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 مناقصةدفتر شروط 

ة آلي تسويق نظام رصد ومتابع لزوم مشروعFinancial Audit تدقيق مالي تلزيم خدمة  
حاث ة األبالذي ينفذ في مصلحضد ذباب الزيتون والفاكهة المتوسطية في منطقة المتوسط 

 العلمية الزراعية
 
 
 

 المادة األولى:موضوع المناقصة:
دمة ختلزيم لعية مناقصة عامة بواسطة الظرف المختوم تجري مصلحة األبحاث العلمية الزرا

يتون تسويق نظام رصد ومتابعة آلي ضد ذباب الزلزوم مشروع  Financial Auditتدقيق مالي 
بحاث حة األفي مصل الممول من االتحاد األوروبي والمنفذ في منطقة المتوسط سطيةوالفاكهة المتو

فقة ئح المراللوا جة فيما يلي وفي لألحكام والشروط المدرتنفذ هذه الصفقة وفقا  . العلمية الزراعية
 ا.وط هذربطا  التي تبين الكّميات والشروط الفنيّة والتي تعتبر جزءا  متمما  لدفتر الشر

 
 المادة الثانية:حّق االشتراك:

يُحصررر حررّق االشررترا  بهررذه المناقصررة بالشررركات والميسسررات الررذين يختّصررون بطبيعررة هررذه  .1
ذلر   يهم تقديم إفادة رسمية صادرة عن "غرفة التجارة والصناعة والزراعة" تثبتالصفقة وعل

 ويمكرن االستعاضرة عرن هرذه اةفرادة بصرورة عنهرا شررط إبرراز اةفرادة األساسرية خر ل جلسررة
  المناقصة وقبل فّض العروض.

 رضفي حال توقيع العرض بالوكالرة يجرب علرل الوكيرل تقرديم توكيلرم الرسرمي فراذا كران العرا  .2
 شركة يجب أن يذكر اسمها وعنوانها ومركزها الرئيسي وأن يضّم إلل العرض نسخة عن عقد

 الشراكة ويحتفظ بم في ملف التلزيم.

تفررّض لجنررة المناقصررات العررروض المقدمررة بحضررور أو بنيرراب العارضررين أو مررن ينرروب عررنهم  .3
ات الفنيرة اةستشرارجراء براحرق ال أحمهد البيطهارالمشهروع  التيترأسهها منسهق وللجنة التلزيم 

 ال زمة إذا رأت ضرورة لذل .

 ال يحق للعارض أن يتقدم بأكثر من عرض واحد لإلشترا  بهذه المناقصة.   .4
 

 :المادة الثالثة
تعلّقة  ت الملمراسعلل كل ملتزم أن يتّخذ لنفسم مح   مختارا  ةقامتم لتتمكن المصلحة من تبلينم ا

نات ةع ن محل إقامتم يعتبر تعليق المراس ت علل لوحة ابهذه المناقصة، وفي حال عدم تعيي
 عهد عللالمت رياق تبلينا  قانونيا . وفي حال توجيم كتاب إلل-لدى المصلحة في محطة تل العمارة

دارة إاب إلل الكت عنوان محل إقامتم المختار من قبلم وفقا للفقرة السابقة من هذه المادة وأعيد هذا
لكتاب اضمون ر البريد بسبب تنيّب المتعهد أو رفض التبليغ، اعتبر تعليق مالمصلحة من قبل دوائ

 علل لوحة اةع نات في محطة تل العمارة تبلينا  قانونيا .
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 :التأمين المؤقت والتأمين النهائي: رابعةالمادة ال
 750/قـدره تـرا  بهذه الصفقـة بمبلـغ حّددت قيمة التأمين الميقـت الذي يجـب تقديمـم ل ش.1

USD/ 000 000 17/أو دوالر أميركي ال غير  وخمسون ةيامعبس L.L/  سبعة عشر مليون
من اليوم التالي لتاريخ إجراء علل أن ال يقّل مفعولم عن تسعين يوما  ال غير ليرة لبنانية 
ملتزم، وحّدد مقدار التأمين النهائي بمبلغ عشرة بالمئة من قيمة الصفقة الراسية علل ال المناقصة

 وال يقل مفعولم عن سنة كاملة من تاريخ تبليغ الملتزم تصديق االلتزام.
 يكون التأمين الميقت والتأمين النهائي باعتماد إحدى وسيلتي الضمان اآلتيتين:  .2

 بموجب كفالة نقدية تدفع إلل صندوق المصلحة علل أن يرفق اةيصال األصلي بالعرض -أ
 مع المستندات المطلوبة.

كتاب ضمان صادر عن أحد المصرارف المعتررف بهرا لردى الدولرة اللبنانيرة وفرق بموجب  -ب
كرون تالصينة المرفقة ربطا  بردفتر الشرروط هرذا والمعتبررة جرزءا  ال يتجرزأ منرم علرل أن 

 " مع ذكر اسم المناقصة. مصلحة األبحاث العلمية الزراعيةمحررة باسم "
عرل إذا لرم يفواريخ تبليرغ الملترزم تصرديق االلترزام، يقّدم التأمين النهائي خ ل عشرة أيرام مرن تر .3

 .خمسة وعشرون دوالر أميريكيقدره يطبّق بحقم جزاء تأخير يومي 
ن ، أمرا الضرمايلصق علل كتاب الضمان الميقرت طرابع مرالي بقيمرة عشررة آالف ليررة لبنانيرة. 4

 جراء.المرعية اةالنهائي فيجب أن يكون مستوفيا  الطابع المالي وفقا  لألصول القانونية 
زم تقرديم في حال بلوغ قيمة الجزاء المفروض قيمة الترأمين الميقرت المقرّدم يتوّجرب علرل الملتر .5

يم امرم بتقردتأمين جديد بنفس الطريقة المشار إليها أع ه بقيمة التأمين الميقت وفي حرال عردم قي
يرع تّخراذ جمعتبراره نراك   واالتأمين الجديد يحق لإلدارة فسخ االلتزام علل حسابم ومسريوليتم وا

 اةجراءات القانونية بحقم.
 

 :إعادة التأمين:خامسةالمادة ال
اد لهرم يعر ،إن التأمين الميقت العائد إلل عروض لم تقبل أو لم ترسو المناقصرة علرل أصرحابها. 1

 فور انتهاء جلسة التلزيم بعد أخذ توقيعهم علل استعادتم. 
كتراب خطري  للملترزم فيعراد لرم بعرد تقديمرم الترأمين النهرائي بموجربأما الرـتأمين الميقرت العائرد . 2

م لمصرلحة برويبقل التأمين في كلترا الحرالتين بالنسربة للملترزم سراريا  حترل إعادترم طالمرا تحرتفظ ا
 لضمان حقوقها إذا لزم األمر.

لشروط ار ن دفتم ةعشرلثة ثاالمحددة في المادة ال ث ث سنواتمرور  يعاد التأمين النهائي بعد. 3
وقع من لكتاب مستنادا  اوذل  هذا بموجب طلب خطي من الملتزم وبعد موافقة المدير العام 

 رئيس الوحدة المختصة يفيد فيم عن است مم التقارير الث ثة.
 

 طريقة تقديم العروض: :دسةالمادة السا
 تقّدم العروض ضمن ث ث غ فات مقفلة علل الشكل التالي : 

 ف األول:يتضمن الغال -أ 
 (Annex from 1 to 7) والجررداول TOR)والمواصرفات  دفترر الشرروط الخراذ هذا .1

األصرلي الموقرع مرن  مرفرق باةيصرال قبل العارضمن  اعلل جميع صفحاتهومختومع موقّ 
 المصلحة لقاء شراء هذا الدفتر.

 من دفتر الشروط هذا. لرابعةالتأمين الميقت المذكور في المادة ا .2
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ض عليررم مررن قبررل العررار ع ومختههوممعبههأ بخههط اليههد وموقّههدفتر الشررروط التعهررد المرفررق برر .3
ويجررب تعطيررل جميررع الطوابررع  وملصررق عليررم طررابع مررالي بقيمررة خمسررين ألررف ليرررة لبنانيررة

 .الملصقة بذكر التاريخ وبالتوقيع عليها
راجرع صورة مصدقة عن اةذاعة التجارية أو التفويض بحق التوقيع مسج   رسميا  لدى الم .4

 ال يعود تاريخ تصديقها ألكثر من ستة أشهر من تاريخ جلسة التلزيم.صة المخت
ه لمثرل هرذإفادة رسمية من غرفة التجارة والصناعة والزراعة تثبت برأن العرارض يتعراطل  .5

موضرروع المناقصرة الصررادرة فري العررام الررذي يجرري فيررم التلرزيم صررالحة بترراريخ الصرفقات 
 ، عند اةقتضاء.قصات العمومية()صالحة لإلشتراك في المناجلسة التلزيم 

مديريررة -صررورة مصرردقة عررن شررهادة تسررجيل الشررركة أو الميسسررة لرردى وزارة الماليررة   .6
يسرتعاض ومن تاريخ جلسة التلزيم  ال يعود تاريخ تصديقها ألكثر من ستة أشهرالواردات 

قررم ربهررذه الشررهادة عررن تقررديم بررراءة ذمررة ماليررة وذلرر  عمرر   بتعمرريم معررالي وزيررر الماليررة 
 .14/3/2006تاريخ  1ذ/446

القيمهة صورة مصدقة عن شهادة تسرجيل الشرركة أو الميسسرة فري مديريرة الضرريبة علرل  .7
ر مهن ال يعود تهاريخ تصهديقها ألكثهر مهن سهتة أشههإذا كان العارض خاضعا  لها، المضافة

لين ، أو صورة مصدقة عن إفادة عدم التسجيل للعارضرين غيرر المسرجتاريخ جلسة التلزيم
زم لحالة يلتمن تاريخ جلسة التلزيم وفي هذه ا يعود تاريخ تصديقها ألكثر من ستة أشهر ال

 . العارض بسعره وأن أصبح مسج   في فترة التنفيذ

براءة ذمة ماليرة مرن الصرندوق الروطني للضرمان االجتمراعي تكرون صرالحة بتراريخ إجرراء  .8
شهتراك فهي المناقصهات صهالحة لالالمناقصة أو نسرخة مصردقة عنهرا تظهرر بوضروه بأنهرا 

 العامة.

ال نران خبراء المحاسبة المحلفيين فري لبت أن العارض هو عضوا  في نقابة إفادة مصدقة تثب .9
 أشهر. 6يعود تاريخ تصديقها ألكثر من 

روع محرددة خر ل مردة تنفيرذ المشر االنجليزيهةثالثة تقارير باللغهة تعهد من العارض بتقديم  .10
 حسب التواريخ التالية:

 1/7/2022التقرير األول قبل -       
 1/12/2022التقرير الثاني قبل  -       
  20/2/2023التقرير النهائي قبل  -       

 يحتهوي CDق بقهر  مهدم  ل الملتهزم ومرفهمهن قبهعلى أن يكون كل تقرير موقع ومختهوم 
 على هذا التقرير.

النظرام التأسيسرري عررن عقرد الشرراكة  أو  إذا كران العرارض شرركة يجررب عليرم تقرديم صرورة .11
 ألكثر من ستة أشهر من تاريخ جلسة التلزيم. للشركة ال يعود تاريخ تصديقها 

 علرل ع العرض شخذ غير صاحب الشركة مصدقا  من كاترب العردلتفويضا  قانونيا  إذا وقّ  .12
مفهوض ال يعود تاريخ هذا التوكيل ألكثر مهن سهنة ص صهورة عهن الهويهة الشخصهية للأن 

 بالتوقيع.

ا مهن قبلهه انونياً أو توكيالً من الشركة أو المؤسسة العارضة للشهخ  المنتهدبتفويضا ق .13
 .صالح لمدة سنة من تاريخ توقيعه يخوله حضور جلسة المناقصة

 تصريح عن نماذج التوقيع في حال وجود مفوض عن الشركة مصدقة من كاتب العدل.  .14
بت أن العارض قام خ ل   ( تث إفادات 3على األقل إفادات مصدقة من المراجع المختصة    .15

السررنوات الخمررس الماضررية بتنفيررذ أعمررال فرري مجررال الترردقيق المررالي. إذا تسرراوى أكثررر مررن 
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  3الههذي قههدم عههدداً أكثههر مههن عررارض فرري السررعر األدنررل المقرردم تكررون األفضررلية للعررارض 
 إفادات خبرة مصدقة. 

 
 ".المستنــداتويذكر علل ظاهر الن ف اسم العارض وعبارة "   

 
 لمغلف.ايجب لصق الئحة على غالف المستندات يذكر فيها كل المستندات الموجودة داخل –ب 
 
 يتضمن الغالف الثاني: -ج

موقّهههع غررر ف منلرررق يتضرررمن الئحرررة األسرررعار وفقرررا  للنمررروذج المرفرررق بررردفتر الشرررروط هرررذا 
 ل صفحاتها من قبل العارض وال تحتوي أي شطب أو حّ  أو تطريز.علومختوم

 
 "."األسعارظاهر الن ف اسم العارض وعبارة  ويذكر علل

 
 الغالف الثالث: - د
رض )مكههان مههن قبههل العهها اوالمختههوم عليهمهه الغالفههان المغلقههان األول والثههاني والموقههعيوضررع -

ن م اسم ومكاوالمطبوع علي الموقّع والممهور من المصلحة إغالق المغلف( ضمن الغالف الثالث
ن مهعلهى أن يخهتم م أية عبرارة أخررى كاسرم العرارض أو سرواها. وتاريخ المناقصة وال يذكر علي

 قبل المصلحة على مكان اإلغالق عند استالم العرض.
 إن عدم التقيّد بأّي شرط من الشروط المذكورة أع ه ييدي إلل رفض العرض المقّدم. -
 لساعةا رياق قبل–لزراعيةتسلّم العروض باليد إلل إدارة المصلحة في محطة تل العمارة ا - 

د من آخر يوم عمل يسبق تاريخ إجراء المناقصة ويرفض كل عرض يصل بععشرة الثالثة 
 هذا الوقت أو يقّدم بنير هذه الوسيلة.

اريخ تتحدد  عند حدوث طارْى ما يحول دون المذكور أعاله، تُصدر إدارة المصلحة مذكرة -
 .إستقبال العروض وإجراء المناقصة

 
 

 لعارض ما يلي:: على االسابعةالمادة 
ي مستند يجوز استكمال أ.ت المطلوبة في المادة السادسةأن يكون عرضم شام  لكافة المستندا. 1

لجلسة اشرط أن يكون هذا المستند موجود مع العارض أثناء  بعد بدء جلسة فّض العروض
لك، أو سهمياً بهذأنه يسمح بالتوقيع على المستندات التي فاتهه توقيعهها إذا كهان مهوكالً ر كما

 لصق طوابع لم تكن ملصقة أصالً إذا كانت معه داخل الجلسة.
ات أن يبرز النسخة األصلية خ ل جلسة المناقصة في حال تقرديم صرورة عرن أي مرن المسرتند .2

 .سترجاع أية معاملة من محتويات العرضيحق له اال والمطلوبة 
ة والمواصررفات والشررروط الفنيّرر . أن يتقررّدم برردفتر الشررروط الخرراذ والتعهررد والئحترري األسررعار3

ت طائلة الموقعين من قبل مدير عام المصلحة وعدم استبدالهم بأوراق ثانية ال تكون موقعة تح
 رفض العرض.

 يشترط توقيع ووضع ختم الشركة على كل صفحات دفتر الشروط.. 4 
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 :الثامنةالمادة 
وغيرهرررا مرررن  T.V.Aفيهرررا تعتبرررر األسرررعار نهائيرررة وتشرررمل كافرررة المصرررارفات والضررررائب بمرررا 

 .المصارفات
 

 :نوع العملة:تاسعةالالمادة 
يرهرا إن كافة المعام ت المالية الواردة في دفتر الشرروط هرذا بخصروذ األسرعار والتأمينرات وغ

 . األميركيبالدوالر يجب أن تكون 
 
 

 :عاشرةالالمادة 
وذلر   كامرل المناقصرةإلنراء يحق لمدير عام المصرلحة تخفريض أو زيرادة الكميّرات الملّزمرة أو  .1

 .علل ضوء االعتمادات المتوفرة في المشروع
 
 

 :إعالن نتيجة المناقصة:عشرة حاديةالالمادة 
 .قّدم أنسب األسعارالذي يعلن ملتزما  بصورة ميقّتة العارض  .1
بيرنهم  إذا تساوى عدة مناقصين بالسرعراألدنل وبالشرروط المطلوبرة تعراد عندئرذ المناقصرة فرورا   .2

واهم، فرراذا رفررض المناقصررون المررذكورون تقررديم عررروض جديرردة أو إذا ظلّررت األسررعار دون سرر
 متساوية عيّن الملتزم بطريقة القرعة فيما بينهم.

 بعرد  بهرا إالّ إن السعر المقدم من الملتزم ال يمكن تنييره وال تعتبر المناقصة نهائية وال معمروال   .3
ليرم إالتصرديق بموجرب مرذّكرة تبليرغ موّجهرة مصادقة المراجع المختصة وإب غ الملترزم نتيجرة 

 ويعتبر تاريخ تبلّنم بدء مباشرة العمل.
 

 
 عشرة:مهل التبليغات والتنفيذ: ثانيةالمادة ال

ة، المناقصر يبقل الملتزم الذي رسا عليم االلتزام ملزما  بعرضم لمدة تسعين يوما  من تاريخ إجرراء
 طيررا  إلررلتصررديق االلتررزام يحررق لررم أن يقرردم طلبررا  خ وإذا انتهررت مرردة التسررعين يومررا  هررذه ولررم يبلّررغ

ور م بعرد مررالمصلحة يطلب فيم اعتباره في حّل من تعهداتم ويجاب إلل طلبم، أما إذا تبلّغ االلتزا
 داتم.المدة المذكورة دون أن يكون قد تقّدم بطلبم المشار إليم فيبقل مسيوال  عن جميع تعهّ 

 
 

 : الصفقة عشرة:مهلة انجاز ثالثةالمادة ال
 صرديقمرذكرة ت مرن تراريخ تبلرغ الملترزم سهنة واحهدةالمهلة االجمالية ةنجاز هذه الصرفقة هري إن 

 لمشروع. االلتزام، وهذه المدة قابلة للتمديد في حال وافق االتحاد األوروبي علل تمديد فترة ا
 
 

 عشرة::إعتبار الملتزم ناكالً: المادة الرابعة
نفّرذ بحقرم جرزاء تسرليم أي مرن التقرارير الث ثرة فري الموعرد المحردد  عرن إذا تأخر الملتزم عرن . 1

ذل  التأمين النهائي المقّدم منم دون الحاجة  ويضمن عشر دوالرات أميريكيةتأخير يومي قدره 
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إلل إنذار أو استصدار أي نذ آخر. وإذا فاقت قيمة الجرزاء الترأمين المقرّدم مرن الملترزم وجرب 
 ه القيمة وإالّ اعتبر ناك  .علل هذا األخير تأمين هذ

حرق ه الحالرة يويعتبر ناك   أيضا  الملتزم الذي يمتنع عن تنفيذ أحكام دفتر الشروط هذا وفي هذ. 2
 االتفراق لمدير عام المصلحة أن يصادر التأمين وأن يعيد التلزيم بطريقة المناقصة أو بطريقرة

ل عراد ى التلرزيم الجديرد إلرل سرعر أدنرالرضائي علل عهدة ومسيولية الملترزم الناكرل. فراذا أد
 ل الفررق.الفرق  إلل صندوق المصلحة أما إذا أدى إلل زيادة في السعر فيتحّمل الملتزم الناك

عدم  يضمن تنفيذ ذل  التأمين المصادر دون الحاجة إلل إنذار أو استصدار أي نذ آخر. عند
 لة وغير المنقولة.كفاية قيمة التأمين تنفذ البقية من أموال الملتزم المنقو

 
 

 كيفية الدفع::  عشرةخامسة المادة ال

كهة تسويق نظام رصد ومتابعة آلي ضد ذباب الزيتون والفامشروع  تدفع المصلحة مباشرة عبر
 األبحراث ينفرذ فري مصرلحةممرول مرن االتحراد األوروبري والرذي ال المتوسطية في منطقرة المتوسرط

او  شي  جببمو بالدوالر األميركي ،معلل الملتزي رست قيمة الصفقة الت ثمن ،العلمية الزراعية
حسرب سرعر الصررف علرل منصرة صريرفة وذلر  علرل بالليرة اللبنانية  ، أوحوالة مصرفية
 :تحدد كما يليث ث دفعات 

 من قيمة الصفقة اةجمالية عند تسليم التقرير األول.  %20الدفعة األولل ونسبتها  -
 من قيمة الصفقة اةجمالية عند تسليم التقرير الثاني. %20ونسبتها الدفعة الثانية  -
 عند تسليم التقرير النهائي. %60الدفعة الثالثة واألخيرة وقيمتها  -

 ة مرفقرا  وذل  استنادا  إلل محضر االسرت م الميقرت المرنّظم مرن قبرل لجنرة االسرت م المختّصر
 بفاتورة من الملتزم وذل  بعد تقديم طلب خطي منم.

 
 عشرة:فصل الخالفات: لسادسةاالمادة 

 لتزام.هذا اال إن المحاكم اللبنانية هي المرجع الصالح لحّل الخ فات التي يمكن أن تنشأ جراء تنفيذ
 
 

 :تطبيق النصو  العامة:المادة السابعة عشرة
نين يخضررع هررذا االلتررزام ألحكررام نظررام المصررلحة المررالي وألحكررام دفتررر الشررروط العررام وكررل القرروا

 %. المرعية اةجراء لدى المصلحة في كل ما لم يتم علل ذكره في دفتر الشروط هذا واألنظمة
 
 

        
 المدير العام –رئيس مجلس اإلدارة 

 
 ميشال انطوان افرام                                                  
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 تعهــد
 
 

 يلبنان………………………………………………….......……أنا الموقّع أدناه 
 ..............والمتّخذ لي إقامة في ...........................................................

 .............رقم الهاتف:.................................................................... 
 
 

ائرد إلرل والمتّممرة لرم والعمعترفا  باط عي علل دفتر الشروط الخاذ ومسرتندات التلرزيم المرفقرة 
تسويق نظرام رصرد ومتابعرة آلري ضرد لزوم مشروع  Financial Auditتلزيم خدمة تدقيق مالي 

يرة العلمنفرذ فري مصرلحة األبحراث الرذي يذباب الزيترون والفاكهرة المتوسرطية فري منطقرة المتوسرط 
 .الزراعية

 
 ......................................أتقّدم ل لتزام بصفتي: ..................................

ذ وأتعهرررد فررري حرررال رسرررل االلترررزام علررريم أن أقررروم بتنفيرررذه متقيّررردا  بأحكرررام دفترررر الشرررروط الخرررا
 والمستندات المرفقة والمتّممة لم.

 
 

صرردق بوأصررّره بأنررم ال يمكننرري أن أتخررذ أيّررة حجررة مررا بادعرراء الجهررل كمررا إننرري أتعهررد بررأن أُنجررز 
فقرا  سيوليتي ما هو مطلوب تنفيذه لحساب مصرلحة األبحراث العلميرة الزراعيرة وواستقامة وعلل م

 للشروط المطلوبة لهذا االلتزام %
 

 حرر فـي                           
 توقيع المتعهد                               
 
 

 طابع أميري بقيمة خمسين ألف 
 ليرة لبنانية                          

 
 
 
 


