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تاریخ التّدریب:

الوظیفة : إسم الشخص:

مدینة/بلدة:

    العمر:

ذكرأنثىالجنس:

أرمل/ة مطلّق/ةمتأھل/ ة أعزب/عزباء الوضع العائلي: 

الرّجاء اإلجابة عن األسئلة التّالیة بقدر المستطاع.

أ - إذا حضر الرئیس ونائب الرئیس فقط
ب - إذا حضر الرئیس وعضوین آخرین

ت - إذا حضر نائب الرئیس وعضوین آخرین
ث- إذا تحقّقت األكثریّة

بعد تنفیذ الصفقة واالستالم النھائي ب- 
بعد تنفیذ الصفقة واالستالم النھائي وإنتھاء مھلة الضمان ت - 

عند وضع أشغالھ باألمانة أو إعادة تلزیمھا للمرّة األولى أ- 
عند وضع الصفقة باألمانة أو إعادة تلزیمھا للمرّة الثانیة ب - 

4. تكون الكفالة الواجب تقدیمھا لالشتراك بالمناقصة:
نقدیّة تدفع مباشرةً في صندوق البلدیّة لقاء إیصال أ-  

عقاریّة بوضع إشارة تأمین على العقار بقیمة الكفالة  ب- 
مصرفیّة صادرة عن مصرف مقبول ومحرّرة باسم أمین صندوق البلدیّة ت-  

5. من یعقد اإلتفاق بالتراضي؟
أ- رئیس البلدیّة

ب - لجنة المناقصات
ت - المجلس البلدي

 .(USAID) تمّ تطویر ھذه المنشورة بفضل دعم الشّعب األمیركي من خالل الوكالة األمیركیّة للتّنمیة الدّولیّة "        
محتویات ھذه المنشورة ھي مسؤولیّة اإلستشاري، وال تعكس بالضّرورة وجھة نظر أو آراء الوكالة األمیركیّة للتّنمیة أو حكومة الوالیات المتّحدة."

ورشة عمل تدریبیة حول اإلدارة المالیّة والتّخطیط المالي في البلدیّات واتّحادات البلدیّات في لبنان
اختبار قبلي/بعدي حول صفقات اللوازم واألشغال والخدمات

65-80 سنة46-64 سنة18-25 سنة

عند وضع الصفقة باألمانة أو إعادة تلزیمھا للمرّة الثالثة ت- 

أ- بعد تنفیذ األشغال الملزمة

إسم البلدیّة/إتّحاد البلدیّات:  

1. یكون نصاب لجنة المناقصات قانونی�ا:

2. ترد التوقیفات العشریّة للملتزم:

36-45 سنة26-35 سنة

3. متى یتمّ إقصاء الملتزم نھائی�ا عن المناقصات؟
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6. التعرفة التي یضعھا المجلس البلدي بموجب قرار یصدّق:
 أ- من وزیر الداخلیّة والبلدیّات

 ب- من المحافظ
ت- من القائمقام

7. متى یعقد المجلس البلدي النفقة بموجب بیان أو فاتورة؟
إذا كانت القیمة ال تزید عن ثالثة مالیین لیرة  أ- 

 ب- إذا كانت تزید عن ثالثة مالیین لیرة دون حدٍّ أقصى
إذا كانت تزید عن ثالثة مالیین وال تجاوز عشرین ملیون لیرة ت- 

8. دفتر الشروط للتلزیم بطریقة غبّ الطلب یجب أن یتضمّن:
أ- الحدّ األعلى للتقدیمات

ب- الحدّ األدنى للتقدیمات
الحدّ األدنى والحد األعلى للتقدیمات ت- 

9. من یقرر تجزئة النفقة؟
أ- رئیس البلدیّة

ب- المجلس البلدي
ت - القائمقام

ث- المرجع الصالح لعقد النفقة

10. متى تُرَدُّ الكفالة إلى الملتزم؟
 أ- بعد تنفیذ الصفقة

 ب- بعد تاریخ االستالم النھائي
بعد شھر على األكثر من تاریخ االستالم النھائي  ت- 

11. تخضع كلّ صفقة بمناقصة:
 أ- ألحكام دفتر شروط عامّ

ب- ألحكام دفتر شروط خاصّ
ت- ألحكام دفتر شروط عامّ ودفتر شروط خاصّ في آن واحد

أ- للمجلس البلدي
ب- لرئیس البلدیّة

ت- للجنة المناقصات

12. لمن تعود صالحیّة قبول المناقصتین في المناقصة المحصورة؟

 .(USAID) تمّ تطویر ھذه المنشورة بفضل دعم الشّعب األمیركي من خالل الوكالة األمیركیّة للتّنمیة الدّولیّة "        
محتویات ھذه المنشورة ھي مسؤولیّة اإلستشاري، وال تعكس بالضّرورة وجھة نظر أو آراء الوكالة األمیركیّة للتّنمیة أو حكومة الوالیات المتّحدة."
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