
 

 

 الـــوزيـــــر

 عقد إتفاق رضائي

 والشبكة الثابتةوالتجهيزات املنشآت وتوسعة  حتديث ألعمال 

 العائدة لوزارة اإلتصاالت

 2022 موازنة قانون إىل إستنادًا

 يف ما بني:

  وزارة اإلتصاالت

 ل فريق أو    ممثلة مبعالي وزير اإلتصاالت       املديرية العامة لإلنشاء والتجهيز

 و

 أوجريو –هيئة إدارة وإستثمار منشآت وجتهيزات شركة راديو أوريان السابقة 

 فريق ثاٍن     املدير العام هليئة أوجريو –ممثلة برئيس جملس اإلدارة 

 

 املقدمة:

) تنظيم وزارة اإلتصاالت وحتديد مالكها واملهام ( قد حدد مهام املديرية العامة  3585/80املرسوم رقم  ملا كان

 إلنشاء وجتهيز املواصالت السلكية والالسلكية بدرس وتنفيذ املقسمات اهلاتفية ومتمماتها واخلدمات املرفقة،

الوظيفة  2الفصل  15الباب  2اجلزء  يفاإلتصاالت قد حلظ يف موازنة وزارة  2022 عامللقانون املوازنة  وملا كان

 .(لرية لبنانيةمليار  مئتان ومثانونل.ل )  280.000.000.000قدرهجتهيزات مبلغ  226البند  461



اإلتفاق الرضائي اليت جتيز  منه على شروط 5-46قد نص يف املادة  244/2021وملا كان قانون الشراء العام رقم 

  عند التعاقد مع أشخاص القانون العام كاملؤسسات العامة. للجهة الشارية أن تقوم بالشراء بواسطة اتفاق رضائي 

تكليف هيئة أوجريو بأعمال  يف املادة األوىل منه  قد حلظ 19/06/2018تاريخ  3269املرسوم رقم  ملا كان و

حتديث وتوسعة املنشآت والتجهيزات والشبكة الثابتة العائدة لوزارة اإلتصاالت على أن يتم توصيف تشغيل وصيانة و

وهيئة  وزارة اإلتصاالت األعمال وكلفتها وآلية تنفيذها ومراقبة حسن التنفيذ مبوجب عقد إتفاق رضائي يعقد بني 

 أوجريو.

 قد نصت على اآلتي: هاملذكور أعال 3269رقم الثانية من املرسوم املادة  ومبا أن

حتدد األعمال املشار إليها يف املادة األوىل أعاله مبوجب إتفاقيات تعقد بني وزارة اإلتصاالت وهيئة أوجريو على 

 أن تغطى كلفة هذه اإلتفاقات من ضمن اإلعتمادات امللحوظة يف موازنة وزارة اإلتصاالت هلذه الغاية.

 .2022الفريق األول بالئحة مشاريع للعام  ومبا أن هيئة أوجريو تقدمت بعد مناقشة

  .ولضرورة تأمني إستمرارية العمل يف مرفق اإلتصاالت وضرورة حتديثه وتطويره 

  

 :بني الفريقني على ما يلي لذلك مت اإلتفاق

 

 جزءًا ال يتجزأ من هذا العقد. (1)مرفق رقم  وآلية العمل املرفقة : تعترب املقدمةاملادة األوىل

احملددة يف اجلدول املرفق يكلف الفريق األول الفريق الثاني بأعمال التحديث والتطوير للمشاريع  الثانية:املادة 

 .2رقم 

 :املادة الثالثة

  .2يف اجلدول املرفق رقم املشاريع املطلوب تنفيذها مت حتديد الئحة  .1

 (.لبنانية لرية مليارمئتان ومثانون )  ل.ل 280.000.000.000 اإلمجالية املقدرة القيمة تكونو

 



إن القيمة الواردة لكل مشروع هي تقديرية ويف حال تبني وجود وفر عند التلزيم ينقل املبلغ اىل بند  .2

بعد موافقة الفريق % من القيمة املقدرة، يتم استعمال االحتياط 15يف حال وجود زيادة ال تتعدى و االحتياط

 .االول

ميكن للفريق األول تكليف الفريق  2املرفق رقم يف حال تبني ضرورة تنفيذ مشروع غري وارد يف اجلدول  .3

يف  يف جدول الئحة املشاريع من بند االحتياطالثاني بهذا املشروع يف حال توفر اإلمكانية املالية لتنفيذه 

 .2املرفق رقم  اجلدول

ق األول أي مشروع مع بيان اجلدوى اإلقتصادية ومدى احلاجة كما ميكن للفريق الثاني أن يقرتح على الفري 

 املشاريع الئحة جدول يف االحتياط بندمن إليه والكلفة التقديرية له يف حال توفر اإلمكانية املالية لتنفيذه 

 .2املرفق رقم  يف اجلدول

أو أية مشاريع مقرتحة جديدة ملوافقة الفريق األول  2رقم  ختضع املشاريع الواردة يف اجلدول املرفق .4

 . (1)مرفق رقم  وختضع يف تنفيذها آللية العمل املرفقة بالعقد

 :ةرابعاملادة ال

للغري وذلك وفقًا آللية  2املرفق رقم  يف اجلدولميكن للفريق الثاني تلزيم املشاريع اإلنشائية الواردة يف  .1

 .(1رقم )مرفق  العمل املرفقة بهذا العقد

يبقى الفريق الثاني مسؤواًل جتاه الفريق األول عن كافة األشغال واملشرتيات واملشاريع والعقود واإلتفاقيات  .2

حلني إستالمها وفقًا لألصول القانونية ويكون  2املرفق رقم  املربمة خبصوص املشاريع الواردة يف اجلدول

 مسؤواًل عن حسن تنفيذ األعمال واملهام املكلف بها واليت جرى التوافق على تلزميها للغري.

 التقارير الشهرية املادة اخلامسة: 

يقدم الفريق الثاني ملدير عام اإلنشاء والتجهيز تقارير شهرية عن تقدم سري األعمال على أن يبدي املدير 

يق الثاني التقيد بهذه يومًا من تاريخ تبلغها وعلى الفر 15اته على هذه التقاريرخالل مهلة العام مالحظ

 املالحظات.

 إستالم األشغال املنفذة :ةسادساملادة ال

إن الفريق الثاني مسؤول جتاه الفريق األول عن أعمال امللتزمني وحسن تنفيذ األشغال وفقًا لدفاتر الشروط 

 التقيد بالربامج الزمنية للعقود واإلتفاقيات اليت جرى التوافق عليها. واملواصفات الفنية وعن



املدير العام   –تشكل جلنة إلستالم األعمال من الغري من أعضاء من هيئة أوجريو يعينون بقرار من الرئيس  .1

 للهيئة مهمتها التأكد من حسن التنفيذ وصحة الكميات املدرجة . 

املنفذة من هيئة أوجريو من أعضاء يسميهم مدير عام اإلنشاء والتجهيز وفقًا تشكل جلنة إلستالم األعمال  .2

األشغال وكمياتها ومطابقتها لشروط العقد وفقاً لقانون  تنفيذمهمتها التأكد من حسن  شراء العام ألحكام قانون ال

 وإستالم األشغال إستالمًا مؤقتًا ونهائيًا وفقًا لألصول. الشراء العام

الثاني بإستالم األشغال من الغري إستالمًا مبدئيًا وليس مؤقتاً وحييل بدوره ملف اإلستالم املبدئي  يقوم الفريق .3

 إىل املديرية العامة لإلنشاء والتجهيز إلستالم األشغال مؤقتًا ونهائيًا.

كفالة رد ال قانون الشراء العام لناحية طرق وإجراءات الشراء ال سيماعلى الفريق الثاني التقيد بأحكام  .4

والتوقيفات العشرية وعدم حتريرها إاَل بعد موافقة املديرية العامة لإلنشاء والتجهيز وإستالمها األشغال إستالمًا 

 نهائيًا.

على الفريق الثاني تسليم كافة مستندات املشاريع واملخططات العائدة هلا ورقيًا والكرتونيًا إىل املديرية  .5

املالك الوحيد هلا حبيث ال يسمح للملتزم أو اإلستشاري املشرف إذا وجد  العامة لإلنشاء والتجهيز اليت تكون

 اإلحتفاظ بأي نسخة عنها حتت طائلة املسؤولية.

ال يكون للفريق الثاني احلق باإلحتفاظ أو بالدخول إىل قاعدة املعلومات املوجودة لدى املديرية العامة  .6

 ات إال بعد أخذ موافقة هذه املديرية.لإلنشاء والتجهيز وإستعمال هذه املستندات واملخطط

  ال توضع األشغال يف اخلدمة الفعلية إاَل بعد إستالمها إستالمًا مؤقتًا وفقًا لألصول القانونية. .7

 : قيمة العقد وطريقة الدفعاملادة السابعة

مبا فيه ل.ل ) مئتان ومثانون مليار لرية لبنانية(.  280.000.000.000 ي هالعقد إن قيمة هذا  قيمة العقد: .1

وفقاً للقيمة املقدرة لكل مشروع إستنادًا  2املرفق رقم ومبينة يف اجلدول  الضريبة على القيمة املضافة مفصلة

 ملا ورد من قبل هيئة أوجريو 

يدفع الفريق األول إىل الفريق الثاني املبالغ اليت إستحقت للغري وفقاً لشروط الدفع امللحوظة   طريقة الدفع: .2

والفرقاء الثالثني وذلك بعد التأشري عليها من قبل  اللجنة املشرتكة  يف العقود املربمة ما بني هيئة أوجريو 

 (1)مرفق رقم وفقًا آللية العمل املرفقة بالعقد. 

 



 لعالقة بني الفريقنيااملادة الثامنة: 

إن الفريق األول هو املالك الوحيد لكافة األصول الثابتة وحقوق اإلستثمار وإدارة البنى التحتية والتجهيزات  .1

وشبكات اإلتصاالت الربية والبحرية، احمللية والدولية، اخلدمات والتطبيقات وقاعدة بيانات الزبائن وال حيق 

 يع . للفريق الثاني اإلحتفاظ بأية مستندات عائدة هلذه املشار

املتعلقة بهذه املشاريع إاَل بعد  ال حيق للفريق الثاني متثيل الفريق األول يف احملافل اإلقليمية والدولية .2

 أخذ موافقة الفريق األول.

 فسخ العقد: ملادة التاسعةا

حيق للفريق األول فسخ العقد مع هيئة أوجريو عند إخالهلا مبوجبات حسن التنفيذ وعدم التقيد مبالحظات  .1

 من هذا العقد. الرابعةالفريق األول وفقًا ملا هو وارد يف املادة 

ويف حال إخالل الغري مبوجب حسن التنفيذ أو باملهل التعاقدية حيق ملدير عام اإلنشاء والتجهيز وبعد أخذ  .2

  .ألحكام قانون الشراء العامالعقد مع الغري وفقًا  موافقة وزير اإلتصاالت الطلب إىل هيئة أوجريو فسخ

 : تكليف إستشاري مشرفعاشرةاملادة ال

 أحكام قانون الشراء العام وفق إستشاريني لصاحلهحيق للفريق األول الطلب إىل الفريق الثاني التعاقد مع 

وضع دفاتر الشروط والتأكد من حسن تنفيذ األشغال املطلوبة من الفريق الثاني على أن يرفع  ملراقبة

لذلك من فقط وتؤخذ اإلعتمادات الالزمة اإلستشاري تقاريره  مباشرة إىل الفريق األول ويتلقى تعليماته منه 

 .2املرفق رقم يف اجلدول  و/أو من بند االحتياط املشاريع ذات الصلة

 موجبات الطرفني : ادية عشراحلاملادة 

 يضع الفريق الثاني بتصرف الفريق األول يف سياق تنفيذه للعقد وعلى نفقته:

من ارات، احلواسيب، الربجميات، األنظمة، قواعد البيانات والتجهيزات اإللكرتونية املكتبية السياآلليات،  .1

 فاكسات وطابعات وآالت تصوير ومستلزماتها.

من وزير االتصاالت إحلاق موظفني او متعاقدين أو أجراء من اهليئة إىل الوزارة ملؤازرتها فنيًا ميكن بقرار  .2

 يف هذه املشاريع على أن تتحمل  هيئة اوجريو كافة األعباء عن هذا اإلحلاق.

 



 : مدة العقدملادة الثانية عشر ا

الثاني بعد موافقة املراجع املختصة كما ميكن مدة هذا العقد سنة واحدة تسري إبتداًء من تاريخ تبليغه إىل الفريق 

 متديد مهلة تنفيذه بناًء ملوافقة الفريقان.

  : ثالثة عشراملادة ال

  اليعمل بهذا العقد ومالحقه إال بعد توقيعه وتصديقه من املراجع املختصة وإبالغه إىل الفريق الثاني.

        

 بريوت يف

 الثاني الفريق      الفريق األول 

  املدير العام –رئيس هيئة أوجريو      وزيـــر اإلتصــــــاالت 

    

   عماد كريديه      جوني القرمم. 

 

 

  



 1مرفق رقم 

 آلية عمل لتلزيم تنفيذ وإستالم املشاريع الواردة يف عقد

 العائدة لوزارة اإلتصاالت املنشآت والشبكة الثابتة حتديث وتوسعة

 اوجريوبني وزارة االتصاالت و هيئة 

 

بكافة تة الشبكة الثاباملرفق، بتحديث وتوسعة أحكام العقد للفريق االول بناء على تعهد قد الفريق الثاني ملا كان 

نشآت املتشمل تأهيل وتطوير وحتديث والتوسعة اليت  من خالل مشاريع التطوير والتحديث وخدماتهامكوناتها 

 ،وخدمات جديدة ومتطورة على القطاعإدخال تقنيات وعلوماتية املتجهيزات وأنظمة الو

اقرتاح وحيث انه على الفريق الثاني عرض اقرتاحات التحديث والتوسعة على الفريق االول ضمن خطة شاملة مع 

 واجلدوى التقنية والكلفة التقديرية لكل مشروع،املنوي تنفيذها  املشاريع

 ، التحديث والتوسعةوللتأهيل  املشاريع االنشائية العائدةتلزيم احلق بلفريق الثاني حيث ان العقد اجلاري اعطى او

 وحيث ان الفريق االول يتمثل يف ملحق هذا العقد باملديرية العامة لإلنشاء والتجهيز 

 مت االتفاق بني الفريقني لذلك

 لتنفيذ االعمال واخلدمات واملشاريعللتلزيم وعلى آلية العمل التالية 

 : اقدابرام الصفقات والتع: أواًل

يبدي الفريق األول رأيه بعد عرض الفريق الثاني على املديرية العامة لإلنشاء والتجهيز مشاريع ملف التلزيم  .1

املتضمن دفاتر الشروط اخلاصة واملواصفات الفنية لألعمال واخلدمات واملشاريع املنوي تنفيذها خالل 

 أسبوعني من تاريخ اإلستالم. مهلة 



أو ميكن للفريق االول أن يزود الفريق الثاني بدفاتر الشروط واملواصفات الفنية املعتمدة لديه إلعتمادها 

 اإلستئناس بها.

عد موافقة الفريق األول، يقوم الفريق الثاني بإطالق املناقصة العمومية أو أي طريقة من طرق الشراء األخرى ب .2

عند اإلعالن عن العرض قراره وكامل سجل إجراءات الشراء ل وفق قانون الشراء العام ويرفع للفريق األو

على ان يشارك يف جلنة التلزيم ممثالً عن املديرية العامة لإلنشاء والتجهيز   ،الدخول يف فرتة التجميدو الفائز 

 يسميه املدير العام لإلنشاء والتجهيز.

ة طبق األصل عن كامل مستندات التلزيم مبا يقوم الفريق الثاني فور إبرام العقود بإبالغ الفريق األول نسخ .3

 فيها العقود املربمة مع الغري وكامل سجل إجراءات الشراء.

 :التنفيذاالشراف على : ثانيًا

يقوم الفريق األول بأعمال اإلشراف على تنفيذ أي مشروع من املشاريع الواردة يف العقد  من خالل تكليف  .1

 الفريق الثاني الذي عليه اإللتزام بكافة املالحظات اليت يبديها الفريق األول.من يراه مناسبًا بالتنسيق مع 

يرفع اإلستشاري املشرف أو هيئة أوجريو الكشوفات دوريًا بعد إجراء التجارب عند اإلقتضاء إىل جلنة مشرتكة  .2

املدير العام هليئة أوجريو  واملدير العام لإلنشاء والتجهيز، على أن يكون  –مؤلفة منٍ أعضاء يسميهم الرئيس 

رئيس اللجنة من موظفي املديرية العامة لإلنشاء والتجهيز، وتصدر بقرار من املدير العام لإلنشاء والتجهيز 

 وتعمل وفقًا ألحكام قانون الشراء العام.

نفيذ وصحة الكميات املدرجة يف الكشوفات املوافق عليها توىل اللجنة املذكورة أعاله التأكد من حسن التت

من قبل اإلستشاري أو اهليئة ، ويف حال املوافقة تقوم بالتأشري على هذه الكشوفات وإحالتها بعد ذلك إىل 

 املديرية العامة لإلنشاء والتجهيز لصرفها وفقًا لألصول.

 :املسؤولية عن التنفيذ: الثًاث

ؤواًل جتاه الفريق األول عن أعمال املتعهدين وحسن تنفيذ األشغال وإحرتام الربامج إن الفريق الثاني مس

  الزمنية للعقود واإلتفاقيات اليت جرى التوافق على تلزميها.

  



 2مرفق رقم 

 الئحة املشاريع

القيمة التقديرية بالليرة اللبنانية على 
 ل.ل للدوالر 40,000سعر صرف 

 المشروع

20,000,000,000 
 

 مختلف المناطقتأهيل مباني في 
 

60,000,000,000 

 
 تجهيزات انتهائية للمشتركين والتجهيزات التابعة لها داخل السنتراالت

GPON cards, modems and ONTs for Fiber and VDSL 
 

,000,000,00015  
 

 Generators إستبدال مولدات كهربائية 
 

0,000,000,0003  

 
 الشبكة النحاسية وااللياف الضوئيةتوسعة الشبكة االنتهائية: كابالت ومواد لزوم 

 OSP Network Accessories 
 

,000,000,00048  

 
IPMPLS توسعة شبكة المعطيات الرقمية    

IPMPLS expansion: cards, accessories, (SFPs, ODFs, etc..) for 

OTN and ISP interconnection, DHCP servers license on routers to 
complement distributed BNG function 

 

,000,000,00037  

 
 البطاريات والمعدالت التابعة لها ونظام الطاقة البديلة

Hybrid power system, Batteries and Rectifiers 
 

15,000,000,000 

 
 الشبكة الرقمية المخصصة لخدمات االنترنت 

Data Network Expansion, Aggregation, Core 
 

,000,000,00025  
 

 NOCمركز عمليات الشبكة 
 

2,252,252,252 
 

Reserve االحتياط 
 

252,252,252,252 
 

 المجموع
 

27,747,747,748 
 

 %11الضريبة على القيمة المضافة 
 

280,000,000,000 
 

 المجموع العام
 


