلدارة المعنية

 

 العروض: مقارنة 23-5

العروض المستوفية للشروط لتتمكن من تحديد  جميعبين مضمون  التلزيمتقارن لجنة   23-5-1

أو حامل التنزيل المئوي األقصى كما هو محدد في  2العرض األدنى سعراً )أو األفضل

 4-23للمادة  وفقا وإدارياً، ياً و فن مالياً  المستجيبو (،اتمن جدول البيان 2-1المادة 

 أعاله.

والسماح لمقدم العرض بتقديم األحقّية في التجزئة  العارضينإذا وردت في تعليمات   23-5-2

العروض المالية  تقييمأسعاره لقسم من البنود المكونة لقائمة الكميات، تقوم لجنة التلزيم ب

إلى العرض األدنى سعراً او األفضل  للوصولكل مجموعة او بند على حدة  ساسعلى أ

 .المطلوبة عماللكل قسم أو أكثر من األ

تعطى العروض  انية،من قانون المحاسبة العمومية اللبن 131المادة  مسنداً ألحكا  23-5-3

المقدمة لسلع )مواد وآالت( مصنوعة في لبنان أفضلية بنسبة عشرة بالمئة عن العروض 

 المقدمة لسلع أجنبية.

السلع اللبنانية أفضلية العشرة بالمئة المذكورة في  اءتساوت العروض بعد إعط إذا  23-5-4

 المتساوية وضالمنافسة بطريقة الظرف المختوم بين أصحاب العر أعاله، أعيدت لمادةا

دون سواهم، في الجلسة نفسها، فإذا رفضوا تقديم عروض جديدة أو إذا ظلت عروضهم 

 .متساوية ُعيِّن الملتزم المؤقت بطريقة القرعة بين أصحاب العروض المتساوية

ذا تساوت العروض، ُيعيَّن في االلتزامات التي تجري على أساس تنزيل مئوي، فإ أما  23-5-5

 الملتزم المؤقت بطريقة القرعة بين العروض المتساوية. 

 

 

 في العروض المالية اءالرابعة والعشرون: تصحيح األخط المادة

وفقاً للمادة السابقة.  قة: تقوم اللجنة بمراجعة األخطاء الحسابية فقط للعروض المطابالتصحيح طريقة 24-1

 ويجري التصحيح  على الشكل التالي:

  

الموضوع للبند، الذي ينتج  جماليوقع تعارض بين سعر الوحدة وبين المجموع اإل إذا 24-1-1

ح الم إال إذا وجدت  جموع،عن ضرب سعر الوحدة بالكمية، ُتعتمد سعر الوحدة وُيصحَّ

اللجنة أن هناك خطأً في العالمة العشرية لوحدة السعر، ُيحتسب عندها المجموع الخطي 

 وُتصحح سعر الوحدة ؛

اإلجمالية لكل بند، ُتعتمد هذه المبالغ  الغإذا وقع الخطأ في ناتج عمليات جمع المب  24-1-2

 اإلجمالية وُيصحح المجموع؛

                                                           
2
 .الشروط دفتر يحددها ومعادالت مفاضلة معايير على بناء   األدنى وليس األفضل العرض أساس على التلزيم إعتماد تم حال في  
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في تحديد المبالغ، ُتعتمد المبالغ المذكورة في  امواألرق تإذا وقع تعارض بين الكلما  24-1-3

األرقام كتابًة، إال إذا كان المبلغ المذكور متعلقاً بخطأ حسابي، عندها يصحح وفقاً للبندين 

  السابقين.

 

قيمة العرض على ضوء تصحيح األخطاء السابق ذكرها وتأخذ  بتصحيح: تقوم اللجنة التصحيح نتيجة 24-2

على التصحيح، فإذا امتنع عن الموافقة ُيرفض عرضه وُتصادر قيمة  ةطيموافقة العارض المعني الخ

 الثالثة أعاله. ةالضمان المؤقت تطبيقاً للماد

 

 

 العروضالمستخدمة في تقييم  ملةالخامسة والعشرون: الع المادة

تقديم العروض بالعملة المحددة في جدول البيانات الذي يحدد آلية تقييم العروض في حال السماح  يجب -25

 عملة أو عمالت غير الليرة اللبنانية. إستخدامب
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 إرساء العقد -السادس  البند

 

 السادسة والعشرون: معايير اإلرساء  المادة

 

لجنة التلزيم بإرساء الصفقة مؤقتاً على صاحب العرض المطابق عرضه  قوم:  تالمؤقت التلزيم 26-1

في دفتر الشروط والذي تم اعتباره أفضل العروض طبقاً للمادة الثالثة والعشرين  مطلوبةللمستندات ال

 .ممكنةوذلك بعد التأكد من أهليته وقدرته على تنفيذ العقد بأفضل صورة  هأعال

المبّينة  ادهاعن تأمين البنود المطلوبة بمواصفاتها وأعد والً يكون العارض مسؤ: الملتزم المؤقت مسؤولية 26-2

تصحيح األخطاء الحسابية طبقاً للمادة  اءبالسعر الذي قدمه، وذلك بعد إجر ُملزموهو  الشروطفي دفتر 

 أعاله.  العشرينالرابعة و

اإلنتهاء من فض وتقييم في جلسة فض العروض المالية بعد  ت: يتم التلزيم المؤقاإلرساء موعد 26-3

العروض. وعند تعّقد عمليات التقييم، بإمكان لجنة التلزيم إرجاء فض العروض المالية الى جلسة علنية 

 التقييم المؤقتة. جةنتي نثانية يجري فيها إعال

 

 االتفاق عالسابعة والعشرون:  التبليغ بإرساء االلتزام وتوقي المادة

 

اإلداري( إلى  لسللجنة التلزيم، )وعبر التس رئيس: عند انتهاء جلسة التلزيم، يرفع التقييم محضر 27-1

ويرفقه بكامل الملف المتضمن محضر اللجنة  لزيم،الصالح في اإلدارة كتاباً يضمنه نتيجة الت المرجع

لعقد )يشار المحدد فيه اسم الملتزم المؤقت والسعر الذي ستدفعه اإلدارة له مقابل تأمين البنود موضوع ا

 ندإليه فيما بعد بـ "ثمن العقد"(. ويتضمن محضر التقييم أيضاً إعتراضات العارضين الخطية، ع

 وجودها، ورد اللجنة على تلك اإلعتراضات. 

بجميع بنود دفتر الشروط،  قّيده: يعتبر تقديم العرض إقراراً من موقعه بتالعرض بنتيجة التلزيم صالحية 27-2

اإلعالن،  هذالمدة ستين يوماً من تاريخ  همؤقتاً، أصبح مقيداً بمضمون عرض وإذا أعلن صاحبه ملتزماً 

هذه المدة تصديق االلتزام يحق له أن يتقدم منها خالل ثالثة أيام عمل تلي  لوإذا لم تبلغه اإلدارة خال

تام من تعهده. وإذا لم يقدم هذا الطلب خالل المهلة  لبطلب خطي يطلب فيه اعتباره في ح الستين يوماً 

عن تعهده حتى ولو جاء التبليغ  وعمقيداً تجاه اإلدارة وال يحق له رفض التبليغ أو الرج اعتبرالمحددة، 

 انتهاء مدة الستين يوماً واأليام الثالثة اإلضافية.  دبع

عمل  ماإلدارة خالل سبعة أيا ىعقد  وان يسلمه إل: على الملتزم ان يَوقع الالعقد من الملتزم المؤقت توقيع 27-3
بين  برمةاالتفاقات الم يع)أو أية مهلة أخرى تحددها اإلدارة( من إشعاره بالنتيجة، ، ُيقصد بالعقد جم
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بتصديق  نهونية النهائية وال يعمل به إال بعد اقترا: ال يعتبر التلزيم مكتسباً الصفة القانالصفقة تصديق 27-4
 النفقة وإبالغ التصديق من الملتزم. لعقدالمرجع الصالح 

: في يوم تصديق الصفقة أو في يوم العمل التالي يبادر القسم المختص في اإلدارة بدعوة الملتزم التبليغ 27-5
به. فإذا لم يحضر إلى مكتب اإلدارة ويسعى بجميع الوسائل لالتصال  لنهائي،لتبليغه كتاب التلزيم ا

 دعوةعلى لوحة اإلعالنات عند مداخل مكاتبها، وتعتبر ال وةللتبليغ خالل يومين، تلصق اإلدارة الدع
ناكالً،  ،إنذار وننافذة بحقه فإذا لم يحضر للتبلّغ خالل أسبوع من تاريخ لصق الدعوة اعتبرته اإلدارة، د

 ة العمومية المتعلقة بالنكول. وطّبقت عليه أحكام قانون المحاسب

 

 اإلدارة في الغاء المناقصة  أو استدراج العروض قالثامنة والعشرون: ح المادة

استدراج العروض ورفض  أو ناقصةالحق برفض أو قبول أي عرض، كما أن لها الحق بإلغاء الم لالدارة 28

العقد، دون تحمل أية مسؤولية قانونية او تعويض  إرساءالمقدمة في أي وقت قبل وبعد  روضجميع الع

 المتأثرين بقرارها. متجاه العارض أو الملتز

 التاسعة والعشرون: الضمان النهائي المادة

أن يتقدم العارض الذي رسا عليه االلتزام إلى اإلدارة، خالل عشرة أيام من تاريخ إبالغه تصديق  يجب 29-1

% من قيمة العقد ،وذلك عبر كفالة مصرفية غير مشروطة،  11االلتزام، الضمان النهائي بقيمة توازي 

تدفع قيمتها الى أحد  ةديبالعقد( أو بموجب كفالة نق قةحسب النموذج المرفق في الجزء الرابع )نماذج ملح

المشروع، موضوع الصفقة لصالح  باسم الضمان وذلك لقاء إيصال ويحدد مباشرة صناديق خزينة الدولة

 اإلدارة.

 تفسخ،   1-21و 2-22و 2-22 الموادو األشغالأخّل العارض الذي رسا عليه االلتزام بمتطلبات  إذا 29-2

 المؤقت. نالضما/اإلدارة العقد على مسؤوليته وتصادر التأمين

 

 

 ]المرجع الصالح في اإلدارة إسم [: االسم

 

 الوظيفية: الصفة

 ]اإلدارة اسم[: اإلدارة

 

 :التوقيع

 :التاريخ
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 شروط خاص )نموذجي(  دفتر

 في  لالشتراك

 ]استدراج عروض أو مناقصة[

 اشغال النجاز

 

 

 إجراءات التلزيم  – ولاأل الجزء

  : جدول البيانات الثاني الفصل

 

 

 

 ]الصفقة موضوع التلزيم أو المشروع اسم[ :المشروع

 ]الصفقة موضوع التلزيم أو المعتمد للمشروع المرجع[ :المرجع
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 جدول البيانات

 

 تعليمات

 العارضين

 رقم المادة

 الخاصة بالصفقة البيانات

 تحديد الصفقة وأساسها:  1-1 1

  ]اإلدارة اسم[: اإلدارة

 

 ]المشروع موضوع[: المشروع

 

 ]الموازنة أو مصدر التمويل سنة حدد[ التمويل: :  مصدر

 

 :    ومكان إجراء الصفقة زمان  1-2 1

  ]4)ة(مفتوح أو 3)ة(محصور[   ]استدراج عروض أومناقصة عمومية  [المنافسة:  إطار

 

على  ]إدارة المناقصات أواإلدارة  مكتب[على دفتر الشروط الخاص في  طالعاإل يمكن

 ]:_____________الكامل  العنوان[العنوان التالي: 

 

 وقلقاء شيك مصرفي باسم أمين صند أو مجاناً [ منهاإلستحصال على نسخة  ويمكن

 .]لالستردادليرة لبنانية غير قابلة  ______ بقيمةالخزينة المركزي 

 

في التوقيت المحلي  ]توقيت آخر حدد أوظهراً  12:11[ ساعةتقديم العروض: ال مهلة

  ] السنةو والشهرالتاريخ: اليوم  [من

 

                                                           
 األسعار إستقصاء حاالت في أو المحصور العروض استدراج أو المحصورة المناقصة حالة في فقط محصورة الدعوة تكون  3
 العمومية المناقصة أو المفتوح العروض استدراج حاالت في مفتوحة الدعوة تكون  4
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على العنوان أعاله )عناية  ]المناقصات ارةإد أواإلدارة  مكتب[تقديم العروض:  مكان

رقم  غرفة الوظيفية_____________ الصفة )ة(_____________السيد

)______  

 

 اليوم[أعاله في  نوانومكان فض العروض: ستتم عملية فض العروض في الع موعد

 الساعة مفي تما ] ____ والشهر والسنة باليوم التاريخ أياليوم التالي  أوعينه 

______ . 

 

 لعرضا أوالتنزيل المئوي األقصى  أو لعارضأدنى سعر يقدمه ا [التلزيم:  أساس
 .]األفضل

 

 مكان الصفقة ومدة تنفيذها:   1-3 1

 ] الدعوة( اب)وفقاً لما ورد في خط شهراً  أو أسبوعاً [ ]فترة التنفيذ حدد [التنفيذ:  فترة

 

 عناوين أو الموقع عنوان[على العنوان التالي:  ]عالموقع أو المواق اسم[التسليم:  موقع

  ]:_____________واقعالم

 

 أو DDU [(: Incoterms latest versionالتسليم المحددة في اإلنكوترمز ) شروط

DDP أو...[ . 

 

 :المؤقت للعرض  الضمان 3-1 3

 ]قيمة الضمان كمبلغ وليس كنسبة من العرض أدخل[المؤقت:  نأو التأمي نالضما قيمة

 (______)باألحرف:

 صالحية الضمان: مدة

 صناديق خزينة الدولة إحدى[كان التأمين المؤقت بموجب كفالة نقدية: تدفع قيمتها إلى  إذا

 ]مختصةصندوق اإلدارة ال أو
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الشروط المالية للعارض المقبول، مثال حسابات  حدد[المالية:  المؤهالت {   4-1-1-1

الثالث سنوات الماضية، نسبة  لالدخل السنوي خال لاألرباح والخسائرمع معد

السيولة النقدية، شهادة مصرفية بالمؤهالت المالية، الئحة باآلليات الثقيلة التي 

 ]خازن وإمكانية التخزين...تملكها الشركة، وحجم ورشة الصيانة، وحجم الم

 

للعارض المقبول، مثال  الفنية/التقنيةالشروط  حدد [والفنية: نيةالتق المؤهالت  4-1-1-2 

 ةعدد المشاريع المماثلة المنفذ ماثلة؛إختصاص العارض في تنفيذ مشاريع م

 ]...اضية؛خالل السنوات الخمس الم

 

الشهادات  مثالالشروط المهنية للعارض المقبول،  حدد[ المؤهالت المهنية: 4-1-1-3 

الصناعية أو النوعية المطلوبة؛ كفاءة الجهاز الفني واإلداري؛ كفاءة وكفاية 

 يعملون في المجال المطلوب؛.. ينالهيكلية التنظيمية؛ عدد اإلختصاصيين اللذ

[ 

 

حسب الحاجة :شروط العمل اإلجتماعية،  حدد[طاقات ومؤهالت أخرى:  4-1-1-4 

  ]البيئية،...  

 

 :على العارض تقديم المستندات التالية 4-3 4

المديِرين  أو/مجلس االدارة و عضاءاألساسي )للشركة( مع ذكر أسماء أ النظام -أ
 الحاليين؛

تفويض قانوني )إذا قدم العرض ووقعه شخص غير صاحب الشركة أو   -ب
 المؤسسة العارضة أو أحد المفوضين بالتوقيع عنه( مصدق لدى كاتب العدل؛

عن السجل العدلي للمفوض بالتوقيع عن العارض أو "من يمثله قانونا"  نسخة -ج
 ال يتعدى تاريخه الثالثة أشهر، خاٍل من أي حكم شائن؛

ة الهوية الحديثة أو صورة عن بيان القيد االفرادي )للمفوض عن بطاق صورة -د
 بالتوقيع(؛

معنويين، صورة عقد  أو/كان العرض باسم إئتالف من أشخاص طبيعيين و إذا -ه
الشراكة مصدقة لدى كاتب العدل )يبّين مسؤوليات كل طرف وإسم الطرف 

ل والتضامن( جميع األطراف مسؤولين بالتكاف كونالمفّوض أمام اإلدارة وبحيث ي
تجارية ال يعود تاريخها ألكثر من سنة ، أو شهادة تثبت أن العارض  ذاعةأو إ

الشخص  ّين)منذ أكثر من ستة أشهر( على أن تب جاريمسجل في السجل الت
 المفّوض بالتوقيع ومحل اإلقامة؛

التعهد وفق النموذج المرفق موقعا" وممهورا" من العارض مع طوابع  كتاب -و
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 سعرل.ل. ويتضمن التعهد، تأكيد العارض اللتزامه بال 50,000مالية بقيمة 
على أن اإلدارة غير ملزمة بقبول أي  موافقةوبصالحية العرض، وإعالنه ال

 عرض تتلقاه؛
إفادة صادرة عن غرفة التجارة والصناعة  }اللزوم لبعض الصفقات عند{ -ز

يتعاطى إنجاز العام الحالي أو العام الماضي تثبت ان العارض  لوالزراعة خال
 مطلوبة؛وتنفيذ األشغال ال

لالشتراك في المناقصات  ماعيذمة من الصندوق الوطني للضمان االجت براءة -ح
 حةو إستدراجات العروض واالتفاقات بالتراضي العائدة لالدارات الرسمية، صال

النسخة االساسية او صورة  - )استدراج العروض أو(بتاريخ جلسة المناقصة 
 صل؛اال طبقمصدقة 

بحالة  لشركةبالوقوعات القضائية من الجهات المختصة بعدم وجود ا إفادة -ط
ألكثر من ثالثة أشهر من الموعد المحدد  تاريخهاإفالس أو قيد التصفية، ال يعود 

 لتقديم العروض؛
 المالية ؛ زارةتسجيل في و شهادة -ي
إفادة من العارض بأن  أو المضافة مةفي مديرية الضريبة على القي سجيلت شهادة -ك

 التسجيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة ال ينطبق عليه؛
المؤهالت المالية: تقارير المدققين الماليين المجازين للسنوات الثالث  إثبات -ل

عند االنطباق(،  –حساب حديث )لألفراد العارضين  شف)للشركة( أو ك الماضية
  ؛]أية مستندات أخرى... حدد[

: شهادة حسن تنفيذ وإنجاز لمشاريع مماثلة )من حيث يةإثبات المؤهالت الفن  -م
 ؛]أية مستندات أخرى... حدد[ الحجم والنوع(،

 ؛]...لحاجةبحسب ا وبةالمستندات المطل حدد[المهنية:  ؤهالتالم إثبات -ن
صادرة عن إحدى نقابتي المهندسين في لبنان تثبت أن المهندس ،إن بصفته  إفادة -س

على أساس وجوده فيها،  مصنف( سةالشخصية أو كمهندس )في شركة او مؤس
تاريخ هذه اإلفادة إلى ما قبل بداية  يعودال يزال منتمياً إلى إحداهما على أن ال 

 العام الذي تجري خالله جلسة فض العروض؛
العامة للمباني في وزارة  ريةف وعدم إقصاء صادرة عن المديتصني إفادة -ع

إلى ما قبل ستة أشهر من تاريخ جلسة فض  اريخها،ال يعود ت مةاألشغال العا
 العروض؛    

تقديم سلع )آالت(  عارضاللزوم(: تصريح من المصنِّع )أو الوكيل( يخول ال عند) -ف
 المصنِّع في عرضه صالحة بتاريخ تقديم العرض؛

اللزوم(: تصريح من المقاول من الباطن يخول العارض تقديم خدماته في  )عند -ص
 عرضه صالحة بتاريخ تقديم العرض؛

يثبت صحة الوكالة أو  يحال تقديم عرض من شركة أجنبية:المستند، الذ في -ق
عليه أيضا  قفي لبنان )وكيل أو شريك لبناني، تنطب الجنبيةصحة تمثيل الشركة ا

الشروط والمستندات المطلوبة للعارض اللبناني(، مصدقاً من الجهة التي ترعى 
الشركة  حسب االصول وحسب قانون البلد الذي أنشئت الشركة وفقاً  هوجود هذ
 لقوانينه؛*

 (؛قيثبت شراء العارض لدفتر الشروط الخاص )إن كان ينطب وصل -ر
 أواستدراج(مشاركة في المناقصة عن خطاب الدعوة لل نسخة :(بق)إن كان ينط -ش

 ؛)العروض
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أية مستندات أخرى إثباتًا للمؤهالت اإلضافية المطلوبة بحسب الحاجة:  حدد[ -ت
 ؛]شروط العمل اإلجتماعية، البيئية ،...  

 

 
 

معنويين، فعلى كل شريك في  أو/و بيعيينحال تقّدم بعرض إئتالف من أشخاص ط في

 كافة التعهدات. ىهذا اإلئتالف تقديم كافة الوثائق والمستندات المذكورة أعاله والتوقيع عل

 
* في حال تقدمت بالعرض شركة أجنبية، يجب تقديم كافة المستندات المذكورة أعاله 

تسجيل وذلك بحسب القوانين واألنظمة المرعية اإلجراء في موطن الشركة مع شهادة 
الشركة في موطن الشركة مصدقة من السفارة اللبنانية ووزارة الخارجية في لبنان؛ 

بلغة أجنبية بترجمة قانونية مصدقة  صادرةترفق كافة المستندات اإلدارية والقانونية ال
 الى اللغة العربية.

2 

 

 المواقع: زيارة

  }:حال اإلنطباق في{

 ]والساعة والسنة والشهرالزيارة: اليوم  موعد[زيارة الموقع: بتاريخ  موعد

 

 ]الموقع عنوان[: العنوان

 عنوان الشخص المخّول من اإلدارة بإستالم إيضاحات العارضين: 8-1 8

  ؛___________________:االسم

 ؛_________________________الوظيفية: الصفة

 ؛______________________________:العنوان

  ؛________________الفاكس: رقم

 ]____________________:إللكترونيا البريد

8 

 

 :اإلجابة على االستفسارات 8-3

المهلة المحددة لتقديم  ثلث أوأيام  عشرة[موعد لطلب إيضاحات من اإلدارة:  آخر

يوماً على األقل من التاريخ النهائي المحدد لتقديم  ]مهلة أخرى حدد أو  وضالعر

 العروض. 

 

 حدد أو المحددة لتقديم العروض مهلةال سدس[إبالغ العارضين جواب اإلدارة:  موعد
Institut Des Finances Basil Fuleihan © .لعروضلتقديم ا دالمحد يعلى األقل من التاريخ النهائ يوماً  ] مهلة أخرى
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 تعديل مستندات دفتر الشروط: 1-3 1

سيتم تبليغ هذا الملحق مباشرًة الى  }ورةالفقرة التالية في عمليات التلزيم المحص تستخدم{

 العارضين المدعوين في عمليات التلزيم المحصورة.

 راإلعالن عن هذا الملحق عب مسيت }ةالفقرة التالية في عمليات التلزيم العلني تستخدم{

 وفقاً لألصول.   إلعالنا

11 

 

 المكونة للعرض: المستندات

 أومسعرة  نشاطات/المياتاألسعار أو قائمة الك انبي [: يتألّف العرض المالي من د 11-1

 .في الفصل الخامس المرفقوفق النموذج  ]المئوي  تنزيلبيان بقيمة ال

 

11 11-2 

 ]العربية أوالفرنسية  أو اإلنكليزية[: يةاللغة المعتمدة للوثائق الفن 

 :طريقة التلزيم 11-2 11

على أساس تنزيل  أومن العارض  مةقائمة الكميات/النشاطات المسعرة المقد [أساس  على

 ]مئوي

 

 :بيان األسعار 11-3 11

 ]بأي عملة أخرى متداولة بسهولة في لبنان أواللبنانية  بالليرة[تقديم العرض المالي:  يجب

 

 :صالحية العرض 12-1 12

 ]أخرىفترة  حدد أوأشهر  ثالثة[صالحية العرض:  مدة

 

14 

 

 العرض شكل  14-1

أي عدد آخر مع  حدد أونسخ  ثالث[على العارض تقديم  صلي،الى العرض األ إضافةً 
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 عن عرضه.  ] قدر اإلمكان ئيةمراعاة الشروط البي

 

11 

 

 الغالفات وتمييزها:الغالف األول: مضمون 

غير  أو مطلوبة[موقعة وممهورة من العارض  ية: مستندات دفتر الشروط األصل11-1-1

 ]مطلوبة

 

األشغال  عيِّنات عن ألول: يجب أن يتضمن الغالف انطباقحال اإل فيه -11-1-1
وحدد إمكانية وكيفية وتوقيت  مبحسب الحاجة وعند اللزو حدد[التالية:  واللوازم الموادو

  ]إسترداد العيِّنات

 

حسب  لإلضافة[يجب توافرها مع العرض الفني:  رىالمتطلبات األخ حددو-11-1-1
 ]المقتضى

 الثاني: الغالف 17-1-1  11

 .}نسخة الكترونية عن بيان األسعار يتضمن{

11 11-2  

في حال المناقصات  { اتعن إدارة المناقص رالصاد موحدالغالف الخارجي  ال يعتمد [

 ] } العمومية أو المحصورة

 األسود: حبرأو ُيكتب على الغالف الخارجي وبال ُيطبع

 ]اسم[لزوم  ]المشروع اسم [لتلزيم  ]استدراج عروض أو مناقصة 
 . ]اإلدارة

   "المحدد لفض العروض بحسب دفتر  خالتاري أدخل["ال يفتح قبل
 .]الشروط

 

11 

 

 العروض: تقديممكان  11-3

 ]إدارة المناقصات أو اإلدارة اسم[

 

 ]السيد)ة( ________________________ عناية[
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 ]الوظيفية _______________________ الصفة[

 ]_____________________________ عنوان[

 

 ]____________: ___________   فاكس: هاتف[

 :موعد فض العروض 11-1 11

 ]اقصاتإدارة المن أو اإلدارة[المسؤولة عن فض وتقييم العروض هي  الجهة

 العروض المالية وتقييمها: فض 23

 ]التنزيل المئوي األقصى ملحا أو 1األفضل أوسعراً  األدنى[العرض  تحديد

 في حال إعتماد التلزيم ألفضل العروض: فاضلةالم معايير 23-4-2

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

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

 إستعماله في التقييم:... ةالمفاضلة الثالث وكيفي معيار -

 ...الخ -

 : }التاليينأحد الخيارين  حدد{في تقييم العروض لمستخدمةا العملة 21

 التقييم على أساس هذه العملة. وسيتم يجب تقديم العروض بالليرة اللبنانية -

يمكن تقديم العروض بأي عملة أخرى سهلة التداول في لبنان. بهدف المقارنة فقط،  -

معدل سعر الصرف الوسطي  معمالت العروض الى الليرة اللبنانية بإستخدا سيتم تحويل

 .وضالصادر عن مصرف لبنان بتاريخ أول يوم عمل يسبق موعد تقديم العر

 

22 

 

 ]مهلة أخرى حدد أوأيام  سبعة[: في خالل من الملتزم المؤقت عقدال توقيع  22-3

 : ليغالتب  22-1 22

الملتزم وجاهياً وخطياً لتبليغه كتاب التلزيم  عوةبد ]المختص في اإلدارة القسم[ يبادر

 النهائي

                                                           
5
 .الشروط دفتر يحددها ومعادالت معايير على بناء   األدنى وليس األفضل العرض أساس على التلزيم إعتماد تم حال في  
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 شروط خاص )نموذجي(  دفتر

 في  لالشتراك

 ]ضاستدراج عرو أو مناقصة[

 اشغال انجاز

 

 

 إجراءات التلزيم  –األول  الجزء

 العرض ماذج: نالثالث الفصل

 

 

 

 ]لتلزيمالصفقة موضوع ا أو المشروع اسم[ :المشروع

 ]الصفقة موضوع التلزيم أو المعتمد للمشروع المرجع[ :المرجع
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 نماذج العرض –الفصل الثالث  محتويات

 

 معلومات العارض نموذج -أ

 

 بيان العارض بالمشاريع المشابهة المنّفذة  نموذج -ب

 

  بيان العارض بالدخل السنوي نموذج -ج

 

 

 والمواصفات النشاطات/قائمة الكميات نموذج -د

 

 

ومجمل  وب،* ان النماذج المبّينة في هذا الفصل هي لمساعدة العارض في إستكمال عرضه بالشكل المطل

ووثائق ومعلومات إضافية،  تنداتال تشكل عرضاً كامالً؛ بل على العارض إضافة مس -بحد ذاتها -النماذج

 الومتطلبات التوريد( وذلك إلستكم نوالمضمون المطلوبين بحسب دفتر الشروط )تعليمات العارضي كلبالش

عرضه.
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 معلومات العارض نموذج

 

 أن يمأل هذا النموذج وفقا للتعليمات المدرجة أدناه[ رض]على العا

 ]الصفقة موضوع التلزيم أو لمشروعا اسم[ :المشروع

 ]لتلزيمالصفقة موضوع ا أو للمشروعالمعتمد  المرجع[ :المرجع

 [(تاريخ تقديم العروض )اليوم/ الشهر/ السنة أدخل] :التاريخ

  _________من  ________ صفحة

 

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

يجب إدراج االسم  ،المعنويين أو/من األشخاص الطبيعيين و . في حالة كان العارض مشروعاً مشتركاً أو إئتالفاً لعدد2

 ]أدخل االسم القانوني لكل شريك[القانوني لكل شريك: 

 [ولة]أدخل اسم الدالعطاء فعالً:  قدم. الدولة المسجل فيها م3

 ]أدخل سنة التسجيل[. سنة تسجيل العارض: 4

 [العنوان]أدخل : االمسجل فيه ةالرسمي للعارض في الدول نوان. الع1

 ]أدخل األسماء والجنسيات[وجنسّية المالكين:  أسماء .2

 . ___________________ الجنسية:أ

 . __________________ الجنسية:ب

 . __________________ الجنسية:ج

 ...الخ

 

 عن المفوض القانوني للعارض معلومات .2

 ]أدخل اسم المفوض القانوني[: االسم

 ]أدخل الصفة الوظيفية[الوظيفية:  الصفة

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

 اإللكتروني المفوض القانوني[ البريد أدخل]اإللكتروني:  البريد

اإلدارة تعديل الالئحة أدناه  على{ المرفقة[]ضع إشارة بجانب الوثائق األصلية من:  يةالوثائق األصل نع خ. مرفق نس8

 :}لخاصالبيانات ومتطلبات دفتر الشروط ا لبحسب جدو

 أو المديِرين الحاليين؛ /األساسي )للشركة( مع ذكر أسماء أعضاء مجلس االدارة و النظام 

العرض ووقعه شخص غير صاحب الشركة أو المؤسسة العارضة أو أحد المفوضين بالتوقيع  قدمتفويض قانوني )إذا  

 عنه( مصدق لدى كاتب العدل؛

الثالثة أشهر، خاٍل من  هالعدلي للمفوض بالتوقيع عن العارض أو من يمثله قانونا" ال يتعدى تاريخ السجلنسخة عن  

 شائن؛ حكمأي 

 (؛بالتوقيعبيان القيد االفرادي )للمفوض  نع صورة عن بطاقة الهوية الحديثة أو صورة 

كاتب العدل أو  ىمعنويين، صورة عقد الشراكة مصدقة لد أو/إذا كان العرض باسم إئتالف من أشخاص طبيعيين و 
بحيث يكون إذاعة تجارية ال يعود تاريخها ألكثر من سنة )يبّين مسؤوليات كل طرف وإسم الطرف المفّوض أمام اإلدارة و

)منذ أكثر من ستة  تجاريالسجل ال في( ، أو شهادة تثبت أن العارض مسجل نمسؤولين بالتكافل والتضام رافجميع األط
 أشهر(، على أن تبين الشخص المفّوض بالتوقيع ومحل اإلقامة ؛ )في هذه الحالة، على كل شريك تعبئة هذا النموذج(.

 

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

 انالعام الماضي تثبت  أوصادرة عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة خالل العام الحالي  إفادة }اإلنطباق عند{ 

 األشغال المطلوبة؛ فيذالعارض يتعاطى إنجاز وتن

راك في المناقصات و إستدراجات العروض واالتفاقات براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لالشت 

النسخة االساسية او صورة  - ]استدراج العروض أو المناقصة[ لسةبتاريخ ج الحةبالتراضي العائدة لالدارات الرسمية، ص

 مصدقة طبق االصل ؛

 
ال يعود تاريخها  لتصفية،الجهات المختصة بعدم وجود الشركة بحالة إفالس أو قيد ا نإفادة بالوقوعات القضائية م 

 من ثالثة أشهر من الموعد المحدد لتقديم العروض؛ ثرألك
 

 المالية ؛ في وزارة تسجيلشهادة  

الضريبة على  يةبأن التسجيل في مدير لعارضفي مديرية الضريبة على القيمة المضافة أو إفادة من ا تسجيلشهادة  

 ال ينطبق عليه؛ ةالقيمة المضاف

)للشركة( أو كشف حساب حديث  ةإثبات المؤهالت المالية: تقارير المدققين الماليين المجازين للسنوات الثالث الماضي 

 عند االنطباق(؛ –العارضين  راد)لألف

 إثبات المؤهالت الفنية: : شهادة حسن تنفيذ وإنجاز لمشاريع مماثلة )من حيث الحجم والنوع(؛ 

الشهادات الصناعية أو النوعية المطلوبة؛  مثال المستندات المطلوبة بحسب الحاجة حدد[: يةالمؤهالت المهن إثبات 

 ؛]جال المطلوب؛...كفاءة الهيكلية التنظيمية ؛ كفاءة الجهاز الفني واإلداري وعدد اإلختصاصيين اللذين يعملون في الم

في لبنان تثبت أن المهندس ،إن بصفته الشخصية أو كمهندس )في شركة او  دسينإفادة صادرة عن إحدى نقابتي المهن 

ما قبل بداية  إلىما على أن ال يعود تاريخ هذه اإلفادة مؤسسة( مصنف على أساس وجوده فيها، ال يزال منتميا" إلى إحداه
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تاريخها إلى ما قبل  ودإفادة تصنيف وعدم إقصاء صادرة عن المديرية العامة للمباني في وزارة األشغال العامة ،ال يع 

 ستة أشهر من تاريخ جلسة فض العروض.    

في عرضه صالحة بتاريخ  صنِّعسلع )آالت( الم يممن المصنِّع )أو الوكيل( يخول العارض تقد يح)عند اللزوم( تصر 

 تقديم العرض ؛

 )عند اللزوم( تصريح من المقاول من الباطن يخول العارض تقديم خدماته في عرضه صالحة بتاريخ تقديم العرض؛ 

أو صحة تمثيل الشركة االجنبية في  وكالةحال تقديم عرض من شركة أجنبية:المستند، الذي يثبت صحة ال في 

(، مصدقاً من الجهة التي نانيالمطلوبة للعارض اللب تنداتالشروط والمس البنان)وكيل أو شريك لبناني، تنطبق عليه أيض

 *انينه؛أنشئت الشركة وفقاً لقوترعى وجود هذه الشركة حسب االصول وحسب قانون البلد الذي 

 ؛(قوصل يثبت شراء العارض لدفتر الشروط الخاص )إن كان ينطب 

 ؛ ]استدراج العروض أو  المناقصة[( نسخة عن خطاب الدعوة للمشاركة في ينطبق)إن كان  

 ؛]الئحة بجميع تلك المستندات أدخل[العرض الفني:  تمستندا جميع 

  : شروط العمل اإلجتماعية، البيئية ،...المستندات األخرى المطلوبة إلثبات  المؤهالت اإلضافية بحسب الحاجة حدد[ 
[ 

 

واألنظمة  نوذلك بحسب القواني الهتقديم كافة المستندات المذكورة أع يجبحال تقدمت بالعرض شركة أجنبية،  في* 

 ةالمرعية اإلجراء في موطن الشركة مع شهادة تسجيل الشركة في موطن الشركة مصدقة من السفارة اللبنانية ووزار

الصادرة بلغة أجنبية بترجمة قانونية مصدقة الى اللغة  نيةوالقانو اإلدارية مستنداتفي لبنان؛ ترفق كافة ال رجيةالخا

  العربية.
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 ةالمشابهة المنّفذ لمشاريعالعارض با بيان

   بحسب عدد المشاريع المشابهة المطلوبة. في حال تشكل العارض من تجمع تبيانا مالعارض تقدي على[

 ] أفراد، على كل شريك تقديم البيانات التالية. أو/و تشركا

 

 

 (:لعملةالقيمة التقديرية للمشروع )وا 

 

 اسم المشروع ومرجعه: 

 

التقديرية للقسم المنجز من قبل العارض في  القيمة 

 هذا المشروع:

 

 حيث تم تنفيذ المشروع: البلد 

 

 فترة تنفيذ المشروع )باألشهر(: 

 

 

: )ملتزم أساسي، مقاول عفي هذا المشرو لدورا 

 من الباطن، شريك،...(

 تاريخ البدء بالتنفيذ: 

  

على  المشرفوعنوانه واسم  العمل صاحبإسم  

 المشروع من قبله:

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

 

واآلالت والمواد التي وّردها  شغالاال تعداد 

 العارض في هذا المشروع:

 

 وصف مقتضب للمشروع: 
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 بالدخل السنوي العارض بيان

  من تجمع رضالبيانات بحسب المطلوب مع تحديد العملة المستخدمة. في حال تشكل العا تقديمالعارض  على[

 ]أفراد، على كل شريك تقديم البيانات التالية. أو/و تشركا

 

 

 السنوي  الدخل السنوي العام الدخل 

 )من المشاريع ذات صلة بالمشروع(

 السنة

 (Nالسنة الحالية )   

   (N-1) 

   (N-2) 

   (N-3) 

  المعدل   
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 صفاتالنشاطات( والموا او/و)الكميات قائمة

 

وفق التعليمات المدونة أدناه؛ يجب أن تتطابق  فاتيمأل نموذج جدول الكميات والمواص أن العارض على]

في جدول الكميات مع الئحة االشغال، المواد والخدمات المتصلة بها المحددة من قبل اإلدارة  لبنودالئحة ا

 في قائمة الكميات ومتطلبات التوريد[.
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 والمواصفات  )و/او النشاطات( اتالكمي قائمة

 _____ نرقم الصفحة: _____م                                                                                 : _______________                                                  التاريخ

 المرجع: _______________                         أو الصفقة موضوع التلزيم: ________                                                                                             المشروع

 واآلالت المواد ندالب رقم

 

المواد  مواصفات / النشاط الكمية الوحدة

 نشاطاتواآلالت/ال

 المطلوبة

المواد واآلالت/النشاطات المعروضة  مواصفات

افضل( من  تكون والتي يجب ان تطابق )او

 اإلدارة بموافقة لوبةالمواصفات المط

 أو تعليق تفسير

رقم كل  أدخل]

 [بند
 الموادأسماء  أدخل]

والخدمات  واآلالت

 بها...[ قةالمتعل

/نسبة كل ةكمي أدخل] [وحدات القياس أدخل]

بند/نشاط بحسب وحدة 

 [المحددة اسالقي

]أدخل المواصفات كما 

 ]حددتها اإلدارة 

العارض مع أسماء  يعرضهاالمواصفات كما  أدخل]

 ] الماركات أو الموديالت...

أي اختالف بين  إشرح]

وتلك  وبةالمواصفات المطل

 ]المعروضة

       

       

       

 العارض: اسم 

 :المفوض بالتوقيع اسم

 الوظيفية: الصفة

 :التوقيع
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 شروط خاص )نموذجي( دفتر
 في  لالشتراك

 ]استدراج عروض أو مناقصة[

 اشغال إلنجاز

 

  متطلبات التوريد –الثاني  الجزء

 الفنية  فاتالرابع: المواص الفصل

 

 

 

 ]الصفقة موضوع التلزيم أو المشروع اسم[ :المشروع

 ]الصفقة موضوع التلزيم أو المعتمد للمشروع المرجع[ :المرجع
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 الفنية المواصفات

 لإلدارة تتوجيها    

 }التالية بالمواصفات الفنية المحددة للمشروع جيهاتوالتو روحاتالش إستبدالاإلدارة  على{

لالشغال، المواد، اآلالت،  فنيةال والخصائص حاجات اإلدارة من المواصفات الفنية هو تحديد الهدف إن

 عأو مصان ركاتالمهتمين بالتوريد، من ش طالعبها. هذا التحديد يهدف الى إ تصلةالخدمات و المهارات الم

 بشكل دقيق وواضح وكامل، ليتسنى لهم تقديم عرٍض مطابق للمطلوب. ، دارةاإلأو  أفراد، على حاجات 

 الفنية: فاتاألساسية إلعداد المواص الخطوات

 أو/مستندات و  أو/و امأقس أو/و مصالح أو/والمعطيات من أفراد، و لمعلوماتمصادر ا تحديد -1

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

 المستفيدون المباشرون من االشغال موضوع الصفقة من أهم مصادر المعلومات. يعتبر -أ

االستعانة بخبير أو خبراء تقنيين )مع تفادي  دمعقدة، من المفي مواد و آالت حال توريد في -ب

 أي إمكانية للتضارب في المصالح(.

 ضرورية. LIBNORبمواصفات  اإلستعانة -ج

 لمواصفات المعتمدة دوليا و عالميا مع مراعات إمكانيات السوق.با اإلستعانة -د

في  الموجودة واآلالت موادمن عدد من المصّنعين تعطي اإلدارة  فكرة حول ال كاتالوجات -ه

 السوق.

والحاجات  لسوقمراعات إمكانيات ا شرطاإلنترنت من مصادر المعلومات المهمة ب يعتبر -و

 المعلومات.    ذهه مصادر ةمصداقي راعاةالضرورية، وم

 

 .  ذهاالسوق للتأكد من إمكانية إيجاد مصادر توريد للمواد االزمة لالشغال المنوي تنفي دراسة -2

 

 البحث واإلضطالع. يادالحاجات بشكل يتطور تدريجياً مع إزد توثيق -3

 

 الفنية. تالمواصفا إنتاج -4

 

 .واصفاتبين مختلف الم فاضلة)في حال وجودها( للتمايز والم نيةشروط المفاضلة التق تحديد -5
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 المواصفات نهائياً والحصول على الموافقات بحسب األصول اإلدارية. إنجاز -6

 

 قائمة مفصلة بالمواصفات الفنية آخذة بعين االعتبار ما يلي: اإلدارة أن تعد   على

 خاللها أن تحدد ما إذا كانت  من اإلدارةتستطيع  واضحةالمواصفات الفنية من مؤشرات  تتألّف
المواصفات الفنية التي يقدمها العارضون مطابقة للمواصفات المطلوبة وبالتالي تستطيع تقييم 

جيداً ستسّهل  محددةفإن المواصفات الفنية ال ولذاالعروض وتحديد مدى استجابتها لدفتر الشروط. 
وتقييمها  صها، باإلضافة إلى فح نيعملية إعداد العروض المستوفية للمواصفات من قبل العارض

 .اإلدارةومقارنتها من قبل 
 

 جديدة وغير مستخدمة وتحدد  المطلوبةوالمواد واآلالت  يعالمواصفات عادًة أن تكون جم تتطلب
 المواد المستعملة، ما لم يذكر غير ذلك في العقد. فاتدرجة التطور في التصميم ومواص

 

 اتن أفضل الممارسات الممكنة. وقد توفر النماذج لمواصفأن تستفيد المواصفات الفنية م يجب 
استخدمت في صفقات ناجحة مشابهة في لبنان أو القطاع، أرضية صلبة في وضع المواصفات 

 .ةالفني
 

  ّعلى مدى تعقيد المواد وتكرار  مدقد يكون مفيدا، وهذا يعت نيةالف اصفاتوضع معايير ثابتة للمو إن
يد. كما يجب أن تكون المواصفات الفنية واسعة لتتجنب تقييد الصنعة، من عمليات التور لنوعهذا ا

 اشغال شبيهة. ذتنفيفي  دةوالمواد، واآلالت المستخدمة عا
 

 والمواد والمصنعية في دفتر الشروط يجب أن ال تكون مقيِّدة. يجب تجنب  تلآلال ددةالمح المعايير
وأرقام األدلة المصورة، أو أية تفاصيل أخرى تحصر المواد والبنود  ة،اإلشارة لألسماء التجاري
مصنع معين، وذلك قدر اإلمكان. في حال لم يكن ذلك ممكناً يجب أن  نالمطلوبة بتلك المنتجة م

 ". اإلدارة موافقةبيتبع وصف هذه البنود جملة "أو ما يعادلها 
 

 للحصر: الا يتعلق بالنقاط التالية، كأمثلة أن تبين المواصفات الفنية جميع المتطلبات فيم يجب 
 موادالمواد والمصنعية المطلوبة إلنتاج وتصنيع هذه ال معايير  )أ(

 األداء البيئي المطلوبة اتالجودة ومستوي مستويات )ب(

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

 اد المطلوبةلآلالت، والمو األداء أو/و المقاسات )د(

 التوضيب طريقة )هـ(
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لتحقيق التسليم/االنتهاء على أكمل  ةعمل إضافي و/أو خدمات متصلة به مطلوب أي )و(

 وجه.

 اإلدارةمشاركة  ةالنشاطات التي يجب تنفيذها من قبل العارض وطبيع تفاصيل )ز(

 .فيها

 لتعويضاتبتفاصيل الضمانات التي تغطي اآلالت والمواد ومواصفات ا قائمة )ح(

 .لضماناتالمقطوعة التي ستطبق في حالة عدم تحقيق ا

 بمهل التسليم المطلوبة جدول )ط(

 

 أن تبين المواصفات جميع المتطلبات والخصائص الفنية واألدائية، بما في ذلك القيم العليا  يجب
اصاً عند الضرورة، نموذجا خ ،اإلدارةوالدنيا المضمونة أو المقبولة، كما هو مناسب. تضيف 

تفصيلية حول هذه  لوماتالفصل الثالث( ليبين فيه العارض مع –)يرفق بنماذج العرض 
الخصائص األدائية مقابل هذه القيم المضمونة أو المقبولة؛ كما وبإمكان العارض تحديد المواصفات 

 اإلضافية في حال وجود معايير مفاضلة تقنية.
 

المواصفات الفنية أو جزءاً منها، أو جداول  هذهضه جميع العارض أن يبين في عر من اإلدارةتطلب  عندما

التي  طريقةوال لوبةفنية أخرى، عليها أن تحدد بالتفصيل مدى وطبيعة المعلومات المط ماتفنية أو معلو

 بها في العرض من قبل العارض. هايجب تقديم

 

 

 الفنية إحترام الشروط التالية أيضاً: واصفاتالم على

 في الوصف من دون غموض ةوالدق الوضوح -

 المبسطة وغير المعقدة اللغة -

 اإلكتمال -

 هو داخل في الصفقة وما هو خارج إطار الصفقة افي تحديد م الدقة -

 أساسي للوضوح كشرطوالدقة في إستعمال التعابير؛ التعيين  التحديد -

 الفنية مواصفاتواضحة لل هيكلية -

 للحاجات بأقسام منفصلة تفصيل -

 تقييد المنافسة أو ترجيح كفة أحد المنافسين دمنف أو منتج محدد، عاإلنحياز ألي ص عدم -
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 المواصفات والشروط والمعايير الوطنية )والدولية والعالمية إذا اقتضت الحاجة(  إحترام -

 فيما بين المواصفات والمتطلبات لتضاربوعدم ا التناسق -

 )المواد واآلالت( للغاية والهدف المنشودين منها لعإنطباق الس ضمان -

 

م ملخصا بالمواصفات الفنية.  على{ اإلدارة أن ُتدخل المعلومات في الجداول التالية، عندما يمكنها أن تقدِّ

 .}مطلوبةإليضاح كيفية تطابقها مع المواصفات ال هاً وعلى العارض أن يجهز جدوالً مشاب
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 فنيةالمواصفات ال ملخص

 االشغال والمواد واآلالت والمهارات تتوافق مع المعايير والمواصفات الفنية التالية: ان

   

 البند رقم
واآلالت والخدمات  المواد أسماء

 المتصلة بها
 الفنية واصفاتوالم المعايير

 ]أدخل المعايير والمواصفات الفنية[ ]أدخل االسم[ ]أدخل رقم البند[

   

   

   

   

   

 

 المعايير والمواصفات الفنية تفاصيل

 مفصالً للمواصفات الفنية[ وصفاً  أدخل]

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

]"_______  
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  التصاميم

 

"ال يتضمن تصاميم، مخططات، حسابات  أوالشروط ]"يتضمن تصاميم، مخططات، حسابات..."  دفتر

.]"... 

 ]أدخل قائمة التصاميم التالية إذا كانت هذه الوثائق سيتم ضمها[:

 

 التصاميم قائمة

 ستندالم نوع الغرض المستند اسم المستند رقم
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 الهندسي لفحصوا االختبار

 

 [قائمة االختبارات والفحوص الهندسية أدخلإجراء االختبارات والفحوص الهندسية التالية: ] سيتم

 

 االختبارات والفحص الهندسي قائمة

 و/أو الفحص الهندسي االختبار ملخص لكل بند وصف البند  رقم
أخرى: أوقات إجراء  تفاصيل [

 ]اإلختبارات،...
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 شروط خاص )نموذجي( دفتر

 في  لالشتراك

 ]استدراج عروض أو مناقصة[

 أشغال إلنجاز

 

 

 

  متطلبات التوريد –الثاني  الجزء

 الخامس: قائمة الكميات/النشاطات الفصل

 

 

 

 ]الصفقة موضوع التلزيم أو المشروع اسم[ :المشروع

 ]الصفقة موضوع التلزيم أو المعتمد للمشروع المرجع[ :المرجع
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 /النشاطاتياتالكم قائمة

 

 لإلدارة توجيهات             

 

معلومات كافية حول كميات األشغال التي يجب تنفيذها حتى يتسنى  رهو توفي ياتالهدف من جدول الكم إن{

الدوري  حديدتقديم عروٍض محددة ودقيقة، وبالتالي توفير جدول كميات مسّعر الستخدامه في الت رضينللعا

لقيمة األشغال المنفذة، عند الدخول في عقد. أما في حالة العقود اإلجمالية، يستبدل جدول الكميات بجدول 

 . ءشاطات في جميع بنود هذا الجزالن

 مختلفةواف للتمييز بين الفئات ال كلهذه األهداف، ال بد من تفصيل األشغال كبنود في جدول الكميات بش لتحقيق

أو ظروف أخرى قد ينجم عنها  فةالمتشابهة والمنفذة في مواقع مختل ةمن األشغال أو بين األشغال ذات الطبيع

ومع مراعاة هذه االحتياجات، ال بد أن يكون شكل ومحتويات جدول الكميات بسيطا للكلفة.  ةاعتبارات مختلف

 وموجزا قدر المستطاع.

 

 اتالنشاط جدول

المثالي هو قائمة بالنشاطات بإطار زمني وأسعار يعكس نطاق وتوقيت العمل. والهدف من  شاطاتجدول الن إن

انيا لتسهيل تحديد قيمة أي أمر تغييري. عمليا، ال الدفع بشكل رئيسي على أساس مراحل وث هيلالتسعير هو تس

 ذهيحدد عناصر النطاق وأسعار ه نهيتم االلتفات إلى  عنصر الوقت في جدول النشاطات للعقود اإلجمالية، ولك

 العناصر. 

 جداول فرعية يتم تجميعها وفقا لطبيعتها وموقعها ووقت العمل . نشاطاتيضم أي جدول  قد

 

 اليومية عمالاأل جدول

فقط إذا كان هناك احتمال كبير لظهور عمل خارج البنود الموجودة في  اليوميةيجهز جدول باألعمال  نأ يجب

 اإلدارةجدول الكميات. ويكون هذا العمل غير متوقع وبحجم معقول وصغير إلى حد ما . ولتسهيل مراجعة 

 األعمال اليومية أن يتضمن ما يلي:   العارضين، يجب على جدول بللمدى واقعية األجور المعروضة من ق

 أو  عدالتأن يوفر م العارضاإلنشائي التي يجب على  ملبفئات العمل المختلفة والمواد والمع قائمة
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 المعدل  ن. إوميةوفق معدالت األعمال الي اسمية لكل بند من األعمال اليومية، مسعرة كعرض كميات

والتكاليف  لملتزماالوارد من قبل كل عارض مقابل كل بند من األعمال اليومية يجب أن يتضمن ربح 

 }ونفقات أخرى. فالثابتة واإلشرا

 

 

 

يمأل نموذج جدول األسعار وفق  أن العارض: ]على على أساس السعر الذي يقدمه العارض لزيمحال الت في

 التعليمات المدونة أدناه[.

باألسعار، ويحدد العارض نسبة  طة: ]تمأل اإلدارة الخانات المرتبأساس تنزيل مئوي لىحال التلزيم ع في

 التنزيل المئوي[.
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 جدول أسعار -الكميات/النشاطات  قائمة

 )، بينما يمأل العارض المعلومات األخرى4إلى العمود  1أن تمأل هذا الجدول من العمود  ةعلى اإلدار فضل،السعر األدنى أو األ ساس)في حال التلزيم على أ
 المئوي( زيللألسعار؛ ويحدد العارض قيمة التن ةالمعلومات و األعمدة المخصص كامل )في حال التلزيم على أساس التنزيل المئوي، تمأل اإلدارة

 رقم الصفحة: _____من _____                                                                                          : _______________                    التاريخ

 : _______________جعالمر          : ______________                                                                                             موضوع التلزيم ةأو الصفق المشروع

2 2 1 4 3  2 1 

اإلجمالي لكل  السعر

بند/نشاط )العملة( مع  

الضريبة على القيمة 

 المضافة

اإلجمالي لكل  السعر

بند/نشاط )العملة( من 

الضريبة على   وند

 القيمة المضافة

 الوحدة )العملة( سعر

] DDU أو DDP مع أو ...

  ]تحديد عنوان الموقع 

 المواد وصف  القياس  وحدة /النشاطالكمية

 واآلالت/النشاطات

 البند  رقم

اإلجمالي لكل  ر]أدخل السع

 بند/نشاط[
]أدخل السعر اإلجمالي لكل 

 بند/نشاط[

 لكل  الوحدة ر]أدخل سع

 بند/نشاط [

 )/نشاطبند(كل  )ة/نسبكمية( أدخل]

 [المحددةبحسب وحدة القياس 

 المواد ]أدخل أسماء ووصف   [سوحدات القيا أدخل]

والخدمات المتعلقة بها   واآلالت

]... 

]أدخل رقم كل 

 بند[

        

 العارض: اسم

 :المفوض بالتوقيع اسم

 الوظيفية: الصفة

 :التوقيع

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

 المضافة

 )باألرقام( )بالحروف(
 ةعلى القيمة المضاف الضريبة

 )باألرقام( (لحروف)با
 اإلجمالي مع الضريبة على القيمة المضافة السعر
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 نفسها( شغاليومية، صيانة،... في حال طلبت اإلدارة تسعيرها بشكل منفصل عن اال اعمال ل)مثا جدول أسعار -المتصلة بالعقد دماتالخ قائمة

 )، بينما يمأل العارض المعلومات األخرى4إلى العمود  1من العمود  لجدولأن تمأل هذا ا ة)في حال التلزيم على أساس السعر األدنى أو األفضل، على اإلدار 
 التنزيل المئوي( لألسعار؛ ويحدد العارض قيمة خصصةالمعلومات و األعمدة الم كامل تمأل اإلدارة ،على أساس التنزيل المئوي تلزيم)في حال ال

 رقم الصفحة: _____من _____                      : _______________                                                                                                            التاريخ

 : _______________رجعالم                                                                                           : ______________             و الصفقة موضوع التلزيم المشروع

2 2 1 4 3  2 1 

اإلجمالي  للخدمة )العملة(  السعر

على القيمة  يبةمع  الضر

 المضافة

اإلجمالي  للخدمة  السعر

)العملة( من دون  الضريبة 

 على القيمة المضافة

 الخدمة رقم الخدمة وصف  القياس  وحدة ط/النشاالكمية الوحدة سعر

]أدخل  السعر اإلجمالي لكل   اإلجمالي لكل خدمة [ عر]أدخل  الس

 خدمة [

  ]أدخل سعر  الوحدة 

 [للخدمة

كل  )/نسبةكمية( أدخل]

القياس  دةخدمة بحسب وح

 [المحددة

]أدخل وحدات القياس مثال 

يوم عمل أو شهر 

 صيانة...[

]أدخل اسم ووصف  

 [الخدمة

]أدخل رقم 

 [الخدمة

        

 :عارضال اسم

 :المفوض بالتوقيع اسم

 الوظيفية: الصفة

 :التوقيع

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

 المضافة

 )باألرقام( )بالحروف(
 على القيمة المضافة الضريبة

 )باألرقام( )بالحروف(
اإلجمالي مع الضريبة على القيمة  السعر

 المضافة

© Institut Des Finances Basil Fuleihan

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

and is copyrighted work.



  

 

  العقد - الثالث الجزء
 العامة العقد شروط: لسادسا الفصل

 

 

:_________________________________المشروع اسم  
 
 

Page 60 of 123 

 

اللبنانية الجمهورية  
 إسم اإلدارة المعنية

 

 (نموذجيشروط خاص ) دفتر
 في  لإلشتراك

 ]إستدراج عروض أو مناقصة[

 أشغال إلنجاز

 

 

 

 العقد  –الثالث  الجزء

  امةالعقد الع ط: شروالسادس الفصل

 

 

 

 

 ]الصفقة موضوع التلزيم أو المشروع اسم[ :المشروع

 ]الصفقة موضوع التلزيم أو المعتمد للمشروع المرجع[ :المرجع
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 العقد العـــامـة لمشــاريع األشــغـال شروط
 مليار ليرة لبنانية أو ما يعادلها( 2.1)قيمتها أقل من 

 

 

 الفقراتو المواد جدول

 

  --------------------------------------------------------------------------------------------- اتريفتع: ال1 المادة

  ----------------------------------------------------------- واألنظمة المرعية اإلجراء نون: لغة العقد والقا1 المادة

  ------------------------------------- لغة العقد والقانون واألنظمة المرعية اإلجراء:  2-1

  --------------------------------------------------------------------- وثائق العقد:  2-2

  --------------------------------------------------------------------------------------- : المباشرة بالعمل1 المادة

  ------------------------------------------------------------------------------------------ : برنامج العمل1 المادة

  ----------------------------------------------------- :تقديمه برنامج العمل الواجب 4-1

  --------------------------------------------------------------------------------------------- صاالت: االت7 المادة

  --------------------------------------------------------------------------------------------- : المهندس 1 المادة

  ---------------------------------------------------- :واجبات المهندس وصالحياته  2-1

  ---------------------------------------------------------------- تفويض المهندس:  2-2

  --------------------------------------------------- وجوب إصدار التعليمات خطياً:  2-3

  --------------------------------------------------------------------------- :أو اتحاد الشركات لشراكة: ا 5 المادة

  ------------------------------------------------------------------------ : نقل الحقوق والتعاقد من الباطن1 المادة

  --------------------------------------------------------------------- :نقل الحقوق  8-1

  --------------------------------------------------------------- :التعاقد من الباطن  8-2

  ----------------------------------------------------- اتالفنية ،المقاييس والمخطط المواصفات: التصاميم ،1 المادة

  ------------------------------------:الموافقة على التصاميم،المخططات والمستندات  1-1

  ----------------------------- :االحتفاظ بالتصاميم ،المخططات والمستندات وتوفيرها  1-2

  -------------------------------------------------------------- :مسؤوليات الملتزم  1-3

  ------------------------------------------------------------- :الضمانة المصنعية   1-4

  ------------------------------------------------------------------------------------ النهائي: لضمان: ا11 ةالماد 

  ------------------------------------------- :النهائي أو ضمان حسن التنفيذ نالضما 11-1

  ----------------------------------------------------------------------------------- : مسؤوليات الملتزم11 المادة

  -------------------------------------------------------------------- :العقد نطاق 11-1

  ----------------------------------------------------------------- :مخاطر الملتزم 11-2

  ----------------------------------------------- :القاهرة فاإلنذار المبكر و الظرو 11-3

  ------------------------------------------------- :اآلخرين لتزمينالتعاون  مع الم 11-4

  ----------------------------------------------------------- :العّمال المستخدمين و 11-1

  -----------------------------------------------------:المحافظة على نظافة الموقع 11-2

  -------------------------------------------------------- :التقّيد بالقوانين واألنظمة 11-2

  ----------------------------------------------------------------------------------- اإلدارة: مسؤوليات  11 المادة
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  ------------------------------------------------------------- :اإلدارة  مسؤوليات 12-1

  -------------------------------------------------------------- :مسؤوليات اخرى  12-2

  ---------------------------------------------------------------------------------------------- : التامين11 المادة

  ---------------------------------------------------------------- بوليصة التأمين: 13-1

  -------------------------------------------------- المخاطر المستثناة من التأمين: 2 -13

  ---------------------------------------------------------- إثبات بوالص التأمين: 3 -13

  ---------------------------------------------------------------- كفاية التأمينات: 4 -13
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  ---------------------------------------------------------------------------- : المواد واآلالت والمهارات15 المادة

  ----------------------------------------------------------------------- النوعية:  12-1

  ------------------------------------------------------------------- كلفة العينات: 12-2

  ---------------------------------------------------------------- االختبارات: كلفة 12-3

  ----------------------------------------------------------- الكشف على العمليات: 12-4

  ------------------------------------------------------- مواعيد الكشف واالختبار: 12-1

  -------------------------------------------------- حق الرفض و طلب االستبدال: 2 -12

  ---------------------------------------------------------------- التقيد بالتعليمات: 12-2

  --------------------------------------------------------------------------------------------- : الكميـات11 المادة

  ----------------------------------------------------------------- جدول الكميات: 18-1

  ---------------------------------------------------------- في الكميات: غييراتالت 18-2

  ---------------------------------------------------------------------------------------- غـال: كيـل األش11 المادة

  ------------------------------------------------------------------- التحضيرات: 11-1

  ------------------------------------------------------------------ طـريقة الكيـل: 11-2
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  ------------------------------------------------------- اثر التغييرات والتعديالت: 21-4
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  ------------------------------------------------------------------------------------------ : فسخ العقد 11 المادة
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  ------------------------------------------------------------ :بتاريخ الفسخ التقييم 21-2

  --------------------------------------------------------- طريقة الدفع بعد الفسـخ: 21-3

  --------------------------------------------- فسخ العقد وفقاً لرغبة صاحب العمل: 21-4
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  ---------------------------------------------------------------------------------------- : تعديل األسعار11 المادة
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 العقد العـــامـة لمشــاريع األشــغـال شــروط

أو ما يعادلها( لبنانيةمليار ليرة  5.7من  ل)قيمتها أق  

 

 تعاريف: 1 المادة

المعاني المدرجة في التعاريف العامة الواردة  لهامجمل الكلمات والمصطلحات الواردة في شروط العقد ستكون  إنّ 
 بالمعنى الوارد في مكانها.  تفهمفأعاله    فةبيانات العقد وغير المعرّ  فيأما المصطلحات الواردة  ،دفتر الشروط في
 

 : لغة العقد والقانون واألنظمة المرعية اإلجراء 1 المادة

 المرعية اإلجراء: األنظمةلغة العقد والقانون و  2-1

أن تكتب جميع المراسالت والمستندات المتصلة بها المتبادلة بين  ويجب ،لغة العقد هي اللغة العربية إنّ  (أ
بلغة  عقدتعتبر جزءاً من ال لتيوالمطبوعات ا اندةاإلدارة والملتزم بهذه اللغة. ويمكن أن تكون الوثائق المس

 مرفقة بترجمة قانونية طبق األصل باللغة العربية عند طلب اإلدارة لذلك. نأخرى، على أن تكو
 .دقة الترجمة يةإلى اللغة المعتمدة، ومسؤول االوثائق التي يقدمه جمةالملتزم نفقات تر يتحمل (ب
 العقد للقوانين واألنظمة اللبنانية المرعية اإلجراء. يخضع  (ج
 .تطلب السياق ذلك، قد تعني الصيغة المفردة الجمع والعكس صحيح إذا (د
الخاصة فيما يخص  العقدشروط  راجع .طرق اإلداريةالعقد نافذاً بعد تبليغ الملتزم بتصديق العقد بال يعتبر (ه

  اي اضافات اخرى.

 العقد: قوثائ  2-2

. بهاترتي بحسب البعض عضهاأجزائها( مترابطة ومتكاملة ويفسر ب يعالمكونة للعقد )وجم الوثائق مجموعة تعتبر
 ضتناق أوغموض  أيولكن إذا ظهر  الفقرات الفرعية. أوالفقرات  اتكوحدة متكاملة بغض النظر عن تسمي وتقرأ

وتصدر التعليمات الالزمة بهذا  ،اللبناني قانونبالرجوع الى ال ويتم التفسير ،في ما بينها، توضح اإلدارة ذلك
أولوية الوثائق حسب  ترتيب. وفي هذه الحالة، وما لم ينص العقد على خالف ذلك، يكون ملتزمالخصوص إلى ال

 التسلسل التالي ألغراض التفسير:
 )إذا وجد( او رسالة التبليغ بتصديق االلتزام ؛ ئيالتلزيم النها كتاب (1)
 العقد؛ (2)
 العقد الخاصة؛ شروط (3)
 العقد العامة؛     شروط (4)
 المواصفات؛ (5)
 والرسومات ؛ التصاميم (6)
 الكميات المّسعر؛ جدول (7)
المبّينة  تلم تشمله المستندا ما بما فيه عرض الملتزم د،من العق جزءاً آخر يشكل  مستند أي  (8)

 عملية التوريد. لوالتعديالت أو اإليضاحات القانونية عليها خال أعاله
 

 حال االلتباس أو التناقض: وفي
بالموضوع  يداً مادتين من المستند نفسه، تّرجح أحكام البند/المادة المتعلقة تحد وبندين أ بين (1)

 ند أو المادة األخرى؛ المطروح، على الب
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 على التصاميم وتلك المدونة خطياً، تّرجح هذه األخيرة؛ قياسالقياسات المرتبطة بالم بين  (2)
 خيرة؛األ جحوأخرى باألحرف، ترّ  األرقامقيمة محررة ب  بين (3)
 ( إذا تطلب السياق ذلك قد تعني الصيغة المفردة الجمع والعكس صحيح.4)
 

 : المباشرة بالعمل 1 المادة

يباشر الملتزم العمل في الموعد المحدد في شروط العقد الخاصة بالسرعة الالزمة ومن دون أي تأخير.   

 العمل  برنامج: 1 المادة

 على الملتزم ان يقدم ما يلي: :برنامج العمل الواجب تقديمه 4-1

والنظام والتوقيت لكافة النشاطات المتعلقة  لترتيباتاألساليب العامة وا يظهر زمنياً لتنفيذ األشغال برنامجاً  (أ
وفقاً لمتطلبات التوريد، وذلك خالل فترة  مقدممن برنامج العمل الوارد في العرض ال باألشغال إنطالقاً 

 من تاريخ أمر المباشرة بالعمل، يقدم هذا البرنامج للمهندس ليوافق عليه. بوعأس
البيان جميع المبالغ الواجب تسديدها  اتوقعة مرفقاً بالبرنامج. يتضمن هذالنقدية الم فقاتمفصالً بالتد بياناً  (ب

 للملتزم بموجب العقد. 
 .العمال الذين يستخدمهم للعمل في الموقع ئاتمفّصلة حول المستخدمين وف كشوفات (ج
 .هالمتعلقة بآليات المعلومات (د
 .م إجراؤهاوالفحوص الهندسية التي يت اتتقريراً بنتائج جميع عمليات االختبار  (ه
 التفاصيلو لوذلك بالشك ،ذلك أو بناًء على طلب المهندس لىشهرياً للبرنامج وكلما دعت الحاجة إ تحديثاً  (و

تحديث البرنامج يعني تضمينه ما تّم القيام به من تقدم في كل النشاطات المطلوبة وتأثير ذلك  ان. المعقولة
النشاطات. يجب أن يبين البرنامج المعدل تأثير األوامر  على النشاطات المتبقية وكذلك تأثيره على تتابع هذه

 .اتوالتعويض لتغييريةا
 األشغال. تنفيذوصفاً خطياً شامالً للترتيبات واألساليب التي يقترح إتباعها في  ،طلب منه المهندس ذلك متى (ز

 
بموجب  ؤولياتهمن موجباته أو مس لتزمتقديم البرنامج إلى المهندس وموافقة هذا األخير عليه ال ُيعفي الم إن

 العقد.
 

 : االتصاالت7 المادة

خطياً وفقا لشروط العقد، ويشترط في هذه الحالة ، عدم  شهادةالاو  موافقةالأو  تبليغالأو  شعار،او ُيعطى اإل صدري
 االمتناع عن إعطائها أو التأخير في إعطائها من دون أي مبرر. 

عن اإلجراءات المتخذة المعلق على لوحة  اإلعالنالملتزم شخصياً ألي سبب كان، ُيعتبر  تبليغتعذر على اإلدارة  إذا
على اإلعالن  نمن تاريخ التعليق الُمبيّ  ااإلدارة بمثابة تبليغ شخصي، ويبدأ مفعوله مكاتبعلى مدخل  عالناتاإل

 عينه. 
ولهذه الغاية، تحدد شروط  .أيهما يأتي أوالً  المذكرة فاعلة ملزمة من تاريخ استالمها أو من تاريخ سريانها، تعتبر

 الخاصة أسماء وعناوين ممثلي الطرفين.  عقدال

 : المهندس 1  المادة

 :واجبات المهندس وصالحياته  2-1
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األمور التعاقدية المتعلقة بتنفيذ العقد بين اإلدارة والملتزم  -لصاحب العمل كممثل–المهندس  يقرر (أ
بتعديل جوهري. ويتعين عليه أن  تعلقتإال في الحاالت التي ورد عليها نص مخالف او التي 

 يحصل على موافقة اإلدارة قبل ممارسته الصالحيات التالية:
 أي جزء من األشغال؛ أنعلى التعاقد من الباطن بش الموافقة (1)
  التكاليف.  زيادةالزمنية أو  المهل تمديد (2)
 .هالتعديالت وفقاً لمواد العقد او خارج إصدار (3)
 األشغال ؛ تعليق (4)
 شهادات االستالم المؤقت لألشغال ؛ إصدار (1)
 ؛22 المادةبموجب  ةتحديد الكلفة اإلضافية أو المخّفض  (2)
 شهادة إصالح العيوب؛ إصدار (2)
 

هو منصوص عليه صراحة  ماباستثناء  ،إلعفاء الملتزم من إلتزاماته حيةيملك المهندس أية صال ال (ب
توجب اتخاذ  دوعن ،وهو يعمل دائماً بالتنسيق مع المرجع المختص قانوناً لدى اإلدارة ،في العقد

 اسبة.القرار هذا المرجع يزوده المهندس بالتقارير والمعلومات المن
على المهندس أثناء ممارسته لصالحياته بموجب أحكام العقد أن يتصرف بنزاهة وتجّرد في  يتعين (ت

جميع الظروف. ومن المفهوم أنه يمكن إعادة النظر أو مراجعة أو تعديل أي قرار أو رأي أو تعبير 
 من هذه الشروط.  11 المادةعن قبول او موافقة أو تحديد قيمة أو إجراء بموجب 

 

 تفويض المهندس:  2-2

اإلدارة وإخطار الملتزم.  ةللمهندس أن يفوض أشخاصاً آخرين للقيام ببعض واجباته ومسؤولياته بعد نيل موافق يحق
 له إلغاء أي تفويض  وفق اآللية نفسها. أنكما 

 خطياً: توجوب إصدار التعليما  2-3

إال إذا رأى لسبب مَبرر إصدارها شفهّية، وفي هذه الحالة، على الملتزم أن يتقيد  ،يصدر المهندس تعليماته خطياً  
أكان قبل أو بعد تنفيذها بمثابة  اصدارها   يةالتأكيد الخطي من المهندس للتعليمات الشفه وُيعتبر بهذه التعليمات.

  األخرى. فاتخطياً وفقاً ألحكام هذه الفقرة.  تفصل شروط العقد الخاصة اإلضا

 

 :اتأو اتحاد الشرك لشراكة: ا 5 المادة

الصفقة، يعتبر  فيالمشاركة  ضكان الملتزم يتألف من عدة شركاء أو اتحاد شركات أو مؤسسات اجتمعوا لغر إذا

أن  يهموعل قدأمام اإلدارة عن تنفيذ أحكام الع منمسؤولين بالتكافل والتضا ، واإلنفراد باإلتحادجميع األطراف، 

. وال يجوز تغيير تركيبة أو تشكيلة الشراكة أو اتحاد الشركات أو المؤسسة دون هميعّينوا طرفا واحدا للعمل باسم

 المسبقة على ذلك.  رةموافقة اإلدا

 

 : نقل الحقوق والتعاقد من الباطن1 المادة

 :نقل الحقوق  8-1
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 .اإلدارةخطية مسبقة من   موافقةيحق للملتزم التنازل عن التزاماته المبرمة في هذا العقد كلياً أو جزئياً إال ب ال

 :التعاقد من الباطن  8-2

عليه إبالغ  ويتوجب ،المسبقة اإلدارةأن يتعاقد مع مقاولين من الباطن لتنفيذ أجزاء من العقد بموافقة  للملتزم
بالعمل على الموقع  مباشرةال وقبل عقدال تصديق ريختا من)واحد وعشرين( يوما  21 صاهاضمن مهلة أق لمهندسا

 ليهمالموافق ع اطنمن الب لمقاوليناالباطن بشأنه او ألي تغيير يطال  نم عاقدعن أي قسم من األشغال ينوي الت
 سابقا.

 مقاولال به يتسببأو تقصير أو إهمال  ملمسؤوالً عن أي ع يبقى بل الملتزمال يغير التزامات  نمن الباط التعاقد ان
العمل أو التقصير أو اإلهمال قد تسبب به  ذاأو مستخدموه أو عّماله كما لو كان ه ألخيرمن الباطن أو وكالء هذا ا
 أو مستخدميه أو عّماله.  ئهالملتزم نفسه أو أحد وكال

 لعقد العامة.من شروط ا 11 المادةبنصوص  الباطنمقاولو  يلتزم
 

 : التصاميم ،المواصفات الفنية ،المقاييس والمخططات1المادة

 :الموافقة على التصاميم،المخططات والمستندات  1-1

في  اردةوتجربتها مع المواصفات والمخططات الو هاوتركيب ئهاوالمواد واآلالت في إنشا شغالأن تتطابق األ يجب
المقاييس  ىحال عدم ذكر المقاييس يجب أن  تتفوق المواصفات المقدمة عل وفيدفتر الشروط )متطلبات التوريد(. 

ويجب أن يتم التعامل معه بما  ارة،اإلد يجب أن يسبقه موافقة المواصفاتتعديل  ان الرسمية المعتمدة ااو تعادلها.
 العقد العامة. طمن شرو 21يتناسب مع المادة 

لبرنامج العمل  وفقاً  مستنداتالملتزم أن يرسل الى المهندس اشعاراً للموافقة على التصاميم و المخططات وال على
مهلة  ضمنوالمستندات  اتيباشر في تقديم التصاميم و المخطط وان ".زم"عرض الملت قديمالموافق عليه عند ت

 . المباشرةاستالمه أمر  من )أربعة عشر( ًيوما 14 أقصاها 
 توقبل البدء بالتنفيذ، على الرسوما مسبقاً المهلة المحددة في شروط العقد الخاصة،  خالل أن يوافق المهندس بيجو

  لعقد؛الملتزم من أجل تنفيذ ا هاوالمخططات والتصاميم والمستندات التي يعدّ 
 من أي من موجباته ومسؤولياته المنصوص عليها في العقد.  زمالموافقة ال تعفي الملت هذه

 :والمستندات وتوفيرها ت،المخططا التصاميماالحتفاظ ب  1-2

لدى المهندس على أن  وديعة بداية المشروع، عند ،والمستندات المقدمة من  اإلدارة والمخططاتالتصاميم  تعتبر
ُتسلّم نسختان منها مجاناً إلى الملتزم. وعلى الملتزم فور صدور شهادة إصالح العيوب أن يعيد جميع التصاميم 

   .11 المادةعليها احكام  طبقوالمواصفات وسائر الوثائق األخرى التي تسلمها بموجب العقد، وتن
إلى  افةباإلض ،والمواصفات وغيرها من الوثائق يمجميع التصام على الملتزم أن يسلم المهندس أربع نسخ عن يتعين

 نسخة الكترونية عنها.
التي تحتوي على بيانات ومعلومات قدمها الملتزم  خرىاأل الموادنشر جميع المخططات والوثائق وجميع  حقوق ان

المطلوب منه على ان تبقى حقوق الملكية الفكرية  عندما يقدم هباسم سجلةتبقى م ،خالل فترة المشروع اإلدارة،إلى 
  الحالة. هذهالمالك في مثل  هو الطرفملكاً له، كما تبقى الحقوق مسجلة باسم الطرف الثالث عندما يكون هذا 

 
 على الملتزم أن: :الملتزم مسؤوليات 9-3

 
خطياً المهندس واإلدارة على وجه السرعة ، بأي خطأ أو إغفال أو عيب في تصميم األشغال  يبلِغ (أ

 أو في المواصفات العائدة لألشغال يكتشفه لدى مراجعته للعقد أو تنفيذ األشغال.
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 وقعالمسؤولية الكاملة بالنسبة لصالحية واستقرار وسالمة عمليات وأساليب البناء في الم يتحمل (ب
االتفاق على غير ذلك( مسؤوالً عن  تمتبر  ) باستثناء ما سيرد ذكره في ما يلي أو إذا شرط أال ُيع
ينص  حيثما -الدائمة أو المواصفات العائدة لها التي لم يقم هو بإعدادها. ويتحمل  غالتصميم األش

لقسم مسؤولية كاملة عن هذا ا - من األشغال الدائمة قسمالعقد صراحة على إيالئه مهام تصميم أي 
 من االشغال الدائمة بغض النظر عن أية موافقة تصدر عن المهندس أو اإلدارة بهذا الخصوص. 

للملتزم أن يخلي مسؤوليته عن أي تصميم، بيانات، مخططات، مواصفات أو وثائق أو  يحق
 ،مذكرة بإخالء المسؤولية للمهندس تعديالت مقدمة أو مصممة من قبل المهندس، على أن يسلم

والمخططات والمواصفات والوثائق  لبياناتمن ذلك التدقيق والتأكد من صحة تلك ا يستثنى
والسالمة وذلك كما هو متوقع بشكل  االستعمالومالءمتها للغاية المنشودة وهدف  تهاوتعديال

 في مجال الصفقة. رمنطقي من ملتزم خبي
 

 المصنعة مع الضمانة المصنعية. الشركةسريان تعاقده مع  يثبت (ج
 

 وموظفيها اإلدارة -في حال اتخذت أية إجراءات أو وجهت أية دعاوى  -يحمي، يبرئ ويعوض   (د
أو األفعال أو اإلجراءات اإلدارية  اياوالمسؤولين الذين يعملون في خدمتها من وضد جميع القض

 دلالتكاليف أو أية مصاريف بما فيها ب أوأو الدعاوى أو المطالبات أو الخسائر أو األضرار 
لها صاحب العمل نتيجة انتهاك أو اتهام  تعرضوالتي قد ي مصاريفها،المحاماة و ويضاتتع

بانتهاك أي من براءات االختراع، أو النماذج أو التصاميم المسجلة أو العالمات التجارية أو حقوق 
صورة أخرى وقت  ةأو الموجودة بأي ةالنشر أو أي حق آخر من حقوق الملكية الفكرية المسجل

بها  يزودهالعقد، إال إذا نشأت تلك المخالفات عن تقّيد الملتزم بالتصاميم أو المواصفات التي  توقيع
 المهندس.

 
في العقد( ألي قسم من  بات)وبحسب تحديد مثل هذه المتطل تتصميم أو وضع مواصفا يؤمن (ه

 األشغال الدائمة أو ألية آالت تدخل في صلبها. 
 

" ،.. ( Plans   As Built–"اإلنشاءات كما نفذت  ) يقدم كافة الوثائق ومختلف الرسومات  (و
 ةالمطلوبة بحسب العقد وفي أوقاتها المحدد التقارير ودالئل التشغيل والصيانة وتفاصيل الشحن و

 ةالالزمالتفاصيل  جميعهو منجز. على أن تكون متضمنة  مال اً المطلوبة من قبل المهندس وفق أو
المشمولة  دائمةلتمكين اإلدارة من تشغيل وصيانة وتفكيك وإعادة تجميع وتعديل األشغال ال

في تقديم  والعمل وجداول التسليم أ نامجعلى بر حديثالمذكور. عند التأخير في تقديم الت يمبالتصم
الذي تراه مناسباً من  مبلغأي من المستندات المطلوبة في العقد، ستقوم اإلدارة باحتجاز ال

الملتزم. وال تعتبر األشغال منجزة وقابلة لإلستالم إال بعد تسلم المهندس المستندات  ستحقاتم
 إليه في شروط العقد الخاصة. مشارالمذكورة وإصدار موافقته عليها كما هو 

 :الضمانة المصنعية   1-4

خدمة ومن أحدث طراز وتتضمن كافة جديدة وغير مست أنهاب واآلالت الموادالملتزم جميع  يكفل (أ
 العقد. فيالتطورات في التصميم والمواد ما لم يذكر غير ذلك 

من العيوب الناتجة عن إغفال من الملتزم أو ناتجة عن  واآلالت الموادالملتزم أن يكفل خلو  على (ب
 والتي قد تظهر تحت ظروف االستخدام الطبيعية ... عية،أو المصن دالتصميم أو الموا

( شهراً من تاريخ االستالم 12أو أي جزء منها ) اآلالت انأن يستمر سريان مفعول ضم بيج (ج
 الخاصة. العقدالمؤقت ما لم تحدد فترة مختلفة في شروط 
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وطبيعة هذه العيوب. وعلى  األشغال والمواد واآلالت الملتزم بأية عيوب تظهر في إلدارة تبلغ (د
 .يبالملتزم القيام فوراً بالكشف الميداني العاجل للتأكد من طبيعة الع

)المواد واآلالت( أو الجزء المتضرر منها  الملتزم بإصالح أو تبديل هذه األشغال او السلع يقوم (ه
تتجدد فترة  .صةإضافية وذلك خالل الفترة المحددة في شروط العقد الخا لفةأية تك بحسا دون

المصنعية لكل سلعة يتم تصحيح العيب فيها أو إستبدالها من تاريخ قبول هذا التصليح أو  ةالضمان
 .أعالهاإلستبدال وللفترة المذكورة 

في إصالح أو تبديل  ،أعالهه -1-1 الفرعية الفقرةأخفق الملتزم خالل الفترة المذكورة في  إذا (و
أن يأخذ اإلجراء اإلصالحي المناسب  العمل صاحبيحق ل (،التواآل مواداألشغال أو السلع )ال

 ومسؤولية الملتزم. نفقةعلى 
 

 : الضمان النهائي: 11 المادة

 
أن يقدم الملتزم إلى اإلدارة، خالل عشرة أيام من تاريخ إبالغه تصديق االلتزام، كفالة حسن التنفيذ  يجب 11-1

بنك مقبولة كفالته لدى  من% من قيمة العقد؛ يصدر هذا الضمان  11 توازيالنهائي بقيمة   انأو الضم
( أو بموجب كفالة نقدية تدفع ملحقةالدولة وذلك حسب النموذج المرفق في  الجزء الرابع )النماذج ال

 لعقدمباشرة )بحسب ما تحدد شروط ا لمختصةقيمتها الى احدى صناديق الخزينة أو صندوق اإلدارة ا
 . ويحدد الضمان باسم المشروع موضوع الصفقة لصالح  اإلدارة.للقاء إيصاالخاصة(، وذلك 

 معن الخسارة التي قد تنتج عن إخفاق الملتز صري،الضمان النهائي لإلدارة كتعويض، غير ح يصادر 11-2
 مبالغ أخرى مستحقة لإلدارة. يفاءفي االنتهاء من التزاماته بحسب العقد أو إلست

أية مطالبات متعلقة بهذه  للضمان  النهائ وفقاً لشروط العقد الخاصة. ال ُتقباإلدارة إلى الملتزم ا تعيد 11-3
 الكفالة بعد إصدار شهادة إصالح العيوب.

 
 

 : مسؤوليات الملتزم 11 المادة

 :محتوى العقد 11-1

في  المدرجة سعارالملتزم قبل تقديم عرضه من صحة العرض وشموله لكل ما يتعلق باألشغال، ودقة األ يتأكد
خالف ذلك، جميع موجباته التعاقدية الضرورية  لىجدول الكميات وان هذه األسعار تغطي، ما لم ينص العقد ع

 عيب فيها. أيلحسن تنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح 
يشمل العقد مسؤولية الملتزم في تثبيت أبعاد األشغال تثبيتاً دقيقاً وصحيحاً بالنسبة لنقاط المرجع األصلية  كما

الخطوط والمناسيب التي يزوده بها المهندس خطياً؛ مع األخذ بعين اإلعتبار دقة وصحة المواقع والمناسيب و
  أجزاء األشغال. جميعب الخاصةوالقياسات واالستقامات 

 :اإللتزام اطرمخ 11-2

إصدار شهادة إصالح العيوب مخاطر اإلصابة  وحتى الملتزم ابتداًء من تاريخ أمر المباشرة يتحمل (أ
المثال ال الحصر: األشغال والمواد  يلأو الوفاة أو الخسارة أو  تدمير الممتلكات )على سب خصيةالش

ال تعتبر من المخاطر الواقعة على عاتق  التيالمجاورة(  تواآلالت واآلليات والمعامل والمعدات والممتلكا
 .رةاإلدا
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 خالل مدة تنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح العيوب مسؤولية:  ( يتحمل الملتزمب
الموقع والمحافظة على الموقع )ما دام  تحت  ىعل بالتواجدسالمة جميع األشخاص المسموح لهم  ضمان( 1) 

بصورة مرضية  ظيمها( وتنلرقابته( وعلى األشغال )ما دامت قيد التنفيذ وغير مشغولة من صاحب العم
األشخاص من األخطار؛ كما يتحمل الملتزم المسؤولية الكاملة عن حماية األشغال  هؤالءية وبشكل يضمن حما

من تاريخ المباشرة بالعمل وحتى تاريخ إصدار شهادة  اءوالمواد واآلالت التي تدخل في صلب األشغال ابتد
 االستالم المؤقت حيث تنتقل هذه المسؤولية إلى اإلدارة؛

 خاصلألش رالضرورية لحماية البيئة ضمن الموقع وخارجه وتجنب إحداث الضر( اتخاذ جميع االجراءات 2)
 يقةأو إزعاجهم أو اإلضرار بممتلكاتهم نتيجة التلوث أو الضجيج أو غيرها من األمور التي قد تنتج عن طر

  الملتزم؛العمل التي يعتمدها 
 ؛ها( مخاطر العيوب وتصحيح3)
 الضرر خالل الشحن بكافة وسائله عندما يقع على عاتق الملتزم بحسب العقد؛ اطرمخ( 4)
والبيئة  عملوالتقّيد بالشروط الخاصة والمتعلقة بالسالمة والصحة وال لموقع( سالمة جميع األنشطة في ا1)

  قد؛للقوانين المرعية االجراء وحسب مستندات الع قاوف
 

على الملتزم أن يعّوض صاحب العمل عن جميع المطالبات واإلجراءات واألضرار والرسوم والمصاريف  يتعّين
 إليها أعاله. مشارال لحاالتبا قوالنفقات في ما يتعل

 :اإلنذار المبكر و الظروف القاهرة 11-3

ر المهندس واإل على أيام من تاريخ حدوث الظرف القاهر،  11، وكحد أقصى خالل مهلة  وراً ف دارةالملتزم أن ُيحذِّ
وبصورة خطية عن تواجد ظروف أو إحتمال وقوع أحداث في المستقبل قد تؤثر سلباً على جودة العمل أو تؤخر 

ة ان او تحول دون تنفيذ الواجبات المنصوصة في هذا العقد، وللمهندس واإلدار هاتنفيذ االشغال والخدمات المتصلة ب
الملتزم تقييماً للتأثير المتوقع للظروف أو األحداث المستقبلية على كل من جودة العمل وتاريخ أو تواريخ  منيطلبا 

جميع الظروف  سجيلاإلنتهاء. ويجب أن يقدم الملتزم هذا التقييم بأسرع ما يمكن وبحسب المطلوب. على الملتزم ت
لهذه الغاية ويقوم بتحديثه يومياً وتقديمه الى المهندس بشكل  خاصحدوثها في سجل  وقعالطارئة أو التي من المت

 دوري وعند اللزوم.
أو لتقليل  األحداثبتقديم ودراسة إقتراحات لكيفية تالفي أثر تلك الظروف و ،الملتزم، بالتعاون مع المهندس وميق

الفي تأثير الظرف القهري سلبياً على نتيجة لذلك. وعلى الملتزم العمل الجاد لت اإلدارةأثرها وفي تنفيذ تعليمات 
 العقد. فيذمجريات تن

 في قبولها أو رفضها وعلى الملتزم الرضوخ لقرارها اقتراحهذه الظروف و قديرالحق في ت حدهاو لإلدارة يعود
 من الملتزم بعد المهلة المذكورة أعاله. ردالنوع، ي اهذا الشأن، وال يعتّد بأي إشعار، من هذ

رأت اإلدارة ، عند تسلّمها اإلشعار ضمن المهلة المذكورة أعاله، أن الظروف هي من النوع الذي ال يمكن  وإذا
 والملتزم، باتخاذ التدابير التالية: مهندسالمشاورة مع ال دخبرة أن يتوقع حدوثها ، تقوم وبع ولملتزم ذ
  .الزمنية مهل( تمديد  الأ

قيمة العقد،  إلى يتكبدها الملتزم بسبب هذه العوائق أو األوضاع واضافتهاالكلفة اإلضافية التي  ة( تحديد قيمب
 .لعقدل فقاً التأمين و بعقودوعدم شمولها  إلدارةضمن مسؤوليات ا رةفي حال وقوع هذه الظروف القاه

 :نمع الملتزمين اآلخري التعاون 11-4

يتشارك أو يتعاون الملتزم مع ملتزمين آخرين وأيضاً مع الهيئات  مسبقة خطية من اإلدارة ان موافقةب يمكن
. وعليه أن ينسق مع هؤالء ومع المهندس بما تقتضيه مصلحة المشروع إن لجهة نوعية األشغال امةالع اتوالسلط

 أو مهلة التنفيذ.
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 يتعّينفقاً لألصول القانونية، مسبقة و ةأية خدمات غير ملحوظة في العقد بناء على موافق ـتقديمب الملتزمقيام  عند
 . )بعد موافقة اإلدارة( اأية إضافة موجبة إلى قيمة العقد، في حال وجوده لملتزمعلى المهندس أن ُيحدد ل

 :المستخدمون والعّمال 1 -11

من قبل  االمسؤولين المذكورين في الئحة األسماء المرفقة بعرضه والموافق عليه شخاصالملتزم استخدام األ على
وخبراتهم المرتبطة بمجال  اتهمإذا كانت مؤهالتهم وقدر اإلدارة والمهندس عليهمأشخاص بدالء توافق  أواإلدارة، 

  لألشخاص المذكورين في الئحة األسماء. راتهانظي -أو تفوق -العمل تعادل
 ،التنفيذ رةاألشغال طيلة فت فيذتنو الملتزم أن يؤمن الفريق الالزم ممن تتوفر فيهم الكفاءة والخبرة لمراقبة على

 أجل حسن تنفيذ الملتزم لموجباته التعاقدية. نوطوال المدة التي يراها المهندس ضرورية م
عماله مبديًة أسباب ذلك فعلى الملتزم اخراج  وطلبت اإلدارة او المهندس من الملتزم إستبعاد أي من موظفيه أ إذا
 وانهاء كل صلة له  بالعقد. دمن الموقع خالل يوم واح صالشخ اهذ

الضرورية  ناتالحصول على جميع تأشيرات الدخول ورخص اإلقامة والعمل وغيرها من األذو الملتزمعلى  يتعّين
 لتوظيف العمال األجانب. 

 :الموقع افةالمحافظة على نظ 2 -11

أن يحافظ على الموقع خالياً من جميع العوائق غير الضرورية، وأن  ألشغالاعلى الملتزم طيلة مدة تنفيذ  عّينيت

 أو األشغال المؤقتة غير الالزمة. ياتيخّزن أو يتخلّص من تجهيزاته والمواد الفائضة وإزالة األنقاض والنفا

مؤقت نظيفاً المؤقت، يتعّين على الملتزم أن يترك الموقع المشمول بشهادة االستالم ال ستالمإصدار شهادة اال عند

 وجاهزاً لالستعمال وبشكل مقبول من المهندس. 

 :التقّيد بالقوانين واألنظمة 11-2

األحوال حتى فيما يتعلق بإرسال اإلشعارات وتسديد الرسوم، بأحكام النصوص  ععلى الملتزم التقّيد في جمي يتعّين
 التالية: 
الرسمية المختصة فيما  عن السلطات المحلّية والهيئات واألنظمة الصادرة والقرارات( القوانين والمراسيم أ

 العيوب فيها. وإصالحيتعلق بتنفيذ االشغال وإنجازها 
( القواعد واألنظمة الصادرة عن جميع الهيئات العامة التي تأثرت أو قد تتأثر ممتلكاتها أو حقوقها بسبب ب

كانت، تلحق بها  وعن أيمسؤولية من  كلعن  اإلدارة األشكال. على الملتزم أن يعوض منشكل  بأياألشغال 
 نتيجة لمخالفته لهذه األحكام.

 

 : مسؤوليات صاحب العمل11 المادة

 :مسؤوليات صاحب العمل 12-1

 اإلدارة هي التالية: لهاالمخاطر التي تتحم ان
 ( في حال أثّرت على تنفيذ األشغال مباشرة: أ

 والعدوان األجنبي؛ وال( والغز أم( الحروب واألعمال العدائية ) أكانت الحرب معلنة 1)
عن احتراق  ة( اإلشعاعات االيونية أو التلوث باالشعاعات الناتجة عن الوقود الذرية أو نفايات نووية ناتج2)

 سامة أو خصائص خطرة لتركيبة نووية متفجرة ؛ راتالوقود النووية أو أي إشعاع متفج
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األشغال الدائمة، إال إذا نص العقد على  اإلدارة أو إشغالها اماكن ستعمال( الخسارة والضرر الناتجين عن اب
 غير ذلك؛

قد وضعه الملتزم أو الذي يكون  ونغير التصميم الذي يك ال،أو الضرر الناتجين عن تصميم األشغ الخسارة( ج
لتزم مسؤوال عنه؛ إال إذا نتجت الخسارة أو الضرر بسبب خلل أو خطأ في تصاميم تم تقديمها الى الملتزم )من الم

 خبير في مجال العمل إكتشاف هذا الخطأ أو الخلل؛ مأو  اإلدارة( وكان بإمكان ملتز ندسقبل المه
 : ذو خبرة ملتزم( أية ظاهرة طبيعية تحدث على الموقع ولم يكن بإمكان أي د

 ( أن يتوقع حدوثها؛  1)
الالزمة لتالفي  راءاتيتوقع حدوثها، ولكن لم يكن بإمكانه اتخاذ أي من اإلج ن( أو كان من الممكن أ2)

 مفاعيلها.
 

حدوث  ريخأيام من تا 11فوراً، وكحد أقصى خالل مهلة  العمل صاحبعلى الملتزم أن ُيحذر  يتوجب ولكن
أو  التواجد ظروف أو أحداث قد تؤثر سلباً على جودة العمل في تنفيذ االشغ إحتمالاو  وجودالظرف القاهر، عن 

 هذه المهلة. بعدالخدمات المتصلة بها. ال يعتّد بأي إشعار، من هذا النوع، يرد من الملتزم 

 : اخرى ؤولياتمس 12-2

بتسليم الملتزم الموقع مع إمكانية الوصول إليه حسب برنامج العمل  وجد( إذا)بالتنسيق مع المستفيد  ةاإلدار ستقوم
 المتفق عليه.

الضرورية للقيام بالمهمة المطلوبة وتقديم  المعونة الالزمة ضمن  ستنداتعليها أىضاً تأمين الوثائق والم ويتوجب
 دون تحمل اية مسؤولية في هذا الشان. ذلكاإلدارات والدوائر الرسمية و

 

 : التامين 11 المادة

 بوليصة التأمين:  13-1

 إلدارةلله و كمشتر اسمعلى الملتزم تحت  نيتعيّ  ،واإلدارة المحددة في العقد ملتزممراعاة موجبات كل من ال مع
تأمين  كةمعقود لدى شر مينتقديم تأ ،لصالح طرف ثالث( يتممعا )والمستفيد في حال كان تنفيذ المشروع  جتمعَينم

بين بداية سريان مفعول العقد وحتى نهاية فترة مسؤولية تصليح العيوب.  ترة، لتغطية الف ةمن قبل اإلدار مقبولة
زيادة الحقة على قيمة  يةباإلضافة الى أ د% )مئة وعشرة بالمئة( من قيمة العق111تكون قيمة التأمين  بما يعادل 

او اي مبلغ اخر يحدد في شروط العقد الخاصة، وذلك العقد، ويسمح باستقطاع ما يعادل المليون ليرة لبنانية، 
 الملتزم والتي تنتج عن: تحملهاوالتي ي لتاليةببوليصة تأمين تغطي الحوادث )الخسائر أو األضرار( ا

 
بما يعادل قيمة استبدالها ) في هذا  ألشغالبما فيها المواد واآلالت التي تدخل في صلب ا االشغال (أ

 (Contractor's All Risks (CAR))       الربح(؛ :السياق، تشمل كلمة "قيمة"
وتجهيزات الملتزم وغيرها من األشياء التي أتى بها إلى الموقع بما يعادل قيمتها االستبدالية على  آليات (ب

  الموقع؛
الالحقة باالشخاص والممتلكات )غير األشغال( والتي قد تنجم عن تنفيذ األشغال وإنجازها  األضرار (ج

ب فيها. يجب أن تساوي قيمة التأمين ضد الفريق الثالث القيمة المحددة في الشروط وإصالح أي عي
 ((Third Party Liability (TPL) الخاصة للعقد على األقل.

ووفيات أشخاص نتيجة حوادث العمل( مع تأمين كامل مع تعويض  إصابات) أو إصابات العمل حوادث (د
 Workmen's Compensation كافة أيام التعطيل. عن % من األجر اليومي111اجر يومي  بنسبة 

(W/C) ).) 
 والعصيان؛الشغب والتمّرد  أعمال (ه
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 (Excess).تغطيها بوالص التأمين عامة  عليه أن الملتزم يتحمل الحسومات/الفروقات التي ال تفقالم من

لنوع ونسب العموالت  هذا التأمين بوجوب تسديد بدالت التعويض وفقاً  يلحظمن المتفق عليه أنه ينبغي أن  
الضرورية الصالح الخسارة أو الضرر المتّكبد. لذلك، وما لم يقرر صاحب العمل خالف ذلك، تسّدد المبالغ 

 المحّصلة من شركة التأمين باسم صاحب العمل والملتزم.
 

  :لتأمينالمخاطر المستثناة من ا 2 -13

أو الضرر الناجمين عن المخاطر المتعلقة   الخسارة 1-11 الفقرةأن ال تشمل بوالص التأمين المذكورة في  يمكن
 .الهالشروط أع من (2( إلى )1أ ) البنود، و1-12  الفقرةباإلدارة والمدرجة في 

 إثبات بوالص التأمين: 3 -13

الملتزم أن يثبت لإلدارة في أسرع وقت ممكن بعد االكتتاب ببوالص التأمين وفي جميع األحوال قبل مباشرة  على
 قد تم إصدارها. دالعمل في الموقع، أن عقود التأمين المطلوبة منه بموجب العق

يوماً من تاريخ  (وعشرين)ثمانية  28يتعّين عليه تقديمها كاملة إلى اإلدارة والمهندس ضمن مهلة أقصاها  كما
 المباشرة بالعمل. 

اللبنانية  جمهوريةأن تكون حاصلة على ترخيص لدى وزارة اإلقتصاد في ال أمينفي جميع األحوال، على شركة الت 
 وأن يكون مجازاً لها بمزاولة نشاطها في لبنان وفقاً للقوانين اللبنانية.

 كفاية التأمينات: 4 -13

الملتزم أن يعلم شركات  وعلى أو األضرار، سارةت التعويض التي ستدفع لتغطية الخبدال مينان يكفل هذا التأ يجب
طبيعة وحجم التغطية المالئمة ونطاق  يلإلدارة، عن أي تغيير يحصل ف سخةخطيا مع ن ها،التأمين المتعاقد مع

مدة العقد وبحسب  خالل يتأكد من كفاية بوليصة التأمين ناألشغال، وأ ذاألشغال أو مدى أو برنامج عمل تنفي
 يجب ،المستحقة اطالتأمين النافذة وإيصاالت عن تسديد األقس ودشروطه؛ وعليه أن يبرز لإلدارة، بناء لطلبها، عق

 .هفسخ العقد مع شركة التأمين او تغيير شروط اراد الملتزم حال فيالمسبقة  دارةأخذ موافقة اإل

 :مينتخلف الملتزم عن تقديم التأ 1 -13

العقد، أو لم يقدم عقود  روطساري المفعول وفقاً لش به حتفاظتخلّف الملتزم عن تقديم التأمين المطلوب أو اال إذا
التأمين إلى صاحب العمل ضمن المهلة المحددة في هذه المادة، يحق لإلدارة، أن تكتتب  ببوليصة التأمين المتوجبة 

التي سددتها لهذه الغاية من المبالغ التي استحقت أو قد  غالمبالومسؤوليته وان تسترد جميع  هعلى الملتزم وعلى نفقت
 تستحق للملتزم  وأن تعتبرها  ديناً  بذمة الملتزم.

 

 المكتشفات: 11 المادة

أو  إلدارةا في موقع األشغال سواء من قبل تشفجميع المكتشفات ذات القيمة األثرية أو الجيولوجية التي ُتك ُتعتبر
االحتياطات المعقولة لمنع عّماله أو أي شخص آخر من إزالة أو  عوعلى الملتزم اتخاذ جمي ،الملتزم ملكاً لإلدارة

إلى اإلدارة  ألمرالعثور عليها تركها في مكانها وإبالغ ا جردأو األشياء. كما يتعّين عليه بم الموادتخريب هذه 
عليها اثناء الحفريات وعمليات  عثرتفظ الدولة بملكية المواد التي يوالمهندس  لتوجيه التعليمات بهذا الخصوص. تح

التي  نيةالهدم الجارية على كامل االراضي اللبنانية و تحتفظ كذلك باالشياء من أي نوع كانت و خصوصاً االثار الف
 قد يعثر عليها في مكان تنفيذ االشغال.. 
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 الإنجـاز األشغـ ـة: مهل17 المادة

 العقد نافذاً بعد تبليغ الملتزم بتصديقه بالطرق اإلدارية المرعية اإلجراء. يعتبر
 .11 للمادةوفقاً  مقررتاريخ االنتهاء ال حتىاحتساب مهلة اإلنجاز ابتداًء من تاريخ أمر المباشرة بالعمل  يتم

األشغال، أو ألي جزء منها، أو  عإنجاز األشغال خالل المهلة الزمنية المحددة في الشروط الخاصة للعقد لجمي ينبغي
 .1-17الفقرة   خالل المهلة الزمنية التي يتم تمديدها بموجب

 أو أي تحديث له وفقا لبرنامج العمل الموافق عليه. واالنتهاءالفعلي مع جدول التسليم  ليمأن يتطابق التس يجب

 :إنجـاز األشغـال ةتمديد مهل 11-1

الملتزم أو إذا أُصدر "أمر  سيطرةعن  األعمال إذا وقع حادث خارج إنجازمهلة  مديدت  ةاإلدار على المهندس يقترح
وفقاً لألصول ويجعل من المستحيل إنهاء األعمال في الوقت المحدد دون اإلسراع في معدل  التغيير" يزيد األعم

أن يحدد هذا التمديد )بعد موافقة اإلدارة( وإبالغ الملتزم  لمهندس. و على اافيةأداء األعمال المتبقية وتحمل تكلفة إض
 خطياً بذلك.

 ذامقترحات لكيفية تفادي تأثير مثل ه دراسةو اتخاذمع المهندس في  يتعاونالملتزم أن  على جميع االحوال، في
 .تصدر عن المهندس أو اإلدارة دوفي تنفيذ التعليمات التي ق الحدث أو الظرف أو تقليل أثره

ومقدار هذا التمديد وتقدير كلفته اإلضافية وفق  عمالتمديد فترة إنهاء األ -باً إذا كان متوج -المهندس   قترحي
 الشروط الخاصة بالعقد.

من  كراإلدارة ملزمة  بتمديد مدة إنجاز األشغال او باي تعويض آخر إذا أخفق الملتزم في التحذير المب ونتك ال
 معالجته.  جلأ التأخير أو فشل في التعاون من

 . 1-28  الفقرةعليه التعويضات المذكورة في  حقيست فإنهإذا كان التمديد يقع على عاتق الملتزم،  أما
 

 شغـال: تعليق األ11 المادة

 تعليق األشغال: 12-1

يوماً بشكل   121اإلدارة بناء على رأي المهندس، إصدار أمر بتعليق تنفيذ العقد لمدة قصوى تصل الى  بإمكان
األعمال فوراً )ما  يعأن يؤمن الموقع وأن يوقف تنفيذ جم زممتتالي أو تراكمي نتيجة ظروف خاصة. وعلى الملت

 .التجميدة باية تعويضات نتيجة لهذا ( بعد تسلمه األمر من دون حق المطالبرةاإلدا اعدا تلك التي تحدده

 تعليق األشغال ومخاطر صاحب العمل : 12-2

من هذه  1-12  الفقرةأي فعل أو تقصير من جانب المهندس أو  اإلدارة أو في حالة  المخاطر المبّينة في  عند
 وفقاً للمناسب.  بتمديد  المهل الزمنية  1-11الفقرة  الشروط، تقوم اإلدارة  عند ممارسة صالحيتها بموجب

 العقد: وفسختعليق األشغال  12-3

 قصاهاضمن مهلة أ منها، ولم تعط اإلذن باستئنافها أو أي قسم األشغالاإلدارة تعليمات بتعليق  تحال أصدر في

 اصةمن تاريخ التعليق، وكان هذا التعليق )بشكل متتالي أو تراكمي( نتيجة ظروف خ اً ) مئة وعشرين( يوم 121

 قسممن مسؤولياتها، يحق للملتزم أن يرسل إشعاراً خطياً إليها يطلب بموجبه اإلذن باستئناف األشغال المعلّقة أو ال

حال لم ُيمنح هذا اإلذن  ي)ثمانية وعشرين( يوماً من تاريخ إرسال اإلشعار. وف 28المعلق منها ضمن مهلة أقصاها 

إعتبار تعليق األشغال الذي يؤثر على قسم ما  ،يكون ملزماً بذلك ضمن المهلة المذكورة، يحق للملتزم، من دون أن
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بذلك خطياً. أما إذا كان تعليق  هندسبإشعار اإلدارة والم وملهذا القسم ، على أن يق إلغاءمن األشغال فقط، بمثابة 

 وتطبيق   لعملب اللعقد من قبل صاح إخالالً التعليق  عتبارفي مجملها يحق للملتزم إ لاألشغال يؤّثر على األشغا

 . 5-11الفقرة 

 

 : المواد واآلالت والمهارات15 المادة

 النوعية:   12-1

والمهارات مطابقة للمواصفات الفنية المذكورة في العقد وحسب تعليمات المهندس،  والموادأن تكون اآلالت  ينبغي
او اإلدارة  لمهندسالفنية او على طلب ا متطلباتوأن تخضع من وقت إلى آخر إلى كشف و اختبارات، بناء على ال

 العقد الخاصة. روطسواء في مكان تصنيعها أو تركيبها أو إعدادها أو على الموقع، أو في أي مكان آخر يحدد في ش
بها الملتزم إلى الموقع مخصصة حصرا لغرض تنفيذ  يأتيالمؤقتة والمواد التي  غالجميع التجهيزات واألش ُتعتبر

نقلها  بغيةالمهندس الخطية، باستثناء  موافقةقسم منها من الموقع إال ب أيحق له إخراجها أو إخراج األشغال وال ي

من مكان إلى آخر في الموقع. وال يشترط الحصول على مثل هذه الموافقة بالنسبة إلى حركة اآلليات والسيارات 

 .ليه( من الموقع أو إصلةلمؤقتة )والمواد المتلنقل العمال والمستخدمين وتجهيزات الملتزم واألشغال ا تخدمالتي تس

 كلفة العينات:  12-2

 وفق شروط العقد الخاصة. صةعلى الملتزم توفير جميع العينات على نفقته الخا يتعّين

 : الختباراتا كلفة 12-3

السلع)المواد واآلالت(  لىعلى الملتزم أن يقوم، على نفقته الخاصة، باالختبار والفحص الهندسي الالزم ع يتوجب
 والخدمات المتصلة بها والمحددة في شروط العقد الخاصة.

وجداه  اهندسي غير مدرج في العقد إذ فحصللمهندس واإلدارة أن يطلبا من الملتزم القيام بأي اختبار و/أو   يحق
والمقاييس الفنية  عدالقواواآلالت( مطابقة للمواصفات و دضروريأً للتأكد من أن خصائص وأداء هذه السلع )الموا

بشرط أن تضاف التكاليف والنفقات المعقولة المترتبة على الملتزم إلجراء هذا االختبار و/أو  ،المبينة في العقد
أي تأخير في تواريخ التسليم وتواريخ االنتهاء وااللتزامات  عتباربعين اال خذؤالهندسي إلى قيمة العقد. كما ي صالفح

الهندسي في سير التصنيع و/أو تنفيذ الملتزم اللتزاماته  حصلذي يسببه هذا االختبار و/أو الفوا ةاألخرى المتأثر
 بموجب العقد.

ألحكام العقد وبالتالي غير مقبولة  بقةاالختبار أن األشغال أو المواد أو اآلالت أو المهارات غير مطا اذا أظهر ولكن
 من المهندس، يتحمل الملتزم كلفة هذا االختبار.

 تهيتحمل جميع تكاليفه ونفقا نأو ممثل عنه حضور االختبار او الفحوص الهندسية، بشرط أ مليحق لصاحب الع 
 السفر واإلقامة. كاليفعن حضوره، شامال، على سبيل المثال ال الحصر، ت الناتجة الشخصية

 الكشف على العمليات: 12-4

أو  بلمعامل واألماكن التي يتم فيها تصنيع أو تركيللمهندس الدخول في أي وقت إلى الموقع وإلى جميع ا يحق
أن يوفر جميع التسهيالت والمساعدة في الحصول على حق  لملتزمإعداد المواد أو اآلالت الالزمة لألشغال. وعلى ا

 الدخول المشار إليه أعاله.
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أو  ادعلى تاريخ ومكان إجراء الكشف أو االختبار على أية مو على الملتزم أن يتفق مع المهندس بعلم اإلدارة يتعّين
ساعة عن  24كما هو منصوص عليه في العقد. ويتعّين على المهندس إشعار الملتزم ضمن مهلة ال تقل عن  التآ

عن الحضور في التاريخ المحدد، يحق للملتزم، إال في  حضور االختبارات، وفي حال تخلف ونيته بإجراء الكشف أ
تعتبر  كأنها جارية بحضور المهندس.  تيمخالفة من المهندس، أن يجري االختبارات ال اتعلى تعليم لهل حصوحا

يقدم له تقريراً بنتائج  وأن تلك االختبارات، تائجويتعّين على الملتزم أن يسلم المهندس نسخاً مصدقة عن ن
 .ندسيكل إختبار أو فحص ه هاءوذلك فور إنت جراؤهاالتي يتم إ ندسيةاالختبارات والفحوص اله

 موجباته بموجب العقد. نُيعفي مثل هذا الكشف أو االختبار الملتزم م ال

 حق الرفض و طلب االستبدال: 2 -12

االختبار و/أو الفحص  يثبت التيللمهندس واإلدارة رفض األشغال أو المواد أو اآلالت أو أي جزء منها  يحق
. وعلى لرفضأن يبّين اإلشعار أسباب ا جبشرط إشعار الملتزم باألمر فوراً ويعدم مطابقتها للمواصفات  هندسيال

التعديالت الالزمة  جراءالمرفوضة أو إ آلالتاألشغال أو المواد أو ا هالى إصالح أو تبديل هذ الملتزم أن يبادر فوراً 
و الفحص الهندسي على نفقته بعد االختبار و/أ إجراء عليها لجعلها مطابقة للمواصفات على نفقته الخاصة، وان يعيد

 .عامةبحسب  شروط العقد ال ارةإعطاء إشعار مسبق لإلد
آالت تعتبرها  ومواد أ يةالموقع من أ إخالءيحق لإلدارة في حال تكرار فشل االختبارات  إصدار تعليمات من أجل  

 مناسبة.  توآال بمواد استبدالهاتحددها في التعليمات و تيال ةالمهل العقد، وذلك خالل طلباتمخالفة لمت
 يذهوطلب إعادة تنف لعقد،أي جزء من األشغال يعتبره المهندس او هي غير مطابق لمتطلبات ا إزالةيحق لها  كما

 بشكل سليم.  

 بالتعليمات: قيدالت 12-2

أحكام النكول  تطبقلإلدارة أن  يحق المهلة المحددة فيها اللبالتعليمات المصدرة اليه خ زمحال عدم تقّيد الملت في
 على نفقة الملتزم وفقاً للقانون.  لصفقةوتنفيذ ا

 

 : الكميـات 11 المادة

 جدول الكميات:  18-1

اإلنشاء والتركيب واالختبار والعمل  بنود الوحدة، عرالمعقودة على أساس س صفقاتجدول الكميات، لل يحوي
بناء على  نجزقيمة العقد. يدفع للملتزم مقابل كمية العمل الم تسابح. يستخدم جدول الكميات إلمالمكلف بها الملتز

بمثابة كميات تقديرية غير الكميات  جدولالكميات المدرجة في ال تعتبرسعر جدول الكميات لكل من البنود، و
 أن ينفذها من أجل الوفاء بالتزاماته بموجب العقد.   الملتزم ىالنهائية التي يتعّين عل

او  غالِنَسب إنجاز األش تيعتمد، ألغراض الدفع، جدول بتوقعا ،أساس سعر إجمالي لىالمعقودة ع تالصفقا وفي
 ". لنشاطاتا"جدول 

 التغييرات في الكميات: 18-2

 ان حق اإلدارة بزيادة أو إنقاص كمية أي بند تخضع لشروط العقد الخاصة. 
 

 : كيـل األشغـال 11 المادة

 التحضيرات: 11-1
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ألحكام  فقاخالف ذلك، على المهندس أن يحدد ويتحقق بالقياس من قيمة االشغال المنجزة و لم ينص العقد على ما
 .17 للمادةاإلستالم ووفقا  ومحضرالعقد ويتم الدفع للملتزم بناء على هذا الكيل 

 24أن يرسل إشعارا إلى الملتزم ضمن مهلة ال تقل عن  ليهوعندما يريد المهندس كيل أي قسم من األشغال، ع 
حال عدم حضور الملتزم أو عدم إرسال ممثل عنه،  وفي التفاصيل التي يطلبها منه. علتقديم جمي وساعة للتحضير 

 ُيعتبر الكيل الذي يقوم به المهندس أو يوافق عليه صحيحا ومعتمدا لذلك القسم من األشغال. 
 

 :طـريقة الكيـل 11-2

الكيل وفقاً  يتم. وهاوحسب البنود والمقدمات الواردة في توفقاً لطرق الكيل المبينة في المواصفا ألشغالكيل ا يتم
أخرى سائدة أو محلية، اال إذا نّص العقد  قةطري يةللكمية الصافية الفعلية لألشغال المّنفذة، وذلك بصرف النظر عن أ

 على خالف ذلك.
 

 والتغييرات  التعديالت: 11 المادة

 تغيير النطاق العام للعقد : 21-1

 :يواحد أو أكثر مما يل يالقانونية تغيير النطاق العام للعقد، ف اإلصوللإلدارة  في أي وقت وبعد اتباع  يحق
 المبينة في العقد؛  شغال( زيادة أو إنقاص كميات األأ

 ( إلغاء أي من هذه األشغال ؛ب
 ف أي من هذه األشغال،أو نوعية أو صن بيعةط غيير( تج
 ،( تغيير المناسيب وخطوط االستقامة والمواقع واألبعاد الخاصة بأي قسم من األشغالد

 نوعه لغرض إنجاز األشغال؛ ان( تنفيذ أي عمل إضافي مهما كهـ
 أي جزء من االشغال.  نشاءإل المحددأو التوقيت  لسل(  تغيير ترتيب التسو
يتم تقييم  على الملتزم تأثرت هذه التعديال إلى إبطال العقد أو نقضه. ولكن إذا عديالتيؤدي حصول هذه الت ال

 .العقدأو إخالله ب ه. يتحمل الملتزم التكاليف اإلضافية الناتجة عن تقصير1-11الفقرة  نتائجها بموجب

 التعديالت والتغييرات: وامرأ 21-2

خالل أسبوع أو خالل فترة  ألخيرهذا ا تقدمالملتزم، تغييراً ما، ي منيطلب المهندس )بعد موافقة اإلدارة( ،  عندما
اإلحوال،  وبكل ،بتقييم هذا العرض س. يقوم المهندلتنفيذ التغيير ضزمنية أطول يحددها المهندس في طلبه، بعر

 يجب أال يتجاوز سعر العرض معدل األسعار التي يطلبها الملتزم لقاء أشغال أو خدمات مشابهة من أطراف أخرى.
 الكميات إذا ُطلبت منه. مةبنود قائ سعربتحليل  إلدارةأن يتقدم إلى ا زمانه على الملت علما
 رسمي و موافقة اإلدارة.  يغلتب موجبب ندسالتعديالت من دون تعليمات من المه يجرييحق للملتزم أن  وال

 تقدير قيمة التعديالت والتغييرات: 21-3

واإلضافات األخرى على قيمة العقد التي يتعّين   1و 1-11 الفقرتينالمشار إليها في  تتقدير قيمة التعديال يتم
 يلي: لماتسمى ألغراض هذه المادة بـ"األشغال المعّدلة"، وفقاً  التيتقديرها و

حساب تكلفة التغييرعلى  مالعمل في التغيير تطابق أحد البنود في قائمة الكميات، فسيت عةطبي تإذا كان(  ا
 .القائمةأساس سعر البنود 

 ةالموجود األسعارالمعدلّة، تعتمد عندئذ  لعلى االشغا تطبيققابلة لل اثلةيتضمن العقد بنود مم مب( أما إذا ل 
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 معلى أسعار مناسبة. في حال عد والمهندس )بعد موافقة اإلدارة( م( وإذا تعذر ذلك، يتم االتفاق بين الملتزج
حين االتفاق  ىوإل ،الملتزم خطياً بذلك بالغحصول اإلتفاق تقوم اإلدارة بتحديد االسعار التي تراها مناسبة وبإ

 سعار يمكن اعتماد أسعار مؤقتة من أجل احتساب الدفعات المؤقتة.األ ىعل
 

الملتزم أن يباشر بتنفيذ األشغال المعدلة لدى استالمه تعليمات اإلدارة بهذا الخصوص بموجب تبليغ  على
 رسمي سواء كان تم التوافق على السعر أم ال.

 والتعديالت: التغييراتاثر  21-4

 في قيمة العقد:  صانأو نق يادةوجود ز -إصدار شهادة االستالم المؤقت لكامل األشغال  ندع -تبّين  إذا
 ؛ 1-11 الفقرة( من جراء تقدير قيمة األشغال المعدلة بموجب أ

 ستثناءوبا الكميات،لها مقارنة بما ورد في جدول  لفعلي( من جراء التعديالت في الكميات نتيجة للكيل اب
 ،11 المادةالمبالغ االحتياطية وأعمال المياومة وتعديالت األسعار بموجب 

 لزيادةيتعين على المهندس، بعد موافقة اإلدارة، تعيين قيمة ا حالة،ألي سبب آخر، عندئذ وفي مثل هذه ال وليس
 (. 1-11 الفقرة) ةوفقا لشروط العقد الخاص لعقد،والنقصان على قيمة ا

 ":المياومة“يومية  أعمال اتتعويض 21-1

لتنفيذ األشغال المعّدلة والصغيرة  لتزمأن يصدر تعليماته إلى الم اللمهندس، إذا رأى ذلك ضروريا أو مناسب يحق
عن األشغال  ةعن استحقاقاته المترتب تهويتم عندئذ محاسب ،المحددة في جدول األعمال بالمياومة وراألج اسعلى أس

 درجة في العرض المقدم منه.الم عارالمعّدلة على أساس األس
 ويصادق سعليها المهند فقأعمال يومية في نماذج يوا شكلاألعمال المدفوعة على  جميع أن يسجل الملتزم يجب
 .لعملخالل يومين من إنجاز ا عهيوقمعبأ مع مرفقاته و موذجكل ن على
 .األعمال تلكبشرط حصوله على نماذج موقعة ل ميةاليو ألعمالللملتزم نفقات ا تسدد

 : فسخ العقد  11 المادة

 تقصير الملتزم: 21-1

للملتزم واعتباره ناكالً وفسخ  لتقصيرالمهندس تقريراً خطياً بذلك، ابالغ مذكرة خطية با ديمّ اإلدارة بعد تق تستطيع
 تالية:  العقد أو جزء منه معه، دون أن يكون في ذلك انتهاكا أو خرقا لشروط العقد، وذلك في أي من الحاالت ال

أخفق في تسليم االشغال خالل الفترة المحددة في العقد، أو خالل فترة التمديد المعطاة من  إذا (أ

 اإلدارة.

 فشل في أداء أي من المهام األخرى الموكلة إليه بموجب العقد، إذا (ب

من شروط العقد العامة وتورط في ممارسات االحتيال أو الفساد،  1-11المادة  خالف أحكام إذا (ج

على العقد أو في تنفيذه أو في تنافسه على صفقة أخرى عامة في  نافسهفي العقد، في ت المعّرفة

 الجمهورية اللبنانية أو في تنفيذها. 

توقف عن العمل طيلة المهلة المذكورة في شروط العقد الخاصة بشكل متتالي أو بالتناوب،  إذا (د

ساري المفعول ولم يصدر بذلك تعليمات وإذا كان هذا التوقف غير ملحوظ ببرنامج األعمال ال

 من اإلدارة.

 .أُعلن إفالسه أو تصفية أعماله إذا (ه
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 يبهذا الع كانو ،اإلدارةتحددها  معقولةفشل في القيام بتصليح عيب معين في مدة زمنية  إذا (و

 بالعقد. ياً يشكل إخالالً أساس

 .نصوص عنها في العقدلم يقدم أحد الضمانات أو التأمينات المطلوبة خالل المهل الم إذا (ز

الملتزم خطياً أن يفسخ  ر)أربعة عشر( يوماً من إنذا 14أعاله، يحق لصاحب العمل بعد  ذكورةالحاالت الم في
وان يصادر الضمان النهائي )والتوقيفات العشرية اذا وجدت( مؤقتا لحساب الدولة، وذلك من دون إعفائه من  ،العقد

 أو المهندس.  دارةاإل لىالتزاماته ومسؤولياته بموجب العقد، ومن دون الحد من الصالحيات والحقوق الممنوحة إ

 : خبتاريخ الفس لتقييما 21-2

أسفرت عملية  ااإلدارة بفسخ العقد أو جزء منه، تلزم األشغال او ما تبقى منها، او تنفذ الصفقة باألمانة. فإذ قيام عند
 ،كالفعاد الوفر إلى اإلدارة، وإذا أسفرت عن زيادة في األ ،كالفأو التنفيذ باألمانة عن وفر في األ دةالتلزيم الجدي

ع األحوال يصادر الضمان النهائي ) والتوقيفات العشرية اذا وجدت( وفي جمي .طالبت الملتزم الناكل بدفع الزيادة
 مؤقتاً إلى حين تصفية الصفقة كما ورد أعاله. 

 
ويجوز  ارةواآلليات واألعمال المؤقتة واألشغال ملكاً لإلد لكل المواد في الموقع  والمصنع واآلالت والمعام تعتبرو

 المعنية. فقةصليذ األشغال في ااستخدامها من أجل تنف لها وللملتزم الجديد 
أو بمشاركة الملتزم، أو بعد  ،منفردين اويقّيم االمهندس او اإلدارة وبأسرع وقت ممكن بعد فسخ العقد أن يحدد على

 بما يلي: اوأن يقوم مناسبة،ال واالستقصاءات التي التحرياتب يامالق
أو تقييم المبلغ الذي يعود الى الملتزم بتاريخ فسخ العقد )إن وجد( مقابل األشغال التي  إحصاء (أ)

قيمته مؤقتاً أمانة  تصرف بها كشف يمنظتو لعقد،أنجزها فعال، أو العائد له منطقياً، بموجب ا

 ،باسم اإلدارة

زم وأشغاله المؤقتة أو تجهيزات الملت لمستعملةأو تقييم المواد المستعملة جزئيا أو غير ا إحصاء (ب)

 باسم اإلدارة، انةوتنظيم كشف بها وصرف قيمته مؤقتاً أم

)أربعة  14يتفّرغ إلى اإلدارة خالل  نأ مهندس،بناء على تعليمات ال تزم،يتعّين على المل 

توريد لوازم أو مواد أو  اتعشر( يوماً من تاريخ الفسخ، عن جميع الحقوق المتعلقة باتفاقي

 هذا العقد. فيذأو تنفيذ أشغال، تم توقيعها لغايات تن خدمات تقديم

 طريقة الدفع بعد الفسـخ: 21-3

قامت اإلدارة بفسخ العقد بموجب أحكام هذه المادة، ال تكون ملزمة بدفع أي مبلغ آخر للملتزم )بما في ذلك بدل  إذا
أي عيب فيها،  وإصالح المنجزةاألشغال  ةماألضرار المتعلقة بالعقد( قبل انتهاء فترة ضمان العيوب، وبعد تحديد قي

اإلدارة ، ومصادقة المهندس على  بدتهاالتكاليف التي تك عالمتعلقة بالتأخير )إن وجدت(، وجمي الضراروقيمة ا
. يحق للملتزم بعدئذ الحصول فقط على المبلغ )إن وجد( الذي تعطيه اإلدارة كونه كان مستحقاً للملتزم نتيجة متهاقي

إنجاز األشغال وإصالح العيوب فيها.  ابلالتي قام بها، بعد اقتطاع النفقات واحتساب األضرار المستحقة مقاألعمال 
على هذا األخير دفع مقدار تلك الزيادة التي تعتبر   ّينأما إذا تجاوز المبلغ المستحق لإلدارة مستحقات الملتزم، يتع

 .ذمتهبمثابة دين متوجب ومستحق األداء ب
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إلى الملتزم وفقا للمهلة  قلإلدارة فسخ العقد في أي وقت اذا اعتبرت ذلك مالئماً بعد إرسال إشعار خطي مسب يحق
 العقد الخاصة، مع نسخة إلى المهندس. وفي حال الفسخ، يترتب على الملتزم: روطالمذكورة في ش

 ( إخراج آلياته بأسرع وقت ممكن؛ 1)
 .1-11 الفقرةاضي الدفعات وفقا ألحكام ( تق2)
 

 فسخ العقد سنداً لمخاطر خاصة: 21-1

 ( من2( إلى )1يتحمل الملتزم أية مسؤولية إذا كانت ناتجة عن المخاطر الخاصة المشار إليها في البند )أ( من ) ال
 لجهة دفع تعويض أوغيره في ما يتعلق باألمور التالية: ، 1-11الفقرة 

األشغال التي  تثناءأو الضرر الذي يلحق باألشغال وذلك إلى الحد الذي يراه المهندس مناسباً ، باس الدمار (أ
 أو  ة؛الخاص األخطاررفضت قبل وقوع أي من 

 بممتلكات اإلدارة أو أي فريق ثالث؛ أو قأو الضرر الذي يلح الدمار (ب
 في األرواح. لخسائرأو ا اإلصابات )ج(    
 الناشئة عن المخاطر الخاصة يفالتكال زيادة (ه)    

 
األضرار أو في  أوفي توقع الحدث  فادحاً تقصيراً  لتزممن رفع المسؤولية هذا، الحاالت التي يظهر فيها الم يستثنى

فيما يتعلق  ةللحد من تأثير تلك المخاطر، أو في اإلستجابة لتعليمات المهندس أو اإلدار الاإلستجابة بشكل مهني وفعَّ 
 طر.بتلك المخا

يخرج آلياته من الموقع بأسرع وقت ممكن، وأن  نهذه الفقرة ، ينبغي على الملتزم أ موفقا ألحكا عقدتم فسخ ال إذا
 يؤمن التسهيالت المطلوبة لمقاوليه من الباطن من أجل تمكينهم أيضاً من إخراج آلياتهم من الموقع.

 طريقة الدفع في حال فسـخ العقـد: 21-2

المستحقة له لقاء االشغال التي أنجزت  بالغتسّدد اإلدارة الى الملتزم الم ،7-11و 1-11 فقرتينلل العقد وفقا سخفُ  إذا
 وبموجب األسعار الواردة في العقد، إضافة إلى ما يلي: الفسخ خقبل تاري

قبل  المستحقة والمتعلقة باألشغال التمهيدية المشار إليها في جدول الكميات والمنفذة من المبالغ (أ
 المنفذة فعلياً؛ نسبالملتزم وفقاً لل

 نوناً التي طلبها الملتزم ُوسلمت اليه أو تلك التي يتوجب عليه قا لوازموال التالمواد واآل قيمة (ب
 إستالمها، وفي مثل هذه الحالة تعود ملكيتها إلى اإلدارة حال تسديده قيمتها؛

في إعداده لتنفيذ كامل االشغال، شرط أال تكون هذه  بدهالتغطية نفقات الملتزم المعقولة التي تك مبلغ (ج
 أشير إليها في هذه الفقرة؛ أخرىالنفقات قد سبق وجرى تغطيتها بأية دفعة 

 هذه الشروط؛ من 7-11 الفقرةمبلغ إضافي يستحق دفعه بموجب أحكام  أي (د
 

 ملتزمبذمة ال االمتوجبة له لغتحسم المبالإلدارة عند قيامها بتسديد هذه المبالغ المتوجبة بموجب هذه الفقرة، أن  يعود
بتاريخ فسخ العقد والمتعلقة بالسلفات المقدمة له من أجل شراء المواد واآلالت والتجهيزات، وأية مبالغ أخرى 

 تقارير بالمبالغ المستحقة. ارةاإلد الىمتوجبة بموجب أحكام العقد. كما يتعّين على المهندس أن يقدم 

 : تعديل األسعار 11 المادة

 زيادة أو خفض التكاليف: 

 ذبتنفي اشرةتعديل األسعار المنصوص عليها في العقد لدى طرؤ زيادة أو إنخفاض في كلفة المواد المتعلقة مب يمكن
 ينوالفقرت 1-11والفقرة  1-1-ب للفقرةاألشغال، أو أية أمور أخرى تؤثر مباشرة على كلفة تنفيذ األشغال، وفقا 

 شروط العقد الخاصة. راجع. 1و11-1
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 :الضريبة 11 المادة

 ووفقابها وفقا للقوانين والقواعد المحلية المرعية اإلجراء  معمولالضرائب والرسوم ال كافةأسعار الملتزم  تشمل
 .صةلشروط العقد الخا

 

 : االستالم المؤقت 11 المادة

 شهادة االستالم المؤقت:  24-1

"اإلنجاز بصورة جوهرّية" الوارد أعاله، وعندما  يفبصورة جوهرّية وفقاً لتعر ملهايتم إنجاز األشغال بكا عندما
 رةاإلدا لملتزما بلغالعقد، ي بيتبين أنها اجتازت االختبارات وكانت مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة بموج

 لالزمةأشغال متبقية بالسرعة ا وتعهداً خطياً منه بإنجاز أية إصالحات أ تبليغوالمهندس بذلك، على أن يرفق بهذا ال
خالل فترة مسؤولية العيوب. ويعتبر هذا التبليغ والتعّهد الخطي المرفق به طلباً مقدماً إلصدار شهادة االستالم 

 المؤقت لألشغال. 
تالمه لهذا الطلب، إما بإعطاء موافقته ( يوماً من تاريخ اسعشرون)ثمانية و 28المهندس ضمن مهلة أقصاها  يقوم

منجزة بصورة  شغالفيه األ عتبرتفيها التاريخ الذي  حددشهادة إستالم مؤقت إلى الملتزم يُ  صدارويوصي اإلدارة بإ
على الملتزم إنجازها  ترتبتوصيات خطية يبّين فيها األشغال التي ي رجوهرّية وفق ما ورد في العقد، أو يقوم بإصدا

 .هادةر مثل هذه الشقبل إصدا
 يمكنتؤثر على اإلنجاز الجوهري والتي  شغالاأل فيالملتزم عن أية نواقص أو عيوب  إعالمكما يقوم المهندس ب 

الحاالت، قبل استكمال األشغال المنصوص عليها في التعليمات  يعأن تظهر بعد إصداره لهذه التعليمات، وفي جم
 أعاله. 

التي تشكل  بالنسبة إلى اإلدارة لزمةباإلستالم المؤقت صادرة عن المهندس ال تّعد م صيةالمتفق عليه أّن أية تو من
 .  إلستالماللجنة المختصة ل

بصورة جوهرّية هو التاريخ الذي يحّدد في شهادة  ةنجزم األشغالالمتفق عليه أّن التاريخ الذي تعتبر فيه  ومن
 المؤقت كما هو مذكور أعاله. الستالما

 اإلخالل. ةفداح بحسبالفسخ  أو/أعاله الى أحكام العقد الموجبة للتعويض و بواجباتهلملتزم ا لإخال يخضع
 

 اإلستالم المؤقت الجزئي: 24-2

 شهادة إستالم مؤقت في ما يتعلق بـ: إصداريجوز للملتزم أن يطلب  ه،أعال 1-11 رةالفق مراعاة ما ورد في مع
 ؛ أو  ةمؤقتاً على حد ستالمهإ كانيةبإم حوسم إلنجازه ةعلى مهلة منفصل العقد( أي جزء من األشغال نص أ

اإلدارة بإشغاله أو  تمبشكل مقبول بالنسبة للمهندس وقا إنجازه( أي قسم جوهري من األشغال الدائمة تّم ب
 استعماله ، أو

من األشغال الدائمة رغبت اإلدارة في إشغاله أو استعماله قبل إنجاز األشغال فيه )في حال لم يلحظ  م( أي قسج
 مؤقت(.  اءالعقد لمثل هذا اإلشغال أو االستعمال المسبق أو لم يتفق عليه مع الملتزم كإجر

 

  دفعوال الشهادات: 17 المادة

 الكشوفات الشهرية: 21-1
© Institut Des Finances Basil Fuleihan

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

and is copyrighted work.



  

 

  العقد - الثالث الجزء
 العامة العقد شروط: لسادسا الفصل

 

 

:_________________________________المشروع اسم  
 
 

Page 83 of 123 

 

اللبنانية الجمهورية  
 إسم اإلدارة المعنية

 

لى الملتزم أن يقدم إلى المهندس كشفاً على نسختين، ينظم وفقاً لنموذج يوافق عليه شهر، يتعّين ع لنهاية ك بعد
 المهندس وُيظهر المبالغ التي يعتبرها الملتزم  مستحقة له، على أن يتضمن الكشف البنود التالية:

المنفذة وفقاً للعقد لغاية نهاية الشهر المعني  ائمةالمؤقتة والد ألشغالالمقدرة ل يةالتعاقد القيمة (أ
 قد؛عليها في الع صأساس أسعار الوحدة واألسعار المنصو على11 للمادةوفقاً  لمحددةوا

الفعلية الموافق عليها بالنسبة لألشغال المؤقتة والدائمة المنفذة لغاية نهاية الشهر السابق على  القيمة (ب
 العقد؛وص عليها في أساس أسعار الوحدة واألسعار المنص

واألسعار المنصوص عليها في العقد والمتعلقة  حداتالتعاقدية المقدرة على أساس أسعار الو القيمة (ج
للشهر المعني والمحتسبة من خالل حسم القيمة )ب( من القيمة  العائدة الدائمةباألشغال المؤقتة و

 )أ(؛
في شهادة الدفع المؤقتة  يهالتعديالت المنفذة لغاية الشهر المعني ناقص المبلغ الموافق عل قيمة (د

 ؛11 للمادةالسابقة ، وفقاً 
 ؛  1-17 الفقرةمبلغ يجب اقتطاعه بموجب التوقيفات المنصوص عليها في  أي (ه
  ؛5-17قرة الف مبلغ يجب حسمه بمثابة إعادة تسديد السلفة المدفوعة مسبقاً وفقاً ألحكام أي (و
في شروط العقد الخاصة من قيمة فواتير المواد واآلالت التي أحضرها الملتزم الى  المذكورة النسبة (ز

 ولم يتم استعمالها بعد. ةالموقع الستعمالها في األشغال الدائم
 بلغلغاية نهاية الشهر المعني ناقص الم فذةالموافق عليها في ما يتعلق باألعمال بالمياومة المن المبالغ (ح

 المتعلق باألعمال بالمياومة الموافق عليها في شهادة الدفع المؤقتة السابقة؛
 مبلغ آخر قد يعود للملتزم بموجب العقد.)تعويضات، حجوزات، الخ...( أي (ط

 :ةالدفعـات الشهـري 21-2

تعكس المبالغ  قةالمهندس اإلدارة للموافقة على كشوفات الملتزم أو يعّدلها وفقـاً شروط العقد الخاصة بطري يوصي
بذمة  ةوالتي أصبحت متوجب ،11 المادةوفقا للعقد، وذلك بعد حسم المبالغ غير التي نصت عليها  هالمتوجبة ل

يؤخذ  بندفي كشف الملتزم أو حول قيمة أي  اردةالرأي حول أي من البنود الو الملتزم لإلدارة. في حال اختالف
 برأي المهندس.

اإلدارة وستعتبر مغطاة من معدالت وأسعار أخرى  فعهالها معدل أو سعر، لن تد لان بنود األشغال التي لم يسج 
 في العقد.

العقد، ال يحق للمهندس المصادقة على أية دفعة ما لم يكن  نالرغم من أحكام هذه الفقرة أو أي فقرة أخرى م على
 .عليهاإلدارة التنفيذ ووافقت ا سنح مانالملتزم قد تقدم بض

 واآلالت الخاصة باألشغال الدائمة: المواد 21-3

 استعمالها في األشغال جلنسبة من قيمة المواد واآلالت عند ورودها إلى الموقع من قبل الملتزم من أ دفع يمكن
 .لخاصةالعقد ا شروطل الدائمة وفقا

 واآلالت لدى استعمالها في تنفيذ األشغال. لموادالمصادقة على دفع النسبة المتبقية من قيمة هذه ا يتم
 إال في حال تّوفر الشروط التالية: التهذه المواد واآل قيمةيصادق على دفع أية نسبة من  ال

الخاصة بوثائق العقد وحائزة على موافقة المهندس  المواصفاتو مياتللك ( أن تكون المواد واآلالت مطابقة1)
 الخطية.

أجل تفادي ضياعها أو تلفها  منبطريقة مناسبة، وحفظها  اتسليمها على الموقع، وتم تخزينه( أن يكون قد تم 2)
 أو إلحاق أي ضرر بها.

جميع السجالت المتعلقة بها لدى الملتزم، بما فيها وعلى سبيل الذكر ال الحصر، أوراق الطلبيات  فظ( أن ُتح3)
 جل تمكين المهندس من االطالع عليها.والفواتير الرسمية المفصلة، وااليصاالت الرسمية من أ

 المصدر ذاته المشار إليه في العقد. و( أن يكون مصدر المواد واآلالت ه4)
 ( أن تستعمل المواد واآلالت ضمن مهلة معقولة.1)
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 أعاله. ورة( أن يوافق المهندس على الكشوفات والمستندت والبيانات المذك2)

 الباطن: نتسديد دفعات المقاولين م 21-4

للمقاول من الباطن المعّين  قةوالتي تتضّمن دفعة مستح 17 المادة موجبشهادة دفع ب ةأي صدارقبل إ -لإلدارة  يحق
أن جميع الدفعات  اأن تطلب من الملتزم إثبات -اقدمه دماتلوازم أو مواد أو آالت أو خ أوبشأن أشغال نّفذها 

 .لهوالمشمولة بشهادات الدفع السابقة قد تّم تسديدها  توقيفات،ال باستثناء ،المعّين نمن الباط لالمستحقة للمقاو
 دمن قبل الملتزم بع ةلإلدارة أن تدفع للمقاول من الباطن المعّين مباشرة كل ما يستحق له من دفعات غير مسدد يحق

وتقوم  باسترجاع  س،هندمن الباطن، بموجب شهادة دفع صادرة عن الم ولةحسم التوقيفات منها، وفقاً لعقد المقا
 استحقت أو قد تستحق للملتزم في ذمتها. الغهذه الدفعات من أية مب وخصم

 كيفية الدفع: 21-1

تصف األشغال  تيأن يقدم الملتزم مطالبة مالية خطية للمهندس واإلدارة حسب األصول، مرفقة بالفواتير ال يجب
 الموّقعة من المهندس، والوثائق الضرورية والقانونية .  ذمع وثائق التنفي والمنفذةوالمواد والخدمات المتصلة بها 

 :وقيفاتالت 21-2

 تقتطع التوقيفات من المبالغ المتوجبة بموجب هذا العقد باستثناء ما يتعلق بدفع السلفة.  اصة،لشروط العقد الخ وفقا
 استرداد التوقيفات، وفقا لشروط العقد الخاصة. يتم

 السلفة: 21-2

سلفة معفاة من الفوائد وذلك مقابل  اإلدارة لهيمكن ان تدفع  التنفيذ،بتصديق العقد وبعد المباشرة ب مإبالغ الملتز بعد
 بتنفيذ األشغال،  وفقا لشروط العقد الخاصة.  قةتكاليف التعبئة المتعل

 وتواريخ الدفع: طريقة 21-8

 اإلدارة بالدفع إلى الملتزم وفقا لشروط العقد الخاصة. تقوم
سابقة كانت قد  قتةشهادة دفع مؤ تعديل أودفع مؤقتة تصحيح  ةللمهندس اإلقتراح على اإلدارة بموجب شهاد يحق

أصدرتها، كما يحق له في حال لم تنل أي من األشغال رضاها عدم إدراج) أو تخفيض( قيمة هذه االشغال في أية 
 ة دفع مؤّقتة. شهاد

  Statement at Completion-بمستحقات اإلنجاز:  كشف 21-1 

في شروط العقد الخاصة ومن تاريخ االستالم المؤقت لكافة األشغال ، يتعين على الملتزم أن  ةللمهلة المذكور وفقا
باألوراق الثبوتية ومع التفاصيل التالية، وبشكل  مرفقا نجزةالم ألشغالا بمستحقاتإلى المهندس واإلدارة كشفاً  يقدم

 يوافق عليه المهندس:
 و ألشغال؛االستالم المؤقت ل ريخالنهائية لجميع األشغال المنفذة وفقا للعقد وحتى تا القيمة (أ
 العقد؛ و وجبله بم ةأنها مستحق لتزممبالغ إضافية يعتبر الم أية (ب
 جب العقد.بمو هيقدر الملتزم أنها ستستحق ل غمبال أية (ج

على الدفعة  هندسأن تكون المبالغ المقدرة مبينة بصورة منفصلة في الكشف بمستحقات االنجاز. يصادق الم على

 . 1-17 للفقرةوفقا 

  "Final Statementكشف الدفع النهائي ":  21-11
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، يتعين على الملتزم أن يقدم  عيوبإصالح ال ادةللمهلة المذكورة في شروط العقد الخاصة من تاريخ إصدار شه وفقا
إلى المهندس واإلدارة للدراسة مسودة كشف الدفع النهائي مرفقا باألوراق الثبوتية وبالتفاصيل التالية، وبشكل يوافق 

 عليه المهندس:
 جميع األشغال المنفذة وفقا للعقد؛ و قيمة (أ
 مبالغ إضافية يعتبر الملتزم أنها متوجبة له بموجب العقد؛ و أية (ب
 المتبقية ) من التوقيفات وغيرها(. دفوعاتالم (ج

إجراء المشاورات بين المهندس والملتزم، وبعد إدخال أي تعديل على مسودة كشف الدفع النهائي، إذا تبين أن  بعد
مؤّقتة في ما يتعلق  ععلى المهندس أن يقترح على اإلدارة اصدارشهادة دف ودة،بهذه المس تعلقهناك نزاع أكيد ي

 النهائي غير المتنازع عليها. لدفعبأجزاء مسودة كشف ا

 بــراءة الذمــة: 21-11

خطّية مع ارسال نسخة عنها إلى المهندس،  مةكشف الدفع النهائي، على الملتزم أن يعطي اإلدارة براءة ذ يمتقد لدى
ائية لجميع المبالغ المستحقة له بموجب العقد، شرط أال يؤكد فيها أن كشف الدفع النهائي يشكل التسوية الكاملة والنه

القيمة المتبقية من التوقيفات، وإعادة  افيه بمايسري مفعول براءة الذمة إال بعد قبض الملتزم للمبالغ المستحقة له 
 ، وكافة الكفاالت المصرفية األخرى في حال وجودها. التنفيذضمان حسن 

  "  inal Payment CertificateFالدفع النهائية ": شهادة 21-12

للمهلة المذكورة في شروط العقد الخاصة من تاريخ إستالم كشف الدفع النهائي وبراءة الذمة الخطية، يقدم  وفقا
 المهندس إلى اإلدارة )مع نسخة إلى الملتزم( شهادة دفع نهائية تتضمن:

 النهائي الذي يعتبره المهندس مستحقاً بموجب العقد؛  المبلغ (أ
في حال وجوده، المتوجب بذمة اإلدارة الى الملتزم أو بذمة الملتزم الى اإلدارة وفقاً  الرصيد، (ب

 أو العائدة لها بموجب العقد. ارةالتي كانت قد دفعتها اإلد لمبالغللحالة، وذلك بعد حسم جميع ا

 العمل: احبانتهاء مسؤولية ص 21-13

 ااألشغال إال اذا قدم مطالبة به يذناجمة أو متصلة بالعقد أو بتنف سألةمتعتبر اإلدارة مسؤولة تجاه الملتزم عن أية  ال
االستالم المؤقت لألشغال بكاملها( في  هادة)باستثناء المسائل الحاصلة بعد تاريخ اصدار ش ي،في كشف الدفع النهائ

 الكشف بمستحقات االنجـاز.
 

 ":  CertificateDefect Correctionإصالح العيوب " هادةش 11 المادة

 شهادة إصالح العيوب واإلستالم النهائي: 22-1

التاريخ  تتضمن التيو –بناء على طلب الملتزم الخطي  -يعتبر العقد منتهيا إال بعد إصدار شهادة إصالح العيوب ال
 الذي أنجز فيه الملتزم جميع التزاماته بخصوص تنفيذ االشغال وإنجازها وإصالح العيوب بشكل مرٍض.

على المهندس أن يصدر شهادة إصالح العيوب )بعد موافقة اإلدارة( وفقا للمهلة المذكورة في شروط العقد  عّينيت
 من هذه الشروط.  15 المادةالخاصة من تاريخ انتهاء آخر فترة مسؤولية العيوب وبموجب أحكام 

 
وإنجاز األشغال واصالح  ذجميع األحوال، يعتبر التاريخ الذي يكون الملتزم قد نّفذ فيه موجباته بالنسبة لتنفي وفي

في شهادة إصالح العيوب. وتعتبر شهادة إصالح  المهندسالعيوب، التاريخ الذي حددته اإلدارة بناًء على توصية 
 .األشغالعلى  قبول  اثباتاً  يوبالع
إال في حال  دارةملزمة بالنسبة لإل نصادرة عن المهندس ال تكو النهائيتوصية باإلستالم  ةأي المتفق عليه أن من

 في شروط العقد الخاصة. محددةوافقت عليها ضمن المهلة ال
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 االلتزامات غير المنجزة: 22-2

ات الناشئة عن أحكام باإللتزام لوفاءواإلدارة مسؤولين عن ا مالرغم من إصدار شهادة حسن التنفيذ، يبقى الملتز على
بين الفريقين من  ولالشهادة، وبناء عليه، يبقى العقد ساري المفع هذههذا العقد إن لم تكن قد نفذت بتاريخ صدور 
 أجل تحديد طبيعة وحجم االلتزامات المتبقية.

 
 

 العيوب  اصالح لية: مسؤو15 المادة

 فترة اصالح العيوب: 22-1

"فترة مسؤولية العيوب" تعني فترة إصالح العيوب وإكمال النواقص ابتداء من تاريخ إنجاز األشغال المدرج في  ان
 الخاصة للعقد. وطلما هو وارد في الشر ووفقا ،إصدار شهادة إصالح العيوب حتىو ؤقتشهادة االستالم الم

 المهندس او اإلدارة الملتزم بأية عيوب قبل إنقضاء فترة إصالح العيوب. يخطر

 إصالح العيوب: 22-2

 .ربوجود عيب، على الملتزم إصالحه في الفترة الزمنية المحددة باإلشعا ركل مرة يقدم إشعا في
حالة سليمة ومقبولة من  تسليم األشغال إلى اإلدارة عند انتهاء فترة مسؤولية العيوب وفقاً لشروط العقد، في يجب

 المهندس.

 كلفة إصالح العيوب: 22-3

إذا كانت األسباب التي أدت  خاصةنفقته ال على 1-15الفقرة  الملتزم كلفة اإلصالحات التي ورد ذكرها في يتحمل
 إلى حصولها تقع تحت مسؤوليته وفقاً لشروط العقد.

أسباب ال تقع تحت مسؤولية الملتزم، يتعّين عليه  حال رأى المهندس أن ضرورة إصالح العيوب قد نتجت عن في
نسخة  سالوعليه إبالغ الملتزم بذلك خطياً مع إر ،11 المادةالعقد بموجب أحكام  قيمةعندئذ أن يحدد الزيادة على 

 عن هذا التبليغ إلى صاحب العمل.

 عدم االلتزام بإصالح العيوب: 22-4

وعلى الملتزم  بلم يقم الملتزم بإصالح عيب ما خالل المدة المحددة له ، يقوم المهندس بتقدير كلفة إصالح العي إذا
بموجب العقد. ويتم تحديد قيمة تلك التكاليف من قبل  ،أن يدفعها، إذا كانت واقعة ضمن مسؤوليته وعلى نفقته

من  سمهاهذه التكاليف أو ح بقيمةبالمطالبة  قلعمل الحالمهندس بعد التشاور مع صاحب العمل والملتزم. ولصاحب ا
 اوإرسال نسخة عن هذ خطياً أية مبالغ استحّقت أو قد تستحق للملتزم. ويتعّين على المهندس إبالغ الملتزم بذلك 

 التلبيغ إلى صاحب العمل.
الفسخ بحسب درجة اإلخالل برأي  أو/أحكام العقد الموجبة للتعويض و ىإخالل الملتزم بواجباته أعاله ال يخضع
 اإلدارة.

 تمديد فترة المسؤولية عن إصالح العيوب:  22-1 

فترة إصالح العيوب طالما كانت هناك عيوب يتم العمل على إصالحها، وتتجدد فترة المسؤولية عن العيوب  تمدد

بهذا التصليح أو اإلستبدال  رةاالمهندس أو اإلد لمن تاريخ قبو الهأو إستبد حهلكل جزء أو قسم أو عيب تم إصال

 .هأعال 22في المادة  مذكورةال املةوللفترة الك
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 : التعويضات 11 المادة 

 تعويضات مقطوعة: -متوجبة على الملتزم يضاتتعو 28-1

من شروط العقد العامة، فإنه في حال أخفق الملتزم  11 لمادةوا  1-11 الفقرةالبنود المنصوص عليها في  باستثناء
عليه أن يدفع غرامة التأخير بالقدر المنصوص  تعّينأعاله، ي 17 لمادةا فيفي انهاء األشغال خالل المهلة المحددة 

 يأو أ ألشغال،المحددة إلنجاز ا لةيوم أو جزء من اليوم بين المه كلعليها في الشروط الخاصة للعقد، وذلك عن 
 دعلى أال تتخطى الغرامة الح ،11 للمادةجزء منها، وتاريخ شهادة االستالم المؤقت لألشغال أو للجزء المعني وفقاً 

مقطوعة متفقاً عليها مسبقاً بسبب  اتاألقصى المتفق عليه في الشروط الخاصة للعقد. ويعتبر هذا المبلغ تعويض
العمل فسخ العقد  بحالة الوصول إلى الحد األعلى يحق لصاح إخالل الملتزم بالتزاماته وليس بمثابة عقوبة. وفي

 من شروط العقد العامة وتغريم الملتزم بتعويضات إضافية. 11 المادةبموجب 
مما يستحق له من  الملتزم، حسم المبلغ المترتب على  لتحصيللومن دون المساس بأية وسيلة أخرى  إلدارةل ويحق

ال يعفيه من موجباته بإنجاز األشغال أو  تزمالمل تأو حسمها من مستحقا هذهر دفعات؛ على أن أداء غرامة التأخي
 من موجباته األخرى وفقاً لشروط هذا العقد. 

 
أي تأخير في األداء العام والتسليم وإتمام االلتزامات تضع الملتزم تحت طائلة سداد تعويضات مقطوعة كما وقد  إن

 تستوجب فسخ العقد ودفع تعويضات إضافية.
 

 لفة: تعويضات مخت28-2

ه إبالغ اإلدارة المهل الزمنية وفقا لشروط العقد، ينبغي علي يدإذا قـّرر الملتزم المطالبة بأي مبلغ إضافي أو تمد 
 11خالل  وذلكوالمهندس بذلك بموجب إشعار خطي يصف فيه الحدث أو الظروف التي أّدت إلى المطالبة 

 .من تاريخ وقوعه، وذلك تحت طائلة فقدان حقه المطالب به ام)عشرة( أي
 28الحدث والسجالت المتعلقة به. وعلى الملتزم خالل  ساالول، أن يدر ريتعّين على المهندس، لدى تسلّمه اإلشعا 

يوافق عليها المهندس، أن يقدم بياناً   ىمدة معقولة أخر يةخالل أ و)ثمانية وعشرين( يوما من تاريخ تبلغه الطلب أ
ت المطالب به واألسس التي بنيت عليها المطالبة مع جميع السجالت المالزمة ذا لمبلغتفاصيل ا ظهرعن الحساب ي

على الملتزم  عّينوالتي يطلبها المهندس. وحين يكون للحدث الذي نشأت عنه المطالبة مفعول مستمر، يت لةالص
وعشرين( يوما من تاريخ انتهاء المفاعيل الناجمة عن  انية)ثم 28ضمن مهلة أقصاها  النهائيإرسال بيان الحساب 

 دارة.الحدث. على الملتزم إرسال نسخة عن هذه البيانات إلى اإل
المهلة المحددة أعاله، ال يحق له بتعويضات إضافية وال بتمديد  يالملتزم إشعاراً بالمطالبة ف لإرسا مفي حال عد 

 مهلة التنفيذ.

 المهندس وضع تقرير لإلدارة بواقع المطالبات التخاذ القرار المناسب. على

  النزاعات : حلّ  11 المادة

 :النزاعات 21-1

أو بعد إنجازها،  شغالاإلدارة والملتزم بخصوص العقد أو تنفيذ األشغال، سواء خالل تنفيذ اال بيننشأ نزاع   إذا
من آراء المهندس أو تعليماته أو تقديراته أو  يأكان قبل أو بعد وقف العقد أو فسخه، بما في ذلك أي نزاع حول أ

 ناع خطيا إلى المهندس لبيان رأيه، ويتعيّ قراراته أو الشهادات الصادرة عنه، ينبغي، في خطوة أولى، إحالة النز
بشأنه  رأيهفي شروط العقد الخاصة، أن يدرس موضوع النزاع ويصدر  مذكورةالمهلة ال ضمنالمهندس  ىعل

 .لإلدارةويبلّغه خطياً 
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مع بذل في جميع األحوال، أن يستمر في تنفيذ األشغال  ،لم يكن قد تّم توقيف العقد أو فسخه، ينبغي على الملتزم ما
 تعديله،الجهد الالزم لذلك، كما يجب عليه أن ينفذ أي قرار صادر عن اإلدارة، إالّ إذا عّدل هذا القرار ولحين 

 صادر عن المحاكم الصالحة وذلك حسب الحالة. ضائيبواسطة التسوية الودية، أو بموجب قرار تحكيمي، أو حكم ق
بلغه من الملتزم الذي يعتبر سكوته وعدم تقديم تعليق او احالة الى اإلدارة القرار المالئم في موضوع النزاع وت تتخذ
من تاريخ تسلم القرار، بمثابة قبول للقرار  تداءالمختصة  في المهلة المذكورة في شروط العقد الخاصة اب اكمالمح

 وملزما له. نهائيا الذي يصبح
 اللبناني. نيمكن اللجوء إلى المحاكم المختصة إال إذا تم إرسال اإلشعار المذكور ووفقاً للقانو ال

 :الوديةالتسوية  21-2

يجب  ،1-11 الفقرةأحكام  بإلى المحاكم المختصة بموج وءأي فريق لتسوية النزاع باللج بنيةيصدر إشعار  عندما
 طريق المفاوضات الودية.  عن عل الفريقين أن يحاوال تسوية هذا النزاع وديا وأن يقوما بكل جهد ممكن لحله

)ستة وخمسون( يوماً من إرسال اإلشعار المذكور، ما لم يتفق الفريقان  12اإلجراءات بعد مرور  ذهه باشرةم يجوز
 ووفقا للشروط العقد الخاصة.  ،وية الودية أم العما إذا كان قد بوشر بالتس نظربغض ال ك،على خالف ذل

 

 حل النزاعات: 21-3

 أي نزاع: إن
  ؛1-11 الفقرةيتحول رأي المهندس المتعلق به، إذا وجد، إلى رأي نهائي وملزم وفقا ألحكام  لم (أ
 .1-11 الفقرةيتم التوّصل إلى تسويته بطريقة ودية خالل المدة المنصوص عليها في  لم (ب

 
للنظر بهذا النزاع وفقاً للقانون اللبناني. ويمكن اإلتفاق على التحكيم  صةبواسطة المحاكم اللبنانية المخت ّياً نهائ يحل

 شرط أخذ موافقة مجلس الوزراء المسبقة عليه.
 
 

 االخالق ايير: القيود و مع 11 المادة

 القيود: 31-1

تستخدم في األشغال ، باإلضافة إلى  ( يجب أن يكون مصدر اآلالت والمواد والخدمات المتصلة التي1)
 تجهيزات الملتزم وغيرها من الموارد، من البلدان واألراضي المسموح بها حسب القوانين اللبنانية.

 لموادأو معالجة ا اججرى فيه إستخر الذي"مصدر"، المكان  مة( ألغراض هذه الفقرة، تعني كل2)
 و المكان الذي تم منه التزّود بالخدمات.والتجهيزات أو تركيبها أو إنتاجها أو تصنيعها أ

 ( والخدمات أي عالقة بجنسية المزود.اآلالت( ليس لمصدر السلع )المواد و3)

 العقد : سرية احكام 31-2

لتحقيق األهداف  اً إفشاؤها فيها ضروري ونيك تيتفاصيل العقد خاصة وسرية باستثناء الحاالت ال بارالملتزم إعت على
في أي مستند تجاري  الخاصةهذه التفاصيل أو غيرها من األحكام  بعدم نشر أو إفشاء دالعقد. كما يتعه المطلوبة في

أو فني أو في أي مستند آخر ألي طرف ثالث من دون الحصول على موافقة اإلدارة الخطية والمسبقة. يستثنى من 
من الباطن  مقاولالملتزم الى اإلفصاح عنها الى  يحتاج والتيأو البيانات أو الوثائق الضرورية  المعلومات القيدهذا 

التزام بالسرية من المقاول  علىلينفذ جزءا من العقد بحسب األصول. وفي هذه الحالة يجب على الملتزم أن يحصل 
 من الباطن مشابه لذلك الذي التزم به هو بموجب هذه الفقرة.
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 :التاليةيسري التقيد بالسرية على المعلومات  ال
 هذه المعلومات في المجال العام لسبب خارج عن إرادة الملتزم؛ لتدخ ذاإ )أ(

وأنه حصل عليها بطرق قانونية  تسليمهاللمعلومات وقت  الكهتمكن الملتزم من أن يثبت امت إذا )ب(
 ليس لها عالقة مباشرة أو غير مباشرة بصاحب العمل ؛ أو ىأخر

 بالسرية. تعهدغير ملزم ب الثعليها الملتزم بشكل قانوني من طرف ث صلح إذا )ج(

بضرورة نشر أو اإلفشاء عن بعض المعلومات ألغراض هذا العقد تحال  لقما يتع يحال نشب أي نزاع ف في
 القضية إلى اإلدارة ويكون قرارها نهائياً.

 
 اء أو تنفيذ العقد.شروط العقد العامة ملزمة حتى بعد إلغ ننصوص هذه الفقرة م تبقى

 
 

 الفساد االداري والمالي: 31-3

أن يلتزموا بأعلى معايير  ستشاريين،إلاإلدارة على الملتزمين، والعارضين، والموردين، والمقاولين وا تشترط
 األخالق المهنية خالل فترة التوريد وتنفيذ العقد. ولتحقيق هذه الغاية، فإن اإلدارة:

 لغرض هذه األحكام المصطلحات المدرجة أدناه كما يلي: عّرفت (أ
أو استالم أو استدراج أي شيء ذي قيمة سواء  إعطاء"ممارسة فاسدة" تعني عرض أو  (1

التوريد أو في تنفيذ  مليةعلى عمل مسؤول عام في ع ثيربشكل مباشر أو غير مباشر للتأ
 العقد؛

 ها للتأثير على عملية توريد أو تنفيذ عقد؛احتيالية" تعني تشويه الحقائق أو إغفال سة"ممار (2
 دفبه ضين،خطة أو ترتيب بين اثنين أو أكثر من العار أية"ممارسات تواطؤية" تعني  (3

 وغير تنافسية ؛ ائفةتقديم أسعار ز
"ممارسات قهرية" تعني إيذاء أو التهديد بإيذاء أشخاص أو ممتلكاتهم، سواء بشكل مباشر  (4

 عقد. يذتوريد أو التأثير على تنف ةمشاركتهم في عملي لىأو غير مباشر، للتأثير ع
 

ذلك  اإلقصاء عن الصفقات العامة، سواء ألجل  يف اعقوبات على أية مؤسسة او شركة، بم فرضتس (ب
غير محدد أو لفترة محددة من الوقت، إذا تبين في أي وقت أنها  تورطت سواء بشكل مباشر أو من 

 قدحتيالية أو تواطؤية أو قهرية أثناء التنافس للحصول على عفاسدة أو ا ممارساتوكيل، في  لخال
 تنفيذ ذلك العقد. ناءأو اث

 
المصالح: ال يحق للملتزم أو شركاؤه أو العاملين لديه، تقاضي تعويضات أخرى أو  تضارب تمنع (ج

 العقد. هذا المستحقة والمبينة في لغدفعات متعلقة بالمشروع، غير المبا وعموالت أو حسومات أ
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 شروط خاص )نموذجي( دفتر
 في  لإلشتراك

 ]إستدراج عروض أو مناقصة[

أشغال إلنجاز  
 
 
 

 الجزء الثالث – العقد
 : شروط العقد الخاصة السابع الفصل

 

 

 

 

 

 ]التلزيم عالصفقة موضو أو المشروع اسم[ :المشروع

 ]موضوع التلزيم ةالصفق أو شروعالمعتمد للم المرجع[ :المرجع
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 العقد الخاصة لمشــاريع األشــغـال شــروط

مليار ليرة لبنانية أو ما يعادلها( 5.7)قيمتها أقل من   

 

 عامة: توجيهات}

النصوص المدرجة في شروط  دالعقد العامة . في حالة وجود أي تعارض، تعتم روطوتعدل شروط العقد الخاصة التالية ش تكمل

 .العقد الخاصة

  مقبولة أخرى وحذف النص بين األقواس{ صيغةالعمل أن يختار إدخال الصيغة المناسبة مستخدما العينات أدناه أو  لصاحب

 المادة

شروط 

العقد 

 العامة

 الخاصة الشروط

1 
 تعريفات: 1 المادة

 تعريفات عامة: 1-1

. يجب ]االشغال بايجاز____  وصف [المشمولة بهذا العقد هي :   األشغال نا (أ
 لةعلى الملتزم أن يؤمن هذه األشغال )والمواد واآلالت واللوازم( والخدمات المتص

 بها كما هو محدد في متطلبات التوريد و كافة وثائق العقد. 
_اسم المسؤول مع إسم اإلدارة ___ الطرف االول: ممثل[ :هو"صاحب العمل"  (ج

 . ]____رقم التلفون والفاكس مع____العنوان الكامل وظيفيةالصفة ال
سيتم تنفيذ األعمال في مركزها  لتيا اإلدارة اسم [" هو: المستفيد" (د

 .]ولصالحها____
القانوني  مسؤولممثل الطرف الثاني:  إسم الشركة____اسم ال [:هو"الملتزم"  (ه

 ونمع رقم التلف والمخول بالتوقيع مع الصفة الوظيفية_____العنوان الكامل
  . ]____ والفاكس

مع  بالتوقيعالشركة ____اسم المسؤول القانوني والمخول  إسم[:هو "المهندس" (و
 التلفونمع رقم  المشروع____  العنوان الكامل يرمد او الوظيفية  لصفةا

  . ]____ والفاكس
للعقد يتضمن كامل المواصفات الفنية  خامسان الجزء ال "المواصفات": (ل

 وملحقاتها.
 وملحقاتها. التصاميم للعقد يتضمن كامل لسادسا الجزء ان "التصاميم": (م
 [: السابع للعقد يتضمن  الجزء ان: ] النشاطات جدول [ او ]الكميات جدول [ (ن

في جدول  ملحوظةال النشاطات الكميات/ ان[ ،]النشاطات جدول  او الكميات جدول
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 ] تقديرية أوالكميات نهائية 
إجمالي  عقد[ أو ]بسعر الوحدة على أساس جدول الكميات مسعر [: هذا عقد سيكون (ف

 .]على أساس جدول نشاطات مسعر

1 
 تعريفات مختلفة: 1-2

 )المساحات( المعرفة في ةأو المساح المحددة أو األمكنة المكان[: هو الموقع (أ
 .]تفصيلية  وماتمعل مع الفنية او غيرها من مستندات العقد المواصفات

السابع للعقد يتضمن جدول  الجزء ان [: اليومية )المياومات( األعمال (ط
 . ]األعمال اليومية كما يتضمن جدول تحليل أسعار شامل

2 
 المرعية اإلجراء  نظمة: لغة العقد والقانون واأل1 المادة

 لغة العقد والقانون واألنظمة المرعية اإلجراء:  2-1

أي تعديل في قيمة العقد أو في مهل التسليم فاعالً إال إذا كان  ر(لن يعتبه
يكون  أنالعقد بشكل محدد، كما يجب  لىويشير إ خطياً، ويحمل تاريخاً 
 )صاحب العمل والملتزم(. فينموقعاً من كلي الطر

3 
 بالعمل  شرة: المبا1 المادة

المباشرة بالعمل: لملتزمعلى ا يتعّين  
 ]في الموعد المحدد : في اليوم ___ من شهر ____ من سنة ____ [

 أو

( يوماً بعد استالمه إشعار بالمباشرة بالعمل من عشر أربعة) 14ضمن مهلة أقصاها  [

( يوماً من ن)تسعي 11أقصاها  مهلةهذا اإلشعار ضمن  بلغقبل اإلدارة، على أن ي

 ] تاريخ تصديق العقد

1 
 : االتصاالت7 المادة

اذا كانت خطية، وهي  تعني مراسلة  االمشار اليها سيعتد به رافبين االط االتصاالت

من  كلفي المكان الذي يختاره  يداعهاأو البرق أو الفاكس أو بإ التلكسمنقولة ب

موقعة من األشخاص  وتكون االطراف عنوانا له لهذه الغاية في شروط العقد الخاصة،

.  الخاصة طأسماؤهم وعناوينهم في الشرو بينةوالم األطراف عن  التوقيعالمفوضين ب

تغيير العنوان إلى عنوان آخر في البلد الذي تنّفذ فيه األشغال بإرسال إشعار  يجوز

 ع نسخة عنه إلى المهندس.مسبق إلى الفريق اآلخر م

   ]جميع المراسالت في عأو العقد والمرج روعاسم المش يعتمد [

2 
  ندس: المهندس وممثل المه1 المادة

 وجوب إصدار التعليمات خطياً:  2-3

  خطّياً  ]المهندساالتفاق مع  بحسب  او ايام )سبعة( 7 [ضمن مهلة  المهندسأكد  إذا
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 [عنه  ولم يعترض الملتزم  على هذا التأكيد خالل صادرةأية تعليمات شفهية 

ُتعتبر هذه التعليمات على  ،]المهندساالتفاق مع  بحسب  او يوما )اربعة عشر( 14

 .سخطياً عن المهند ادرةأنها ص

8 
 : نقل الحقوق والتعاقد من الباطن1 المادة  

 التعاقد من الباطن:  8-2

  ؛]حدد نسب أخرى أوقيمة األشغال  من %11-11 منيجوز التعاقد بالباطن على  [
 

بحسب  او  عشر( ًيوما عة)أرب 14[قبول اإلدارة المسبق خطياً ضمن مهلة  ُيمنح

شرط أن تكون جميع الشروط الواردة  ي،طلب الملتزم الخط من ] المهندساالتفاق مع 

 .بالكاملمستوفية  اصةالخ روطبالش المرفق النموذج وفياعاله 

1 
 : التصاميم ،المواصفات الفنية ،المقاييس والمخططات1 المادة

 :الموافقة على التصاميم،المخططات والمستندات  1-1

)أربعة عشر(  14[  خالل  والمستندات  لتصاميم،المخططاتالمهندس على ا يوافق
حسب المهل الزمنية الواردة في  او المهندساالتفاق مع  حسبب أدنى او حد في  يوماً 

 . ]المواصفات الفنية
و يعيد  داتالملتزم أن يصحح  التصاميم والمخططات والمستن علىحال الرفض،  في

  المهندسمع  اقبحسب االتف او اًيام   (سبعة) 2[ خالل  للموافقة  هندسارسالها الى الم
 .]حسب المهل الزمنية الواردة في المواصفات الفنية او

1 
 :مسؤوليات الملتزم  1-3

 مسؤوليات الملتزم للتسليم واإلنتهاء، تقديم: من (و
"اإلنشاءات كما  التصاميم و الرسومات ) فالوثائق والمستندات ومختل بكافة الئحة[

والصيانة وتفاصيل الشحن  غيل" ،.. ( ودالئل التش Plans  As Built– ذتنف
   ]..وثائق العقد : افةالمطلوبة بحسب ك التقارير  افةووثائق التسليم وك

 [والتقارير نداتومواعيد تقديم المست اصيلتف أدخل] 

1 
 :الضمانة المصنعية   1-4

حال كانت  في [أي جزء منها  أواآلالت  أن يستمر سريان مفعول ضمان يجب (ج
 من ]____ هنا فترةشهرًا، حدد ال 12مختلفة عن  نفترة سريان مفعول ضما

 االستالم المؤقت . ريختا
ستكون ]  منهاإصالح أو تبديل السلع )المواد واآلالت( أو الجزء المتضرر  فترة (ه
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11 
 : الضمان النهائي أو ضمان حسن التنفيذ: 11 المادة

 :النهائيالضمان  11-1

خفض في قيمة العقد  ومراعاة أحكام شروط العقد العامة، وكلّما حصل زيادة أ مع
 ]%11 [نتيجة لتغيير في الكلفة و/أو القوانين أو نتيجة ألمر تعديلي يفوق أو يقل عن  

 موازيةيتعّين على الملتزم  زيادة قيمة الكفالة المصرفية فوراً بنسبة  ،من قيمة العقد
 ]%11 [كما ذكر أعاله ) أي ما دون   دال تخفيض قيمة العق. أما في حدةلهذه الزيا
موازية لهذا  سبةخفض قيمة الكفالة المصرفية بن لتزم(، يحق للمالعقدمن قيمة 

)أربعة عشر( يوماً على إرسال إشعار خطي بهذا الخصوص  14التخفيض بعد مرور 
 العمل. صاحبإلى المهندس  و

يوما" بعد تاريخ االستالم النهائي  31 تىح]يظل الضمان  النهائي ساري المفعول 

قبل المهندس وصاحب العمل وبناء على محضر استالم نهائي  منالموافق عليه 

الغرض. لهذاالعمل  حبتضعه لجنة استالم مكلفة من صا  

 او ُتعاد هذه الكفالة إلى الملتزم  كما يلي:

المؤقت لألشغال الموافق عليه من  ستالميوما من تاريخ اال 31االول بعد  النصف (أ
على محضر استالم مؤقت تضعه لجنة استالم  ءقبل المهندس وصاحب العمل وبنا

 مكلفة من صاحب العمل لهذا الغرض، 
الموافق  ئييوما من تاريخ االستالم النها 31 بعدالثاني  والنصف (ب

ه عليه من قبل المهندس وصاحب العمل وبناء على محضر استالم نهائي تضع
 لجنة استالم مكلفة من صاحب العمل لهذا الغرض .

 او
 حدد النسبة مع االخذ بعين االعتبار مهلـة إنجـاز األشغـال وقيمة االشغال[

 
صناديق خزينة  إحدى[بموجب كفالة نقدية: تدفع قيمتها إلى  ائيكان التأمين النه إذا

 ]صندوق اإلدارة المختصة أو الدولة

 

11 
 : مسؤوليات الملتزم 11 المادة

 :التقّيد بالقوانين واألنظمة 11-2

تصاريح  ىفي ما اذا كان صاحب العمل او المستفيد مسؤواًل عن الحصول عل تحديد[

 ]الالزمة لضمان تنفيذ األشغال ناءالب صالتخطيط والتصنيف أو رخ

حال كان صاحب العمل مسؤوالً عن الحصول على تصاريح التخطيط  وفي

 كافةوالتصنيف أو رخص البناء الالزمة لضمان تنفيذ األشغال، يتحمل صاحب العمل 

 المالحقاتالرسوم والتعويضات المترتبة. ولكن يتوجب على الملتزم ان يتحمل كافة 

 والمعامالت الرسمية النجاز هذه المعامالت.
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 13 
  التامين: 11 المادة

 بوليصة التأمين:  13-1

 ] إنطباق أو عدم إنطباق متطلبات التأمين. حدد [
 

 .]ليرة لبنانية  1,000,000المبلغ المسموح بحسمه أو استقطاعه إذا إختلف عن حدد
 

الثالث على األقل قيمة العقد  قأن تساوي قيمة التأمين ضد الفري يجب[ (ت

 ]_______ل.ل.االجمالية_

11 
 : مهلـة إنجـاز األشغـال17 المادة

 حدد[ [ أو  ]للجميع األشغا  _____المهلة حدد[إنجاز األشغال خالل  ينبغي

 بالعمل أعاله. المباشرةتاريخ موعد  من ،]ألجزاء األشغال  ____المهل

 :تمديد مهلة إنجـاز األشغـال 11-1

ما إذا كان سيقترح تمديد فترة إنهاء  العمل،المهندس ،بعد موافقة صاحب  يقرر

بحسب االتفاق مع  او )واحد وعشرين( يوما  21[األعمال ومقدار هذا التمديد خالل 

من طلب الملتزم له بأن يتخذ قراراً بشأن حدث موجب للتعويض أو تغيير   ]المهندس

 مع تقديمه المستندات التي تبين األسباب الموجبة لذلك.
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12 
 والمهارات اآلالت: المواد و15 المادة

 النوعية:   12-1

االختبار والفحص الهندسي: ]أدخل في حال كانت تخضع اآلالت  و/او المواد و/او  

المهارات  إلى كشف و/او  اختبارات حدد طبيعة وتكرار وإجراءات التفتيش 

 واالختبارات الالزمة أو حدد المرجع )الفقرة( ذات الصلة في المواصفات الفنية[.

 سيقام االختبار والفحص الهندسي في ]أدخل اسم وعنوان الموقع الالزمة أو حدد 

 المرجع )الفقرة( ذات الصلة في المواصفات الفنية[.

حال اجراء االختبارات والفحوصات الهندسية ،  يتعّين على الملتزم أن يوفر  في

 الضروريةواآلالت واألدوات  والتخزينوالكهرباء والوقود  ملةالمساعدة واليد العا

 لفحص، كيل وإجراء االختبارات على اآلالت أو المواد على نفقته الخاصة.

12 
 كلفة العينات:  12-2

المرجع  حددكما تنص ] صةعلى الملتزم توفير جميع العينات على نفقته الخا يتعّين

 [.الفنية صفاتفي الموا ة)الفقرة( ذات الصل

18 
 : الكميـات 11 المادة

 جدول الكميات:  18-1

معقودة على أساس سعر الوحدة؛ يحتوي العقد قائمة بجدول الدفع  فقة]ان هذه الص

للكميات المرفق في الجزء السابع من العقد  او ان هذه الصفقة معقودة على أساس  

للنشاطات المرفق في الجزء السابع من  لدفعبجدول ا قائمةسعر اجمالي، يحتوي العقد 

العقد[.    

18 
 التغييرات في الكميات : 18-2

% من كميته 31أو إنقاص كمية أي بند بنسبة تصل إلى  يادة]يحق لصاحب العمل ز

% من قيمة العقد اإلجمالية، 11األساسية على أن ال تتعدى قيمة الزيادة أو النقصان 
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المطالبة بأي عطل أو ضرر أو  وحق بالرفض أوذلك دون أن يكون للملتزم أي 

كمية أي بند بنسبة  ان. اما إذا تبّين وجود زيادة أو نقصلتدبيرتعويض من جراء هذا ا

% من قيمة 11أو النقصان  ادةكميته األساسية وتتعدى قيمة الزي ن% م31تصل إلى 

 يتعينممكنة قانوناً العقد اإلجمالية ، عندئذ وفي مثل هذه الحالة، وعندما تكون الزيادة 

التشاور مع الملتزم وموافقة صاحب العمل، تعيين قيمة الزيادة  دالمهندس، بع على

الملتزم على الموقع وكذلك مصاريفه  مصاريفوالنقصان على قيمة العقد، المتعلقة ب

المتعلقة باإلشغال. وإذا لم يتوصل المهندس  إلى اتفاق مع الملتزم  العامة ريةاإلدا

 ويبلغ بذلك اإلدارة ألخذ موافقتها.[.  النقصانهذه الزيادة أو  يمةيحدد ق

21 
 : التعديالت والتغييرات 11 المادة

 التعديالت والتغييرات: مرأوا 21-2

قبل  أي تجاوز لنفقات التنفيذ القيمة المحددة في العقد، يتوجب  ال،مطلق االحو في
 . اخذ موافقة صاحب العمل قبل المبادرة باصدار أوامر تعديلية المهندسعلى 

بين  خطييمكن أن يتم عبر إتفاق  تهالعقد أو ملحقا شروطتعديل  إن
 األطراف المتعاقدة ويكون لهذا التعديل مفعول العقد نفسه.

21 
 تقدير قيمة التعديالت والتغييرات: 21-3

العقد فقط في حال شّكلت قيمة البند  ]يجوز تغيير سعر أي من البنود الواردة في
% من قيمة العقد، وفي حال فاقت الكمية الفعلية لألشغال المنفّذة 11أكثر من  عنيالم

كانت ما دون الكمية الملحوظة في جدول الكميات بأكثر من  أو يوفقاً للبند المعن
ضافة %. وفي هذا السياق يجب أن تشمل التعديالت جميع األشغال المعدلة باإل31

التي أعيد كيلها. عندئذ وفي مثل هذه الحالة، يتعين على المهندس  لكمياتا يعإلى جم
 لىوموافقة صاحب العمل، تعيين قيمة الزيادة والنقصان ع تزمبعد التشاور مع المل

على الموقع وكذلك مصاريفه اإلدارية العامة  مالمتعلقة بمصاريف الملتز قد،قيمة الع
 دةحق لصاحب العمل زيادة أو إنقاص كمية أي بند بالنسبة الوار. ياألشغالالمتعلقة ب

أي  تزمأن يكون للمل ونللتغيير وذلك د بلةثابتة غير قا عقدفي العقد وتبقى أسعار هذا ال
 حق بالرفض أو المطالبة بأي عطل أو ضرر أو تعويض مادي من جراء هذا التدبير[. 

وفقا" للنشرة الصادرة  جنبيةاأل لةميعتمد متوسط سعر صرف الع وال،جميع األح في
 عن مصرف لبنان في أخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة فض العروض.

21 
 اثر التغييرات والتعديالت: 21-4

% من "قيمة 11]إذا تبّين وجود زيادة أو نقصان في قيمة العقد يتجاوز مجموعها 

االحتياطية  المبالغهذه المادة،  اقالفعلية" )ال تدخل في "قيمة العقد الفعلية" في سي العقد

وأعمال المياومة في حال وجودها(، عندئذ وفي مثل هذه الحالة، يتعين على المهندس 

والنقصان  لزيادةبعد التشاور مع الملتزم وموافقة صاحب العمل، على تعيين قيمة ا

ة على قيمة العقد، المتعلقة بمصاريف الملتزم على الموقع وكذلك مصاريفه اإلداري

 العامة المتعلقة باإلشغال.[.
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21 
 العقد  فسخ: 11 المادة

 21-1 تقصير الملتزم:

 حدد  او)ثمانية وعشرين( يوما  28أقصاها  ] لمدة (د)

المهلة مع االخذ بعين االعتبار مهلـة إنجـاز األشغـال 

  [ .وقيمة االشغال

21 
 21-4 فسخ العقد وفقاً لرغبة صاحب العمل:

]قبل 12 )ستة وخمسين( يوماً  او  حدد المهلة مع االخذ بعين االعتبار مهلـة إنجـاز 
 األشغـال وقيمة االشغال[ 

22 
 : تعديل األسعار 11 المادة

 22-1 زيادة أو خفض التكاليف:

تعديل سعر  يمكن او ثابتة غير قابلة للتعديل لمتصلةا اد] تبقى أسعار األشغال والمو

في العقد لدى أية زيادة أو إنخفاض  عليهاالمنصوص  عارأو غيرها من األس لوحدةا

أمور أخرى تؤثر مباشرة على  يةكلفة المواد المتعلقة مباشرة بتنفيذ األشغال، أو أ في

 [ التالية:____ للمعادلةكلفة تنفيذ األشغال، وفقا 

23 
 :الضريبة 11 المادة

 23-1 الضرائب والرسوم :

تقديم عروض  تاريخفترة الخمسة أيام التي تسبق  خاللحال أدخلت تعديالت  في [
أو مرسوم، أو قرار صادر عن  قانون،آخر شهادة انتهاء  على أي  ريخوتا المناقصة

في لبنان، وأدت إلى زيادة أو خفض في التكاليف التي يتكبدها  زراء،الو مجلس
الملتزم في إطار تنفيذ العقد، تحدد هذه التكاليف اإلضافية او المخفّضة من قبل 

وتضاف إلى قيمة العقد أو  عمل،بعد التشاور والملتزم وموافقة صاحب ال المهندس،
مع إرسال نسخة  يداتبهذه التحد على المهندس إبالغ الملتزم خطياً  ويتعّينتحسم منه. 

 .]  غير قابلة للتغيير ثابتة عقدال هذاأسعار  تبقى  او عن هذا التبليغ إلى صاحب العمل
 
العمل تحليل أسعار أي بند من بنود قائمة  احبالملتزم أن يقدم إلى ص على [

 .] الكميات/النشاطات عند طلب صاحب العمل لذلك
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21 
 التوقيفات: 21-2

 :  سبةالتوقيفات بن تقتطع
 )في ادنى حد( % )عشرة بالمئة(11]
  او 

[ من المبالغ وقيمة االشغال شغـالالنسبة مع االخذ بعين االعتبار مهلـة إنجـاز األ حدد
بموجب هذا  دفعاتال ميع)هـ( وذلك، في ما يتعلق بج -1-17 للفقرةالمتوجبة وفقاً 

 في العمل. يذحسن التنفالعقد باستثناء ما يتعلق بدفع السلفة لضمان 
يوما من إصدار "شهادة إصالح العيوب" الشاملة على  31استرداد التوقيفات ]بعد  يتم

 األقل
 او

 [المدة مع األخذ بعين االعتبار مهلـة إنجـاز األشغـال وقيمة االشغال حدد
 استبدال التوقيفات العشرية بكتاب ضمان مصرفي. يمكن

21 
 السلفة: 21-2

صاحب العمل للملتزم سلفة معفاة من الفوائد وذلك مقابل تكاليف التعبئة المتعلقة  يدفع
)ثالثون  31،111،111أو  دمن قيمة العق %21 -% 11بتنفيذ األشغال،  بنسبة ]

[. على أن يصدق المهندس على دفع  اقصى حد(  في)مليون( ليرة لبنانية، أيهما أقل
)خمسة  41دة، وذلك ضمن مهلة أقصاها ]قيمة هذه السلفة من أجل دفعها على ح

االعتبار مهلـة إنجـاز  بعينمع االخذ  ةالمهل حدد  او  )في اقصى حد(وأربعين( يوما 
 [ من تاريخ المباشرة بالعمل وبناء لطلب الملتزم الخطي بعد:األشغـال وقيمة االشغال

 ( ؛ لمصرفية)الكفالة ا ذالملتزم ضمان حسن التنفي تقديم (أ
 المواد الالزمة لبدء العمل إلى الموقع. وقيام الملتزم بجلب اآلليات و/أ بعد (ب
المطلوب وصادرة عن  لالملتزم كفالة مصرفية غير مشروطة وبالشك تقديم (ج

مصرف معتمد من قبل الدولة اللبنانية بقيمة تساوي قيمة السلفة وبالعملة ذاتها. 
اعادة تسديد قيمة السلفة وفقا الكفالة المصرفية هذه سارية المفعول لغاية  وتبقى

المسددة  لغللفقرة أدناه. غير أنه يصار إلى تخفيض قيمة الكفالة تدريجيا بنسبة المبا
 المعطاة بموجب هذه المادة . تةمن قبل الملتزم وفقاً لشهادات الدفع المؤق

  [ )في اقصى حد(%31 -% 11نسبة قدرها  ] حسمتسديد قيمة السلفة من خالل  يتم
من الدفعات المؤقتة المصادق عليها من قبل المهندس وفقـاً لهذه المادة ولغاية تسديد 

كامل قيمة السلفة، شرط أن يتم تسديد كامل قيمة السلفة  قبل أن يتم التصديق على دفع 
 % )ثمانين( من قيمة العقد.81

21 
 الدفع: اريخت 21-8 

المبلغ المتوجب له بموجب شهادة دفع مؤقتة  لملتزما لىصاحب العمل بالدفع إ يقوم
ضمن مهلة أقصاها   ]11  )تسعون( يوما )في اقصى حد( او  حدد المهلة مع االخذ 

بعين االعتبار مهلـة إنجـاز األشغـال وقيمة االشغال[ من تاريخ استالم "شهادات الدفع 
أي وثائق أو المؤقتة" والموافق عليها من قبل المهندس )مع الفواتير الصحيحة و

ذات صلة وقبول صاحب العمل لها(، للمصادقة عليها كشفاً بالمستحقات  داتمستن
 الشهرية أو كشفاً بمستحقات االنجاز وفقاً للحالة، أو 

)تسعون(  11،ضمن مهلة أقصاها ]  ئيةحال تقديم شهادة دفع المستحقات النها في
يوماً  )في اقصى حد  او  حدد المهلة مع االخذ بعين االعتبار مهلـة إنجـاز األشغـال 
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وقيمة االشغال[  من تاريخ تقديم الكشف المتعلق بالدفع النهائي المتفق عليه 
و ومصادقة المهندس. طيةوالمخالصة الخ  

 فوائد تأخير إذا تأخر في الدفع الى الملتزم. ليترتب على صاحب العم ال

21 
  Statement at Completion-: نجازبمستحقات اإل كشف 21-1

ضمن مهلة أقصاها] 48 )ثمانية وأربعين( يوما او  حدد المهلة مع االخذ بعين 

االعتبار مهلـة إنجـاز األشغـال وقيمة االشغال[ من تاريخ االستالم المؤقت لكافة 

. النجازاألشغال، يتعين على الملتزم أن يقدم إلى المهندس كشفاً بمستحقات ا  

21 
  "Final Statementكشف الدفع النهائي ":  21-11

المهلة مع االخذ بعين  حدد  اووثالثين( يوما ً  خمسة) 31مهلة أقصاها ]  ضمن

"شهادة إصالح  ار[ من تاريخ إصدغالاالعتبار مهلـة إنجـاز األشغـال وقيمة االش

ة كشف ، يتعين على الملتزم أن يقدم إلى المهندس للدراسة مسود لشاملةالعيوب" ا

 الدفع النهائي.

21 
  "  Final Payment Certificateالدفع النهائية ": شهادة 21-12

االخذ بعين  عالمهلة م حدد  او)خمسة وثالثين( يوما ً  31مهلة أقصاها ]  ضمن

[ تاريخ إستالم كشف الدفع النهائي االعتبار مهلـة إنجـاز األشغـال وقيمة االشغال

 هادةإلى الملتزم( ش خةيقدم المهندس إلى صاحب العمل )مع نسوبراءة الذمة الخطية، 

 نهائية. دفع

22 
 ": Defect Correction Certificate:شهادة إصالح العيوب " 11 المادة

 22-1 شهادة إصالح العيوب واإلستالم النهائي:

 31خالل ] يوبعلى المهندس أن يصدر توصية بإصدار شهادة إصالح الع يتعّين
المهلة مع االخذ بعين االعتبار مهلـة إنجـاز األشغـال وقيمة  حدد  او )ثالثون( يوما 

 [ من تاريخ انتهاء اخر فترة مسؤولية العيوب.الشغالا
المتفق عليه أن أية توصية بإصدار شهادة إصالح العيوب صادرة عن المهندس،  من

 31]   صاهالم يوافق عليها هذا األخير ضمن مهلة أق اال تلزم صاحب العمل م

مهلـة إنجـاز األشغـال وقيمة  العتبارالمهلة مع االخذ بعين ا حدد  او)ثالثين( يوماً 

 استالم حضرمن قبل المهندس، وبناء على م ية[ من تاريخ إصدار هذه التوصاالشغال

ض.  عند ذلك، تصدر  نهائي تضعه لجنة استالم مكلفة من صاحب العمل لهذا الغر

 شهادة إصالح العيوب.
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 21 
 : حلّ النزاعات  11 المادة

 21-1 النزاعات:

المهلة مع االخذ  حدد  او)سبعين( يوما  21على المهندس ضمن مهلة أقصاها ] يتعّين

[ من تاريخ تسلمه كتاب إحالة بعين االعتبار مهلـة إنجـاز األشغـال وقيمة االشغال

لصاحب العمل ،  طياً النزاع ويصدر رأيه بشأنه ويبلّغه خ وضوعأن يدرس م نزاع،ال

 يصدره بموجب أحكام هذه المادة. أنهمشيرا في رأيه إلى 

، ولم يردها أي  الفأبلغت اإلدارة الملتزم خطيا ًبقرارها في موضوع الخ إذا

  او)ستة وخمسين( 12في اليوم  ] مختصةاعتراض او احالة النزاع امام المحاكم ال

[  ابتداء من المهلة مع االخذ بعين االعتبار مهلـة إنجـاز األشغـال وقيمة االشغال حدد

 تاريخ تسلم القرار، يصبح هذا القرار نهائيا وملزما للملتزم.

21 
 التسوية الودية: 31-2

إلى حل للنزاع القائم بين طرفي العقد و قبل  وديةفي حال عدم وصول التسوية ال [
األشغـال وقيمة  جـازالمهلة مع االخذ بعين االعتبار مهلـة إن حدد اللجوء إلى المحاكم

لجنة استشارية مختصة  ىيتوجب عل الفريقين أن يعرضا هذا النزاع عل ،االشغال 
 مناصفة بين صاحب العمل والملتزم. للجنةلفضه. وتقسم نفقات هذة ا

 [ هاللجنة نهائيا وملزما للطرفين إال عندما يتم توافق الطرفين علي هذهيصبح قرار  ال
21 

 21-3 حل النزاعات:

 :}أحد الخيارين التاليين حدد{

 ]ينطبق التحكيم على هذا العقد ال[-

 من: }حال إنطباق مبدأ التحكيم )وبعد نيل موافقة مسبقة من مجلس الوزراء( في-{

 حدد[النزاعات التي قد تنشأ بين الطرفين الى التحكيم وفق اآللية التالية:  إحالةالممكن 

 ]دقائق وتفاصيل عملية التحكيم
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 شروط خاص )نموذجي( دفتر
  يف لالشتراك

 ]استدراج عروض أو مناقصة[

أشغال إلنجاز  

 

 

 

 

 العقد  –الثالث  الجزء

 النهائي: العقد الثامن الفصل

 

 

 

 

 ]الصفقة موضوع التلزيم أو المشروع اسم[ :المشروع

 ]التلزيم موضوع الصفقة أو للمشروع عتمدالم المرجع[ :المرجع
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  العقد

 ]دمرجع العق أدخل[رقم  

 

 بيـن :  فيمـا

 

 ممثلة بشخص: ] املاالدارة مع العنوان الك سما أدخل[. الدولة اللبنانية، 1

        ]في اإلدارة لصالحالمرجع ا إسم  [

 "( " صاحب العمل" او االول الطرف"لي)والمشار إليه فيما ي

 

 

 بشخص: ممثال ،]إسم الملتزم مع العنوان الكامل أدخل[  .2

         ]زمإسم ممثل الملت أدخل[ 

 ( "لتزم"الم " اوالثاني الطرف)والمشار إليه فيما يلي " 

 

 على قانون المحاسبة العمومية بناء

 

 ]رقم ..... تاريخ ....... )الموضوع واسم المشروع ( المرسوم[على  بناء

 ؛]الخاص بالصفقة وطدفتر الشر تاريخ[ تاريخ ،]المعتمد للصفقة المرجع["على دفتر الشروط الخاص رقم  بناءا

 المرفق ربطاً  ]إستدراج العروض أوعمومية  مناقصةال[على ملف  وبناء

----/--/--تـاريخ  ----- رقم[وتقييم العروض المشكلة بموجب القرار  دراسةالمؤلفة ل التلزيملجنة  حضرعلى م وبناء

 .هالمرفق صورة عن ]
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 يلي : ااالتفاق على م تم

 تعتبر المقدمة جزءاً ال يتجزأ من هذا العقد .  : ألولىا المادة

بحسب ما ورد في دفتر الشروط  صاحب العمل لحساب ]المشروع موضوع[  بتأمين:  يتعهد الملتزم  الثانية المادة

 ووفق بيان األسعار التالي:

 ]سعاربيان األ أدخل[

 

 فقط ال غير العملة_____ --------- باألحرف [  ] .ل.ل ----------باألرقام [: قيمة )ثمن( العقد هي الثالثة المادة

ذات  دماتوتأمين جميع الخ مهاراتكل االشغال والمواد واآلالت وال دهذه القيمة توري ضمنوتت ]

 حقاتالصلة والمطلوبة في دفتر الشروط الخاص وكافة الضرائب والرسوم. تقوم اإلدارة بدفع مست

 الملتزم طبقا" لشروط العقد.

 

في المادة الثانية أعاله في المدة المحددة في شروط العقد  رة: يتعهد الملتزم بتسليم البنود المذكو الرابعة المادة

  .خاصةال

 

 عقدومن ضمنها الخدمات ذات الصلة بحسب شروط ال فيذ: يتعهد الملتزم بإحترام جميع شروط التن الخامسة المادة

الخدمات المتصلة باالشغال من التنفيذ والتركيب،  أدخل[ المتضمنةالمرفقة ربطاً مع هذا العقد، و

 .]والتشغيل، والتجربة، واإلستالم، وضمان العيوب والصيانة... إذا وجدت

 

ربطاً. كما يتعهد  المرفقو ،: يتعهد الملتزم بتطبيق كافة البنود الواردة في العرض الذي تقدم به السادسة المادة

 بتطبيق جميع شروط العقد المرفقة بهذا العقد.

 

 القيمةالملتزم أن يقدم كفالة مالية )ضمان نهائي( لضمان حسن التنفيذ إلى الفريق األول ب لى: ع السابعة المادة

االدارية والقانونية  لمستنداتالعامة، وبإيداع كل ا لعقدفي شروط ا لمحددةوالشروط والشكل ا

 طلوبة ومنها براءة ذمة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي.الم

 

 وصورة عنها بيد الملتزم. العمل حبصا : نظم هذا العقد على نسخة واحدة، أصلية بيد الثامنة المادة

 
© Institut Des Finances Basil Fuleihan

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

and is copyrighted work.



  

 

  العقد - الثالث الجزء
 العقد نموذج: لثامنا الفصل

 

 

:_________________________________المشروع اسم  
 
 
 

Page 109 of 123 

 

اللبنانية الجمهورية  
 إسم اإلدارة المعنية

 

 ]التاريخ حدد[:  فـي بيـروت

 

 العمل  صاحب االول: الطرف

 ]اسم االدارة أدخل[

 ]المرجع الصالح في اإلدارة إسم [

 ]المنصب  حدد[

 

                                ]والختم الرسمي التوقيع[

 الملتزم  الثاني: الطرف

     ]إسم الملتزم أدخل[

   ]إسم ممثل الملتزم أدخل[

 ]المنصب  حدد[

 

                                ]والختم الرسمي التوقيع[
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أشغال تلزيم   

 نموذج إعالن

 

  ةاللبناني الجمهورية
 إسم اإلدارة المعنية

 

 شروط خاص )نموذجي( دفتر
 في  لالشتراك

 ]استدراج عروض أو مناقصة[

 أشغال إلنجاز

 

 

 الرابع  الجزء

 

 طالنماذج الملحقة بالعقد ودفتر الشرو 

 

 ]الصفقة موضوع التلزيم أو المشروع اسم[ :المشروع

 ]التلزيم وضوعالصفقة م أو المعتمد للمشروع المرجع[ :المرجع
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أشغال تلزيم   

 نموذج إعالن

 

  ةاللبناني الجمهورية
 إسم اإلدارة المعنية

 

 

 

 شروط خاص )نموذجي(  دفتر
 

 في  لالشتراك

 ]استدراج عروض أو مناقصة[

 اشغال إلنجاز

(يعادلهامليار ليرة لبنانية أو ما  5.7)قيمتها أقل من   

 

 

 إعالن نموذج

 

 

 

 

 

 ]الصفقة موضوع التلزيم أو المشروع اسم[ :المشروع

 ]الصفقة موضوع التلزيم أو للمشروع مدالمعت المرجع[ :المرجع
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 نموذج إعالن

 

  ةاللبناني الجمهورية
 إسم اإلدارة المعنية

 

 إعالن مقتضب نموذج

 

 اللبنانية الجمهورية

 ]اإلدارة اسم [

 ]إستدراج عروض أوعمومية  مناقصة[عن  عالنإ

                                                                            ]والموقع الصفقة موضوع التلزيم( أو) المشروع اسم[: المشروع

  ]الصفقة أو المعتمد للمشروع المرجع [المرجع:

و  وعمقتضب للمشر وصف[انجاز اشغال  زيملتل عائدةفي عملية التوريد ال كةالشركات المؤهلة، للمشار أو/األفراد و ]ةاإلدار اسم  [تدعو

وذلك  ،]العنوان الكامل حدد[على نسخة منه من مكاتبها الواقعة في  ستحصال. باإلمكان اإلطالع على دفتر الشروط واإل]له لتابعةاالشغال ا

دت قيمة ا] ليرة لبنانية ____بقيمة  كزيالمر خزينةمقابل شيك مصرفي باسم أمين صندوق ال أو مجاناً [  حدد[المؤقت للمشاركة بـ  لضمان. ُحدِّ

. سيتم فض العروض في جلسة علنية في ]الساعة واليوم والشهر والسنة حدد[. موعد تقديم العروض هو نيةليرة لبنا ]قيمة الضمان المؤقت

 .]الساعة واليوم والشهر والسنة حدد[

 :_________________ االسم
 الصفة الوظيفية :_________________ 

 :_________________ التوقيع

 

 

 

 

 

 بمدةثالث صحف يومية على األقل، قبل التاريخ المحدد للتلزيم  وفيعن كل مناقصة في الجريدة الرسمية  يعلن}

 {على األقل، وال يدخل اليوم األول لإلعالن ويوم فض العروض في حساب المهلة ماً يو 11

 { اقصةشهر من تاريخ إطالق المن بلالمباشرة باإلجراءات الرسمية لإلعالن ق يستحسن}
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أشغال تلزيم   

 خطاب الدعوة

 

  ةاللبناني الجمهورية
 إسم اإلدارة المعني

 شروط خاص )نموذجي(  دفتر
 

 في  لالشتراك

 ]استدراج عروض أو مناقصة[

 اشغال إلنجاز

(ايعادله امليار ليرة لبنانية أو م 5.7أقل من  ا)قيمته  

 

 

 الدعوة خطاب

 

 

 

 

 

 ]الصفقة موضوع التلزيم أو المشروع اسم[ :المشروع

 ]التلزيم وضوعالصفقة م أو عللمشرو مدالمعت المرجع[ :المرجع
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أشغال تلزيم   

 خطاب الدعوة

 

  ةاللبناني الجمهورية
 إسم اإلدارة المعني

 

 دعوةال خطاب

 لإلشتراك في  

 ] إستدراج عروض أومحصورة  مناقصة[

 أشغال إلنجاز

 ]الصفقة موضوع التلزيم أو المشروع اسم[ :المشروع

 التلزيم ضوعمو فقةالص أو المعتمد للمشروع المرجع[ :المرجع

[ 

"اإلدارة" أو" صاحب العمل"(، الشركات المحددة في الملحق  لتقديم عروضها  حقاً )تدعى ال ]اإلدارة إسم[ تدعو
المبيّنة في هذا الدفتر  شروطلل فقاً كما هو وارد في متطلبات التوريد )الجزء الثاني( و ]المشروع موضوع[لتأمين 

 وفي الملحق الفني المرفق.
 

 .]المئوي األقصى لتنزيلا أوالعرض األفضل  أوأساس السعر األدنى  على[التلزيم  سيتم

 

 تطلباتالفترة المحددة في جدول م خالل في جدول متطلبات التوريد )الجزء الثاني( المحددة األشغال تسلم

الموقع  إسم[من موعد البدء بالتنفيذ، في الموقع  حتسبةوالم ]شهراً  أوأسبوعاً  أويوماً  [ ]التنفيذ فترة[ التوريد )أي 

وذلك على أساس شروط التسليم  ]:_____________أو العناوين العنوان[التالي:  العنوانعلى  ]أو المواقع

 .]...DDP أو DDU [( Incoterms latest versionالمحددة في اإلنكوترمز )

 

 على العنوان التالي:  ]إدارة المناقصات أو اإلدارة [في مكتب  خاصللمشارك أن يطلع على دفتر الشروط ال يمكن

لقاء شيك مصرفي بإسم أمين  أو مجاناً [يستحصل على نسخة منه  وان ،]:_____________العنوان[

التاريخ  حدد[إبتداءأً من  وذلك] صندوق الخزينة المركزي بقيمة ______ ليرة لبنانية غير قابلة لالسترداد

 .]والساعة المحددة لبدء توزيع دفتر الشروط الخاص

 

 اليوم[التوقيت المحلي من  في ]_______ أوعشرة ظهراً  الثانية[العروض ضمن مهلة أقصاها الساعة  تقدم

)ة(_____________ السيدعلى العنوان أعاله )عناية  ]إدارة المناقصات أو اإلدارة [إلى مكتب  ]والتاريخ

 أوعينه  اليوم[ في حيث سيتم فض العروض رقم ______( غرفة الصفة الوظيفية _____________

Institut Des Finances Basil Fuleihan © . ______ الساعةفي تمام  ]____ أياليوم التالي 

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

and is copyrighted work.



 

 
:_________________________________المشروع اسم  

 
 

Page 115 of 123 

 

أشغال تلزيم   

 خطاب الدعوة

 

  ةاللبناني الجمهورية
 إسم اإلدارة المعني

 

 

 

 ]ارةالمرجع الصالح في اإلد إسم [: اإلسم

 الوظيفية: الصفة

 ]اإلدارة إسم [: اإلدارة

 

 :التوقيع

 :التاريخ
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 ( موذجيشروط خاص )ن دفتر
 

 في  لالشتراك

 ]استدراج عروض أو مناقصة[

 اشغال إلنجاز

مليار ليرة لبنانية أو ما يعادلها( 5.7من  قل)قيمتها أ  

 

 

 مسبقة بالمؤهلين للمشاركة الئحة

 

 

 

 

 

 ]التلزيم موضوع فقةالص أو المشروع اسم[ :المشروع

 ]الصفقة موضوع التلزيم أو المعتمد للمشروع المرجع[ :المرجع
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 للمشاركة ] 2أو بالمؤهلين  2بالمدعوين[مسبقة  الئحة

 في

 ]استدراج عروض محصور أومناقصة محصورة  [

 اشغال إلنجاز

 (توريد علنية عمليةفقط في الحالتين أعاله وليس في حاالت إجراء  ُتستعمل)

 

المدعوة مباشرًة  8الشركة إسم
 للمشاركة، كامالً 

ممثل الشركة  اسم شركةال نوع
 القانوني وصفته

 الكامل العنوان

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 ...الخ

   

 ] المرجع الصالح في اإلدارة إسم [: اإلسم

 الوظيفية: الصفة

 ]اإلدارة إسم[: اإلدارة

 :التوقيع

 :التاريخ

 

 

                                                           
6
 تأهيل دون من المحصورة التوريد عمليات في للمشاركة المدعوين الئحة تلغى أن الممكن من .العروض تقييم مع المؤهالت من التأكد توجب حال في تعتمد  

 .مسبق
7
 .العروض تقييم أثناء مؤهالتهم من للتأكد داعي وال التأهيل مسبقي أشخاص أو شركات من الالئحة تألفت حال في تعتمد  
8
 .هؤالء من أي من تجمع أو أفراد أو مؤسسة أو شركة  
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  لنهائيالضمان ا كتـاب

 

 ]المصرفاسم  حدد[ مصــرف

  ]اإلدارة اسم  [ جانـب

 

 : كتاب ضمان لصالحكم بناء  الموضوع

 بخصوص العقد: ]الملتزم اسم حدد[ ]الشركة أوالسادة  أو السيد[ لآلمر

 ]دأو العق لمشروعا اسم[  :المشروع

 ]العقد للمشروع أو المعتمد المرجع[  :المرجع

 ]التاريخ حدد[  :تاريخ

اسم الممثل الرسمي  حدد[بالسيد  لالممثَّ  ،]لمصرفعنوان ا حدد[مركزه  ]اسم المصرف حدد[مصرف  إن

 أو السيد[وبناء لآلمر  ،]الصفة الوظيفية لممثل  المصرف الرسمي حدد[الموقع عنه أدناه وذلك بصفته  ]للمصرف

نقداً وفوراً  دفعأو للرجوع عنها بأن ي نقضشخصية غير قابلة لل بصورةيتعهد  ،]اسم الملتزم حدد[ ]الشركة أوالسادة 

، وذلك عند أول    ]___العملة:_____ةقيمة الكفال أدخل[تطالبونه به حتى حدود  لغدون أي قيد أو شرط أي مب

 طلب منكم بموجب كتاب صادر وموقع منكم دون أي موجب لبيان أسباب هذه المطالبة.

أو عقد  ارتباط، يقر مصرفنا صراحة بأن كتاب الضمان هذا قائم بذاته ومستقل كلياً عن أي  وعليـه

وبأنه ال يحق لمصرفنا في أي حال من األحوال وال  ]اسم الملتزم حدد[ ]الشركة أو لسادةا أو السيد[بينكم وبين اآلمر 

بأية دفوع من أجل االمتناع أو تأجيل تأدية  أو أن يدلي شأنهيتذرع بأي سبب مهما كان نوعه أو  نفي أي وقت كان أ

مصرفنا مسبقاً عن أي حق في المناقشة أو في  يتنازل. كما هذابه باالستناد إلى كتاب الضمان  اأي مبلغ قد تطالبونن

االعتراض على طلب الدفع الذي يصدر عنكم أو عن أي مسؤول لديكم، أو حتى أن يقبل أي اعتراض قد يصدر عن 

 .طلبكمبشأن دفع المبلغ إليكم بناء ل ]غيرها أوغيرهم  أو غيره[أو عن  ]زماسم الملت حدد[ ]ةالشرك أوالسادة  أو السيد[

وبنهاية هذه المهلة  ]موعد انتهاء الصالحية بحسب العقد حدد[به لغاية  عموالً كتاب الضمان هذا م يبقى

 إلينا أو إلى أن تبلغونا خطياً إعفاءنا منه. عيدوهمفعوله تلقائياً إلى أن ت دديتج

يخفض المبلغ األقصى  لطلبكم، ءتدفع من مصرفنا باالستناد إلى كتاب الضمان هذا بنا يمةكل ق إن

 المحدد فيه بذات المقدار.

منا لهذا  وتنفيذاً كتاب الضمان هذا للقوانين اللبنانية ولصالحيات المحاكم المختصة في لبنان.  يخضع

 .]عنوان المصرف الُمّتخذ محل إقامة حدد[ب ، نتخذ لنا محل إقامة في مركز مؤسستنا في الموج
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 الـتعــــهد

 ]عروضاستدراج  أو مناقصة[تعهد لالشتراك في  كتاب

   اشغال إلنجاز

 ]لصفقةالمعتمد للمشروع أو ا المرجع[ :المرجع ] الصفقة موضوع التلزيم أو اسم المشروع أدخل[

  ]اإلدارة اسم [ لزوم

 أدخل[وكيل  أو{ ]اسم العارض أدخل[ أصحابصاحب أو أحد  ]اسم المفوض بالتوقيع عن العارض أدخل[الموقع  أنا
المتخذ محل إقامة في   } ]العارض سما أدخل[المفوض بالتوقيع عن  ]اسم المفوض بالتوقيع عن العارض

 إلقامةرقم الهاتف في محل ا ]............ .......... شارع................. ملك ........................[
 لخاصأنني اطلعت على دفتر الشروط ا رحأص ]...................[ العمل رقم الهاتف في محل ].....................[

 ،]اإلدارة اسم [لزوم   ]وعاسم المشر أدخل[    النجاز اشغال ]استدراج عروض أو مناقصة[العائد لإلشتراك في 
دون  كاملةبالتقيد بها جميعها، كما أتعهد بتنفيذها  هدالذي تسلمت نسخة عنه، وأقبل بجميع الشروط المبينة فيه وأتع

واآلالت واللوازم  دوأتعهد في حال رسو الصفقة علّي أن أقدم االشغال والموا اكأي نوع من أنواع التحفظ أو اإلستدر
 . رسا عليها التلزيم لتيالفنية ا مواصفاتهذا الدفتر ولجودة ال روطوكل الخدمات المحددة ذات الصلة وفقاً لش

 اسم [وأتعهد باإللتزام بالسعر المعروض ولمدة الصالحية المحددة في دفتر الشروط وأعلن موافقتي على أن  كما
 غير ملزمة بقبول أي عرض تتلقاه. ]اإلدارة

لهذه الصفقة فإني أقبل  ائدالع الخاصلم أقم بتعهداتي كاملة وفقاً ألحكام دفتر الشروط  أنني ]اإلدارة  اسم [تبين لـ  وإذا
وأني أقدم هذا الطلب  ]اإلدارة  اسم [ تفرضهسلفاً بملء إرادتي ورضاي بأي تدبير إداري أو قضائي أو جزاء نقدي 

 .ساسعلى هذا األ

    ]تاريخال أدخل[ في       

 ]وتوقيع العارض وختمه اسم[ 

 / ل.ل.11.111المالي: / الطابع
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 ]اسم المصرف حدد[ مصــرف

  ]اإلدارة اسم  [ جانـب

 

 : كتاب ضمان لصالحكم بناء  الموضوع

 :]استدراج عروض أو مناقصة[بخصوص  ]اسم العارض حدد[ ]الشركة أوالسادة  أو السيد[ لآلمر

  ]لتلزيمالصفقة موضوع ا أو المشروع اسم[  :المشروع

 ]الصفقة موضوع التلزيم أو للمشروعالمعتمد  المرجع[  :المرجع

 ]التاريخ حدد[  :تاريخ

 

اسم الممثل الرسمي  حدد[الممثَّل بالسيد  ،]عنوان المصرف حدد[مركزه  ]اسم المصرف حدد[مصرف  إن

 أو السيد[ آلمروبناء ل ،]االصفة الوظيفية لممثل  المصرف الرسمي حدد[الموقع عنه أدناه وذلك بصفته  ]مصرفلل

يتعهد بصورة شخصية غير قابلة للنقض أو للرجوع عنها بأن يدفع نقداً  ،]اسم العارض حدد[ ]الشركة أوالسادة 

)ليرة لبنانية(، وذلك عند أول   ] قيمة الكفالة أدخل[حتى حدود  بهوفوراً دون أي قيد أو شرط أي مبلغ تطالبونه 

 .لبةمنكم دون أي موجب لبيان أسباب هذه المطا وموقعطلب منكم بموجب كتاب صادر 

، يقر مصرفنا صراحة بأن كتاب الضمان هذا قائم بذاته ومستقل كلياً عن أي ارتباط أو عقد  وعليـه

ال يحق لمصرفنا في أي حال من األحوال  وبأنه] اسم العارض حدد[ ]الشركة أوالسادة  أو السيد[بينكم وبين اآلمر 

دفوع من أجل االمتناع أو تأجيل  ةوال في أي وقت كان أن يتذرع بأي سبب مهما كان نوعه أو شأنه أو أن يدلي بأي

باالستناد إلى كتاب الضمان هذا. كما يتنازل مصرفنا مسبقاً عن أي حق في المناقشة أو  هأي مبلغ قد تطالبوننا ب ديةتأ

لديكم، أو حتى أن يقبل أي اعتراض قد يصدر  سؤولعتراض على طلب الدفع الذي يصدر عنكم أو عن أي مفي اال

بناء  إليكمبشأن دفع المبلغ  ]رهاغي أوغيرهم  أو غيره[عن  أو] رضاسم العا حدد[ ]الشركة أوالسادة  أو السيد[عن 

 لطلبكم.

وبنهاية هذه  ]دفتر الشروط حسبموعد انتهاء الصالحية ب حدد[كتاب الضمان هذا معموالً به لغاية  يبقى

 المهلة يتجدد مفعوله تلقائياً إلى أن تعيدوه إلينا أو إلى أن تبلغونا خطياً إعفاءنا منه.

باالستناد إلى كتاب الضمان هذا بناء لطلبكم، يخفض المبلغ األقصى  فناكل قيمة تدفع من مصر إن

 بذات المقدار. فيهالمحدد 

منا لهذا  نفيذاً المحاكم المختصة في لبنان. وت اتكتاب الضمان هذا للقوانين اللبنانية ولصالحي يخضع

 .]قامةعنوان المصرف الُمّتخذ محل إ حدد[في مركز مؤسستنا في  ةالموجب ، نتخذ لنا محل إقام
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 ] اناالسم والعنو أدخل[: وعنوان الملتزم إسم

 ] التلزيمموضوع  فقةالص أو المشروع إسم[ :المشروع

 ] المعتمد المرجع[ :المرجع

 

 المحترمين، ]الشركة التي رسا عليها التلزيم اسم[ السادة

 . ]قيمة العقد أدخل[اليه أعاله من قبل المرجع الصالح وذلك بقيمة  رتبلِّغكم تصديق العقد المشا نأ ]اإلدارة إسم[ يسرّ 

 .] عنوان اإلدارة أدخل[وبإمكانكم الحصول على نسخة موقعة منه من عنواننا التالي:  نا،تم توقيع العقد من قبل وعليه،

ضمان حسن التنفيذ( خالل مهلة عشرة أيام من تاريخ  أو) يشروط العقد، يجب تقديم الضمان النهائ وبحسب
% من قيمة العقد. وعند تقديم الضمان بالشكل والمضمون المطلوبين، بإمكانكم 11استالمكم هذا الكتاب وذلك بقيمة 

 .قتاسترداد الضمان المؤ

وذلك خالل خمسة ايام عمل من  من قيمة االلتزام، لفباأل ثةويتوجب عليكم تسديد رسم الطابع المالي بنسبة ثال كما
قيمة الرسم  عافتسديد رسم الطابع المالي تعرضكم لغرامة مالية تعادل عشرة أض يف أخرتاريخ هذا التبليغ. إن الت

 المتوجب.

 .]بحسب شروط العقد فترةأو ال خالتاري حدد[موعد البدء بتنفيذ العقد هو  أنب نبلِّغكمعلى ما تقدم،  بناءً 

 ]المرجع الصالح في اإلدارة إسم [: اإلسم

 الوظيفية: الصفة

 ]اإلدارة إسم[: اإلدارة

 :التوقيع

 :التاريخ
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