
نظام المناقصات

مرسوم رقم 2866 - صادر في 16/12/1959

إن رئيس الجمھورية اللبنانية،
بناء على الدستور اللبناني،

، المتعلق بالمحاسبة العمومية،1959 حزيران سنة 12 تاريخ 117بناء على المرسوم االشتراعي رقم 
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،

:يرسم ما يأتي

زارة الدفاع الوطني، وقوى األمن، يحدد ھذا المرسوم نظام المناقصات في الدولة باستثناء ما يعود منھا لو -1المادة 
.واألمن العام

نصوص عنھا في ھذا المرسوم على البلديات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة أن تعتمد األسس الم -2المادة 
.في كل ما ال يتعارض وأنظمتھا الخاصة

:فقاً لألحكام المبينة فيما يليتجري مناقصات األشغال واللوازم إدارة المناقصات في التفتيش المركزي و -3المادة 

أوالً - البرنامج السنوي العام

10/2/1962 تاريخ 8703معدلة وفقا للمرسوم  -4المادة 
اء كل مناقصة استناداً إلى طابع السرعة بوضع برنامج المناقصات السنوي لدى كل إدارة مع مراعاة تحديد موعد إجر
...).دراسات استمالكات إلخ(خاذھا وحاجة المصلحة من جھة ومن جھة ثانية، إلى التدابير المسبقة الواجب ات
ارات في برنامج عام سنوي واحد وفقاً ألحكام توحد إدارة المناقصات جميع البرامج السنوية التي تردھا من مختلف اإلد

. من قانون المحاسبة العمومية131المادة 

28/6/1963 تاريخ 13221 والمرسوم 5/2/1963 تاريخ 12037معدلة وفقا للمرسوم  -5المادة 
:تعلن إدارة المناقصات عن البرنامج العام السنوي وفقاً لما ليلي

.بنشره في الجريدة الرسمية
 عن إعداد البرنامج العام السنوي ينشر إعالن في خمس صحف يومية تفيد إدارة المناقصات فيه من يھمه األمر -1

ة طبق األصل عنه ضمن الشروط التي وعن إمكانية اإلطالع عليه في دوائرھا وحتى عن إمكانية الحصول على نسخ
.تحددھا عند االقتضاء



 سنة واحدة تبتدئ فن أول شھر أيار وتنتھي يعاد النظر بھذا البرنامج العام فور تصديق الموازنة وينظم عندئذ لمدة -2
:في آخر شھر نيسان من السنة التالية ويعاد نشره وفقاً لما يلي

يالت التي تقترحھا وذلك قبل الخامس تعيد كل إدارة النظر في الجزء الخاص بھا وتبلغ إدارة المناقصات التعد -أ
.عشر من شھر آذار

 على نشره مرة ثانية بذات الطريقة التي تقوم إدارة المناقصات بإعادة النظر في مجمل ھذا البرنامج العام وتعمل -ب
.نشرتھا في المرة األولى وذلك قبل الخامس عشر من شھر نيسان

قاً للتواريخ المحددة فيه وعند رد مناقصة ما ينبغي التقيد بتنفيذ ھذا البرنامج العام كما نشر في المرة الثانية وف -3
، وكذلك عند رد المناقصة أو استدراج ينبغي إعادة إجراء ھذه المناقصة أو استدراج العروض خالل الشھر التالي

.العروض للمرة الثانية
ھا في ھذا البرنامج إال بموافقة التفتيش ال يجوز تأخير إجراء المناقصة أو استدراج العروض عن التاريخ المحدد ل
.بموافقة مجلس الوزراءالمركزي، وال يمكن تقديم موعد إجراء المناقصة أو استدراج العروض إال 

.ال يجوز مخالفة ھذه القواعد إال إذا أقر ذلك مجلس الوزراء -4

.قصةال يغني اإلعالن عن البرنامج السنوي العام، عن اإلعالن الخاص بكل منا -6المادة 

ثانياً : لجان المناقصات

.ويمكن تعيين لجنة خاصة في كل محافظة. تعين لجنة مركزية للمناقصات في بيروت -7المادة 

.ثل وزارة الماليةتتألف اللجنة المركزية من ھيئات تضم كل منھا رئيساً وعضوين أحدھما يم -8المادة 

ل من كل سنة على جداول تستحصل إدارة المناقصات من مختلف اإلدارات العامة قبل شھر تشرين األو -9المادة 
.ليف اللجنة المركزيةاسمية بعدد من موظفيھا المنتمين إلى الفئة الثالثة على األقل بغية تأ

يم ثالث لوائح، األولى بأسماء يختار رئيس إدارة المناقصات، من ھذه الجداول، الموظفين الالزمين لتنظ -10المادة 
بأسماء األعضاء اآلخرين، بعرضھا على ھيئة رؤساء ھيئات اللجنة، والثانية بأسماء ممثلي وزارة المالية، والثالثة 

. كانون األول15التفتيش المركزي لتصديقھا، قبل 

ويمكنه تشكيل ھيئة . بوعيشكل رئيس إدارة المناقصات من ھذه اللوائح ھيئة واحدة لمناقصات كل أس -11المادة 
:أسبوعية إضافية أو أكثر

.عندما يتعذر على ھيئة واحدة إجراء جميع المناقصات األسبوعية -أ
.خاصة بإجرائھاعندما تستوجب بعض المناقصات، نظراً ألھميتھا أو طبيعتھا، تكليف ھيئة  -ب



بل تاريخ بدء عملھا على يبلغ رئيس إدارة المناقصات كالً من رئيس وعضوي الھيئة قرار تشكيلھا ق -12المادة 
رسل مع الدعوى نسخة عن دفاتر الشروط األقل، ويدعوھم إلى االجتماع في المكان والمواعيد المحددة للجلسات وي

.الخاصة المتعلقة بمناقصات األسبوع
:خة عن كل منوإذا كان العضو يشترك في أعمال اللجنة للمرة األولى ترسل له أيضاً نس

.أحكام قانونية المحاسبة العمومية المتعلقة بالمناقصات -أ
.نظام المناقصات -ب
.دفتري الشروط واألحكام العامة المتعلقة بصفقات األشغال واللوازم -ج

.قوم مقامهإذا تغيب رئيس الھيئة أو أحد عضويھا انتدب رئيس إدارة المناقصات من ي -13المادة 

.تھا حتى إنجازھاإذا انقضى األسبوع المحدد للھيئة، دون أن تتم أعمالھا، استمرت في مھم -14المادة 

عند عدم توفر عدد كاف يؤخذ أعضاء لجان المناقصات في المحافظات من بين الموظفين المحليين، و -15المادة 
.منھم يمكن االستعانة بسواھم من الموظفين

ثالثاً - تدقيق ملفات المناقصات

.أسبوعين على األقلتحيل اإلدارات إلى إدارة المناقصات ملف كل مناقصة قبل اإلعالن عنھا ب -16المادة 

النواقص، وتتأكد بصورة تدقق إدارة المناقصات في محتويات الملف تتثبت من خلوه من المخالفات و -17المادة 
:خاصة من

.إدراج المناقصة في البرنامج السنوي العام أو وجود ترخيص بإجرائھا -أ
.احتواء الملف على المستندات المفروضة -ب
.وجود ما يثبت توفر االعتماد للصفقة -ج
.نين واألنظمةتصديق دفتر الشروط الخاصة من المرجع الصالح وانطباق أحكامه على القوا -د
.أو ترجيح كفة أحد المنافسينخلو دفتر الشروط الخاصة والمستندات من كل ما من شأنه تقييد المنافسة  -ھـ
.ة وبدون أي مبرر فني أو ماليعدم تجزئة األشغال أو اللوازم بغية التھرب من تطبيق األحكام القانوني -و
.صحة تقدير الكميات واألسعار -ز

اإلدارة المختصة مع المالحظات، إذا تبين إلدارة المناقصات أن في الملف نقصاً أو مخالفة، أعادته إلى  -18المادة 
.ى رئاسة التفتيش المركزيفي مھلة خمسة أيام من تاريخ استالمه وأبلغت نسخة عن ھذه المالحظات إل
.تيجة التي اقترنت بھا مالحظاتھاوعلى اإلدارة المختصة أن تعلم إدارة المناقصات خالل خمسة أيام عن الن

رابعاً - تقديم العروض وجلسات المناقصات



.تراعى األصول التالية في تقديم العروض إلى اللجنة المركزية للمناقصات -19المادة 

التي يوجب دفتر يوضع العرض في غالفين مختومين يتضمن األول تصريح المناقص والمستندات  -20المادة 
.الشروط ضمھا إليه ويتضمن الثاني بيان األسعار

، وموضوع المناقصة، والتاريخ المحدد )تصريح أو بيان أسعار(يذكر على ظاھر كل غالف موضوع محتوياته 
.إلجرائھا، واسم المناقص

على ظاھره سوى موضوع المناقصة ويوضع الغالفات ضمن غالف ثالث معنون باسم إدارة المناقصات، وال يذكر 
.لعارض أو صفته أو عنوانهوالتاريخ المحدد إلجرائھا دون أية عبارة أو إشارة مميزة أخرى، كاسم ا

تعطيھا للراغبين في االشتراك تعد إدارة المناقصات نماذج مطبوعة عن التصاريح والبيانات والغالفات و -21المادة 
.في المناقصات دون بدل

ويمكن أن ينص دفتر الشروط . لتقدم العروض إما باإليداع وإما بالتسليم، وإما بالبريد المضمون المغف -22المادة 
.الخاصة على اعتماد بعض ھذه الوسائل دون البعض اآلخر

ل الساعة الثانية عشرة من يجب أن تصل العروض، أياً كانت طريقة تقديمھا، إلى إدارة المناقصات قب -23المادة 
.ل بعد انتھاء المھلةآخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد إلجراء المناقصة، وال يعتد بأي عرض يص

.ال يجوز استرجاع العروض أو تعديلھا أو إكمالھا بعد تقديمھا -24المادة 

.عھدة موظف مسؤوليتم إيداع العروض في صندوق مقفل تضعه إدارة المناقصات في غرفة خاصة ب -25المادة 

.بالثاني أحد موظفيهيكون للصندوق قفالن يحتفظ بمفتاح أحدھما رئيس مكتب المناقصات ويحتفظ  -26المادة 

سلسالً، ويذكر فيه تاريخ يتم تسليم العروض إلى إدارة المناقصات لقاء إيصال مغفل يحمل رقماً مت -27المادة 
.التسلم وموضوع المناقصة بدون اسم المناقص

 المغفل فور استالمھا أو ورودھا، على الموظف المختص تسجيل ھذه العروض والعروض المرسلة بالبريد المضمون
.وين رقم تسجيلھاوإيداع غالفاتھا، دون فضھا، في الصندوق بعد ختمھا والتأشير عليھا وتد

باالشتراك مع الموظف الذي فور انتھاء المھلة المحددة لتقديم العروض، يعمد رئيس مكتب المناقصات  -28المادة 
:يحتفظ بالمفتاح الثاني إلى فتح الصندوق وإخراج

.الغالفات العائدة للمناقصات المقرر إجراؤھا في اليوم التالي -أ
.الغالفات التي ال تحمل تاريخ المناقصة العائدة لھا أو موضوعھا -ب



 إلى مطابقة ما قد 28من المادة ) أ(يعمد الرئيس والموظف فيما خص الغالفات المذكورة في الفقرة  -29المادة 
.صسلم منھا باليد أو أرسل بالبريد المضمون المغفل، على قيود السجل الخا

 لمعرفة المناقصة 28من المادة ) ب(يعمد الرئيس والموظف إلى فتح الغالفات المذكورة في الفقرة  -30المادة 
.التي تعود إليھا

ود لمناقصات اليوم التالي أعاد قفل الغالف فإذا تبين لھما بعد اإلطالع على ظاھر الغالفين الداخليين أن العرض يع
.الخارجي ووقعا عليه وضماه إلى العروض التي أخرجاھا

قعا عليه ودونا عليه تاريخ المناقصة وإذا تبين لھما أنه يعود لمناقصات مقبلة أعادا قفل الغالف الخارجي وو
.موضوعھا وأرجعاه إلى الصندوق

لمناقصة وموضوعھا، أھمال العرض واحتفظ به وإذا لم يتمكنا بعد اإلطالع على الغالفين الداخليين من معرفة تاريخ ا
.الرئيس ليسلم إلى صاحبه عند الطلب

ظف ويحتفظ بالعروض ينظم رئيس المكتب بجميع ھذه العمليات محضراً يوقعه باالشتراك مع المو -31المادة 
.اللجنةالمخرجة في مكتب المناقصات لتسليمھا في اليوم التالي مع الملفات إلى 

.صين من رئيس المكتبتجتمع اللجنة قبل افتتاح الجلسة وتستلم ملفات المناقصات وعروض المناق -32المادة 

ويمكنھا . ن اسم الملتزم الموقتتفتح اللجنة الجلسة لتقرير قائمة المناقصين المقبولين لكل صفقة وإعال -33المادة 
.باألكثريةاالستعانة في مھمتھا بخبراء تعتمدھم إدارة المناقصات وتتخذ قراراتھا 

.تبت اللجنة في المشاكل التي تطرأ أثناء الجلسة بشأن إجراءات المناقصة -34المادة 

.تثبت اللجنة وقائع الجلسة في محضر يوقعه الرئيس والعضوان -35المادة 

مماثلة إذا كانت المؤھالت ال يجوز للجنة أقصاء المناقص الذين سبق قبوله في مناقصة أجريت لصفقة  -36المادة 
ر الزجرية المنصوص عنھا في دفتر الشروط أو الشروط المطلوبة ال تزال متوفرة فيه، ولم يتخذ بحقه أي من التدابي

.واألحكام العامة

الف للشروط المفروضة في ال يجوز للجنة أن تقبل المناقص الذي ھو في حالة إفالس وال العرض المخ -37المادة 
.القوانين واألنظمة وفي دفاتر الشروط العائدة للصفقة

ألسعار، بأن يستدركوا أمامھا ما قد يكون غير أنه يجوز للجنة أن ترخص علناً للمناقصين قبل الشروع بفض بيانات ا
.في عروضھم من نواقص ال صفة جوھرية لھا

وال يجوز وضع . لجنة األخذ بھايعتبر السعر التقديري الموضوع للصفقة حداً أعلى لألسعار التي يمكن ال -38المادة 
.سعر تقديري كحد أدنى للصفقة



سعر المعروض ينقص على إذا لم يتقدم للمناقصة سوى عارض واحد، فال يؤخذ بعرضه إال إذا كان ال -39المادة 
.األقل عشرة بالمئة عن السعر التقديري

لى اإلدارة المختصة بعد االحتفاظ تعيد اللجنة ملف المناقصة فور إعالن النتيجة إلى المكتب الذي يحيله إ -40المادة 
.بنسخة مطابقة لألصل عن محضر المناقصة

لجان المناقصات في تحدد إدارة المناقصات بموافقة ھيئة التفتيش المركزي كيفية سير أعمال  -41المادة 
.المحافظات وتقديم العروض إليھا

خامساً - أحكام خاصة بالمناقصات المحصورة واستدراج العروض

 والفنية والمھنية المطلوبة إلى تقدم في المناقصة المحصورة، المستندات المثبتة توفر المؤھالت المالية -42المادة 
.إدارة المناقصات ضمن المھلة المحددة في دفتر الشروط الخاصة

.يھاتحال المستندات إلى لجنة المناقصات أو إلى لجنة القبول الخاصة للبت ف

بالغھم وإبالغ اإلدارة المختصة ترسل اللجنة الئحة بأسماء المناقصين المقبولين إلى إدارة المناقصات إل -43المادة 
.النتيجة فوراً 

.عشرين ألف ليرةتطبق أحكام ھذا المرسوم على استدراج العروض الذي تفوق قيمته الخمسة و -44المادة 

.1960يعمل بھذا المرسوم اعتباراً من أول كانون الثاني سنة  -45المادة 

.ينشر ھذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة -46المادة 
1959 كانون األول سنة 16الذوق في 
فؤاد شھاب: اإلمضاء

صدر عن رئيس الجمھورية
رئيس مجلس الوزراء
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وزير المالية
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