
 م بشأن الشراء العام2014( لسنة 8قرار بقانون رقم )
 

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية استناداً 
( 43م وتعديالته، وال سيما أحكام املادة )2003ألحكام القانون األساسي املعدل لسنة 

م وتعديالته، 1998( لسنة 7وعلى قانون تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية رقم )منه، 
( 6م بشأن اللوازم العامة وتعديالته، وعلى القانون رقم )1998( لسنة 9وعلى القانون رقم )

( لسنة 15م بشأن العطاءات لألشغال احلكومية، وعلى القرار بقانون رقم )1999لسنة 
م، 25/03/2014العام، وبناًء على تنسيب جملس الوزراء بتاريخ  م بشأن الشراء2011

 :وابسم الشعب العريب الفلسطيين، أصدران القرار بقانون التايل

 
  الفصل األول

 تعريفات وأحكام عامة
 

 (1مادة )
يكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذا القرار بقانون، املعاين املخصصة هلا أدانه، ما مل 

اجمللس: اجمللس األعلى لسياسات  .القرينة على خالف ذلك: الدولة: دولة فلسطنيتدل 
الشراء العام، املشكل مبقتضى أحكام هذا القرار بقانون. الرئيس: رئيس اجمللس. دائرة اللوازم 

يف  العامة: دائرة اللوازم العامة يف وزارة املالية. دائرة العطاءات املركزية: دائرة العطاءات املركزية
وزارة األشغال العامة. الوحدة: وحدة مراجعة النزاعات. املسؤول املختص: املسؤول فيما 
خيتص بوزارته والدوائر واملؤسسات املرتبطة به، أو من يفوضه من موظفي الفئة العليا، 

. رئيس الوزراء فيما خيتص برائسة 1ولغاايت هذا القانون تشمل عبارة املسؤول املختص: 
. 3رئيس اجمللس التشريعي الفلسطيين، فيما خيتص ابجمللس التشريعي الفلسطيين.  .2الوزراء. 

. رئيس أي دائرة ميارس صالحيات الوزير فيما يتعلق بتلك 4الوزير فيما خيتص بوزارته. 



. 6. وكيل أي وزارة أو انئب رئيس أي دائرة. 5الدائرة مبوجب قوانني أو أنظمة خاصة. 
من يفوضه فيما يتعلق بتلك اهليئة. الوزير املختص: لغاايت هذا القانون رئيس اهليئة احمللية أو 

. وزير 2. وزير املالية فيما خيتص بدائرة اللوازم العامة. 1تشمل عبارة الوزير املختص: 
األشغال العامة واإلسكان فيما خيتص بدائرة العطاءات املركزية. الشخص: الشخص الطبيعي 

ية: أي دائرة، أو مؤسسة عامة، وفقاً ملدلوهلا يف قانون تنظيم املوازنة أو االعتباري. اجلهة املشت 
العامة والشؤون املالية، أو أية هيئة حملية، أو الشركات العامة اليت متتلك الدولة ما يزيد عن 

%( من أسهمها، أو املرافق العامة اليت تتقاضى إيرادات مالية من بيع اخلدمات غري 50)
شخص مت ختصيص املال العام ملنفعته الستخدامه يف الشراء العام أو  االستشارية، أو أي

البعثات الدبلوماسية يف اخلارج. املال العام: أي أموال يتم إحالتها من قبل احلكومة للجهة 
املشتية، سواء كان مصدرها املوازنة أو القروض أو اهلبات. الشراء: حصول اجلهة املشتية 

أية لوازم أو أشغال عامة أو خدمات استشارية أو غريها من أبية وسيلة تعاقدية على 
اخلدمات اليت يتم متويلها من املال العام أو ختدم املصلحة العامة. الدائرة: أيّة وزارة أو مؤسسة 
عامة أو أية جهة أخرى تكون موازنتها ضمن املوازنة العامة للدولة أو ملحقة هبا. اللوازم: 

ن نوعها ووصفها، واخلدمات املتعلقة هبا إذا كانت قيمتها ال تتجاوز األموال املنقولة أاًي كا
قيمة اللوازم نفسها. األشغال: كل األعمال املرتبطة ابلبناء والتعمري، وإعداد املوقع، واهلدم، 
وإصالح أو صيانة أو جتديد الطرق السريعة، أو إنشاء البنية التحتية أو البنية الفوقية، أو 

ل البناء املتعلقة ابحلفر، وكذلك تركيب املعدات واملواد، والديكور، التكيب، أو أشغا
واخلدمات التابعة لألشغال، إذا كانت قيمة هذه اخلدمات ال تتجاوز قيمة األشغال نفسها. 
اخلدمات االستشارية: بناء القدرات والتدريب ونقل املعرفة وإعداد الدراسات على اختالف 

وواثئق املناقصات واإلشراف على تنفيذ املشاريع وتشغيلها،  أنواعها، والتصاميم اهلندسية
وأعمال املساحة، أوأي استشارات هندسية تتعلق ابملواصفات والفحوصات. اخلدمات غري 
االستشارية: أية خدمات غري اخلدمات االستشارية كخدمات التأمني والصيانة واللوازم 

 يتقدم خالهلا املناقصون بعطاءات. املناقص: والنظافة واحلراسة. املناقصة: عملية الشراء اليت
الشخص املشارك أو املشارك احملتمل يف املناقصة. إجراءات املناقصة: اإلجراءات املتعلقة 
ابلشراء بدءًا من مرحلة اإلعالن عن املناقصة أو طلب العروض حىت صدور القرار النهائي 



اء: العرض املقدم من املناقص لتسليم للجنة العطاءات املختصة إىل اإلحالة النهائية. العط
اللوازم أو األشغال أو اخلدمات غري االستشارية من خالل مناقصة. اتفاقية اإلطار: اتفاقية 
سارية املفعول ملدة معينة من الزمن، بني جهة مشتية أو أكثر، وواحد أو أكثر من املوردين 

الشروط اليت حتكم شراء اللوازم أو أو املقاولني أو املستشارين أو مزودي اخلدمات، تتضمن 
األشغال أو اخلدمات، خاصة الشروط املتعلقة ابألسعار، والكميات حيثما كان ذلك 
مناسباً. إقرار ضمان العطاء: إقرار يوقعه املتنافس لضمان التزامه بشروط املناقصة. العرض: ما 

ملشارك يف عروض يقدمه الشخص املشارك يف استدراج العروض أو الشراء املباشر أو ا
اخلدمات االستشارية. العقد: اتفاق موقع بني اجلهة املشتية واملورد أو املقاول أو املستشار أو 
مزود اخلدمات والناتج عن إجراءات التعاقد على الشراء. شروط املرجعية: الشروط اليت حتدد 

وبة. املورد: أهداف وغاايت ونطاق املهمة االستشارية وتقدم معلومات عن اخلدمة املطل
الشخص الذي يقوم مبوجب العقد املربم مع اجلهة املشتية بتوريد السلع واخلدمات ذات 
الصلة هبا. املقاول : الشخص الذي يقوم بتنفيذ أي أشغال مبوجب عقد مربم مع اجلهة 
املشتية. مزود اخلدمات: الشخص الذي يقوم بتزويد اخلدمات غري االستشارية مبوجب عقد 

اجلهة املشتية. املستشار: أي شخص يتم التعاقد معه على تقدمي اخلدمات  مربم مع
االستشارية. القوة القاهرة: حدث أو حالة خارجة عن سيطرة طريف العقد، ال ميكن التنبؤ 
هبا، وليست انمجة عن اإلمهال أو عدم بذل العناية، ويتتب عنها استحالة التنفيذ. النظام: 

 .حكام هذا القرار بقانون. اليوم: اليوم التقوميي ما مل حيدد بغري ذلكالنظام الصادر مبقتضى أ
 

 (2مادة )
ختضع ألحكام هذا القرار بقانون أي عملية شراء وأي جهة مشتية أو مستفيدة أو مشاركة 

 .وكافة اللجان املشكلة مبقتضى أحكام هذا القرار بقانون
 
 
 
 



 (3مادة )
. شراء اللوازم واخلدمات واألشغال ذات 1بقانون: يستثىن من تطبيق أحكام هذا القرار 

. طباعة وإصدار العمالت 2الطبيعة األمنية العالية، واحملددة بقرار من جملس الوزراء. 
 .. الشراء املتبادل بني اجلهات املشتية3وحتويالهتا. 

 
 (4مادة )

يف االتفاقيات املربمة  تطبق األحكام الواردة يف هذا القرار بقانون، مع مراعاة الشروط الواردة
 .مع اجلهات الدولية

 
 (5مادة )

. شراء اللوازم واألشغال واخلدمات أبفضل 1يهدف هذا القرار بقانون إىل حتقيق اآليت: 
. تشجيع 2األسعار مبا يساهم يف ترشيد النفقات مع احلفاظ على ضمان اجلودة. 

بناء القدرات وحتقيق التنمية املستدامة. . 3الصناعات احمللية والتنمية االقتصادية يف فلسطني. 
. تعزيز مبدأ املنافسة العادلة وتشجيع املشاركة يف إجراءات الشراء العام من جانب املوردين 4

. إاتحة فرص متكافئة دون متييز وتوفري معاملة عادلة 5واملقاولني واملستشارين املؤهلني. 
حتقيق الشفافية والنزاهة يف إجراءات  . ضمان6ومتساوية جلميع املناقصني واملستشارين. 

 .وسري عمليات الشراء العام
 
 
 
 
 
 
 
 



  الفصل الثاين
 الرتتيبات املؤسساتية

 
 (6مادة )

اجمللس األعلى لسياسات الشراء »ينشأ مبقتضى أحكام هذا القرار بقانون جملس يسمى  .1
وله موازنته اخلاصة ضمن املوازنة تكون له الشخصية االعتبارية، والذمة املالية املستقلة، « العام

. يكون املقر الرئيس للمجلس يف مدينة القدس، وله أن يفتح فروعًا أخرى 2العامة للدولة. 
 .يف أي مكان آخر

 
 (7مادة )

مبوجب قرار من جملس الوزراء يتشكل اجمللس من رئيس ومثانية أعضاء من ممثلي اجلهات   .1
وزارة  .جوزارة األشغال العامة واإلسكان عضوًا  .بللرئيس وزارة املالية انئبًا  .أاآلتية: 

أربعة  .هوزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية اإلدارية عضوًا  .داالقتصاد الوطين عضوًا 
أعضاء من ذوي اخلربة واالختصاص يف جمال الشراء العام من غري موظفي القطاع العام 

قطاع املقاوالت وتوريد األدوية واالتصاالت وتكنولوجيا حيددهم جملس الوزراء من العاملني يف 
. ينسب املسؤول املختص العضو املمثل عن وزارته، على أن 2املعلومات والقطاع األكادميي. 

. تكون مدة عضوية أعضاء اجمللس من ممثلي 3يكون من موظفي الفئة العليا يف الوزارة. 
مل تنته خدمته يف الوزارة ألي سبب من الوزارات سنتني قابلة للتجديد مرة واحدة ما 

. تكون مدة عضوية أعضاء اجمللس من اخلرباء ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة 4األسباب. 
. حتدد 6. حيدد بقرار من جملس الوزراء سائر احلقوق املالية لرئيس اجمللس. 5واحدة. 

. يتشكل اجلسم 7. املكافآت املالية ألعضاء اجمللس بنظام خاص يصدر عن جملس الوزراء
التنفيذي للمجلس من إدارات ودوائر خمتصة حسب اهليكل التنظيمي املعتمد من جملس 

 .الوزراء
 
 
 



 (8مادة )
. رسم وإعداد السياسات الوطنية 1ميارس اجمللس يف سبيل حتقيق أهدافه الصالحيات اآلتية: 

 .أا حيقق األهداف اآلتية: اخلاصة ابلشراء العام ورفعها جمللس الوزراء لغاايت إقرارها، ومب
إعطاء األفضلية للمنتج واملقاول واملستشار الفلسطيين احمللي، شريطة مراعاة متطلبات اجلودة 

اعتماد نسبة أفضلية ألسعار املنتجني واملقاولني الفلسطينيني يف املناقصات  .بالفنية. 
خدام العمالة الفلسطينية يف اعتماد مبدأ األولوية الست .جالدولية أثناء تقييم العطاءات. 

. إعداد األنظمة الالزمة لتنفيذ هذا القرار بقانون مبا 2مناقصات األشغال خللق فرص عمل. 
. 3فيها األنظمة اخلاصة لعمل اجمللس ورفعها جمللس الوزراء للمصادقة عليها وإصدارها. 

د النماذج املوحدة . اعتما4إصدار التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون. 
للعقود والواثئق القياسية املوحدة للعطاءات وواثئق التأهيل الستخدامها من قبل اجلهات 

. تقييم أداء اجلهات املشتية ومدى التزامها أبحكام القانون ورفع تقارير جمللس 5املشتية. 
الشراء العام من  . تنمية املوارد البشرية يف جمال6الوزراء هبذا اخلصوص مرفقة بتوصياهتا. 

خالل إعداد وتنفيذ االستاتيجيات والربامج اهلادفة إىل االرتقاء ابملستوى املهين وتطوير املوارد 
. مجع البياانت عن عمليات الشراء وحتليلها ودراستها واستخالص التوصيات 7البشرية. 

شكل تفاعلي عرب الالزمة لتحسني األداء، ومتكني اجلمهور من الوصول إىل قاعدة البياانت ب
. إنشاء وإدارة موقع الكتوين أحادي البوابة خاص بعمليات الشراء يف فلسطني. 8اإلنتنت. 

. تطوير اإلجراءات اليت هتدف إىل حتسني نظام الشراء العام مبا فيها إقرار االستخدام 9
شتية. . تقدمي الرأي واملشورة للجهة امل10التدرجيي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 

. إعداد التقارير السنوية املتعلقة 12. القيام أبعمال سكراتراي لوحدة مراجعة النزاعات. 11
. التعاون مع 13بعمليات الشراء وتقييم فعالية سياسة الشراء العام ورفعها جمللس الوزراء. 
 .ا الشأناملؤسسات واحملافل احمللية والدولية فيما يتعلق ابلشراء العام ومتثيل الدولة هبذ

 
 (9مادة )

أن  .بأن يكون فلسطيين اجلنسية.  .أجيب أن تتوافر يف رئيس اجمللس الشروط اآلتية:  .1
أن ال تقل خربته العملية عن  .جيكون حاصاًل على الشهادة اجلامعية األوىل على األقل. 



ن حسن أن يكو  .دمخس عشرة سنة يف جمال إدارة سياسات الشراء العام وإدارة العقود. 
. تكون 2السرية والسلوك وغري حمكوم عليه أبية جناية أو جنحة خملة ابلشرف أو األمانة. 

. حيدد النظام مهام 3مدة رائسة رئيس اجمللس أربع سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة فقط. 
 .وصالحيات رئيس اجمللس

 
 (10مادة )
تنتهي خدمات رئيس اجمللس ( ، 7( من املادة )4و 3مع مراعاة أحكام الفقرتني ) .1

تقدمي االستقالة إىل اجلهة  .ب .الوفاة .أوأعضائه حكمًا يف أي من احلاالت اآلتية: 
املختصة، وتعترب االستقالة انفذة من اتريخ قبوهلا، ويف حال عدم الرد عليها خالل ثالثني 

د. العجز الصحي. نية. فقدان األهلية القانو  .جيومًا من اتريخ تقدميها تعترب مقبولة ضمناً. 
احلكم عليه حبكم هنائي من حمكمة فلسطينية خمتصة جبناية أو جنحة خملة ابلشرف أو  .ه

. يلتزم رئيس اجمللس يف حال تقدمي استقالته أبداء مهامه خالل املدة احملددة يف 2األمانة. 
من . يف حال شغور منصب رئيس اجمللس أو أي عضو 3الفقرة )ب( من هذه املادة. 

 .أعضاء اجمللس يتم ملء الشاغر وفقاً ألحكام هذا القرار بقانون
 

 (11مادة )
. موازنته اخلاصة ضمن املوازنة العامة 1تتكون موارد وعائدات اجمللس من املصادر اآلتية: 

 .. املنح واهلبات واملساعدات والتربعات2للدولة. 
 

 (12مادة )
( من هذا القرار 13تقوم دائرة اللوازم العامة يف وزارة املالية ابملهام احملددة يف املادة ) .1

. 2بقانون، وحتتفظ الدائرة مبوظفيها، ويكون هلا مديرًا عامًا يعني بقرار من جملس الوزراء. 
فه وتويل مهامه لوزير املالية تسمية أحد كبار املوظفني يف الدائرة انئباً للمدير العام للقيام بوظائ

 .يف حالة غيابه
 



 (13مادة )
. تطبيق سياسات الشراء العام 1متارس دائرة اللوازم العامة املهام والصالحيات اآلتية: 

. تنفيذ إجراءات الشراء للوازم واخلدمات غري االستشارية 2املصادق عليها من قبل اجمللس. 
لقة ابألشغال، وفقًا لألسقف املالية واخلدمات االستشارية عدا اخلدمات االستشارية املتع
. إنشاء اتفاقيات اإلطار لشراء اللوازم 3احملددة يف النظام وأساليب الشراء احملددة يف القانون. 

. إعداد خطة الشراء 4شائعة االستخدام من قبل اجلهات املشتية وفقًا ملا حيدده النظام. 
إجراءاهتا لصاحل اجلهات املشتية املختلفة السنوية لكافة عمليات الشراء اليت ستقوم بتنفيذ 

. القيام 5وفقًا لقانون املوازنة العامة السنوي، وإدخال التعديالت الدورية على هذه اخلطة. 
. حفظ امللفات اخلاصة إبجراءات الشراء 6أبعمال سكراتراي جلنة العطاءات املركزية للوازم. 

م يف املستودعات املركزية املنشأة وفقًا ألحكام . حفظ وإدارة اللواز 7العام للوازم واخلدمات. 
. إجراء الدراسات الالزمة لتطوير إدارة اللوازم مبا يف 8( من هذا القرار بقانون. 69املادة )
االحتفاظ مبواصفات فنية قياسية للوازم ذات االستعمال املشتك واملتكرر وفقًا ملا  .أذلك: 

ساليب الالزمة حلفظ اللوازم وصيانتها ابلتعاون مع حتديد الوسائل واأل .بحيدده النظام. 
 .اجلهات املختصة

 
 (14مادة )

( من 15تقوم دائرة العطاءات املركزية يف وزارة األشغال العامة ابملهام احملددة يف املادة ) .1
هذا القرار بقانون، وحتتفظ الدائرة مبوظفيها ويكون هلا مديرًا عامًا يعني بقرار من جملس 

. لوزير األشغال العامة واإلسكان تسمية أحد كبار املوظفني يف الدائرة انئباً للمدير 2راء. الوز 
 .العام للقيام بوظائفه وتويل مهامه يف حالة غيابه

 
 (15مادة )

. تطبيق سياسات الشراء العام 1متارس دائرة العطاءات املركزية املهام والصالحيات اآلتية: 
. تنفيذ إجراءات الشراء لألشغال واخلدمات االستشارية 2س. املصادق عليها من قبل اجملل

. 3املتعلقة هبا وفقًا لألسقف املالية احملددة يف النظام وأساليب الشراء احملددة يف القانون. 



إعداد خطة الشراء السنوية لكافة عمليات الشراء اليت ستقوم بتنفيذ إجراءاهتا لصاحل اجلهات 
قانون املوازنة العامة السنوي، وإدخال التعديالت الدورية على هذه املشتية املختلفة وفقًا ل

. اإلشراف على ومتابعة تصنيف املقاولني، وترؤس جلنة التصنيف املشكلة وفقاً 4اخلطة. 
( من هذا القرار بقانون، واالحتفاظ بقوائم تصنيف املقاولني ومستشاري 31للمادة )

راتراي جلان العطاءات املركزية لألشغال واخلدمات . القيام أبعمال سك5اخلدمات اهلندسية. 
. حفظ امللفات اخلاصة إبجراءات الشراء العام لألشغال واخلدمات 6االستشارية املتعلقة هبا. 

 .االستشارية املتعلقة هبا
 

 (16مادة )
 تنفذ إجراءات عمليات شراء اللوازم واألشغال واخلدمات اليت حتتاجها اجلهة املشتية وفقاً  .1

دائرة اللوازم العامة فيما يتعلق ابللوازم  .ألألسقف املالية احملددة يف النظام، من خالل: 
 .بواخلدمات االستشارية وغري االستشارية عدا اخلدمات االستشارية املتعلقة ابألشغال. 

ئرة دا .جدائرة العطاءات املركزية فيما يتعلق ابألشغال واخلدمات االستشارية املتعلقة هبا. 
ختضع عمليات الشراء اليت تقوم هبا اهليئات احمللية  .2شراء مشكلة لدى كل جهة مشتية. 

 .إىل احلصول على موافقة وزارة احلكم احمللي على تنفيذ هذه العمليات وفقاً ملا حيدده النظام
 

 (17مادة )
. 2جملس الوزراء. تلتزم اجلهة املشتية بسياسات الشراء الصادرة عن اجمللس واملعتمدة من  .1

التخطيط  .أتقوم اجلهة املشتية ومن خالل الوحدات اإلدارية املختصة لديها ابملهام اآلتية: 
خماطبة دائرة اللوازم العامة أو دائرة  .بلعمليات الشراء اخلاصة هبا وفقًا ملا حيدده النظام. 

لتكلفة التقديرية لألسقف العطاءات املركزية لغاايت إمتام إجراءات الشراء يف حال جتاوز ا
 .دإعداد واثئق املناقصات لكافة عمليات الشراء اليت حتتاجها.  .جاملالية احملددة يف النظام. 

 .هتقييم العطاءات وإحالة العقود على املناقصني الفائزين وفقًا لألسقف احملددة يف النظام. 
وازم العامة أو دائرة العطاءات املركزية املشاركة يف تقييم العطاءات اليت تطرح من قبل دائرة الل

إدارة  .زاستالم كفالة حسن التنفيذ والتحقق من صحتها واحلفاظ عليها.  .ولصاحلها. 



إعداد التقارير الدورية عن مجيع عمليات الشراء اليت تقوم  .حتنفيذ عقود الشراء اخلاصة هبا. 
مدى جودة اللوازم أو األشغال أو  تقييم .طاجلهة املشتية بتنفيذها ورفعها للمجلس. 

اخلدمات االستشارية أو غري االستشارية اليت يتم شراءها وحتديد مدى مطابقتها ملواصفات 
. تقوم 3حفظ امللفات اخلاصة بعمليات الشراء وفقًا ملا حيدده النظام.  .يوشروط العقد. 

لق بعطاءات األشغال واخلدمات وزارة األشغال العامة واإلسكان مبهام اجلهة املشتية فيما يتع
 .االستشارية املتعلقة هبا بناًء على طلب اجلهة املشتية أو بقرار من جملس الوزراء

 
 (18مادة )
تشكل يف دائرة اللوازم العامة جلنة عطاءات مركزية للوازم واخلدمات غري االستشارية  .1

شغال مبوجب قرار صادر عن واخلدمات االستشارية عدا اخلدمات االستشارية املتعلقة ابأل
جملس الوزراء، وحيدد النظام تشكيلتها وآلية عملها والنصاب القانوين الجتماعاهتا وآلية اختاذ 

. تشكل يف دائرة العطاءات املركزية جلان عطاءات مركزية للمجاالت 2القرارات فيها. 
صادر عن جملس الوزراء، املختلفة من األشغال واخلدمات االستشارية املتعلقة هبا مبوجب قرار 

وحيدد النظام تشكيالهتا وآلية عملها والنصاب القانوين الجتماعاهتا وآلية اختاذ القرارات 
. تشكل جلان شراء يف اجلهة املشتية مبوجب قرار صادر عن املسؤول املختص على 3فيها. 

ليات عملها. أن ال يقل عدد أعضاء أي منها عن ثالثة أعضاء، وحيدد النظام تشكيالهتا وآ
. ختضع قرارات جلان العطاءات املركزية يف دائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات املركزية 4

ملصادقة الوزير املختص، وختضع قرارات جلان الشراء ملصادقة املسؤول املختص، وذلك خالل 
مصادقاً عليه مخسة عشر يوماً من اتريخ قرار اللجنة، ويف حال انقضاء هذه املدة يعترب قرارها 

 .حكماً 
 

 (19مادة )
 .ختضع جلان الشراء وجلان العطاءات املركزية لرقابة ديوان الرقابة املالية واإلدارية

 
 



  الفصل الثالث
 أساليب شراء اللوازم واألشغال واخلدمات غري االستشارية

 
 (20مادة )

غري االستشارية وفقًا لألسقف املالية أو تتم عمليات شراء اللوازم واألشغال واخلدمات  .1
املناقصة العامة، واليت تشمل أي من  .أاحلاالت احملددة يف النظام إبحدى األساليب اآلتية: 

املناقصة  .ب .املناقصة الدولية (3املناقصة على مرحلتني  (2املناقصة )احمللية(.  (1اآليت: 
التنفيذ  .والشراء املباشر.  .هفاقيات اإلطار. ات .داستدراج عروض األسعار.  .جاحملدودة. 
. تلتزم اجلهة املشتية بعدم جتزئة 3. تعطى األفضلية يف الشراء للمناقصة العامة. 2املباشر. 

اللوازم العامة أو األشغال أو اخلدمات بغرض التحايل لتجنب األسقف املالية ألساليب 
 .الشراء احملددة يف النظام

 
 (21مادة )
النظام أنواع العقود وفقًا لطبيعة وأساليب الشراء العام املنصوص عليها يف هذا القرار حيدد 
 .بقانون

 
 (22مادة )

وفقًا لألسقف املالية احملددة يف النظام، تقوم اجلهة املشتية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة  .1
وميتني واسعيت االنتشار على العطاءات املركزية ابإلعالن عن املناقصات العامة يف صحيفتني ي

. تطبق 2يومني متتاليني على األقل، وعلى املوقع اإللكتوين أحادي البوابة لنظام الشراء. 
 .على املناقصة العامة إجراءات املناقصة احملددة يف الفصل الرابع من هذا القرار بقانون

 
 (23مادة )

إذا تعذر عمليًا حتديد املواصفات  للجهة املشتية اتباع أسلوب املناقصة على مرحلتني  .1
الفنية والشروط التعاقدية النهائية حتديدًا كاماًل ودقيقًا بسبب الطبيعة املعقدة والتخصصية 
لبعض العقود )كعقود التصميم والتوريد والتكيب أو عقود األشغال الكبرية ذات الطبيعة 



أو غريها من العقود املشاهبة( اخلاصة أو عقود تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املعقدة 
وحىت يؤخذ ابالعتبار البدائل أو اخليارات اليت ميكن أن يطرحها املناقصون ومناقشتها معهم، 

. حيدد النظام اإلجراءات املتبعة يف 2ولتجنب أية احنرافات عن املواصفات أثناء تنفيذ العقد. 
 .أسلوب املناقصة على مرحلتني

 
 (24مادة )
املشتية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات املركزية إبجراء املناقصة تقوم اجلهة  .1

يف حاالت الشراء ذات الطبيعة اخلاصة أو املعقدة،  .أالدولية يف أي من احلاالت اآلتية: 
عندما ال تتوفر اللوازم واألشغال واخلدمات حمليًا أبسعار  .بووفقًا ملا حتدده اجلهة املشتية. 

إذا مل يتم التقدم بعطاءات من قبل مناقصني حمليني بعد  .جسية وابجلودة املطلوبة. تناف
. تقوم اجلهة املشتية أو دائرة اللوازم 2استنفاذ كافة أساليب الشراء اليت جييزها القانون. 

ية يف العامة أو دائرة العطاءات املركزية ابإلعالن عن املناقصة الدولية ابللغتني العربية واإلجنليز 
صحيفتني يوميتني واسعيت االنتشار ملدة يومني متتاليني وعلى املوقع اإللكتوين أحادي البوابة 

 .لنظام الشراء
 

 (25مادة )
للجهة املشتية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات املركزية إجراء املناقصة احملدودة يف  .1

زم أو األشغال أو اخلدمات املطلوبة متوفرة لدى إذا كانت اللوا .أأي من احلاالت اآلتية: 
عدد حمدود ال يزيد عن عشرة مناقصني، وانتفت اجلدوى من اإلعالن يف الصحف، على أن 
تقوم اجلهة املشتية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات املركزية إبعداد قائمة أبمساء 

. 2م استخدام إجراءات املناقصة العامة. إذا وجد ظرف استثنائي يربر عد .باملناقصني. 
تطبق إجراءات املناقصة العامة على املناقصة احملدودة، ابستثناء اإلعالن يف الصحف، حبيث 
توجه الدعوة مباشرة لكافة املناقصني يف القائمة املشار إليها يف الفقرة األوىل من هذه املادة، 

. إذا تبني وجود 3ي البوابة لنظام الشراء. ابإلضافة لإلعالن على املوقع اإللكتوين أحاد



مناقص مؤهل، وأبدى اهتمامه ابملشاركة يف القائمة، تفتح له اجلهة املشتية أو دائرة اللوازم 
 .العامة أو دائرة العطاءات املركزية ابب املشاركة

 
 (26مادة )
األشغال أو للجهة املشتية اتباع أسلوب استدراج عروض األسعار لشراء اللوازم أو  .1

. تقوم اجلهة املشتية 2اخلدمات وفقًا لألسقف والشروط واملعايري احملددة يف النظام. 
ابستدراج ما ال يقل عن ثالثة عروض أسعار من املناقصني املؤهلني من خالل توجيه دعوة 

وصف وكمية  .باسم اجلهة املشتية وعنواهنا.  .أخطية هلم، على أن تتضمن الدعوة اآليت: 
مكان التسليم أو موقع العمل يف حالة  .جالسلع أو اخلدمات أو األشغال املراد توريدها. 

طريقة تقدمي العروض واملكان  .ومدة سراين العرض.  .ه .املواصفات الفنية .داألشغال. 
. يف حال تعذر احلصول 3أية أمور أخرى ينص عليها النظام.  .زواملوعد النهائي للتقدمي. 

ثة عروض أسعار، للجهة املشتية فتح العرض أو العرضني إذا مل يكن هناك جدوى على ثال
. يقبل العرض األقل سعرًا املطابق للمواصفات ولشروط 4من إعادة الدعوة إىل االستدراج. 

. حيدد النظام اإلجراءات املتبعة يف استدراج 5استدراج العروض، إذا كان السعر مناسباً. 
 .عروض األسعار

 
 (27) مادة
 .أللجهة املشتية أو دائرة اللوازم العامة، أن تربم اتفاقيات إطار يف احلاالت اآلتية:  .1

عندما تتوقع اجلهة  .بللمشتايت املتكررة من اللوازم، واخلدمات،واألعمال البسيطة. 
شراءها  املشتية أو دائرة اللوازم العامة أن احلاجة لبعض السلع أو األشغال أو اخلدمات املراد

. حيدد النظام اإلجراءات 2سوف تنشأ على أساس طارئ خالل مدة اتفاقية اإلطار. 
الواجب اتباعها إلبرام اتفاقيات اإلطار وإحالة العقود بناًء على هذه االتفاقيات، وحتديد 

 .املدى الذي سيتم فيه استخدام اتفاقيات اإلطار بطريقة إجبارية أو اختيارية
 
 



 (28مادة )
مراعاة الضوابط احملددة يف النظام للجهة املشتية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة مع  .1

إذا مل تتوافر  .أالعطاءات املركزية اتباع أسلوب الشراء املباشر يف أي من احلاالت اآلتية: 
اللوازم أو األشغال أو اخلدمات املطلوبة إال لدى مناقص واحد، وبشرط أن ال تكون 

إذا كانت  .بليت تضعها اجلهة املشتية موجهة لتنطبق على ذلك املناقص. املواصفات ا
املشتايت املطلوبة قطعًا تبديلية أو أجزاًء أو خدمات مكملة أو توسعًا يف األشغال ال تتوافر 

إذا وجدت اجلهة املشتية بعد أن قامت بشراء بعض  .جإال لدى املورد أو املقاول األصلي. 
ت أو التكنولوجيا أو اخلدمات من أحد املوردين أن هناك بعض اللوازم أو السلع أو املعدا

اخلدمات جيب شراؤها من ذلك املورد ألسباب تتعلق ابلتوحيد القياسي أو التوافق مع 
املوجود من السلع أو اخلدمات، مع مراعاة حمدودية عملية الشراء املقتحة مقارنة بعملية 

يف حاالت الضرورة القصوى أو  .در وعدم مالئمة البدائل. الشراء األصلية، ومعقولية السع
إذا كانت الكلفة التقديرية للوازم أو األشغال أو اخلدمات صغرية جداً  .هالكوارث الطبيعية. 

يف حالة شراء املواد العلمية أو الثقافية كاألفالم واملخطوطات وما  .ووفقًا ملا حيدده النظام. 
املشتية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات املركزية إبرسال كتاب  . تقوم اجلهة2مياثلها. 

خطي يتضمن وصفاً ابحتياجاهتا، وأية شروط خاصة تتعلق ابلنوعية والكمية والتكلفة وموعد 
. يتم الشراء 3التسليم وشروطه، وتقوم ابلتفاوض مع املناقص للحصول على السعر األفضل. 

. يفحص اجمللس مربر الشراء املباشر 4ن خالل أمر شراء خطي. مبوجب عقد مكتوب أو م
مع مراعاة مصلحة اجلهة املشتية، وضمان مسؤوليتها يف حتقيق االقتصاد والكفاءة وإاتحة 

 .الفرص املتساوية لكل املناقصني املؤهلني
 

 (29مادة )
ة أشغال ملصلحة أية جمللس الوزراء أن يعهد إىل وزارة األشغال العامة واإلسكان تنفيذ أي .1

جهة مشتية، إذا كانت إمكانيات الوزارة الفنية واآللية تسمح بذلك، وفقًا ملا حيدده النظام. 
إذا مل يكن ابإلمكان حتديد  .أ. يستخدم أسلوب التنفيذ املباشر وفقًا للشروط اآلتية: 2

مناطق انئية،  إذا كانت األشغال صغرية ومتفرقة أو يف .بحجم العمل املطلوب مسبقاً. 



إذا كان من  .جومن غري املتوقع أن تقدم شركات املقاوالت املؤهلة عطاءات أبسعار معقولة. 
األفضل أن تتحمل اجلهة املشتية خماطر انقطاع العمل الذي يتعذر جتنبه بداًل من أن يتحمله 

 .يف احلاالت الطارئة اليت ال حتتمل التأخري .داملقاول. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  الفصل الرابع
 إجراءات شراء اللوازم واألشغال واخلدمات غري االستشارية

 
 (30مادة )
تكون مجيع الواثئق واملستندات واإلشعارات والقرارات وغريها من أشكال املراسالت  .1

 . تعتمد املراسالت اإللكتونية بقرار من اجمللس.2املشار إليها يف هذا القرار بقانون خطية. 
. عندما تدعو اجلهة املشتية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات املركزية مشاركة 3

املتطلبات اخلاصة بشكل  .أاملناقصني يف إجراءات عملية الشراء، ينبغي أن حتدد: 
الوسائل اليت ستستخدم لنقل املعلومات من اجلهة املشتية أو دائرة اللوازم  .باملراسالت. 

أو دائرة العطاءات املركزية أو ابلنيابة عنها إىل املناقص أو إىل أي شخص، أو من  العامة
املناقص للجهة املشتية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات املركزية أو أية جهة أخرى 

الوسائل اليت ستستخدم لتلبية مجيع املتطلبات وفق هذا القرار بقانون فيما  .جتنوب عنها. 
الطريقة اليت ستستخدم  .دلق بضرورة أن تكون املعلومات خطية أو ما يتعلق ابلتواقيع. يتع

الطريقة اليت ميكن للمناقصني من خالهلا احلصول على  .هلعقد أي اجتماع مع املناقصني. 
املعلومات عن إجراءات التقدمي اإللكتونية، مبا يف ذلك أي تدابري تتعلق أبمن املعلومات أو 

. عند إجراء عملية الشراء من خالل 4وقت عندما يطلب تقدمي العطاءات إلكتونياً. ختم ال
 .أالوسائل اإللكتونية، على اجلهة املشتية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات املركزية: 

التأكد من أن عمليات الشراء تتم ابستخدام نظم تكنولوجيا معلومات وبرجميات )مبا يف ذلك 
لك املتعلقة مبصادقة وتشفري املعلومات( تضمن عدم التمييز، وأن تكون هذه النظم ت

والتكنولوجيا متاحة جلميع املناقصني وقابلة للتشغيل املتبادل مع نظم تكنولوجيا املعلومات 
استخدام  .باملتاحة عموماً، وأن ال حتد من مشاركة املناقصني يف إجراءات عملية الشراء. 

 .ج تضمن سالمة طلبات املشاركة والعطاءات ومنع الوصول غري املناسب إليها. اآلليات اليت
استخدام الوسائل اليت تضمن املشاركة الكاملة واملتزامنة لكافة املناقصني يف أي اجتماع 

. حيدد اجمللس 5وضع التدابري املناسبة لتأمني صحة وسالمة وسرية املعلومات.  .دمعهم. 
 .الستخدام وسائل إلكتونية حمددة يف إجراءات عملية الشراءاإلجراءات الالزمة 

 



 (31مادة )
يشكل جملس الوزراء جلنة لتصنيف املقاولني يف خمتلف أنواع األشغال برائسة ممثل عن  .1

دائرة العطاءات املركزية وعضوية ممثلني عن اجلهات ذات العالقة، وتتوىل هذه اللجنة تصنيف 
التصنيف ودرجاته الواردة يف النظام والتعليمات اخلاصة بتصنيف املقاولني وفقًا لفئات 

 .. يعترب تصنيف املقاولني من شروط إحالة العقد يف املناقصات احمللية2املقاولني. 
 

 (32مادة )
يشتط يف املناقص عند إحالة العقد أن يكون مؤهاًل ومستوفيًا للشروط واملعايري اليت  .1

. للجهة املشتية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة 2واثئق املناقصة. حددهتا اجلهة املشتية يف 
العطاءات املركزية الدعوة إىل التأهيل املسبق لتحديد املناقصني املؤهلني للمشاركة يف عمليات 
الشراء طبقًا للمعايري الواردة يف واثئق التأهيل املسبق قبل أن تتم الدعوة للمناقصة يف عقود 

برية واملعقدة أو ذات الطبيعة الفنية اخلاصة، أو عقود اخلدمات التخصصية، أو األشغال الك
عقود تكنولوجيا املعلومات املعقدة، أو عقود التصميم واإلنشاء، أو عقود اإلدارة، أو غريها 
من العقود اليت حتتاج إىل قدرات ومصادر خاصة لدى املناقص، ويبلغ املناقصون بنتائج 

جلهة املشتية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات املركزية إبجراءات . تقوم ا3التأهيل. 
. على الرغم مما ورد يف املادة 4التأهيل الالحق، استنادًا للمعايري الواردة يف واثئق املناقصة. 

ة ( من هذا القرار بقانون، للجهة املشتية أودائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات املركزي31)
. للجهة 5( من هذه املادة. 3،2القيام ابلتأهيل املسبق أو التأهيل الالحق وفقًا للفقرتني )

املشتية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات املركزية استبعاد أي متقدم للتأهيل املسبق أو 
ت كاذبة أي مناقص يف أي من احلاالت اآلتية: أ. إذا قام بتقدمي معلومات مزورة او بياان

بشأن مؤهالته. ب. إذا مل يقم ابستكمال البياانت الالزمة املطلوبة يف حال طلبت منه 
. حيدد النظام إجراءات التأهيل املسبق والتأهيل الالحق للمناقص أو ائتالف 6الحقاً. 
 . املناقصني

 
 



 (33مادة )
. طبيعة اللوازم 2نواهنا. . اسم اجلهة املشتية وع1تتضمن الدعوة للمناقصة املعلومات اآلتية: 

. بيان ابلضماانت الالزمة لدخول 3أو األشغال أو اخلدمات املراد توريدها ومكاهنا. 
. 6سعر واثئق املناقصة.  .5 .. مدة سراين املناقصة4املناقصة أو إقرار ضمان العطاء. 

. 8ملناقصة . مكان وزمان فتح ا7طريقة تقدمي العطاءات واملكان واملوعد النهائي للتقدمي. 
 .أية أمور أخرى ينص عليها النظام

 
 (34مادة )
توفر اجلهة املشتية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات املركزية واثئق املناقصة أو  .1

طلب التأهيل لكل مناقص يستجيب للدعوة إىل املناقصة أو طلب التأهيل 
لس، أو واثئق التأهيل القياسية ابستعمال واثئق املناقصة القياسية اليت يصدرها اجمل

. يعترب اإلعالن جزءًا من واثئق 2اليت يصدرها اجمللس يف حال مت إجراء التأهيل. 
. حتدد أسعار واثئق املناقصة أو طلب التأهيل إذا ما 3املناقصة أو طلب التأهيل. 

. تشمل واثئق املناقصة 4طلبت مبا يتناسب مع تكلفة إعادة إنتاجها وتوزيعها. 
التعليمات للمناقصني حول إعداد وتقدمي  .بالدعوة املوجهة للمناقصني.  .أيت: اآل

نوع العقد والشروط العامة واخلاصة به.  .دمعايري التقييم والتأهيل.  .جالعطاءات. 
بيان ابللوازم أو األشغال  .زات )إن وجدت(. املخطط .واملواصفات الفنية.  .ه

أي  .طاملراسالت واملالحق.  .حميكن جتزئتها أو جتميعها. العامة أو اخلدمات اليت 
أمور أخرى ينص عليها النظام والتعليمات الصادرة مبقتضى أحكام هذا القرار 

 .. حيدد النظام حمتوايت طلب التأهيل5بقانون. 
 

 (35مادة )
ملوعد للمناقص احلق يف طلب أية توضيحات بشأن واثئق املناقصة أو طلب التأهيل قبل ا .1

احملدد الستالم وفتح املظاريف ضمن املدة الزمنية احملددة يف واثئق املناقصة أو طلب التأهيل. 
. مع مراعاة املدة الزمنية احملددة يف واثئق املناقصة أو طلب التأهيل، تقوم اجلهة املشتية أو 2



االستيضاح اليت يقدمها  دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات املركزية ابلرد خطياً على طلبات
املناقصون، لتمكينهم من مراعاة ما ورد يف هذا الرد عند إعدادهم العطاءات أو طلبات 

. ترسل اجلهة املشتية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات 3التأهيل اليت سيقدموهنا. 
لب التأهيل إىل املركزية الرد على أي استيضاحات أو تعديالت على واثئق املناقصة أو ط

مجيع املناقصني املشاركني يف عملية الشراء دون اإلفصاح عن املناقص الذي طلب التوضيح. 
. للجهة املشتية بعد اإلعالن عن املناقصة أو طلب التأهيل، إجراء أي تعديالت تراها 4

م العامة أو . للجهة املشتية أو دائرة اللواز 5ضرورية على واثئق املناقصة أو التأهيل املسبق. 
دائرة العطاءات املركزية متديد فتة تقدمي العطاءات أو طلبات التأهيل إلعطاء فرصة 

 .للمناقصني ألخذ أي تعديالت بعني االعتبار
 

 (36مادة )
جيب أن تكون العطاءات وطلبات التأهيل املقدمة خطية وموقعة حسب األصول  .1

العنوان الذي حتدده اجلهة املشتية أو دائرة  والقانون ويف مظاريف مغلقة وخمتومة وترسل إىل
اللوازم العامة أو دائرة العطاءات املركزية قبل املوعد النهائي احملدد يف واثئق املناقصة أو طلب 

. ميكن للمناقصني التقدم ابلعطاءات وطلبات التأهيل من خالل التسليم ابليد أو 2التأهيل. 
هة املشتية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات ابلربيد العادي أو املسجل، وميكن للج

املركزية أن حتدد يف واثئق املناقصة أو طلب التأهيل أشكااًل أخرى لتقدمي العطاءات أو 
طلبات التأهيل كما هو وارد يف النظام، وال تتحمل اجلهة املشتية أو دائرة اللوازم العامة أو 

ولية نتيجة التأخري يف تسليم العطاء أو واثئق التأهيل املسبق دائرة العطاءات املركزية أية مسؤ 
. ال جيوز للمناقص أن 3يف حال تسليمها ابلربيد العادي أو املسجل أو أبي طريقة أخرى. 

يتقدم ألي عملية شراء أبكثر من عطاء واحد أو طلب أتهيل واحد سواء كان بشكل 
. على املناقص الراغب يف 4أو كليهما. مستقل أو ابالئتالف مع أطراف حملية أو أجنبية 

سحب عطائه أو تعديله أو استبداله أن يقوم بذلك قبل انتهاء املوعد احملدد لتقدمي 
. إذا تقدم املناقص بطلب سحب عطائه أو تعديله أو استبداله بعد انتهاء 5العطاءات. 

اإلجراءات الواردة يف املوعد احملدد لتقدمي العطاءات، تصادر كفالة دخول املناقصة أو تنفذ 



. يرد كل عطاء يقدم بعد انتهاء املوعد احملدد لتقدمي العطاءات دون 6إقرار ضمان العطاء. 
 .فتحه

 
 (37مادة )

تودع املظاريف يف الصندوق املعد هلذه الغاية لدى اجلهة املشتية أو دائرة اللوازم العامة أو  .1
. تفتح مظاريف 3راءات فتح املظاريف. . حيدد النظام إج2دائرة العطاءات املركزية. 

العطاءات فور انتهاء املدة احملددة الستالم املظاريف، ويف ذات املكان احملدد يف واثئق 
املناقصة حبضور من يرغب من املناقصني أو من ممثليهم، ويقرأ اسم املناقص واألسعار 

. 4ى يتطلبها النظام. اإلمجالية لكل عرض، وأية خصومات أو بدائل مقدمة، وأية أمور أخر 
ينظم حمضر جللسة فتح املظاريف يوقعه كل أعضاء جلنة الشراء أو جلنة العطاءات احلاضرين. 

 .. ال جيوز اختاذ أي قرار بشأن استبعاد أي عطاء أو رفضه يف هذه اجللسة5
 

 (38مادة )
على تنسيب  تشكل جلنة لتقييم العطاءات بقرار املسؤول املختص أو الوزير املختص بناءً  .1

. تقوم جلنة التقييم بفحص العطاءات لتحدد 2جلنة الشراء أو جلنة العطاءات املختصة. 
إن   .بإن كانت هذه العطاءات كاملة وفقًا للتعليمات احملددة يف واثئق املناقصة.  .أاآليت: 

الت أن الواثئق املطلوبة لتحديد األهلية القانونية والكفا .جكانت موقعة حسب األصول. 
أن العطاءات تستجيب بشكل جوهري للمواصفات وشروط  .داملطلوبة قد مت تقدميها. 

. تلتزم جلنة التقييم ابحلفاظ على سرية عملية التقييم من 3العقد احملددة يف واثئق املناقصة. 
. ال جيوز ألي مناقص إجراء أية 4جلسة فتح املظاريف وحىت اإلعالن عن املناقص الفائز. 

. لغاايت 5مع جلنة التقييم أو حماولة التأثري على فحصها وتقييمها للعطاءات. اتصاالت 
إمتام عملية التقييم، للجنة التقييم أن تطلب خطيًا من أي مناقص إيضاحات خطية خالل 
عملية الفحص، على أنه ال جيوز هلا أن تطلب من أي مناقص تغيري سعره أو مضمون 

إذا مل يكن الطلب مكتماًل أو غري  .أن احلاالت اآلتية: . يستبعد العطاء يف أي م6عطائه. 
موقع حسب األصول والقانون أو غري مصحوب بكفالة دخول املناقصة أو إقرار ضمان 



إذا مل يستجب بشكل جوهري للمواصفات  .بالعطاء ابلصيغة أو القيمة املنصوص عليها. 
إذا   .جلواردة يف واثئق املناقصة. الفنية وشروط العقد أو غري ذلك من املتطلبات اهلامة ا

إذا عدل  .دكانت مدة صالحيته أقصر من املدة املنصوص عليها يف شروط وواثئق املناقصة. 
. تقوم جلنة 7( من هذه املادة. 5املناقص سعره أو مضمون عطائه خالفًا ألحكام الفقرة )

ورد يف النظام والتعليمات التقييم يف حال وجود خطأ حسايب يف العطاء بتصحيحه، طبقًا ملا 
إىل املناقصني، ويتم إبالغ املناقص بذلك، ويف حال رفضه التصحيح، للجنة الشراء أو جلنة 
العطاءات أن تقرر مصادرة قيمة كفالته أو تطبيق اإلجراءات الواردة يف إقرار ضمان العطاء. 

مقارنة العطاءات لغاايت  . تقيم العطاءات وفقًا للمعايري الواردة يف واثئق املناقصة، ويتم8
حتديد أقلها تكلفة ومدى مطابقتها للمواصفات واستجابتها جوهرايً لشروط املناقصة، وميكن 
تطبيق هامش أسعار تفضيلي للمنتجات واملقاولني احملليني كما هو حمدد يف واثئق املناقصة، 

رة اللوازم العامة أو دائرة . جيوز للجهة املشتية أو دائ9ووفقًا لإلجراءات احملددة يف النظام. 
العطاءات املركزية رفض العطاء إذا كان سعره أقل كثرياً من السعر التقديري، ومل يقدم املناقص 

( من هذا القرار بقانون وللمعايري والنسب اليت 40تربيراً مقبواًل الخنفاض سعره وفقًا للمادة )
 .أاليت ال تتطلب أتهيالً مسبقاً ابآليت: . تقوم جلنة التقييم يف املناقصات 10حيددها النظام. 

فحص مؤهالت املناقص صاحب العطاء األقل تكلفة واملستجيب جوهراًي للمواصفات 
وإذا مل تلبِّّ مؤهالت  .بوشروط املناقصة، وفقًا للمعايري الواردة يف واثئق املناقصة فقط. 

املناقصة، تقوم اللجنة بتطبيق  املناقص صاحب العطاء األقل تكلفة املعايري الواردة يف واثئق
. للجنة التقييم يف املناقصة 11نفس إجراءات الفحص على العطاء الذي يليه يف التتيب. 

اليت مت فيها إجراء أتهيل مسبق الطلب من املناقص الفائز أتكيد مؤهالته وفقًا ملعايري التأهيل 
تقييم العطاءات وحتديد العطاء . تقوم جلنة التقييم إبعداد تقرير مفصل لعملية 12املسبق. 

ذي التكلفة األقل واملستجيب جوهراًي للمواصفات وشروط املناقصة والذي يليب معايري 
. يتم 13التأهيل، وتقدم تقريرها إىل جلنة الشراء أو جلنة العطاءات الستكمال اإلجراءات. 

 .فحص وتقييم طلبات التأهيل طبقاً لإلجراءات احملددة يف النظام
 
 



 (39ة )ماد
للجهة املشتية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات املركزية إلغاء املناقصة يف أي  .1

. للجهة املشتية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات املركزية 2وقت قبل فتح املظاريف. 
ءات كافة وإبالغ بعد فتح املظاريف وقبل صدور اإلحالة النهائية للمناقص الفائز رفض العطا

 .بإذا أصبح موضوع الشراء غري الزم.  .أمجيع املناقصني بذلك يف أي من احلاالت اآلتية: 
إذا أصبح من الضروري العتبارات  .جإذا مل تعد املخصصات املالية لعملية الشراء متوفرة. 

بني وجود نقص إذا ت .داملصلحة العامة تعديل املواصفات أو اجلوانب الفنية لشروط العقد. 
أو عيوب يف املواصفات حتول دون األخذ ابالعتبار بنود أو أصناف أقل تكلفة ومعادلة 
وظيفيًا بنفس القدر للبند أو الصنف احملدد يف واثئق املناقصة، أو اليت حتول دون النظر يف 

إذا كانت العطاءات كافة غري مستوفية  .همجيع عناصر التكلفة أثناء عملية التقييم. 
( من هذا القرار بقانون أن سعر 38إذا تبني وفقاً لإلجراءات الواردة يف املادة ) .وللشروط. 

العطاء ذي التكلفة األقل أعلى كثريًا من السعر التقديري بعد التأكد من صحته طبقًا ملا 
. ال يعد تقدمي عطاء واحد فقط 3إذا تبني وجود تواطؤ بني املناقصني.  .زحيدده النظام. 

. 4مناقصة مربراً كافياً إللغائها، إذا كان مستجيباً جوهرايً للمواصفات وكان السعر مناسباً. لل
إذا رفضت العطاءات كافة أو ألغيت املناقصة، للجهة املشتية بعد دراسة األسباب اليت أدت 
إىل الرفض أو اإللغاء وبعد إعادة فحص املواصفات وشروط العطاء واإلعالن، اختاذ أي من 

إعادة طرح املناقصة مبواصفات وشروط  .جراءات اآلتية إذا قررت إعادة طرح املناقصة: أاإل
 .إعادة طرح املناقصة بنفس املواصفات والشروط .جديدة. ب

 
 (40مادة )

للجهة املشتية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات املركزية رفض أي عطاء إذا كان  .1
( من املادة 9ري طبيعي عن السعر التقديري وفقًا ألحكام الفقرة )سعره منخفضًا بشكل غ

( من هذا القرار بقانون، وعليها قبل رفض العطاء أن تطلب خطياً من املناقص تفاصيل 38)
العناصر املكونة هلذا العطاء واليت من املمكن أن تقنع اجلهة املشتية أودائرة اللوازم العامة أو 

ية أن املناقص قادر على تنفيذ العقد هبذا السعر، وميكن أن تشمل هذه دائرة العطاءات املركز 



اقتصادايت تكاليف طريقة البناء، وعملية التصنيع أو اخلدمات املقدمة.  .أالتفاصيل على: 
احللول التقنية املختارة و / أو أية ظروف مواتية أو متاحة للمناقص لتنفيذ األشغال أو  .ب

مصادر األشغال أو اللوازم أو اخلدمات املقتحة من قبل  .جت. توريد السلع أو اخلدما
مدى االمتثال للقوانني واألنظمة فيما يتعلق حبماية العمالة وظروف العمل  .داملناقص. 

. على اجلهة املشتية أو دائرة دائرة اللوازم 2والسارية يف املكان الذي سيتم فيه تنفيذ العقد. 
املركزية التحقق من هذه العناصر من خالل التشاور خطيًا مع  العامة أو دائرة العطاءات

املناقص، ومراعاة األدلة املقدمة من قبله وأخذ املعلومات اليت يقدمها بعني االعتبار عند 
 .التوصل إىل قرارها

 
 (41مادة )
تبلغ اجلهة املشتية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات املركزية، قبل انتهاء مدة  .1

صالحية العطاء، مجيع املناقصني خطيًا بقرار اإلحالة املبدئي على املناقص صاحب العطاء 
ة. األقل تكلفة واملطابق ملعايري التأهيل واملواصفات والشروط الفنية احملددة يف واثئق املناقص

. إذا مل يطعن أي مناقص يف القرار خالل مخسة أايم عمل من اتريخ التبليغ تصبح اإلحالة 2
. يلتزم املناقص 3هنائية بعد املصادقة عليها من قبل املسؤول املختص أو الوزير املختص. 

الفائز بتقدمي كفالة حسن التنفيذ إذا طلبت يف واثئق املناقصة وتوقيع العقد خالل املدة 
. إذا مل يقدم املناقص الفائز كفالة حسن 4ددة يف واثئق املناقصة، وفقًا ملا حيدده النظام. احمل

التنفيذ وتوقيع العقد وفقاً للفقرة السابقة حيال األمر للجنة العطاءات املختصة الختيار العطاء 
الشراء . توقع عقود 5الذي يليه يف التتيب من بني العطاءات املتبقية والسارية الصالحية. 

. تعلن اجلهة املشتية عن توقيع العقد على لوحة اإلعالانت ويف 6من قبل املسؤول املختص. 
املوقع اإللكتوين أحادي البوابة لنظام الشراء خالل فتة ال تتجاوز سبعة أايم عمل من اتريخ 

عدم  . للمناقص الراغب مبعرفة أسباب7التوقيع، ويشمل اإلعالن اسم الفائز وقيمة العقد. 
اختياره، التقدم بطلب خطي للجهة املشتية لتوضيح هذه األسباب، على أن تقوم اجلهة 
املشتية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات املركزية ابلرد عليه خطيًا خالل سبعة أايم 

 .عمل من اتريخ تقدمي الطلب



 
 (42مادة )

تطلبات املتعلقة بكفالة دخول املناقصة أو إقرار حتدد اجلهة املشتية يف واثئق املناقصة امل .1
. ترد اجلهة املشتية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات املركزية كفالة 2ضمان العطاء. 

دخول املناقصة أو إقرار ضمان العطاء إىل املناقصني بعد تقدمي املناقص الفائز لكفالة حسن 
هة املشتية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات . تتخذ اجل3التنفيذ وتوقيع العقد. 

املركزية القرار مبصادرة كفالة دخول املناقصة أو تفعيل إجراءات العقوابت الواردة يف إقرار 
تعديل أو سحب العطاء بعد املوعد النهائي  .أضمان العطاء يف أي من احلاالت اآلتية: 

ام اللجنة بتصحيح األخطاء احلسابية الوارد يف رفض املناقص قي .بلتقدمي العطاءات. 
 .دعدم توقيع املناقص الفائز على العقد خالل املدة اليت حتددها اجلهة املشتية.  .جعطائه. 

 .عدم التزام املناقص الفائز بتقدمي كفالة حسن التنفيذ خالل الوقت احملدد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  الفصل اخلامس
 اخلدمات االستشارية

 
 (43مادة )

األساليب التنافسية.  .أتتم عمليات شراء اخلدمات االستشارية إبحدى األساليب اآلتية:  .1
. تلتزم اجلهة املشتية للخدمات االستشارية، 2اتفاقيات اإلطار.  .ج .االختيار املباشر .ب

مليزانية الكلفة التقديرية وا .بالشروط املرجعية.  .أوفقًا ملا حيدده النظام، إبعداد اآليت: 
الناجتة عن تقييم اجلهة املشتية للمصادر الالزمة لتقدمي اخلدمة، وتشمل أتعاب املستشارين 

 .أي أمور أخرى حيددها النظام .جواملصاريف املستدة. 
 

 (44مادة )
للجهة املشتية اختيار أحد األساليب التنافسية التالية يف شراء اخلدمات االستشارية وفقًا ملا 

. االختيار على أساس اجلودة 2. االختيار على أساس اجلودة والتكلفة. 1نظام: حيدده ال
. االختيار على أساس 4. االختيار على أساس التكلفة األقل. 3ضمن امليزانية الثابتة. 

 .اجلودة فقط
 

 (45مادة )
من تعتمد اجلهة املشتية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات املركزية قوائم  .1

املستشارين العاملني يف جماالت معينة لدعوهتم إلبداء االهتمام يف اخلدمات االستشارية 
. يعتمد تصنيف نقابة املهندسني، إن وجد، ابلنسبة 2الصغرية وذات الطبيعة املتكررة. 

لالستشارات ذات الطبيعة اهلندسية واليت يتم الدعوة هلا حملياً، ويدعى املستشارون إلبداء 
 .م الختيار قائمة خمتصرة من بينهماالهتما

 
 
 



 (46مادة )
وفقًا لألسقف املالية احملددة يف النظام تدعو اجلهة املشتية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة  .1

العطاءات املركزية املستشارين للتعبري عن االهتمام، عن طريق نشر إعالن هبذا اخلصوص يف 
على يومني متتاليني، وعلى املوقع اإللكتوين أحادي صحيفتني حمليتني واسعيت االنتشار 

. حيدد النظام حمتوايت الدعوة للتعبري عن االهتمام، وإجراءات فتح 2البوابة لنظام الشراء. 
. تضع اجلهة املشتية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة 3وتقييم عروض التعبري عن االهتمام. 

فضل ستة مستشارين مؤهلني وفق الشروط واملعايري الواردة العطاءات املركزية قائمة خمتصرة أب
. إذا مل يتوفر العدد املطلوب من املستشارين املؤهلني وفقاً ألحكام الفقرة 4يف واثئق الدعوة. 

( من هذه املادة، للجهة املشتية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات املركزية إعداد 3)
 .أقل وفقاً للضوابط احملددة يف النظامالقائمة املختصرة بعدد 

 
 (47مادة )

وفقًا لألسقف املالية احملددة يف النظام توجه اجلهة املشتية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة 
العطاءات املركزية الدعوة للتقدم ابلعروض إىل كافة املستشارين الواردة أمسائهم يف القائمة 

. طبيعة 2. اسم اجلهة املشتية وعنواهنا. 1عوة اآليت: املختصرة على أن تتضمن هذه الد
. التعليمات 4. الشروط املرجعية واملهام املطلوبة. 3اخلدمات املطلوبة وموقعها، وزماهنا. 

. املعايري 5والنماذج اخلاصة إبعداد العروض وتسليمها، واملكان واملوعد النهائي لتقدميها. 
. صيغة العقد املقتح والشروط التعاقدية والوقت املتوقع 6. املعتمدة يف التقييم الفين واملايل

أي أمور أخرى ينص عليها  .8 .. أسلوب االختيار7للبدء بتقدمي اخلدمات االستشارية. 
 .النظام

 
 (48مادة )

تشكل اجلهة املشتية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات املركزية جلنة لتقييم اخلدمات 
 .من خرباء فنيني، وحيدد النظام عددهم وشروط تعيينهم وآلية عملهماالستشارية 



 
 (49مادة )

تقيم جلنة تقييم اخلدمات االستشارية العروض الفنية وفقاً للمعايري احملددة يف طلب التقدم  .1
جودة  .بخربة املستشار يف جمال اخلدمة املطلوبة.  .أابلعروض، على أن تشمل اآليت: 

مؤهالت  .جحة وخطة العمل ومقارنة مدى توافقها مع الشروط املرجعية. املنهجية املقت 
 .هإمكانية نقل املعرفة والتدريب إن كان ذلك مطلوابً.  .دالعاملني األساسيني املقتحني. 

نسبة مشاركة األشخاص احملليني من بني العاملني األساسيني يف تنفيذ املهمة يف حالة املنافسة 
( من هذه املادة يف واثئق طلب 1د األوزان للمعايري املذكورة يف الفقرة ). حتد2الدولية. 

 .التقدم بعروض بناًء على صعوبة املهمة واجلودة الفنية املطلوبة، ووفقاً ملا حيدده النظام
 

 (50مادة )
حيظر على اجلهة املشتية أو جلان العطاءات املركزية فتح أو تقييم العروض املالية إال بعد  .1

. تفتح جلان الشراء يف اجلهة املشتية أو جلان العطاءات املركزية يف 2كتمال التقييم الفين. ا 
دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات املركزية العروض املالية للذين اجتازوا التقييم الفين على 

جلودة ضمن إذا كان االختيار على أساس اجلودة والتكلفة، أو على أساس ا .أالنحو اآليت: 
امليزانية الثابتة، أو على أساس التكلفة األقل، تفتح العروض املالية جلميع املستشارين الذين 
حصلت عروضهم الفنية على احلد األدىن من درجة النجاح كما مت حتديدها يف طلب 

يت العروض، حبضور املستشارين الراغبني الناجحني فنياً، ويتم قراءة اسم املستشار و الدرجة ال
إذا كان االختيار على أساس اجلودة فقط، يفتح  .بحصل عليها عرضه الفين وسعره. 

ينظم  .جالعرض املايل املقدم من املستشار الذي حصل على أعلى الدرجات الفنية فقط. 
حمضر جللسة فتح العروض املالية يوقعه كل أعضاء جلنة الشراء أو جلنة العطاءات احلاضرين. 

 .إجراءات التقييم املايل للعروض حيدد النظام .د
 
 
 



 (51مادة )
إذا كان  .أيتم إجراء التقييم الفين واملايل للعروض وحتديد املستشار الفائز كاآليت:  .1

االختيار على أساس اجلودة والتكلفة، حتدد العالمة النهائية لكل عرض من العروض اليت 
 واثئق طلب التقدم بعروض، ويكون فتحت عروضها املالية بناًء على األوزان احملددة يف

ب. إذا كان االختيار املستشار الذي حصل على أعلى عالمة هنائية هو املستشار الفائز. 
على أساس اجلودة ضمن امليزانية الثابتة، ترفض العروض اليت تتجاوز امليزانية الثابتة، وخيتار 

ختيار على أساس التكلفة إذا كان اال .جاملستشار الذي انل عرضه الفين أعلى درجة. 
إذا كان  .داألقل، يكون املستشار الذي تقدم ابلعرض املايل األقل سعراً هو املستشار الفائز. 

االختيار على أساس اجلودة فقط، يكون املستشار الذي حصل على أعلى الدرجات الفنية 
ودائرة العطاءات املركزية  . تبلغ اجلهة املشتية أو دائرة اللوازم العامة2هو املستشار الفائز. 

خطيًا وقبل انتهاء مدة صالحية العروض مجيع املستشارين الذين تقدموا بعروضهم ابسم 
. إذا مل يطعن أي مستشار من الذين تقدموا بعروضهم يف القرار خالل 3املستشار الفائز. 

ستشار الراغب . للم4سبعة أايم عمل من اتريخ التبليغ يتم دعوة املستشار الفائز للتفاوض. 
مبعرفة أسباب عدم اختياره، التقدم بطلب خطي للجهة املشتية أو دائرة اللوازم العامة ودائرة 
العطاءات املركزية لتوضيح هذه األسباب، على أن تقوم هذه اجلهات ابلرد عليه خالل مخسة 

 .أايم عمل من اتريخ تقدمي الطلب
 

 (52مادة )
، ويوقع العقد معه، مع مراعاة أحكام النظام، وفقاً جيري التفاوض مع املستشار الفائز

تدعو اجلهة املشتية املستشار الفائز للتفاوض معه على اخلدمات . 1لإلجراءات اآلتية: 
املطلوبة، وطريقة األداء واجلداول الزمنية لتقدميها، وتقارير سري العمل والتسهيالت واملرافق 

أن ال يؤدي التفاوض مع املستشار الفائز إىل تعديل جيب . 2اليت توفرها اجلهة املشتية. 
جوهري جملال اخلدمات املطلوبة كما حددت يف شروط املرجعية، أو لشروط العقد، أو جودة 
املنتج النهائي هلذه اخلدمات، أو سعره أو التأثري على التقييم الذي فاز املستشار على 

. 4كون األمور املالية خاضعة للتفاوض. إذا كان االختيار على أساس اجلودة، ت. 3أساسه. 



مع مراعاة الفقرة السابقة، يف حال اعتماد أي من أساليب االختيار األخرى ال يكون بدل 
. للجهة املشتية يف حال عدم توصلها إىل 5أتعاب االستشاريني األفراد موضع تفاوض. 

 .ه يف التتيباتفاق مع املستشار بعد مفاوضته، التفاوض مع املستشار الذي يلي
 

 (53مادة )
تعلن اجلهة املشتية عن توقيع العقد على لوحة اإلعالانت ويف املوقع اإللكتوين أحادي 
البوابة لنظام الشراء خالل فتة ال تتجاوز سبعة أايم عمل من اتريخ التوقيع، ويشمل اإلعالن 

 .اسم الفائز وقيمة العقد
 

 (54مادة )
وب االختيار املباشر ألي من املستشارين، يف أي من احلاالت للجهة املشتية اتباع أسل .1

إذا كانت اخلدمات املطلوبة متثل استمرارًا طبيعيًا خلدمات سابقة قام املستشار  .أاآلتية: 
إذا كان تقدمي اخلدمات ضمن احلاالت الطارئة، أو خدمات استشارية مطلوبة  .ببتنفيذها. 

إذا كانت املهام املطلوبة صغرية  .جمباشرة بعد احلالة الطارئة. أثناء الفتة الزمنية اليت أتتى 
عندما يكون مستشار واحد فقط مؤهاًل أو لديه خربة ذات  .دجدًا وفقًا ملا حيدده النظام. 

. يفحص اجمللس مربر االختيار املباشر مع مراعاة مصلحة اجلهة 2قيمة استثنائية للمهمة. 
حتقيق االقتصاد والكفاءة وإاتحة الفرص املتساوية لكل  املشتية، وضمان مسؤوليتها يف

 .املستشارين املؤهلني
 

 (55مادة )
للجهة املشتية شراء اخلدمات االستشارية من مستشار فرد وفقًا ملؤهالته مع مراعاة  .1

إذا كانت املهمة ال حتتاج إىل عدد من  .أأحكام النظام، يف أي من احلاالت اآلتية: 
إذا   .جإذا كانت املهمة ال حتتاج إىل دعم مهين إضايف من شركة استشارية.  .باملستشارين. 

. خيتار املستشار 2كانت خربة ومؤهالت املستشار هي املعيار األكثر أمهية يف االختيار. 
مبقارنة مؤهالت ما ال يقل عن ثالثة مرشحني من بني الذين أبدوا اهتمامهم ابملهمة أو متت 



. 3واستوفوا احلد األدىن للمؤهالت املناسبة من جانب اجلهة املشتية. خماطبتهم مباشرة 
إذا   .أللجهة املشتية اختيار املستشار الفرد مباشرة يف أي من احلاالت االستثنائية اآلتية: 

كانت اخلدمات املطلوبة متثل استمرارًا خلدمات سابقة نفذها املستشار، وكان اختيار 
إذا كانت الفتة املتوقعة لتنفيذ املهام  .بة على أساس تنافسي. املستشار للخدمات السابق

إذا كانت املهام نتيجة حلاالت طارئة أو انشئة عن كوارث طبيعية.  .جتقل عن ستة أشهر. 
إذا كانت اخلدمات ذات قيمة  .هإذا كان املستشار الفرد هو املؤهل الوحيد للمهمة.  .د

 .صغرية ووفقاً ملا حيدده النظام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  الفصل السادس
 الشكاوى ومراجعاهتا

 
 (56مادة )

للمناقص التقدم بشكوى خطية للجهة املشتية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات  .1
املركزية إذا حلق به أو حيتمل أن يلحق به خسائر أو أضرار نتيجة عدم وفائها ابلتزاماهتا، 

من اتريخ علمه أو التاريخ الذي يفتض أن يكون قد علم فيه  خالل سبعة أايم عمل
ابلظروف اليت أدت إىل تقدمي الشكوى شريطة أال يكون العقد قد أصبح انفذاً، وأن يتم 
تقدمي الشكوى حول شروط طلبات التأهيل املسبق أو إعداد القوائم املختصرة أو حول 

وازم العامة أو دائرة العطاءات املركزية أثناء قرارات أو إجراءات اجلهة املشتية أو دائرة الل
إجراءات التأهيل املسبق أو إعداد القوائم املختصرة قبل املوعد النهائي لتسليم العطاءات أو 

. تنظر اجلهة املشتية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات املركزية ابلشكوى 2العروض. 
. يشتط يف 3م عمل من اتريخ استالمها للشكوى. وتبلغ املشتكي بقرارها خالل سبعة أاي

الشكوى أن تكون مسببة، وبشكل خاص حتديد الفعل الذي مت التقصري فيه أو الذي يدعى 
. على اجلهة املشتية أو دائرة اللوازم العامة أو 4أنه خمالف للقانون أو األنظمة املعمول هبا. 

إىل أن يصبح عقد الشراء أو اتفاقية اإلطار دائرة العطاءات املركزية أال تتخذ أية خطوات 
عند استالمها شكوى خالل املدة الزمنية احملددة يف  .أانفذًا يف أي من احلاالت اآلتية: 

عند استالمها إشعارًا بطلب مراجعة من وحدة مراجعة  .ب( من هذه املادة. 1الفقرة )
ر اجلهة املشتية أو دائرة اللوازم النزاعات. ويستمر هذا القيد ملدة سبعة أايم عمل بعد قرا

( من 2العامة أو دائرة العطاءات املركزية، أو سبعة أايم عمل بعد الفتة احملددة يف الفقرة )
هذه املادة، أو حىت إبالغ اجلهة املشتية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات املركزية 

املشتية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات  . تتخذ اجلهة5واملتظلم بقرار جلنة املراجعة. 
إلغاء اإلجراءات والقرارات  .أاملركزية بعد النظر يف الشكوى أي من اإلجراءات اآلتية: 

رد الشكوى يف حال  .باملخالفة ألحكام القانون والنظام يف حال تبني صحة الشكوى. 
ن قبل اجلهة املشتية أو دائرة اللوازم العامة أو تبني عدم وجود أية خمالفة للقانون أو النظام م

. للمشتكي حق التظلم لدى الوحدة 6دائرة العطاءات املركزية واستكمال إجراءات الشراء. 



رفض القرار الصادر عن اجلهة املشتية أو دائرة اللوازم العامة أو  .يف أي من احلاالت اآلتية: أ
ريطة أن يتم تقدمي الشكوى إىل وحدة مراجعة النزاعات دائرة العطاءات املركزية يف الشكوى ش

خالل سبعة أايم عمل من اتريخ إبالغه بقرار اجلهة املشتية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة 
عدم اختاذ اجلهة املشتية أو دائرة اللوازم العامة أو  .العطاءات املركزية حول الشكوى. ب

( من هذه املادة، 2يف الفتة احملددة وفقًا ألحكام الفقرة )دائرة العطاءات املركزية القرار 
شريطة أن يتم تقدمي الشكوى إىل وحدة مراجعة النزاعات خالل سبعة أايم عمل من اتريخ 

. يوضح النظام احلاالت اليت جيوز فيها تقدمي شكوى للجهة املشتية أو 7انتهاء هذه الفتة. 
. ال تقبل الشكوى املقدمة بعد انتهاء املدة 8اءات املركزية. دائرة اللوازم العامة أو دائرة العط

 .احملددة يف القانون
 

 (57مادة )
يشكل اجمللس وحدة مراجعة النزاعات، وتتشكل الوحدة من جلان مراجعة متنوعة تتكون  .1

. يكون مقر الوحدة يف 2من خرباء خمتصني يف اجملاالت ذات العالقة ووفقاً ملا حيدده النظام. 
. ختتص الوحدة ابلنظر يف كافة طلبات 3اجمللس الذي يقوم أبعمال السكراتراي للوحدة. 

. حيدد النظام حاالت التظلم للوحدة وإجراءات 4االستئناف املقدمة وفقًا ألحكام القانون. 
 .تقدميه، وإجراءات التعامل مع الشكوى، وقرارات الوحدة وآلية إصدارها

 
 (58مادة )

رات الصادرة عن اجمللس واجلهة املشتية ودائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات تعترب كافة القرا
 .املركزية ووحدة مراجعة النزاعات خاضعة للطعن ابلطرق القضائية وفقاً ألحكام القانون

 
 
 
 
 
 
 



  الفصل السابع
 تنفيــذ العقــد

 
 (59مادة )

العقود وفقًا للمبادئ احملددة يف لغاايت احلفاظ على الوقت والتكلفة واجلودة يتم إدارة 
 .النظام

 
 (60مادة )

جيب أن يكون تعديل العقد خطياً وبرضا الطرفني، على أال يؤدي ذلك إىل تغيري اهلدف  .1
. يف حال تطلب التعديل رفع قيمة العقد بنسبة تزيد من 2من العقد أو طبيعته أو جماله. 

أحد أساليب الشراء وفقًا ألحكام هذا القرار قيمته عن النسبة املسموح هبا يف النظام يتبع 
. للجهة املشتية إصدار األوامر التغيريية الضرورية 3بقانون شريطة توفر املخصص املايل. 

لتنفيذ العقد اليت تفرضها أية عيوب يف واثئق العقد أو الظروف غري املرئية، وتعترب ملزمة 
 .ت والتغيريات على العقد. حيدد النظام شروط وإجراءات التعديال4للطرفني. 

 
 (61مادة )

جيب على كل من اجمللس واجلهة املشتية ودائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات املركزية  .1
( سنوات، لغاايت 5االحتفاظ ابلسجالت والواثئق املتعلقة أبنشطة الشراء ملدة ال تقل عن )

. جيب على كل من اجلهة املشتية 2هبا. التدقيق واملراجعة وفقًا للقوانني واألنظمة املعمول 
ودائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات املركزية أن تقوم بتحضري ملخص خمتصر عن إجراءات 

 .عملية الشراء واالحتفاظ به، وحيدد النظام املعلومات اليت جيب أن يتضمنها هذا امللخص
 

 (62مادة )
 .اء وتراجع وفقاً للقوانني واألنظمة الساريةجيري التدقيق الالحق للمناقصات وعمليات الشر 

 



 
  الفصل الثامن

 مبادئ سلوكية
 

 (63مادة )
جيب على املسؤول املختص وسائر موظفي دائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات املركزية  .1

وموظفي القطاع العام ممن يشاركون يف إعداد وختطيط وتنفيذ إجراءات عمليات الشراء العام 
القيام أبداء واجباهتم بنزاهة كاملة لضمان املشاركة  .أإدارة عقود الشراء، االلتزام ابآليت: ويف 

العمل وفقًا للمصلحة العامة  .بالتنافسية العادلة جلميع املناقصني يف عمليات الشراء العام. 
ب تضارب جتن .جووفقًا لألهداف واإلجراءات احملددة يف القانون واألنظمة الصادرة مبوجبه. 

. حيظر على املسؤول املختص وسائر 2املصاحل عند قيامه بواجباته ويف سلوكه اخلاص. 
موظفي دائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات املركزية وكافة موظفي القطاع العام املشاركني يف 

 .أإعداد وختطيط وتنفيذ إجراءات عمليات الشراء العام ويف إدارة عقود الشراء ما أييت: 
استغالل أية معلومات وصلت إليهم حبكم منصبهم، أو استغالهلا لتحقيق مكاسب مادية أو 

إفشاء أية  .بمعنوية ملصلحته اخلاصة أو ملصلحة الغري بشكل مباشر أو غري مباشر. 
 .جمعلومات أو بياانت وصلت إليهم نتيجة القيام بعملهم قد يؤثر على نزاهة عملية الشراء. 

ق احلساابت أو االستشارات القانونية أو اإلدارية ألي شخص يتقدم العمل يف تدقي
 .للمناقصة

 
 (64مادة )
الوفاء اباللتزامات املفروضة عليه مبوجب هذا  .أجيب على املناقص االلتزام مبا أييت:  .1

عدم  .ججتنب تضارب املصاحل عند قيامه بواجباته.  .بالقانون واألنظمة الصادرة مبقتضاه. 
التواطؤ أو التآمر أو ممارسة أي شكل من أشكال الفساد واخلداع والغش أو التحريض، مبا يف 
ذلك تقدمي اإلغراءات أو عرضها سواء بطريق مباشر أو غري مباشر للتأثري على عملية الشراء 

عدم التواطؤ أو التآمر، قبل أو بعد تقدمي العطاء، هبدف توزيع  .دأو على تنفيذ العقد. 
الشراء بني املناقصني أو حتديد أسعار العطاءات بصورة غري تنافسية أو خالف ذلك عقود 



. يتعني على اجلهة املشتية ودائرة 2حلرمان اجلهة املشتية من منافع املنافسة العامة املفتوحة. 
اللوازم العامة ودائرة العطاءات املركزية أن ترفض أي عطاء إذا ثبت خمالفة املناقص ألي من 

حكام الواردة يف هذه املادة، وعليهم إبالغ اجمللس وغريه من سلطات إنفاذ القانون ذات األ
. دون اإلخالل أبية عقوبة واردة يف القوانني األخرى السارية، خيضع املناقص 3الصلة. 

. إضافة 4املخالف آلي من أحكام هذه املادة للمساءلة القانونية مبوجب هذا القرار بقانون. 
وبة أخرى، يتم وضع املناقص املخالف ألحكام هذه املادة على القائمة السوداء إىل أية عق

للمدة اليت يقررها اجمللس، وتضم هذه القائمة كافة املناقصني الذين صدر قرار حبرماهنم من 
 .( من هذا القرار بقانون73االشتاك يف عمليات الشراء وفق أحكام املادة )

 
 (65مادة )

ت املشتية واملتعاقدين معها إبالغ املسؤول املختص أو ديوان الرقابة على موظفي اجلها .1
املالية واإلدارية، وعلى موظفي دائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات املركزية إبالغ الوزير 
املختص أو ديوان الرقابة املالية واإلدارية عن أي خمالفة ألحكام هذا القرار بقانون بشكل 

. تلتزم اجلهة املشتية أو دائرة اللوازم العامة 2من اتريخ اكتشافهم هلا.  فوري وخالل أسبوع
أو دائرة العطاءات املركزية بتوفري احلماية الالزمة للمبلغ وعدم إيقاع أية إجراءات عقابية حبقه 

 .يف حال تبليغه عن أي خمالفة تقع أثناء عمله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  الفصل التاسع
 إدارة وحفظ اللوازم

 
 (66)مادة 
يتوىل املسؤول املختص لدى اجلهة املشتية، اإلشراف على اللوازم اخلاصة بدائرته  .1

. 2ومراقبتها واختاذ اإلجراءات والتتيبات الالزمة حلفظها وتنظيمها وفقًا ألحكام النظام. 
تنشأ لدى اجلهة املشتية دائرة تكون مسؤولة عن تنظيم وحفظ اللوازم واستعماهلا يف األغراض 

. على اجلهة املشتية إعداد تقارير دورية عن 3املقررة هلا مبا يتفق وأحكام هذا القانون. 
 .إدخال اللوازم ونقل وجرد البضائع املوجودة يف املستودعات، ورفعها إىل دائرة اللوازم العامة

 
 (67مادة )
ا حتت طائلة تلتزم اجلهة املشتية ابإلشراف والرقابة العامة على املستودعات وحساابهت .1

املسؤولية املالية املتتبة عن أي خسارة حتدث بسبب إمهاهلا أو تقصريها يف حتمل مسؤولياهتا. 
. خيضع أمناء املستودعات للمساءلة القانونية واملالية عن اللوازم العامة املوجودة يف عهدهتم 2

 .يف حال حدوث أي خسارة هبا نتيجة إمهاهلم أو تقصريهم
 

 (68مادة )
. التأكد من أن إدخال اللوازم وقيدها وتسجيلها يف 1اجلهة املشتية القيام ابآليت:  على

سندات إدخال منظمة حسب األصول مرفقة بضبط االستالم والفاتورة أو بوليصة الشحن، 
على أن يعطى املورد نسخة عن سند اإلدخال ويعترب هذا السند مبثابة إشعار له بقبول أو 

حتفاظ بنظام جرد لألصول، وذلك وفقًا لإلجراءات املنصوص عليها يف . اال2رفض اللوازم. 
النظام أو التعليمات، إضافة إىل سجالت حمدثة جبميع األصول واألمالك العامة مبا فيها 

. إجراء اجلرد السنوي الدوري للوازم لدى الدوائر أو كلما وجدت 3البضائع طويلة األجل. 
 .. حفظ القيود للوازم املعمرة4ير مفصلة هبذا اخلصوص. الدائرة ضرورة لذلك، وإعداد تقار 

 
 



 (69مادة )
اللوازم العامة اليت  .أتنشأ مستودعات مركزية يف دائرة اللوازم العامة لتخزين اللوازم اآلتية:  .1

اللوازم املعمرة، والصاحلة لالستخدام، الفائضة عن حاجة الدوائر.  .بحتتاجها كافة الدوائر. 
. تقيد اللوازم اليت يتم إدخاهلا إىل املستودعات 2د الالزمة ملواجهة احلاالت الطارئة. املوا .ج

. خترج أية لوازم من املستودعات مبوجب 3مبوجب سند إدخال منظم وفقًا ألحكام النظام. 
. يلتزم أمناء املستودعات ابلقيام جبرد للوازم وإعداد 4سند إخراج منظم وفقاً ألحكام النظام. 

. يلتزم أمناء 5ير دورية حول اللوازم اليت يتم إدخاهلا أو إخراجها من املستودعات. تقار 
. يلتزم أمناء 6املستودعات ابحلفاظ على اللوازم واختاذ كافة اإلجراءات الالزمة لذلك. 

املستودعات ابستخدام السجالت والنماذج اليت تتناسب مع طبيعتها والتقيد ابألنظمة 
 .مبوجب أحكام هذا القرار بقانون والتعليمات الصادرة

 
 (70مادة )

إذا قرر املسؤول املختص بناًء على تنسيب جلنة فنية أن أية لوازم صاحلة يف الدائرة قد  .1
. تعلم 2أصبحت فائضة وغري الزمة للعمل يتم نقلها من خمازن الدائرة إىل املستودع املركزي. 

بتوافر هذه اللوازم لتحديد ما إذا كانت ترغب يف دائرة اللوازم العامة كافة اجلهات املشتية 
. لوزير املالية بناًء على تنسيب دائرة اللوازم العامة، 3االستفادة منها وفقًا الحتياجاهتا. 

تشكيل جلنة ثالثية تتوىل بيع اللوازم الفائضة وغري الالزمة للعمل، وذلك بعد استنفاذ كافة 
بيع األموال  .أهات املشتية، وذلك على النحو اآليت: الطرق املمكنة لالستفادة منها من اجل

املنقولة وفقًا ألسعار املثل، أو من خالل املزاد العلين أو الظرف املختوم أيها أفضل وفقاً 
. تباع منتجات املدارس 4أتجري األموال املنقولة وفقًا ألسعار املثل.  .بألحكام النظام. 

ومنتجات أية دائرة إنتاجية وفقًا لتعليمات تصدر عن وزير املهنية ومراكز التدريب واألحباث 
. لوزير املالية عرض اللوازم الفائضة وغري الالزمة املوجودة يف املستودعات املركزية 5املالية. 

. تسلم 6على اجلهات األهلية غري الرحبية ابلسعر الذي حتدده جلنة تشكل هلذه الغاية. 
دفع مثنها مبوجب مستند إخراج أصويل يثبت عليه رقم واتريخ  اللوازم املباعة إىل املشتي بعد



. يعلن عن اللوازم املراد بيعها يف الصحف احمللية وأي وسيلة 7وقيمة وصل قبض الثمن. 
 .مناسبة

 
 (71مادة )

إذا قرر املسؤول املختص بناًء على تنسيب جلنة فنية أن أية لوازم يف الدائرة قد أصبحت  .1
تشكل جلنة ثالثية من موظفي الدائرة بقرار من  .فقًا لإلجراءات اآلتية: أغري صاحلة تباع و 

تباع اللوازم غري الصاحلة بطريقة املزاد العلين أو السري، وللجنة الثالثية  .املسؤول املختص. ب
. 2أن تضع الشروط الالزمة لعملية البيع وترسل نسخة من قرار البيع إىل دائرة اللوازم العامة. 

 .عن اللوازم املراد بيعها يف الصحف احمللية وأي وسيلة مناسبةيعلن 
 

 (72مادة )
للمسؤول املختص وبناًء على توصية جلنة فنية خمتصة أن يقرر إتالف األموال املنقولة  .1

الفائضة عن احلاجة وغري الصاحلة لالستخدام، أو اليت تتجاوز نفقات بيعها الثمن الذي 
. يقيد اإلتالف بشهادة إتالف مرفقة 2ا وفقًا ألحكام النظام. ميكن احلصول عليه من بيعه
 .بسند اإلخراج وقرار اإلتالف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  الفصل العاشر
 العقوابت واألحكام اخلتامية

 
 (73مادة )

دون اإلخالل أبي عقوبة أشد واردة يف القوانني األخرى السارية، يعاقب كل من خيالف  .1
كل من تثبت خمالفته من املوظفني العموميني ألحكام  .أابآليت: أحكام هذا القرار بقانون 

( من هذا القرار بقانون ابلفصل الفوري من وظيفته وحرمانه من كافة حقوقه 63املادة )
( أو تثبت 32أ( من املادة )/5كل مناقص تنطبق عليه الفقرة ) .بالوظيفية املتتبة عليها. 

هذا القرار بقانون، حيرم من االشتاك يف عمليات الشراء  ( من64عليه خمالفة أحكام املادة )
إخطاره بذلك  (1وفق اإلجراءات احملددة يف النظام للمدة اليت حيددها اجمللس على أن يتم: 

منحه مدة عشرة أايم لالعتاض على  (2خطياً، وتوضيح األسباب املوجبة الختاذ القرار. 
أحكام الفقرة السابقة من هذه املادة على كافة  . إذا كان املناقص شركة، تسري2اإلخطار. 

. يفسخ العقد املوقع مع املورد أو املقاول أو املستشار بقرار من 3أعضاء جملس إدارة الشركة. 
اجلهة املشتية وتصادر قيمة التأمني، مع احلفاظ حبقها يف املطالبة ابلتعويض يف أي من 

إذا ثبت  .بتالعب يف معاملته مع اجلهة املشتية. إذا استعمل الغش أو ال .أاحلاالت اآلتية: 
أنه قد شرع بنفسه أو بواسطة غريه بطريق مباشر أو غري مباشرة يف رشوة أحد موظفي 

إذا أفلس أو أعسر إعساراً ال ميكنه من تنفيذ العطاء.  .جاجلهات اخلاضعة ألحكام القانون. 
 .وط واألحكام احملددة يف النظام أو العقدإذا اخفق يف الوفاء ابلتزاماته أو أخل ابلشر  .د
 

 (74مادة )
 .( من هذا القرار بقانون73ال تسقط ابلتقادم العقوابت املنصوص عليها يف املادة )

 
 (75مادة )

( لسنة 6مبا ال يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، يستمر العمل أبحكام القانون رقم )
م بشأن 1998( لسنة 9احلكومية، والقانون رقم )م بشأن العطاءات لألشغال 1999

 .اللوازم العامة، وذلك حلني إصدار نظام الشراء العام



 (76مادة )
. يلغى كل ما 2م بشأن الشراء العام. 2011( لسنة 15يلغى القرار بقانون رقم ) .1

 .يتعارض مع أحكام هذا القانون
 

 (77مادة )
لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون بتنسيب من يصدر جملس الوزراء األنظمة الالزمة  .1

 .. يصدر جملس الوزراء نظاماً خاصاً ابحلوافز للعاملني يف جمال الشراء العام2اجمللس. 
 

 (78مادة )
 .يعرض هذا القرار بقانون على اجمللس التشريعي يف أول جلسة يعقدها إلقراره

 
 (79مادة )

نفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد على مجيع اجلهات املختصة، كل فيما خيصه، ت
 .ثالثني يوماً من اتريخ نشره يف اجلريدة الرمسية

 

مجادي /12ميالدية املوافق: 12/04/2014صدر يف مدينة رام هللا بتاريخ:
لجنة التنفيذية هجرية حمــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــني رئيس ال1435اآلخر/

 ملنظمة التحرير الفلسطينية

 
، اعداد معهد احلقوق يف جامعة -املقتفي  -عن منظومة القضاء والتشريع يف فلسطني 

 .بريزيت


