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دفتر الشركط اإلدارية العاـ لتعهدات لوازـ قول
األمن الداخلي كنظاـ المناقصات فيها
مرسوـ رقم 8282

تصديق دفتر الشركط اإلدارية العاـ لتعهدات لوازـ قول األمن الداخلي

إف رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانوف المحاسبة العمومية كال سيما المادة  181منو ،

بنػػاء علػػى المرسػػوـ االرػػتراعي رقػػم  11تػػاري  ( 1381 / 2 / 1تنظػػيم قػػول األم ػن الػػداخلي ال كال سػػيما
المادة  118منو ،

بناء على اقتراح كزير الداخلية ككزير المالية ،

كبعد استشارة مجلس رورل الدكلة ،

يػرسػم مػا يػأتي :

المػ ػػادة األكلػػى  -:صػػدؽ دفتػػر الشػػركط اإلداريػػة العػػاـ لتعهػػدات لػػوازـ قػػول األمػػن الػػداخلي المرفػػق به ػ ا المرسػػوـ كالمتعلػػق بملتل ػ
صفقات اللوازـ كاللدمات .

المػػادة الثانية  -:ينشر ى ا المرسوـ كيبلغ حيث تدعو الحاجة .

صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء

كزير المالية

اإلمضاء  :سليم الحص

بعبدا في  18نيساف 1321

كزير الداخلية بالوكالة

اإلمضاء  :علي اللليل

اإلمضاء  :الياس سركيس

اإلمضاء  :ناظم القادرم

الجمهورية اللبنانية

المديرية العامة لقول األمن الداخلي

ىيئة األركاف ػ رعبة التلطيط كالتنظيم
رقم  / 818 / 131ط

يعم ػػم

على جميع كحدات كقطعات قول األمن الداخلي

 ألخ العلم  ،مع اإلرارة إلى أف ى ا المرسوـ نشر في العدد رقم  11من الجريدة الرسمية تاري / 81. 1321 / 1

بيركت في 1321 / 1 / 88

المدير العاـ لقول األمن الداخلي

للتعمي ػػم

التوقيع  :اللواء الركن احمد الحاج

رئيس ىيئة األركاف

العميد جوزؼ مجاعص
 -يرتب في المحفظة رقم (8ال فئة (آال بالرقم المتسلسل (  111ال كبالعنواف التالي  " :دفتر الشركط اإلدارية العاـ لتعهدات لوازـ

قول األمن الداخلي " .

المػػوضػ ػػوع

فه ػػرس

الباب األكؿ  :أحكاـ عامة :
الفصل األكؿ  :أحكاـ خاصة :
األحكاـ الناظمة للعالقات بين اإلدارة كالملتزـ
موضوع الصفقات
أحكاـ خاصة لبعض الصفقات
الفصل الثاني  :المهل التعاقدية :
حسباف المهل
ال ريعة في عدـ التنفي
المهل المحددة لإلدارة
الفصل الثالث  :األسعار :
تحديد األسعار
تعديل األسعار
تعديل األسعار في حاؿ كجود سلفة
الفصل الرابع  :الضرائب كالرسوـ كالمصاري :
تحمل الضرائب كالرسوـ كالمصاري
الفصل اللامس  :كتماف السر :
الطابع السرم لما قد يعرؼ أك يحصل عليو من اإلدارة
العقوبات
الفصل السادس  :الشركط المطلوبة من المشتركين بالمناقصات:
رركط عامة
رركط مشتركة
رركط خاصة باألرلاص الطبيعيين كالمعنويين
تحديد جنسية المشتركين
الشركط التي يجب أف تتوفر في الملتزمين من الملتزـ أك المتعاكنين معو
المستندات الثبوتية
التدابير الممكن اتلاذىا في حاؿ التثبت من عدـ توفر بعض الشركط
الباب الثاني  :عقد الصفقات :
الفصل األكؿ  :أحكاـ عامة :
 طرؽ عقد الصفقات المعلومات التي تقدـ للمشتركين نشر إعالنات المناقصات نشر إعالنات استدراج العركض كاالتفاؽ بالتراضيالفصل الثاني  :تنظيم كتقديم العركض :
 تنظيم العركض األسعار التي تتضمنها العركض تقيد الملتزـ بمضموف العرض إعداد العرض إرساؿ العرض المهل المحددة إلرساؿ العركض إمكانية تقديم عركض أثناء جلسة المناقصة فرز العركضالباب الثالث  :المناقصات :
الفصل األكؿ  :المناقصات العمومية :
 تشكيل اللجنة أعماؿ اللجنة قرارات اللجنة محضر جلسة المناقصة تصديق الصفقةالفصل الثاني  :مهل التبليغ :
 مهلة تبليغ تصديق الصفقة عدـ تصديق الصفقةالفصل الثالث  :المناقصة المحصورة :
 -حاالت المناقصة المحصورة
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المػػوضػ ػػوع

فهػػرس

 المستندات الثبوتية أصوؿ إجراء المناقصة المحصورةالفصل الرابع  :استدراج العركض :
استدراج العركض
الفصل اللامس  :االتفاؽ بالتراضي :
اختيار الملتزمين
مفاكضة الملتزمين
قرار االدارة
المحافظة على سرية المفاكضات
الباب الرابع  :تنفي الصفقات :
الفصل األكؿ  :الكفاالت كالتأمينات
الكفالة المؤقتة
إعادة أك مصادرة الكفالة المؤقتة
الكفالة النهائية
مهلة تقديم الكفالة النهائية
الكفالة النهائية في حاؿ عقد الصفقة على أساس تنػزيل مئوم
حالة اإلعفاء من دفع الكفالة النهائية
التأمين اللاص
إعادة الكفاالت كالتأمين
استيفاء الديوف من الملتزمين
الفصل الثاني  :التنفي الشلصي أك التنفي بواسطة الغير:
مبدأ التنفي الشلصي
مساىمة الغير في التنفي
مكاف تنفي الصفقة
الفصل الثالث  :تبليغ الملتػزـ :
 طرؽ تبليغ الملتزـ الحاالت التي يعتبر فيها الملتزـ مبلغان قانون ناالفصل الرابع  :إقامة الملتزـ :
 اختيار محل االقامة استبداؿ محل اقامة الملتزـ إعفاء الملتزـ من اختيار محل اقامتو رركط تغيب الملتزـ عن مصنعو حق اإلدارة في استبداؿ ممثلي الملتزـالفصل اللامس  :الوثائق الموضوعة بتصرؼ الملتزـ :
 الوثائق التقنية الممكن كضعها بتصرؼ الملتزـ إعادة النماذج كالمساطر كالرسوـ ضركرة التقيد بالمواصفات التقنية مهل تقديم الوثائق من قبل الملتزـالفصل السادس  :مراقبة تنفي الصفقة :
 المراقبة في المصنع العالقة بين الملتزـ كالسلطة المكلفة المراقبة مفاعيل المراقبة في المصنع مسؤكلية الملتزـ عند عرقلة المراقبة الطابع السرم لما قد يعرؼ أثناء المراقبة في المصنعالفصل السابع  :األعتدة كالمواد المسلمة للملتزـ :
 تعداد األعتدة كالمواد الممكن تسليمها للملتزـ حفظ كصيانة األعتدة المسلمة إلى الملتزـ تأمينات خاصة على األعتدة إعادة األعتدة كالمواد التأمين على األعتدة كاألبنية العائدة للدكلة كالموضوعة بتصرؼ الملتزـ بوالص التأمين التعويض عن األضرار التي تصيب األرلاص كاألعتدة كاألبنيةالفصل الثامن  :الملكية الصناعية :
 -الضماف ضد الغير
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المػػوضػ ػػوع

الفصل التاسع  :التعديالت أثناء التنفي :
التعديالت ذات الطابع التقني
الفصل العارر  :خزف اللوازـ كتوضيبها كنقلها :
خزف اللوازـ في ملازف الملتزـ
توضيب اللوازـ
نقل اللوازـ
األخطار النارئة عن النقل
الفصل الحادم عشر  :تأخير تسليم اللوازـ
 تأجيل التسليم تمديد مهلة التسليم ارعار اإلدارة عن تأخير موعد التسليم فرض غرامات التأخير تحديد مقدار غرامات التأخير حسباف أياـ التأخير اللاضعة للغرامة حاالت خاصة في حسباف قيمة غرامة التأخيرالفصل الثاني عشر  :استالـ اللوازـ
الهدؼ من االستالـ
نفقات انتقاؿ المكلفين االستالـ
االستالـ الفني المسبق
كيفية إجراء االستالـ الفني المسبق
المهل المحددة لمعاينة المواد المستعملة
موافقة اإلدارة المسبقة على النماذج كالمساطر
العالقة بين االستالـ الفني المسبق كاالستالـ النهائي
الفصل الثالث عشر  :االستالـ المؤقت:
أمكنة استالـ اللوازـ
موعد استالـ اللوازـ
تشكيل لجنة االستالـ
طريقة عمل لجنة االستالـ
مهلة انجاز عملية االستالـ المؤقت
الفصل الرابع عشر  :العيوب كالنواقص التي تشوب اللوازـ :
 اللوازـ التي تتطلب إدخاؿ تعديالت عليها اللوازـ المنف ة كفقان للغاية المعدة لها اللوازـ المنف ة لغير الغاية المعدة لها تبرئة الملتزـ من المسؤكلية كرركطها رفض االستالـ المهل الطارئة حاالت عدـ إمكانية استفادة الملتزـ من المهل نقل اللوازـ المرفوضة من ملازف اإلدارة قرارات اإلدارة النفقات الناتجة عن تأجيل قبوؿ اللوازـ أك رفضها قيمة إبداؿ المواد المستهلكة كالعائدة للدكلةالفصل اللامس عشر  :االستالـ النهائي:
 الغاية من االستالـ النهائي ككيفية إجرائو مهلة الضماف التقني كمتوجباتوالباب اللامس  :إلغاء االلتزاـ كاإلقصاء عن الصفقات :
 فس اإللتزاـ تحقيق اللوازـ على نفقة الملتزـ كمسؤكليتو الفس بسبب فعل اإلدارة عدـ تنفي الصفقة بسبب القوة القاىرة الوفاة – عدـ األىلية المدنية – اإلفالس– اإلقصاء عن الصفقات
الباب السادس  :تسديد الحقوؽ :
 طرؽ التسديد السلفات – الدفعات على الحساب الدفع النهائي – دفع الرصيد االثباتات كالمهل دفع المبالغ المتوجبة على الملتزـالباب السابع  :اللالفات كتسوية النػزاعات :
 -اللالفات
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دفتر الشركط اإلدارية العاـ
لتعهدات لوازـ قول األمن الداخلي كنظاـ المناقصات فيها
الباب األكؿ-أحكاـ عامػة
الفصل األكؿ-أحكاـ خاصة
المػػادة األكلى  -:األحكاـ الناظمة للعالقات بين اإلدارة كالملتزـ :
تسود العالقات القائمة بين اإلدارة كالملتزـ  ،ضمن ما نصت عنو القوانين كاألنظمة المرعية اإلجراء  ،أحكاـ :
 دفتر الشركط اإلدارية العاـ دفتر الشركط اللاص العقد الجارم بينهما جميع المستندات كالوثائق كالمواصفات الفنية الملحقة بالعقد الجارم أك بدفتر الشركط اللاص . -: 8موضوع الصفقات :
المػػادة
يحدد موضوع الصفقة مهما كانت الطريقة المتبعة لتحقيقها  ،بالكمية كالثمن إما بالعملة اللبنانية أك بالعمالت األخرل المتداكلة .
 -: 3أحكاـ خاصة لبعض الصفقات :
المػػادة
آ  -صفقات غب الطلب  :ىي تلك التي تجيز لإلدارة أف تطلب إلى الملتزـ تسليمها تقدمات معينة كمحددة
ضمن حدكد األصناؼ كالكميات كالمهلة التي نص عنها العقد كبالسعر المتفق عليو .
يلجا إلى ى ا النوع من الصفقات عندما يتع ر على اإلدارة تقدير حاجتها الحقيقية من التقدمات موضػوع الصػفقة أك عنػدما يتعػ ر عليهػا
خزنها في مستودعاتها .
يحدد في ى ه الصفقات :
 مجموع الفرقاء أصحاب العالقة الحداف األدنى كاألعلى للتقدمات المحتمل طلبها أثماف التقدمات مدة تنفي الصفقة مهلة تنفي كل طلبيةب  -صفقات الزبائن  :ىي تلك التي تتعهد اإلدارة بموجبها أف تشترم من الملتػزـ بالسػعر المتفػق عليػو كخػالؿ
مهلة محددة ما قد تحتاجو من أصناؼ التقدمات موضوع الصفقة .
يحدد في ى ا النوع من الصفقات :
 الثمن اإلفرادم للتقدمات مدة التنفيج  -يمكن أف يتضػمن العقػد المتعلػق بصػفقات غػب الطلػب كصػفقات الزبػائن رػرطان بالتجديػد الضػمني علػى أال يتجػاكز مجمػوع المػدة
اإلجمالية لتنفي ه اللمس سنوات كحد أقصى .
الفصل الثاني
المهػل التعاقديػة
 -: 1حسباف المهػل :
المػػادة
يبدأ حسباف المهلة بالنسبة لألطراؼ المعنية من اليوـ ال م يلي التػاري الػ م تػم فيػو العمػل القػانوني أك الحػدث الػ م مػن أجػل تنفيػ ه
حددت المهلة  .كالتبليغ أك غيره كفقان لما ينص عنو العقد .
تحدد المهػل باأليػاـ أك باألرػهر  ،كتعتبػر المهػل باأليػاـ منتهيػة فػي السػاعة المحػددة النتهػاء الػدكاـ الرسػمي مػن اليػوـ األخيػر  ،إال إذا
صادؼ ى ا اليوـ عطلة رسمية كإذ ذاؾ تعتبر المهلة منتهية حكما في انتهاء الدكاـ الرسمي من أكؿ يوـ عمل يلي .
أما المهلة المحددة باألرهر فتحسب اعتبارا من تاري ابتدائها إلى التاري ال م يقابلو في األرهر التي تلي  ،كإذا لم يكن ىنػاؾ تػاري
مقابل في الشهر المقصود  ،فإف المهلة تنتهي حتما في نهاية اليوـ األخير من ى ا الشػهر  ،إال إذا صػادؼ ىػ ا عطلػة رسػمية كإذ ذاؾ
تعتبر المهلة منتهية حكما في انتهاء الدكاـ الرسمي من أكؿ يوـ عمل يلي :
 -: 1ال ريعة في عدـ التنفي :
المػػادة
ال يؤخ بال ريعة في عدـ التنفي ضمن المهلة المحددة إال إذا أثيرت ضمن المهلة إياىا كذلك بموجب طلب
خطي يقدـ إلى اإلدارة الملتصة مباررة لقاء إيصاؿ باالستالـ  ،أك يرسل إليها بموجب كتاب مضموف مع إرػعار
بالتسلم .
 -: 8المهل المحددة لإلدارة :
المػػادة
لإلدارة مهلة خمسة عشر يومان التلاذ القرارات أك للقياـ باإلجراءات التػي يتطلبهػا تنفيػ الصػفقة ( فحوصػات
كتحاليل ملتبرية  ،ختم  ،تسلم مواد  ،طلب إيضاحات عن رركط االلتزاـ ال  ..ال إال إذا كػاف دفتػر الشػركط
اللاص يلحظ مهلة ملالفة .

-8تبدأ ى ه المهلة في اليوـ التالي للتاري ال م قاـ فيو الملتزـ بما يتوجب عليو لتتمكن اإلدارة من القياـ بمػا يترتػب عليهػا مػن موجبػات
.
الفصل الثالث
األسع ػػار
 -: 1تحديد األسعار :
المػػادة
يمكػػن أف تحػػدد فػػي الصػػفقة أسػػعار ثابتػػة أك أسػػعار قابلػػة للتعػػديل أك أف يكتفػػى فقػػط بػ كر كيفيػػة تحديػػد ىػ ه
األسعار .
 -: 2تعديل األسعار :
المػػادة
يمكن أف تتضمن الصفقة نصان صريحان بإمكانية إعادة النظر  ،ضمن رركط معينة  ،في السعر زيادة أك تلفيضان
على أف يحدد ذلك أك تلك نسبيان باألرقاـ كباألحرؼ  ،ففي ى ه الحالة كإذا كانت القيمة النهائية لألسعار المحددة
غير معركفة عند إصدار الحوالة  ،على اإلدارة أف تبادر إلى تسديد موقت مبني على أساس القيمة البدئية الملحوظة
فػػي الصػػفقة أك علػػى أسػػاس القيمػػة المعدلػػة بالنسػػبة إلػػى الحالػػة االقتصػػادية األخيػػرة المعركفػػة  ،علػى أف تعمػػد إلػػى
إجراء التعديل النهائي فور تحديد العناصر الالزمة ل لك .
يمكن  ،إذا كانت الصػفقة تلحػظ ذلػك  ،إجػراء التعػديل النهػائي لألسػعار فػي نهايػة االلتػزاـ أك فػي نهايػة كػل
سنة من سنوات االلتزاـ إذا كاف التنفي يمتد إلى عدة سنوات .
 -: 3تعديل األسعار في حاؿ كجود سلفة :
المػػادة
عندما يحسم من الدفعات على الحساب أك الرصػيد مبلػغ مػا السػترداد السػلفة  ،فػإف رػرط تعػديل السػعر ال
يطبق إال على الفارؽ بين مقدار الحقوؽ المستنتجة بالقيمة البدئية كمقدار السلفة الواجب حسمها .
غير أنو عندما يقدـ أحد الطرفين البينة على أف أنواع النفقات التي دفعت ألجلها السلفات قد لحقها تغيير في
السعر فإف ررط التعديل يطاؿ قيمة الحقوؽ المستنتجة قبل حسم قيمة السلفة منها  .كى ا التدبير ال يطبق على
السلفة المقطوعة إال إذا تجاكزت قيمتها عشرة بالمئة .
الفصل الرابع
الضرائب كالرسوـ كالمصاري
المػػادة  -: 11تحمل الضرائب كالرسوـ كالمصاري :
مػ ػػع مراعػ ػػاة أحكػ ػػاـ المػ ػػادة  32مػ ػػن ى ػ ػ ا الػ ػػدفتر بشػ ػػأف نفقػ ػػات االختبػ ػػارات  ،تكػ ػػوف الضػ ػػرائب كالرسػ ػػوـ
كالمصاري الناتجة عن الصفقة على عاتق الملتزـ .
أمػػا اللػػوازـ ذات المصػػدر األجنبػػي  ،فيجػػب أف يحػػدد صػػراحة فػػي الصػػفقة مػػا ىػػو علػػى عػػاتق الملتػػزـ مػػن
الضرائب كالرسوـ المتوجبة عنها في لبناف .
تحدد مبدئيان الضرائب كالرسوـ كفقان لما كانت عليو عند إبراـ العقد إال إذا قضت نصوص قانونية بغير ذلك .
الفصل اللامس
كتػماف السػر
المػػادة  -: 11الطابع السرم لما قد يعرؼ أك يحصل عليو من اإلدارة :
كل من يحصل من اإلدارة  ،سواء قبل عقد الصفقة أك أثناء تنفي ىا  ،على معلومات أك مستندات أك أرياء من أم نوع كانت بما في
ذلك نتائج التجارب في حاؿ حصولها  ،فهو ملزـ بإبقائها تحت طابع السرية التامة .
كال يمكنو دكف ترخيص صريح اإلفشاء به ه الم علومات أك الكش عػن نتػائج ىػ ه التجػارب أك تسػليم أم مسػتند سػبق كحصػل عليػو إلػى أم
كاف باستثناء األرلاص المكلفين قانونا حق االطالع عليها .
إذا تمت مرحلة أك أكثر من مراحل التلزيم في أحد مراكز قول األمن الداخلي  ،على المشتركين فيها التقيد بالتعليمات ذات الطػابع
السرم المعموؿ بها في ى ا المركز للدفاع عنو أك لحمايتو .
المػػادة  -: 18العقوبات :
كل ملالفة ألحكاـ المادة السابقة تعرض مرتكبها لتطبيق التدابير اإلدارية المنصوص عنها فػي المػادتين (181
ك  181ال مػػن ىػ ا الػػدفتر كذلػػك فضػػال عػػن المالحقػػات القضػػائية المنصػػوص عنهػػا فػػي القػػوانين المرعيػػة اإلجػػراء
كالمتعلقة بجرائم إفشاء األسرار العسكرية كبالجرائم المرتكبة ضد أمن الدكلة .
الفصل السادس
الشركط المطلوبة من المشتركين بالمناقصات
المػػادة  -: 13رركط عامة :

ال يمكن إسناد الصفقات لمؤسسات أك ألرلاص ال تتوفر فيهم األىلية القانونية للتعاقد كالمألة المالية كالمؤىالت
الفنية الالزمة  .يتم رفض اإلدارة إسناد الصفقات إلى المؤسسات كاألرلاص بقرار معلل .
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كما ال يمكن أيضان إسناد الصفقات لألرلاص الطبيعيػين أك المعنػويين المقصػيين عػن االرػتراؾ بمجمػوع مناقصػات
الدكلة بموجب نصوص تشريعية أك تنظيمية أك أحكاـ مراسيم كقرارات فردية .
رركط مشتركة :
مع مراعاة أحكاـ المادة السابقة يجب أف تتوفر في األرلاص الطبيعيين كالمعنويين ما يلي :
 إثبات الهوية أال يكونوا في حالة اإلفالس أك قيد التصفية القضائيةعلػػى أنػػو يمكػػن إقص ػاء أحػػد طػػالبي االرػػتراؾ بالمناقصػػة إمػػا ألسػػباب تتعلػػق بالسػػالمة العامػػة أك لكونػػو سػػبق
كالحق ضرران ماديان أك معنويان بمصلحة قول األمن الداخلي  ،كفي كال الحالتين يعود أمر إقػرار ذلػك إلػى المديريػة
العامة لقول األمن الداخلي دكف أف يكوف ى ا القرار معلالن .
رركط خاصة باألرلاص الطبيعيين كالمعنويين :
يجب أال يكوف قد صدر بحق األرلاص الطبيعيين حكم مبرـ بجرـ رائن من تلك المنصػوص عنهػا فػي البنػد
( ىػ ال من الفقرة األكلى من المػادة (  11ال مػن المرسػوـ االرػتراعي رقػم  118تػاري  ( 1313 / 8 / 18نظػاـ
المػػوظفين ال  .أمػػا األرػػلاص المعنػػويين فينبغػػي أف يكونػػوا مؤسسػػة قانونيػػة كأف يزيػػد اجلهػػا المحػػدد للعمػػل سػػنة
كاحدة على األقل عن تاري التسلم النهائي لمجمل التقدمات موضوع الصفقة .
تحديد جنسية المشتركين :
للمديريػػة العامػػة لقػػول األمػػن الػػداخلي أف تقػػرر حصػػر االرػػتراؾ فػػي المناقصػػة بحػػاملي الجنسػػية اللبنانيػػة رػػرط
عدـ ملالفة أحكاـ االتفاقات الدكلية المعترؼ كالمعموؿ بها في لبناف كررط أف ي كر مضموف ى ا القرار صراحة
في إعالف المناقصة أك استدراج العركض مع تحديد المستندات الواجب تقديمها في سبيل إثبات الجنسية .
الشركط التي يجب أف تتوفر في الملتزمين من الملتزـ أك المتعاكنين معو :
يجب أف تتوفر في المؤسسات التي ترغب في قبولها كملتزمة من الملتزـ (  SOUS TRAITANTSال
أك كمتعاكنة معػو (  SOUS COMMANDIERSال نفػس الشػركط المطلوبػة مػن المؤسسػات التػي اسػند
إليها االلتزاـ األساسي على أف تراعى في ذلك أحكاـ المادة  11من ى ا الدفتر .
المستندات الثبوتية :
على كل مؤسسػة ترغػب فػي االرػتراؾ فػي المناقصػة أف تقػدـ إلػى اإلدارة الملتصػة المسػتندات المثبتػة لتػوفير
جميع الشركط المفركضة المنصوص عنها في المواد السابقة من ى ا الفصل  ،كعليها عندما يطلب منها ذلك أف
توقع تصريحا خطيا يحدد أنموذجو من قبل اإلدارة  ،كأف تقدـ جميع المعلومات التي تطلب منها إلثبات كفاءاتها
التقنية كالمالية .
تحتفظ اإلدارة بحق التدقيق في المستندات كالمعلومات كافة المقدمة لها للتثبت من صحتها .
يمكن إعفاء المشترؾ من تقديم بعض أك كػل المعلومػات كالمسػتندات المشػار إليهػا فػي ىػ ه المػادة إذا سػبق
كقدمها لإلدارة في صفقات سابقة ررط أف يثبت أف ما سبق لو كقدمو ال يزاؿ صحيحان .
التدابير الممكن اتلاذىا في حاؿ التثبت من عدـ توفر بعض الشركط :
إذا ثبت لإلدارة بعد إسناد االلتزاـ أف المعلومات التػي سػبق كقػدمها الملتػزـ غيػر صػحيحة أك غيػر كاملػة  ،أك
إذا تبين لها أف أمران جديدان قد طرأ قبل أك بعد إسناد االلتزاـ كمن رأنو تعديل التصريح المنصوص عنػو فػي المػادة
السابقة كلم يبلغ صاحب العالقة اإلدارة عنو على الفور  ،يمكن له ه األخيرة في أم كقت فس االلتزاـ .
يتم فس االلتزاـ كفقان ألحكاـ المادة  181من ى ا الدفتر .
الباب الثاني
عقػد الصفقػات
الفصل األكؿ-أحػكاـ عػامة
طرؽ عقد الصفقات :
تعقد صفقات اللوازـ العائدة لقول األمن الداخلي بإحدل الطرؽ التالية :
 مناقصة عمومية أك محصورة استدراج عركض اتفاؽ بالتراضي بموجب بياف أك فاتورة .المعلومات التي تقدـ للمشتركين :
يجب أف يتضمن اإلعالف عن المناقصة أك استدراج العركض المعلومات التالية على األقل :
 -موضوع الصفقة .

 المكاف ال م يمكن للمشتركين اإلطالع فيع على دفاتر الشركط كالنماذج كجميع المسستندات-1-
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المتعلقة بالصفقة كرركط تسليم ى ه المستندات .
 مكاف كتاري تسلم الطلبات أك العركض . المكاف كاليوـ كالساعة المحددة للجلسة العلنية عند اعتماد طريقة المناقصة . -: 88نشر إعالنات المناقصات :
يعلػػػن عػػػن كػػػل مناقصػػػة عموميػ ػػة أك محصػػػورة فػػػي الجري ػػدة الرس ػػمية كثػ ػػالث ص ػػح يوميػػػة علػػػى األقػػػل كذلػ ػػك
قبل التػاري المحػدد للتلػزيم بمػدة خمسػة عشػر يومػان علػى األقػل  .إال أنػو يمكػن عنػد الضػركرة أك عنػد إعػادة المناقصػة
تلفيض ى ه المدة إلى خمسة أياـ على األقل ررط أف يقتػرف ىػ ا التلفػيض بموافقػة مسػبقة مػن المرجػع الصػالح لعقػد
الصفقة .
بعد نشر إعالف المناقصة كعند إجراء أم تعديل على دفتر الشركط يعلن عنو كفقػان لألصػوؿ المشػار إليهػا فػي الفقػرة السػابقة
.
مع مراعاة أحكاـ الفقرتين السابقتين من ى ه المادة  ،يمكن إضافة أية طريقة إعالنية أخرل ترتأيها اإلدارة .
 -: 83نشر إعالنات استدراج العركض :
تعتمد  ،في حاؿ عقد الصفقة بطريقة استدراج العركض نفس األصوؿ المحددة لنشر إعالنات المناقصات ،
إال أنػو يمكػػن لػػإلدارة االستعاضػػة عػػن ذلػػك بتبليػػغ المعلومػػات الالزمػػة مبارػػرة كبطريقػػة سػػريعة كمضػػمونة إلػػى تجػػار
الصن أك أرباب المهنة التي ترل اإلدارة فيهم المقدرة على تنفي الصفقة .
الفصل الثاني
تنظيم كتقديم العركض
 -: 81تنظيم العركض :
يجب أف يكوف العرض :
أ -خطيان كمكتوبان على نسلة كاحدة  ،كمبدئيان على أنموذج تقدمو اإلدارة مجانا بحيث يستوجب كل اختالؼ
جوىرم فيو إىماؿ الطلب أك العرض .
ب -متضمنان اسم كرهرة المشترؾ كصفتو كمحل إقامتو الملتار كاسم الشركة التجارم كعنوانها .
ج -موقعػان مػػن المشػػترؾ أك ممػػن يمثلػػو قانون ػان  .كعلػػى ى ػ ا األخيػػر أف يػػدكف اسػػم الشػػركة التجػػارم كعنوانهػػا
كمركزىػػا الرئيسػػي كالصػػفة القانونيػػة التػػي يتمتػػع بهػػا كالسػػلطة الملولػػة لػػو  ،كأف يضػػم إلػػى العػػرض التوكيػػل
القانوني ال م يلولو حق التوقيع على التعهد .
علمان أنو ال يحق لوكيل أك مفػوض قػانوني كاحػد تمثيػل أكثػر مػن مشػترؾ كاحػد فػي الصػفقة الواحػدة ،
كما ال يمكن لمشترؾ كاحد أف يقدـ أكثر من عرض كاحد .
د -متضمنان تعهدان يقضي بالتقيد بمضموف الوثائق المتعلقة بالصفقة .
ق -مرفقان بالمستندات الثبوتية الملحوظة في الفصل السادس من الباب األكؿ من ى ا الدفتر .
ك -حامالن الطوابع األميرية المفركضة علمان أف ملالفة ذلك ال تشػكل سػببان لػرفض العػركض  ،إال أنهػا تعػرض
المشترؾ للمالحقة الجزائية المالية .
ز -خاليان من كل تحفظ مهما كاف نوعو  ،ككل تحفظ في العرض يشكل سببان لرفضو .
ح -متضػػمنان األسػػعار الفرديػػة كاإلجماليػػة المقدمػػة كفق ػان لمػػا ىػػو م ػ كور فػػي دفتػػر الشػػركط اللػػاص كذلػػك
باألرقاـ كباألحرؼ الكاملة دكف حك أك رطب أك تطريس أك أية زيادة لكلمات أك أرقاـ غير مصدؽ عليها
.
 -: 81األسعار التي تتضمنها العركض :
إف األسعار المدكنة في العركض باألحرؼ الكاملة ىػي التػي يعمػل بموجبهػا فػي حالػة اختالفهػا عػن تلػك المدكنػة باألرقػاـ
 .علم ػان أف تػػدكين األسػػعار يجػػب أف يػػتم حتم ػان بالعملػػة اللبنانيػػة إال إذا لحػػظ ص ػراحة نػػص ملػػال فػػي دفتػػر الشػػركط
اللاص .
تعطى للكميات أسعارىا الفردية كيجمع الحاصل  ،فإذا كجد فارؽ بين النتيجػة كالسػعر اإلجمػالي العػاـ فػال
يعوؿ إال على أساس األسعار الفردية .
في مطلق األحواؿ  ،يجب تبيػاف مػا إذا كانػت األسػعار المقدمػة مشػتملة علػى الرسػوـ الجمركيػة أـ ال كذلػك كفقػان
للػػنص المحػػدد فػػي دفتػػر الشػػركط اللػػاص  .أمػػا إذا اغفػػل ى ػ ا الػػدفتر ذلػػك فتعتبػػر األسػػعار المقدمػػة متضػػمنة حتم ػان الرسػػوـ
الجمركية .

المػػادة

في حاؿ تقديم عػركض بنػاء علػى أسػعار أساسػية محػددة مػن قبػل اإلدارة  ،يجػب تبيػاف النسػبة المئويػة المعركضػة
زيادة أك نقصانان على كل من األسعار األساسية الموضوعة للصفقة .
 -: 88تقيد الملتزـ بمضموف العرض :
إف تقديم العرض يقيد موقعو حتى إعالف نتيجة المناقصة  ،فإذا تم إعالنو ملتزمان موقتان اصبح مقيدان بموجبات
الصفقة إلى حين انقضاء المهلة المحددة لإلدارة إلبالغو قرارىا النهائي .
يبقى الملتزـ مقيدان أيضان به ه الموجبات بعد انقضاء المهلة المحددة لإلدارة إلبالغو قرارىا ما لم يبلغها خطيان
بموجب كتاب مضموف مع إرعار بالتسلم أنو تللى عن تعهده كذلك قبل تبليغو المصادقة على التعهد .
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 -:إعداد العرض :
توضع المستندات التي يتأل منها العرض ضمن غالفين ملتومين :
األكؿ  :يتضمن طلب االرتراؾ في المناقصة أك العرض كالمستندات كافة التي فرض دفتػر الشػركط ضػمها إليػو
.
الثاني  :يتضمن فقط بياف األسعار .
يدكف على ظاىر كل من ى ين الغالفػين موضػوع محتوياتػو ( طلػب ارػتراؾ  ،تصػريح  ،مسػتندات  ،أك بيػاف
أسعار ال  ..ال باإلضافة إلى موضوع المناقصة كالتاري المحدد إلجرائها كاسم كرهرة المشترؾ .
يوضع الغالفاف الم كوراف أعاله ضمن غالؼ ثالث ملتوـ ت كر على ظاىره باآللة الكاتبة كبالحبر األسود العبارات التالية :
 مكتب التلزيم في المديرية العامة لقول األمن الداخلي . موضوع المناقصة . التاري المحدد إلجراء المناقصة .يحظر تحت طائلػة الػرفض ذكػر أيػة عبػارة أك إرػارة مميػزة مهمػا كػاف نوعهػا ال سػيما اسػم العػارض أك صػفتو أك
عنوانو على الغالؼ الثالث المتضمن الغالفين األكؿ كالثاني .
 -:إرساؿ العرض :
تقدـ العركض إما بالبريد المضموف المغفل أك بإيداعها مباررة في صندكؽ مقفل تضعو اإلدارة في غرفة خاصة
كيعهػده عنصػر مسػؤكؿ  .يكػػوف لهػ ا الصػندكؽ قفػػالف يحػتفظ بأحػدىما رئػيس مصػػلحة التجهيػز كيحػتفظ بالثػػاني
رئيس مكتب التلزيم .
تسػػجل العػػركض المرسػػلة بالبريػػد المضػػموف المغفػػل كتلػػك التػػي تػػرد مبارػػرة فػػور كركدىػػا فػػي السػػجل اللػػاص
كتوضػػع فػػي الصػػندكؽ المشػػار إليػػو أعػػاله بعػػد ختمهػػا كالتأرػػير عليهػػا كتػػدكين رقػػم تسػػجيلها كذلػػك علػػى غالفاتهػػا
اللارجية .
يجػب أف تصػل العػػركض قبػل سػػاعة كاحػدة علػػى األقػل مػػن انتهػاء الػػدكاـ الرسػمي آلخػػر يػوـ عمػػل يسػبق اليػػوـ
المحدد إلجراء المناقصة كال يقبل أم عرض يصل بعد انتهاء ى ه المهلة .
 -:المهل المحددة إلرساؿ العركض :
يجب أف تكوف المهلة المحددة إلرساؿ العركض خمسة عشر يومان على األقل كيمكن تلفيضها حت ػى
خمسة أياـ عند إعادة المناقصة أك عندما تقضي الضركرة ب لك ررط أف يقترف ى ا التلفيض بموافقػة مسػبقة مػن
المرجػػع الصػػالح لعقػػد الصػػفقة  .أمػػا إذا كانػػت المناقصػػة تفػػرض علػػى المشػػتركين تقػػديم نمػػاذج أك مسػػاطر فتبقػػى
المهلة المحددة إلرساؿ العركض خمسة عشر يومان على األقل كال يمكن بالتالي اللجوء إلى تلفيضها .
 -:إمكانة تقديم عركض أثناء جلسة المناقصة :
يمكن أف ينص دفتر الشركط اللاص عن إمكان ة تقديم عركض بأسعار جديدة أثناء جلسة المناقصة كذلك في
حاالت خاصة  .ل ا يمكن للمشتركين ال ين ال ينوكف حضور جلسة المناقصة أف يضموا إلػى عركضػهم األساسػية
عرضان ثانيان يوضع ضمن غػالؼ مسػتقل كملتػوـ يضػم إلػى الغالفػين األكؿ كالثػاني المفػركض كضػعهما فػي الغػالؼ
الثالث المنصوص عنو في المادة  81السابقة على أف يدكف على ظاىر ى ا الغػالؼ إرػارة إلػى عػدـ فضػو إال فػي
حاؿ طلب لجنة المناقصة تقدي م عركض جديدة ضمن الشركط المحددة في الفقرة ( ـ ال من المادة  33من ىػ ا
الدفتر .
 -:فرز العركض :
فػػي صػػباح اليػػوـ المحػػدد لتػػاري عقػػد جلسػػة المناقصػػة يفػػتح الصػػندكؽ المشػػار إليػػو فػػي المػػادة  82السػػابقة
كتسحب منو العركض العائػدة للمناقصػة المقػررة كتسػلم إلػى رئػيس اللجنػة كفقػان لمػا ىػو محػدد فػي الفقػرة (آال مػن
الم ػػادة  33م ػػن ىػ ػ ا ال ػػدفتر كذل ػػك بع ػػد مطابق ػػة ع ػػدد الع ػػركض العائ ػػدة للمناقص ػػة نفس ػػها م ػػع قي ػػود السػػػجل
اللاص  .أما تلك العائدة لمناقصات أخرل فتعاد إلى الصندكؽ .
يحظر إعادة العركض إلى أصحابها تمهيدان إللغائها أك تعديلها أك إكماؿ نواقصها .

المػػادة

ينظم رئيس مكتب التلزيم به ه اإلجراءات محضران يوقعو مع رئيس مصلحة التجهيز كتسلم النسلة األكلى منو إلػى
رئيس لجنة التلزيم .
الباب الثالث
المنػاقصػػات
الفصل األكؿ-المناقصػة العموميػة
 -: 38تشكيل اللجنة :
تشكل لجاف المناقصات العموميػة المنصػوص عنهػا فػي المػادة  131مػن قػانوف المحاسػبة العموميػة بقػرار مػن
المدير العاـ لقول األمن الداخلي على الوجو التالي :
 :رئيسان .
 ضابط قائد على األقل :عضوين يكل أحدىما أمانة السر .
 ضابطاف :عضوا احتياطيان .
 ضابط-8-
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يحػل العضػػو االحتيػاطي محػػل مػن يتغيػػب مػن أعضػػاء اللجنػة لػػدكاع قػاىرة  .كفػػي حػاؿ تغيػػب الػرئيس بالػ ات يتػرأس اللجنػػة
الضابط األعلى رتبة من بين األعضاء مهما كانت رتبتو .
تتل ػ القػػرارات فػػي الم ػ اكرة باألكثريػػة رػػفهيان  ،علػػى أف ي ػ كر صػػراحة فػػي محضػػر الجلسػػة اسػػم العضػػو الملػػال كأسػػباب
الملالفة .
يمكن أف يلحظ قرار تشكيل اللجنة أسماء خبراء فنيين أك إداريين الستشارتهم في النػواحي الفنيػة أك اإلداريػة علػى أف تجػرم
عمليتا الم اكرة كالتصويت بمعزؿ عنهم .
 -: 33أعماؿ اللجنة :
تجتمع اللجنة في المكاف كالزماف المحددين في قرار تشكيلها كتبارر باإلجراءات التالية :
أ -يستلم رئيسها من رئيس مكتب التلزيم الملتص يدان بيد كبموجب الئحة إرساؿ تنظم كفقان لألصوؿ ما يلي :
 جميع الطلبات كالعركض التي يجب أف تكوف غير مفضوضة . األكراؽ كالمستندات المتعلقة بالمناقصة . النماذج أك المساطر في حاؿ كجودىا .ب -يدعو رئيس ها المشتركين كالحضور للدخوؿ إلى قاعة المناقصات كيعلن افتتاح الجلسة كيؤمن النظاـ فيها
.
ج -بعػػد أف تتثبػػت مػػن أف إعػػالف المناقصػػة قػػد جػػرل كفقػان لألصػػوؿ تػػرقم تباعػان الغالفػػات اللارجيػػة المتضػػمنة
الطلبات كالعركض كتبدأ على الفور بفضها تبعان لترقيمها .
د -تعطى لكل من الغالفات الداخلية نفس الرقم المعطى للغالؼ اللارجي ال م كاف يضمها .
ىػ  -تضع على حدة الغالفات المتضمنة عركض األسعار ثم تبدأ بفض تلك التي تضم طلبات االرػتراؾ كفقػان لترقيمهػا
على أف تعطى المستندات التي يتضمنها طلب االرتراؾ الواحد أرقامػان مركبػة تكػوف الصػورة مطابقػة لػرقم ملػ
العرض كالملرج مطابقان ألرقاـ تسلسلية تعطى للمستندات التي يتضمنها المل الواحد .
ك  -تتحقق من قانونية العركض كاألكراؽ المرفقة بهػا ال سػيما اختيػار محػل اإلقامػة علػى أف تسػقط حتمػان كػل
طلب تقدـ بو مشترؾ سبق كصػدر قػرار بإقصػائو عػن التزامػات اإلدارة بشػكل عػاـ كقػول األمػن الػداخلي
بشػػكل خػػاص  ،علػػى أنػػو ال يجػػوز اعتبػػار العػػركض غيػػر قانونيػػة إال إذا اعتراىػػا نقػػص جػػوىرم ال يمكػػن
تداركو ضمن مهلة تحددىا اللجنة كال تتعدل نهار الجلسة .
ز  -يؤرػػر رئػػيس اللجنػػة كاألعضػػاء علػػى جميػػع محتويػػات الملفػػات بمػػا فيهػػا الغالفػػات التػػي حػػوت الطلبػػات
كعركض األسعار .
ح  -تستعين  ،عند االقتضاء  ،باللبراء ال ين تعتمدىم المديرية العامة لقول األمن الداخلي خصيصان له ه الغاية
.
ط  -يطلػػب رئػػيس اللجنػػة مػػن المشػػتركين كالحاضػػرين االنسػػحاب مػػن القاعػػة فيت ػ اكر كأعضػػاء اللجنػػة حيػػث يػػتم
بالنهاية كضع القائمة النهائية بالمشتركين المقبولين .
أما اذا استحاؿ عليها تدقيق العركض بصورة تفصيلية أثناء الجلسة فيمكنها إنجاز ذلك خالؿ مهلة عشرة
أيػاـ اعتبػػاران مػػن تػػاري الجلسػػة إال إذا نػص دفتػػر الشػػركط اللػػاص عػػن خػالؼ ذلػػك علػػى أف يبقػػى المشػػتركوف
مقيدين بعركضهم تجاه اإلدارة طيلة مدة التدقيق ى ه .
م  -يعاد إلى فتح الجلسة كيتلو رئػيس اللجنػة أسػماء المشػتركين المقبػولين فقػط حسػب تػرقيمهم العػددم دكف اإلرػارة
إلى أسماء غير المقبولين كال إلى أسباب الرفض أك اإللغاء على أف تدكف ىػ ه األسػباب حتمػان فػي محضػر أعمػاؿ
اللجنة  .أما إذا رغب أحد ىؤالء معرفة أسباب الرفض فعلى رئيس اللجنة أف يدعوه إلى تقديم طلب خطي به ا
الصدد إلى المديرية العامة لقول األمن الداخلي لإلجابة على طلبو خطيان .

ؽ -يعيد رئيس اللجنة عركض األسعار المرفوضة أك الملغاة إلى أصحابها دكف فضها كال يعود لهؤالء الحق بمتابعة
االرتراؾ في المناقصة .
ؿ -يفض رئيس اللجنة الغالفات المتضمنة بياف األسعار حسب ترقيمها كيتلو مضمونها بصوت عاؿ بعد أف يؤرػر
مع أعضاء اللجنة على كل صفحة من محتوياتها .
ـ -تدقق اللجنة بالتفصػيل فػي صػحة عػركض األسػعار كتتحقػق مػن صػحة العمليػات الحسػابية كتبػت بهػا كتػنظم بالنتيجػة
جدكالن إجماليان بترتيب العركض المقبولة نهائيان ثم تعلن ملتزمين مػؤقتين  ،ريثمػا يتلػ المرجػع الصػالح القػرار النهػائي
 ،من اعتبرت أف أسعارىم ىي األدنى أك األنسب أك األفضل مع بياف أسعار كل من اللوازـ موضوع الصفقة .
إذا كجػػدت عػػركض متسػػاكية فػػي األسػػعار يعيػػد رئػػيس اللجنػػة عػػركض األسػػعار المتعادلػة إلػػى أصػػحابها بعػػد أف
يطلب إليهم تلفيض أسعار ىم في ذيل عركضػهم مػع األخػ بعػين االعتبػار عػركض األسػعار المرفقػة بػالعركض
األساسية المقدمة من المشتركين ال ين لم يحضركا جلسة المناقصة .
يعلن رئيس اللجنة النتيجة فػي صػالح الػ ين قػدموا ادنػى األسػعار أك انسػبها أك أفضػلها  .أمػا إذا لػم تقػدـ أسػعار
جديدة  ،أك تبػين أف األسػعار الجديػدة ال تػزاؿ متعادلػة فتجػرم اللجنػة بالقرعػة ترتيػب أسػماء الػ ين رسػت علػيهم
المناقصة مؤقتان .
ك  -يتلو رئيس اللجنة علنان على المشتركين اللوازـ التي لم تلزـ مع بياف األسباب .
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ف  -يرتبط رئيس كأعضاء اللجنة مسلكيان بالمدير العاـ لقول األمن الداخلي طالمػا ىػم قػائمين باألعمػاؿ الموكولػة إلػيهم  ،إال
أف عليهم فور إعالف النتيجة المؤقتة إعادة مل المناقصة إلى مكتب التلزيم في المديرية العامة لقول األمن الداخلي .
 -:قرارات اللجنة :
تبت اللجنة بشكل نهائي في المشكالت التي قد تطرأ أثناء الجلسة حوؿ إجراءات المناقصة  .أما قراراتها فينبغي
إعالنها على المشتركين كالحضور علنان كبصوت عاؿ .
 -:محضر جلسة المناقصة :
تثبت اللجنة جميع إجراءاتها كنتائج المناقصة في محضر يوقع جميع صفحاتو رئيس كأعضاء اللجنة على أف تدكف
فيو حتمان االعتراضات التي قدمت أثناء الجلسة .
يرفػػق به ػ ا المحضػػر مل ػ المناقصػػة بكاملػػو بمػػا فػػي ذلػػك طلبػػات كعػػركض المشػػتركين كعػػركض األسػػعار المرفقػػة بػػالعركض
األساسية المقدمة من المشتركين ال ين لم يحضركا الجلسة كالتي لم تعمد اللجنة إلى فضها حيث تعػاد إلػى أصػحابها فيمػا
بعد .
يرفع المحضر من قبل رئيس اللجنة إلى المدير العاـ لقول األمن الداخلي بواسطة مكتب التلزيم .
 -:تصديق الصفقة :
ال تلزـ اإلدارة بالصفقة إال بعد تصديقها من قبل المرجع الصالح .
يبل ػ ػػغ الملت ػ ػػزـ ب ػ ػػالطرؽ القانوني ػ ػػة تص ػ ػػديق الص ػ ػػفقة كيعتب ػ ػػر ىػ ػ ػ ا التبلي ػ ػػغ بمثاب ػ ػػة أم ػ ػػر للمبار ػ ػػرة بالتنفيػ ػ ػ إال إذا
كانت الصفقة تنص عن رركط خاصة به ا الشأف .
ي كر تاري تبليغ الملتزـ على عقد الصفقة كعلى جميع نسلو المصدقة .
الفصل الثاني  -مهػل التبليػغ
 -:مهلة تبليغ تصديق الصفقة :
أ  -يجػب أف يبلػػغ تصػػديق الصػػفقة إلػػى العػارض خػػالؿ مػػدة أقصػػاىا سػػتوف يومػان ابتػػداء مػػن تػػاري إعػػالف الملتػػزـ
الموقت .
ب  -يبلغ قرار تصديق الصفقة للملتزـ الموقت  .أما إذا لم يبلغ ذلك قبل نهاية المهلة المحددة في الفقرة (آال
السابقة فيمكنو أف يحل نفسو من تعهده بموجب كتاب مضموف به ا المعنى مع إرعار باالستالـ يرسل إلى
المديرية العامة لقول األمن الداخلي ػ مكتب التلزيم .
ج  -إذا أىمل الملتزـ الموقت االستفادة من أحكاـ الفقرة (بال السابقة قبل تبليغو القرار المتل بتصديق
الصفقة  ،يبقى مرتبطان بتعهده بصورة حتمية تجاه اإلدارة .
 -:عدـ تصديق الصفقة :
في حاؿ عدـ تصديق الصفقة من قبل المرجع الصالح  ،ال يحق لمن أعلن ملتزمان مؤقتان المطالبة بأم تعويض من جػراء ذلػك
.
الفصل الثالث
المناقصػة المحصػورة
 -:حاالت المناقصة المحصورة :

يمكػن اتبػاع طريقػة المناقصػ ة المحصػورة إذا كانػت طبيعػة اللػوازـ ال تسػمح بفػتح بػاب المنافسػة أمػاـ الجميػع كذلػػك
بحصػر المناقصػة بفئػػة محػدكدة مػػن المناقصػين الػ ين تتػوفر فػيهم المػػؤىالت الفنيػة كالمػػالءة الماليػة علػػى أف تحػدد فػػي
دفتر الشركط اللاص ى ه المؤىالت كسائر الضمانات الواجب توفرىا في المناقصين كالمواصفات التي يجب أف تتميز
بها المواد المطلوبة .
المػادة  -: 11المستندات الثبوتية :
تقػػدـ الطلبػػات فػػي المناقصػػات المحصػػورة إلػػى مكتػػب التلػػزيم ضػػمن المهلػػة المحػػددة فػػي دفتػػر الشػػركط اللػػاص
مرفقة بالمستندات كافة التي تثبت توفر المؤىالت الفنية كالمهنية كالمالءة المالية بمقدميها .
المػادة  -: 11أصوؿ إجراء المناقصة المحصورة :
تطبػػق فػػي المناقصػػة المحصػػورة األحكػػاـ المتعلقػػة بالمناقصػػة العموميػػة إال أنػػو يمكػػن للجنػػة  ،إذا لػػم تػػتمكن فػػي
جلسة كاحدة من تحديد المشتركين المقبولين ال م تتػوفر فػيهم الشػركط المفركضػة للصػفقة  ،أف تبػت بػ لك خػالؿ
مهلة عشرة أياـ كفي جلسات علنية الحقة ررط أف تجػرم عمليػة فػض عػركض األسػعار العائػدة للمشػتركين المقبػولين
كالبت بها في جلسة كاحدة .
الفصل الرابع
استػدراج العػركض
المػادة  -: 18استدراج العركض :
مع مراعاة أحكاـ المادة  83من ى ا الدفتر  ،تطبق في استدراج العػركض األحكػاـ المتعلقػة بالمناقصػة العموميػة
.
-2-

المػادة 13

المػادة 11

المػادة 11

المػادة 18

المػادة 11

الفصل اللامس
االتفػاؽ بالتػراضػي

 -:اختيار الملتزمين :
يػػتم االتفػػاؽ بالتراضػػي كفق ػان ألحكػػاـ النصػػوص القانونيػػة كالتنظيميػػة الناف ػ ة علػػى أف تلتػػار اإلدارة بحريػػة الملتػػزـ
كتتفاكض معو من اجل عقد الصفقة .
 -:مفاكضة الملتزمين :
يمكن للملتزمين ال ين يجرم التفػاكض معهػم أف يعرضػوا فقػط تنفيػ جػزء مػن اللػوازـ موضػوع الصػفقة كأف يطلبػوا
تعديل بعض الشركط أك يحددكا مهلة معينة لبقاء عركضهم صالحة .
 -:قرار اإلدارة :
تتل اإلدارة بحرية تامة القرار ال م تراه مناسبان ال سيما لجهة :
 قبوؿ العركض في أم كقت كاف . تجزئة موضوع الصفقة كذلك مع مراعاة أحكاـ المادة  183من قانوف المحاسبة العمومية . إعادة النظر عند االقتضاء بشركط الصفقة كالتفاكض مع ملتزمين آخرين من جديد . -:المحافظة على سرية المفاكضات :
تبقى عركض الملتزمين كنتائج المفاكضات التي أجرتها اإلدارة معهم سرية كال يجوز إفشاؤىا .
الباب الرابع
تنفي الصفقات
الفصل األكؿ -الكفاالت كالتأمينات
 -:الكفالة المؤقتة :
على كل مشترؾ أف يقدـ كفالة مؤقتة لالرتراؾ في المناقصة لضماف عدـ تراجعو عن القياـ بتنفي عرضو.
تحدد قيمة ى ه الكفالة في دفتر الشركط اللاص كتكوف نسبة مئوية من القيمة المقدرة للصفقة على أف ال تتعدل
ى ه النسبة ستة بالمائة (%8ال كتكوف :
 إما نقدية تدفع قيمتها إلى أحد صناديق اللزينة مباررة لقاء إيصاؿ يرفق بالعرض األساسي . أك كفالة مصرفية صادرة عن مصرؼ مقبوؿ كمحررة باسم المديرية العامػة لقػول األمػن الػداخلي أك باسػمخزينة الدكلة كفقان للنموذج المعتمد .
ال تقبػػل اإليص ػػاالت المعطػػاة م ػػن خزين ػػة الدكلة أك الكفاالت المصرفيػة إذا كانت عائدة لمناقصات أخرل.

المػادة 12

المػادة 13

المػادة 11

عليو

المػادة 11

 -:إعادة أك مصادرة الكفالة المؤقتة :
تعاد الكفالة المؤقتة إلى المشتركين ال ين لم يرس عليهم االلتزاـ إما مباررة من قبل رئيس لجنة التلزيم  ،أك من قبل مكتب التلزيم .
مػػع مراعػػاة أحكػػاـ المػػادة  11مػػن ى ػ ا الػػدفتر  ،تصػػادر ى ػ ه الكفالػػة لصػػالح اللزينػػة إذا أبػػدل الملتػػزـ المؤقػػت رغبتػػو
بموجب كتاب مضموف مع إرعار بالتسػلم تلليػو عػن تعهػده ضػمن المهػل المحػددة لػإلدارة لتصػديق الصػفقة كقبػل تبليغػو
ذلك قانونان .
 -:الكفالػة النهائيػة :
على كل ملتزـ أف يقدـ كفالة نهائية لضماف حسن تنفي الصفقة كلضماف التزامو بتعهداتو كاملة .
تحدد قيمة الكفالة النهائية بعشرة بالمائة (% 11ال على األقل من مجموع قيمة االلتزاـ كتكوف إما نقدية أك كفالة
مصرفية كفقان لما ىو محدد للكفالة المؤقتة المنصوص عنها في المادة  11السابقة .
 -:مهلة تقديم الكفالة النهائية :
تقدـ الكفالة النهائية خالؿ عشرة أياـ تلي تاري تبليغ الملتزـ تصديق الصفقة من المرجػع الصػالح مػا لػم يػنص دفتػر الشػركط
اللاص عن خالؼ ذلك .
يدكف بػالحبر األحمػر تػاري دفػع ىػ ه الكفالػة كرقػم اإليصػاؿ علػى نسػلة التعهػد األساسػية أك علػى محضػر التلػزيم المصػدؽ
.
إذا لم تقدـ الكفالة ضمن ى ه المهلة تقوـ اإلدارة بإن ار الملتػزـ رسػميان بوجػوب تقػديمها ضػمن مهلػة مماثلػة فػإف
لم يفعل تصادر الكفالة المؤقتة نهائيان لصالح اللزينة كذلك مع مراعاة أحكاـ المادة  11من ى ا الدفتر .
 -:الكفالة النهائية في حاؿ عقد الصفقة على أساس تنػزيل مئوم :
تحدد قيمة الكفالة النهائية  ،في حاؿ عقد الصفقة على أساس تنػزيل مئوم بعشػرة بالمائػة (%11ال علػى األقػل
من مجموع قيمة االلتزاـ المحدد من قبل اإلدارة دكف األخ بعين االعتبار التػنػزيل المئوم .
-3-

المػادة -: 18
المػادة -: 13

المػادة -: 11

المػادة -: 11

المػادة -: 18

المػادة -: 11

حالة اإلعفاء من دفع الكفالة النهائية :
يعفى الملتزـ من دفع الكفالة النهائية إذا نف جميع التزاماتو قبل انقضاء المهلة المحددة لتقديم ى ه الكفالة  ،إال
إذا لحظت الصفقة مهلة ضماف .
التأمين اللػػاص :
في حاؿ تسليم اإلدارة للملتزـ بعض المواد العائدة لها لتن في الصفقة  ،عليو أف يقدـ باإلضافة إلى قيمػة الكفالػة
النهائيػػة المنػػوه عنهػػا فػػي المػػادة  13السػػابقة تأمينػان خاصػان بالشػػركط نفسػػها المحػػددة فػػي مػػواد ىػ ا الفصػػل كالمتعلقػػة
بالكفالة الم كورة .
أما قيمة ى ا التامين فتحدد في دفتر الشركط اللاص .
إعادة الكفاالت كالتأمين :
ال تعاد الكفاالت النهائية كليان أك جزئيان إال بعد تصديق محضر االستالـ النهائي من قبل المػدير العػاـ لقػول األمػن
الداخلي كذلك مع مراعاة المهلة المحددة في المادة  111من قانوف المحاسبة العمومية كاألحكاـ اللاصة بالصػفقة
في حاؿ كجودىا .
تطبق ى ه األصوؿ أيضان على التأمين اللاص .
استيفاء الديوف من الملتزمين :
تستوفى جميع الديوف المتوجبة علػى الملتػزمين للزينػة الدكلػة مػن الكفػاالت النهائيػة كمػن مسػتحقات التعهػد عنػد
االقتضاء كذلك من قبل كزارة المالية كفقان لألصوؿ المتبعة كما تؤخ كامل المحسومات المتوجبػة على الملتزـ الناكػل
من الكفالة قبل المباررة بتنفي أحكاـ المادتين  181ك  181من ى ا الدفتر .
الفصل الثاني
التنفي الشلصي أك التنفي بواسطة الغير
مبدأ التنفي الشلصي :
يتوجب على الملتزـ أف ينف بنفسو الصفقة المتفق عليها  .كال يمكنو دكف ترخيص مسبق من اإلدارة أف يتنازؿ عن
الصػػفقة إلػػى آخػػرين أك أف يعقػػد رػػراكة لتنفيػ ىا علػػى أف تحػػدد فػػي ىػ ا التػػرخيص رػػركط قبػػوؿ اإلدارة لموافقتهػػا علػػى
التنازؿ عن الصفقة إلى آخرين أك إلجراء رراكة بالتنفي .
كػػل ملالفػػة له ػ ه القاعػػدة يمكػػن أف تػػؤدم إلػػى فػػرض التػػدابير المنػػوه عنهػػا فػػي المػػادتين  181ك  181مػػن ى ػ ا
الدفتر .
مساىمة الغير في التنفي :
أ -عندما تتناكؿ الصفقة الواحدة مجموعة أك عدة مجموعات من اللوازـ  ،ال يجوز للملتزـ أف يعهد إلى الغير بتنفي
مجموعة أك أكثر أك بتنفي جزء من مجموعة دكف الحصوؿ على موافقة مسبقة من اإلدارة .
الالزمة لتنفي الصفقة  ،أك بصػنع أرػياء
ب-فػ ػػي مػ ػػا يلػ ػػتص بشػ ػػراء المػ ػػواد كاألدكات

كمواد كسيطة تدخل في تركيب اللوازـ موضوع الصفقة أك في تنفي بعض العمليات المشتركة لصنع ى ه اللوازـ ،
يحق للملتزـ أف يلجأ إلى من يشاء لتحقيق ذلك  .كما يحق لمن كقع عليػو اختيػار الملتػزـ لهػ ا الغػرض أف يلجػأ
بدكره إلى من يشاء من اجل الغاية نفسها  .إال أف الصفقة يمكنها أف تلحظ بالنسبة لبعض ى ه التلزيمات الفرعية
كجوب الحصوؿ على موافقة مسبقة من اإلدارة .
ج -يبقى الملتزـ في حاؿ مساىمة الغير في تنفي الصفقة مسؤكالن مسؤكلية كاملة تجاه اإلدارة حتى كلو تمػت مسػاىمة
الغير بعد الحصوؿ على موافقتها المسبقة .
د -عنػػدما تكػػوف مسػػاىمة الغيػػر فػػي تنفي ػ الصػػفقة خاضػػعة لموافقػػة اإلدارة المسػػبقة فػػالملتزـ ال ػ م ال يتقيػػد ب ػ لك
يتعرض لإلجراءات الملحوظة في المادتين  181ك  181من ى ا الدفتر .
المػادة  -: 12مكاف تنفي الصفقة :
مع مراعاة ما قد تنص عنو االتفاقات الدكليػة  ،يحػق للسػلطة صػاحبة الصػالحية أف تقػرر كجػوب صػنع المنتجػات
كالسلع موضوع الصفقة على أرض الجمهورية اللبنانية .
الفصل الثالث
تبليػغ المػلتػزـ
المػادة  -: 13طرؽ تبليغ الملتزـ :
كل قرار يتعلق بااللتزاـ  ،تتل ه اإلدارة يتم تبليغو إلى الملتزـ بإحدل الطرؽ التالية :
أ -إما مباررة لقاء إيصاؿ مؤرخ كموقع من الملتزـ أك من ممثلو المؤىل .
ب -أك بإحدل الوسائل التالية حسب اختيار اإلدارة :
 بموجب كتاب مضموف مع إرعار بالتسلم . بموجب برقية يتبعها حكمان كتاب تأكيد . بموجب كتاب يسلمو إليو أك إلى ممثلو أحد الموظفين الرسميين . بموجب كتاب يسلم إلى أحد أفراد عائلة الملتزـ الراردين المقيم معو في سكن كاحد . بإلصاؽ كرقة التبليغ على باب محل إقامتو في حاؿ عدـ كجوده فيػو كذلػك بواسػطة موظػ ملػتصيضع محضران بالوقائع .
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الحاالت التي يعتبر فيها الملتزـ مبلَّغان قانونيان :
يعتبر الملتزـ مبلغان قانونيان في األحواؿ التالية :
أ -إذا رفض ىو أك ممثلو المؤىل تسلم التبليغ .
ب -إذا أعيػد إلػى اإلدارة مػع عبػارة " مجهػوؿ فػي ىػ ا العنػواف " الكتػاب المضػموف المرسػل إلػى محػل إقامتػػو
المعين أك البرقية المرسلة إلى المحل نفسو .
في ىاتين الحالتين تثبت ى ه اإلجراءات في محضر ينظم كفقان لألصوؿ كيعتبر التبليغ ال م يجرم كفقان لمػا ىػو
محدد في ى ه المادة كالمادة السابقة تبليغان قانونيان كنهائيان حتى في حالة تغيب الملتزـ .
الفصل الرابع
إقامة الملتػزـ
اختيار محل اإلقامة :
يتوجػب علػػى الملتػػزـ خػالؿ مهلػػة خمسػػة عشػر يومػػا مػػن تػاري تبلغػػو تصػػديق الصػفقة أف يتلػ لػػو محػل إقامػػة فػػي
البلدة التي أجريت فيها الصفقة أك في البلدة التي ستنف فيها  ،أك أف يعين ككيالن أك مفوضان عنو فػي إحػدل البلػدتين
الم كورتين على أف يدكف اسمو كاسم ككيلو كعنواف كمحل إقامة كل منهما بدقة ككضوح في العقد .
إذا لم ينف الملتزـ ما ىو محدد في الفقرة السػابقة اعتبػرت " مصػلحة التجهيػز " فػي قػول األمػن الػداخلي محػل
إقامة لو تجرم فيها جميع التبليغات ال متعلقة بالصفقة كذلك بواسطة لصق التبليغ على لوحة اإلعالف الموجػودة لػديها
 .ككل تبليغ يتم للملتزـ به ه الطريقة يعتبر قانونيان كصحيحان .
استبداؿ محل إقامة الملتزـ :
يحظر على كل من الملتزـ كككيلو أف يغير محل إقامتو دكف إرعار مصلحة التجهيز في قول األمن الداخلي سواء
كاف ذلك قبل تصديق الصفقة أك بعده .
إعفاء الملتزـ من اختيار محل إقامتو :
يعفػى الملتػزـ مػن كاجػب اختيػار محػػل اإلقامػة عنػد إجػراء التسػليم النهػائي للػػوازـ خػالؿ مهلػة اللمسػة عشػر يومػان
المحددة في المادة  81السابقة أم بعد انتهاء فترة الضماف التي ينص عنها العقد أك دفتر الشركط اللاص.
رركط تغيب الملتزـ عن مصنعو :

المػادة 81

المػادة 88

المػادة 81

المػادة 82

يحظر على الملتزـ طيلة مدة العمل ال م يتطلبػو تنفيػ الصػفقة التغيػب عػن مصػنعو إال بعػد أف يفػوض عنػو منػدكبان
تقبل بػو اإلدارة كيكػوف بمقػدكره أف يحػل مقا مػو بشػكل ال يػؤدم إلػى عرقلػة أك تػأخير أك إيقػاؼ أيػة مرحلػة مػن مراحػل
التنفي .
 -:حق اإلدارة في استبداؿ ممثلي الملتزـ :
يمكن لإلدارة أف تفرض استبداؿ ممثلي الملتزـ أك ككالئػو المفوضػين أك أحػد ىػؤالء إذا قضػت الضػركرة بػ لك .
كتعليل ى ا القرار ليس إلزاميان .
الفصل اللامس
الوثائق الموضوعة بتصرؼ الملتزـ
 -:الوثائق التقنية الممكن كضعها بتصرؼ الملتزـ :
باإلضافة إلى المواصفات كالوثائق التقنية الملحوظة أصالن في الصفقة كالمفركض كضعها بتصرؼ الملتزـ  ،يمكن
أف تضم الوثائق بصورة عامة المساطر كالنماذج كالرسوـ المعدة أصال للمقارنة عند فحص اللوازـ المسلمة .
إف الغاية من المساطر أك النماذج أك الرسوـ اآلن ذكرىا ىي توفير المزيد من اإليضاح للمواصفات التقنية  .أما
في حاؿ كجود اخػتالؼ بػين النمػاذج أك المسػاطر أك الرسػوـ مػن جهػة كالمواصػفات التقنيػة المحػددة فػي الصػفقة مػن
جهة ثانية  ،فال بد من اعتماد المواصفات التقنية .
تعطى الوثائق كالمساطر كالنماذج كالرسوـ للملتزـ إما مجانان على سبيل اإلعارة أك مقابل دفػع الػثمن الػ م تحػدده
اإلدارة  .في الحالة األكلى يتحمل الملتزـ الموجبػات كالمسػؤكليات المحػددة فػي المػواد  18ك  11ك  12مػن
ى ا الدفتر .
 -:إعادة النماذج كالمساطر كالرسوـ :
يتوجػػب علػػى الملتػػزـ  ،إال فػػي حػػاؿ كجػػود نػػص خػػاص فػػي الصػػفقة  ،أف يعيػػد النمػػاذج كالمسػػاطر كالرسػػوـ التػػي
كضعت بتصرفو على سبيل اإلعارة بحالة جيدة كذلك حالما يستغني عن استعمالها أك عند انتهائػو مػن تنفيػ تعهػده .
كعليو أف يعوض بالماؿ عن كػل فقػداف أك عطػل قػد يطػرأ عليهػا  .كيمكػن لػإلدارة فػي ىػ ه الحالػة أف تحسػم المبػالغ
المتوجبة على الملتزـ من اصل الدفعات التالية التي تستحق لو بموجب الصفقة .
 -:ضركرة التقيد بالمواصفات التقنية :
يتوجب على الملتزـ أف يتقيد بالمواصفات التقنية الملحوظة في الصفقة كال يمكنو إدخاؿ أم
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تعديل عليها مهما كاف إال بموافقة مسبقة من اإلدارة .
إذا رابت المساطر أك النماذج أك الرسوـ عيوب مهما كاف نوعها كسببها  ،ال يمكن أف يؤدم ذلك إلى تبرير تسليم لوازـ معيبة .
المػادة  -: 83مهل تقديم الوثائق من قبل الملتزـ :
تحدد الصفقة المواعيد التي يتوجب على الملتزـ أف يقدـ لإلدارة الوثػائق التػي تكػوف قػد لحظػت فػي الصػفقة كالمتعلقػة
بشرح كيفية استعماؿ اللوازـ كاستلدامها كتعهدىا  ،كما تحدد تاري تقديم التعديالت على ى ه الوثائق عند االقتضاء .
يمكن لإلدارة أف تضمن الصفقة نصان صريحان يجيػز لها التوق عن دفع المبلغ المتوجب كليان أك جزئيان للملتزـ في
حالة عدـ تقديمو الوثائق كتعديالتها في المواعيد المحددة .
الفصل السادس
مراقبػة تنفيػ الصفقػة
المػادة  -: 11المراقبة في المصنع :
يحػػق لػػإلدارة  ،دكف ذكػػر أم نػػص فػػي الصػػفقة  ،مراقبػػة صػػنع اللػػوازـ فػػي المصػػانع كالمشػػاغل التػػي يجػػرم فيهػػا
الصنع بملتل مراحلو  .ل ا على الملتزـ أف يعلم اإلدارة عن مواقع المعامل كالمشاغل ى ه  ،كأف يتعهد لها أيضػان
بحريػػة دخػػوؿ السػػلطة المكلفػػة المراقبػػة ككصػػولها إلػػى مؤسسػػاتو أك مؤسسػػات الملتػػزمين الفػػرعيين منػػو كذلػػك خػػالؿ
ساعات العمل كأف يضع تحت تصرفها التسهيالت الالزمة إلتماـ مهمتها أك أف يكل له ه الغاية ككيلو المفوض .
المػادة  -: 11العالقة بين الملتزـ كالسلطة المكلفة المراقبة :
يتوجب على الملتزـ  ،كعند االقتضاء  ،على الملتػزمين الفػرعيين أف يبػادركا فػي الوقػت المناسػب إعػالـ السػلطة
المكلفػػة المراقبػػة عػػن جميػػع العمليػػات التػػي أعلنػػت عػػن رغبتهػػا فػػي حضػػورىا  .كإذا تللػ الملتػػزـ عػػن ذلػػك يمكػػن
لإلدارة إما إلزامو بإعادة ى ه العمليات ثانية  ،أك رفض الجزء من اللوازـ الػ م جػرل تنفيػ ه فػي غيابهػا  ،أك القبػوؿ
بها بعد التحقق من إجراء تنفي ىا كفقان للشركط المفركضة في الوثائق التقنيػة المعمػوؿ بموجبهػا كمػا عليػو أيضػان إعػالـ
السلطة نفسها على الفور عن كل حدث من رأنو التأثير على سير التنفي .
يمكػػن السػػلطة المكلفػػة المراقبػػة أف تػػرفض كػػل جػػزء مػػن الل ػوازـ يجػػرم تنفي ػ ه خػػالؿ كجودىػػا إذا تحققػػت أنػػو ال يسػػتوفي
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المػادة 18

الشركط المفركضة كالمحددة في الوثائق التقنية  ،كلها أف تعلق قبولها على التحسين أك علػى التصػليح الػ م يتعهػد الملتػزـ
بإجرائو .
 -:مفاعيل المراقبة في المصنع :
إف ممارسة المراقبة على الوجو المبين في المواد السابقة من ى ا الفصل ال تعفي الملتزـ من مسؤكليتو التي يجب أف تبقى
كاملة مهما كانت الظركؼ  ،كما أنها ال تحد مطلقان من حق اإلدارة في رفض اللوازـ كليان أك جزئيان تبعػان للعيػوب التػي تتحققهػا
.
 -:مسؤكلية الملتزـ عند عرقلة المراقبة :
يعتبر الملتزـ مسؤكالن عن كل عقبػة تقػاـ فػي كجػو حريػة ممارسػة الرقابػة فػي المصػنع سػواء تػم ذلػك فػي مصػانعو أك
مصانع الملتزمين الفرعيين  .في ى ه الحالة كبعد مضي  12ساعة دكف نتيجػة علػى اإلنػ ار الػ م يوجػو لهػ ه الغايػة
يمكن لإلدارة فس االلتزاـ بحجة خطا الملتزـ كذلك كفقان للشركط المحددة في المادة  181من ى ا الدفتر .
 -:الطابع السرم لما قد يعرؼ اثناء المراقبة في المصنع :
إف مػػوظفي كمسػػتلدمي الدكلػػة ال ػ ين اطلعػػوا بحكػػم عملهػػم المهنػػي علػػى كسػػائل الصػػنع فػػي المؤسسػػات ككيفيػػة
إدارتها ملزموف بعدـ إفشاء ى ه المعلومات إال للسلطات التراتبية التي يحق لها ذلك .
الفصل السابع
األعتدة كالمواد المسلمة للملتزـ
 -:تعداد األعتدة كالمواد الممكن تسليمها للملتزـ :
يمكن لإلدارة أف تسلم الملتزـ كضمن الشركط المحددة في الصفقة ما يلي :
 آالت أك أدكات أك نماذج الزمة للصنع . أعتدة ألجل تصليحها أك تعديلها أك تجديدىا أك معدة إلجراء دراسات أك تجارب عليها . منتوجات جاىزة أك ربو جاىزة . مواد أكلية .يعين العقد حتمان الفريق ال م يتحمل نفقات نقل ى ه األعتدة كالمواد كمسؤكلية األخطار النارئة عن ذلك .
 -:حفظ كصيانة األعتدة المسلمة إلى الملتزـ :
يعتبر الملتزـ مسؤكالن عن حفظ كصيانة األعتدة كالمواد المسلمة إليو من حيازتػو ل هػا قانونػ ان  ،ع لػى
أنو ال يمكنو التصرؼ بها إال لألغراض الملحوظة في ال صػفقة  .أ مػا إذا تع طػل أك ف قػد أك ت لػ ع تػاد مػا
من
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ى ه األعتدة فعليو إما أف يعيده إلػى حالتػو األكلػى أك أف يػدفع ثمنػو كذلػك بنػاء لقػرار يصػدر عػن اإلدارة بعػد الوقػوؼ
على رأم الملتزـ خالؿ مهلة تحددىا اإلدارة .
المػادة  -: 11تأمينات خاصة على األعتدة :
باإلضافة إلى التػأمين المنصػوص عنػو فػي المػادة  13مػن ىػ ا الػدفتر  ،يمكػن أف تفػرض الصػفقة علػى الملتػزـ ،
على سبيل الضماف  ،تقديم تامين خاص تحدده اإلدارة كذلك لمدة أقصاىا إعادة العتاد سالمان .
المػادة  -: 12إعادة األعتدة كالمواد :
تعاد اآلالت كاألعتدة كالمواد غير المستهلكة إلى اإلدارة بعد تنفيػ الصػفقة أك فسػلها حيػث تسػلم فػي المكػاف
المحدد في الصفقة كيتم النقل على نفقة الفريق ال م يعينو العقد .
في حالة انصراـ المهلة المحددة إلعادة ى ه األعتدة كالمفركض ذكرىا صراحة إما في العقد أك في اإلنػ ار الػ م
يوجو إلى الملتزـ له ه الغاية  ،تفرض الغرامة الملحوظة عػن ذلػك فػي الصػفقة كيمكػن لػإلدارة مػن جهػة أخػرل تعليػق
دفع المبالغ المستحقة لو بفعل الصفقة في حدكد الضرر الواقع على اإلدارة تبعان لتقديرىا لو  .كال يستأن الدفع إال
بعد تغطية قيمة الضرر أك بعد تنفي كامل الموجبػات المفركضػة لتسػوية النػزاع أك بعػد تقػديم كفالػة ماليػة تحػدد قيمتهػا
اإلدارة مع األخ بعين االعتبار التأمين اللاص المنصوص عنو في المادة  11السابقة .
كفضالن عن التدابير كاإلجراءات المشار إليها في ى ه المادة يمكن لإلدارة فس االلتزاـ ضمن الشركط الملحوظة
فػػي المػػادة  181مػػن ى ػ ا الػػدفتر فػػي حػػاؿ عػػدـ إعػػادة الملتػػزـ العتػػاد المسػػلم إليػػو أك فػػي حػػاؿ تحققهػػا مػػن إسػػاءة
استعمالو .
المػادة  -: 13التأمين على األعتدة كاألبنية العائدة للدكلة كالموضوعة بتصرؼ الملتزـ :
يتوجب على الملتزـ  ،ررط لحظ ذلػك فػي الصػفقة  ،أف يجػرم لػدل رػركات مقبولػة مػن الحكومػة اللبنانيػة التػأمين

المػادة

المػادة

المػادة

المػادة

علػى نفقتػػو علػػى األبنيػة كاألعتػػدة كاآلالت كالمػػؤف كلهػا أك بعضػػها قبػػل أف يتسػلمها كمػػا داـ يتصػػرؼ بهػا كذلػػك علػػى النحػػو
التالي :
 :التأمين عليها ضد جميع األخطار .
 األعتدة كاآلالت كالمؤف :التػ ػػأمين عليهػ ػػا ضػ ػػد جميػ ػػع األخطػ ػػار كمراجعػ ػػات الغيػ ػػر مػ ػػن ج ػ ػراء كضػ ػػعها
 األبنيػػةكاستعمالها
تحدد في الصفقة قيمة األعتدة كاألبنية الواجب تأمينها .
 -: 21بوالص التأمين :
ينبغ ػػي أف تغط ػػي ب ػػوالص الت ػػأمين ص ػػراحة األعت ػػدة كالم ػػؤف كاألبني ػػة المف ػػركض تأمينه ػػا  ،كأف ت ػػنظم باس ػػم الدكل ػػة
كلمصػػلحتها  ،إال أنػػو يمكػػن تنظيمهػػا باسػػم الملتػػزـ رػػرط أف يتنػػازؿ المػػؤمن (  Assureurال صػػراحة عػػن تطبيػػق
القاعدة النسبية في حاؿ حصوؿ النكبة كأف تنص ىػ ه البػوالص عػن حػق اإلدارة بػالحلوؿ محػل الملتػزـ تجػاه المػؤمن
في حاؿ حصوؿ النكبة كفي ى ه الحالة على الملتزـ إعالـ اإلدارة عن إرساؿ التصريحات التي تفرض بػوالص التػأمين
إرسالها به ا الصدد .
يتوجػب علػى الملتػػزـ تقػديم البػػوالص كالمسػتندات التػػي مػن رػػانها إثبػات دفعػػو لألقسػاط بصػػورة منتظمػة حتػػى
إعادة األعتدة كاألبنيػة موضػوع التػأمين لػإلدارة  .كإذا خػال ىػ ه األحكػاـ يمكػن لػإلدارة بعػد مضػي خمسػة أيػاـ
دكف نتيجػػة علػػى اإلن ػ ار ال ػ م يوجػػو له ػ ه الغايػػة  ،أف تعقػػد نيابػػة عنػػو بوليصػػة أك بػػوالص التػػأمين الملحوظػػة فػػي
الصفقة على أف تحسم كلفتها كقيمة جميع أقساطها من اصل المبالغ المستحقة للملتزـ بفعل الصفقة .
 -: 21التعويض عن األضرار التي تصيب األرلاص كاألعتدة كاألبنية :
تطبق األحكاـ القانونية كالتنظيمية الناف ة في سبيل التعويض عن األضرار التي تلحق باألرلاص كاألعتدة كاألبنية أثناء تنفي الصفقة .
الفصل الثامن
الملكيػة الصناعػيػة
 -: 28الضماف ضد الغير :
يعتبر الملتزـ كحده مسؤكالن بمجرد توقيعو العقد في كل ما لو صلة بمطالبات الغير المتعلقة باللوازـ ال سيما ما
يتناكؿ منها الملكية الصناعية كطرؽ ككسائل صنعها  .ل ا عليو أف يراجع جميع أصحاب الحقوؽ للحصوؿ منهم على
التصاريح الالزمة كبالتالي دفع كل ما يترتب عليو من حقوؽ كتعويضات عائدة لهم إال إذا نص العقد أك دفتر الشركط
اللاص خالؼ ذلك .
أما إذا سبق لإلدارة أف اتفقت مع مؤسسة مبتكرة العتماد أنموذج معين ثم عادت كاتفقت مع ملتزـ آخر لتنفي
صفقة اعتمد فيها نفس األنموذج الم كور  ،فيتوجب أف تحدد صراحة إف في دفتر الشركط اللاص أك في العقد
العالقات كالحقوؽ كالواجبات المتبادلة بين اإلدارة كالمؤسسة المبتكرة كالملتزـ .
الفصل التاسع
التعديالت أثناء التنفي
 -: 23التعديالت ذات الطابع التقني :
يمكن لإل دارة أثناء تنفي الصفقة أف تفرض على الملتزـ بقدر ما تسمح إمكانات المؤسسة الفنية
-13-

إدخاؿ تعديالت ذات طابع تقني على اللوازـ موضوع الصفقة .
كما يمكن لإلدارة قبوؿ التعديالت التي يقترحها الملتزـ بدكره إذا صادفت ى ا األخير صعوبات فنية استثنائية لػم
تكن متوقعة عند عقد الصفقة .
إذا أدت ى ه التعديالت إلى تغييرات في السعر أك في المهلة المحددة إلتماـ الصفقة كجب عندئ أف يثبت
ذلك في مستند خطي يعتبر كملحق معدؿ للصفقة .
أما فػي حاؿ عدـ االتفاؽ على التعديل من قبل أم من الفريقين فتطبق أحكاـ المادة  131من ى ا الدفتر .
الفصل العارر
خزف اللوازـ كتوضيبها كنقلها
المػادة  -: 21خزف اللوازـ في ملازف الملتزـ :
يمكن للصفقة أف تلحظ إمكانية طلب اإلدارة من الملتزـ إبقاء اللػوازـ ملزكنػة فػي مصػانعو أك ملازنػو خػالؿ مػدة
تحػددىا اإلدارة علػى أف تحسػب حتمػان اعتبػاران مػن تػاري تسػػلم ىػ ه اللػوازـ كفقػان لألصػوؿ  .فػي ىػ ه الحالػة يتحمػػل
الملتزـ مسؤكلية األمين على الوديعة كفقان للنصوص القانونية الناف ة  ،كعليو بناء لطلػب اإلدارة أف يجػرم تأمينػان علػى
ى ه اللوازـ ضمن الشركط الملحوظة في المادتين  13ك  21من ى ا الدفتر .
المػادة  -: 21توضيب اللوازـ :
تكوف تكالي التوضيب كالتحميل كالوسق علػى عػاتق الملتػزـ مػا لػم تلحػظ الصػفقة نصػان ملالفػان أمػا األرػياء التػي
توضب بها اللوازـ فتصبح حتمان ملكان لإلدارة .

المػادة 28

المػادة 21

المػادة 22

المػادة 23

المػادة 31

 -:نقل اللوازـ :
تكػػوف تكػػالي نقػػل اللػػوازـ علػػى عػػاتق الملتػػزـ عنػػدما يكػػوف السػػعر التعاقػػدم محػػددان خػػالص المصػػاري حتػػى المكػػاف
المقصود كفي الحالة السلبية تتحمل اإلدارة تكالي النقل ى ا ررط أف يلجأ الملتزـ إلى الطرؽ األقل كلفة فػي النقػل التػي
يلتارىا في حينو باالتفاؽ مع اإلدارة كعلى أف يطلب منها في الوقت المناسب صفة " النقل اإلدارم " التي قد تكوف مفركضة
.
أمػػا تكػػالي النقػػل اإلضػػافية التػػي تتكبػػدىا اإلدارة مػػن جػػراء عػػدـ طلػػب الملتػػزـ صػػفة " النقػػل اإلدارم " أك مػػن جػػراء
التأخير في تقديم ى ا الطلب أك بسبب اختياره طريقة نقػل مػن رػانها زيػادة كلفػة النقػل دكف موافقػة مسػبقة مػن اإلدارة فتبقػى
على عاتق الملتزـ .
 -:األخطار النارئة عن النقل :
يتحمل الفريق المعػين فػي العقػد نتػائج األخطػار النارػئ ة عػن نقػل اللػوازـ إلػى المؤسسػة المرسػلة إليهػا  .أمػا إذا لػم
يعين العقد ذلك فيتحمل المسؤكلية المالك ال م يكوف اما االدارة اك الملتزـ تبعان لما إذا كانت عملية استالـ اللػوازـ
قد تمت قبل النقل أـ ال .
في جميع األحواؿ يبقى الملتزـ مسؤكالن عن التوضيب كالتحميل كالوسق كال يق ى ا الشرط حػائال دكف مالحقػة
المالك لناقل اللوازـ .
الفصل الحادم عشر
تأمين تسليم اللوازـ
 -:تأجيل التسليم :
يمكػػن مػػنح الملتػػزـ تػػأجيالن لتسػػلي م اللػػوازـ إذا صػػادفتو صػػعوبات فنيػػة اسػػتثنائية لػػم تكػػن متوقعػػة عنػػد عقػػد الصػػفقة
كتركيب جهاز جديد كضبطو أك في تنفي إنتاج جديد .
إف المفعػػوؿ الوحيػػد لتأجيػػل تسػػليم اللػػوازـ ىػػو إبعػػاد تطبيػػق غرامػػات التػػأخير فػػي التسػػليم كالتهديػػد بفسػ االلتػػزاـ
بسبب عدـ تقيد الملتزـ بالتزاماتو كذلك لوقت كلمدة تأجيل التسليم .
 -:تمديد مهلة التسليم :
يمكن منح الملتزـ تمديدان لتسليم اللوازـ إذا اعترضتو أسباب من رانها عرقلة تنفي الصفقة ضمن المهل التعاقدية
ررط أف تكوف ناتجة عن عمل اإلدارة المتعاقدة أك متأتية عن ظركؼ لها صفة القوة القاىرة .
إذا كانت الصفقة تتضمن رركطان لتعديل األسعار تؤخ فترة التمديد بعػين االعتبػار ألجػل تحديػد األسػعار النهائيػة
للوازـ كالمصنوعات ( مواد أكلية أك يد عاملة ال التي تأخر تسليمها بفعل الظركؼ التي أكجبت تمديد المهلة .
 -:إرعار اإلدارة عن تأخير موعد التسليم :
يتوج ػػب عل ػػى الملت ػػزـ لالس ػػتفادة م ػػن أحك ػػاـ الم ػػادتين  22ك  23الس ػػابقتين أف يلط ػػر اإلدارة بموج ػػب كت ػػاب
مضموف مع إرعار بالتسلم عن أسباب التأخير التي تلرج حسب زعمو عن نطاؽ مسؤكليتو كذلك خػالؿ مهلػة عشػرة
أياـ اعتباران من تاري نشوء الظرؼ أك السبب ال م يحػوؿ دكف تنفيػ الصػفقة ضػمن المهػل التعاقديػة  .كمػا عليػو أف
يتبع نفس األصوؿ في إبالغ اإلدارة فور توصلو إلى تحديد تأثير أسباب التأخير على مهلة التسليم .
إف تمديد المهلة الممنوحة خالؿ تنفي إحدل الصفقات كك لك التعديالت المحتملة على رركط إعادة النظر في
األسعا ر الناتجة عن ذلك يجب إثباتها بمستند خطي يعتبر كملحق معدؿ للصفقة .
-11-

المػادة -: 31

المػادة -: 38

المػادة -: 33
المػادة -: 31

ال يؤخػ بالطلبػػات التػػي تقػػدـ لتأجيػػل التسػػليم أك لتمديػػد مهلػػة التنفيػ بػػداعي ظػػركؼ طػرأت بعػػد انقضػػاء المهلػػة
التعاقدية التي يكوف قد تم تحديدىا أصالن .
فرض غرامات التأخير :
يقػػع الملتػػزـ حكمػان تحػػت طائلػػة التغػػريم عنػػدما ال يفػػي بالتزاماتػػو أك عنػػدما يفػػي بهػػا بعػػد المهلػػة المحػػددة علػػى أف
تسقط من حساب الغرامات ما يلي :
 أياـ التأخير التي تعترؼ اإلدارة أنها مسؤكلة عنها . المهل اإلضافية الممنوحة للملتزـ دكف تغريم . أياـ التأخير الناجمة عن حاالت القوة القاىرة المثبتة .تحديد مقدار غرامات التأخير :
يحدد مقدار الغرامة عن كل يوـ تأخير في تسليم اللوازـ اللاضعة للغرامة كفقان للقواعد التالية :
باألل من القيمة اللاضعة للغرامة .
1.1 :
أ -طيلة الػ  31يومان األكلى
ب -من اليوـ  31إلى اليوـ الػ  81ضمنان  1,1 :باألل من القيمة اللاضعة للغرامة .
باألل من القيمة اللاضعة للغرامة .
8 :
ج -من اليوـ  81فما فوؽ
حسباف أياـ التأخير اللاضعة للغرامة :
يحسب الوقت اللاضع للغرامة ابتداء مػن اليػوـ الػ م تنتهػي فيػو المهلػة القصػول المحػددة أصػال لتسػليم اللػوازـ
كحتى اليوـ ال م يسبق مباررة اليوـ ال م يتم فيو الملتزـ التزاماتو .
حاالت خاصة في حسباف غرامة التأخير :

أ  -إذا لم تنص الصفقة عػن خػالؼ ذلػك فػإف القيمػة اللاضػعة للغرامػة تعػادؿ القيمػة األصػلية للجػزء المتػأخر مػن
اللػػوازـ أك  ،اسػػتثنائيا  ،القيمػػة األصػػلية لمجمػػوع اللػػوازـ إذا كػػاف مػػن رػػاف تػػأخير تسػػليم الجػػزء غيػػر المنجػػز أف
يحػػوؿ دكف اسػػتعماؿ األج ػزاء المسػػلمة كتحسػػب الغرامػػات فػػي ى ػ ه الحالػػة علػػى أسػػاس األسػػعار النهائيػػة فػػي
الصفقة .
ب  -فػػي تعهػػدات تغييػػر الم ػواد تفػػرض الغرامػػة المتأتيػػة عػػن التػػأخير فػػي تسػػليم المػػواد الجديػػدة علػػى أسػػاس مجمػػوع
االلتزاـ .
ج  -في االلتزامات المؤلفة من عدة أقساـ مستقلة عن بعضها البعض تفرض الغرامة على أساس قيمة األقساـ التي
تأخر تسليمها .
د  -ال يجػػوز أف يتعػػدل مجمػػوع الغرامػػة العشػػرين بالمائ ػة (  %81ال مػػن اصػػل القيمػػة التػػي سػػببت فػػرض الغرامػػة
المنػزلة  .كفي حالة ترتيب ى ا الحد من الغرامة على الملتزـ  ،يحق لإلدارة إما االكتفاء بفرض ى ا الحد من
الغرامة أك فس االلتزاـ على حسابو كمسؤكليتو بداعي التمادم في التأخير .
ىػ -إذا ترتب على الملتزـ في سياؽ التنفي مبلغ ما تطبيقان ألحكاـ دفتر الشركط يحػق لػإلدارة اقتطػاع ىػ ا المبلػغ
من الكفالة على أف تدعو الملتزـ إلى إكمالها ضمن مهلة تحددىا لو  .فإذا لميفعل اعتبر ناكال كعلى اإلدارة
أف تعمػػد إمػػا إلػػى إعػػادة المناقصػػة أك إلػػى تنفي ػ الصػػفقة باألمانػػة  .فػػإذا أسػػفرت الصػػفقة الجديػػدة أك التنفي ػ
باألمانػة عػن كفػر فػي االكػالؼ يعػود ىػ ا الػػوفر إلػى اللزينػة كإذا أسػفرت عػن زيػادة فػي االكػالؼ تعػػود اإلدارة
على الملتزـ الناكل لتحصيل الزيادة منو .
كفي مطلق األحواؿ تصادر الكفالة مؤقتان إلى حػين تصػفية الصػفقة كفقػان ألحكػاـ المػادة  131مػن قػانوف
المحاسبة العمومية .
ك -تبلػػغ االدارة الملتػػزـ عػػن قيمػػة الغرام ػة المفركضػػة عليػػو لػػدل ابالغػػو نتيجػػة االسػػتالـ كيمكنػػو بعػػد ذلػػك ابػػداء
مالحظاتو بشانها اك االعتراض عليها اماـ المديرية العامة لقول االمن الداخلي خالؿ مهلة عشرة اياـ عمل من
تاري تبلغو  .كاذا لم يقم ب لك خالؿ ى ه المهلة اعتبر موافقان على قيمة الغرامات المفركضة عليو ما لم تحل
القوة القاىرة دكف اعتراضو خالؿ ى ه المهلة .
ز -باإلضػػافة إلػػى الغرامػػات المنصػػوص عنهػػا سػػابقان  ،عنػػدما تتعاقػػد اإلدارة مػػع رػػركة أك مؤسسػػة خاصػػة  ،كطنيػػة
كانػػت أـ أجنبيػػة  ،لمراقبػػة تنفيػ التصػػاميم كالملططػات  ،يتحمػػل الملتػػزـ فػػي حالػػة تػػأخره أك نكولػػو كفسػ
االلتزاـ النفقات التي تكوف اإلدارة قد دفعتها له ه الشركة أك المؤسسػة فػي سػبيل ىػ ه الغايػة كذلػك كفقػان لمػا
يحدده دفتر الشركط اللاص لكل التزاـ .
الفصل الثاني عشر
استػػالـ اللػػوازـ
المػادة  -: 31الهدؼ من االستالـ :
يهدؼ االستالـ إلػى التثبػت مػن أف اللػوازـ كاألعتػدة المقدمػة مػن الملتػزـ مطابقػة نوعػان ككمػان لمػا نػص عنػو العقػد أك دفتػر
الشركط اللاص مع جميع متمماتو ال سيما لجهة المواصفات الفنية  .كلإلدارة أف تتثبت من ذلك سواء بالطريقة التي قد
ينص عنها العقد أك دفتر الشركط اللاص أك بأيػة طريقػة أخػرل تجػدىا مالئمػة  .لػ ا علػى الملتػزـ أف يعلػم اإلدارة مسػبقان
عن تاري ابتداء نقل اللوازـ كموعد كمكاف الوصوؿ المتوقعين ال سيما إذا كاف نقلها سيتم من خارج البالد .
إذا أدت عمليات التثبت ى ه إلى تل بعض اللوازـ على الملتزـ أف يقدـ بدالن عنها على نفقتو .
المػادة  -: 38نفقات انتقاؿ المكلفين باالستالـ :
إف نفقات انتقاؿ المكلفين القياـ بعملية االستالـ ضمن األراضي اللبنانية ىي على عػاتق اإلدارة مػا لػم
تأت نتيجة االستالـ سلبية ( عدـ جهوز اللوازـ ػ رفض اللوازـ بكاملها ال  ..ال ففي ى ه الحالة
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يتحمل الملتزـ النفقات المشار إليها .
ما لم ينص العقد عن خالؼ ذلك  ،يتحمل الملتزـ نفقات االنتقاؿ عندما تتم عمليػة االسػتالـ خػارج الػبالد كفػي
ى ه الحالة تحسب النفقات كفقان للقواعد المحددة في قول األمن الداخلي .
المػادة  -: 31االستالـ الفني المسبق :
يك ػػوف ىن ػػاؾ اس ػػتالـ فن ػػي مس ػػبق ف ػػي الح ػػاالت الت ػػي ي ػػنص فيه ػػا دفت ػػر الش ػػركط الل ػػاص ع ػػن كج ػػوب الحص ػػوؿ
على موافقة مسبقة من اإلدارة على :
 المواد المستعملة في صناعة اللوازـ مساطر عن اللوازـ التي سيقدمها الملتزـ نماذج عن اللوازـ التي سيقدمها الملتزـ .المػادة  -: 32كيفية إجراء االستالـ الفني المسبق :
يجرم ى ا االستالـ  ،مبدئيان  ،في مصنع الملتزـ أك في الملتبرات التي تلتارىا اإلدارة  ،كيتم بناء على طلػب
خطي يقدمو الملتزـ إلى مكتب االستالـ في المديرية العامة لقول األمن الداخلي ككفقان ألنموذج تحدده اإلدارة .

المػادة 33

المػادة 111

المػادة 111

المػادة 118

المػادة 113

إذا جاءت نتيجة االختبار سلبية حق للملتزـ طلب إجراء اختبػار ثػاف فػي ملتبػر مقبػوؿ مػن اإلدارة  .فػإذا جػاءت نتيجػة
االختبار الثاني أيضان سلبية رفضت اللوازـ نهائيان  .كفي ى ه الحالة يتحمل الملتزـ كامل نفقات إجراء ى ا االختبار .
أمػا إذا جػػاءت نتيجػػة االختبػػار الثػاني إيجابيػة فيعػػود لػػإلدارة الحػػق بػػإجراء اختبػار ثالػػث فػػي أم ملتبػػر تػػراه كعلػػى
ضوء ىػ ه النتيجػة تقبػل اللػوازـ إذا جػاءت نتيجتػاف مػن اصػل ثالثػة اختبػارات إيجابيػة كتػرفض إذا جػاءت نتيجتػاف مػن
اصل ثالثة اختبارات سلبية  .في الحالة األخيرة يتحمل الملتزـ نفقات االختبارين اإلضافيين .
 -:المهل المحددة لمعاينة المواد المستعملة :
ما لم يتضمن دفتر الشركط اللاص نصان ملالفان  ،تمنح اإلدارة عندما تقوـ بمعاينة المػواد المسػتعملة فػي صػناعة
اللوازـ أك المساطر أك النماذج المقدمة من الملتزـ مهلة عشرين يوـ عمل إلعطاء جوابها بالموافقة أك بالرفض على أف
تحسب ى ه المهلة اعتباران من تاري استالـ الطلب اللطي المشار إليو فػي المػادة السػابقة مرفقػان بػالمواد كاللػوازـ أك
المساطر أك النماذج الم كورة أعاله .
 -:موافقة اإلدارة المسبقة على النماذج كالمساطر :
يتوجػػب علػػى الم لتػػزـ  ،عنػػدما يػػنص دفتػػر الشػػركط عػػن كجػػوب الحصػػوؿ علػػى موافقػػة مسػػبقة مػػن اإلدارة علػػى
النماذج التي يقدمها قبل صنع اللوازـ أك قبل تسليمها أف يقدـ نموذجين اثنين عنها  .في حالة الموافقة عليهما يؤرر
مكتب االستالـ عليهما كيعيدىما إلى الملتزـ ال م عليو تقديم أحدىما إلى لجنة االستالـ عند إجراء عملية االستالـ
بينما يحتفظ لديو باألنموذج الثاني لحين انتهاء تنفي الصفقة للعودة إليو في حالة حصوؿ نزاع لسبب ما .
أما بالنسبة للمساطر التي يفرض علػى الملتػزـ أيضػان تقػديم اثنػين مػن كػل منهػا فيؤرػر مكتػب االسػتالـ عليهمػا فػي
حالة الموافقة كي حتفظ بإحداىما لديو بينما يعيد الثانية إلى الملتزـ لتقديمها عند االستالـ .
 -:العالقة بين االستالـ الفني المسبق كاالستالـ النهائي :
ال يحػػوؿ االسػػتالـ الفنػػي المسػػبق دكف قيػػاـ اإلدارة فيمػػا بعػػد بػػرفض مػػا سػػبق أف قبلتػػو إذا تحققػػت قبػػل االسػػتالـ
النهائي من كجود نواقص كعيوب لم تتبينها من قبل  .كفي ى ه الحالة على الملتزـ أف يقدـ بدالن عما تم رفضو .
الفصل الثالث عشر
االستػالـ المػؤقػػت
 -:أمكنة استالـ اللوازـ :
يتوجب على الملتزـ أف يسلم اللوازـ موضوع الصفقة في األمكنة المعينة في العقد أك في دفتر الشركط اللاص
 .إال أف لػػإلدارة الحػػق أف تطلػػب منػػو تسػػليمها فػػي أمكنػػة أخػػرل تحػػددىا لػػو مسػػبقا  .كال يمكنػػو فػػي ى ػ ه الحالػػة
مطالبتها بأم مطلب إضافي على أف تتحمل اإلدارة نفقات النقل كالتفريغ اإلضافية الناتجة عن تغيير أمكنة التسليم
.
مع مراعاة أحكاـ الفقرة السابقة  ،على الملتزـ إذا جرل االستالـ في المصنع نقل اللوازـ المقبولة إلى األمكنػة
المعينة خالؿ خمسة عشر يوما من تاري تبليغو قبوؿ اللوازـ .
 -:موعد استالـ اللوازـ :
يفرض على الملتزـ عند كل عملية تسليم أف يشعر مكتػب االسػتالـ فػي المديريػة العامػة لقػول األمػن الػداخلي ،
كفقػان ألنمػػوذج تحػػدده اإلدارة عػػن موعػػد اسػػتعداده لتسػػليم اللػػوازـ كذلػػك قبػػل خمسػػة عشػػر يومػان علػػى األقػػل  .أمػػا
مكتب االستالـ فعليػو بػدكره إبػالغ الملتػزـ الموعػد الػ م سػتجرم فيػو عمليػة االسػتالـ كػي يػتمكن ى ػ ا األخيػر مػن
حضورىا إذا راء  .غير أف غيابو أك غياب من يمثلو ال يحوؿ دكف إجراء عملية االستالـ .
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المػادة  -: 111تشكيل لجنة االستالـ :
تشكل لجنة االستالـ كفقان لما ىو محدد في المادة  133من قانوف المحاسبة العمومية على أف يكوف حكمان أحد
ضباط مكتب االستالـ في المديرية العامة لقول األمن الداخلي عضوان كأمين السر .
يرتبط رئيس كأعضاء ى ه اللجنة مسلكيان بالمدير العاـ لقول األمن الداخلي طالما ىم قائمين باألعماؿ الموكولة إليهم .
المػادة  -: 111طريقة عمل لجنة االستالـ :
أ  -يسػػتلم رئيسػػها مػػن الملتػػزـ النمػػاذج أك المسػػاطر التػػي سػػبق لػػإلدارة أف كافقػػت عليهػػا كفقػان لمػػا ىػػو محػػدد فػػي
المادة (  111ال السابقة .
ب  -تتحقق اللجنة من أف اللوازـ كاألعتدة المقدمة مطابقة عدديان كنوعيان ( الوزف  -القياس  -ال  ..ال كمن توفر
الشركط الفنية فيها كفقان لما ىو محدد في دفتر الشػركط اللػاص أك العقػد  ،كلهػا مػن اجػل ذلػك أف تسػتعين
بمػ ػػن تشػ ػػاء مػ ػػن ال ػ ػ ين تػ ػػرل فػ ػػيهم اللبػ ػػرة الالزمػ ػػة  ،كمػ ػػا لهػ ػػا دكف أف يحػ ػػق للملتػ ػػزـ االعتػ ػػراض  ،أف

تسػػتعمل المعػػدات العائػػدة لػػو أك للمصػػنع الػ م تمػػت فيػػو صػػناعة اللػػوازـ للقيػػاـ بعمليػػات التحقػػق التػػي تنػػوم
إجراءىا على عينات تلتارىا من اللوازـ كاألعتدة المقدمة .
ج  -مػػا لػػم يػػنص دفتػػر الشػػركط اللػػاص عػػن خػػالؼ ذلػػك  ،يتحمػػل الملتػػزـ نفقػػات اليػػد العاملػػة إلجػػراء عمليػػات
التحقق كعمليات الفرز كالوزف كعمليات التأرير على اللوازـ مهما كاف نوعها .
د  -يعتبػػر إرػػعار الملتػػزـ لػػإلدارة عػػن اسػػتعداده للتسػػليم المشػػار إليػػو فػػي المػػادة  113سػػابقان بحك ػم الملغػػى فػػي
الحالتين التاليتين :
 -1إذا تبين أف اللوازـ المقدمة ال تتوفر فيها الشػركط الفنيػة المحػددة فػي دفتػر الشػركط اللػاص أك فػي
العقد أك في متمماتهما ككاف من راف ذلك أف يؤدم إلى رفض اللوازـ .
 -8إذا اسػػتنك الملتػػزـ عػػن كضػػع النمػػاذج أك المسػػاطر أك المعػػدات الالزمػػة إلجػػراء عمليػػة االسػػتالـ
كبالكميات المتفق عليها .
علػػى الملتػػزـ عنػػدما يصػػبح جػػاىزان إلجػػراء عمليػػة التسػػليم مجػػددا أف يقػػدـ إرػػعاران جديػػدان كفق ػان لػػنفس
األصوؿ ررط أف تراعى إذ ذاؾ كبصورة دائمة أحكاـ المواد  22ك  23ك  31من ى ا الدفتر .
ىػ  -تثبػػت اللجنػػة اإلجػػراءات التػي تقػػوـ بهػػا كالنتيجػػة التػػي توصػػلت إليهػػا فػػي عمليػػة االسػػتالـ المؤقػػت فػػي محضػػر
يوقعو رئيس كأعضاء اللجنة على أف تدكف فيو عند االقتضاء االعتراضات .
المػادة  -: 118مهلة إنجاز عملية االستالـ المؤقت :
مػػا لػػم يػػنص دفتػػر الشػػركط اللػػاص عػػن خػػالؼ ذلػػك  ،لػػإلدارة مهلػػة عشػػرين يومػان اعتبػػاران مػػن أكؿ يػػوـ يلػػي تػػاري
إبالغها اإلرعار المنوه عنو في المادة  113السابقة إلنجاز عملية االستالـ المؤقت كإبالغ الملتزـ النتيجة.
تصبح ى ه المهلة ثالثين يومان عندما يتطلب استالـ اللوازـ إجراء فحوصات ملتبرية على بعض عينات من اللوازـ المسلمة .
إذا ك انت عملية االستالـ ستتم خارج األراضي اللبنانيػة تضػاؼ إلػى المهلػة المحػددة إلبػالغ الملتػزـ النتيجػة مهلػة
إضافية توازم المدة الالزمة للسفر من لبناف إلى مكاف االستالـ ذىابان كإيابان بالطائرة في األحواؿ العادية .
إف تأخر اإلدارة عن إبالغ الملتػزـ نتيجػة االسػتالـ المؤقػت ال يحػوؿ دكف ممارسػتها حقهػا بقبػوؿ أك رفػض اللػوازـ
كاألعتدة  .إال أف للملتزـ في ى ه الحالػة أف يطالبهػا بػالتعويض عػن األضػرار التػي قػد تلحػق بػو مػن جػراء ىػ ا التػأخير
ررط أف يقدـ طلبان ب لك خالؿ عشرة أياـ من كقوع الضرر  ،كيعود لإلدارة
تقدير قيمة ى ا الضرر إذا ما قررت مبدأه .
يبقى الملتزـ باستثناء حالتي القوة القاىرة أك خطأ اإلدارة مسؤكالن عن اللوازـ كاألعتدة طيلة فترة إجراء عمليات االستالـ المؤقت
الفصل الرابع عشر
العيوب كالنواقص التي تشوب اللوازـ
المػادة  -: 111اللوازـ التي تتطلب إدخاؿ تعديالت عليها :
عندما ترل لجنة االستالـ أف اللوازـ موضوع الصفقة يمكن قبولها بعد تصليحها أك إدخاؿ بعض التعديالت عليها
تقػػرر تأجيػػل اسػػتالمها رػػرط أف تطلػػب مػػن الملتػػزـ عرضػػها مجػػددان عليهػػا خػػالؿ مهلػػة معقولػػة تحػػددىا لػػو لتتحقػػق فػػي
نهايتهػا مػػن أف اللػوازـ أصػػبحت مطابقػػة للشػركط الفنيػػة المفركضػة  ،كعلػػى ىػ ا األخيػر أف يبلػػغ مكتػب االسػػتالـ عػػن
موافقتو على تنفي المطلوب منو خالؿ مهلة عشرة أياـ من تاري تبليغو قرار اللجنة ما لم ينص دفتر الشركط اللاص
عن خالؼ ذلك .
إذا رفض الملتزـ قػرار اللجنػة أك سػكت طيلػة المهلػة المشػار إليهػا فػي الفقػرة السػابقة أك امتنػع عػن تقػديم اللػوازـ
المعدلة ضمن المهلة نفسها تجتمع اللجنة مجددان إلعادة النظر حوؿ قبوؿ اللوازـ مع تنزيل قيمتها أك رفضها .
ال يجوز تأجيل االستالـ لألسباب الواردة أعاله أكثر من مرتين إال في حاالت خاصة كبناء على قرار المػدير العػاـ
لقول األمن الداخلي المبني على اقتراح لجنػة االسػتالـ  .كمػا ال يجػوز إجػراء التصػليحات كالتعػديالت المطلوبػة فػي
ملازف اإلدارة إال بإذف خاص منها كعلى نفقة الملتزـ  ،كفي ى ه الحالة تتحمل اإلدارة مسؤكلية األمين على الوديعػة
.
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المػادة  -: 112اللوازـ المنف ة كفقان للغاية المعدة لها :
إذ ا تبين للجنة االستالـ أف كل أك بعض اللوازـ تشوبها بعض النواقص أك العيوب الطفيفة  ،إال أنها نف ت بشكل
يلبي الغاية المعدة لها كىي صالحة الستعمالها ضمن غرضها كطيلة مدة االستثمار الطبيعية المقدرة كفقان لشركط العقد
أك دفتر الشركط اللاص  ،فللجنة أف تقبلها على أف يجرم حسم قيمة العيوب كالنواقص ى ه .
علػى اإلدارة فػػي ىػ ه الحالػػة أف تعلػػم الملتػزـ عػػن الحسػػم الػ م تنػػوم تطبيقػو  .كللملتػػزـ مهلػػة عشػػرة أيػاـ لتقػػديم
مالحظاتو  .في نهاية ى ه المهلة تتل اإلدارة قرارىا  ،فإذا لم يقبل الملتزـ بو ترفض اللوازـ بكاملها .
المػادة  -: 113اللوازـ المنف ة لغير الغاية المعدة لها :
إذا تبػين للجنػة االسػتالـ أف اللػوازـ المقدمػة ال يمكػن اسػتعمالها للغايػة المعػدة لهػا أك ال يمكػن تصػليحها  ،عليهػا أف تعلػػم

المػادة 111

المػادة 111

المػادة 118

المػادة 113

المػادة 111

المػادة 111

الملتػػزـ عػػن عزمهػػا علػػى رفػػض اسػػتالمها  .كلهػ ا األخيػػر مهلػػة عشػػرة أيػػاـ لتقػػديم مالحظاتػػو تتلػ اإلدارة بعػػد انصػػرامها القػػرار
المناسب .
 -:تبرئة الملتزـ من المسؤكلية كرركطها :
يبرأ الملتزـ من مسؤكليتو عندما تكوف رداءة نوع المؤف المقدمة لو من قبل اإلدارة كالداخلة فػي صػناعة أك تركيػب
اللوازـ المرفوضة ىي السبب في الرفض ررط :
أف يكوف قد قدـ مالحظاتو بشأف ذلك خالؿ مهلة عشرة أياـ اعتباران من التاري ال م تمكن فيو من اكتشػاؼ
أ-
عيوب المؤف المسلمة إليو ما خال العيوب اللفية أك التي ال يمكنو اكتشافها بالوسائل التي ىي بتصرفو .
أف تكوف اإلدارة قد قررت استعماؿ المؤف رغم العيوب التي تشوبها كأعلمت الملتزـ بقرارىا ى ا خطيان .
ب-
 -:رفض االستالـ :
يمكن لإلدارة في حالة رفضها كل أك بعض اللوازـ المقدمة بسبب عدـ مطابقتها للشركط الفنية أف تؤرر على المرفوض
منها بعالمة مميزة لمنع الملتزـ من إعادة تقديمها ثانية إلى اإلدارة ررط أال يؤدم ذلػك إلػى اإلنقػاص مػن قيمتهػا التجاريػة ،
كما يمكنها االحتفاظ بها لحين انتهاء عملية االستالـ .
في جميع األحواؿ  ،على الملتزـ أف يقدـ خالؿ مهلة تحددىا اإلدارة بدالن عن اللػوازـ المرفوضػة كإال فرضػت بحقػو غرامػات
التأخير فيما خص الكمية المرفوضة التي لم يقم بتسليمها كذلك اعتباران من تاري انتهػاء مهلػة التنفيػ الملحوظػة أصػال فػي الصػفقة
.
 -:المهل الطارئة :
بعد تأجيل قبوؿ اللوازـ أك رفضها تتمتػع اإلدارة مػن جديػد بكامػل المهلػة الملحوظػة لهػا أصػالن للقيػاـ بالتحقيقػات
على أف تبتدئ المهلة الجديدة اعتباران من تاري تقديم اللوازـ مجددان من قبل الملتزـ .
ال تشكل المهل الممنوحة للملتزـ كي يقدـ خاللها مالحظاتو أك كي يعيد خاللها اللوازـ التػي تػم تأجيػل قبولهػا أك
رفضها بحد ذاتها تبريران إلطالة مهلة التنفي أك لتأجيل التسليم كإذ ذاؾ تفرض بحقو غرامات التأخير اعتباران من تػاري
انتهاء مهلة التنفي الملحوظة أصالن في الصفقة .
 -:حاالت عدـ إمكانية استفادة الملتزـ من المهل :
خالفان ألحكاـ المواد السابقة ال يمنح الملتزـ أيػة مهلػة إضػافية إلكمػاؿ العيػوب أك النػواقص التػي تتحققهػا لجػاف
االستالـ عندما تكوف اللوازـ موضوع الصػفقة مطلوبػة لسػد حاجػات ملحػة أك عنػدما يػنص عػن ذلػك صػراحة العقػد أك
دفتر الشركط اللاص ما خال حالة القوة القاىرة أك خطأ اإلدارة .
 -:نقل اللوازـ المرفوضة من ملازف اإلدارة :
عنػػدما تكػػوف عمليػػات تحقػػق اللػػوازـ قػػد أجريػػت فػػي ملػػازف اإلدارة كتقػػرر بنتيجتهػػا رفػػض اللػػوازـ  ،يتوجػػب أف
يتضمن قرار الرفض تحديد مهلة معقولة للملتزـ لنقل اللوازـ المرفوضة ما لم يكن دفتر الشركط اللاص أك العقػد قػد
عين مهلة محددة له ه الغاية .
إذا انقضت ى ه المهلة كلم يبادر الملتزـ إلى نقل اللػوازـ المرفوضػة مػن ملػازف اإلدارة تكػوف اإلدارة قػد تحػررت
من مسؤكلية األمين على الوديعة كيمكنها بالتالي إما إعادة اللوازـ ى ه إلى ملازف الملتزـ من تلقاء نفسها كذلك على
نفقة كمسؤكلية ى ا األخير  ،أك بيعها بالمزاد العلني حسب األصوؿ القانونية على أف تودع في صندكؽ اللزينة كأمانة
كباسم الملتزـ حاصل البيع بعد حسم جميع المصاري .
أمػػا إذ كانػػت اللػػوازـ المرفوضػػة قػػد سػػبق كدخلػػت األراضػػي اللبنانيػػة دكف أف تػػدفع عنهػػا الرسػػوـ الجمركيػػة فعلػػى
اإلدارة أال تسمح للملتزـ بسحبها أك نقلها ما لم يثبت لها أنو دفع فعال عن ى ه اللوازـ الرسوـ الجمركية كتوابعها .
 -:قرارات اإلدارة :
يبػػت المػػدير العػػاـ لقػػول األمػػن الػػداخلي علػػى ضػػوء محاضػػر لجػػاف االسػػتالـ قبػػوؿ اللػػوازـ المسػػتوفية الشػػركط
المنصوص عنها في العقد أك في دفتر الشركط اللاص أك تأجيل قبولها أك قبول هػا مػع تل فػيض فػي
سػػعرىا أك رف ضػػها إذا لػػم ت كػػن ال لػػوازـ م سػػتوفية ى ػ ه ال ش ػ ػ ركط كذ لػػك مػػع مرا عػػاة أح كػػاـ ا ل م ػ ػ واد
الس ػ ابقة
-12-

المدرجة في ى ا الفصل .
كل قرار تتل ه اإلدارة في ى ا الصدد يجب أف يتضمن أسباب الرفض أك التأجيل أك الحسم على أف يبلػغ حتمػان
إلى الملتزـ كفقان لما ىو محدد في المادة  13من ى ا الدفتر .
المػادة  -: 118النفقات الناتجة عن تأجيل قبوؿ اللوازـ أك رفضها :

المػادة -: 111

المػادة -: 112

المػادة -: 113

المػادة -: 181

باستثناء الحالة المشار إليها في المادة  111السابقة  ،يتحمل الملتزـ كامل نفقات التحميل كالنقل كسواىا التي
قد تنجم عن تأجيل قبوؿ اللوازـ أك رفضها .
قيمة إبداؿ المواد المستهلكة كالعائدة للدكلة :
فيمػػا عػػدا الحالػػة المشػػار إليهػػا فػػي المػػادة  111السػػابقة  ،تكػػوف قيمػػة إبػػداؿ المػػواد أك األرػػياء العائػػدة للدكلػػة
كالمستهلكة في صنع اللوازـ المؤجلة أك المرفوضة على عاتق الملتزـ .
تحسب كميات ى ه المواد أك األرياء باالستناد إلى الكشوفات الوصفية أك المواصفات التقنية أك أية كثائق أخرل
أرير إ ليها في الصفقة  .أما األسعار الواجب تطبيقها في ى ه الحالة فهي تلك التي تكوف محػددة فػي الصػفقة كالتػي
قد تنص صراحة عن الشركط الواجب التقيد بها إلعادة النظر به ه األسعار عند االقتضاء .
إذا بقيػػت اللػوازـ المرفوضػػة  ،حسػػب منطػػوؽ الصػػفقة  ،ملكػان للدكلػػة يػػتم تسػػديد قيمتهػػا بػػإجراء مقاصػػة بػػين قيمػػة المػواد
كاألر ػ ػ ػ ػ ػ ػػياء الملق ػ ػ ػ ػ ػ ػػاة عل ػ ػ ػ ػ ػ ػػى ع ػ ػ ػ ػ ػ ػػاتق الملت ػ ػ ػ ػ ػ ػػزـ م ػ ػ ػ ػ ػ ػػن جه ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كب ػ ػ ػ ػ ػ ػػين قيم ػ ػ ػ ػ ػ ػػة اللػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوازـ المرفوض ػ ػ ػ ػ ػ ػػة م ػ ػ ػ ػ ػ ػػن جه ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
ثانية على أف تحدد اإلدارة القيمة األخيرة باالستناد إلى إمكانة استعماؿ ى ه اللوازـ أك على ضوء نتيجة بيعها بالمزاد العلني .
الفصل اللامس عشر
االستػالـ النػهػائػي
الغاية من االستالـ النهائي ككيفية إجرائو :
إف الغاية من اإلستالـ النهائي ىي تحقق اإلدارة من عدـ كجود عيوب أك نواقص في اللوازـ كاألعتػدة ضػمن فتػرة
خاصة تسمى فترة الضماف المحددة في دفتر الشركط اللاص أك في العقد .
يجػػرم اإلسػػتالـ النهػػائي مػػن قبػػل لجنػػة تشػػكل كفق ػان لمػػا ىػػو محػػدد فػػي المػػادة  111السػػابقة علػػى أف تثبػػت
اإلجراءات التي تقوـ بها في محضر يوقعو رئيس كأعضاء اللجنة .
يعتبر اإلستالـ المؤقت بمثابة إستالـ نهائي عندما ال يلحظ دفتر الشركط اللاص أك العقد مهلة معينة لضماف اللوازـ كاألعتػدة
.
مهلة الضماف التقني كمتوجبا تو :
أ  -عندما تكػوف اللػوازـ مغطػاة بالضػماف التقنػي مػن جانػب الملتػزـ  ،علػى ىػ ا األخيػر أف يلتػزـ بػأف يبػدؿ الجػزء مػن
اللوازـ ال م اظهر استعمالو عيبان فيو أك أف يعيػده إلػى حالتػو الصػالحة لالسػتعماؿ  ،يمتػد ىػ ا االلتػزاـ إلػى تغطيػة
النفقات المتعاقبة لنقل العتاد مسافات قريبة أك بعيدة كتوضيبو كتلػك التػي تتطلبهػا إعادتػو إلػى الحالػة الصػالحة أك
إبدالو سواء تمت ى ه العمليات في مكاف استعمالو أك صرح للملتزـ بأف يعيده إلى محالتو له ه الغاية .
فيمػػا يتعلػػق بنفقػػات نقػػل العتػػاد  ،يمكػػن للصػػفقة أف تحػػد مػػن ىػ ا العػػبء باالستعاضػػة عػػن مكػػاف االسػػتعماؿ
الفعلي بمكاف التسليم التعاقدم .
ال يعفى الملتزـ من التزامو ى ا إال إذا كاف العطل ناجمان عن خطأ اإلدارة أك بفعل قوة قاىرة .
ب  -يحػػدد دفتػػر الشػػركط اللػػاص أك العقػػد مػػدة الضػػماف التقنػػي الػ م يبػػدأ سػػرياف مفعولػػو اعتبػػاران مػػن تػػاري اإلسػػتالـ
المؤقت للوازـ .
ج  -يتوجب على اإلدارة إعالـ الملتزـ دكف تأخير عن كل عيب تتحققو كيقع أمر تصليحو عليو .
د  -يحدد دفتر الشركط اللاص أك العقػد أك متمماتهمػا المهػل التػي تمػنح للملتػزـ إلجػراء التصػليحات المطلوبػة منػو.
أمػػا إذا أغفػػل ذلػػك فتحػػدد بقػػرار خػػاص يصػػدر عػػن المػػدير العػػاـ لقػػول األمػػن الػػداخلي  .كعلػػى الملتػػزـ إجػػراء
التصليحات المطلوبة منو حتى كلو أبدل تحفظات ما حوؿ مضموف ككضع الضماف التقنػي النافػ أك حػوؿ المهػل
التي تكوف السلطة المسؤكلة قد حددتها نتيجة إلغفاؿ ذكرىا في العقد أك في دفتر الشركط اللاص .
الباب اللامس
إلغاء االلتزاـ كاإلقصاء عن الصفقات
فس االلتزاـ :
يحق للسلطة التي صدقت الصفقة أف تفس االلتزاـ علػى حسػاب الملتػزـ كمسػؤكليتو فػي الحػاالت التاليػة
أ-
:
 -1عندما يتأخر في عمليات إعداد الصفقة أك تنفي ىا بحيث قػد يصػبح تسػليم اللػوازـ موضػوع الصػفقة
ضمن المهل التعاقدية متع ران .
 -8عندما ال يقدـ الكفاالت كالتأمينات المشار إليها في الفصل األكؿ مػن البػاب الرابػع مػن ىػ ا الػدفتر
كالتامين اللاص موضوع المادة  13منو .
 -3عنػ ػػدما يلػ ػػال النصػ ػػوص القانونيػ ػػة كالتنظيميػ ػػة اللبنانيػ ػػة المتعلقػ ػػة باالقتصػ ػػاد الػ ػػوطني كالعمػ ػػل كالشػ ػػؤكف
االجتماعية .
-13-

 -1عندما يمنع اإلدارة من ممارسة الحق المنصوص عنػو فػي الفصػل السػادس مػن البػاب الرابػع مػن ىػ ا
الدفتر كالمتعلق بمراقبة الصنع في المصنع أك يعرقل ممارستها ى ا الحق .

 -1عندما يسػيء اسػتعماؿ المػواد التػي سػلمتها إليػو اإلدارة كالمشػار إليهػا فػي الفصػل السػابع مػن البػاب
الرابع من ى ا الدفتر .
 -8عندما ال يتل التدابير التي من رانها تمكين اإلدارة من االسػتفادة علػى الوجػو الصػحيح مػن اللػوازـ
المعادة إليها .
في ىػ ه الحالػة إذا تقػاعس الملتػزـ يجػرم إنػ اره للقيػاـ بمػا ىػو مفػركض عليػو خػالؿ رػهر مػن
تاري تبلغو  .كبعد انصراـ ى ه المهلة تحػتفظ اإلدارة لنفسػها بحػق فسػ االلتػزاـ موضػوع اللػالؼ
أك تعليق كل أك بعض المدفوعات المستحقة لو من الصفقة نفسها حتى تسوية النزاع في األسػاس أك
تقديم كفالة بمبلغ تحددىا لو  .علمان بأنو ال يمكن لإلدارة إجراء أية تصليحات على اللوازـ المعادة
إليها ال مباررة كال بتكلي الغير إال إذا نص دفتر الشركط اللاص أك العقد صراحة عن ذلك .
 -1عندما يعلن عدـ إمكانو تنفي تعهداتو لغير سبب القوة القاىرة .
 -2عندما تسفر عمليات المعاينة عن رفض قسم من اللوازـ يتجػاكز ربػع المجمػوع العػاـ  ،أك إذا أبػدل
عدـ تمكنو من تقديم قسم من اللوازـ يتجاكز ربع المجموع العاـ .
 -3عند ملالفتو أحكاـ المواد التالية من ى ا الدفتر :
 - 12 - 11 - 18 - 12 - 11 - 18 - 11 - 11 - 13 - 11ك. 181
 -11عندما يقترؼ عمليات غش في تعهده لجهة طبيعة المواد أك نوعهػا أك كميتهػا أك لجهػة كيفيػة الصػنع
المفركضة كطرقها .
 -11عندما يقصى عن االرتراؾ في تنفي الصفقات العامة بعد حصولو على ى ا االلتزاـ .
ب -في الحاالت المشار إليها أعاله  ،ال يتل قرار فس االلتزاـ إال بعد دعػوة الملتػزـ إلػى تقػديم مالحظاتػو فػي مهلػة
خمسة عشر يومان  ،على أف يعتبر اإلن ار الموجو إليو تمهيدان لفس االلتزاـ بمثابة دعوة رسمية لو .
ج -يحق للسلطة التي صػدقت االلتػزاـ أف تػأمر بتحقيػق اللػوازـ موضػوع الصػفقة علػى حسػاب الملتػزـ كمسػؤكليتو كذلػك كفقػان
ألحكاـ المادة  181التالية على أف يبلغ الملتزـ ى ا القرار قبل فس االلتزاـ كعلى أبعد مدل عند تبليغو قرار الفس .
د  -ال يحوؿ فس االلتزاـ دكف مالحقة الملتزـ أماـ القضاء الملتص عن األخطاء التي يمكن أف يكوف قد ارتكبها .
ى ػ  -تؤخػ فػػي حسػػاب تصػػفية الصػػفقة فقػػط المػػواد المحققػػة كالمسػػتلمة  ،كال يػػدفع للملتػػزـ أم تعػػويض عػػن القسػػم غيػػر
المحقق من الصفقة أك ال م ىو قيد التحقيق كال م توجب على اإلدارة عدـ تسلمو .
ك  -يمكن إجراء تصفية مؤقتة لاللتزاـ المفسوخ دكف انتظار التصفية النهائية  .إذا تبين أف رصيد ى ه التصفية " دائن "
يمكن لإلدارة أف تدفع ثمانين بالمائة (  %21ال على األكثر من قيمة ى ا الرصيد  .أما إذا كاف الرصيد " مػدينان "
فيحق لإلدارة مطالبة الملتزـ بدفع ثمانين بالمائة (  %21ال من قيمة ى ا الرصيد  ،كلهػا أف تمنحػو مهلػة لػدفع مػا
ىو مدين بو ررط تقديم كفيل رلصي يتعهد بالتضامن معو بدفع ثمانين بالمائة (  %21ال من قيمة ى ا الرصيد .
تطبق ى ه األحكاـ على الطلبات التي يتقدـ بها كفريق ثالث المقبولوف لالستفادة من الدفع المبارر في حالة كوف الرصػيد دائنػان
لصالحهم  ،على أف يكوف كش التصفية المؤقت للمواد كاللوازـ التي حققوىا مقترنان بموافقة الملتزـ األساسي كحامالن توقيعو .
المػادة  -: 181تحقيق اللوازـ على نفقة الملتزـ كمسؤكليتو :
أ -يحق لإلدارة أف تأمر بتحقيق اللوازـ على نفقة الملتزـ كمسؤكليتو في الحالتين التاليتين :
 -1عند عدـ تقيد الملتزـ بالوقت المحدد لتسليم المواد التي ال تتحمل طبيعتها أم تأخير .
 - 8عند فس االلتزاـ كفقان ألحكاـ المادة  181السابقة .
ب -يتم تحقيق اللوازـ على نفقة الملتزـ كمسؤكليتو إما بموجب صفقة كاحدة أك بموجب عدة صفقات حسب الطريقة
التي تلتارىا اإلدارة .
ج -إذا لػػم تػػتمكن اإلدارة مػػن الحصػػوؿ علػػى مػػا تحتاجػػو مػػن لػػوازـ كأعتػػدة مطابقػػة تمام ػان لتلػػك التػػي لحظتهػػا الصػػفقة
المفسوخة بالشركط نفسها يحق لها أف تستبدلها بأعتدة كلوازـ مماثلة .
ال يجوز للملتزـ الناكل أف يشترؾ مباررة أك غير مباررة بتنفي الصفقات المعقودة على نفقتو كمسؤكليتو.
د-
ىػ  -إف الزيادة في النفقات بالنسبة إلى أسعار العقد األساسية الناتجة عػن تحقيػق اللػوازـ علػى نفقػة الملتػزـ كمسػؤكليتو
تكوف على عاتق الملتزـ الناكل  ،أما تلفيض النفقات فال يستفيد منو مطلقان .
المػادة  -: 188الفس بسبب فعل اإلدارة :
أ -ألسباب تتعلق بالسالمة العامة  ،يحق للسلطة صػاحبة الصػالحية أف تنفػرد اسػتثنائيان بفسػ أم التػزاـ  ،فػي
أم كقت من أكقات تنفي ىا  ،كليان أك جزئيان  ،كدكف كجود أم خطأ من جانب الملتزـ كذلك بموجػب قػرار
يبلػػغ إليػػو بواسػػطة كتػػاب مضػػموف أك بػػالطرؽ اإلداريػػة دكف أف تكػػوف ىػ ه السػػلطة ملزمػػة بتبريػػر قرارىػػا مػػع
االحتفاظ بأحكػاـ الفقػرة ( ب ال التاليػة يتعهد الملتزـ من تبلغو ى ا القػرار بعػدـ ممارسػة أم
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عمػػل يتعلػػق بػػااللتزاـ علػػى أم كجػػو مػػن الوجػػوه  ،مػػا خػػال عمليػػات إنهػػاء الصػػفقة  ،كذلػػك سػػواء فػػي
مشاغلو أك في مشاغل الفرقاء اآلخرين ال ين يشتركوف معو بتنفي ىا  ،كعليو أف ينبو ىؤالء في الحاؿ إلى
كجوب التوق عن األعماؿ .

المػادة 183

المػادة 181

المػادة 181

المػادة 188

ب -تحدد اإلدارة عند االقتضاء بصدد اللوازـ التي ىي قيد الصنع ما يجػب أف يػتم صػنعو منهػا قبػل التسػلم كتلػك
التي يجب متابعة صنعها جزئيان كك لك تلك التي يجب أف تبقى على حالتها الراىنة  ،كما يمكن لإلدارة تركها
كليان أك جزئيان بتصرؼ الملتزـ بعد موافقتو على ذلك .
ج -تصفى الصفقة على أساس اللوازـ المقبولة سواء كانػت جػاىزة أك قيػد الصػنع كتحسػب قيمػة اللػوازـ التػي ىػي
قيػػد الصػػنع حسػػب درجػػة التقػػدـ فػػي صػػنعها علػػى أسػػاس السػػعر التعاقػػدم كفق ػان لمػػا تحػػدده اللجنػػة المكلفػػة
إستالـ ى ه اللوازـ .
د -يدفع للملتزـ تعويض لقاء فس االلتزاـ عن القسم غير المنف من الصفقة يمثل الضرر الػ م لحػق بػو كيشػتمل علػى
:
 -1سػػعر كلفػػة المػػواد المحققػػة لتنفي ػ الصػػفقة التػػي ال يمكػػن للملتػػزـ اسػػتعمالها فيمػػا بعػػد كالتػػي تنتقػػل
ملكيتها حتمان إلى اإلدارة .
 -8التعويضػػات المحتملػػة التػػي قػػد يضػػطر الملتػػزـ رلصػػيان إلػػى دفعهػػا قانون ػان إلػػى بعػػض األجػػراء ال ػ ين
يضطر إلى صرفهم من العمل .
 -3تعويض مقطوع يساكم أربعة بالمائة (  %1ال من قيمة اللوازـ غير المنفػ ة بصػورة نهائيػة محػررة مػن
الرسوـ كافة ما لم ينص دفتر الشركط اللاص أك العقد عن نسبة مئوية أخرل .
ال يػػدفع ى ػ ا التعػػويض إذا تحققػػت اإلدارة أف تسػػليم الجػػزء غيػػر المنف ػ اصػػبح متع ػ ران ضػػمن
المهلة التعاقدية أك إذا اتبع الفس بإسناد صفقة بديلة للملتزـ نفسو .
ىػ  -يحدد حساب تصفية الصفقة المفسوخة بموجب ملحق أك  ،في حالة عدـ االتفاؽ  ،بموجػب قػرار يصػدر
عن السلطة صاحبة الصالحية في عقد الصفقة األساسية .
ك  -ال يمكن للملتزـ في أية حاؿ أف يحصل على قيمة تفوؽ تلك التي كانت ستستحق لو لو جرل تنفيػ الصػفقة
.
ز  -يمكن  ،دكف انتظار التصفية النهائية  ،إجراء تصػفية مؤقتػة للصػفقة المفسػوخة ضػمن الشػركط المحػددة
في الفقرة ( ك ال من المادة  181السابقة .
 -:عدـ تنفي الصفقة بسبب القوة القاىرة :
للملتزـ أف يطلب فس االلتزاـ إذا كانت ثمة قوة قاىرة تحوؿ دكف التنفي  .فإذا ناؿ الموافقة على طلبو ى ا
تصفى الصفقة على أساس اللوازـ المنجزة كالمستلمة كتلك التي ىي قيد التنفي كتقبل بالتالي
اإلدارة تسلمها  .أما بالنسبة لباقي اللوازـ فال يحق للملتزـ أم تعويض عنها .
 -:الوفاة ػ عدـ األىلية المدنية ػ اإلفالس :
أ -في حالة كفاة الملتزـ أك إعالف عدـ أىليتو المدنية يمكن لورثتو أك لسلطة الوصاية على كرثتو متابعة تنفي
الصفقة  .غير أنو يحق للسلطة صاحبة الصالحية فس االلتزاـ بناء على طلب من يعنيهم األمر  ،أك إذا
اعتبرت أف تنفي الصفقة بصورة حسنػة ال يمكن ضمانو إال بأىلية الملتزـ الشلصية .
ب -يفس العقد حكمان بين اإلدارة كالملتزـ ال م يعلن إفالسو كتطبق في ى ه الحالة أحكاـ قػانوف المحاسػبة العموميػة
.
 -:اإلقصاء عن الصفقات :
فضػالن عػػن حػاالت اإلقصػػاء عػػن االرػتراؾ فػػي صػػفقات الدكلػة الناتجػػة عػػن األحكػاـ التشػػريعية أك التنظيميػػة ،
يحق للمدير العاـ لقول األمن الداخلي أف يقصي الملتزـ عن تعهدات قول األمن الداخلي لمدة محػددة أك غيػر
محددة لألسباب التالية :
 خدعة ارتكبها أك محاكلة خدعة . إخالؿ جسيم أك اخالالت متكررة في التزاماتو أك في الموجبات المفركضة عليو بموجب بنػود الصػفقة.
 فقداف األىلية المثبت حسب األصوؿ .يػػدعى الملتػػزـ قبػػل اتلػػاذ القػػرار القاضػػي بإقصػػائو إلػػى تقػػديم دفوعاتػػو ضػػمن مهلػػة يحػػددىا المػػدير العػػاـ لقػػول األمػػن
الداخلي .
يبلغ الملتزـ قرار إقصائو  ،كترسل نسلة عن ى ا القرار إلى بقية إدارات الدكلة على سبيل إعطاء العلم .
الباب السادس
تسػديػد الحقػوؽ
 -:طرؽ التسديد :
تطبق في طرؽ التسديد أحكاـ النصوص التنظيمية المالية المرعية اإلجراء على أنو :
أ -يمكن  ،بمعرفة الملتزـ األساسي  ،للعاملين مع الملتزـ كالمقبولين به ه الصفقة بموجب نص صريح في
العقد أك بموجب ملحق تع ديلي لو  ،الحصوؿ مباررة على دفعات على الحساب كعلػى الرصػيد المطػابق
للجػػزء مػػن ال لػػوازـ ا ل ػ م أم نػػوا تحقي قػػو رػػرط إث بػػاتهم ل ه ػ ا الرصػػيد ب مػػا لػػديهم مػػن م سػػتندات

كر ػػرط أف ال ت ك ػػوف ال ص ػػفقة ق ػػد ج ػػرل الت ن ػػازؿ عن ه ػػا كل يػ ػ ان م ػػن ق ب ػػل المل ت ػػزـ كف قػ ػ ان للش ػ ػػػ ركط
المحددة في
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ب -القوانين المرعية اإلجراء .
ج -ال يمكن للعاملين مع الملتزـ حتى المقبولين منهم أف يحصلوا على سلفات .
د -يعين العقد حساب الملتزـ المصرفي كحساب العاملين معو المقبولين لالستفادة من التسديد المبارػر فػي
حالة كجودىم .
السلفات ػ الدفعات على الحساب :
تطبق بشأف الس لفات كالدفع على الحساب أحكػاـ القػوانين كالنصػوص التنظيميػة الماليػة المرعيػة اإلجػراء  ،علػى
أنو ال يحق للملتزـ أف يتصرؼ بالمؤف التي من اجلها حصل على سلفات أك دفعات على الحساب لغايات أخرل غير
الملحوظػػة فػػي الصػػفقة إال بموافقػػة اإلدارة  .ككػػل ملالفػػة لهػ ا الشػػرط تسػػتوجب إعػػادة السػػلفات أك الػػدفعات علػػى
الحساب على الفور مع االحتفاظ بحق تطبيق التدابير الملحوظة في المادة  181السابقة بحقو .
ليس لدفع السلفات كالدفعات على الحساب صفة الدفع النهائي  ،فالمستفيد منهػا يظػل مػدينان بهػا حتػى تسػديد
قيمة الصفقة نهائيان .
الدفع النهائي ػ دفع الرصيد :
يمكن أف تلحظ الصفقة تنظيم حسابات جزئية نهائية بمواعيد محددة أك لدفعة أك لعدة دفعات من التسليم
أ-
أك إلنجاز قسم أك أقساـ من الصنع كذلك لتحديد المبالغ المستحقة لكل دفعة أك لكل قسم من الصفقة
.
ب  -بعد التسلم النهائي للوازـ موضوع الصفقة  ،أك موضوع الدفعة من التصفية إذا كانت الصفقة مجزأة  ،على
الدائن أف يقدـ إلى المصلحة الملتصة الفاتورة المنف ة المطابقة للوازـ المنجزة .
 إذا لم تقدـ الفواتير خالؿ مهلػة سػتة أرػهر اعتبػاران مػن تػاري التسػلم النهػائي للػوازـ يحػق لػإلدارة أفتبادر إلى إجراء التصفية على أساس حساب يوضع من قبلها كيبلغ للملتزـ .
 إذا لم تنص الصفقة عن مهلة أطوؿ فكل اعتراض حوؿ حساب نهائي جزئي يجب أف يقدـ من قبلملتزـ الصفقة إلػى السػلطة المسػؤكلة عػن ىػ ه الصػفقة أك إلػى أم رػلص تعينػو ىػ ه األخيػرة ضػمن
مهلة ثالثين يومان اعتباران من تاري تبلغ الحساب .
 كل اعتراض على قيمة الرصيد يجب أف يقدـ بالشركط نفسها . عند انقضاء ى ه المهلة يعتبر الملتزـ قابالن بالحساب الجزئي أك بقية الرصيد . ال يقبل من الملتزـ أف يقدـ  ,عند تبلغو قيمة الرصيد  ،أم اعتراض على الحسابات الجزئية النهائيةأك على حسابات الغرامات التي سبق أف قبل بها أك اعتبر قابالن بها .
 إذا اعترض الملتزـ على قيمة الرصيد كرفض تسلمو يوضع المبلغ أمانة لحسػابو فػي صػندكؽ اللزينػة.
 ال يمكن دفع الرصيد قبل أف يفي الملتزـ بجميع التزاماتو .اإلثباتات كالمهل :
أ -تحدد في الصفقة اإلنجازات التي يمكن للملتزـ أف يطلب ألجلها دفع سلفات أك دفعات على الحساب
أك دفع رصيد .
ب -إف المهلة المعطاة لإلدارة لتقرير الدفع ىي خمسة عشر يومػان إذا كانػت اإلثباتػات المطلوبػة تتعلػق بتقػديم
الفاتورة  ،كرهرين في الحاالت األخرل على أف تبدأ ى ه المهل اعتبػاران مػن تػاري إسػتالـ طلػب الملتػزـ
المعزز باإلثباتػات الالزمػة  .أمػا إذا اعتبػرت اإلدارة أف ىػ ه اإلثباتػات غيػر كافيػة فيتوجػب عليهػا  ،ضػمن
المهلة نفسها  ،أف تطلب من الملتزـ إثباتات إضافية .
ج -بعد انقضاء فترة خمسة عشر يومان اعتباران من نهاية المهلة المعطاة لإلدارة بالشركط الم كورة أعاله يفرض
ما يلي :
 -1تسرم حكمان فوائد التأخ ر لصالح الملتزـ إذا لم تكن اإلدارة قد قامت بتقرير الدفع .
 -8تتوجػػب فوائػػد التػػأخر نتيجػػة لػ لك مػػن اليػػوـ ال ػ م يلػػي انقضػػاء المهلػػة حتػػى اليػػوـ الػ م تبػػادر فيػػو
اإلدارة إلى اتلاذ اإلجراءات اآليلة إلى إعطاء الحق بقبض الرصيد أك دفعات على الحساب .
د -فػػي الصػػفقات ذات األسػػعار المؤقتػػة كالصػػفقات المعدلػػة خػػالؿ التنفي ػ أك المفسػػوخة جزئي ػان أك كلي ػان ،
كعنػػدما يتوجػػب بإصػػدار قػػرار مػػن قبػػل المديريػػة العامػػة لقػػول األمػػن الػػداخلي بسػػبب عػػدـ اتفػػاؽ الفرقػػاء
لتحديد السعر النهائي أك قيمة التعويض عن الفس فإف تأخر صدكر ىػ ا القػرار إلػى أكثػر مػن ثالثػة أرػهر
اعتباران من تاري تقديم طلب صاحب العالقة لتسوية الوضع استنادان إلػى قػرار الفسػ النهػائي مػن رػأنو أف
يفسح المجاؿ للمطالبة بفوائد تأخر .
دفع المبالغ المتوجبة على الملتزـ :

تحسم المبالغ ال متوجبة على الملتزـ نحو اإلدارة مباررة من اصل قيمة المبالغ المتوجبة عليها للملتزـ  .كفي
حالة عدـ كفاية المبالغ األخيرة  ،أك عدـ كجودىا  ،يدعى الملتزـ كفقان للقوانين المرعية اإلجراء إلى دفع الباقي
 ،أك دفع كامل الرصيد لللزينة .
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المػادة  -: 131اللالفات :

اللالفات كتسوية النػزاعات

يتوجب على الملتزـ أف يعرض على المديرية العامة لقول األمن الداخلي أك على المرجع المعين من قبلهػا كػل

خالؼ يطرأ بمناسبة تنفي الصفقة .

أما عندما يكوف اللالؼ منصبان على األحواؿ المشار إليها في المادة  111كما يليها من الفصػل الرابػع عشػر

من الباب الرابع من ى ا الدفتر فإف المهل الممنوحة له ه المرحلة من المعامالت تكوف تلك الملحوظػة فػي ىػ ه

المواد .

في الحاالت األخرل يتوجب على الملتزـ أف يقدـ اعتراضو في مهلة ثالثين يومان اعتباران من يوـ نشوء اللالؼ

 ،في حين تتمتع ا لمديرية العامة لقول األمن الداخلي أك المرجػع المعػين مػن قبلهػا فػي دفتػر الشػركط اللػاص أك

العقػػد بمهلػػة رػػهرين اعتبػػاران مػػن تلقػػي طلػػب الملتػػزـ  .كإف عػػدـ إصػػدارىا فػػي المهلػػة المػ كورة أم قػػرار فػػي ىػ ا
الشاف يعتبر بمثابة رفض للطلب .

في جميع األحواؿ  ،بما فيها تلك المشار إليها في الفقرة الثانية من ى ه المادة  ،إذا قرر الملتزـ االعتراض

على القرار الضمني أك الصريح المتل على ى ا الصعيد يمكنو خالؿ مهلة رهرين أف يرفع إلى المديرية العامة
لقول األمن الداخلي طلبان يشرح فيو أسباب اعتراضو كي كر فيو المبلغ ال م يطالب بو .
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

