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مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
الباب األول
أحكام عامة
التعريفات
المادة األولى:
يقصدددا عالرادددالات والمصددديةحات ا يدددة -أينمدددا ولدت فدددا نددد ا النظدددام-
المرانا الموضحة أمام كل منها ،ما لم يقتض السياق خالف ذلك:
النظام

 :نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

الالئحة التنفيذية

 :الالئحدددددددددة التناي يدددددددددة لنظدددددددددام المنافسدددددددددات
والمشتريات الحكومية.

الوزير

 :وزير المالية.

الوحدة

 :وحاة الشراء االسترا يجا.

الجهات الحكومية

 :الدددددوزالات وا اهدددددةة الحكوميدددددة والهيئدددددات
والمصددددددددددالت والممسسددددددددددات الرامددددددددددة ذات
الشخصية المرنوية الرامة المستقةة.

رئيييييييييييييي الجهييييييييييييية  :الدددددددوزير المخدددددددتح أو لئدددددددي
الهيئة أو الممسسة الرامة.
الحكومية

أو محددددددداف

البوابيييييية اإللكترونييييييية  :عواعددددددة لكترونيدددددددة لةمشددددددتريات الحكوميدددددددة
نشئها و شرف عةيها وزالة المالية.
الموحدة
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االتفاقية اإلطارية

 :ا ااقيدددددة عددددديأ واحدددددا أو أك دددددر مدددددأ الجهدددددات
الحكوميدددة وواحدددا أو أك دددر مدددأ المدددولديأ أو
المقددددداوليأ أو المترهدددددايأ و تضدددددمأ شدددددرو
وأحكددددام الرقددددود التددددا سددددتتم رسدددديتها أ ندددداء
فترة زمنية مرينة.

االتفاقيييييييية اإلطاريييييييية  :ا ااقيدددة اليددددة ال يجددددوز ضددددم أ مددددولد أو
مقدداوأ أو مترهددا ليهددا مددا لددم يكددأ رفددا فيهددا
المغلقة
عنا عرامها.
مدددولد أو مقددداوأ
االتفاقيييييييية اإلطاريييييييية  :ا ااقيدددة اليدددة يجدددوز
أو مترهدددددا ةدددددإ اهنضدددددمام ليهدددددا فدددددا أ
المفتوحة
وقت خالأ ماة سريانها.
المزايييييييييدة العكسييييييييية  :أسدددةو لكتروندددا لتقدددايم عدددرو مخاضدددة
راقايددددا ل خددددالأ فتددددرة زمنيددددة محددددادة عغددددر
اإللكترونية
اختيال أفضل الررو .
الخييييييييييييييييييييييييييييييييييييدمات  :خدددددامات ذات ايردددددة مهنيدددددة أو استشدددددالية،
و شدددددددمل :عدددددددااد الالاسدددددددات وا عحدددددددا ،
االستشارية
ووضددددددددددددو المواادددددددددددداات والمخييددددددددددددات
والتصددددددددددددددميمات واهشددددددددددددددراف عةدددددددددددددد
ناي نا،وخدددددددامات المحاسدددددددايأ والمحددددددداميأ
والمستشاليأ القانونييأ.
التأهيل المسبق

 :حقددددددددا الجهددددددددة الحكوميددددددددة مددددددددأ ددددددددوافر
المددددمنالت والقددددالات الالزمددددة لتنايدددد الرقددددا
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لدددددددا المتنافسددددددديأ قادددددددل دعدددددددو هم لتقدددددددايم
الررو .
التأهيل الالحق

 :حقدددا الجهدددة الحكوميدددة عردددا اختيدددال أفضدددل
عدددددر مدددددأ دددددوافر المدددددمنالت والقدددددالات
الالزمددة لتناي د الرقددا فددا مقامددل قاددل الترسددية
عةيل.

فترة التوقف

 :فتددددرة ادددداأ مددددأ ددددالي خيددددال المتنافسدددديأ
عددددددالرر الاددددددائة حتدددددد يددددددتم النظددددددر فددددددا
التظةمات المقامة منهم.

الحالة الطارئة

 :كددددل هايددددا اددددا سيددددر متوقددددو لةسددددالمة أو
ا مددددددأ أو الصددددددحة الرامددددددة ،أو أ خددددددالأ
اسدددددددديم يندددددددد ل عخسددددددددائر فددددددددا ا لوا أو
الممتةكددددددددات ،وال يمكددددددددأ الترامددددددددل مرددددددددل
عإاراءات المنافسة الرادية.

الحالة العاجلة

 :حالدددددددة يكدددددددو فيهدددددددا ددددددد ميأ ا عمددددددداأ أو
المشدددتريات فدددا وقدددت قصدددير أمدددر اونريدددا ل
وضدددددروليا لضدددددما سدددددالمة وكاددددداءة سدددددير
الرمل عالجهة الحكومية.

3

مسودة مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

أهداف النظام
المادة الثانية:
يهاف ن ا النظام ل :
 -1نظددددديم اهادددددراءات ذات الصدددددةة عا عمددددداأ والمشدددددتريات الحكوميدددددة
ومندددو ددد ير المصدددالت الشخصدددية فيهدددا واسدددتغالأ النادددوذ وذلدددك حمايدددة
لةماأ الرام.
 -2حقيدددددا أفضدددددل قيمدددددة لةمددددداأ الردددددام عندددددا التراقدددددا عةددددد ا عمددددداأ
والمشتريات والمقاوالت و ناي نا ع سرال نافسية عادلة.
 -3رةيدددة النةاندددة والمنافسدددة و حقيدددا المسددداواة ،و دددوفير مرامةدددة عادلدددة
لةمتنافسيأ؛ حقيقا ل لمااأ كافم الارص.
 -4ضما الشاافية فا اميو اراءات المشتريات الحكومية.
 -5رةيددددة التنميددددة االقتصددددادية عمددددا فددددا ذلددددك دعددددم المحتددددو المحةددددا
والمنشآت الصغيرة والمتوسية المحةية.

المبادئ األساسية
المادة الثالثة:
 -1ترامل الجهات الحكومية عنا ناي أعمالها و وفير مشددددتريا ها مو ا فراد
والممسددددسددددات والشددددركات المرخح لهم عمةاولة الرمل ال قو فا نياقل
ا عماأ اقا ل لألنظمة والقواعا المتارة .
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 -2يشتر لترامل الجهات الحكومية مو أفراد أو ممسسات أو شركات أاناية
لتناي أعماأ أو مشروعات داخل الممةكة عام وافر أك ر مأ فرد أو ممسسة
أو شددركة محةية ممنةة لتناي ا عماأ أو المشددروعات الميةوعة ،والحصددوأ
عة موافقة مسدداقة مأ الوزير ،و حاد الالئحة التناي ية الشددرو والضددواع
الالزمة لتيايا أحكام ن ه الاقرة.
المادة الرابعة:
يري اميو ا فراد والممسددددددسدددددددات والشددددددركات الراسايأ فا الترامل مو
الحكومة ممأ توافر فيهم الشدرو التا منةهم له ا الترامل فرادا ل متسداوية
ويرامةو عة قام المساواة .
المادة الخامسة:
وفر لةمتنافسدديأ المرةومات الواضددحة الكامةة والموحاة عأ الرمل الميةو
 ،ويمكنو مأ الحصوأ عة ن ه المرةومات فا وقت محاد ،كما وفر نس
كافية مأ و ائا المنافسة لتةاية ةاات الراسايأ فا الحصوأ عةيها .
المادة السادسة:
خضددددو المنافسددددة الرامة لماادة الرالنية و كافم الارص والمسدددداواة وحرية
المنافسة.
المادة السابعة :
ال يجوز قاوأ الررو

والتراقا عموااها ال اقا ل لو ائا المنافسة.

المادة الثامنة :
يكو الير والتردداقددا فا حدداود االحتيددااددات الارةيددة الضددددددروليددة لةجهددة
الحكومية عة أسدداد دلاسددة الجاو  ،ويجإ أ يتم الشددراء و ناي ا عماأ
والمشاليو ع سرال عادلة ال ةيا عة ا سرال السائاة.
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المادة التاسعة:
كو ا ولوية فا الترامل لةمنشآت الصغيرة والمتوسية المحةية وفا ميأ
ا عماأ والمشتريات لةمحتو المحةا.

نطاق تطبيق النظام
المادة العاشرة:
 -1مدددو مراعددداة أحكدددام المرانددداات واال ااقيدددات الاوليدددة واهقةيميدددة النافددد ة
فددددا الممةكددددة ،يياددددا النظددددام والالئحددددة التناي يددددة عةدددد اميددددو الجهددددات
الحكومية.
 -2يادددددا المادددددادة ا ساسدددددية لةنظدددددام وأناافدددددل عةددددد الشدددددركات مةدددددك
الاولة واحا وخمسو فا المائة ( )%51أو أك ر مأ لأد مالها.
المادة الحادية عشرة:
يجددددوز اسددددت ناء ا عمدددداأ والمشددددتريات التددددا نادددد خددددال الممةكددددة مددددأ
النظام وفقا ل لما وضحل الالئحة التناي ية.
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التنظيم المؤسسي
المادة الثانية عشرة:
أوالل -ناي ال حكام النظام والالئحة التناي ية؛ قوم وزالة المالية عا ا:
 .1وضو السياسات و ااال التوايهات والترةيمات والم كرات التاسيرية
وا دلة اهلشادية المترةقة عتناي أحكام النظام والالئحة التناي ية.
 .2امو المرةومات المترةقة ع نشددددددية المنافسدددددددات ونشددددددرنا فا الاواعة
اهلكترونيدددة الموحددداة،ومتددداعردددة يايا أحكدددام النظدددام والالئحدددة
التناي ية،وذلك دو خالأ ع دوال الجهات الرقاعية ا خر .
 .3نشددداء الاواعة اهلكترونية الموحاة واهشدددراف عةيها و يويرنا عشدددكل
مستمر.
 .4دالة وحا القوائم الخااددددة عا شددددخاص المحظول الترامل مرهم فا
المنافسددات ،و حاي ها عشددكل دول و مكيأ كافة الجهات الحكومية مأ
اال الع عةيها مأ خالأ الاواعة اهلكترونية الموحاة.
انيا ل -يرتما الوزير نماذ و ائا المنافسددات وو ائا الت نيل المسدداا ،ونماذ
الرقود ،ونماذ قييم المتراقايأ؛ التا رانا الوحاة.

المادة الثالثة عشرة:
نش الوحاة عقرال مأ مجة الوزلاء ،و ختح عما يةا:
 -1استيالع احتيااات الجهات الحكومية ،و حايا ا عماأ والمشتريات
والخامات االستشالية وسير االستشالية التا سالاا ل ما حتا ليها أك ر
مأ اهة حكومية،و وحيا مواااا ها الانية،ومااشرة اميو اراءات
رحها عا سةو المناسإ،و ةقا الررو ودلاستها واختيال أفضةها،
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و عرام ا ااقيات الية عش نها نياعةل عأ الجهات الحكومية وفقا ل حكام
النظام والالئحة التناي ية.
عددددااد قددددوائم عا عمدددداأ والمشددددتريات والخددددامات االستشددددالية وسيددددر
االستشدددالية المادددرم عشددد نها عدددرام ا ااقيدددات اليدددة،و مكيأ الجهدددات
الحكوميددة مددأ اال ددالع عةيهددا ومددا ضددمنتل اال ااقيددات اه اليددة مددأ
عنود،و حاد الالئحة التناي ية الشرو واهاراءات الالزمة ل لك.
مراارة ما رفرل ليها الجهات الحكومية مأ دلاسددددددات ااو و كاليف
قايرية لةمشاليو وا عماأ التا تول رحها ،وما يترةا عها مأ و ائا
لةمنافسدددة وو ائا لةت نيل المسددداا  -واا -و عااء الرأ عشددد نها خالأ
ماة زمنية حادنا الالئحة التناي ية.
عددددااد نمدددداذ و ددددائا المنافسددددات وو ددددائا الت نيددددل المسدددداا ،ونمدددداذ
لةرقددددود عمددددا يتاددددا مددددو أفضددددل الممالسددددات الاوليددددة وأحكددددام النظددددام
وشددددرو اسددددتخاامها ،ونمدددداذ قيدددديم المتراقددددايأ؛ ولفرهددددا لةددددوزير
العتمادنا.
عددااد الاراما التدداليايددة الالزمددة لتيوير ممنالت ومهددالات القددائميأ
عة يايا أحكام النظام فا الجهات الحكومية.

المادة الرابعة عشرة:
ةتةم الجهات الحكومية قال ر أعمالها ومشددددددتريا ها؛ القيام عاهاراءات
ا ولية الالزمة ،ومأ ذلك:
 -1التخيي المساا لةمشاليو والمشتريات.
 -2عااد دلاسة الجاو ووضو التكةاة التقايرية لةمشروع.
 -3عااد واياسة و ائا المنافسة.
 -4عااد الاعوات واهعالنات وو ائا الت نيل المساا.
 -5التحقا مأ استيااء المتيةاات اهدالية الالزمة كالتراخيح وسيرنا.
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 -6لفو دلاسدددددددة الجاو والتكةاة التقايرية لةمشددددددروع وو ائا المنافسدددددددة
وو ائا الت نيل المساا ل الوحاة قال الير .
 -7حايا ا سددددةو المناسددددإ لةتراقا و ر المشدددداليو؛ وفقا ل حكام النظام
والالئحة التناي ية.
 -8التحقا مأ وافر االعتمادات المالية قال الير .

المادة الخامسة عشرة:
 -1ال يجددددوز لةجهددددات الحكوميددددة دددد ميأ ا عمدددداأ أو المشددددتريات التددددا
ضدددمنتها القدددوائم المرددداة مدددأ الوحددداة ال مدددأ خدددالأ اال ااقيدددات اه اليدددة
المارمة مأ الوحاة.
 -2سددت نا لء مددأ حكددم الاقددرة ( )1مددأ ندد ه المددادة ،يجددوز لةجهددة الحكوميددة
عردددا موافقدددة الوحددداة وعوادددود أسددداا مقنردددة ،ميأ ا عمددداأ والمشدددتريات
التا ضمنتها القوائم وفقا ل حكام النظام والالئحة التناي ية.
 -3ةتددددةم الجهددددات الحكوميددددة قاددددل ددددر مشدددداليرها أو أعمالهددددا أو قاددددل
اددددراء الت نيددددل المسدددداا  -واددددا -عرددددر دلاسددددة الجدددداو والقيمددددة
التقايريدددة التدددا وضدددرتها وو دددائا المنافسدددة وو دددائا الت نيدددل المسددداا-
واددات -ومددا ا خ ددل مددأ اددراءات عةدد الوحدداة لمراارتهددا خددالأ المدداة
التدددا حدددادنا الالئحدددة التناي يدددة ،فدددإ لدددم دددرد الوحددداة خدددالأ نددد ه المددداة
عدددات موافقدددة ،وعةددد الجهدددة الحكوميدددة االلتدددةام عمدددا يةادددل الوحددداة مدددأ
ردددددايالت ،ويسدددددت ن مدددددأ الردددددر عةددددد الوحددددداة ،الحددددداالت اليالئدددددة
والرااةددددة وا عمدددداأ والمشددددتريات التددددا ال ةيددددا كةاتهددددا التقايريددددة عددددأ
الماةددد الدددد حددداده الالئحددددة التناي يددددة ويكتادددا عإشددددرال الوحددداة عمددددا ددددم
عش نها.
9

مسودة مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة السادسة عشرة:
 -1شدددكل لجندددة عرئاسدددة مم دددل لدددوزالة الماليدددة وعضدددوية مم دددل لدددوزالة
الرمدددددل ومم دددددل لةهيئدددددة الرامدددددة لةمنشدددددآت الصدددددغيرة ومم دددددل لوحددددداة
المحتددددو المحةددددا و نميددددة القيدددداع الخدددداص ،لتتددددول قددددايم التوادددديات
الالزمدددددة عشددددد حايدددددا نسددددداة أفضدددددةية لةمنشدددددآت الصدددددغيرة المحةيدددددة
والمنشدددددآت المتوسدددددية المحةيدددددة والمحتدددددو المحةدددددا وكيايدددددة احتسددددداعها
و يايقها.
 -2يجددددوز لةجنددددة قددددايم وادددديات عشدددد لددددةام المتراقددددايأ مددددو الجهددددات
الحكوميددددة عاالعتمدددداد عةدددد المحتددددو المحةددددا عنسدددداة مئويددددة مددددأ القيمددددة
اهامالية لةرقا.
 -3يجدددددوز لةجندددددة قدددددايم واددددديات عشددددد لدددددةام الجهدددددات الحكوميدددددة
عتخصددددديح نسددددداة مئويدددددة مدددددأ القيمدددددة اهاماليدددددة لرقودندددددا لةمنشدددددآت
الصغيرة المحةية والمنشآت المتوسية المحةية.
 -4تخددد الةجندددة واددديا ها عحضدددول كامدددل أعضدددائها عندددا لء عةددد دلاسدددات
و قددددالير اقتصدددددادية وفنيدددددة ردددددانا الجهدددددات المم ةدددددة فدددددا عضدددددويتها أو
سيرنددددا مددددأ الجهددددات أو مددددأ ددددر الةجنددددة االسددددترانة عرأيددددل مددددأ ذو
الخاددددرة واالختصدددداص ،مددددو مراعدددداة ادددداوت نسددددإ ا فضددددةية واهلددددةام
عحسدددددددددددإ اخدددددددددددتالف فئدددددددددددات وأندددددددددددواع ا ادددددددددددناف والمقددددددددددداوالت
والخامات،و دددددداو ندددددد ه التوادددددديات فددددددا محضددددددر ،ويوضددددددت الددددددرأ
المخددالف أ واددا ،وحجددة كددال الددرأييأ ،ويددتم الرفددو عددل لمجةدد الددوزلاء
لةنظر فا قرال ما ضمنل مأ وايات.
 -5نشددددر قددددرالات مجةدددد الددددوزلاء الصددددادلة عهدددد ا الشدددد فددددا الاواعددددة
اهلكترونية الموحاة.
البوابة اإللكترونية الموحدة
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المادة السابعة عشرة:
جددددر كافددددة اددددراءات المنافسددددات والمشددددتريات الحكوميددددة مددددأ خددددالأ
الاواعددة اهلكترونيددة الموحدداة -مددا لددم يتردد ل ذلددك سدداا فنيددة أو سدداا
ترةا عا مأ الو نا -وفقا ل لما وضحل الالئحة التناي ية.
المادة الثامنة عشرة:
 .1يجإ أ يتوفر فا الاواعة اهلكترونية الموحاة أعة دلاات الخصواية
والسدرية وا ما وشداافية المرةومات ،مو ضدما سدالمة اهاراءات وعوال
خاص اهعال عأ المنافسدددددددات واسددددددتالم الررو وحظر اه الع سير
النظاما عةيها.
 .2يجإ أ تيت الاواعة اهلكترونية الموحاة ا الع الراسايأ والمهتميأ مأ
ذو الشدددددد عة المرةومات والايانات المترةقة عالمنافسددددددات والتا حادنا
الالئحة التناي ية.
 .3يخصددح فا الاواعة اهلكترونية سددجل لكل اهة حكومية او فيل اميو
المرةومات والايانات واهاراءات المترةقة عما رحتل مأ مشددددداليو وأعماأ
والتا حادنا الالئحة التناي ية.
التخطيط المسبق
المادة التاسعة عشرة:
 .1يجددددددإ عةدددددد كددددددل اهددددددة حكوميددددددة التخيددددددي المسدددددداا لألعمالهددددددا
ومشدددتريا ها ،و ةتدددةم فدددا عاايدددة السدددنة الماليدددة عنشدددر خيدددة تناسدددإ مدددو
ميةانيتهدددا تضدددمأ المرةومدددات الرئيسدددة حدددوأ أعمالهدددا ومشدددتريا ها خدددالأ
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نددد ه السدددنة فدددا موقرهدددا اهلكتروندددا والاواعدددة اهلكترونيدددة الموحددداة،وذلك
دو خالأ عما يقتضيل ا مأ الو نا مأ سرية.
 .2ال يتر دددإ عةددد نشدددر الجهدددة الحكوميدددة خيددد مشددداليرها ومشدددتريا ها
أ التةام قانونا عةيها.

شروط التعامل وتأهيل المتنافسين
المادة العشرون:
يجدددإ أ تدددوفر فدددا ا شدددخاص الددد يأ ترامدددل مرهدددم الجهدددات الحكوميدددة
الشدددددرو الالزمدددددة لتنايددددد ا عمددددداأ والمشدددددتريات وفقدددددا ل لمدددددا وضدددددحل
الالئحة التناي ية.
المادة الحادية والعشرون:
 -1يجوز لةجهة الحكومية اراء نيل مسدددددداا أو الحا لةمتنافسدددددديأ فا
ا عماأ والمشتريات التا تيةإ ايرتها ذلك.
 -2ال وادددل دعدددوة المشدددالكة فدددا المنافسدددة ال لددد مدددأ ااتددداز الت نيدددل
المساا.
 -3حدددداد الالئحددددة التناي يددددة الحدددداالت التددددا يجددددإ فيهددددا اددددراء نيددددل
مساا لةمتنافسيأ.
المادة الثانية والعشرون:
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يجددددددددإ أ كددددددددو مرددددددددايير الت نيددددددددل المسدددددددداا أو الت نيددددددددل الالحددددددددا
موضدددددددوعية وقاعةدددددددة لةقيددددددداد ومترةقدددددددة عالقدددددددالات الانيدددددددة والماليدددددددة
واهداليدددددددددة ومقددددددددداال االلتةامدددددددددات التراقايدددددددددة لةمتنافسددددددددديأ وعمدددددددددا
يتناسإ مو ايرة المشروع أو الرمل وحجمل وقيمتل.
وثائق المنافسة
المادة الثالثة والعشرون:
 .1يجإ أ تضددددددمأ و ائا المنافسددددددة الحا ا دن مأ المرةومات لألعماأ
والمشتريات الميةوعة وفقا ل لما وضحل الالئحة التناي ية.
 .2يجإ وفير نس كافية مأ و ائا المنافسة.
 .3حاد أسرال و ائا المنافسة وفقا ل لما وضحل الالئحة التناي ية.
الشروط والمواصفات
المادة الرابعة والعشرون:
 .1يجدددددددددإ أ كدددددددددو الشدددددددددرو والموااددددددددداات الانيدددددددددة لألعمددددددددداأ
والمشددددددتريات الميروحددددددة اصدددددديةية ودقيقددددددة وواضددددددحة ،وأال تضددددددمأ
اهشدددددالة لددددد ندددددوع أو ادددددنف مرددددديأ ،أو حايدددددا عالمدددددات جاليدددددة أو
أسدددماء جاليدددة عرينهدددا ،أو وضدددو موااددداات ال نيادددا ال عةددد منتجددديأ
أو مولديأ عرينهم.
 .2الحددداالت التدددا يترددد ل فيهدددا وادددف و حايدددا الموااددداات الانيدددة عشدددكل
دقيدددا ،يجدددوز اهشدددالة لددد عالمدددات أو أسدددماء جاليدددة عرينهدددا شدددريية
الحصدددوأ عةددد موافقدددة مسددداقة مدددأ الوحددداة وأ تضدددمأ و دددائا المنافسدددة
عاالة "وما يرادلها".
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 .3يجدددإ عةددد الجهدددة الحكوميدددة عدددام الماالغدددة فدددا الموااددداات الانيدددة،
وأال تجدددددددداوز حااددددددددات ومتيةاددددددددات المشددددددددروع واالعتمدددددددداد الماليددددددددة
المخصصة لها.
 .4لةجهددددددة عنددددددا وضددددددو المواادددددداات الانيددددددة االسددددددترانة عمددددددأ ددددددر
االستئناد عرأيهم مأ ذو الخارة واالختصاص
التكلفة التقديرية
المادة الخامسة والعشرون:
يجددددإ عةدددد الجهددددة الحكوميددددة عنددددا وضددددو التكةاددددة التقايريددددة لألعمدددداأ
والمشدددتريات أ قدددوم عالاسدددة دقيقدددة سدددرال السدددوق وأ سترشدددا عقيمدددة
الرقدددددود التدددددا دددددم عرامهدددددا خدددددالأ سدددددنة ماضدددددية ،وأ راعدددددا القيمدددددة
اهاماليددددة القصددددو المتوقرددددة لةرقددددا أو لجميددددو الرقددددود المخيدددد عرامهددددا
عمواإ ا ااقية الية.

معايير تقييم العروض
المادة السادسة والعشرون:
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حدداد الجهددة الحكوميددة فددا و ددائا المنافسددة مرددايير قيدديم ومقالنددة وقاددوأ
الرددددرو عمددددا فددددا ذلددددك مريددددال السددددرر وفقددددا لمددددا ددددنح عةيددددل الالئحددددة
التناي ية.
المادة السابعة والعشرون:
يجدددإ أ كدددو مردددايير التقيددديم سيدددر السدددررية موضدددوعية ومتناسددداة مدددو
ايرددددة المشددددروع أو الرمددددل وأ كددددو -عالقددددال الممكددددأ عمةيددددا ل -قاعةددددة
لةتحايا الكما.
تجزئة المنافسة
المادة الثامنة والعشرون:
ال جددددوز جةئددددة ا عمدددداأ والمشددددتريات مددددأ أاددددل الواددددوأ عهددددا لدددد
ادددالحية الشدددراء المااشدددر أو المنافسدددة المحددداودة ،كمدددا ال جدددوز جةئدددة
ا عمدددددداأ والمشددددددتريات مددددددأ أاددددددل الواددددددوأ عهددددددا لدددددد اددددددالحيات
المسئووليأ الماوضيأ.
تضامن المتنافسين
المادة التاسعة والعشرون:
يجددددوز قاددددوأ الرددددرو عالتضددددامأ وفقددددا ل لةشددددرو واهاددددراءات التددددا
حادنا الالئحة التناي ية.
الباب الثاني
أساليب التعاقد
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المنافسة العامة
المادة الثالثون:
يددر اميددو ا عمدداأ والمشددتريات الحكوميددة فددا منافسددة عامددة عدداا مددا يسددت ن
مأ المنافسة الرامة عمواإ أحكام ن ا النظام .

المادة الحادية والثالثون:
 -1يدددتم اهعدددال عدددأ المنافسدددة الرامدددة فدددا الاواعدددة اهلكترونيدددة الموحددداة،
وعالوسائل اهلكترونية التا حادنا الالئحة التناي ية.
 -2ادددداأ مدددداة ةقددددا الرددددرو مددددأ ددددالي اهعددددال عددددأ المنافسددددة فددددا
الاواعة اهلكترونية الموحاة.
 -3حدددداد الالئحددددة التناي يددددة الحددددا ا دندددد مددددأ الايانددددات الميةوعددددة فددددا
اهعال .
المنافسة المحدودة
المادة الثانية والثالثون:
 -1قدددوم الجهدددة الحكوميدددة وفقدددا ل لهددد ا ا سدددةو عددداعوة عددداد محددداد مدددأ
المتنافسددددديأ لةمشدددددالكة فدددددا المنافسدددددة و قدددددايم عروضدددددهم ،ويجدددددإ أ
تضدددمأ الدددداعوة الحددددا ا دنددد مددددأ الايانددددات الميةوعدددة وفقددددا ل لمددددا حدددداده
الالئحة التناي ية.
 -2يجوز استخاام أسةو المنافسة المحاودة فا الحاالت ا ية:
أ .ا عمدددداأ والمشددددتريات التددددا ال تددددوافر ال لددددا عدددداد محدددداود مددددأ
المقدددداوليأ أو المددددولديأ أو المترهددددايأ ،وفقددددا ل لمددددا وضددددحل الالئحددددة
التناي ية.
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 .ا عمدددداأ والمشددددتريات التددددا ال تجدددداوز كةاتهددددا التقايريددددة ماةدددد
خمسدددمائة ألدددف ل ،يدددتم وايدددل الددداعوة لددد أكادددر عددداد ممكدددأ مدددأ
المتنافسيأ عة أال يقل عادنم عأ خمسة.
 .ا عمدددداأ والمشددددتريات الميةوعددددة عددددااالل ،يددددتم وايددددل الدددداعوة لدددد
أكار عاد ممكأ مأ المتنافسيأ عة أال يقل عادنم عأ خمسة.
 -3مدددو مراعددداة مصدددالت الجهدددة الحكوميدددة؛ كدددو ا ولويدددة فدددا وايدددل
الاعوات ل المنشآت الصغيرة والمتوسية المحةية.
المنافسة على مراحل
المادة الثالثة والثالثون:
يجدددوز ادددراء المنافسدددة الرامدددة أو المحددداودة عةددد عددداة مراحدددل ،وذلدددك
عنددداما ال يمكدددأ حايدددا الندددواحا الانيدددة والتراقايدددة الخاادددة عالمشدددروع أو
الرمددل عةدد واددل يمكددأ مرددل ددر المنافسددة ،وفقددا ل لمددا وضددحل الالئحددة
التناي ية.
الشراء المباشر
المادة الرابعة والثالثون:
قدددوم الجهدددة الحكوميدددة وفدددا نددد ا ا سدددةو عالتاددداو مااشدددرة مدددو واحدددا
أو أك ر مأ المولديأ أو المقاوليأ أو المترهايأ لتقايم عروضهم.
المادة الخامسة والثالثون:
يجوز استخاام أسةو الشراء المااشر فا الحاالت ا ية:
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 .1ا سدددددةحة والمرددددداات الرسدددددكرية وقيدددددو سيالندددددا ،وفدددددا حددددداأ قادددددوأ
الردددر يرفدددو لددد لجندددة كدددو عددد مر سددداما مدددأ ال دددة أعضددداء عةددد
ا قدددل ضدددافة لددد لئيسدددها لالاسدددة الردددر و قدددايم واددديا ها لددد
لئي مجة الوزلاء لةنظر فا الموافقة عةيها.
 .2ذا كاندددددت ا عمددددداأ والمشدددددتريات متدددددوافرة حصدددددريا ل لدددددا مترهدددددا أو
مقدداوأ أو مددولد واحددا ،ولددم يكددأ لهددا عددايل مقاددوأ ،وفقددا ل لمددا وضددحل
الالئحة التناي ية.
 .3ذا كانددددت التكةاددددة التقايريددددة لألعمدددداأ والمشددددتريات ال تجدددداوز ماةدددد
مائدددددة ألدددددف ل،وال يجدددددوز جةئدددددة ا عمددددداأ والمشدددددتريات عغدددددر
يايدددددا حكدددددم نددددد ه الاقدددددرة،و كدددددو ا ولويدددددة فدددددا وايدددددل الددددداعوة
لةتاددددداو و قدددددايم الردددددر فدددددا نددددد ه الحالدددددة لةمنشدددددآت الصدددددغيرة
والمتوسية المحةية.
 .4ذا كددددا اسددددتخاام ندددد ا ا سددددةو ضددددروليا لحمايددددة مصددددالت ا مددددأ
الدددددو نا وال يمكدددددأ مرهدددددا اسدددددتخاام المنافسدددددة الرامدددددة أو المحددددداودة،
و حاد الالئحة التناي ية الضواع الالزمة ل لك.
 .5فددددا الحدددداالت اليالئة،و حدددداد الالئحددددة التناي يددددة الضددددواع الالزمددددة
ل لك.
االتفاقيات اإلطارية
المادة السادسة والثالثون:
يتم عرام ا ااقية الية فا الحاالت ا ية:
 -1ا عماأ والمشتريات التا يتيةإ مينها عة نحو متكرل.
 -2ا عمدددداأ والمشددددتريات التددددا يمكددددأ الحصددددوأ عةدددد وفددددولات ماليددددة
عنا استخاام اال ااقية اه الية.
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المادة السابعة والثالثون:
يدددتم عدددرام اال ااقيدددات اه اليدددة عاسدددتخاام أ أسدددةو مدددأ أسددداليإ التراقدددا
عحسدددإ مدددا يقتضددديل النظدددام ،ويجدددإ عةددد الجهدددة الحكوميدددة عندددا اسدددتخاام
أيا ل مأ ا ساليإ أ وضت لةمتنافسيأ:
 .1أنها عصاد عقا ااقية الية.
 .2مدددا ذا كاندددت اه ااقيدددة اه اليدددة ماتوحدددة أم مغةقدددة ،ومدددا ذا كاندددت مدددو
ددددرف واحددددا أو عدددداد مردددديأ مددددأ ا ددددراف ،أو ذا كددددا ننددددا حددددا
أدن وحا أعة لأل راف دو حايا.
 .3مةخصا ل نم ا حكام والشرو الميةوعة فا اال ااقة اه الية.

المادة الثامنة والثالثون:
حاد الالئحة التناي ية قواعا و اراءات اال ااقيات اه الية.
المزايدة العكسية اإللكترونية
المادة التاسعة والثالثون:
يجوز اسدددددتخاام أسدددددةو المةاياة الركسدددددية اهلكترونية وفقا ل لما نح عةيل
الالئحة التناي ية ،مو مراعاة الشرو ا ية:
 -1أ را الجهة الحكومية مواااات فنية ماصةة.
 -2واود سوق نافسا عما يكال التناف الاراأ.
 -3أ يددددتم اسددددتقااأ الرددددرو ويددددتم ر ياهددددا عشددددكل لددددا عاددددر نظددددام
لكترونددددا متكامددددل ،عةدددد أ يكددددو مياعقددددا ل لمرددددايير ا مددددأ والحمايددددة
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لضدددما سدددالمة ادددراءات التراقدددا عمدددا يضدددمأ أقصددد دلادددات الشددداافية
وحرية المنافسة و كافم الارص.
 -4أ يتم حايا الي عااية ونهاية المةاياة.
 -5أ يدددتم ةويدددا المتنافسددديأ عالمرةومدددات الالزمدددة و لشدددادات اسدددتخاام
النظام اهلكترونا.
طلب عروض الخدمات االستشارية
المادة األربعون:
يددددتم اسددددتخاام ندددد ا ا سددددةو لتدددد ميأ الخددددامات االستشددددالية وفقددددا ل لمددددا
وضحل الالئحة التناي ية.
المادة الحادية واألربعون:
 -1لغدددر اسدددتخاام نددد ا ا سدددةو ردددا الجهدددة الحكوميدددة قائمدددة عمقددداما
الخددددامات االستشددددالية الميةوعددددة ال يقددددل عددددادنم عددددأ ال ددددة ،عةدددد أ
تدددوافر فددديهم المقدددالة الانيدددة والمهنيدددة واهداليدددة الالزمدددة لتقدددايم الخدددامات
الميةوعة.
 -2ذا جددداوزت التكةادددة التقايريدددة لألعمددداأ االستشدددالية ماةددد خمسدددمائة
ألددف ل ،فيجددإ عةدد الجهددة الحكوميددة أ رةددأ عددأ لساتهددا فددا نشدداء
قائمة عمقاما ا عماأ االستشالية فا الاواعة اهلكترونية الموحاة.
 -3ادداأ مدداة ةقددا الرددرو مددأ ددالي اهعددال فددا الاواعددة اهلكترونيددة
الموحاة.
 -4حدددداد الالئحددددة التناي يددددة الحددددا ا دندددد مددددأ الايانددددات الميةوعددددة فددددا
اهعال .
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المادة الثانية واألربعون:
لدددد مقدددداما الخددددامات االستشددددالية
 -1واددددل دعددددوة قددددايم الرددددرو
المدددالايأ عالقائمة،و حددداد الالئحدددة التناي يدددة الحدددا ا دنددد مدددأ الاياندددات
الميةوعة فا الاعوة.
 -2ذا وافرت لا أ مأ االستشالييأ مرةومات نتيجة قايم خامة ساعقة
لةجهة الحكومية ذات عالقة عالخامة الحالية الميةوعة ومأ ش نها أ منحل
أفضةية فا التناف  ،فرة الجهة الحكومية وفير ن ه المرةومات
لالستشالييأ ا خريأ المالايأ عالقائمة المختصرة لضما الراالة
والشاافية.
المسابقة
المادة الثالثة واألربعون:
يجوز التراقا ع سةو المساعقة فا الحاالت ا ية:
 .1عااد التصاميم والمخييات.
 .2عااد المجسمات وا شكاأ الهناسية.
 .3عااد الشرالات الرسمية.
المادة الرابعة واألربعون:
 -1وال دعوة عامة مأ خالأ الاواعة اهلكترونية الموحاة وأ وسائل
لكترونية حادنا الالئحة التناي ية ،عيةإ المشالكة فا المساعقة ،ويجوز
قصر ن ه الاعوة عة عاد محاد مأ المتساعقيأ مأ ذو الخارة والمهالات
الالزمة لةمشروع؛ و حاد الالئحة التناي ية الحا ا دن مأ الايانات الميةوعة
فا الاعوة.
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 -2ااء ماة ةقا الررو
اهلكترونية الموحاة.
 -3تول لجندددة فحح الررو القيدددام عاحح الررو المقدددامدددة ولهدددا
ا ستاعاء أ مأ مقاما الررو لمناقشة عرضل،واختيال الررو الاائةة
و ر ياها وفقا ل لةمرايير وا س المرةنة.
وايل الاعوة الرامة مأ خالأ الاواعة

مأ الي

الباب الثالث
العروض والترسية
تقديم العروض
المادة الخامسة واألربعون:
 -1يقددام الررو فا مةف لكترونا مغةا مأ خالأ الاواعددة اهلكترونيددة
الموحاة ،ويجوز قايمل فا مةايأ لكترونييأ م شارييأ أحانما مالا وا خر
فنا فا ا عماأ والمشاليو التا تيةإ ايرتها ذلك.
 -2يقام الرر فا الموعا والمكا المحاديأ لقاولل ،وال يجوز قاوأ
الرر ال يقام عخالف ذلك.
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المادة السادسة واألربعون:
 .1حاد الالئحة التناي ية ماة ةقا الررو .
 .2يجدددوز قادددوأ الردددرو فدددا مظددداليف مختومدددة ذا رددد ل قدددايمها مدددأ
خالأ الاواعة اهلكترونية الموحاة ساا فنية.
 .3رةددددأ الجهددددة الحكوميددددة-عرددددا انتهدددداء موعددددا ةقددددا الرددددرو  -عددددأ
أسدددددددماء المتنافسددددددديأ المتقددددددداميأ عردددددددرو مدددددددأ خدددددددالأ الاواعدددددددة
اهلكترونيددددددة الموحدددددداة ،وأ وسددددددائل لكترونيددددددة حددددددادنا الالئحددددددة
التناي ية.
المادة السابعة واألربعون:
يجوز ةإ لفاق عينة لألعماأ والمشتريات الميةوعة عشر النح عةيها
فا و ائا المنافسة وفقا ل لما وضحل الالئحة التناي ية.
المادة الثامنة واألربعون:
 .1كددو مدداة سددريا الرددرو فددا المنافسددات سددرو يوم دا ل مددأ التددالي
المحدددداد لاددددتت الرددددرو  ،فددددإ سددددحإ مقددددام الرددددر عرضددددل قاددددل
نتهاء ن ه الماة فال يراد لل ضمانل االعتاائا.
 .2ال يجدددددوز مايدددددا مددددداة سدددددريا الردددددرو والضدددددما االعتددددداائا ،ال
عموافقة مقام الرر .
المادة التاسعة واألربعون:
 .1يجددددإ أ حدددداد ا سددددرال اهاماليددددة ومددددا يددددرد عةيهددددا مددددأ زيددددادة أو
خادددديض فددددا خيددددا الرددددر  ،وال يرتددددا عدددد خادددديض يقددددام عواسددددية
خيا مستقل حت ولو كا مرافا لةرر .
 .2ال يجدددوز لةمتنافسددديأ فدددا سيدددر الحددداالت التدددا يجدددوز التاددداو فيهدددا
وفقددا ل حكدددام النظددام والالئحدددة التناي يددة ردددايل أسددرال عروضدددهم عالةيدددادة
أو التخايض عرا قايمل.
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الضمان االبتدائي
المادة الخمسون:
يقدددام المتنددداف مدددو عرضدددل ضدددما اعتددداائا عنسددداة تدددراو مدددأ ()%1
ل ( )%2مأ قيمتل وفقا ل لو ائا المنافسة.
المادة الحادية والخمسون:
ال يةةم قايم الضما االعتاائا فا الحاالت ا ية:
 .1الشراء المااشر.
 .2المساعقة.
 .3راقددددداات الجهدددددات الحكوميدددددة فيمدددددا عينهدددددا ،عشدددددر نايددددد ا عمددددداأ
عناسها.
 .4التراقدددا مدددو الكياندددات سيدددر الرعحيدددة أو ذات النادددو الردددام ،عشدددر نايددد
ا عماأ عناسها.
المادة الثانية والخمسون:
يجوز لةمنشددآت الصددغيرة والمتوسددية المحةية عام قايم الضددما االعتاائا
فا مقاعل قايم رها عااللتةام عتقايم الضددددددما النهائا و وقيو الرقا ذا وقو
عةيها االختيال.
المادة الثالثة والخمسون:
 -1يقام الضما االعتاائا مو الرر ويستارا الرر المخالف.
 -2حاد الالئحة التناي ية ا حكام المترةقة عالضما االعتاائا.
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المادة الرابعة والخمسون:
يتر دددإ عةددد سدددحإ المتنددداف عرضدددل أو عدددام قدددايم مدددأ دددم الترسدددية
عةيل الضما النهائا ،أ مما يةا عحسإ الحاأ:
أ -مصادلة الضما االعتاائا.
 المندددو مدددأ الترامدددل مدددو الجهدددات الحكوميدددة لمددداة سدددنتيأ مدددأ ددداليقدددايم الترهدددا -فدددا حددداأ قدددايم رهدددا عوضدددا ل عدددأ الضدددما االعتددداائا، -
ويرادددد مددددأ مددددت الترسددددية عةيددددل مددددأ عقوعددددة المنددددو مددددأ الترامددددل مددددو
الجهدددات الحكوميدددة ذا قدددام عدددافو ماةددد يسددداو ( )%2مدددأ قيمدددة عرضدددل
ل الجهة الحكومية وفقا ل لما وضحل الالئحة التناي ية.

فتح المظاريف
المادة الخامسة والخمسون:
كددددو لجنددددة أو أك ددددر لاددددتت مةاددددات الرددددرو اهلكترونيددددة ومظدددداليف
الرددرو لددا الجهددة الحكوميددة عقددرال مددأ لئيسددها أو مددأ ياوضددل وفقددا ل
لما وضحل الالئحة التناي ية.
المادة السادسة والخمسون:
 -1اددددتت مةاددددات أو مظدددداليف الرددددرو عحضددددول أعضدددداء الةجنددددة فددددا
الموعدددا المحددداد لددد لك فدددا و دددائا المنافسدددة،عة أ يكدددو فدددا ناددد يدددوم
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انتهددداء مددداة ةقدددا الردددرو  ،وفدددا الحددداالت التدددا تيةدددإ قدددايم عدددر
فنا مستقل عأ الرر المالا ،اتت الررو الانية دو المالية.
 -2حاد الالئحة التناي ية اراءات فتت المةاات والمظاليف.

فحص العروض وصالحية التعاقد
المادة السابعة والخمسون:
أ .كدددو لجندددة أو أك دددر لاحدددح الردددرو لدددا الجهدددة الحكوميدددة عقدددرال
مددددأ لئيسددددها أو مددددأ ياوضددددل،لاحح الرددددرو و قددددايم وادددديا ها فددددا
الترسدددية عةددد أفضدددل الردددرو وفقدددا ل حكدددام النظدددام والالئحدددة التناي يدددة،
ولها أ ستريأ فا عااد وايا ها عتقالير مأ فنييأ متخصصيأ.
 .يجدددددوز لةوحددددداة أ شدددددال فدددددا حضدددددول اةسدددددات لجندددددة فحدددددح
الررو  ،و كو لها االحيات عقية ا عضاء.
واددديا ها عحضدددول اميدددو أعضدددائها،
 .صدددال لجندددة فحدددح الردددرو
و ددداو نددد ه التواددديات فدددا محضدددر مدددو عيدددا الدددرأ المخدددالف وادددا،
وأسددداا كدددال الدددرأييأ ،واميدددو مدددا قامدددت عدددل مدددأ أعمددداأ وا خ دددل مدددأ
ادددددراءات ،ويردددددر المحضدددددر عةددددد اددددداحإ الصدددددالحية لةادددددت فدددددا
الترسية عما يتاا مو أحكام النظام.
د .حددداد الالئحدددة التناي يدددة الشدددرو واهادددراءات الالزمدددة لتيايدددا أحكدددام
ن ه المادة.
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المادة الثامنة والخمسون:
 -1يدددتم فحدددح الردددرو وفقدددا ل لةمردددايير المنصدددوص عةيهدددا فدددا و دددائا
المنافسدددددة ،و سدددددتارا الردددددرو سيدددددر المتوافقدددددة مدددددو متيةادددددات و دددددائا
المنافسدددددة ومردددددايير التقيددددديم المرةدددددأ عنهدددددا و دددددرد الضدددددمانات االعتاائيدددددة
احاعها.
 -2عندددا قدددايم الردددرو فدددا مةاددديأ لكتدددرونييأ أو فدددا مظروفيأ،فيجدددإ
فحددددح الرددددرو الانيددددة دو الماليددددة ،و سددددتارا الرددددرو الانيددددة سيددددر
المقاولددددة و ددددرد الرددددرو الماليددددة دو فتحهددددا مددددو الضددددمانات االعتاائيددددة
احاعها.
 -3ادددددتت الةجندددددة الردددددرو الماليدددددة لةردددددرو الانيدددددة المقاولة،و قدددددام
واددديا ها عةددد أفضدددل الردددرو وفقدددا ل لمردددايير التقيددديم المرةدددأ عنهدددا فدددا
و ائا المنافسة.
 -4يجوز احا الررو المقامة حضول اةسات فتحها.
المادة التاسعة والخمسون:
تدددول لجندددة فحدددح الردددرو
لما وضحل الالئحة التناي ية.

صدددحيت الردددرو

و قددداير ا سدددرال وفقدددا ل

المادة الستون:
لةجندددة فحدددح الردددرو التاددداو مدددو اددداحإ أفضدددل عدددر
مأ يةيل مأ المتنافسيأ فا نا يأ الحالتيأ :
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أ -ذا ال اددددو أفضددددل عددددر عددددأ أسددددرال السددددوق عشددددكل ددددانر ،حدددداد
الةجندددة ماةددد التخاددديض عمدددا يتادددا مدددو أسدددرال السدددوق ،و يةدددإ كتاعيدددا ل مدددأ
ادددداحال خادددديض سددددرره ،فددددإ امتنددددو أو لددددم يصددددل عسددددرره لدددد الماةدددد
المحدددداد ،فتددددتم الترسددددية عةدددد ادددداحإ الرددددر الدددد يةيددددل فددددإ ال اددددو
سدددددرره كددددد لك عدددددأ أسدددددرال السدددددوق عشدددددكل دددددانر فيدددددتم حايدددددا ماةددددد
التخاددديض عمدددا يتادددا مدددو أسدددرال السدددوق ،وييةدددإ مندددل كتاعيدددا ل خاددديض
سدددرره فدددإ امتندددو أو لدددم يصدددل عسدددرره لددد الماةددد المحددداد ،فتدددتم الترسدددية
عةددد اددداحإ الردددر الددد يةيدددل ونكددد ا ،فدددإ لدددم يدددتم التوادددل لددد
السرر المحاد ةغ المنافسة.
 ذا زادت قيمددددة أفضددددل عددددر عددددأ الماددددال المرتمدددداة لةمشددددروع،يةددإ الةجنددة كتاعيددا ل مددأ ادداحال خادديض عرضددل عمددا يتاددا مددو الماددال
المرتمدددداة فددددإ امتنددددو أو لددددم يصددددل عسددددرره لدددد الماةدددد الميةددددو  ،فتددددتم
الترسددية عة د ادداحإ الرددر ال د يةيددل فددإ ال ارددت قيمتددل ك د لك عددأ
الماددددال المرتمدددداة فييةددددإ منددددل كتاعيددددا ل خادددديض عرضددددل عمددددا يتاددددا مددددو
المادددال المرتمددداة فدددإ امتندددو أو لدددم يصدددل عسدددرره لددد الماةددد الميةدددو ،
فتدددتم الترسدددية عةددد ادددداحإ الردددر الددد يةيدددل ونكدددد ا ،فدددإ لدددم يددددتم
التوادددل لددد الماةددد المرتمدددا فيجدددوز لةجهدددة الحكوميدددة عغدددر الوادددوأ
لددد المادددال المرتمددداة لغددداء عردددض الاندددود أو خايضدددها شدددريية موافقدددة
الوحددداة عةددد الاندددود المدددراد لغاءندددا أو خاضددديها وأال يدددم ر ذلدددك عةددد
االنتاددداع عالمشدددروع وأ يدددتم عدددادة ر يدددإ الردددرو عةددد ضدددوء مدددا دددم
لغاءه أو خايضل مأ عنود و ال ةغ المنافسة.
المادة الحادية والستون:
ال يجدددوز اسدددتاراد أ عدددر عسددداإ دددانا أسدددراله ال عردددا أ قدددوم لجندددة
فحدددح الردددرو عمناقشدددة اددداحإ الردددر المدددنخاض وأ يةدددإ مندددل
كتاعيدددددا ل قدددددايم اااددددديل لةرناادددددر المكوندددددة لررضدددددل وشدددددر أسددددداا
نخااضدددل ،وفدددا حددداأ عدددام قتنددداع الةجندددة عمقدددالة اددداحإ ذلدددك الردددر
28

مسودة مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

عةدددد نايدددد المشددددروع  ،فإنددددل يجددددوز لهددددا التواددددية عإسددددتاراد الرددددر
و حاد الالئحة التناي ية الشرو واهاراءات الالزمة ل لك.

،

المادة الثانية والستون:
عةدددد الجهددددة الحكوميددددة خددددالأ المدددداة المحددددادة لسددددريا الرددددرو الاددددت
فيهدددا و حايدددا الردددر الادددائة عحسدددإ مردددايير التقيددديم المرةدددأ عنهدددا فدددا
و دددددائا المنافسدددددة ،واهعدددددال عدددددأ اسدددددم اددددداحال ومضدددددمو عرضدددددل
و خيال عقية المتنافسيأ ع لك وفقا ل لما حاده الالئحة التناي ية.
المادة الثالثة والستون:
ذا لددم يقددام ال عددر واحددا أو قددامت عدداة عددرو  ،وأ ضددت أنهددا سيددر
مياعقدددة لو دددائا المنافسدددة -عددداا عدددر واحدددا ،-فدددال يجدددوز قادددوأ نددد ا
ال ذا كانددددت أسددددراله مما ةددددة لألسددددرال السددددائاة وكانددددت حااددددة
الرددددر
الرمدددل ال سدددمت عإعدددادة دددر المنافسدددة مدددرة أخدددر  ،وذلدددك عردددا موافقدددة
لئي الجهة الحكومية.
المادة الرابعة والستون:
حاد الالئحة التناي ية ا حكام الالزمة عنا ساو الررو

.

المادة الخامسة والستون:
أوالل -ةغ المنافسة فا الحاالت ا ية:
 -1واود أخياء اونرية فا و ائا المنافسة ال يمكأ االكل.
 -2ا خدددداذ اددددراء مخددددالف حكددددام النظددددام والالئحددددة التناي يددددة وال يمكددددأ
صحيحل.
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 -3واددددود ممشددددرات قويددددة عةدددد أ ننددددا احتيدددداأ أو ال كددددا أ ل مددددأ
ممالسدددددات الاسددددداد أو وا دددددم عددددديأ المتنافسددددديأ أو أ دددددراف لهدددددم ادددددةة
عالمنافسددة عةدد نحددو ال يمكدددأ مرددل رسددية المنافسددة عمدددا يتاددا مددو أحكدددام
النظام والئحتل التناي ية.
 -4مخالاة اميو الررو لو ائا المنافسة.
 -5ذا يةات المصةحة الرامة ذلك.
انيدددددا ل -دددددرد ادددددحا الردددددرو قيمدددددة و دددددائا المنافسدددددة والضدددددمانات
االعتاائية وفقا ل لما وضحل الالئحة التناي ية.
الصالحيات
المادة السادسة والستون:
 -1كو االحية الات فا المنافسات و ناي ا عماأ والتكةيف عا عماأ
اهضافية لرئي الجهة الحكومية ،ويجوز لل التاويض فا الحالتيأ ا يتيأ:
أ .الات فا المنافسات و ناي ا عماأ عما ال يةيا عأ عشرة مالييأ ل.
 .التكةيف عا عماأ اهضافية عما ال يتجاوز خمسة مالييأ ل لةمشروع
الواحا أو عشرة فا المائة ( )%11مأ كةاة المشروع أيهما أقل.
 -2يراع أ يكو التاويض متالاا ل عحسإ مسمولية الشخح الماو .

المادة السابعة والستون:
كو االحية لغاء المنافسة لرئي
فا ذلك.

الجهة الحكومية ،ويجوز لل التاويض

31

مسودة مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الثامنة والستون:
كو االحية نهاء الرقود لرئي
ذلك.

الجهة الحكومية ،ويجوز لل التاويض فا

المادة التاسعة والستون:
كو االحية الات فا الشراء المااشر لرئي
التاويض فا حاود ال ة مالييأ ل.

الجهة الحكومية ويجوز لل

المادة السبعون:
كدددددو ادددددالحية اعتمددددداد رسدددددية المةايددددداات الرامدددددة لدددددرئي
الحكومية ،ويجوز لل التاويض.
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الباب الرابع
إبرام العقود وتنفيذها
صياغة العقود ومدد تنفيذها
المادة الحادية والسبعون:
 -1صدددال الرقدددود وو ائقهدددا ومةحقا هدددا عالةغدددة الررعيدددة ،ويجدددوز اسدددتخاام
لغددددة أخددددر لدددد اانددددإ الررعيددددة عةدددد أ كددددو الةغددددة الررعيددددة نددددا
المرتمددددداة فدددددا اسدددددير الرقدددددا و نايددددد ه و حايدددددا موااددددداا ل ومخييا دددددل
والمراسالت المترةقة عل.
 -2يجدددددوز لةجهدددددة الحكوميدددددة االكتاددددداء عالمكا ادددددات المتاادلدددددة عددددداالل مدددددأ
حرير الرقا ذا كانت قيمة الرقا ال ةيا عأ ال مائة ألف ل.
المادة الثانية والسبعون:
 -1ال تجدددددداوز مدددددداة نايدددددد عقددددددود الخددددددامات ذات التنايدددددد المسددددددتمر،
كالصددديانة والنظافدددة والتشدددغيل واهعاشدددة خمددد سدددنوات ،ويجدددوز زيدددادة
ن ه الماة لةرقود التا تيةإ ايرتها ذلك عموافقة وزالة المالية.
 -2يجدددإ فدددا اميدددو الرقدددود أ تناسدددإ المددداة المحدددادة لتنايددد المشدددروع
مددددو حجددددم ا عمدددداأ و ايرتهددددا ،ومددددو االعتمددددادات السددددنوية المخصصددددة
لةصرف عة المشروع .
 -3يجدددإ ضدددميأ الرقدددود ذات التنايددد المسدددتمر شدددرو ا ترةدددا عمسدددتو
ا داء والتقيددديم المسدددتمر عحيدددج يجدددوز لةجهدددة الحكوميدددة لغددداء الرقدددا أو
قةدددديح الددددافرات ذا لددددم يكددددأ ا داء مرضدددديا ،و حدددداد الالئحددددة التناي يددددة
الشرو واهاراءات الالزمة ل لك.
المادة الثالثة والسبعون:
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حدددداد الالئحددددة التناي يددددة أنمددددا وأنددددواع الرقددددود التددددا يجددددوز لةجهددددات
الحكومية استخاامها وشرو وضواع ذلك.
المادة الرابعة والسبعون:
يجدددوز ضدددميأ الرقدددود عندددود ترةدددا عنقدددل المررفدددة والتددداليإ ومهدددالات
التشدددغيل لمدددو اا الجهدددات الحكوميدددة ،و حددداد الالئحدددة التناي يدددة الشدددرو
والضواع الالزمة ل لك.
المادة الخامسة والسبعون:
أ -يحدددرل الرقدددا عددديأ الجهدددة الحكوميدددة ومدددأ لسدددت عةيدددل ا عمددداأ عردددا
عالسل عالترسية و قايم خيا الضما النهائا.
 يدددتم مكددديأ المتراقدددا مردددل مدددأ نايددد الرقدددا خدددالأ سدددتيأ يومدددا ل مدددأالي اعتماد الترسية.
المادة السادسة والسبعون:
ةتدددةم اميدددو الجهدددات الحكوميدددة عدددر عقودندددا التدددا ةيدددا مددداة نايددد نا
عةددد سدددنة أو اةددد قيمتهدددا خمسدددة ماليددديأ ل فددد ك ر عةددد وزالة الماليدددة
لمراارتهدددا قاددددل وقيرهدددا ،وعةدددد وزالة الماليدددة نهدددداء المرااردددة خددددالأ
أسدداوعيأ مددأ ددالي ولود الرقددا ،فددإ لددم ددرد الددوزالة خددالأ ندد ه المدداة
عات موافقة.
الضمان النهائي
المادة السابعة والسبعون:
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 -1يجددإ عةدد مددأ ددتم الترسددية عةيددل قددايم ضددما نهددائا عنسدداة ()%5
مدددأ قيمدددة الرقدددا ويجدددوز زيدددادة ةدددك النسددداة عردددا موافقدددة الوزير،وذلدددك
خدددالأ المددداة المحدددادة ويجدددوز مايدددا نددد ه المددداة لاتدددرة مما ةدددة وفقدددا ل لمدددا
وضدددحل الالئحدددة التناي يدددة ،و ددد خر عدددأ ذلدددك فدددال يرددداد لدددل الضدددما
االعتاائا ويتم التااو مو الرر ال يةيل وفقا ل حكام النظام.
 -2يدددتم اهعاددداء مدددأ قدددايم الضدددما النهدددائا وفقدددا ل لمدددا وضدددحل الالئحدددة
التناي ية.
المادة الثامنة والسبعون:
يجدددإ االحتادددا عالضدددما النهدددائا لددد أ يادددا المتراقدددا مردددل عالتةاما دددل
ويتم ستالم المشروع استالما ل نهائيا ل وفقا ل حكام الرقا وشرو ل.
المادة التاسعة والسبعون:
يخاددض الضدددما النهدددائا فدددا الرقدددود ذات التنايددد المسدددتمر سدددنويا ل عحسدددإ
نايددد ا عمددداأ ،عةددد أال يقدددل الضدددما فدددا اميدددو ا حدددواأ عدددأ (النسددداة
التا قام عها عتاا لء) مأ قيمة ا عماأ المتاقية مأ الرقا.
المادة الثمانون:
أوالل -قال الضمانات ذا كانت وفا أحا ا شكاأ التالية :
أ  -خيا ضما عنكا مأ أحا الانو المحةية.
 خيددددا ضددددما عنكددددا مددددأ عنددددك فددددا الخددددال يقددددام عوسددددا ة أحدددداالانو المحةية الرامةة فا الممةكة.
 أ شكل خر حاده الالئحة التناي ية.34
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انيددددا ل -وضددددت الالئحددددة التناي يددددة شددددرو الضددددمانات الانكيددددة والماليددددة
وأحكامها ونماذاها.
المقابل المالي
المادة الحادية والثمانون:
دددافو قيمدددة الرقدددود عالريددداأ السدددرود  ،ويجدددوز أ حددداد الجهدددة الحكوميدددة
فددا و ددائا المنافسددة عمةددة أخددر عة د أ يكددو ذلددك عموافقددة مسدداقة مددأ
وزالة المالية.
المادة الثانية والثمانون:
كدددو القيمدددة اهاماليدددة لةرقدددا ش ددد امةة ومتضدددمنة اميدددو كددداليف نايددد ه
وفقددددا ل لشددددرو ل ،عمددددا فددددا ذلددددك قيمددددة الرسددددوم والضددددرائإ التددددا يددددافرها
المتراقا.
المادة الثالثة والثمانون:
لةجهددددة الحكوميددددة أ ددددافو لةمتراقددددا مرهددددا دفرددددة مقامددددة مقاعددددل ضددددما
عنكا مساو له ه القيمة ،وفقا ل لما وضحل الالئحة التناي ية.
المادة الرابعة والثمانون:
صدددرف مسدددتحقات المتراقدددا مدددو الجهدددة الحكوميدددة عةددد دفردددات اقدددا ل لمدددا
م نجازه مأ أعماأ ووفقا ل لما وضحل الالئحة التناي ية.
تعديل األسعار وأوامر التغيير
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المادة الخامسة والثمانون:
 -1ال يجددددوز رددددايل أسددددرال الرقددددود أو اال ااقيددددات اه اليددددة عالةيددددادة أو
النقح ال فا الحاالت ا ية:
أ .غييددددر أسدددددرال المدددددواد أو الخدددددامات الرئيسدددددة الااخةدددددة فدددددا عندددددود
المنافسة المسررة لسميا ل.
 .رايل التررفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائإ.
 .ذا حصددل أ ندداء التنايدد ددروف الئددة أو اددروعات ماديددة لددم يكددأ
عاهمكا وقرها.
 -2حدددداد الالئحددددة التناي يددددة اهاددددراءات الالزمددددة لتيايددددا أحكددددام ندددد ه
المادة.
المادة السادسة والثمانون:
يجددددوز لةجهددددة الحكوميددددة فددددا حدددداود احتيااا هددددا الارةيددددة ادددداال أوامددددر
غييدددر عالةيدددادة فدددا الرقدددا عمدددا ال يتجددداوز عشدددرة فدددا المائدددة ( )%11مدددأ
قيمتدددل،كما يجدددوز لهدددا اددداال أوامدددر غييدددر عدددالتخايض عمدددا ال يتجددداوز
عشددددريأ فددددا المائددددة ( )%21مددددأ قيمتددددل ،وفقددددا ل لمددددا وضددددحل الالئحددددة
التناي ية.
التنازل والتعاقد من الباطن
المادة السابعة والثمانون:
ال يجدددوز لةمتراقدددا التندددازأ عدددأ الرقدددا لمقددداوأ أو مترهدددا أو مدددولد خدددر ال
عرددا الحصددوأ عةدد موافقددة مكتوعددة مسدداقة مددأ الجهددة الحكوميددة ،و حدداد
الالئحة التناي ية شرو وضواع التنازأ.
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المادة الثامنة والثمانون:
 -1ال يجدددوز لةمتراقدددا التراقدددا مدددأ الادددا أ مدددو مقددداوأ أو مترهدددا أو مدددولد
خدددر دو الحصدددوأ عةددد موافقدددة مكتوعدددة مسددداقة مدددأ الجهدددة الحكوميدددة،
و حاد الالئحة التناي ية شرو وضواع التراقا مأ الاا أ.
 -2لةجهدددة الحكوميدددة قدددايم الدددافرات مااشدددرة لددد المقددداوأ أو المترهدددا أو
المولد مأ الاا أ ،و حاد الالئحة شرو وضواع ذلك.
 -3يكدددو المتراقدددا فدددا اميدددو ا حدددواأ مسدددئوالل عالتضدددامأ مدددو المقددداوأ
أو المترها أو المولد مأ الاا أ عأ ناي الرقا وفقا ل لشرو ل.
الغرامات وتمديد العقود
المادة التاسعة والثمانون:
ذا دددد خر المتراقددددا فددددا نايدددد الرقددددا عددددأ الموعددددا المحدددداد اددددر عةيددددل
سرامدددددة ددددد خير ال تجددددداوز سدددددتة فدددددا المائدددددة ( )%6مدددددأ قيمدددددة عقدددددا
التوليددددا ،وال تجدددداوز عشددددرو فددددا المائددددة ( )%20مددددأ قيمددددة الرقددددود
ا خدددر  ،ويجدددوز زيدددادة ةدددك النسدددإ عموافقدددة مسددداقة مدددأ الدددوزير وعةددد
أ يوضت ذلك فا و ائا المنافسة.
المادة التسعون:
ذا قصددددر المتراقددددا فددددا عقددددود الصدددديانة والتشددددغيل والرقددددود ذات التنايدددد
المسدددتمر فدددا نايددد التةاما دددل ،ادددر عةيدددل سرامدددة ال تجددداوز عشدددرو
فدددا المائدددة ( )%20مدددأ قيمدددة الرقدددا ،مدددو حسدددم قيمدددة ا عمددداأ التدددا لدددم
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ناددد  ،ويجدددوز زيدددادة ةدددك النسددداة عموافقدددة مسددداقة مدددأ الدددوزير وعةددد أ
يوضت ذلك فا و ائا المنافسة.
المادة الحادية والتسعون:
أوالل -يتم مايا الرقا فا الحاالت ا ية:
أ .ذا كةدددف المتراقدددا ع عمددداأ ضدددافية عةددد مدددا ولد فدددا الرقدددا ،عشدددر
أ كدددددو المددددداة المضدددددافة متناسددددداة مدددددو حجدددددم ا عمددددداأ و ايرتهدددددا
و الي التكةيف عها.
 .ذا خر المتراقا عأ ناي الرقا ساا خالاة عأ لاد ل.
 .ذا كاندددت االعتمدددادات الماليدددة السدددنوية لةمشدددروع سيدددر كافيدددة هنجددداز
الرمل فا الوقت المحاد.
د .ذا كا الت خير يرود ل اهة حكومية أخر أو روف الئة
انيا ل -حاد الالئحة التناي ية ضواع و اراءات مايا الرقود.

إنهاء العقود
المادة الثانية والتسعون:
أوالل -يجإ عة الجهة الحكومية فس الرقا فا الحاالت ا ية:
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 -1ذا ادددديأ لهددددا أ المتراقددددا مرهددددا قددددا شددددرع عناسددددل أو عواسددددية سيددددره
عيريددددا مااشددددر أو سيددددر مااشددددر فددددا لشددددوة أحددددا مددددو اا الجهددددات
الخاضددددرة حكددددام ندددد ا النظددددام أو حصددددل عةدددد الرقددددا عددددأ ريددددا
الرشددددوة أو الغدددد أو التحايددددل أو التةويددددر أو التالعددددإ أو مددددالد أيددددا
مأ ذلك أ ناء ناي ه.
 -2ذا أفةددد المتراقدددا مرهدددا ،أو ةدددإ شدددهال فالسدددل ،أو ادددت عسددداله،
أو ادددال أمدددر عوضدددرل حدددت الحراسدددة ،أو كدددا شدددركة وادددر حةهدددا
أو صايتها.
انيا ل -يجوز لةجهة الحكومية فس الرقا فا الحاالت التالية:
 -1ذا ددد خر المتراقدددا مرهدددا عدددأ الاددداء فدددا الرمدددل أو اا ددد فدددا نايددد ه أو
أخدددل عددد شدددر مدددأ شدددرو الرقدددا ولدددم يصدددةت أوضددداعل خدددالأ خمسدددة
عشر يوما ل مأ الي عالسل كتاعة عتصحيت الوضو.
 -2ذا ندددازأ المتراقدددا مرهدددا عدددأ الرقدددا أو راقدددا لتنايددد ه مدددأ الادددا أ دو
موافقة مكتوعة مساقة مأ الجهة الحكومية.
 -3ذا دددددوفا المتراقدددددا مرهدددددا،وفا نددددد ه الحالدددددة ينتهدددددا الرقدددددا و سدددددو
المسدددتحقات و رددداد الضدددمانات ويجدددوز لةجهدددة الحكوميدددة االسدددتمرال فدددا
التراقددددا مددددو الول ددددة – عرددددا مددددوافقتهم -ذا ددددوافرت لددددايهم المددددمنالت
الانية والضمانات المالية الالزمة هكماأ ناي الرقا.
ال دددددا ل -يجدددددوز فدددددا حددددداأ فسددددد الرقدددددا ،دددددر ا ادددددةاء المتاقيدددددة مندددددل
ددددر عددددل المشددددروع عتاا لء،ولةجهددددة الحكوميددددة وايددددل
عا سددددةو الدددد
دعددددوة هاددددراء منافسددددة محدددداودة اددددحا الرددددرو التددددا كانددددت ةددددا
الردددر الادددائة فدددا التر يدددإ عحيدددج ييةدددإ مدددنهم قدددايم عدددرو اايددداة
ويجر قييمها وفقا ل حكام النظام والالئحة التناي ية
لاعردددا ل -حددداد الالئحدددة التناي يدددة الشدددرو واهادددراءات الالزمدددة لتيايدددا
أحكام ن ه المادة.
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المادة الثالثة والتسعون:
لةجهدددة الحكوميدددة فسددد الرقدددا ذا اقتضدددت المصدددةحة الرامدددة ذلدددك ،أو ذا
ددم اال ادداق عة د ذلددك مددو المتراقددا مرددل ،و حدداد الالئحددة التناي يددة شددرو
و اراءات ذلك.

المادة الرابعة والتسعون:
 -1يجددددإ عنددددا فسدددد الرقددددا عمواددددإ الانددددا (أوالل) مددددأ المددددادة (ال انيددددة
والتسددددرو ) مددددأ النظددددام أو وفقددددا ل حكددددام الاقددددر يأ ( )1و( )2مددددأ الانددددا
( انيدددال) مدددأ المدددادة (ال انيدددة والتسدددرو ) مدددأ النظدددام ،مصدددادلة الضدددما
النهددددائا وذلددددك دو خددددالأ عحددددا الجهددددة الحكوميددددة فددددا الراددددوع عةدددد
المتراقا عالترويض عما لحا عها مأ ضرل.
 -2يجدددإ عندددا فسددد الرقدددا لةمصدددةحة الرامدددة أ دددرد لددد المتراقدددا مردددل
اميو ما قامل مأ ضمانات وأ سو اميو مستحقا ل.
حل النزاعات والتعويض
المادة الخامسة والتسعون:
 .1يجدددإ عةددد الجهدددة الحكوميدددة نايددد الرقدددا وفقدددا ل لشدددرو ل ،و ذا أخةدددت
عتنايددد التةاما هدددا عمدددا فدددا ذلدددك ددد خير سدددااد المسدددتحقات اددداز لةمتراقدددا
التقام ل المحكمة المختصة عالميالاة عالترويض.
 .2يجددددوز الةجددددوء لدددد التحكدددديم أو أيددددة وسددددائل أخددددر لحددددل النةاعددددات
التا يرأ أ ناء ناي الرقود وفقا ل لما وضحل الالئحة التناي ية.
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تقييم أداء المتعاقد
المادة السادسة والتسعون:
تدددول الجهدددة الحكوميدددة قيددديم أداء المتراقدددا عندددا مدددام نايددد الرقدددا،وذلك
عاسددددتخاام نمددددوذ قيدددديم المتراقددددايأ المرتمددددا مددددأ الددددوزير ،ويددددتم ددددوفير
نتدددائا قيددديم أداء المتراقدددايأ لجميدددو الجهدددات الحكوميدددة مدددأ خدددالأ الاواعدددة
اهلكترونيدددددة الموحددددداة وفقدددددا ل لةضدددددواع والشدددددرو التدددددا حدددددادنا فدددددا
الالئحة التناي ية.
الباب الخام
المنقوالت والعقارات
بيع المنقوالت
المادة السابعة والتسعون:
يجدددوز لةجهدددة الحكوميدددة التندددازأ عمدددا سدددتغنا عندددل مدددأ منقدددوالت لددد
الجهدددددات الحكوميدددددة والجهدددددات التاليايدددددة التاعردددددة لهدددددا عةددددد أ شدددددرر
وزالة الماليددددددة عدددددد لك .و حددددددي الجهددددددة المالكددددددة لةمنقددددددوالت الجهددددددات
الحكوميدددة عددد نواع ا ادددناف وكميا هدددا ،و حددداد لهدددا مددداة ل فصدددا عدددأ
لساتهددا فيهددا  ،فددإ لددم ددرد خددالأ ةددك المدداة ادداز لهددا عيرهددا عددأ ريددا
المةايدددد اة الرامدددد ة ذا عةغددددت قيمتهددددا التقايريدددد ة مددددائتا ألددددف ل فدددد ك ر،
ويرةأ عنها اقا ل لقواعا اهعال عأ المنافسات الرامة.
المادة الثامنة والتسعون:
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اددداع ا ادددناف التدددا قدددل قيمتهدددا التقايريدددة عدددأ مدددائتا ألدددف ل؛ مدددا
عالمةايددددداة الرامدددددة ،أو عاليريقدددددة التدددددا راندددددا الجهدددددة محققدددددة لمصدددددةحة
الخةيندددددة الرامدددددة ،عشدددددر أ تددددديت الجهدددددة المجددددداأ كادددددر عددددداد مدددددأ
المةايايأ.
المادة التاسعة والتسعون:
 .1كانددددت المةايدددداة عمظدددداليف مختومددددة ،يقددددام المةايددددا مددددو عرضددددل
ضمانا ل اعتاائيا ل قاله ا نا فا المائة ( )%2مأ قيمة الرر .
 .2عةددد مدددأ رسدددو عةيدددل المةايددداة زيدددادة ضدددمانل لددد خمسدددة فدددا المائدددة
( ، )5%وال يادددر عندددل ال عردددا سدددايا كامدددل القيمدددة ونقدددل ا ادددناف
التا اشترانا ،ويراد الضما ل مأ لم يرد عةيل المةاد.
 .3كانددت المةايدداة عةنيددة يقددام مددأ رسددو عةيددل المةايدداة ضددمانا ل عواق دو
خمسدددة فدددا المائدددة ( )%5مدددأ قيمتهدددا،ويجوز قادددوأ الشددديك المصدددرفا
أو الماة النقا ضمانات فا المةاياة الرةنية.
المادة المائة:
لدددم يتقدددام أحدددا لةمةايددداة عردددا اهعدددال عنهدددا ،يرةدددأ عنهدددا مدددرة أخدددر .
فدددإ لدددم يتقدددام أحدددا لةمدددرة ال انيدددة ،فةصددداحإ الصدددالحية الحدددا فدددا دعدددوة
مختصدديأ فددا مجدداأ ا اددناف المددراد عيرهددا وعددر عيرهددا عةدديهم .فددإ
لدددددم يدددددتم قدددددام سددددد رر مناسددددد إ ،اددددداز منحهدددددا لةجمريدددددات الخيريدددددة أو
الجمريات ذات الناو الرام ،عة أ شرر وزالة المالية ع لك.
المادة الحادية بعد المائة:
وضت الالئحة التناي ية اراءات المةاياة و كويأ لجا الايو فيها.
المادة الثانية بعد المائة:
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يجدددوز لةجهدددة الحكوميدددة اسدددتاااأ مدددا لدددايها مدددأ أاهدددةة ومرددداات عددد خر
ااياة ،وفقا ل لةضواع التا حادنا الالئحة التناي ية.

الباب السادس
النظر في الشكاوى والمخالفات
المادة الثالثة بعد المائة:
 -1حددداد الجهدددة الحكوميدددة فدددا و دددائا المنافسدددة عددداد أيدددام فتدددرة التوقدددف
عةدددد أال قددددل عددددأ خمسددددة أيددددام مددددأ ددددالي خيددددال المتنافسدددديأ عنتددددائا
المنافسدددة متضدددمنا الردددر الادددائة واسدددم اددداحال ،و ةتدددةم عتمكددديأ عقيدددة
المتنافسيأ مأ التظةم أمامها خالأ ن ه الاترة.
 -2يجدددإ عةددد الجهدددة الحكوميدددة الادددت -عقدددرال مدددأ اددداحإ الصدددالحية
فددا الاددت فددا المنافسددة -فيمددا قددا يددرد ليهددا مددأ ظةمددات و عددالل ادداحإ
الددددتظةم عنتيجددددة قرالندددداخالأ أسدددداوعيأ مددددأ ددددالي ولود الددددتظةم ،فددددإ
مضت ةك الماة دو الات فا التظةم عا لفضا.
 -3لةمدددتظةم خدددالأ ال دددة أيدددام مدددأ دددالي عالسدددل عقدددرال لفدددض ظةمدددل أو
مدددأ دددالي مضدددا المددداة المشدددال ليهدددا فدددا الاقدددرة ( )2مدددأ نددد ه المدددادة
دو اددداال قدددرال ،أ يرفدددو ظةمدددل لددد الةجندددة المشدددال ليهدددا فدددا المدددادة
(السادسددة عرددا المائددة) مددأ النظددام ،ويجددإ عةيددل فددا ن د ه الحدداأ أ يددودع
لدددا الجهدددة الحكوميدددة نسدددخة مدددأ ظةمدددل خدددالأ ال دددة أيدددام مدددأ دددالي
قايمل.
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 -4عةددد الةجندددة المشدددال ليهدددا فدددا المدددادة (السادسدددة عردددا المائدددة) النظدددام،
الاددددت فيمددددا يددددرد ليهددددا مددددأ ظةمددددات و عددددالل أاددددحا الشدددد خددددالأ
أساوعيأ مأ الي ولودنا ليها.
 -5ال يجوز لةجهة الحكومية رسية المنافسة ال عرا مراعاة ا ا:
أ .نتهاء فترة التوقف دو ولود ظةمات.
 .فدددا حددداأ ولود ظةدددم وقاولدددل؛ صدددحيت مدددا دددم خددداذه مدددأ ادددراءات
مخالادددددة حكدددددام النظدددددام أ أمكدددددأ و ال فيدددددتم لغددددداء المنافسدددددة ،وعحددددداأ
اددددححت الجهددددة الحكوميددددة مددددا ا خ ددددل مددددأ اددددراءات مخالاددددة حكددددام
خدددر كادددائة عوضدددا ل عدددأ الردددر
النظددام وندددتا عدددأ ذلدددك اختيدددال عددر
الددد سددداا وأ دددم خيدددال عقيدددة المتنافسددديأ عادددوزه فيجدددإ مدددنت اددداحإ
الردددر المسدددتااأ دو سيدددره مدددأ المتنافسددديأ فرادددة لتقدددايم ظةمدددل مدددأ
ذلددك التغييدددر لدد الجهدددة الحكوميدددة خددالأ مددداة مما ةدددة لمدداة فتدددرة التوقدددف
و سر عش ظةمل أحكام ن ه المادة.
 .فدددا حددداأ ولود ظةدددم ولفضدددل ،مضدددا الاتدددرة المشدددال ليهدددافا الاقدددرة
( )3مدددأ نددد ه المدددادة دو قيدددام اددداحإ الدددتظةم عإيدددااع نسدددخة مدددأ ظةمدددل
لدددا الجهدددة الحكوميدددة ،أو مضدددا الاتدددرة المشدددال ليهدددا فدددا الاقدددرة ()4
مأ ن ه المادة دو قيام الةجنة عإااال قرال فا التظةم.
 -6ال ياا أحكام ن ه المادة فا الحاالت الرااةة أو اليالئة.
 -7حددددداد الالئحدددددة التناي يدددددة الشدددددرو واهادددددراءات الالزمدددددة لتيايدددددا
أحكام ن ه المادة.
المادة الرابعة بعد المائة:
تةقددد الجهدددة الحكوميدددة أ عالسدددات وشدددكاو دددرد ليهدددا عشددد
أحكام النظام والالئحة التناي ية ،و نظر فيها عشكل عاال.
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المادة الخامسة بعد المائة:
 -1يجددددوز لةمتندددداف الدددد لحددددا عددددل خسددددالة أو ضددددرل عسددددإ قددددرال أو
ادددراء ا خ دددل الجهدددات الحكوميدددة فدددا أ مرحةدددة مدددأ مراحدددل المنافسدددة
وقادددل وقيدددو الرقدددا أ يتقدددام عدددتظةم ليهدددا خدددالأ خمسدددة أيدددام مدددأ دددالي
عةمل عالقرال أو اهاراء الاا ل عادة النظر فا القرال أو اهاراء.
 -2ادددت الجهدددة الحكوميدددة فدددا الدددتظةم– عقدددرال مدددأ اددداحإ الصدددالحية
فدددا الادددت فدددا المنافسدددة -و اةددد مقامدددل عمضدددمو القدددرال خدددالأ أسددداوعيأ
مأ الي ولودنا ليها.
 -3فددددا حدددداأ ادددداول قددددرال عقاددددوأ الددددتظةم ،يجددددإ أ يتضددددمأ القددددرال
اهاراءات التصحيحية الالزمة.
 -4فددا حدداأ عددام قاددوأ الددتظةم أو عمددرول المدداة المشددال ليهددا فددا الاقددرة
( )2مدددأ نددد ه المدددادة دو اددداال قدددرال ،يجدددوز لصددداحإ الدددتظةم الةجدددوء
ل الةجنة المشال ليها فا المادة (السادسة عرا المائة) مأ النظام.
 -5حددددداد الالئحدددددة التناي يدددددة الشدددددرو واهادددددراءات الالزمدددددة لتيايدددددا
أحكام ن ه المادة.
المادة السادسة بعد المائة:
كدددو عقدددرال مدددأ مجةددد الدددوزلاء لجندددة أو أك دددر مدددأ مختصددديأ ،ال يقدددل
عددددادنم عددددأ خمسددددة ،ويددددنح فددددا التشددددكيل عةدددد عضددددو احتيددددا ا أو
أك ددددر ،ويحدددداد القددددرال لئددددي الةجنددددة ومكافددددآت أعضددددائها وسددددكر يرنا
وقواعدددددا و ادددددراءات عمةهدددددا ،ويرددددداد كدددددويأ نددددد ه الةجندددددة كدددددل دددددال
سدددنوات ،ويجدددوز جايدددا عضدددويتها ،و خدددتح عدددالنظر فدددا ةادددات ردددايل
ا سددددددرال ،والشددددددكاو التددددددا يقددددددامها المتنافسدددددديأ مددددددأ القددددددرالات أو
اهادددراءات التدددا تخددد نا الجهدددات الحكوميدددة فيمدددا يترةدددا عتيايدددا أحكدددام
النظدددددام والالئحدددددة التناي يدددددة وينحصدددددر اختصاادددددها فدددددا لغددددداء ةدددددك
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القدددددرالات واهادددددراءات أو ييدددددانا ،و كدددددو قدددددرالات الةجندددددة مةةمدددددة
لةجهة الحكومية.

المادة السابعة بعد المائة:
 -1كدددو عقدددرال مجةددد الدددوزلاء لجندددة أو أك دددر مدددأ المختصددديأ ،ال يقدددل
عددددادنم عددددأ خمسددددة ،ويددددنح فددددا التكددددويأ عةدددد عضددددو احتيددددا ا أو
أك دددددر ،ويحددددداد القدددددرال لئدددددي الةجندددددة ونائادددددل و مكافدددددآت أعضدددددائها
وسدددكر يرنا وقواعدددا و ادددراءات عمةهدددا ،ويرددداد كدددويأ نددد ه الةجندددة كدددل
ال سنوات ،ويجوز جايا عضويتها.
 -2تددددول ندددد ه الةجنددددة النظددددر فددددا مخالاددددات المتنافسدددديأ والمتراقددددايأ
حكام النظام والالئحة التناي ية والرقود المارمة.
 -3دو خدددالأ عمدددا يقضدددا عدددل أ نظدددام خدددر ،صدددال الةجندددة فدددا حدددا
المخددددالف قددددرالال عمنددددو الجهددددات الحكوميددددة مددددأ الترامددددل مرددددل مدددداة ال
تجاوز خم سنوات ،أو عتخايض صنيال -أ واا ،-أو عهما مرا ل.
 -4كددددو قددددرالات ندددد ه الةجنددددة نافدددد ة ومةةمددددة لةجهددددات الحكوميددددة مددددأ
ددالي ادداونا ،مددا لدددم يصددال حكددم مددأ ديدددوا المظددالم عوقددف نادداذ ةدددك
القرالات.
 -5يجددوز لمددأ اددال عش د نل قددرال الددتظةم منددل وفق دا ل لنظددام ديددوا المظددالم
ولوائحل.
 -6عردددا اددداول حكدددم نهدددائا مدددأ ديدددوا المظدددالم عاهداندددة أو ذا انتهدددت
مددداة الدددتظةم دو قايمدددل يدددتم نشدددر القدددرال عةددد ناقدددة المخدددالف عالوسدددائل
التا حادنا الالئحة التناي ية.
الباب السابع
أحكام ختامية
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المادة الثامنة بعد المائة:
لةجهددددات الخاضددددرة حكددددام النظددددام التراقددددا فيمددددا عينهددددا عيريددددا اال ادددداق
المااشدددر ،شدددريية أ تدددول عناسدددها نايددد المشددداليو أو ا عمددداأ ،كمدددا أ
له ه الجهات أ نو عأ عرضها فا مااشرة اراءات التراقا.
المادة التاسعة بعد المائة:
يكدددو التراقدددا مدددو المصدددر لهدددم عالرمدددل مااشددد رة ،وال جدددوز الوسدددا ة
فددددا التراقددددا ،وال يرددددا وسددددييا ل المددددوزع أو الوكيددددل المرتمددددا مددددأ المنددددتا
ا اةا.
المادة العاشرة بعد المائة:
ةتدددددةم الجهدددددات الحكوميدددددة عاسدددددتخاام نمددددداذ الرقدددددود ونمددددداذ و دددددائا
المنافسدددة ونمددداذ و دددائا الت نيدددل السددداعا ونمددداذ قيددديم أداء المتراقدددايأ
التا يرتمانا الوزير.

المادة الحادية عشرة بعد المائة:
ذا هددرت حااددة ل د اسددت ناء حكددم مددأ أحكددام النظددام فيددتم الرفددو لددرئي
مجةدددد الددددوزلاء لتكددددويأ لجنددددة مددددأ ألعرددددة أعضدددداء يكددددو مددددأ عيددددنهم
الددددوزير ولئددددي الجهددددة الحكوميددددة المخددددتح لالاسددددة الموضددددوع مددددو
حايددددا محددددل االسددددتناء ومارلا ددددل والرفددددو عمددددا يرونددددل لةمقددددام السدددداما
لةتوايل عما يراه.
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المادة الثانية عشرة بعد المائة:
مدددو مراعددداة مدددا دددنح عةيدددل ا نظمدددة ذات الرالقدددة ،ردددا وزالة الماليدددة
ا ا:
 -1الئحدددددة لتنظددددديم ردددددال المصدددددالت عشددددد يايدددددا أحكدددددام النظدددددام
والالئحة التناي ية.
 -2الئحددددة لتنظدددديم سددددةوكيات وأخالقيددددات القددددائميأ عةدددد يايددددا أحكددددام
النظام والالئحة التناي ية.
و صال ن ه الةوائت عقرالات مأ مجة الوزلاء.
المادة الثالثة عشرة بعد المائة:
يصدددال الدددوزير الالئحدددة التناي يدددة لهددد ا النظدددام خدددالأ مائدددة و مدددانيأ يومدددا ل
مدددأ دددالي اددداوله ،و نشدددر فدددا الجريددداة الرسدددمية والاواعدددة اهلكترونيدددة
الموحاة .
المادة الرابعة عشرة بعد المائة:
يحدددل نددد ا النظدددام محدددل نظدددام المنافسدددات والمشدددتريات الحكوميدددة الصدددادل
عالمرسددددددوم المةكددددددا لقددددددم (م  )55و ددددددالي 1427 9 4ندددددد والئحتددددددل
التناي يدددة ،ويةغدددا كدددل مدددا يتردددال مردددل مدددأ أحكدددام ،وييادددا عردددا مائدددة
و مانيأ يوما ل مأ الي نشره فا الجرياة الرسمية.
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