وةشازةتى ناوخؤ
ذمازة 1169:لة 2016/1/17

ٌَ  2009و
بُثًٌَ ئُو دَضُآلتٍُ ثًَىاُ دزاوَ لُ واددَ( 3بسِطُ  )1لُ ياضاٍ وَشازَتٌ ٌاوخؤ ذوازَ ( ٍ)6ضال
ٌَ
و بسطُ 1/لُ بُغٌ ( -34ثًادَكسدٌٌ حىكىُكاٌٌ ياضاٍ ِاتىوضؤ) لُياضاٍ ِاتىوضؤ ذوازَ( ٍ)86ضال
ٌَ ِاووآلتًاُ و غىفًَساُ و لُبُز بُزذَوٌَدٍ طػيت بسِيازواٌدا
 2004و بؤ شياتس ثازاضتين ضُزووال
بُدَزضىواٌدٌٌ ئًُ زِيٍَىايًاٌٍُ خىازَوَ-:
زيَهمايي ذمازة ( )4سالَي 2016
زيَهمايي ليَخوزِيين ئؤتؤمبيَل بة طشت جؤزةكانيةوة لةذيَس كازيطةزي خوازدنةوةي مادة كحولييةكان
ثيَهاسةكان
ماددةي (:)1

وَشازَت :وَشازَتٌ ٌاوخؤٍ ُِزيَىٌ كىزدضتاُ.

بُزِيَىَبُزايُتٌ ِاتىوضؤ :بُزِيَىَبُزايُتٌ ِاتىوضؤٍ ثازيَصطاو ئًدازَ ضُزبُخؤكاُ.
ئاوًَسٍ وُيٍؤغٌ :ئاوًَسيَكٌ تايبُتُ بُ ثًَىاُ و ديازٍ كسدٌٌ زيَرٍَ وُيٍؤغٌ غىفًَساُ.
وادَ كخىلًًُكاُ :بسيتًًُ لُو خىازدٌُواٌٍُ كُ كازيطُزٍ دَبًَت لُضُز وًَػك و كُوكسدٌُوٍَ زيَرٍَ
َبىوٌٌ
َكسدَُ،لًَم
ئاطايٌ غىفًَس كُ دَ بًَتُ ِؤٍ كازيطُزٍ ًٌَطُتًف لُضُز غىفًَس وَكى ( ٌاتىاٌايٌ كؤٌرتؤل
زيَرٍَ بًٍنيُِ ،ضتكسدُ بُ لُخؤبايٌ بىوُ ) كُ دَبًَتُ ِؤٍ كُوتٍُوٍَ كازَضات.
ثػكًٍين ٌُِاضُ :ثػكًٍين زيَرٍَ ُِبىوٌٌ وادَ كخىلًًُكاُ لُ خىيََ لُ زيَطاٍ ٌُِاضُداٌُوٍَ غىفًَس بؤ
ٌاو ئاوًَسٍ ديازيكسدٌٌ زيَرٍَ وادَ كخىلًًُكاُ لٌُاو خىيََ.
ماددةي (:)2

وُبُضت لُ دَزضىواٌدٌٌ ئًُ زيٍَىايًُ شياتس زيَكخطتين بازٍ ِاتىوضؤ و كُوكسدٌُوٍَ زووداوَكاٌٌ ِاتىوضؤ
ٌَ ِاووآلتًاُ بُ بُزكازًٍَِاٌٌ ٌىيَرتيَ
و كؤٌرتؤه كسدٌٌ غىفًَسٍ ضُزَزِؤ و ثازاضتين شياتسٍ ضُزو وال
تُكٍُلؤجًاٍ ضُزدًَ كُ لُ ووآلتُ ثًَػكُوتىوَكاُ بُكازدًٍََِدزيَت.
ماددةي (:)3

ٌابًَت زيَرٍَ ُِبىوٌٌ وادَكخىولًًُكاُ لُ لُغٌ غىفًَس بًُ زيَراٌٍُ خىازَوَ تًَجُزِ بًَت:
َطس كُ كًَػًاُ لُ ( )14تُُ شياتسَ و غىفًَساٌٌ ئؤتؤوبًَمٌ
 -1زيَرٍَ ( )0,02بؤ غىفًَساٌٌ ئؤتؤوبًَمٌ بازُِل
َطسٍ وادٍَ تسضٍاك و بُزَُِوُ
بىازٍ كػتىكاهَ و بًٍاضاشٍُِ ،زوَِا غىفًَسٍ ئُو ئؤتؤوبًَالٌٍُ ُِل
ٌُوتًًُكاُ  ،و غىفًَسٍ ئؤتؤوبًَمٌ طىاضتٍُوٍَ طػيت وَك ( تاكطٌ ،ثاع ).
 -2زيَرٍَ ( )0,05بؤ غىفًَساٌٌ جؤزَكاٌٌ تسٍ ئؤتؤوبًَن و واتؤزضكًن.
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ذمازة ( )195العدد

ماددةي (:)4

ُِ -1ز غىفًَسيَك لُ ذيَس كازيطُزٍ وادَ كخىلًًُكاُ ئؤتؤوبًَن لًَبخىزِيَت و لُ ثػكٍني دَزكُوت كُ زيَرٍَ
وُيٍؤغٌ لًُ زيَرٍَ واددٍَ ضًًًَُ تًَجُزِبًَت ئُوا زووبُزِووٍ ضصاٍ ياضايٌ دَبًَتُوَ بُثًٌَ (بُغٌ :22
ٌَ .)2004
لًَخىزِيَ لُذيَس كازيطُزٍ ضُزخؤغٌ و بٌَ ِؤغٌ لُ ياضاٍ ِاتىوضؤ ذوازَ ( ٍ)86ضال
 -2لُكاتٌ تًَجُزِاٌدٌٌ زيَرٍَ واددٍَ ضىازًَ ئُوا زاضتُوخؤ لًَخىزِيين لٌَ قُدَغُ دَكسيَت و ٌابًَت بُزدَواوٌ
ًٍَُوٍَ بؤ زيَكدَخسيَت لُاليُُ
بدات بُ لًَخىزِيَ و ئؤتؤوبًمُكُ دَضيت بُضُزدا دَطرييَت و ثُزِاوٍ لًَكؤل
بٍكٍُ ثؤلًظ بُثًٌَ تايبُمتٌُدٍ غىيٍَُكُ (االختؿاص املكاٌٌ)..
ًَاٌٍُ ئؤتؤوبًَن لُواوٍَ ضصاداٌٌ بسِطٍُ ( ٍ)1واددٍَ ثًٍَجًُ و
َُتٌ لًَخىزِيَ و ضال
-3كًَػاٌُوٍَ وؤل
ًٍٍََاوٍُ لٌَ وَزبطرييَت بؤ دووبازَ ٌُكسدٌُوٍَ.
ثًَداٌُوٍَ لُثاؽ جًَبُجًَبىوٌٌ ضصاكٍُ و بُل
ًٍَُوَ دَكسيَت
 -4ئُطُز ِاتىو غىفًَس ئاوادٌَُبىو ثػكًٍين بؤ بكسيَت ئُوا ئاطادازٍ دادوَزٍ لًَكؤل
ٌَ 1971
بُوُبُضيت وَزطستين زيَىغىيَين ياضايٌ بُثًٌَ ياضاٍ(اؾىه احملاكىات اؾعا )١ٝ٥ذوازَ( ٍ)23ضال
ماددةي (:)5

َدَضنت
ثًَىيطتُ لُضُز كازوٌُداٌٌ ِاتىوضؤ ئُواٌٍُ بُ كازٍ بُكازًٍَِاٌٌ ئاوًَسٍ وُيٍؤغٌ و ثػكٍني ُِل
زَضاوٍ ئًُ خاآلٌٍُ خىازَوَ بكات:
ٌ -1ابًَت ئُو جؤزَ دَزواُ و ثاككُزَواٌٍُ بؤ ثاكساطستين ئاوًَسَكُ بُكازدًٍََِدزيََ زيَرٍَ وادٍَ كخىولٌ
تًَدا بًَت ضىٌكُ كاز لُ زيَرٍَ وُيٍؤغٌ دَكات لُ خىيََ.
 -2ئُطُز ئاوًَسَكُ ثػكًٍين ثًَكسا ئُوا دَبًَت ثاؽ ( )5خىلُك لُدواٍ تُواوبىوٌٌ ثػكًٍين يُكًُ ئًٍجا
ثػًًٍٍَكٌ تسٍ ثٌَ بكسيَت.
 -3ئُطُز لُكاتٌ لًَخؤزِيَ لُ ذيَسكازيطُزٍ وادَ كخىلًُكاُ جطُزَ بكًػًَت ثًَىيطتُ ثاؽ ( )1خىلُك لُ
تُواوبىو جطُزَكٍُ ثػكًٍٍُكٍُ بؤ بكسيَت.
ماددةي (:)6

دَبًَت ئاوًَسٍ ثػكًٍين زيَرٍَ وادَ كخىلًًُكاُ لُ خىيََ لُاليُُ وُفسَشَكاٌٌ ِاتىوضؤ بُكاز بًٍَّدزيَت وَك
َطُ.
بُل
ماددةي (:)7

ثًَىيطتُ لُضُز وُفسَشَكاٌٌ ِاتىوضؤ و بُزِيَىَبُزايُتٌ ِاتىوضؤٍ ثازيَصطاو ئًدازَ ضُزبُخؤكاُ ئًُ زيٍَىايًُ
جًَبُجٌَ بكُُ.
ماددةي (:)8

ئًُ زيٍَىايًاٌُ لُ زؤذٍ بآلوبىوٌُوٍَ لُ زؤذٌاوٍُ (وَقايعٌ كىزدضتاُ) كازٍ ثٌَ دَكسيَت.
كسيم سهجازي
وةشيسي ناوخؤ
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ذمازة ( )195العدد

وةشازةتى دازايى و ئابووزى
ذمازة  150/4/9 :لة 2016 /1/13

ٌَ ( )2010و ئاواذَ بُ زِيٍَىايًىاُ
بُثًٌَ واددٍَ ( ) 2لُ ياضاٍ وَشازَتٌ دازايٌ و ئابىوزٍ ذوازَ ( ٍ)5ضال
ٌَ  ، 2015/ثًَتاُ زِادَطُيٌُني كُوا كسٍَ ٍ واٌُووتٍُوٍَ واٌُبًَراُ لُ طػت شاٌكؤ و
ذوازَ ( ٍ)7ضال
ثُمياٌطُكاٌٌ ضُز بُ وَشازَتِ خىيٍَدٌِ باآل و تىيَريٍُوَّ شاٌطتِ بًُ غًَىٍَ خىازَوَ دَبًَت -:
زِيَهمايي ذمازة ()8ى سالَى 2016

 1ثسؤفًطؤز

 6,500ديٍاز

 2ثسؤفًطؤزٍ يازيدَدَز

 5,500ديٍاز

 3واوؤضتا

 4,500ديٍاز

 4واوؤضتاٍ يازيدَدَز

 3,500ديٍاز

َُ)
َطساٌٌ بسِواٌاوٍُ دبمؤوٌ باآل (دوو ضال
ُِ 5ل

 3,000ديٍاز

َُ)
َطساٌٌ بسِواٌاوٍُ دبمؤوٌ باآل (يُك ضال
ُِ 6ل

 2,500ديٍاز

َطساٌٌ بسِواٌاوٍُ بُكالؤزيؤع
ُِ 7ل

 2,500ديٍاز

َطساٌٌ بسِواٌاوٍُ دبمؤً (ثُمياٌطُ)
ُِ 8ل

 2,000ديٍاز

 كاز بُ ًِض زيٍَىايٌ و ٌىوضساويَكٌ تس ٌاكسيَت. -ئًُ زِيٍَىايًُ كازّ ثٌَ دَكسيَت لُ زؤذّ دَزضىوًٌُوَ.

زِابـةز صـديـق مـحمد
بسيكازى وةشازةت بةوةكالةت
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ذمازة ( )195العدد

وةشازةتى دازايى و ئابووزى
ذمازة  :لة 2016 1/12

ٌَ ( )2010ئاواذَ بُ زيٍَىايًىاُ
بُثًٌَ واددٍَ ( )2لُ ياضاٍ وَشازَتٌ دازايٌ و ئابىوزٍ ذوازَ ( ٍ)5ضال
ٌَ  2011كسيٌَ واٌُبًَرٍ واوؤضتاياُ لُ قؤٌاغٌ بٍُزَِتٌ و ئاوادَيٌ بًُ غًَىٍَ خىازَوَ
ذوازَ ( ٍ)16ضال

دَبًَت-:
زِيَهمايي ذمازة ()9ى سالَى 2016

َطسٍ بسِواٌاوٍُ دبمؤً و (ثُمياٌطا)
واوؤضتاٍ ُِل
1
بُزَوخىاز

 2000ديٍاز

َطسٍ بسِواٌاوٍُ بكالؤزيؤع
 2واوؤضتاٍ ُِل

 2,500ديٍاز

َطسٍ بسِواٌاوٍُ دبمؤوٌ باآل و واضتُز
 3واوؤضتاٍ ُِل

3000ديٍاز

َطسٍ بسِواٌاوٍُ دكتىزا
 4واوؤضتاٍ ُِل

 4,500ديٍاز

 5كسيٌَ واٌُ بًَرٍ واوؤضتاياٌٌ ًٌَُِػتين ٌُخىيٍَدَوازٍ

واٌطاٌُ بُبسٍِ ( )100 000ضُد
ُِشاز ديٍاز خُزج دَكسيَت.

 كاز بُ ًِض زيٍَىايٌ و ٌىوضساويَكٌ تس ٌاكسيَت. -ئًُ زِيٍَىايًُ كازّ ثٌَ دَكسيَت لُ زؤذّ دَزضىوًٌُوَ.

زِابـةز صـديـق مـحمد
بسيكازى وةشازةت بةوةكالةت
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ذمازة ( )195العدد

وةشازةتى دازايى و ئابووزى
ذمازة  317/4/9 :لة 2016 /1/19

ٌَ ( )2010و ئاواذَ بُ بسِيازٍ
بُثًٌَ واددٍَ ( )2لُ ياضاٍ وَشازَتٌ دازايٌ و ئابىوزٍ ذوازَ ( ٍ)5ضال
َُّ خاوَُ ثمُ
ئُجنىوٌٌُ وَشيساُ ذوازَ ( )61لُ  2015/12/21تايبُت بُ زِاطستٍِ خُزجكسدٌِ دَزوال
تايبُتُكاُ لُ طػت وَشزاَتُكاُ و فُزواٌطُكاٌِ ٌُبُضرتاو بُ وَشازَت بسِيازدزا بُ-:
زِيَهمايي ذمازة ()10ى سالَى 2016

 -1زِاطستين خُزج كسدٌٌ ضُزجًُ ئُو دَزواآلٌٍُ دَدزيَت بُ خاوَُ ثمُ تايبُتُكاُ و بُزِيَىَبُزَ طػتًُكاُ و
ضُزؤكٌ يُكُ ئًَدازيًُكاُ (ثازيَصطاز و جًَطسٍ ثازيَصطاز و قائًىقاً و بُزِيَىَبُزٍ ٌاحًًُ) كُ (وعىً)ُ
لُضُز وًالكتاُ.
 -1ثؤلًٍُكاٌٌ ضُزَوَ تٌُّا وىوضٍُ بٍُزَِتٌ ٌاوًٌػاٌُ وَشيفُكاًٌاُ بؤ خُزج دَكسيَت.
 -2كاز بُ ًِض زِيٍَىايٌ و ٌىوضساويَكٌ تس ٌاكسيَت ثًَطُواٌٍُ ئًُ بسِياز و زِيٍَىايًُ بًَت .
 -ئًُ زِيٍَىايُ كازّ ثٌَ دَكسيَت لُ بُزوازٍ َ 2016/1/1وَ .

زِابـةز صـديـق مـحمد
بسيكازى وةشازةت بةوةكالةت
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ذمازة ( )195العدد

وةشازةتى دازايى و ئابووزى
ذمازة  465/4/9 :لة 2016 /1/24

َجػت بُ بسِيازٍ
ٌَ ( )2010و ثال
بُثًٌَ واددٍَ ( )2لُ ياضاٍ وَشازَتٌ دازايٌ و ئابىوزٍ ذوازَ ( ٍ)5ضال
ئُجنىوٌٌُ وَشيساُ ذوازَ ( )56لُ  2015/12/21و لُ ضُز بٍُواكاٌٌ ئُحكاوٌ بسِطُ (/1أ) لُ واددٍَ
ٌَ ُِ ٍ1960وىاز كساو بسِيازدزا بُ-:
(ٌؤشدَيًُ) لُ ياضاٍ زِاذٍَ غازضتاٌٌ ذوازَ ( ٍ)24ضال
زِيَهمايى ذمازة ()11ى سالَى 2016

ٌَ  2016/ئُجناً
يةكةمًِ :ض ثمُ بُزشكسدٌُوَيُك بؤ فُزواٌبُزاٌٌ ثمُ وَشيفًًُ طػتًًُكاُ لُ ُِزيَي بؤ ضال
ٌَ  2016بؤيُ  :ـ
ٌادزيَت تاكى ثُضٌُدكسدٌٌ بىودجٍُ حكىوُتٌ ُِزيَي بؤ ضال
 -1فُزواٌبُزاٌٌ ثمُ وَشيفًًُ طػتًًُكاُ كُ لُ بُزوازٍ  2016/1/1و بُ دواوَ غايطتٍُ ثمُ بُزشكسدٌُوَ
دَبَ ثمُكاًٌاُ بُزش ٌاكسيَتُوَ .
 -2فُزواٌبُزاٌٌ ثمُ وَشيفًًُ طػتًًُكاُ كُ ثمُ بُزشكسدٌُوَياُ زِادَطرييَت ضُزوىوضٍُ ضاآلٌٍُ ُِواُ
ثمٍُ خؤياُ ثٌَ بدزيَت .
دووةم :ئُو فُزاواٌبُزاٌٍُ كُ تا بُزوازٍ  2015/12/31غايطتٍُ ثمُ بُزشكسدٌُوَُ  ،ثمُياُ بُزشدَكسيَتُوَ
ٌَ (َ )2016وَ
و ئًُ زيٍَىايًُ ٌاياٌطسيَتُوَ ُِزضٌُدَ ئُطُز زِيَكازَ كازطًَسيًُكاًٌاُ بكُويَتُ ضال
ٌَ ( )2016لُاليُُ وَشازَمتاٌُوَ زِيٍَىايٌ و زيَكازٍ ثًَىيطت
سيَيةم :لُكاتٌ ثُضٌُدكسدٌٌ بىودجٍُ ضال
دادٌَسيَت بؤ ثمُ بُزشكسدٌُوٍَ فُزواٌبُزاٌٌ ثمُ وَشيفًًُ طػتًُكاُ .

زِابـةز صـديـق مـحمد
بسيكازى وةشازةت بةوةكالةت
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ذمازة ( )195العدد

وةشازةتى خويَهدنى باآل و تويَريهةوةى شانستى
ذمازة  472 :لة 2016/1/11

َجػت بُ واددَكاٌِ ( )50,25,19,3,2لُ ياضايِ وَشازَتِ خىيٍَدٌِ باآلو تىيَريٍُوَّ شاٌطتِ ذوازَ
ثال
َِ  2008و ئاواذَ بُكؤٌىوضِ كؤبىوٌُوَّ ئُجنىوٌُِ وَشازَت لُضُز ثُضٌُد كسدٌِ وًكاًٌصوِ
( ّ)10ضال
زِيٍَىايِ ثًَداٌِ ٌاشٌاوّ شاٌطتِ لُ داوُشزاوَكاٌِ وَشازَتِ خىيٍَدٌِ باآل و تىيَريٍُوَّ شاٌطتِ ذوازَ ( )1لُ
 2016/1/11بسِيازواٌدا بُ دَزكسدٌِ ئًُ زِيٍَىايًُّ خىازَوَ-:
زِيَهمايي ذمازة ()1ي سالَي 2016
زيَهمايي ثيَداني ناشناوي شانسيت
َطساٌٌ بسِواٌاوٍُ واضتُز-:
يةكةم :وُزجُكاٌٌ ثًَداٌٌ ٌاشٌاوٍ شاٌطيت ( واوؤضتاٍ يازيدَدَز) بؤ ُِل

 -1ثًَىيطتُ داواكاز بسِواٌاوٍُ واضتُزٍ ئُكادميٌ بُدَضت ًٍَِابًَت  ،ئُطُز بسِواٌاوُكٍُ لُ دَزَوٍَ
ووآلت بُدَضت ًٍَِابىو ئُوا دَبًَت لُاليُُ لًرٌٍُ يُكطاٌكسدٌٌ بسِواٌاوُكاُ لُ وَشازَتٌ خىيٍَدٌٌ باآلو
تىيَريٍُوَّ شاٌطيت حكىوُتٌ ُِزيَي يُكطاُ كسابًَت وَ فُزواٌٌ كؤتايٌ يُكطاٌكسدٌٌ بؤ دَزكسابًَت
 -2ضُبازَت بُو خىاشيازاٌٍُ كُ كؤمنسٍَ بُكالؤزيؤضُكُياُ لُ(  )%60كُورتَ  ،كاز بُ فُزواٌٌ وَشازٍ
ذوازَ (ٌىوضًٍطُ )170/لُ (  )2013/1/23دَكسيَت .
 -3ثًَىيطتُ داواكاز لُ يُكًَك لُ داً و دَشطاكاٌٌ وَشازَتٌ خىيٍَدٌٌ باآل و تىيَريٍُوٍَ شاٌطيت بُ فُزوٌ
داوُشزابًَت.
ٌَ ( )2008كؤزضُكاٌٌ ثُزَثًَداٌٌ تىاٌاٍ ئُكادميٌ
 -4بُ ثًٌَ واددٍَ ( )20لُ ياضاٍ ذوازَ ( ٍ)10ضال
،واوٍَ ( )6واٌط دَخايًٌَُت كُ دَكاتُ ( )10كاتروًَسٍ ُِفتاٌُ و ( )40كاتروًَس واٌطاٌُ و تُواوٍ
واوٍَ كؤزضُكُؽ ( )240كاتروًَس دَبًَت ٌاوَزؤكٌ ثسِؤطساوٌ ئًُ كؤزضاٌُ بًُ غًَىاشٍَ الٍ خىازَوَ
دَبًَت كُ ثًَىيطتُ داواكاز بُ دَضيت بًًٍََّت:
أ -كؤٍ كاتُكاٌٌ بُغدازبىوٌٌ داواكاز لُ ( )120كاتروًَس كُورت ٌُبًَت لُ ُِز ضٌَ كؤزضُكاٌٌ ( كؤزضٌ
زِيَطاكاٌٌ واٌُ وتٍُوَ و كؤزِضٌ ثُزَثًَداٌٌ تىاٌاٍ تؤيَريٍُوٍَ شاٌطيت و كؤزضٌ ثُزَثًَداٌٌ تىاٌاٍ
ضُزكسدايُتٌ و بُزِيَىَبسدٌٌ ئُكادميٌ ).
ب -كؤزضٌ تايبُت بُ ثُزَثًَداٌٌ تىاٌطيت شواُ  )120( ،كاتروًَس كُورت ٌُبًَت بؤ ئُو كُضاٌٍُ كُ
خىاشيازُ ئاضيت شواٌٌ ئًٍطمًصياُ بُزشبكٌُُوَ.
ج -ئُو كاتروًَساٌٍُ كازكسدُ كُ لُ واوٍَ ئُو غُؽ واٌطُدا دَوًًٍََتُوَ لُ اليُُ شاٌكؤوَ بسِياز دَدزيَت كُ
بؤ ضاالكٌ شاٌطيت ديكُ بُكازبًٍَّسيَت بؤ منىوٌُ (ثًَػكُغكسدٌٌ ضًىًٍاز  ،ئُجناوداٌٌ تىيَريٍُوٍَ شاٌطيت
 ،بُغدازّ لُ واٌُ وتٍُوَِ ،تد).
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تيَبيين :
أٌ -ـىسٍَ دَزضىوُ لُ كؤزضُكاٌٌ ثُزَثًَداٌٌ تىاٌاٍ ئُكاديـىٌ ( )%70يُ  ،ئُطُز بُغدازبىو ٌـىسٍَ

(60تاكى  ) %70بُدَضت ًٍَِا ئُوا دَبًَت تاقًكسدٌُوَ دووبازَ بكاتُوَ  ،ئُطُز لُ منسٍَ ( )%60كُورتٍ
بُدَضت ًٍَِا ئُوا دَبًَت كؤزضُكٍُ دووبازَ بكاتُوَ.
أ -كؤزضُكاٌٌ ثُزَثًَداٌٌ تىاٌاٍ ئُكادميٌ لُ اليُُ ئًٍطتًتًىتٌ ثُزَثًَداٌٌ ئُكادميٌ زِيَكدَخسيَت  ،تاكاتٌ
ًٍَايٌ جؤزٍ ضُز بُ وَشازَتٌ
دَضتبُكازبىوٌٌ ئًٍطتًتًىتٌ ثُزَثًَداٌٌ ئُكاديـىٌ  ،لًرٌٍُ باآلٍ دل
ًٍَايٌ جؤزٍ شاٌكؤكاُ ئًُ كؤزضاٌُ زِيَكدَخُُ.
خىيٍَدٌٌ باآل بُ ُِواٌُِطٌ لُطُهَ بُزِيَىَبُزايُتٌ دل
 -5ئاضيت تىاٌطيت شواُ :
أ -ثًَػكُغكاز بؤ وَزطستين ٌاشٌاوٍ واوؤضتاٍ يازيدَدَز  ،دَبًَت ئاضيت تىاٌطيت شواٌٌ ئًٍطمًصٍ لُ
يُكًَك لًُ تاقًكسدٌُواٌٍُ خىازَوَّ بُ دَضتًٍَّابًَت:
 /1منسَّ تاقًكسدٌُوَّ ) )IELTSلُ ( )5كُورت ٌُبًَت.
 /2ضُبازَت بُ تاقًكسدٌُوٍَ(  ) TOEFL IBTو ( )PEARSON ( )TOEFL PBTثًَىيطتُ منسَّ ئُو
تاقًكسدٌُواٌُ ِاوتاّ منسَّ ( ّ)5تاقًكسدٌُوَّ ( )IELTSبًَت.
ٌَ (/5أ) تاقًكسدٌُوَكاٌٌ تىاٌطيت
ب -ئُطُز ثًػكُغكاز تىاٌٌ ئاضيت ثًَىيطيت ئاواذَ ثًَكساو لُ خال
شواٌٌ ئًٍطمًصٍ بُدَضتبًًٍََّت و واوٍَ كازثًَكسدٌٌ بسِواٌاوُكٍُ بُضُز ٌُضىوبًَت  ،ئُوا لُ كؤزضُكاٌٌ
شواُ ( )120كاتروًَس دَبُخػسيَت .
َطساٌٌ بسِواٌاوٍُ واضتُز لُ بىازٍ شاٌطتُ ثُتٌ و ضسوغيت و وسؤيًُكاُ منسٍَ تىاٌطيت
ج -ثًَىيطتُ ُِل
ٌَ (/5أ) ضُزَوَدا ئاواذٍَ ثًَكساوَ.
شواٌٌ ئًٍطمًصٍ بطُيٌٍُُ ئُو ئاضتٍُ كُ لُ خال
َطساٌٌ بسِواٌاوٍُ واضتُز لُ ُِوىو بىازَ ثطجؤزِيًُكاُ دَكسيَت لُ بسٍ شواٌٌ ئًٍطمًصٍ غازَشايًاُ
دُِ -ل
َىاٌٌ،فُزٌَطٌ،ئًطجاٌٌ،زِوضٌ،ضًين
(لُ ئاضيت ثًَػكُوتىو) لُ يُكًَك لًُ شواٌُ جًّاًٌاٌُ ُِبًَت ( :ئُل
(وٌُدَزيَ)،و بُثًٌَ ضتاٌدازدَكاٌٌ تاقًكسدٌُوٍَ تايبُت بُو شواٌُ جًّاًٌاٌُ ئاضتُكُياُ ديازٍ دَكسيَت.
َطساٌٌ بسِواٌاوٍُ واضتُز لُ بىازٍ ثطجؤزٍ شواُ و ئُدَبٌ كىزدٍ لُ بسٍِ شواٌٌ ئًٍطمًصٍ ياُ ئُو
هُِ -ل
ٌَ (د)ئاواذٍَ ثًَكساوَ دَكسيَت غازَشايًاُ (لُ ئاضيت ثًَػكُوتىو) لُ شواٌٌ
شواٌُ جًّاًٌاٌٍُ كُ لُ خال
(فازضٌ) ُِبًَت ،كُ لُاليُُ لًرٌُيُكٌ ثطجؤزٍِ وَشازيُوَ ئاضتُكُياُ ديازٍ دَكسيَت.
و -لُ دواٍ ضُزكُوتَ لُ كؤزضُكاٌٌ ثُزَثًَداٌٌ ئُكادميٌ  ،كاٌديدَكاُ لُاليُُ وَشازَتٌ خىيٍَدٌٌ باآل و
تىيَريٍُوٍَ شاٌطتًًُوَ بسِواٌاوٍُ بُغدازيكسدُ و ضُزكُوتَ لُ كؤزضُكاٌٌ ثُزَثًَداٌٌ تىاٌاٍ ئُكادميًاُ
ثٌَ دَدزيَت و ئًُ بسِواٌاوُيُؽ وُزجٌ ثًَػىَخيت بُغدازيكسدٌُ لُ تاقًكسدٌُوٍَ كؤتايٌ ٌاشٌاوٍ شاٌطيت
 -6تاقيكسدنةوةي ناشناوي شانسيت

ثًَػكُغكاز دواٍ ضُزكُوتَ لُ كؤزضُكاٌٌ ثُزَثًَداٌٌ تىاٌاٍ ئُكادميٌ و بُدَضت ًٍَِاٌٌ وُزجُكاٌٌ
تىاٌطيت شواُ و بسِواٌاوٍُ ثُضٌُدكساوٍ وَشازَتٌ خىيٍَدٌٌ باآل ثًَىيطتُ لُ تاقًكسدٌُوٍَ ثًَداٌٌ ٌاشٌاوٍ
شاٌطيت (مسًٍاز) ضُزكُوتىوبًَت كُ لُاليُُ شاٌكؤ ئُجناً دَدزيَت.
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َطساٌٌ بسِواٌاوٍُ دكتؤزا (بؤ يُكُجماز)
دووةم :وُزجُكاٌٌ ثًَداٌٌ ٌاشٌاوٍ شاٌطيت (واوؤضتا) بؤ ُِل
 -1ثًَىيطتُ داواكاز بؤ ٌاشٌاوٍ شاٌطيت( واوؤضتا) بسِواٌاوٍُ دكتؤزاٍ ئُكادميٌ بُدَضت ًٍَِا بًَت  ،ئُطُز
بسِواٌاوُكٍُ لُ دَزَوٍَ ووآلت بُدَضت ًٍَِابىو ئُوا دَبًَت لُاليُُ لًرٌٍُ يُكطاٌكسدٌٌ بسِواٌاوُكاُ لُ
وَشازَتٌ خىيٍَدٌٌ باآل وتؤيريٍُوٍَ شاٌطيت حكىوُتٌ ُِزيَي يُكطاُ كسابًَت بسِواٌاوُكاُ كسابًَت وَ
فُزواٌٌ كؤتايٌ يُكطاٌكسدٌٌ بؤ دَزكسابًَت.
 -2ثًَىيطتُ داواكاز لُ يُكًَك لُ داً و دَشطاكاٌٌ وَشازَتٌ خىيٍَدٌٌ باآلو تىيَريٍُوٍَ شاٌطيت داوُشزابًَت
 -3دَبًَت ُِوىو ثًَداويطتًًُكاٌٌ ضُزكُوتَ لُ كؤزضُكاٌٌ ثُزَثًَداٌٌ ئُكادميٌ دَضتُبُزبكات بُ ُِواُ
غًَىٍَ وُزجُكاٌٌ ثًَداٌٌ ٌاشٌاوٍ شاٌطيت واوؤضتاٍ يازيدَدَز  ،جطُ لُ واوٍَ كؤزضُكاُ كُ بؤ
ثًَداٌٌ ٌاشٌاوٍ شاٌطيت واوؤضتا تٌُّا ضٌَ واٌطُ و بًُ غًَىاشٍَ الٍ خىازَوَ زِيَكدَخسيَت-:
أ -كؤٍ كاتُكاٌٌ بُغدازبىوٌٌ داواكاز لُ ( )60كاتروًَس كُورت ٌُبًَت لُ ُِز ضٌَ كؤزضُكاٌٌ ( كؤزضٌ
زِيَطاكاٌٌ واٌُ وتٍُوَ و كؤزضٌ ثُزَثًَداٌٌ تىاٌاٍ تىيَريٍُوٍَ شاٌطيت و كؤزِضٌ ثُزَثًَداٌٌ تىاٌاٍ
ضُزكسدايُتٌ و بُزِيَىَبسدٌٌ ئُكادميٌ ) .
ب -كؤزضٌ تايبُت بُ ثُزَثًَداٌٌ تىاٌطيت شواُ  )80(،كاتروًَس كُورت ٌُبًَت .
 -4ئاضيت تىاٌطيت شواُ:
أ -ئاضيت ثًَىيطيت تىاٌطيت شواُ بؤ ثًَداٌٌ ٌاشٌاوٍ شاٌطيت ( واوؤضتا) بُ ُِواُ غًَىاشٍ ثًَداٌٌ ٌاشٌاوٍ
شاٌطيت (واوؤضتاٍ يازيدَدَز) دَبًَت.
َطساٌٌ بسِواٌاوٍُ دكتؤزا لُ ُِوىو بىازَ ثطجؤزِيًُكاُ دَكسيَت لُ بسٍِ شواٌٌ ئًٍطمًصٍ غازَشايًاُ
بُِ -ل
(لُ ئاضيت ثًَػكُوتىو) لُ يُكًَك لًُ شواٌُ جًّاًٌاٌُ ُِبًَت-:
َىاٌٌ  ،فُزٌَطٌ  ،ئًطجاٌٌ ،زِوضٌ  ،ضًين (وٌُدَزيَ) و بُثًٌَ ئاضيت كاٌديدَكاًٌؼ بُثًٌَ
( ئُل
ضتاٌدازدَكاٌٌ تاقًكسدٌُوٍَ تايبُت بُو شواٌُ جًّاًٌاٌُ ديازٍ دَكسيَت.
َطساٌٌ بسِواٌاوٍُ دكتؤزا لُ بىازٍ ثطجؤزٍ شواُ و ئُدَبٌ كىزدٍ لُ بسّ شواٌٌ ئًٍطمًصٍ ياُ ئُو
جُِ -ل
ٌَ (ب) ئاواذٍَ ثًَكساوَ دَكسيَت غازَشايًاُ (لُ ئاضيت ثًَػكُوتىو) لُ شواٌٌ
شواٌُ جًّاًٌاٌٍُ كُ لُخال
( فازضٌ ) ُِبًَت  ،كُ اليُُ لًرٌُيُكٌ ثطجؤزٍ وَشازيُوَ ئاضتُكُياُ ديازيدَكسيَت.
 -5ثًَػكُغكاز دوابُ دواٍ ضُزكُوتَ لُ كؤزضُكاٌٌ ثُزَثًَداٌٌ ئُكادميٌ و بُدَضتًٍَّاٌٌ وُزجُكاٌٌ
تىاٌطيت شواُ بسِواٌاوٍُ ثُضٌُدكساوٍ وَشازَتٌ خىيٍَدٌٌ باآل دَبًَت لُ تاقًكسدٌُوٍَ ثًَداٌٌ ٌاشٌاوٍ
شاٌطيت ضُزكُوتىوبًَت.
 -6ئًُ زيٍَىايًاٌُ لُ زِؤذٍ بآلوكسدٌُوٍَ لُ زِؤذٌاوٍُ ( وَقايعٌ كىزدضتاُ ) جًَبُجٌَ دَكسيَت.
د .يـوسـف طـؤزان
وةشيسي خويَهدني باآل و تويَريهةوةي شانسيت
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وسارَ التخطًط
رقي 98 :يف 6116/1/11

اغتٓازا اىل ايكطاض ( )1جملًؼ ٚظضا ٤سه ١َٛإقً ِٝنٛضزغـتإ ايص ٟصسض يف ادتُاع٘ ا٫عتٝاز ٟضقِ ( )15يف
( ) 2010/4/5املبًؼ مبٛدب نتاب ض٥اغ ١فًؼ ايٛظضا /٤غهطتاض ١ٜاجملًؼ (غط )ٟاملطقِ ( )1127يف ()2010/5/5
أصسضْا ايتعًُٝات اٯت: ١ٝ
تعمًىات رقي (  ) 6لضٍُ 6116
تعمًىات تٍفًذ التعاقدات احلهىوًُ

الباب األوه  -أحهاً عاوُ GENERAL PROVISIONS

املادَ  –1-التعاريف Definitions

 .1اتؿاق ١ٝا٫طاض ) :(Framework agreementاتؿام بني ٚاسس ٠أ ٚأنجط َٔ غًطات ايتعاقس َع ٚاسس أٚ
أنجط َٔ اجملٗع ٜٔا ٚاملكاٚيني أَ ٚكسَ ٞاـسَات  َٔٚضُِٓٗ ا٫غتؿاضٜنيٚ ،ايػطض َٓ٘ ؼسٜس ايؿطٚط اييت ؼهِ
ايعكٛز اييت غتتِ اسايتٗا خ ٍ٬ؾذلَ ٠ع ،١ٓٝخاصَ ١ا تعًل َٓٗا با٫غعاضٚ ،ايهُ ١ٝاملتٛقع ١آُٜا نإ شيو
َٓاغبا.
 .2ا٫ؾطً ١ٝاحملً:(Domestic preference) ١ٝايتكٓ ١ٝاملػتدسَ ١يتؿذٝع ايتعاقس يتذٗٝع ايػًع ٚاـسَات
املٓتذ ١قًٝاَٚ ،ؿاضن ١املكاٚيني احملًٝني بتطبٝل ٖاَـ اؾطً ١ٝغعط ١ٜعٓس تك ِٝٝتطتٝب ايعطا٤ات ٚؾل أسهاّ ٖصٙ
ايتعًُٝات ٚايٓػب املٓصٛص عًٗٝا يف املًشل (أ).
 .3نًؿ ١زٚض ٠اؿٝاَ :(Life cycle cost) ٠عٝاض تك ِٝٝيكٝاؽ نًؿ ١أسس ا٫ص ٍٛعً ٢غًط ١ايتعاقس ،مبا ٜؿٌُ
نًؿ ١ايتعاقس ٚتهايٝـ ايذلنٝب ٚايتؿػٚ ٌٝايصٝاْ ١طٛاٍ عُط ٙاْ٫تادٚ ،ٞقُٝت٘ عٓس اعاز ٠ايبٝع يف ْٗا ١ٜعُطٙ
اْ٫تادٜٚ .ٞتِ استػاب ٖص ٙايهًؿ ١عً ٢أغاؽ صايف ايك ١ُٝاؿايٚ ١ٝتعتُس ملكاضْ ١ايعطا٤ات ؾكط ٚيٝؼ يتشسٜس
غعطايعطا.٤
 .4اجملٗع )املكا : (Supplier / Contractor) )ٍٚايؿدص ايطبٝع ٞأ ٚاملعٓ ،ٟٛأ ٚفُٛع٤٫٪ٖ َٔ ١
ا٭ؾداص ايص ٜٔباَهاِْٗ ػٗٝع ايػًع ا ٚا٭ؾػاٍ أ ٚاـسَات ٚؾكا يػٝام ايٓص .قس ٜػتدسّ ٖصا ايتعطٜـ
ي٬ؾاض ٠اىل ا٫غتؿاض ٟأٜطا.
 .5ا٥ت٬ف َكسَ ٞايعطا٤ات ) :(Joint ventureؾطان ١أ ٚاؼاز َدلّ با٫تؿام املتبازٍ بني اثٓني أ ٚأنجط َٔ
ا٭ ؾداص ايطبٝعٝني أ ٚاملعٜٓٛني َٔ أدٌ املؿاضن ١يف ادطا٤ات ايتعاقسٚ ،تهَ ٕٛػٚ٪ي ١ٝنٌ ؾطٜو َػٚ٪ي١ٝ
ؾدصٚ ١ٝتطآَ.١ٝ
 .6ايتأٖ ٌٝاملػبل ) :(Pre-qualificationفُٛع َٔ ١اإلدطا٤ات تك ّٛبٗا غًط ١ايتعاقس قبٌ تكسِٜ
ايعطا٤ات أ ٚايعطٚض يًتانس َٔ تٛؾط ايكسضات ايؿٓٚ ١ٝاَ٫هاْٝات ايبؿطٚ ١ٜاملايٚ ١ٝاملعسات اي٬ظَ ١يسَ ٣كسَٞ
طًبات ايتأٖ ٌٝيتٓؿٝص ايعكس بططٜكَ ١طض.١ٝ
 .7ايتأٖ ٌٝاي٬سل ) :(Post-qualificationادطا٤ات تك٬ٖ٪َ ِٝٝت َكسّ ايعطا ٤اييت تك ّٛبٗا غًط١
ايتعاقس يًتأنس َٔ أًٖ٬ٖ٪َٚ ١ٝت َكسّ ايعطا ٤ايٓادح ؾكط قبٌ قب ٍٛعطا.٘٥
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 .8ايتعٗس اـط ٞايطأَ يًعطا :(Bid securing declaration) ٤تعٗس بايتعاّ َكسّ ايعطا ٤باؿطَإ َٔ
املؿاضن ١يف أْ ٟؿاط تعاقسَ ٟػتكبً ٞملس ٠قسز ٠يف ساي ١اْتٗان٘ أ َٔ ٟايؿطٚط املٓصٛص عًٗٝا يف ايتعٗس.
 .9غًط ١ايتعاقس ) :(Contracting authorityأٚ ١ٜظاض ٠أ ٚدٗ ١غرل َطتبط ١بٛظاض ٠أ ٚقاؾع ١أ ٚازاضَ ٠ػتكً١
أ ٚايسٚا٥ط ايتابع ١هلاٜ .ؿٌُ املصطًح "صاسب ايعٌُ" أ ٚأ ١ٜدَٗ ١ػتؿٝس ٠قاَت غًط ١ايتعاقس بادطا٤ات
ايتعاقس ْٝاب ١عٓٗا.
.10ايؿطنات ايٛطٓ :(National companies) ١ٝأ ١ٜؾطن٪َ ١غػٚ ١ؾل ايكاْ ٕٛزاخٌ ايعطام َٚػذً ١اصٛيٝا
يف زا٥ط ٠تػذ ٌٝاي ؿطنات يف ٚظاض ٠ايتذاض /٠اؿه ١َٛا٫ؼاز/ٚ ١ٜأ ٚيف املسٜط ١ٜايعاَ ١يتػذ ٌٝايؿطنات يف اقًِٝ
نٛضزغتإ.
.11ايؿطنات ا٭دٓبـ :(Foreign companies) ١ٝأ ١ٜؾطن٪َ ١غػٚ ١ؾل ايكاْ ٕٛخاضز ايعطام َٚػذً ١اصٛيٝا
أ ٚهلا ؾطع يف إقً ِٝنٛضزغتإ.
.12ؾذل ٠ايتٛقـ ) :(Standstill periodايؿذل ٠اييت تبسأ َٔ إضغاٍ اؾعاض عً ٢ايٓش ٛاملطًٛب يف املاز٠
(/37ثاْٝا) أ( ٚاملاز/ 54 ٠غابعا) َٔ ٖص ٙايتعًُٝات ٫ٚ ،ميهٔ خ٬هلا يػًط ١ايتعاقس قب ٍٛايعطا ٤أ ٚايعطض
ايٓادح ٚاصساض نتاب ا٫سايٚ ١ميهٔ خ٬هلا ملكسَ ٞايعطا٤ات ا٫عذلاض عً ٢قطاض ا٫ساي ١املكذلحٚ ،ؾكا يًُاز٠
(.)63
 .13أؾطٌ ق ١ُٝيًُاٍ ايعاّ ) :(Value for moneyاغتدساّ املاٍ ايعاّ با٫غًٛب ايص ٟوكل أقص ٢قسض َٔ
املٓاؾع يػًط ١ايتعاقس يف ا٫قتصازٚ ،نؿاٚ ٠٤ؾعاي ١ٝعًُ ١ٝايتعاقسٚ ،أٖساف ا٫غتساَ ١املعُ ٍٛبٗا ،اغتٓازا اىل
تك ِٝٝايتهايٝـ ٚاملٓاؾع ٚاملداطط خ ٍ٬زٚض ٠اؿٝا.٠
.14خطٝا /نتاب :(In Writing or written) ١أ ٟتعبرل سطيف أ ٚضقُ ٞميهٔ قطا٤ت٘ أ ٚاعازْ ٠ػد٘ ٚتبًٝػ٘
٫سكاٚ ،قس ٜؿٌُ املعًَٛات املطغًٚ ١املدعْ ١إيهذلْٝٚا.
َ.15كسّ ايعطا : (Bidder) ٤أ ٟؾدص طبٝع ٞأَ ٚعٓ ،ٟٛأ ٚأ ٟاؼاز ب ِٗٓٝعً ٢ؾهٌ ا٥ت٬ف مبٛدب اتؿاق١ٝ
قا ١ُ٥أ ٚعً ٢اغاؽ ايٓ ١ٝيًسخ ٍٛبٗا ضزلٝاَ ،سع ١َٛغطاب ايٓ ١ٝبايسخ ٍٛيف ا٥٫ت٬ف.
.16املُاضغ ١ا٫ستٝاي :(Fraudulent practice) ١ٝأ ٟؾعٌ أ ٚاَتٓاع عٔ ؾعٌ مبا يف شيو ايتشطٜـ ايص٪ٜ ٟزٟ
عٔ عًِ أ ٚتٗٛض اىل تطً ٌٝططف آخط يًشص ٍٛعًَٓ ٢ؿعَ ١اي ١ٝأ ٚأَٓ ٟؿع ١أخط ،٣أ ٚيتذٓب ايتعاّ ،أٚ
يًتأثرل عً ٢عًُ ١ٝايتعاقس أ ٚتٓؿٝص ايعكس.
.17مماضغ ١ا٫عاق:(Obstructive practice) ١

أ .تسَرل َتعُس أ ٚتعٜٚطأ ٚتػٝرل أ ٚاخؿا ٤ا٭زي ١عٔ ايتشكٝل ،أ ٚاإلز ٤٫بأقٛاٍ ناشب ١يًُشككني بػ ١ٝعطقً ١ايتشكٝل
يف َعاعِ عٔ ايؿػاز أ ٚا٫ستٝاٍ أ ٚاإلنطا ٙأ ٚمماضغ ١ايتٛاط/ٚ ،٪أ ٚايتٗسٜس أَ ٚطاٜك ١أ ٚؽٜٛـ أ ٟططف ملٓع٘ َٔ
ايهؿـ عٔ َعًَٛات٘ يف املػا ٌ٥شات ايصً ١بايتشكٝل أ ٚباغتُطاض ايتشكٝل ،أٚ
ب .ا٭عُاٍ اييت تػتٗسف إعاق ١دس ١ٜملُاضغ ١ايتؿتٝـ ٚايتسقٝل اييت ػطٚ ٣ؾل ايكاْ ٕٛايٓاؾص.
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.18مماضغ ١ايتٛاط :(Collusive practice) ٪تطتٝب بني ططؾني أ ٚأنجط قبٌ أ ٚبعس تكس ِٜايعطا ٤يتشكٝل غطض
غرل َؿطٚع ،مبا يف شيو ايتأثرل بؿهٌ غرل أصٛي ٞعً ٢أؾعاٍ ططف آخط يتكػ ِٝايعكٛز بني َكسَ ٞايعطا٤ات ،أٚ
تجبٝت أغعاض ايعطا٤ات ضُٔ َػتٜٛات َصطٓع ١غرل تٓاؾػ ١ٝأ ٚغرل شيو ،ؿطَإ غًط ١ايتعاقس َٔ َٓاؾع
املٓاؾػ ١اؿطٚ ٠املؿتٛس.١
.19املُاضغ ١ايؿاغس :(Corrupt practice) ٠ا ٟعطض أ ٚإعطا ٤أ ٚاغت ّ٬أ ٚطًب ،غٛا ٤نإ شيو بططٜك١
َباؾط ٠أ ٚغرل َباؾط ،٠٭ ٟؾ ٤ٞش ٟق ١ُٝيًتأثرل بؿهٌ غرل َؿطٚع عً ٢أؾعاٍ ططف آخط يًتأثرل عً ٢عًُ١ٝ
ايتعاقس أ ٚتٓؿٝص ايعكس ،مبا يف شيو اؿح عً ٢اضتهاب أؾعاٍ غرل َٓاغبٚ ١ايتسخٌ يف قسضَ ٠كسَ ٞايعطا٤ات
يًُؿاضن ١يف إدطا٤ات ايتعاقس.
.20املُاضغ ١ايكػط /١ٜايكٗط :(Coercive practice) ١ٜا ٟإضعاف أ ٚاضطاض ،أ ٚايتٗسٜس بؿهٌ َباؾط أ ٚغرل
َباؾط باضعاف أ ٚاضطاض ا ٟططف أ ٚممتًهات شيو ايططف يًتأثرل بؿهٌ غرل َؿطٚع عً ٢أؾعاي٘ َٚؿاضنت٘ يف
عًُ ١ٝايتعاقس ،أ ٚعً ٢تٓؿٝص ايعكس.
ٚ.21ثا٥ل ايتأٖ ٌٝاملػبل ) :(Pre-qualification documentsايٛثا٥ل اييت تتطُٔ َعاٜرل تك ِٝٝايطًبات
ٚاؾسا ٍٚاييت تعسٖا غًط ١ايتعاقس ٚاييت تعهؼ استٝاداتٗا َٚتطًباتٗا /ٚأ ٚاؾٗات املػتؿٝس َٔ ٠تٓؿٝص
املؿطٚع.
.22ايتعاقس املػتساّ ) :(Sustainable procurementايعًُ ١ٝاييت ؼصٌ غًطات ايتعاقس َٔ خ٬هلا عً٢
استٝاداتٗا َٔ ايػًع ٚا٭ؾػاٍ ٚاـسَات بططٜك ١ؼكل اؾطٌ ق ١ُٝيًُاٍ ايعاّ عً ٢أغاؽ ناٌَ زٚض ٠سٝاٖ ٠صٙ
ا٫ستٝادات َٔ سٝح خًل ايؿٛا٥س يػًطات ايتعاقس ٚاجملتُع ٚا٫قتصاز ٚتكً ٌٝا٭ضطاض عً ٢ايب.١٦ٝ
.23املبًؼ املدصص ) :(Allocated budgetايتُ ٌٜٛاملدصص يػًط ١ايتعاقس ٭غطاض ايتعاقس ٜٚؿٌُ ايهًؿ١
ايتكسٜط( ١ٜايتدُ )١ٝٓٝيًعكس َطاؾا ايٗٝا نًؿ ١ا٫ؾطاف عً ٢تٓؿٝص ايعكس ٚايتهايٝـ ا٫زاض ١ٜشات ايع٬ق١
بايتعاقس اضاؾ ١اىل َبًؼ ا٫ستٝاط.
.24ايعطا٤ات أ ٚايعطٚض املتعازي :(Tied bids or proposals) ١ايعطا٤ات أ ٚايعطٚض املػتذٝب ١ملكسَٞ
ايعطا٤ات املًٖ٪ني ٚاييت ساظت عً ٢زضدَٚ ١طتبَ ١تُاثً ١بعس ايتك.ِٝٝ
املادَ  - 6 -األِداف واملبادئ Objectives and principles

أوال – تٗسف ٖص ٙايتعًُٝات اىل:
أ .ؼسٜس ا٭ٖساف ٚاملباز ٨ايعاَ ١اييت تٓطبل عً ٢ايتدطٝط يًتعاقسٚ ،ازاضٚ ٠تٓؿٝص ايعكٛز اؿه ١َٝٛيف زٚا٥طاإلقًِٝ
ٚايكطاع ايعاّ يف فا٫ت ا٭ؾػاٍ ٚايػًع ٚاـسَات ا٭خط ٣شات ايصًٚ ،١عكٛز اـسَات ا٫غتؿاضٚ ،١ٜعكٛز
اـسَات غرل ا٫غتؿاضَ ١ٜع ا٫ؾداص ايطبٝعٝني أ ٚاملعٜٓٛني َٔ ايعطاقٝني ٚغرل ايعطاقٝني.
ب .تٓعَٗٓ ِٝذٝات ايتٓؿٝص.
ز .ؼسٜس ا٭ططاف املدٛي ١بؿتح ٚؼً ٌٝايعطا٤ات ٚاساي ١ايعكٛز.
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ز .تٓع ِٝتكس ِٜايؿهاٚ ،٣ٚتكس ِٜايطًبات اىل فًؼ َطادع ١ؾها ٣ٚايتعاقسات (فًؼ املطادع )١امل٪غؼ ٚؾل املاز٠
(.)71
 .ٙؼسٜس زٚض َُٗٚات زٚا٥ط ايتعاقس.
و .تطاع ٞا٭ٖساف املصنٛض ٠آ ْؿا ضطٚض ٠ايكٝاّ ظُٝع ادطا٤ات ايتعاقس بططٜك ١تطُٔ تهاؾ ٪ايؿطص ٚؼكٝل اؾطٌ ق١ُٝ
يًُاٍ ايعاّ  ١ُ٥٬َٚايتعاقس يًػطض املطًٛب ٚتععٜع ايؿؿاؾٚ ،١ٝايٓعاٖٚ ،١ايعسايٚ ١املػاٚا ٠يف املٓاؾػٚ ،١ا٫غتساَ،١
ٚاملػا٤ي.١
ثاًٌاٜ -تطًب ٖسف ؼكٝل اؾطٌ ق ١ُٝيًُاٍ ايعاّ عٓس ايتعاقس عً ٢ا٭ؾػاٍ أ ٚايػًع أ ٚاـسَات إهاز أؾطٌ ايٓتا٥ر
املُهٓ ١يًهًؿ ١اإلمجاي ١ٝيًًُه( ١ٝعً ٢غب ٌٝاملجاٍ ،تهايٝـ زٚض ٠اؿٝاٚ ،)٠ؾكا ملعاٜرل ايتك ِٝٝايػعطٚ ١ٜغرل
ايػعط ١ٜاملجبت ١يف ٚثا٥ل املٓاقص.١

املادَ ٌ - 3 -طام التطبًل Scope of application

أوال -تػط  ٟأسهاّ ٖص ٙايتعًُٝات عً ٢ايعكٛز اييت تدلَٗا غًطات ايتعاقس اؿهَ ،١َٝٛع املؿاضنني ايعطاقٝني ٚغرل
ايعطاقٝني يتٓؿٝص عكٛز ا٫ؾػاٍ /ٚأ ٚاـسَات ا٫غتؿاضٚ ١ٜاـسَات غرل ا٫غتؿاض/ٚ ١ٜأ ٚػٗٝع ايػًع أٚ
اـسَات شات ايصً ١باملؿاضٜع املصنٛض.٠
ثاًٌا -اشا تعاضضت أسهاّ ٖص ٙايتعًُٝات َع ايتعاَات سه ١َٛا٫قً ِٝأٚا٫يتعاَات ايٓاؾ ١٦عٔ أَٔ ٟ
اؿا٫ت اٯت:١ٝ
أَ .عاٖس ٠أ ٚأ ٟؾهٌ آخط َٔ اتؿاقٜ ١ٝه ٕٛا٫قً ِٝططؾا ؾٗٝا َع ٚاسس ٠أ ٚأنجط َٔ ايسٍٚ؛ أٚ
ب .اتؿاقَ ١ٝع َ٪غػ ١زٚي ١ٝيًتُ ٌٜٛاؿه.َٞٛ
ؾإ َتطًبات املعاٖس ٠أ ٚا٫تؿاق ٖٞ ١ٝاؿانُٚ ،١ؽطع ايتعاقسات يف مجٝع ايٓٛاس ٞا٫خط ٣٭سهاّ ٖص ٙايتعًُٝات.
ثالجا ٫ -تػط ٟأسهاّ ٖص ٙايتعًُٝات عً ٢عكٛز تٓكٝب ٚاغتدطاز ايٓؿط ٚايػاظ اييت تدلَٗا ٚظاض ٠ايجطٚات ايطبٝع١ٝ
إلقً ِٝنٛضزغتإ .تبكٖ ٢ص ٙايعكٛز خاضع ١٭سهاّ قاْ ٕٛايٓؿط ٚايػاظ ايٓاؾص إلقً ِٝنٛضزغتإ.
املادَ  - 4 -التخطًط لمتعاقد Procurement planning

أوال -أ .تك ّٛغًطات ايتعاقس بعًُ ١ٝايتدطٝط يًتعاقسات مبا يف شيو إعساز خط ١غٓ ١ٜٛ٭غطاض اعساز املٛاظْٚ ،١اعساز
خطط ايتعاقسات يًُؿاضٜع ٚخطط ايتعاقس املٓؿطز .٠هب إٔ ٜه ٕٛؼكٝل اؾطٌ ق ١ُٝيًُاٍ ايعاّ َبسأ َطنعٜا يف
عًُ ١ٝتطٜٛط خطط ايتعاقسات.
ب .تعًٔ خط ١ايتعاقسات ايػٓ ١ٜٛاييت تتؿل َع املٛاظْ ١املعتُس ٠يف بسا ١ٜايػٓ ١املاي ١ٝعً ٢ايبٛاب ١ا٫يهذل١ْٝٚ
ايطزل ١ٝاملٛسس ٠يًتعاقسات ايعاَٚ ١املكطضٚ ٠ؾل املاز/70( ٠عاؾطا  ٚساز ٟعؿط).
ثاًٌا -عً ٢مجٝع غًطات ايتعاقس اغتهُاٍ املتطًبات اٯت ١ٝقبٌ إعساز ٚثا٥ل املٓاقص:١
أٚ .دٛز َصازقَ ١ػبكٚ َٔ ١ظاض ٠ايتدطٝط عً ٢تكاضٜط اؾس ٣ٚايؿٓٚ ١ٝا٫قتصازٚ ١ٜؾل ا٫دطا٤ات املعتُس ٠قبٌ
املباؾط ٠بادطا٤ات ايتعاقس .تطؾل َع ٖص ٙايتكاضٜطاغتُاض ٠طًب املؿطٚع عٓس َٓاقؿ ١املؿطٚع ٫زضاد٘ يف اـط١
ايػٓ ١ٜٛضُٔ املؿاضٜع شات املطزٚز ا٫قتصاز ٚ .ٟتعس ايتكاضٜط ايؿٓ ١ٝملؿاضٜع اـسَات ٚايبٓ ٢ايتشتٚ ١ٝاعاز٠
ايتأٖ( ٌٝاملؿاضٜع شات املطزٚز غرل ايكابٌ يًكٝاؽ ايهُ )ٞبس َٔ ٫تكطٜط اؾس ٣ٚايؿٓٚ ١ٝا٫قتصاز.١ٜ
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بٚ .دٛز زضاغ ١قسث ١يًهًؿ ١ايتكسٜط ١ٜملٛضٛع ايتعاقس تك ّٛباعسازٖا ايػًط ١املعٓ ١ٝبتشسٜس املٛاصؿات ايؿٓٚ ١ٝدساٍٚ
ايهُٝات َٚتطًبات ايتٓؿٝص ايٛاضز ٠يف ٚثا٥ل املٓاقص ،١اعتُازا عً ٢تكطٜط أ ٚزضاغ ١اؾس ٣ٚايؿٓٚ ١ٝا٫قتصاز ١ٜأٚ
ايعٌُ املطًٛب تٓؿٝص ٙنُا َٖ ٛصنٛض يف ايؿكط( ٠أ) أع ،ٙ٬بػ ١ٝاغتدساَٗا َكٝاغا يتشًٚ ٌٝاساي ١ايعكٛز .
ج .هب إ تؿٌُ ايهًؿ ١ايتكسٜط ١ٜيًتعاقس اييت تك ّٛغًط ١ايتعاقس باعسازٖا ايك ١ُٝاإلمجاي ١ٝايكص ٣ٛاملكسض ٠يًعكس أٚ
ؾُٝع ايعكٛز املدطط ابطاَٗا مبٛدب اتؿاق ١ٝا٫طاض خ ٍ٬ناٌَ َستٗاَ ،ع َطاعا ٠مجٝع أؾهاٍ ايتعٜٛطات .
د .هب عسّ ػعَ ١٥تطًبات ايتعاقسات بكصس ػٓب ايػكٛف ايٓكس ١ٜاملٓصٛص عًٗٝا يف ٖص ٙايتعًُٝات ا ٚتعًُٝات
تٓؿٝص املٛاظْ ١ايػٓ .١ٜٛ
ه .تٛؾطاملبًؼ املدصص اي٬ظّ يتٓؿٝص ايعكس يف املٛاظْ ١ايػٓ ١ٜٛبتأٜٝس اؾٗات املدتصٚ( ١ظاض ٠ايتدطٝط /ٚأٚ ٚظاض٠
املايٚ ١ٝا٫قتصاز) َع ا٫ؾاض ٠يف ٚثا٥ل املٓاقص ١اىل ايتبٜٛب اـاص باملؿطٚع يف خط ١ايتعاقس .
و .إٔ ته ٕٛؾطٚط ايعكس ٚاملٛاصؿات ايؿٓٚ ١ٝاملدططات اهلٓسغٚ ١ٝدسا ٍٚايهُٝات ٚؾطٚط املطدعٚ ١ٝاملتطًبات ا٫خط٣
يتٓؿٝص ايعكس زقٝكَٚ ١هتًُ ١يتذٓب ادطا ٤ايتػٝرلات أ ٚإ٫ضاؾات عً ٢ايعكس أثٓا ٤ايتٓؿٝص قسض اَ٫هإ َ ،ع
َطاعا ٠ايص٬سٝات املاي ١ٝاملدٛي ١يًبت يف ٖصا املٛضٛع ٚاملٓصٛص عًٗٝا يف تعًُٝات تٓؿٝص املٛاظْ ١ايػٓ١ٜٛ
يإلقًٚ ِٝا٭ْعُٚ ١ايتعًُٝات ا٭خط ٣شات ايع٬ق .١
ز .ضُإ اغتٝؿا ٤املتطًبات اٯت ١ٝباعتباضٖا اـطٛات ا٭ٚي ١ٝيًتعاقس:
 .1اؿص ٍٛعًَٛ ٢اؾك ١ايػًطات املدتص ١ؾُٝا ٜتعًل باملٛقع ٚؽصٝص ا٭ضض املطًٛب ١يًُؿطٚع عٓس تٓؿٝص عكٛز
ا٭ؾػاٍ.
 .2اظاي ١املؿانٌ ايكاْٚ ١ْٝٛايعٛا٥ل املاز ١ٜإ ٚدست يف َٛقع ايعٌُ عٓس تٓؿٝص عكٛز ا٭ؾػاٍ ،مبا يف شيو إدطا٤ات
اغتُ٬ى أضض املٛقعٚ ،إطؿا ٤اؿكٛم ايتصطؾ ١ٝعً ٢ا٭ضاض ٞايعضاع .١ٝ
 .3إٔ ٜه ٕٛاملٛقع نً٘ ا ٚدع َ٘ٓ ٤داٖعا يًُباؾط ٠بايعٌُ ؾ ٘ٝمبا ٜٓػذِ ٚايدلْاَر ايعَين املكطض.
ح .ايكٝاّ بأ ١ٜإدطا٤ات أخط ٣تتطًبٗا طبٝع ١ايعٌُ أ ٚايعكس املطًٛب تٓؿٝص.ٙ
ثالجا -عً ٢غًط ١ايتعاقس اغتهُاٍ املتطًبات اٯت ١ٝقبٌ إعساز ٚثا٥ل املٓاقصات يتذٗٝع ايػًع ٚاـسَات غرل
ا٫غتؿاض:١ٜ
أ .ؼسٜس ساد ١غًط ١ايتع اقس يًُٛاز ٚاـسَاتٚ ،ايتشكل َٔ ٖص ٙاؿاد ١بايتٓػٝل َا بني غًط ١ايتعاقس ٚاؾٗات
املػتؿٝس.٠
بٜٓ .بػ ٞإٔ تتطُٔ ا٫ستٝادات املٛاصؿات ايؿٓ ١ٝايسقٝك .١
زٚ .دٛز زضاغ ١قسثٚ ١زقٝك ١يًهًؿ ١ايتكسٜط ١ٜيًُٛاز /ٚأ ٚاـسَات املطًٛب ػٗٝعٖا َعس َٔ ٠غًط ١ايتعاقس ٚاؾٗات
املػتؿٝسٚ ٠ؾل أسهاّ ايؿكط( ٠ثاْٝا/ب) َٔ ٖص ٙاملاز .٠
ز .تٛؾط املبًؼ املدصص اي٬ظّ يعًُ ١ٝػٗٝع ايػًع ٚاـسَات بتأٜٝس َٔ ايسا٥ط ٠املدتص ١يف ايػًط ١املعٓ .١ٝ
 .ٙاؿص ٍٛعً ٢املٛاؾكات اي٬ظَ َٔ ١ايػًطات املدتص ١يتٓؿٝص عًُ ١ٝػٗٝعايػًع /ٚأ ٚاـسَات سػب ايص٬سٝات
املاي ١ٝايٓاؾص .٠
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رابعا -وسز مثٔ اجملُٛع ١ايٛاسسٚ َٔ ٠ثا٥ل املٓاقص ١بػعط ٜتٓاغب َع أُٖٝتٗا ٚنًؿ ١اعسازٖا ضُٔ اؿسٚز ايٛاضز ٠يف
املًشل (ز) يتؿذٝع املؿاضن ١اؾس ١ٜؾٗٝاٚ ،ملكسّ ايعطا ٤ايص ٟغبل ي٘ ا٫ؾذلاى يف املٓاقص ١املعاز اعْٗ٬ا إٔ
ٜكسّ ٚصٌ ايؿطا ٤ايػابل َع ٚثا٥ل ايعطا ٤عٓس اعازتٗا ٚ .يف ساي ١تعس ٌٜأغعاض ؾطاٚ ٤ثا٥ل املٓاقص ١عٓس
اعازتٗا ٜتشٌُ َكسّ ايعطا ٤ايؿطم بني ايػعطٜٚ ٜٔطؾل َع عطا ٘٥ايٛصًني ا٭ٚ ٍٚايجاْ.ٞ
املادَ  - 5 -اصمىب االتصاالت Form of communication
أوال-

أ .هب إٔ ته ٕٛايٛثا٥ل ٚاإلؾعاضات ٚايكطاضات ٚغرلٖا َٔ املعًَٛات ٚا٫تصـا٫ت بـني غـًطات ايتعاقـس َٚكـسَٞ
ايعطا٤ات املٓصٛص عًٗٝا يف ٖص ٙايتعًُٝات خط.١ٝ
ب .ىطع ازخاٍ ٚاغتدساّ ايٛغا ٌ٥ا٫يهذل ١ْٝٚيف ادطا٤ات ايتعاقس ملٛاؾك ١فًؼ ٚظضا ٤ا٫قً.ِٝ
ز .ؼسز غًط ١ايتعاقس ،عٓسَا تسعَ ٛكسَ ٞايعطا٤ات يًُؿاضن ١يف إدطا٤ات ايتعاقس:

 .1املتطًبات اـاص ١باغًٛب ا٫تصا٫ت.
 .2ايٛغا ٌ٥اييت غتػتدسّ يتٛص ٌٝاملعًَٛات َٔ غًط ١ايتعاقس اٜٛٓ َٔ ٚب عٓٗا اىل َكسّ ايعطا ٤أ ٚإىل أٟ
ؾدص آخط ،أَ َٔ ٚكسّ ايعطا ٤إىل غًط ١ايتعاقس أ ٚأ ٟنٝإ آخط ٜٛٓب عٓٗا.
 .3ايٛغا ٌ٥اييت غتػتدسّ يتًب ١ٝمجٝع املتطًبات مبٛدب ٖص ٙايتعًُٝات ؾُٝا ٜتعًل بإٔ ته ٕٛاملعًَٛات خط١ٝ
َٚكابٌ ايتٛقٝع.
 .4ايٛغا ٌ٥اييت غتػتدسّ يعكس أ ٟادتُاع َع َكسَ ٞايعطا٤ات.
 .5ططٜك ١سصَ ٍٛكسَ ٞايعطا٤ات عً ٢املعًَٛات عٔ ادطا٤ات تكس ِٜايعطا٤ات ايهذلْٝٚا ،مبا يف شيو أ ١ٜتسابرل
تتعًل بأَٔ املعًَٛات أ ٚختِ ايٛقت.
ثاًٌا -عٓس إدطا ٤ايتعاقس بايٛغا ٌ٥اإليهذل ،١ْٝٚعً ٢غًط ١ايتعاقس:
أ .ضُإ إدطا ٤عًُٝات ايتعاقس باغتدساّ ْعِ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚايدلفٝات (مبا يف شيو تًو املتعًك ١بايتٛثٝل
ٚتؿؿرل املعًَٛات) َتاس ١ؾُٝع َكسَ ٞايعطا٤ات ٚقابً ١يًتؿػ ٌٝاملتبازٍ َع ْعِ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات املتٛؾط٠
عَُٛا ٫ٚ ،ؼس َٔ اؾذلاى َكسَ ٞايعطا٤ات يف ادطا٤ات ايتعاقس.
ب .اعتُاز اٯيٝات اييت تطُٔ ْعاٖ ١طًبات املؿاضنٚ ١تكس ِٜايعطا٤ات مبا يف شيو ؼسٜس ٚقت ايتػًِ َٓٚع ايٛصٍٛ
غرلاملٓاغب هلص ٙايطًبات ٚايعطا٤ات.
ز .اغتدساّ ايٛغا ٌ٥اييت تطُٔ املؿاضن ١ايهاًَٚ ١املتعآَ ١ملكسَ ٞايعطا٤ات يف أ ٟادتُاع ٜعكس َع اجملٗع/ٜٔ
املكاٚيني َ /كسَ ٞاـسَات.
زٚ .ضع ايتسابرل املٓاغب ١يتأَني صشٚ ١غٚ ١َ٬غط ١ٜاملعًَٛات املعٓ.١ٝ
 .ٙعسّ اغتٝؿا ٤أ ١ٜضغ ّٛعٔ ؼُٚ ٌٝثا٥ل ايعطا٤ات أٚ ٚثا٥ل ايتأٖ ٌٝاملػبل املتاس ١ايهذلْٝٚا.
ثالجا -ؼسز غًط ١ايتعاقس َػت ٣ٛا٭َٔ املطًٛب يٛغا ٌ٥ا٫تصاٍ اإليهذل ١ْٝٚيف املطاسٌ املدتًؿ ١يعًُ ١ٝايتعاقس احملسز٠
مبا ٜتٓاغب َع املداطط اييت تٓط ٟٛعًٗٝا ٖص ٙاملطاسٌ ٚ ٚؾكا يًكٛاعس ٚاإلدطا٤ات املعُ ٍٛبٗا.
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رابعا -هب إٔ ٜؿٌُ اغتدساّ ايٛغا ٌ٥اإليهذل ١ْٝٚيف ايتعاقس عًَٝ ٢ع ٠تأَني َػاض يتسقٝل املعاَ٬ت ايهذلْٝٚا
ٚايػُاح ٫دٗع ٠ايطقاب ١يًتشكل َٔ أَٔ ٚغ ١َ٬ا٭ْعُ ١يف أٚ ٟقت.

املادَ  - 6 -صًاغُ املىاصفات الفًٍُ Formulation of technical specification

أوال -هب إعساز ٚثا٥ل املٓاقصٚ ١ؼسٜس املٛاصؿات ٚاـطا٥ط ٚايطغٚ ّٛايتصاَ ِٝاييت ؼسز اـصا٥ص ايؿٓ ١ٝأ ٚدٛز٠
ايػًع أ ٚا٫ؾػاٍ أ ٚاـسَات املطًٛبٚ ،١نصيو املتطًبات اـاص ١بايؿشٛصات ٚأْٛاعٗا ٚايتعبٚ ١٦ايتػًٝـ ٚٚضع
ايعَ٬ات ٚايتصٓٝـ أ ٚؾٗازات املطابكٚ ١ايذلَٝع ٚاملصطًشات أٚ ٚصـ اـسَات ٚأ ١ٜؾطٚط تعاقس ،١ٜبططٜك١
َٛضٛع ١ٝق سضا٭َهإ عً ٢أغاؽ ا٭زاٚ ٤ايٛظٝؿ ١يتشكٝل أقص ٢قسضَٔ املٓاؾػٚ ١ػٓب خًل عكبات غرل
ضطٚض ١ٜأَاّ َؿاضنَ ١كسَ ٞايعطا٤ات يف إدطا٤ات ايتعاقس.
ثاًٌا -باغتجٓا ٤اؿاد٫ٚ ١غباب ايتٛسٝس ايكٝاغ ٞمبٛدب املاز ٫ ،)45( ٠هٛظ إٔ تتطُٔ املٛاصؿات ايؿٓ ١ٝأٚ ٚثا٥ل
املٓاقص ١ا ٫خط ٣أَ ١ٜتطًبات أ ٚاؾاض ٠يع ١َ٬ػاض ١ٜأ ٚاغِ َعني أَ ٚاضن ١أ ٚتصُ ِٝأْٛ ٚع أَٓ ٚؿأ َعني أٚ
َٓتر أَ ٚكسّ خسَ ،١ا ٫اشا مل ٜهٔ ٖٓاى ططٜك ١يٛصـ َتطًبات أ ٚخصا٥ص َٛضٛع ايتعاقس بسقٚٚ ١ضٛح.
عٓسٖا هب تجبٝت نًُات َجٌ "أَ ٚا ٜهاؾٗ٦ا يف ا٭زا "٤أ ٚأ ٟؾطط مماثٌ يف املٛاصؿات أ ٚاملتطًبات.
ثالجا -أ .هب اغتدساّ املُٝعات ٚاملتطًبات ٚايطَٛظ ٚاملصطًشات ايكٝاغ ١ٝشات ايصً ١باـصا٥ص ايؿٓٚ ١ٝاؾٛز٠
ٚا٭زا ٤ملٛضٛع ايتعاقس ،سٝجُا نإ شيو ممهٓا ،يف صٝاغ ١املٛاصؿات يتطُٗٓٝا يف ٚثا٥ل املٓاقص ١أٚ ٚثا٥ل
ايتأٖ ٌٝاملػبل ،إٕ ٚدست.
بٜ .تعني َطاعا ٠اغتدساّ املصطًشات ايتذاض ١ٜاملٛسسٚ ٠أ ١ٜؾطٚط إيعاََٛ ١ٝسس ، ٠سٝجُا نإ شيو ممهٓا ،يف
صٝاغ ١بٓٛز ٚؾطٚط املٓاقصٚ ١ايعكس أ ٚاتؿاق ١ٝاإلطاض اييت غتدلّ يف إدطا٤ات ايتعاقسٚ ،يف صٝاغ١
اؾٛاْب ا٫خط ٣شات ايصً ١يف ٚثا٥ل املٓاقص ١أٚ ٚثا٥ل ايتأٖ ٌٝاملػبل ،إٕ ٚدست.

املادَ - 7 -االصتداوُ يف دلاه التعاقدات احلهىوًُSustainability policies in publicprocurement :

أوال -عُٚٚ ٬ؾكا يًػٝاغات ٚايتٛدٗٝات ايصازض ٠عٔ ٚظاض ٠ايتدطٝط أ ٚايػًطات املدتص ١ا٭خطٚ ،٣با٫ضاؾ ١اىل
اعتباضات اؾٛزٚ ٠ايهًؿٚ ١أؾطٌ ايك ١ُٝيًُاٍ ايعاّ يف ؼسٜس َتطًبات ايتعاقس ،هب إٔ تتطُٔ َعاٜرل ايتأٌٖٝ
َٚعاٜرل ايتك٪َٚ ِٝٝؾطات ازا ٤ايعكس عٓاصط ايتعاقسات املػتساَ ١نُا ٜأت:ٞ
أ .تك ِٝٝايتهايٝـ ٚاملٓاؾع خ ٍ٬زٚض ٠اؿٝا.٠
ب .ؾطا ٤ايػًع ٚا٫ؾػاٍ ٚاـسَات ايصسٜك ١يًب ،١٦ٝمبا يف شيو عً ٢غب ٌٝاملجاٍ ،ايػًع ٚاملطنبات شات ايهؿا ٠٤ايعاي١ٝ
يف اغتدساّ ايطاق ١نذع َٔ ٤اغذلاتٝذ ١ٝؾاًَ ١يًشس َٔ اْبعاخ ايػاظات ايسؾ.١٦ٝ
ز .اغتدساّ ايطاق ١املتذسز.٠
ز .ؽؿٝض اغتٗ٬ى املٝاٚ ٙؾكساْٗا.
 .ٙاؿس َٔ ايٓؿاٜات ٚتؿذٝع ؼ ٌٜٛاملٛاز َٓٗا ٚتؿذٝع اغتدساّ املٛاز املعاز تسٜٚطٖا يف ايتصٓٝع ٚإعاز ٠ا٫غتدساّ
ٚإعاز ٠ايتسٜٚط.
 .ٚغٝاغات إزاض ٠املطنبات ٚاملعسات ٚايتذٗٝعات ا٭خطٚ ٣املُاضغات اييت ت٪نس نؿا ٠٤ايٛقٛز ٚأْٛاع ايٛقٛز ايبس.١ًٜ
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ظ .تععٜع ثكاؾ ١املػٚ٪ي ١ٝايتعا ١ْٝٚاييت تؿٌُ با٫ضاؾ ١اىل املُاضغات ٚايعًُٝات ٚاملٓتذات ايصسٜك ١يًب ،١٦ٝا٭زا٤
ا٫دتُاع( ٞظطٚف ايعٌُ ٚايؿؿاؾٚ )١ٝا٭زا ٤املسْ( ٞاؿٛاض َع اجملتُع املسْٚ ٞاملٓعُات غرل اؿهٚ ١َٝٛغرلٖا)
ٚا٭زا ٤ا٫قتصاز( ٟأغعاض دٝسٚ ٠دٛز ٠عايٚ ١ٝع٬قات ػاض ١ٜدٝسَ ٠ع أصشاب ايعٌُ ٚاملكاٚيني)؛
ح .تععٜع ايتُٓ ١ٝا٫قتصازٚ ١ٜايبؿط ١ٜيف ا٫قً ِٝمبا يف شيو قطاع ا٭عُاٍ ايصػرلٚ ٠املتٛغط ١اؿذِ.
ثاًٌا -هب تطُني أ ١ٜايتعاَات َؿطٚض ١عًَ ٢كسّ ايعطا ٤ايؿا٥ع ْتٝذ ١يػٝاغات ايتعاقس املػتساّ يف ٚثا٥ل املٓاقص١
َع ؼسٜس ايع٬ق ١بتٓؿٝص ايعكس.

املادَ  - 8 -وتطمبات األِمًُ Eligibility requirements

أوال -عًَ ٢كسّ ايعطا ٤اغتٝؿاَ ٤تطًبات ا٭ًٖ ١ٝاملصنٛض ٠أزْا ٙيهٜ ٞه٫ ٬ٖ٪َ ٕٛبطاّ ايعكس أ ٚيتكس ِٜعطا ٤يف
ساي ١ايتأٖ ٌٝاملػبلٚ ،هب تطُني ٖص ٙاملتطًبات يف ٚثا٥ل املٓاقص ١أٚيف َتطًبات ايتأٖ ٌٝاملػبلٚ ،املععظ٠
بٛثا٥ل ٚؾل ا٫غًٛب احملسز يف ٚثا٥ل املٓاقص ١أٚ ٚثا٥ل ايتأٖ ٌٝاملػبل:
أ .ا٭ًٖ ١ٝايكاْ ١ْٝٛإلبطاّ ايعكس؛
ب .إٔ ٜ ٫هَ ٕٛعػطا أَٛ ٚضٛعا ؼت اؿطاغ ١ايكطا ١ٝ٥أَ ٚؿًػا أ ٚقٝس ا٫ؾ٬ؽ ،اَٚؿُ ٫ٛبتعًٝل اْ٫ؿط١
ايتذاضٚ ،١ٜإٔ ٜ٫ه ٕٛخاضعا يإلدطا٤ات ايكاْ ١ْٝٛ٭ ٟمما غبل شنط.ٙ
ز .إ ٜهَ ٕٛػتٛؾٝا ي٬يتعاَات ايططٜبٚ ١ٝايطُإ ا٫دتُاع.ٞ
ز .إٔ ٜ ٫ه ٕٛيس ٜ٘تطاضب يف املصاحل ايص ٟقس ٪ٜز ٟإىل اغتؿازت٘ يف ايؿٛظ بايعكس بايطغِ َٔ ؾؿً٘.
 .ٙإٔ ٜ ٫ه ٕٛقهَٛا بأ ١ٜدطمي ١دٓا ١ٝ٥تتعًل بػ ٤ٛايػًٛى ايتذاض ٟأ ٚاملٗين أ ٚتكسمي٘ بٝاْات ناشب ١٭غطاض
ايتأٖ٫ ٌٝبطاّ ايعكس؛ خ ٍ٬ؾذل ٠ث٬خ غٓٛات قبٌ ادطا٤ات ايتعاقس.
 .ٚإٔ ٜ ٫ه ٕٛخاضعا يًشطَإ َٔ املؿاضنٚ ١ؾل املازٖ َٔ )94( ٠ص ٙايتعًُٝات.
ظ .إٔ ٜ ٫هَ ٕٛػاُٖا َع َكسّ عطا ٤ىطع سايٝا يًشطَإ َٔ املؿاضن.١
ح .ايٛؾا ٤مبتطًبات ايتػذ ٌٝأ ٚايتصٓٝـ املعُ ٍٛبٗا.
ط .إٔ ٜ ٫هَ ٕٛؿُ ٫ٛباؿطَإ َٔ املؿاضن ١مبٛدب قٛاْني أ ٚتعًُٝات صازض ٠عٔ سه ١َٛإقً ِٝنٛضزغتإ /ٚأٚ
اؿه ١َٛا٫ؼاز ١ٜايعطاق ١ٝاييت ؼعط ايع٬قات ايتذاضَ ١ٜع بًس َكسّ طًب ايتأٖ ٌٝاملػبل أ ٚايعطا. ٤
 .ٟإ ٜٓطبل عً ٘ٝاَ٫تجاٍ يكطاضات فًؼ ا٭َٔ ايتابع يٮَِ املتشس ٠مبٛدب ايؿصٌ ايػابع ملٝجام ا٭َِ املتشس ٚ ،٠إٔ ٫
ٜه َٔ ٕٛبًس وعط عً ٢مجٗٛض ١ٜايعطام ا٫ؼاز ١ٜمبٛدب ٖص ٙايكطاضات اغترلاز أ ١ٜغًع أ ٚايتعاقس يتٓؿٝص ا ١ٜاؾػاٍ
أ ٚخسَات َٓ٘ أ ٚصطف أَ ١ٜسؾٛعات يٮؾداص أ ٚاؾٗات ؾ.٘ٝ
ثاًٌا -هب ضؾض ايعطا ٤أ ٚطًب ايتأٖ ٌٝايصٜ ٫ ٟػتٛيف َكسَ٘ املتطًبات املٓصٛص عًٗٝا يف ايؿكط( ٠أ.)٫ٚ
ثالجا -ملكسّ ايعطا ٤تكس ِٜأ ٚاملؿا ضن ١يف عطاٚ ٤اسس ؾكط يف املٓاقص ،١أ ٚيف طًب ٚاسس يف إدطا٤ات ايتأٖ ٌٝاملػبل،
إَا بؿهٌ ؾطز ٟأ ٚنؿطٜو يف ا٥ت٬ف َكسَ ٞعطا٤ات ٚ .ته ٕٛاملؿاضن ١يف أنجط َٔ طًب ٚاسس يف ْؿؼ
عًُ ١ٝايتأٖ ٌٝاملػبل ا ٚيف أنجط َٔ عطا ٤يٓؿؼ املٓاقص ١غببا يف اعتباض ناؾ ١طًبات ايتاٖ ٌٝأ ٚايعطا٤ات
اييت ؾاضى ؾٗٝا غرل َ ٫ٚ .١ًٖ٪ميٓع شيو ايؿطنات ٚا٫ؾطاز َٔ املؿاضن:١
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أ .ناغتؿاضٜني ثاْٜٛني أَ ٚكاٚيني ثاْٜٛني يف أنجط َٔ عطاٚ ٤اسس أ ٚعطض ٚاسس؛ أ.ٚ
ب .نُكسّ عطا ٤أ ٚاغتؿاضَٚ ٟكا ٍٚثاْ ٟٛيف ْؿؼ ايٛقت يف عطا٤ات أ ٚعطٚض كتًؿ.١

املادَ  - 9 -وتطمبات التأًِن Qualification Requirements

أوال -هب عًَ ٢كسّ ايعطا ٤ايٛؾا ٤عً ٢أغاؽ ايٓذاح /ايؿؿٌ مبتطًبات ايتأٖ ٌٝاملٓاغب ١احملسز َٔ ٠غًط ١ايتعاقس ٚ
املجبت ١يف ٚثا٥ل املٓاقص ١أٚ ٚثا٥ل ايتأٖ ٌٝاملػبل َٔ أدٌ ابطاّ ايعكس َع٘ أ ٚاملؿاضن ١يف إدطا٤ات ايتعاقس اشا
َا مت ادطا ٤ايتأٖ ٌٝاملػبل.
ثاًٌا -تتعًل َتطًبات ايتأٖ ٌٝنُا َٖ ٞؿصً ١يف ٚثا٥ل املٓاقص ١أٚ ٚثا٥ل ايتأٖ ٌٝاملػبل بايكسضات ايؿٓٚ ١ٝاملايٚ ١ٝ
اإلزاضَٚ ، ١ٜكساض ا٫يتعاَات ايتعاقس ١ٜملكسَ ٞايعطا٤ات ٚ ،ؾكا يًُعاٜرل اٯتٚ ، ١ٝمبا ٜتٓاغب َع سذِ  ٚق١ُٝ
 ٚزضد ١تعكٝس ايعكس:
أ .اـدل ٠ايعاَ ٚ ١اـاص ٚ ١ا٫عُاٍ املُاثً َٔ ١سٝح ايطبٝع ٚ ١اؿذِ  ٚاملهْٛات ٚ ،غذٌ َكب ٍٛيٮزا ٤ايػابل.
ب .قسضات َكسّ ايعطا ٤املاي( ١ٝايتسؾكات ايٓكسَٚ ١ٜعسٍ زٚضإ ضأؽ املاٍ ايػٓ.)ٟٛ
ز .قسضَ ٠كسّ ايعطا ٤عً ٢تٛؾرلاَ٫هاْٝات ا٫زاض ٚ ١ٜا٭ؾطاز ٚاملعسات ايتدصصٚ ١ٝغرلٖا َٔ املتطًبات اي٬ظَ١
يتٓؿٝص ايعكس.
ز .هب إٔ ؼسز ٚثا٥ل املٓاقص ،١أٚ ٚثا٥ل ايتأٖ ٌٝاملػبل إشا مت إدطا ٤ايتأٖ ٌٝاملػبلَ ،تطًبات ايتأٖٚ ،ٌٝا٫ؾاض ٠اىل
املعًَٛات ٚايٛثا٥ل ايٛادب تكسميٗا َٔ َكسَ ٞايعطا٤ات يتجبت تًبٝتِٗ هلص ٙاملتطًباتٚ ،تتعًل ٖص ٙاملعًَٛات
ٚايٛثا٥ل بأَٛض َجٌ:
 .1اؿػابات اـتاَ ١ٝيًػٓ ١ايػابك ١أ ٚيعسز ايػٓٛات احملسز يف ٚثا٥ل املٓاقصَ ١صسق َٔ ١قاغب قاَْ ْٞٛعتُس.
 .2اإلٜطازات ايػٓ ١ٜٛيعسز ايػٓٛات املجبت يف ٚثا٥ل املٓاقصَ ،١ع َطاعا ٠ا ١ٜاسهاّ خاص ١بايؿطنات اؾسٜسٚ ٠ؾل
ايتعًُٝات ايصازض ٠عٔ ٚظاض ٠ايتدطٝط.
 .3سذِ ا٫يتعاَات املاي ١ٝملكسّ ايعطا ٤خ ٍ٬ايػٓ ١املعٓ.١ٝ
 .4سذِ ا٫يتعاَات ايتعاقس ١ٜاؿايٚ ١ٝاملػتكبً ١ٝملكسّ ايعطا.٤
 .5ؾٗازات ا٫لاظ ايصازض ٠عٔ غًطات ايتعاقس اؿه ١َٝٛتٜ٪س الاظ َكسّ ايعطا ٤ي٬ؾػاٍ بؿهٌ عاّ أ ٚا٫ؾػاٍ
املُاثً ١بؿهٌ َطض.ٞ
 .6زي ٌٝعً ٢تٛؾط ايكسضات ايؿٓٚ ١ٝاملٗاضات يتٓؿٝص ايعكس (املٗٓسغني ٚايؿٓٝنيٚ ،املعسات ايتدصص.)١ٝ
ثالجا -يػًطات ايتعاقس طًب ؾطٚط اضاؾ ١ٝملؿاضن ١ايؿطنات ا٭دٓبـَ ،١ٝجٌ:
أ .تٛظٝـ ايهٛازض ايؿٓ ١ٝاملتدصص ١احملً ١ٝمبا ٜ ٫كٌ عٔ ( َٔ )٪25سذِ ايهٛازض ايؿٓ ١ٝاملتدصص ١اييت تػتدسَٗا
ايؿطن ١ا٭دٓبـ.١ٝ
ب .تٛظٝـ ايك ٣ٛايعاًَ ١احملً ١ٝمبا ٜ ٫كٌ عٔ ( َٔ )٪50سذِ ايك ٣ٛايعاًَ ١اييت تػتدسَٗا ايؿطن ١ا٭دٓبـ.١ٝ
ز .ايعاّ ايؿطنات ا٭دٓبـ ١ ٝباغتدساّ َٛاز ايبٓا ٤احملً ١ٝاملتاس ١يف إقً ِٝنٛضزغتإ (ايطٌَ ،اؿص ،٢ايصدٛض ،ايبًٛى
ٚايب٬ط ٚاؿسٜس  ،)...ؾطٜط ١إٔ تهٖ ٕٛص ٙاملٛاز َطابك ١يًؿشٛصات املدتدل.١ٜ
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رابعا -هب اغتدساّ اغًٛب ايتأٖ ٌٝاملػبل عٓس ايتعاقس يٮؾػاٍ ايهبرل ٠أ ٚاملعكسٚ ،٠ميهٔ يػًط ١ايتعاقس ادطا٤
ايتأٖ ٌٝاملػبل يف ايتعاقسات املتدصص ١شات ايك ١ُٝايعاي ١ٝأ ٚاملعكس ٠سٝح ميهٔ إٔ ت٪ز ٟايهًؿ ١ايعاي٫ ١ٝعساز
ايعطا ٤اىل ععٚف َكسَ ٞايعطا٤ات عٔ املؿاضن ١نعكٛز املٓؿآت ايصٓاعٚ ١ٝاملعسات شات ايتصٓٝع املتدصص
ٚاـسَات ايتدصصٚ ١ٝبعض تكٓٝات املعًَٛات املعكس ،٠ا ٚايعكٛز َٓؿطز ٠املػٚ٪يَٗٓٚ ١ٝا عكٛز تػً ِٝاملؿتاح،
أ ٚعكٛز ايتصُٚ ِٝايتٓؿٝص ،أ ٚعكٛز ا٫زاضٚ ،٠شيو بٗسف ايتجبت َٔ اَهاْٝات ٬ٖ٪َٚت َكسَ ٞايعطا٤ات
قبٌ ايسع ٠ٛيتكس ِٜايعطا٤اتٚ ،عً ٢غًط ١ايتعاقس عٓس ايكٝاّ بإدطا٤ات ايتأٖ ٌٝاملػبل تٛؾرل ٚثا٥ل ايتأٌٖٝ
املػبل ؾُٝع َكسَ ٞايعطا٤ات املػتذٝبني يسع ٠ٛايتأٖ ٌٝاملػبل.
خاوضا -عً ٢غًط ١ايتعاقس ،يف ساي ١عسّ ايكٝاّ بإدطا٤ات ايتأٖ ٌٝاملػبل ،ادطا ٤ايتأٖ ٌٝاي٬سل ،يتتشكل َٔ
َ٬ٖ٪ت َكسّ ايعطا ٤املطؾح ي٬ساي ١مبٛدب املعاٜرل احملسز ٠يف ٚثا٥ل املٓاقص.١
صادصا -يػًط ١ايتعاقس ايطًب َٔ َكسَ ٞايعطا٤ات تعٜٚسٖا مبعًَٛات ٚٚثا٥ل عٔ املكاٚيني ايجاْٜٛني أ ٚاجملٗع ٜٔأٚ
َكسَ ٞاـسَات اي ص ٜٔغٝؿاضن ٕٛيف تٓؿٝص ايعكس ايص ٟغٝتِ تٛقٝع٘ بني َكسّ ايعطا ٤ايؿا٥ع ٚغًط ١ايتعاقس
ٚؾكا ٭سهاّ ٖص ٙايتعًُٝات .يسٚاع ٞاملصًش ١ايعاَ ،١يػًط ١ايتعاقس ؼسٜس صش٬ٖ٪َ ١ت املكاٚيني ايجاْٜٛني
َباؾط.٠
صابعا -عً ٢غًط ١ايتعاقس ضؾض عطا٤ات املكاٚيني اييت  ٫تتطُٔ أزي ١عً ٢ايهؿا ٠٤يف تٓؿٝص ايعكٛز ايػابك٫ ١ؾػاٍ
مماثً ١مبٛدب ايؿطٚط ايٛاضز ٠يف ٚثا٥ل املٓاقصٜٓٚ .١طبل شيو أٜطا عً ٢اجملٗعٚ ٜٔا٫غتؿاضٜنيٚ ،هب تٛثٝل
ايهؿا ٠٤املتسْ ١ٝيف تكطٜط ؾٓ ١ايتك.ِٝٝ
ثاوٍا -عً ٢غًط ١ايتعاقس اغتبعاز َكسَ ٞايعطا٤ات إشا ثبت تكسميِٗ َعًَٛات ناشب ١عٔ ا٭ًٖ ١ٝأ ٚايتأَٖ ٌٝع
َتابع ١ا٫دطا٤ات ايكاْ ١ْٝٛعكِٗ.
املادَ - 11 -آتالفات وكدوٌ العطاْات )Joint Venture (JV

أوال -ا شا اضتأت غًط ١ايتعاقس ايػُاح أٚطًب َؿاضن ١ا٥ت٬ؾات َكسَ ٞايعطا٤ات يف ادطا٤ات ايتعاقسٜ ،كتطٞ
تطُني اٯت ٞيف ٚثا٥ل املٓاقص ١أٚ ٚثا٥ل ايتأٖ ٌٝاملػبل أ ٚطًب تكس ِٜايعطٚض:
أ .اغًٛب تك٬ٖ٪َ ِٝٝت َكسَ ٞايعطا٤ات عً ٢ؾهٌ ا٥ت٬ؾات ،مبا يف شيو املعاٜرل ايٛادب اغتٝؿاٖ٩ا َٔ ا٥٫ت٬ف
فتُعنيٚ ،تًو اييت هب إٔ ٜػتٛؾٗٝا نٌ عط ٛيف ا٥٫ت٬ف نٌ عً ٢سس.٠
ب .تكس ِٜاتؿاق ١ٝؾطانَ ١صسق ١اصٛيٝا ا ٚضغايْٛ ١اٜا َٔ مجٝع اعطا ٤ا٥٫ت٬ف نذعٚ َٔ ٤ثا٥ل ايعطا ٤أ ٚطًب
ايتأٖ ٌٝأ ٚايتعبرل عٔ اٖ٫تُاّ ،يًسخ ٍٛضزلٝا يف ا٥٫ت٬ف عٓس اساي ١ايعطا ٤عً ٢ا٥٫ت٬ف.
زٜ .ك ّٛأعطا ٤اإل٥ت٬ف بتػُ ١ٝايؿطٜو املدٚ ٍٛاملؿٛض عٔ مجٝع ايؿطنا ٤يف اإل٥ت٬ف (ضٝ٥ؼ ا٥٫ت٬ف) يًكٝاّ
بهاؾ ١اإلدطا٤ات باغِ ا٥٫ت٬ف أثٓا ٤عًُ ١ٝايتعاقس ٚأثٓا ٤تٓؿٝص ايعكس إشا َا متت اسايت٘ عً ٢ا٥٫ت٬ف.
ثاًٌا -هب إٔ ٜه ٕٛمجٝع أعطا ٤ا٥٫ت٬ف َػٚ٪يني بايهاٌَ ٚبايتطأَ عٔ تٓؿٝص ايعكس مبٛدب أسهاَ٘.

املادَ  – 11 -العطاْات وٍخفضُ الضعز بغهن غري طبًعٌ Abnormally low-priced bids

يػًط ١ايتعاقس ضؾض ا ٟعطا ٤يٮؾػاٍ ٚايػًع ٚاـسَات اشا نإ غعطَٓ ٙدؿطا بؿهٌ غرل طبٝع ٞعٔ ايػعط
ايتكسٜط ٟبعس ايتشكل َٓ٘ ،ؾطٜط ١ايطًب خطٝا أَ َٔ ٫ٚكسّ ايعطا ٤تكس ِٜتؿاص ٌٝايعٓاصط امله ١ْٛهلصا ايعطا ٤مبا
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ٜكٓع غًط ١ايتعاقس بأْ٘ غٝه ٕٛقازضا عً ٢تٓؿٝص ايعكس بصيو ايػعطٚ .تك ّٛغًط ١ايتعاقس بايتشكل َٔ ٖص ٙايعٓاصط
ٚا٭خص بعني ا٭عتباضا٭زيٚ ١املعًَٛات املكسَ َ٘ٓ ١يًتٛصٌ إىل قطاضٖاٚ .تتعًل ٖص ٙايتؿاص ٌٝعًٚ ٢د٘ اـصٛص مبا
ٜأت:ٞ
أوال -اقتصازٜات ططٜك ١ايبٓاٚ ٤عًُ ١ٝايتصٓٝع أ ٚاـسَات املكسَ١؛
ثاًٌا -اؿً ٍٛايؿٓ ١ٝاملدتاض/ٚ ٠أ ٚأ ١ٜظطٚف خاص٪َ ١اتَٚ ١ٝتاس ١ملكسّ ايعطا ٤يتٓؿٝص ا٫ؾػاٍ أ ٚيتذٗٝع ايػًع أٚ
اـسَات؛
ثالجا -أصاي ١ايعٌُ أ ٚايػًع أ ٚاـسَات املكذلسَ َٔ ١كسّ ايعطا٤؛
رابعاَ -س ٣ا٫يتعاّ باْ٫عُٚ ١ايتعًُٝات املطتبط ١عُا ١ٜاٜ٫س ٟايعاًَٚ ١ظطٚف ايعٌُ يف املٛقع ايصٜٓ ٟؿص ؾ ٘ٝايعكس.
خاوضا -يػًط ١ايتعاقس ظٜازَ ٠بًؼ ضُإ سػٔ ايتٓؿٝص املٓصٛص عًٗٝا يف املاز /81 ٠ثاْٝا بٓػب ٫ ١تتذاٚظ ()%5
َٔ ق ١ُٝايعكس اشا أقطت قب ٍٛايعطا ،٤يتػط ١ٝاـػاض ٠املاي ١ٝيف ساي ١كايؿَ ١كسّ ايعطا ٤٭سهاّ ايعكس.
املادَ  - 16 -الفرتات الشوًٍُ Time periods

ؼسز املٛاعٝس ايٓٗا ١ٝ٥يتكس ِٜايعطا٤ات ٚطًبات ايتأٖ ٌٝاملػبل ٚا٫غتذاب ١إلؾعاضات ايتعبرل عٔ اٖ٫تُاّ يًسخ ٍٛيف
ايكا ١ُ٥املدتصطٚ ٠تكس ِٜايعطٚض يًتعاقس عً ٢تكس ِٜاـسَات ا٫غتؿاض ،١ٜبؿذلات َٓاغب٫ ١تاس ١ايٛقت ايهايف ملكسَٞ
ايعطا٤ات أ ٚايعطٚض ايطاغبني باملؿاضن ١ي٬ط٬ع عً ٢ا٫ؾعاض ٚا٫غتذاب ١ي٘ ٚؾكا يًُعاٜرل احملسز ٠يف املًشل (أ) هلصٙ
ايتعًُٝات.

املادَ  - 13 -العطاْات املتعادلُ Tied bids

أوال -عٓسَا ٜتعازٍ عطا٤إ أ ٚعطضإ َػتذٝبإ أ ٚأنجط ملكسَ ٞايعطا٤ات املًٖ٪ني بٓؿؼ ايسضدٚ ١املطتب ١بعس
ايتك ،ِٝٝهب ؼسٜس ايعطا ٤ايؿا٥ع ٚؾل أسهاّ ٖص ٙاملاز.٠
ثاًٌا -أ .اشا نإ َٔ ضُٔ َكسَ ٞايعطا٤ات املتعازيَ ١كسّ عطاٚ ٤اسس َٔ ا٫قً ،ِٝهب اساي ١ايعكس عً.٘ٝ
ب .اشا ناْت ايعطا٤ات َكسََ َٔ ١كسَ ٞعطا٤ات َٔ ا٫قً ِٝؾكط ٚ ،مت تك ِٝٝايعطا٤ات عً ٢اغاؽ
َعاٜرل غعطٚ ١ٜغرل غعط ،١ٜهب اساي ١ايعكس عًَ ٢كسّ ايعطا ٤ا٭قٌ غعطا َٔ ضُٔ َكسَ ٞايعطا٤ات
املتعازي.١
ز .اشا نإ ايتك ِٝٝاملؿذلى يًعطضني ايؿين  ٚاملاي ،ٞيف ساي ١اـسَات ا٫غتؿاضَ ،١ٜتعاز ٫يف املطتب ،١هب اساي١
ايعكس عًَ ٢كسّ ايعطض ايؿين ايص ٟساظ عً ٢ايسضد ١ا٫عً.٢
ز .اشا ناْت ايعطا٤ات أ ٚايعطٚض َكسََ َٔ ١كسَ ٞعطا٤ات َٔ خاضز ا٫قً ِٝؾكطٚ ،مت تك ِٝٝايعطا٤ات
عً ٢اغاؽ َعاٜرل غعطٚ ١ٜغرل غعط ،١ٜهب اساي ١ايعكس عًَ ٢كسّ ايعطا ٤ا٭قٌ غعطا َٔ ضُٔ َكسَٞ
ايعطا٤ات املتعازي.١
ثالجا -ؼاٍ املٓاقص ١بططٜك ١ايكطع ١يف اؿا٫ت ا٭خط ٣ناؾ ،١ا ٫اشا قطضت غًط ١ايتعاقس إٔ ػع ١٥ا٫ساي ١غٝهٕٛ
يًُصًش ١ايعاَ ١بػبب اؿاد ١يطُإ ايتذٗٝع ،أ ٚناْت ايتذع ١٥ضطٚض ١ٜاَ ٚطغٛبا ؾٗٝا يتؿذٝع املٓاؾػ١
َػتكب ،٬ؾطٜطَٛ ١اؾكَ ١كسَ ٞايعطا٤ات عً ٢ػع ١٥ا٫ساي.١
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املادَ  - 14 -رفض العطاْات نافُ وإلػاْ إجزاْات التعاقد

Rejection of all bids and cancellation of procurement proceedings

أوال -يػًط ١ايتعاقس ضؾض مجٝع ايعطا٤ات قبٌ اصساض نتاب ا٫ساي ،١عٓسَا ٜ ٫ه ٕٛأ َٔ ٟايعطا٤ات املكسَ١
َػتذٝبا بؿهٌ دٖٛط ٟملتطًبات ٚثا٥ل املٓاقص ،١أ ٚاشا ػاٚظت أغعاض مجٝع ايعطا٤ات املبًؼ املدصص يًعكس
( َع َطاعا ٠أسهاّ املاز /38 ٠أ /٫ٚب  ٚز) .
ثاًٌاٜٛ -ثل ضؾض مجٝع ايعطا٤ات ٚا٭غباب املٛدب ١يف غذٌ إدطا٤ات ايتعاقسٜٚ ،تِ إب٬ؽ َكسَ ٞايعطا٤ات بصيو.
ثالجا -أ .يػًط ١ايتعاقس إيػا ٤ادطا٤ات ايتعاقس ؼكٝكا يًُصًش ١ايعاَ ١عٓس:
 .1اْتؿا ٤اؿاد ١يًػًع ا ٚا٫ؾػاٍ أ ٚاـسَاتٚ ،بايتاي ٞئ ٜه َٔ ٕٛاملصًش ١ايعاََٛ ١اصً ١إدطا٤ات ايتعاقس؛
 .2انتؿاف ْكص أ ٚخطأ دس ٟيف ٚثا٥ل املٓاقص ١عٝح ٜصبح َٔ غرل اجملس ٟا٫غتُطاض يف إدطا٤ات ايتعاقس؛
 .3سسٚخ ظطٚف اقتصاز ١ٜاغتجٓا ١ٝ٥ػعٌ ا٫غتُطاض يف ادطا٤ات ايتعاقس عس ِٜاؾس٣ٚ؛ أٚ
 .4ثبٛت ٚدٛز تٛاط ٪بني َكسَ ٞايعطا٤ات أ ٚمماضغات ا٫ستٝاٍ أ ٚايؿػاز أ ٚايتٛاط ٪أٚايكػط.
ب .هب اعاز ٠املبًؼ ايص ٟزؾع٘ َكسّ ايعطا ٤عٔ قٚ ١ُٝثا٥ل املٓاقص ١يف اؿا٫ت املؿاض إيٗٝا يف ايؿكط( ٠ثايجا /أ)
باغتجٓاَ ٤كسَ ٞايعطا٤ات املؿُٛيني باؿاي ١املؿاض إيٗٝا يف ايؿكط( ٠أ)4/عٓس ثبٛت ايتٛاطٜ ٫ٚ ،٪ػتشل َكسَٛ
ايعطا٤ات أ ١ٜتعٜٛطات أخط َٔ ٣غًط ١ايتعاقس.
رابعا -عً ٢غًط ١ايتعاقس اإلؾاض ٠يف ٚثا٥ل املٓاقص ١اىل سكٗا يف ضؾض ايعطا٤ات ناؾٚ ١إيػا ٤إدطا٤ات ايتعاقس قبٌ
اصساض نتاب ا٫ساي.١
املادَ  – 15 -المػُ Language

هب إٔ ته  ٕٛمجٝع ٚثا٥ل املٓاقصٚ ١ا٫تؿاقٚ ١ٝؾطٚط ايعكس بايًػ ١ايهٛضز ١ٜأ ٚايعطبٚ ،١ٝيف ساي ١ايتعاقس زٚيٝا تهٕٛ
ايٛثا٥ل بايًػ ١اْ٫هًٝعٚ ١ٜنصيو بايًػ ١ايهٛضز ١ٜأ ٚايعطبٚ ،١ٝعٓسَا تهٖ ٕٛص ٙايٛثا٥ل بأنجط َٔ يػٚ ١اسس ،٠هب إٔ
تبني ايٛثا٥ل ايًػ ١اؿانُ ١يف ساي ١ايتٓاقض بني ٖص ٙايًػاتٚ ،قس ػٝع ٚثا٥ل املٓاقص ١إ ته ٕٛاملٛاصؿات ٚاملدططات
ٚايتكاضٜط ايؿٓٚ ١ٝاملطاغ٬ت بايًػ ١ا٫لًٝع ١ٜيف ساي ١عسّ ٚدٛز ْص يف ٖص ٙايتعًُٝات ىايـ شيو.
املادَ ٌ - 16 -غز احالُ العكد Public notice of procurement contract awards

عً ٢غًط ١ايتعاقس ،يف اؿا٫ت احملسز ٠يف ايتعًُٝات ايصازض ٠عٔ ٚظاض ٠ايتدطٝطْ ،ؿط نتاب اساي ١ايعكس عً ٢يٛس١
ا٫عْ٬ات يسٜٗاٚ ،عً٢ايبٛاب ١إ٫يهذل ١ْٝٚايطزل ١ٝاملٛسس ٠يًتعاقسات ايعاَٚ ١املكطضٚ ٠ؾل املاز/70( ٠عاؾطا ٚ
ساز ٟعؿط).
املادَ  -17 -بًاُ املعمىوات ملكدوٌ العطاْات غري الٍاجخُ Debriefing of unsuccessful bidders

أوال -ملكسّ ايعطا ٤اؿل ،يف ساي ١تكسمي٘ عطا ٤أ ٚطًبا يًتأٖ ٌٝاملػبل أ ٚتعبرلا عٔ اٖ٫تُاّ إلزضاد٘ يف ايكا١ُ٥
املدتصط ٠ي٬غتؿاضٜني ،إٔ ٜطًب خطٝا َٔ غًط ١ايتعاقس ؾطح اغباب ػاٌٖ أ ٚضؾض عطا ٘٥أ ٚطًب٘ يًتأٌٖٝ
املػبل أ ٚتعبرل ٙعٔ اٖ٫تُاّ خ ٍ٬ؾذل ٠ظَٓ ١ٝقسز ٠يف املًشل (أ).
ثاًٌا -عً ٢غًط ١ايتعاقس اداب ١ايطًب يف غط ٕٛايؿذل ٠ايعَٓ ١ٝاحملسز ٠يف املًشل (أ) َٔ تاضٜذ تػًِ ايطًب املؿاض إي٘ٝ
يف ايؿكط( ٠اٖ َٔ )٫ٚص ٙاملاز.٠
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املادَ  - 18 -االحتفاظ بالىثآل Retention of documents

أوال -عً ٢غًط ١ايتعاقس ؾتح ًَـ خاص يهٌ عًُ ١ٝتعاقس ،ؼؿغ ؾٝـ٘ مجٝـع املعًَٛـات ٚايٛثـا٥ل املتعًكـ ١بـادطا٤ات
ايتعاقس َجٌ ايسع ٠ٛيتكس ِٜايعطا٤ات ٚ ٚثا٥ل املٓاقصٚ ١قطط ؾتح ايعطا٤اتًَٚ ،دص عٔ ايعطا٤ات املكسََٔٚ ١
ضُٓٗا ايعطا٤ات غرل ايٓادش ٚ ،١مجٝع ايعطا٤ات  ٚايطًبات املكسَٚ ، ١تكاضٜط ايتكٚ ،ِٝٝاؾـعاض ٚنتـاب ا٫سايـ،١
ْٚػد َٔ ١ايعطا ٤ايٓادح  ٚايعكسٚ ،نصيو مجٝع املطاغ٬ت اييت أعكبت تٛقٝع ايعكس ؿني الاظ ايعكس.
ثاًٌا -عً ٢غًط ١ايتعاقس إٔ ؼتؿغ بايتكاضٜط ٚايػذ٬ت ٚايٛثا٥ل ا٭خط ٣ايصازض ٠خ ٍ٬إدطا٤ات ايتعاقسَٔٚ ،
ضُٓٗا ايعطا ٤ايٓادح ٚمجٝع ايعطا٤ات ا٫خطٚ ،٣إدطا٤ات تٓؿٝص ايعكس ،ملس ٫ ٠تكٌ عٔ ( )7غبع غٓٛات اعتباضا
َٔ تاضٜذ بس ٤عًُ ١ٝايتعاقس ،أ ٚيؿذل ٠أط ٍٛقس ؼسزٖا ايتعًُٝات املطبك٫ ١دطا٤ات ا٭ضؾؿ ١اؿهَٔٚ ،١َٝٛ
ضُٓٗا قٛاعس ا٭ضؾؿ ١ا٫يهذلٚ ١ْٝٚؽع ٜٔايٛثا٥ل.
ثالجا -عً ٢غًط ١ايتعاقس ا٫ستؿاظ بػذٌ ؾُٝع املعًَٛات ا٭غاغ ١ٝاملتعًك ١ظُٝع َطاسٌ ادطا٤ات ايتعاقس ،مبا يف
شيو املعًَٛات احملسز ٠يف املًشل (ب) ٚ .هب إٔ ٜه ٕٛايػذٌ ٚ ٚثا٥ل إدطا٤ات ايتعاقس َتاس ١يًتؿتٝـ بٓا ٤عً٢
طًب َٔ فًؼ املطادع ١أ ٚأدٗع ٠ايطقاب ١ا٭خط.٣
املادَ  –19 -التكاريزعَ إجزاْات التعاقد Reports on procurement proceedings

عً ٢غًطات ايتعاقس تكس ِٜتكاضٜطٖا إىل َسٜط ١ٜايتعاقسات اؿه ١َٝٛيف ٚظاض ٠ايتدطٝط عٔ أْؿط ١ايتعاقس ٚؾكا
يًُتطًبات ٚايُٓاشز اييت تصسضٖا املسٜط.١ٜ
الباب الجاٌِ  -اجزاْات التعاقد

PROCEDURES FOR CONDUCTING PROCUREMENT
الفصن األوه :إختًار اصمىب التعاقد Choice of procurement method

املادَ  - 61 -أصالًب التعاقد Types of procurement method

أوال -عً ٢غًط ١ايتعاقس اختٝاض ٚاسس َٔ ا٭غايٝب املصنٛض ٠أزْاٚ ٙؾكا يًُدلضات ايٛاضز ٠يف ٖص ٙايتعًُٝات:
أ .ايتعاقس عً ٢ايػًع ٚا٭ؾػاٍ ٚاـسَات غرل ا٫غتؿاض:١ٜ

 .1املٓاقص ١املؿتٛسٚ ،١اييت قس ٜػبكٗا يف اؿا٫ت املٓاغب ،١إدطا ٤ايتأٖ ٌٝاملػبل.
 .2املٓاقص ١احملسٚز ٠يف اؿا٫ت املؿاض إيٗٝا يف املاز.)39( ٠
 .3املٓاقص ١عًَ ٢طسًتني يف اؿا٫ت املؿاض إيٗٝا يف املاز.)41( ٠
 .4طًب عطٚض ا٭غعاض (ؾإ املؿذلٜات) يف اؿا٫ت املؿاض إيٗٝا يف املاز.)43( ٠
 .5ايتعاقس َع املصسض ايٛاسس يف اؿا٫ت املؿاض إيٗٝا يف املاز.)45( ٠
 .6اتؿاقٝات اإلطاض يف اؿا٫ت املؿاض إيٗٝا يف املاز.)60( ٠
 .7ايتٓؿٝص املباؾط يف اؿا٫ت املؿاض إيٗٝا يف املاز.)47( ٠
ب .هب اعتُاز اغًٛب املٓاقص ١املؿتٛس ١سصطا عٓس ايتعاقس عً ٢ايػًع  ٚا٭ؾػاٍ  ٚاـسَات غرل ا٫غتؿاضٚ .١ٜ
٫هٛظ اغتدساّ أ ٟاغًٛب آخط إ ٫يف اؿا٫ت اييت تػُح بٗا ٖص ٙايتعًُٝات.
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ز .ميهٔ إ ٜؿٌُ ايتعاقس باغًٛب املٓاقص ١املؿتٛسَ ١طسً ١ايتأٖ ٌٝاملػبلٚ .يف ساي ١عسّ ادطا ٤ايتأٖ ٌٝاملػبل هب
إٔ تطبل إدطا٤ات ايتأٖ ٌٝاي٬سل قبٌ اختٝاض َكسّ ايعطا ٤ايؿا٥ع.
ثاًٌا -ايتعاقس عً ٢اـسَات ا٫غتؿاض:١ٜ
ته ٕٛصٝػ ١ايتٓاؾؼ ٖ ٞا٫غًٛب ايٛادب اتباع٘ يًتعاقس عً ٢اـسَات ا٫غتؿاض َٔ ١ٜخ ٍ٬طًب تكس ِٜعطٚض
يًدسَات ا٫غت ؿاضَ ،١ٜا مل ٜتِ تدلٜط ا٫غايٝب ا٫خطٚ ٣ؾكا ٭سهاّ ٖص ٙايتعًُٝاتَ ،ع اختٝاض ا٫غتؿاض ٟعً٢
اغاؽ:
أ .اؾٛزٚ ٠ايهًؿ )Quality and Cost-Based Selection) (QCBS)( ١يف اؿا٫ت املؿاض إيٗٝا يف املاز٠
(.)54
ب .ا٭قٌ نًؿَ ١ع دٛزَ ٠كبٛي )Least Cost Selection (LCS)( ١يف اؿا٫ت املؿاض إيٗٝا يف املاز)55( ٠؛
ز٬ٖ٪َ .ت ا٫غتؿاض )Consultants’ Qualifications Selection (CQS)( ٟيف اؿا٫ت املؿاض إيٗٝا يف
املاز.)56( ٠
ز .ا٫غتؿاض ٟاملٓؿطز () )Individual Consultant (ICيف اؿا٫ت املؿاض إيٗٝا يف املاز.)57( ٠
 .ٙاختٝاض املصسض ايٛاسس () )Single-Source Selection) (SSSيف اؿا٫ت املؿاض ايٗٝا يف املاز.)58( ٠
ثالجا -قس تؿطض ا٫ضؾازات ايصازضٚ ٠ؾل ٖص ٙايتعًُٝات ؾطط اؿص ٍٛعً ٢ؽَ ٌٜٛػبل ٫غتدساّ أغايٝب تعاقس
أخط ٣غرل املٓاقص ١املؿتٛس ١يف ساي ١ايتعاقس عً ٢ايػًع ٚا٭ؾػاٍ ٚاـسَات غرل ا٫غتؿاضٚ ١ٜطًب تكسِٜ
ايعطٚض يف ساي ١اـسَات ا٫غتؿاض ١ٜعٓسَا تتذاٚظ ايك ١ُٝايتكسٜط ١ٜيًتعاقس ايػكٛف املٓصٛص عًٗٝا يف
ٖص ٙايتعًُٝات.

الفصن الجاٌٌ – اجزاْات املٍاقصُ املفتىحُ Procedures for the public tendering method
الكضي األوه – الدعىَ لتكديي العطاْات Solicitation of bids

املادَ  - 61 -املٍاقصُ املفتىحُ Public Tender

تعًٔ غًط ١ايتعاقس أ َٔ ٚؽٛي٘ عٔ ايسع ٠ٛايعاَ ١يًُٓاقص( ١قً ١ٝأ ٚزٚي )١ٝؾُٝع أٚي٦و ايصٜ ٜٔػتٛؾ ٕٛؾطٚط
املؿاضنٚ ١ايطاغبني يف املؿاضن ١يف تٓؿٝص ايعكس ،ؾطٜط ١إٔ تػتٓس اإلدطا٤ات عًَ ٢باز ٨املؿاضن ١ايعاَ ١املؿتٛس١
ٚايتٓاؾػٚ ١ٝايعسايٚ ١ايؿؿاؾٚ ١ٝاملػاٚا.٠

املادَ ٌ - 66 -غز األعالُ Publication of Advertisement
أوال – هب إٔ ٜتطُٔ اإلع ٕ٬عٔ املٓاقص ١املؿتٛس ١اٯت:ٞ
أ .اغِ املٓاقصٚ ١ضقُٗا ٚعٓٛاْٗا ٚايتبٜٛب املسضز يف املٛاظْ.١

بٚ .صـ َٛدع ٚٚاضح يًُؿطٚع اٚايعكس املطًٛب تٓؿٝصَ ،ٙع بٝإ اـسَات ٚايػًع املطًٛب.١
ز .بٝإ نٝؿ ١ٝاؿص ٍٛعًٚ ٢ثا٥ل املٓاقصٚ ،١ؼسٜس َهإ َٛٚعس ٚغعط بٝع ٚثا٥ل املٓاقص ١احملسز ٚؾل املًشل (ز)،
ٜٚه ٕٛغرل قابٌ يًطزَ ،ع َطاعا ٠املاز/14 ٠ثايجا/ب.
ز .بٝإ َهإ تكس ِٜايعطا٤ات ٚتاضٜذ ٚآخط َٛعس يتكسميٗا.
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 .ٙبٝإ ؾذل ٠ص٬س ١ٝايعطا٤ات املكسَ.١
 .ٚبٝإ ْٛع ٚقٚ ١ُٝؾذل ٠ص٬س ١ٝضُإ ايعطا ٤املطًٛب َٔ َكسَ ٞايعطا٤ات أ ٚايتعٗس اـط ٞايطأَ.
ظ .بٝإ ٜٛضح ايػُاح ملكسَ ٞايعطا٤ات با٫ط٬ع عًٚ ٢ثا٥ل املٓاقص ١قبٌ ؾطاٗ٥اٚ ،ا٫ؾاض ٠اىل ايؿذل ٠ايعَٓ ١ٝاييت
ميهٔ خ٬هلا اؿص ٍٛعًٚ ٢ثا٥ل املٓ اقص ١اشا َا مت ؼسٜسٖاٚ .ا٫ؾاض ٠اىل ٚدٛب ايتٛقـ عٔ بٝع ٚثا٥ل املٓاقص١
خ ٍ٬ايَٛٝني ايػابكني ٯخط َٛعس يتكس ِٜايعطا٤ات.
ح .املٛقع ا٫يهذل ْٞٚيػًط ١ايتعاقسٚ ،ضقِ اهلاتـ ٚعٓٛإ ايدلٜس ا٫يهذل ْٞٚيًكػِ ا٫زاض ٟاملػ ٍٚ٪عٔ املٓاقصات يس٣
ٖص ٙاؾٗ.١
ثاًٌا -أٜٓ -ؿطاإلع ٕ٬عٔ املٓاقص ١احملً ١ٝاملؿتٛس ١أ ٚايسع ٠ٛيًتأٖ ٌٝاملػبل يف صشٝؿتني َٜٝٛتني ٚاغعيت اْ٫تؿاض يف
ا٫قً ِٝملطٚ ٠اسس ٠عً ٢ا٫قٌ ٚعً ٢ايبٛاب ١إ٫يهذل ١ْٝٚايطزل ١ٝاملٛسس ٠يًتعاقسات ايعاَٚ ١املكطضٚ ٠ؾل
املاز /70 ( ٠عاؾطا  ٚساز ٟعؿط) َٔ ٖص ٙايتعًُٝات
بٜٓ -ؿط اإلع ٕ٬عٔ املٓاقصات ايسٚي ١ٝاملؿتٛس ،١با٫ضاؾ ١اىل َا ٚضز يف ايؿكط ( ٠أ) ،عًَٛ ٢قع ا٭َِ
املتشس ٠يتُٓ ١ٝا٭عُاٍ ( )UNDB onlineأ ٚعًَٛ ٢قع ايبٛابٚ ،)dgMarket.com( ١يف املًشكٝات
ايتذاض ١ٜايتابع ١يًػؿاضات ٚايكٓصًٝات ايعطاق ١ٝيف اـاضز نًُا نإ شيو ممهٓا.
ثالجا -اؿسٚز ايسْٝا يًؿذلات ايعَٓ ١ٝيإلعْ٬ات هب إٔ تهٚ ٕٛؾل املًشل (أ) ٚاعتباضا َٔ تاضٜذ ايٓؿطٚ .ؼسز مبا
ٜتَ ّ٤٬ع أُٖٚ ١ٝخصٛص ١ٝايعكس.
رابعا– ٜٓؿط ا٫ع ٕ٬عذِ ٚسطٚف ميهٔ قطا٤ت٘ بٛضٛح.
خاوضاٜ -تشٌُ َكسّ ايعطا ٤ايؿا٥ع با٫ساي ١تهايٝـ ايٓؿط ٚا٫ع٫ ٕ٬خط اع ٕ٬عٔ املٓاقص.١
املادَ–63-املٍاقصات املضبىقُ باجزاْات التأًِن املضبل Tenderin preceded by pre-qualification

أوال -عً ٢غًط ١ايتعاقس إعساز ٚثا٥ل ايتأٖ ٌٝاملػبل اي٬ظَٚ ١بٓػذ ناؾ( ١ٝهٛظ اغتدساّ مناشز ايطًبات ا٫يهذل)١ْٝٚ
٫صساضٖا يًُتكسَني يف عًُ ١ٝايتأٖ ٌٝاملػبل.
ثاًٌا -هب ْؿط اإلع ٕ٬عٔ إدطا٤ات ايتأٖ ٌٝاملػبل ٚطًبات ايتأٖ ٌٝاملػبل مبٛدب أسهاّ املاز/22 ٠ثاْٝا.
ثالجا -هب إٔ ٜتطُٔ إع ٕ٬ايتأٖ ٌٝاملػبل َا ٜأت:ٞ
أ .اغِ ٚضقِ ٚعٓٛإ املٓاقص ١نُا َٖ ٛسضز يف املٛاظْ ١ايػٓ.١ٜٛ
بٚ .صـ َٛدع ٚٚاضح يًُؿطٚع أ ٚايعكس ش ٟايصًَ ١ع بٝإ ايػًع ٚاـسَات املطًٛب.١
ز .بٝإ نٝؿ ١ٝاؿص ٍٛعًٚ ٢ثا٥ل ايتاٖٚ ٌٝؼسٜس َهإ َٛٚعس ٚغعط بٝع ٚثا٥ل ايتأٖ ٌٝايػرل قابٌ يًطز (َع َطاعا٠
املاز/14 ٠ثايجا /ب) ٚاحملسز ٚؾل املًشل (ز) إ ٚدس.
ز .بٝإ َهإ ٚتاضٜذ ٚآخط َٛعس يتكس ِٜطًبات ايتأٖ ٌٝمبٛدب اؿسٚز ايسْٝا يًؿذلات ايعَٓ ١ٝاحملسز ٠يف املًشل (أ).
 .ٙاملٛقع ا٫يهذلٚ ْٞٚضقِ اهلاتـ ٚعٓٛإ ايدلٜس ا٫يهذل ْٞٚيػًط ١ايتعاقس َٚعًَٛات ا٫تصاٍ باملٛظـ املدتص يػطض
اؿص ٍٛعًَ ٢عًَٛات اضاؾ.١ٝ
رابعا -هب إٔ تتطُٔ ٚثا٥ل ايتأٖ ٌٝاملػبل:
أ .املعًَٛات املؿاض إيٗٝا يف ايؿكط ٠ثايجا/أ ،ب ،ز ٖٚـ أع. ٙ٬
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ب .املعًَٛات املؿاضايٗٝا يف املاز /10( ٠أٚ )٫ٚاملتعًك ١بايطًبات املكسَ َٔ ١ا٥ت٬ؾات َكسَ ٞايعطا٤ات.
زَ .تطًبات ا٭ًٖٚ ١ٝايتأٖ ٚ ،ٌٝاملعًَٛات  ٚايٛثا٥ل ايٛادب تكسميٗا َٔ َكسَ ٞطًبات ايتأٖ٫ ٌٝثبات تًبٝتِٗ هلصٙ
املتطًبات.
ز .تعًُٝات اعساز  ٚتكس ِٜطًبات ايتأٖ ٌٝاملػبل مبٛدب ايُٓاشز ايكٝاغ ١ٝاييت تصسض عٔ َسٜط ١ٜايتعاقسات اؿه١َٝٛ
يف ٚظاض ٠ايتدطٝط.
َ .ٙعًَٛات س ٍٛإدطا٤ات اؿص ٍٛعً ٢تٛضٝح ٚثا٥ل ايتأٖ.ٌٝ
َ .ٚعًَٛات عٔ تطبٝل ٖاَـ ا٭ؾطً ١ٝاحملً ١ٝاشا َا مت تطبٝل شيو يف عًُ ١ٝايتعاقس.
خاوضا -يػًط ١ايتعاقس إزخاٍ أ ١ٜتعس٬ٜت عًٚ ٢ثا٥ل ايتأٖ ٌٝاملػبل بإصساض َ٬سل يف أٚ ٟقت قبٌ املٛعس ايٓٗاٞ٥
يتكس ِٜايطًبات ٚ ،تعتدل ٖص ٙامل٬سل يًتعس٬ٜت دع٤ا َٔ ٚثا٥ل طًب ايتأٖ ٌٝاملػبل.
صادصا -يػًط ١ايتعاقس متسٜس ؾذل ٠اإلع( ٕ٬سػب اؿاد )١يػطض َٓح املتكسَني بطًبات ايتأٖٚ ٌٝقتا َعك ٫ٛ٭خص
ايتعس٬ٜت بعني ا٫عتباض عٓس إعساز طًباتِٗ َٔ خ ٍ٬إصساض ًَشل يإلع ٕ٬أ ٚاؾعاض َباؾط ؾُٝع َكسَٞ
ايطًبات ايص ٜٔتػًُٛا ٚثا٥ل ايتأٖ ٌٝاملػبل ْٚؿطٖا يف ْؿؼ ايصشـ اييت ْؿط ؾٗٝا اإلع ٕ٬أَ ٍٚط ٚ ٠نصيو
عً ٢ايبٛاب ١ا٫يهذل ١ْٝٚايطزل ١ٝاملٛسس ٠يًتعاقسات ايعاَ ٚ ١املكطضٚ ٠ؾل املاز /70( ٠عاؾطا  ٚساز ٟعؿط) َٔ
ٖص ٙايتعًُٝات.
صابعا -هب عً ٢املتكسَني يًتأٖ ٌٝاملػبل تعب ٚ ١٦انُاٍ مناشز طًب ايتأٖ ٚ ٌٝتكس ِٜايٛثا٥ل ايجبٛت ١ٝاملطًٛبٚ ١
املصنٛض ٠يف ٚثا٥ل ايتأٖٚ ،ٌٝهب تكس ِٜايطًبات يف َػًـ َػًل  ٚكت ّٛيف ايعَإ  ٚاملهإ احملسز ٜٔيف ا٫ع،ٕ٬
ٚقس ٜطؾض ايطًب يف ساٍ ؾؿٌ َكسّ ايطًب يف تكس ِٜاملعًَٛات ٚايٛثا٥ل املطًٛب ١يف ٚثا٥ل ايتأٖ ٌٝاملػبل.
ثاوٍا -تك ّٛغًط ١ايتعاقس بتؿه ٌٝؾٓ ١يؿتح  ٚتك ِٝٝطًبات ايتاٖ .ٌٝتكٖ ّٛص ٙايًذٓ ١مبطادع ٚ ١ؾشص  ٚتك ِٝٝمجٝع
ايطًب ات املكسَٚ ١ؾكا يًُتطًبات املٓصٛص عًٗٝا يف ٚثا٥ل ايتأٖ ٌٝاملػبل يتشسٜس املتكسَني املًٖ٪ني ٚ ،عً٢
غًط ١ايتعاقس إخطاضمجٝع املتكسَني بازلا ٤اٚي٦و ايص ٜٔدط ٣تأٖٚ ،ًِٗٝاعساز قاضط بادطا٤ات ايتأٖ ٌٝاملػبل.
تاصعاٜ -تِ اضغاٍ زعَ ٠ٛباؾط ( ٠فاْا) ملكسَ ٞايطًبات ايص ٜٔادتاظٚا َطسً ١ايتأٖ ٌٝاملػبل يًُؿاضن ١يف املٓاقصٚ ١
تكس ِٜعطا٤اتِٗ عً ٢إٔ ٜ ٫كٌ ايعسز عٔ ث٬ثًٖ٪َ ١ني.
عاعزا -اشا نإ عسز َكسَ ٞايطًبات املًٖ٪ني اقٌ َٔ ث٬ث ،١يػًط ١ايتعاقس ايتش ٍٛاىل ادطا ٤ايتأٖ ٌٝاي٬سل ٚزع٠ٛ
َكسَ ٞايعطا٤ات املًٖ٪ني يًُؿاضن ١يف املٓاقص ،١أ ٚاعاز ٠ادطا٤ات ايتأٖ ٌٝاملػبل بعس اعاز ٠ايٓعط يف
ا٫دطا٤ات ايػابك.١
املادَ  - 64 -وثآل املٍاقصُ Bidding Documents
عً ٢غًط ١ايتعاقس تطُني ٚثا٥ل املٓاقصَ ١ا ٜأت:ٞ
أوالٚ -صـ ملٛضٛع ايتعاقس مبا يف شيو أٚ ٟصـ ؾين ضطٚض ٚ ،ٟاملدطدات املطًٛبَ ٚ ١ػتٜٛات ا٭زا ٚ ٤غرلٖا َٔ
املٛاصؿات.
ثاًٌا -تعطٜـ بػًط ١ايتعاقس ٚ ،اغِ املٛظـ املعني ملتابع ١ا٫غتؿػاضات املتعًك ١باملٓاقص ٚ ١عٓٛاْ٘ املؿصٌ مبا يف شيو
عٓٛإ ايدلٜس اإليهذل.ْٞٚ
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ثالجاَ -تطًبات ا٭ًَٖٚ ١ٝتطًبات ايتأٖ ٌٝاييت هب إٔ ٜػتٛؾٗٝا َكسَ ٛايعطا٤ات يػطض اساي ١ايعكس اشا مل ٜهٔ
قس مت إدطا ٤ايتأٖ ٌٝاملػبل؛ َع ٚصـ يًُعًَٛات  ٚايٛثا٥ل اييت هب إٔ ٜكسَٗا َكسَ ٛايعطا٤ات َٔ أدٌ
إظٗاض تًبٝتِٗ هلص ٙاملتطًبات مبا يف شيو:
أ .ا٭ؾػاٍ املُاثً ١اييت مت تٓؿٝصٖا أ ٚقٝس ايتٓؿٝص  ٚاملٜ٪س َٔ ٠أصشاب ايعٌُ ش ٟٚايصً.١
ب٬ٖ٪َ .ت ايهٛازض ايؿٓ ٚ ، ١ٝاملدتصني ايص ٜٔغٝعًُ ٕٛبٛقت ناٌَ ا ٚدع ٞ٥اثٓا ٤ؾذل ٠تٓؿٝص املؿاضٜع ا ٚعكٛز
ا٫غتؿاضات.
ز .املعًَٛات ايٛادب تكسميٗا َٔ ا٥ت٬ؾات َكسَ ٞايعطا٤ات ٚؾل أسهاّ املاز.)10( ٠
رابعا -ايًػ ١أ ٚايًػات اييت غتػتدسّ يف ؼطرل ايعطا٤ات .
خاوضا -تاضٜذ ٚ ٚقت َ ٚهإ ؾتح ايعطا٤ات ايعًين ٚ ،ا٫ؾاض ٠اىل اْ٘ ميهٔ ملكسَ ٞايعطا٤ات أ ٚممجً ِٗٝسطٛض
دًػ ١ؾتح ايعطا٤ات .
صادصا -ؾذل ٠ايص٬س ١ٝاملطًٛب ١يًعطا٤ات ٚ ،ا٫ؾاض ٠إىل اَهاْ ١ٝغشب َكسَ ٞايعطا٤ات يعطا٤اتِٗ أ ٚتعسًٜٗا زٕٚ
َصازض ٠ضُإ ايعطا ٤ؾكط قبٌ املٛعس ايٓٗا ٞ٥يتكس ِٜايعطا٤ات .
صابعا -بٝإ ٪ٜنس سعط ايؿػاز  ٚاملُاضغات ايكػط ٚ ١ٜايتٛاط ٚ ٪ايعطقً ٚ ١ا٫ستٝاٍ .
ثاوٍا -تٛضٝح َا إشا نإ تكس ِٜايعطا٤ات ايبس( ١ًٜعطاٜ ٤تطُٔ بسا ٌ٥ؾٓ ١ٝأ ٚتعاقس ١ٜيًؿطٚط  ٚاملٛاصؿات احملسز٠
يف ٚثا٥ل املٓاقصَ )١ػُٛسا اَ ٚطًٛبا ٚ ،ؼسٜس أَ ١ٜتطًبات تتعًل بتكسٖ ِٜص ٙايعطا٤ات  ٚططٜك ١تكُٗٝٝا إشا
تتطًب شيو .
تاصعا -بٝإ املٛعس املتؿل عً ٘ٝيعكس ادتُاع متٗٝس ٟخاص ملكسَ ٞايعطا٤ات املؿاضنني يف املٓاقص ١يًطز عً٢
اغتؿػاضاتِٗ ،إشا نإ َجٌ ٖصا ا٫دتُاع كططا ي٘ ٚ ،تٛضٝح نٝؿ ١ٝتكس ِٜا٫غتؿػاضاتٜٓ .بػ ٞإٔ ٜعكس
ا٫د تُاع املصنٛض عً ٢ا٭قٌ يف َٓتصـ ا٫طاض ايعَين احملسز يًُٛعس ايٓٗا ٞ٥يتكس ِٜايعطا٤ات َع َطاعآَ ٠ح
َكسَ ٞايعطا٤ات ايؿطص ١إلدطا ٤ايعٜاضات املٝساْ ،١ٝإٕ تطًب شيوَ ،ع ايتٛضٝح بإ قطط ا٫دتُاع غرلغٌ
إىل مجٝع َكسَ ٞايعطا٤ات ايص ٜٔظٚزتِٗ غًط ١ايتعاقس بٛثا٥ل املٓاقص.١
عاعزا-
أ .بٝإ ٜؿرل إىل ايتصٓٝـ  ٚاملػت ٣ٛاملطًٛب ملكاٚيَ ٞؿاضٜع ا٭ؾػاٍ /ٚأ ٚؾطط تكس ِٜؾٗاز ٠تأغٝؼ ؾطن١
املكا٫ٚت ٚ ،اداظ ٠مماضغ ١املٗٓ ١يًؿطنات اهلٓسغ ١ٝاملطخص ١ضزلٝا.
ب .أَا بايٓػب ١يًؿطنات ا٭دٓبـ ١ٝؾتكبٌ ؾٗازات ايتأغٝؼ  ٚايٓعاّ ايساخً ٚ ٞخطابات املؿٛضني بايتٛقٝع  ٚاملصازم
عًٗٝا سػب ا٭ص ٚ ،ٍٛميهٔ طًب َعًَٛات أخط ٣عً ٢أغاؽ ؾطٚط املٓاقص ٚ ١ايتعًُٝات شات ايصً ١املعُ ٍٛبٗا.
ز .عًَ ٢كسَ ٞايعطا٤ات ا٫داْب عٓس َؿاضنتِٗ يف املٓاقص ١احملً ١ٝتكس ِٜايٛثا٥ل اييت تجبت تًبٝتِٗ ملتطًبات زضد١
ايتصٓٝـ املطًٛب ١مبٛدب ْعاّ تصٓٝـ املكاٚيني املعُ ٍٛبٜ٘ٚ ،ؿطٌ اغتدساّ ٖاَـ ا٫ؾطً ١ٝاحملً ١ٝملجٌ ٖص ٙاملؿاضن.١
حادٍ عغزَٛ -اصؿات ايعًُ ١أ ٚايعُ٬ت يًعطا٤ات املكسََ ١ع ا٫ؾاض ٠اىل إٔ ايعطا٤ات احملً ١ٝهب إٔ ته ٕٛبايسٜٓاض
ايعطاق ،ٞيف سني ته ٕٛايعطا٤ات ايسٚي ١ٝبا ١ٜعًُ ١قابً ١يًتشَ ٌٜٛع ؼسٜس َصسض  ٚتاضٜذ غعط
ايصطف ايص ٟغٝػتدسّ يًُكاضْ ١بني ايعطا٤ات املػعط ٠بعُ٬ت كتًؿ.١
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ثاٌٌ عغز -بٝإ ٜٛضح إ غًط ١ايتعاقس غرل ًَعَ ١بكب ٍٛاقٌ ايعطا٤ات غعطا عً ٢سػاب املٛاصؿات ايؿٓ ٚ ١ٝؾطٚط
َ ٚتطًبات ايتأٖ.ٌٝ
ثالح عغز -بٝإ ٜٛضح دٛاظ قٝاّ غً ط ١ايتعاقس بإيػا ٤املٓاقص ١قبٌ اصساض نتاب ا٫ساي ١اغتٓازا إىل أغباب َدلض٠
ز ٕٚأ ٟتعٜٛض ملكسَ ٞايعطا٤ات باغتجٓا ٤مثٔ ؾطاٚ ٤ثا٥ل املٓاقص .١ايص ٟهب اعازت٘ ملكسَٞ
ايعطا٤ات.
رابع عغز -بٝإ ٜٛضح عسّ ايػُاح ملكسَ ٞايعطا٤ات ؾطب أ ٚإدطا ٤أ ٟتػٝرل عً ٢أ َٔ ٟؾطٚط ٚثا٥ل املٓاقص.١
خاوط عغز -بٝإ إٔ غًط ١ايتعاقس ؼتؿغ عل تعسٚ ٌٜثا٥ل املٓاقص ١يف أٚ ٟقت قبٌ املٛعس ايٓٗا ٞ٥يتكس ِٜايعطا٤ات،
عٔ ططٜل إصساض َ٬سل تؿصٌ ٖص ٙايتعس٬ٜت  ٚتطغٌ ؾُٝع أٚي٦و ايص ٜٔظٚزتِٗ غًط ١ايتعاقس
بٛثا٥ل املٓاقص ٚ ،١تؿهٌ ٖص ٙامل٬سل أٜطا دع٤ا َٔ ٚثا٥ل املٓاقص.١
صادظ عغز-
أ .مجٝع املعاٜرل  ٚاملٓٗذ ١ٝاييت غٝتِ تطبٝكٗا يف تكَ ٚ ِٝٝكاضْ ١ايعطا٤ات  ٚ ،ايتٛضٝح َا اشا نإ غٝتِ تطبٝل ا١ٜ
َعاٜرل أخط ٣غرل ايػعط َجٌ ؼً ٌٝنًؿ ١زٚض ٠اؿٝا ( ٠عٛاٌَ َجٌ اغتٗ٬ى ايطاقٚ ١نًـ ايتصًٝح  ٚايصٝاْٚ ١
ايك ١ُٝاملتبك ١ٝيف ْٗا ١ٜاـسَ ٚ ،) ١ا٭زا ٤ايب.ٞ٦ٝ
ب .اغًٛب تك ِٝٝاملعاٜرل ايػعط ٚ ١ٜأَ ١ٜعاٜرل غرل غعط. ١ٜ
ز .سػاب املهاؾ ٧ايٓكس ٟيًُعاٜرل غرل ايػعط ١ٜإشا نإ شيو ممهٓاَ ،ع بٝإ وسز أ َٔ ٣املعاٜرل غرل ايػعط ١ٜاييت
غٝتِ تكُٗٝٝا ٚؾل قاعس ٠ايٓذاح /ايؿؿٌ يٝتِ تكُٗٝٝا عً ٢أغاؽ ْكاط اؾساض ٚ ،٠تٛضٝح ايهٝؿ ١ٝاييت غٝتِ بٗا
ؼسٜس ايعطا ٤ايص ٟوكل أؾطٌ ق ١ُٝيًُاٍ ايعاّ ٚؾكا هلص ٙايؿكط. ٠
ز .املعازي ١اييت غتػتدسّ يف استػاب اٚ٫ظإ يهٌ أْٛاع املعاٜرل اييت غتعتُس يف ايتك ٚ ِٝٝؼسٜس ايعطا ٤ا٭ؾطٌ ٚؾل
املعاٜرل ايػعط ٚ ١ٜاملعاٜرل غرل ايػعط ١ٜغرل ايكابً ١يًُهاؾ ٧ايٓكس.ٟ
صابع عغز -ايؿطٚط ايتعاقس ١ٜايطٝ٥ػ ٚ ، ١ايططٜك ١املتٛقع٫ ١ستػاب املػتشكات املايَ ١ٝجٌ غعط ايٛسس ٠أ ٚاملبًؼ
املكطٛع أ ٚايٓػب ١أ ٚططم ايتػعرل ا٭خط ٣املٓصٛص عًٗٝا يف ؾطٚط املٓاقصَ ١ع بٝإ تػًػٌ ا٭غبك١ٝ
املطدع ١ٝيٛثا٥ل ايعكس.
ثاوَ عغز -طًب ؼسٜس غعط عكٛز ا٫غترلاز ٚؾكا ملهإ ايتػً ٚ ِٝؾطٚط ايؿشٔ ا٭خط ٣نُا ٖ ٛقسز يف ٚثا٥ل
املٓاقص ١أ ٚايٛاضز ٠يف ا٫صساض املعُ ٍٛب٘ سايٝا يف املصطًشات ايتذاض ١ٜايسٚي.INCOTERMS ١ٝ
تاصع عغز -بٝإ ٜٛضح إٔ غًط ١ايتعاقس قس تعٜس أ ٚتكًٌ َٔ ايػًع أ ٚاـسَات املطاز ايتعاقس عً ٢تٓؿٝصٖا ،عٓس
ايططٚضَ ،٠ع َطاعا ٠اسهاّ املاز / 4( ٠ثاْٝاٖ /ـ .)ٚ ،
عغزوُ -ا٫ؾاض ٠اىل اْ٘ هٛظ يػًط ١ايتعاقس تكػ ِٝايػًع أ ٚاـسَات املٓ ٟٛايتعاقس عًٗٝا اىل سعّ ) ،(lotsؾطٜط١
شنط َجٌ ٖصا ايتكػ ِٝيف ؾطٚط املٓاقص١؛  ٚايتٛضٝح َا إشا نإ َػُٛسا ملكسَ ٞايعطا٤ات تكسِٜ
عطا٤اتِٗ ؿعَ ١ؾكط َٔ ايبٓٛز املٓ ٟٛايتعاقس عًٗٝا ٚ ،بٝإ أ ٟتكػ ِٝيًػًع أ ٚا٫ؾػاٍ اىل سعّٚ ،هب
ٚصـ اؿعَ ١أ ٚاؿعّ اييت هٛظ تكس ِٜايعطا٤ات مبٛدبٗا ٚ ،نصيو ططٜك ١تكٖ ِٝٝص ٙاؿعّ .
واحدوعغزوُ-تٛضٝح اؾس ٍٚايعَين يًؿشٔ ٚاغًٛب ٚٚغاَٛٚ ٌ٥اصؿات ٚطبٝع١ايتعبٚ ١٦ايتػًٝـ ٚأ١ٜعَ٬ات خاص١
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اثٍاُ وعغزوُ -ؼسٜس ايؿذل ٠اي٬ظَ ١يتٓؿٝص ايعكس أ ٚػٗٝع ايػًع.
ثالثُ وعغزوَُٛ -اصؿات ضُإ ايعطا ٚ ٤ضُإ سػٔ ايتٓؿٝص ٚؾكا ٭سهاّ ٖص ٙايتعًُٝات اشا َا طًبت  ،مبا يف
شيو ايٓٛع  ٚاملبًؼ املطًٛب  ٚايُٓاشز ايٛادب اعتُازٖا يف تٓع ِٝايطُاْات؛  ٚهب تطُني ٚثا٥ل
املٓاقص ١منٛشدا يًتعٗس اـط ٞايطأَ اشا َا طًب بس َٔ ٫ضُإ ايعطا.٤
أربعُ وعغزوُ -عٓسَا تتطًب ايػًع اييت غٝتِ ايتعاقس عًٗٝا اغترلاز قطع غٝاض أَ ٚعسات ،يػًط ١ايتعاقس ايطًب
َٔ اجملٗع ضُإ ػٗٝع قطع ايػٝاض  ٚاملعسات املصنٛض ٠يؿذل ٠ظَٓ ١ٝقسز ٚ ٠بأغعاض تٓاؾػَ ١ٝتؿل
عًٗٝا بصٛضَ ٠ؿذلن.١
مخضُ وعغزوُ -إؾعاض س ٍٛسل َكسَ ٞايعطا٤ات يف تكس ِٜايؿهاَ ٚ ٣ٚطادعتٗا ٚؾكا يًُازٖ َٔ )63( ٠صٙ
ايتعًُٝات .
صتُ و عغزوَُ -عًَٛات عٔ تطبٝل ٖاَـ ا٭ؾطً ١ٝاحملً ١ٝاشا َا مت اعتُاز شيو يف عًُ ١ٝايتعاقس.
صبعُ وعغزوُ -أ ١ٜتعًُٝات أخط ٣إىل َكسَ ٞايعطا٤ات أٚ ٚثا٥ل أ ٚبٝاْات تتطًبٗا طبٝع ١ايعٌُ املطًٛب تٓؿٝصٙ
أ ٚايػًع املطاز ػٗٝعٖا أ ٚاـسَات املطًٛب تكسميٗا.
املادَ  - 65 -تىضًح وثآل املٍاقصُ Clarification of bidding documents

أوال -هب إٔ تتطُٔ ٚثا٥ل املٓاقص ١ايتٛص ١ٝملكسَ ٞايعطا٤ات بعٜاض ٚ ٠ؾشص َٛقع املؿطٚع  ٚاملٓطكـ ١احملٝطـ ١بـ٘
يًشص ٍٛعً ٢املعًَٛات اي٬ظَ ١إلعساز ايعطا ٚ ٤عًَ ٢ػٚ٪يٝتِٗ اـاص ، ١عٓـسَا ٜهـ ٕٛشيـو َٓاغـبا ٚ
ٜتشٌُ َكسَ ٛايعطا٤ات أ ١ٜتهايٝـ تذلتب عٔ أٖ َٔ ٟص ٙايعٜاضات.
ثاًٌا -ملكسّ ايعطا ٤اؿل يف طًب أ ١ٜتٛضٝشات بؿإٔ ٚثا٥ل املٓاقص ١قبٌ املٛعس احملسز يتكس ِٜايعطا٤ات  ٚضُٔ املس٠
ايعَٓ ١ٝاحملسز ٠يف ٚثا٥ل املٓاقص ٚ .١تك ّٛغًط ١ايتعاقس بايطز خطٝاً عً ٢ا٫غتؿػاضات ايـيت ٜكـسَٗا َكـسَٛ
ايعطا٤ات ضُٔ املس ٠ايعَٓ ١ٝاحملسز ٠هل ا اٜطا يف ٚثا٥ل املٓاقصٜ ٚ .١طغٌ ايطز عًٖ ٢ص ٙا٫غتؿػاضات إىل مجٝع
َكسَ ٞايعطا٤ات املؿاضنني يف عًُ ١ٝايتعاقس ز ٕٚا٫ؾصاح عٔ َكسّ ايعطا ٤ايص ٟطًب ايتٛضٝح.
ثالجا -عً ٢غًط ١ايتعاقس إ تطغٌ قطط ا٫دتُاع ايتُٗٝسٚ ، ٟمجٝع ا٫غتؿػاضات اييت تطز َٔ َكسَ ٞايعطا٤ات
( ز ٕٚؼسٜس َصازضٖا ) ٚا٫دابات عًٗٝا إىل مجٝع َكسَ ٞايعطا٤ات املؿاضنني يف عًُٝـ ١ايتعاقـس ٚ ،ميهـٔ
يػًط ١ايتعاقس تعـسٚ ٌٜثـا٥ل املٓاقصـ ١اشا اعتـدلت شيـو ضـطٚضٜا يف ضـ ٤ٛأ ٟاغتؿػـاض ٜكـسّ يف ا٫دتُـاع
ايتُٗٝسٚ ،ٟتٓعِ غًط ١ايتعاقس َجٌ ٖصا ايتعس ٌٜيف ًَشل ٜصسض ٜ ٚطاف اىل ٚثا٥ل املٓاقصٜ ٚ ، ١عُِ عً٢
مجٝع َكسَ ٞايعطا٤ات املؿاضنني  ٚيٝؼ ؾكط َٔ خ ٍ٬قطط ا٫دتُاع.
رابعاٜ ٫ -ؿهٌ عسّ سطٛض أَ َٔ ٟكسَ ٞايعطا٤ات ا٫دتُاع ايتُٗٝس ٟغببا يطؾض ايعطا.٤
الكضي الجاٌٌ – تكديي العطاْات Submission of bids

املادَ  - 66 -الفرتَ الشوًٍُ لتكديي العطاْات Time period for submission of bids

أوالَ -ع َطاعا ٠أسهاّ املاز ،) 12( ٠هب ؼسٜس املٛاعٝس ايٓٗا ١ٝ٥يتكس ِٜايعطا٤ات ،مبا يف شيو تكس ِٜايعطا٤ات يف
َطسًيت املٓاقص ١عًَ ٢طسًتني ٚ ،بعس َطسً ١ايتأٖ ٌٝاملػبل يف إدطا٤ات املٓاقص ١اييت تبسأ بايتأٖ ٌٝاملػبل،
ٚؾكا يًشسٚز املٓصٛص عًٗٝا يف املًشل (أ).
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ثاًٌا -يػًط ١ايتعاقس متسٜس ؾذل ٠تكس ِٜايعطا٤ات ؾطٜط:١
أ .اؿص ٍٛعً ٢املٛاؾك ١املػبك َٔ ١ضٝ٥ؼ غًط ١ايتعاقس أٜ َٔ ٚؿٛض٘.
ب .إصساضًَشل يإلعْ ٚ ٕ٬ؿط ٙيف ْؿؼ ايصشـ اييت ْؿط ؾٗٝا اإلع ٕ٬ا ٚ ٍٚ٫عً ٢ايبٛاب ١إ٫يهذل ١ْٝٚايطزل ١ٝاملٛسس٠
يًتعاقسات ايعاَ ١ايطزل ٚ ١ٝاملكطضٚ ٠ؾل املاز /70( ٠عاؾطا  ٚساز ٟعؿط) َع إضغاٍ ْػدَٗٓ ١ا إىل مجٝع املؿاضنني
يف املٓاقص ١يف ْؿؼ ايٛقت  ٚقبٌ تاضٜذ املٛعس ايٓٗا ٞ٥يتكس ِٜايعطا٤ات.
املادَ  – 67 -ضىاُ العطاْ Bid security

أوالَ -ع َطا عا ٠أسهاّ ايؿكط ٠ثايجا ،هب إٔ تتطُٔ ٚثا٥ل املٓاقص ١تكسَ ِٜكسَ ٞايعطا٤ات ضـُإ ايعطـا ٤مببًـؼ
َكطٛع ٜعازٍ ( َٔ ) ٪3-1ايهًؿ ١ايتكسٜط ١ٜيًعكس َع َطاعا ٠طبٝعت٘ ٚأُٖٝت٘:

أ .هب إٔ ٜه ٕٛضُإ ايعطا ٤غاض ٟاملؿع ٍٛملسَٜٛ )28( ٠ا بعس تاضٜذ اْتٗا ٤ص٬س ١ٝايعطا ٤ا٭صً ٞأ ٚتاضٜذ
اْتٗا ٤متسٜس ايص٬سَ ،١ٝع تجبٝت اؾٗ ١املػتؿٝس ٚ ٠اغِ املؿطٚع اَٛ ٚضٛع ايتعاقس نُا َٖٓ ٛصٛص عً ٘ٝيف
ٚثا٥ل املٓاقص.١
ب .هب إٔ ٜه ٕٛضُإ ايعطا ،٤اشا قسّ عً ٢ؾهٌ خطاب ضُإ بٓه ٞأ ٚؾٝو َصسم ،صازضا أَ ٚطُْٛا َٔ بٓو
َطخص يف إقً ِٝنٛضزغتإ؛ ٚهب إٔ ٜه ٕٛأٜطا غرل َؿطٚط  ٚغرل قابٌ يًٓكض ٚ ،بايك ٚ ١ُٝايعًُ ١املجبتني يف
ٚثا٥ل املٓاقص ٚ ،١ته ٕٛضُاْات ايعطا٤ات يف املٓاقصات ايسٚيَ ١ٝكبٛي ١عً ٢ؾهٌ ضُاْات بٓه ١ٝصازضَٔ ٠
ايبٓٛى ا٭دٓبـ( ١ٝغرل ايعاًَ ١يف ايعطام) املعتُس ٠يس ٣ايبٓو املطنع ٟي٬قً.ِٝ
ز .هب إٔ تصسض ضُاْات عطا٤ات ا٥ت٬ؾات َكسَ ٞايعطا٤ات باغِ ا٥٫ت٬ف ايصٜ ٟكسّ ايعطا ٤أ ٚباغِ ايؿطٜو
املد ٚ .ٍٛيف اؿا٫ت اييت ٜه ٕٛؾٗٝا ا٥ت٬ف َكسَ ٞايعطا٤ات غرل َػذٌ قاْْٝٛا يف ٚقت تكس ِٜايعطا ،٤هب
إٔ ٜصسض خطاب ايطُإ باغِ مجٝع ؾطنا ٤املػتكبٌ يف ا٥٫ت٬ف.
ثاًٌا -هب َصازض ٠ضُاْات ايعطا ٤يف اؿا٫ت اٯت ١ٝسصطا:
أ .غشب أ ٚتعس ٌٜايعطا ٤بعس املٛعس ايٓٗا ٞ٥يتكس ِٜايعطا٤ات.
ب .ضؾض َكسّ ايعطا ٤قب ٍٛتصشٝح خطأ سػابٜ ٞعٗط يف عطا٘٥؛ َع َطاعا ٠أسهاّ املاز/32 ٠ثايجا.
ز .عسّ تٛقٝع ايعكس مبٛدب ٚثا٥ل املٓاقص ١أ ٚعسّ تكس ِٜضُإ سػٔ ايتٓؿٝص.
ثالجا -عً ٢غًطات ايتعاقس ايًذ ٤ٛاىل ايتعٗس اـط ٞايطأَ يًعطا ٤مبٛدب ايصٝػ ٚ ١ا٫ضؾـازات ايـيت تصـسضٖا
ٚظاض ٠ايتدطٝط يف اؿا٫ت اييت ٜ ٫عتدل اغتدساّ ضُإ ايعطآَ ٤اغبا يًعكٛز ايصػرل ٠ضُٔ اؿسٚز املٓصٛص
عًٗٝا يف املًشل (أ)ٜٓٚ .ص ايتعٗس اـط ٞعًَٛ ٢اؾكَ ١كسّ ايعطا َٔ ٤خ ٍ٬ايتٛقٝع عً ٚ ٘ٝتكسمي٘ َع ايعطا٤
إىل ايتطبٝل ايتًكا ٞ٥يعكٛب ١اؿطَإ َٔ املؿاضن ١ملس ٠قسز َٔ ٠ايعَٔ (غٓٚ ١اسس ٠اىل غٓتني) يف ساٍ سص ٍٛاسس
ايعطٚف املؿاض إيٗٝا يف ايؿكط( ٠ثاْٝا) ،ؾطٜط ١إٔ ٜه ٕٛتطبٝل َبسأ ايتعٗس اـطَ ٞجبتا يف ٚثا٥ل املٓاقصٚ ١إ
ٜطبل عًَ ٢كسَ ٞايعطا٤ات ناؾ.١
املادَ  - 68 -تكديي العطاْات Submission of bids

أوال -هب تكس ِٜايعطا ٤خطٝا َٛ ٚقع اصٛيٝاَ ،ع َطاعا ٠ايؿكط ٠خاَػا ٚ ،يف َػًـ ٚاسس َػًل  ٚكت ّٛعً ٢ايعٓٛإ
احملسز يف ٚثا٥ل املٓاقص .١ميهٔ تكس ِٜايعطا٤ات بايٝس أ ٚعٔ ططٜل ايدلٜس املػذٌ أ ٚعٔ ططٜل ايدلٜس ايػطٜع أ ٚعٔ
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ططٜل ايٛغا ٌ٥اإليهذل ١ْٝٚإشا َا زلشت بصيو ٚثا٥ل املٓاقصٚ ١ؾكا هلـص ٙايتعًُٝـات .هـب عًـ ٢غـًط ١ايتعاقـس
ا٫غتعساز ٫غتكباٍ ايعطا٤ات َٔ ٚقت تٛظٜع ٚثا٥ل املٓاقص ١ست ٢اْكطا ٤املٛعس ايٓٗا ٞ٥يتكـس ِٜايعطـا٤ات ٚ
هب عسّ تػًِ ايعطا٤ات ايٛاضز  ٠بعس املٛعس ايٓٗا ٞ٥يتكس ِٜايعطا٤ات  ٚتعاز ز ٕٚؾتح.
ثاًٌا -عً ٢غًط ١ايتعاقس ضُإ احملاؾع ١عً ٢ايعطا٤ات املكسَ ١بططٜك ١آَٓ ٚ ١غط ١ٜز ٕٚؾتح قبٌ املٛعس ايٓٗاٞ٥
يتكس ِٜايعطا٤ات  ٚاْعكاز دًػ ١ايؿتح.
ثالجا -هب ا٫ستؿاظ بايعطا٤ات يف صٓسٚم خاص بايسا٥ط ٠املدتصَ ١سع ١َٛبٛصٌ تػًِ يف ْػدتني ،تعطـْ ٢ػـد١
ٚاسس ٠ملكسّ ايعطا ٤أ َٔ ٚىٛي٘ يف سني ؼؿغ ايٓػد ١ايجاْ ١ٝيف ايسا٥ط ٠املدتص .١باإلضاؾ ١إىل شيو ،هب تػذٌٝ
املعًَٛات ا٫ت ١ٝيف غذٌ خاص:
أ .اغِ  ٚضقِ املٓاقص ١عً ٢ايٓش ٛاملصنٛض يف ٚثا٥كٗا.
ب .اغِ َكسّ ايعطا ٤أ ٚاملُجٌ املؿٛضَ ،ع عٓٛاْ٘ ايهاٌَ زاخٌ اقً ِٝنٛضزغتإ أ ٚخاضد٘ َع ايٛثا٥ل اييت تجبت ٖصٙ
ايتؿاص.ٌٝ
ز .اغِ  ٚعٓٛإ  ٚتٛقٝع ساٌَ ايعطا.٤
زٚ .قت  ٚتاضٜذ تكس ِٜايعطا.٤
 .ٙاملطؾكات اإلضاؾ ١ٝاملكسََ ١ع ايعطا ،٤إٕ ٚدست.
رابعاا -ميٓع ايهؿـ عٔ أَ ١ٜعًَٛات بؿإٔ أزلاٚ ٤عٓاَ ٜٔٚكسَ ٞايعطا ٤ات أ ٚممجً ِٗٝخ ٍ٬ايؿذل ٠ايػـابك ١يؿـتح
ايعطا٤ات يًشؿاظ عً ٢غط ١ٜاإلدطا٤ات.
خاوضا -ادطا٤ات ايتكس ِٜمبػًؿني :إغتجٓا٤ا َٔ عًُ ١ٝايتعاقس مبػًـ ٚاسس ٚ ،يػطض ايتعاقس عً ٢ا٭ؾػاٍ  ٚايػـًع
َٚؿاضٜع تػًَ ِٝؿتاح شات ايطبٝع ١املعكس:٠
أ .باإلَهإ إغتدساّ اغًٛب ايتعاقس مبػًؿني ،إشا َا ْصت ٚثا٥ل املٓاقص ١عً ٢شيو.
ب .عٓس ايتعاقس مبػًؿني ،هب تكسَ ِٜػًـ يًعطض ايؿين َ ٚػًـ ثإ يًعطض املاي ٞبؿهٌ َػتكٌ يف ْؿؼ ايٛقتٚ ،
ػط ٟهلُا عًُ ١ٝايتك ِٝٝبؿهٌ َػتكٌ أٜطا.
ز .هب إٔ تّٛؾط ٚثا٥ل املٓاقص ١ملكسَ ٞايعطا٤ات املعًَٛات ايططٚض ١ٜيًدطٛات ايٛادب إتباعٗا إلدطا٤ات ايتعاقس
مبػًؿني .نُا هب إعَ ّ٬كسَ ٞايعطا٤ات عٔ أَ َٔ ٟتطًبات اؿس ا٭زْ ٢ايؿٓ ١ٝاييت هب إٔ تػتٛؾٗٝا ايعطٚض
ايؿٓ ١ٝيػطض ؾتح ايعطٚض املاي ١ٝاملكابً ١هلا َع َعاٜرل ٚإدطا٤ات تك ِٝٝايسضدات ،ؾط ٬عٔ ٚدٛب زعَ ٠ٛكسَٞ
ايعطا٤ات ؿطٛض ايؿتح ايعًين يهٌ َٔ ايعطٚض ايؿٓٚ ١ٝايعطٚض املاي ١ٝبؿهٌ َػتكٌ.
زٜٓ .بػ ٞؾتح املػًؿات اييت ؼ ٟٛايعطٚض ايؿَٓ ١ٝباؾط ٠بعس ْؿاش املٛعس ايٓٗا ٞ٥يتكس ِٜايعطا٤ات ٚعطٛض َٔ ٜطغب
َٔ َكسَ ٞايعطا٤ات .نُا هب سصط ؾتح املػًؿات يًعطٚض املاي ١ٝاملكابً ١يًعطٚض ايؿٓ ١ٝاييت ساظت عً ٢ايسضدات
املطًٛب ١يًٓذاح ٚعطٛض َٔ ٜطغب َِٓٗ.
الكضي الجالح – فتح وتكًًي العطاْات Opening and evaluation of bids

املادَ  - 69 -جمضُ فتح العطاْات Bids-opening session

أوال -عً ٢ضٝ٥ؼ ؾٓ ١ؾتح ايعطا٤ات ايكٝاّ مبا ٜأت:ٞ
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أ .ايتشكل َٔ سطٛض مجٝع أعطا ٤ايًذٓ ١قبٌ ؾتح ايعطا٤ات ٚ .يف ساي ١غٝاب بعض ا٭عطا ٤عً ٢ضٝ٥ؼ غًط١
ايتعاقس أٜ َٔ ٚؿٛض٘ تعٝني بس ٤٫عِٓٗ بتدصصات مماثً.١
ب .ايتشكل َٔ إٔ مجٝع املتطًبات اي٬ظَ ١يؿتح ايعطا٤ات َتاس ١قبٌ املٛعس ايٓٗا ٞ٥يتكس ِٜايعطا٤ات.
ثاًٌا -هب ؾتح ايعطا٤ات يف املٛعس  ٚاملهإ احملسز ٜٔيف ٚثٝك ١املٓاقص ١أ ٚأ ٟتعس ٌٜعًٗٝا .عً ٢ؾٓ ١ؾتح ايعطا٤ات
املباؾط ٠يف دًػ ١ؾتح ايعطا٤ات ؾٛض اْتٗا ٤املٛعس ايٓٗا ٞ٥يتكس ِٜايعطا٤ات أ ٚبعس شيو عٓس ايططٚضٚ ٠بأزْ٢
ؾاصٌ ظَين ٭غباب يٛدػتٚ ١ٝبٓا ٤عًَٛ ٢اؾك ١ضٝ٥ؼ غًط ١ايتعاقس أ َٔ ٚىٛي٘ يٝتػٓ ٢ايبس ٤بؿتح
ايعطا٤ات اي عًين عطٛض ايطاغبني َٔ َكسَ ٞايعطا٤ات أ ٚممجً ِٗٝاملدٛينيٜ .هَ ٕٛكسَ ٛايعطا٤ات أ ٚممجًِٖٛ
املدٛي ٕٛغرل ًَعَني عطٛض دًػ ١ؾتح ايعطا٤ات.
ثالجا -عً ٢غًط ١ايتعاقس ضؾض أ ٟعطاٜ ٤طز بعس املٛعس ايٓٗا ٞ٥يتكس ِٜايعطا٤ات  ٚاعازت٘ إىل املطغٌ بس ٕٚؾتح.
رابعا -هب إٔ ٜكطأ بصٛت َػُٛع اغِ ٚعٓٛإ َكسّ ايعطاٚ ،٤أ ١ٜاْػشابات أ ٚتعس٬ٜت ٚضزت قبٌ املٛعس ايٓٗاٞ٥
يتكس ِٜايعطا٤اتٚ،املبًؼ اإلمجاي ٞيهٌ عطاٚ،٤أ ١ٜخصَٛات  ٚ ،أغعاض أ ١ٜبساَ ٌ٥عطٚضٚ ٚ ،١دٛز ضُإ ايعطا ٤اٚ
عسّ ٚدٛز ٙاشا نإ َطًٛباٚ ،ق ١ُٝايطُإٚ ،ايٛثا٥ل املطًٛبٚ ١غرل َطؾك ١بايعطاٚ،٤تػذٌ ٖص ٙاملعًَٛات يف احملطط
املؿاض إي ٘ٝيف ايؿكط( ٠خاَػا) ٚهب تٛؾرل ْػد َٔ ١ايتكطٜط ٭َ ٟكسّ عطاٜ ٤طًب شيو َع ايٓؿط يف يٛس ١ا٫عْ٬ات
٫هٛظ اؽاش أ ٟقطاض بؿإٔ اعتباض أ ٟعطاَ ٤طؾٛضا أ ٚغرل َ ٌٖ٪أ ٚا٫ع ٕ٬عٔ شيو يف دًػ ١ؾتح ايعطا٤ات.
خاوضا-
أ .هب تس ٜٔٚاٯت ٞيف قطط ايًذٓ:١
 .1املعًَٛات املكطٚ ٠٤ٚؾل ايؿكط( ٠ضابعا).
ٚ .2دٛز ا٭ختاّ أ ٚأختاّ ايؿُع يًػط ١ٜعًَ ٢ػًؿات ايعطا.٤
 .3ايعطا٤ات اييت  ٫تتطُٔ ضُإ ايعطا ٤املطًٛب يف ٚثا٥ل املٓاقص.١
 .4ايعطا٤ات اييت تػتٓسعً ٢ؽؿٝض بٓػب ١ٜٛ٦َ ١قسز ٠أَٚبًؼ َكطٛع َٔ ق ١ُٝايعطا٤ات ا٭خط ٣املكسَ ١هلصٙ
املٓاقص١
 .5ايعطا٤ات املعسي ١ؾٓٝا /ٚأَ ٚايٝا ٚايبس ١ًٜعٔ ايعطا٤ات ا٭صً ١ٝاييت تتطًبٗا ؾطٚط املٓاقص ،١عٓسَا تػُح ٖصٙ
ايؿطٚط بايعطا٤ات ايبس ،١ًٜا ٫أْ٘  ٫هٛظ تكس ِٜايعطا٤ات ايبسَ ١ًٜا مل تطؾل َع ايعطا٤ات ا٭صً ١ٝاملطًٛب.١
 .6عسز ايصؿشات امله ١ْٛيهٌ عطا.٤
ٚ .7ضع تأؾرلٚ ٠اضش ١س ٍٛنٌ ع ١َ٬أ ٚق ٛأ ٚإضاؾ ١أ ٚتصشٝح يف دس ٍٚايهُٝات املػعط َع تٛقٝع ضٝ٥ؼ ايًذٓ١
َع اـتِ.
ٚ .8ضع خط أؾك ٞظاْب نٌ بٓس غرل َػعط يف دس ٍٚايهُٝات املػعط َع تٛقٝع ضٝ٥ؼ ايًذَٓ ١ع اـتِ.
 .9ايتشكل َٔ ٚدٛز نتاب تؿٜٛض يً ؿدص املد ٍٛبايتٛقٝع عً ٢مجٝع صؿشات دس ٍٚايهُٝات املػعط ٚايٛثا٥ل املطؾك١
ْٝاب ١عٔ َكسّ ايعطا.٤
ب .هب إٔ ٜتطُٔ تكطٜط ايًذٓ ١امل٬سعات أ ٚايتشؿعات ايٛاضز ٠يف ايعطا٤ات ٚايٛثا٥ل املطؾك.١
زٚ .ضع عَ٬ات عً ٢مجٝع ايعٓٝات ٚايُٓاشز ٚايتصاَ ِٝاملكسََ ١ع ايعطا٤ات ٚؼسٜس أٚصاؾٗا ايعاَٚ ١زلاتٗا املُٝع٠
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ز .ختِ مجٝع صؿشات ايعطا ٤غتِ ايًذَٓ ١ع ختِ  ٚتٛقٝع ضٝ٥ؼ ايًذٓ ١عً ٢نتاب ايعطاٚ ٤دس ٍٚايهُٝات املػعط
هب ا٫ستؿاظ بايعطا٤ات بؿهٌ قهِ يتؿاز ٟأ ١ٜقاٚي ١يًت٬عب بصؿشات ايعطا٤ات.
 .ٙا٫ؾاض ٠بٛضٛح إىل املعًَٛات أ ٚايتؿاص ٌٝاييت مل تكسّ َع ايعطا ٚ ٤ايٛادب تٛؾرلٖا ٚؾكا يًتعًُٝات اىل َكسَٞ
ايعطا٤ات املٓصٛص عًٗٝا يف ٚثا٥ل املٓاقص ١مبا يف شيو ٚصٌ ؾطاٚ ٤ثا٥ل املٓاقص.١
 .ٚبعس ؾتح مجٝع ايعطا٤ات عً ٢ايٓش ٛاحملسز يف ٖص ٙايتعًُٝاتٜ ،ك ّٛضٝ٥ؼ ؾٓ ١ؾتح ايعطا٤ات مبا ٜأت:ٞ
 .1تجبٝت  ٚاع ٕ٬ا٭غعاض  ٚاملٛاصؿات ايؿٓٚ ١ٝؾذلات ايتٓؿٝص ملكسَ ٞايعطا٤ات نُا ٖ ٞقسز ٠يف عطا٤اتِٗ عً٢
يٛس ١اإلعْ٬اتَ ،ع ايتأنٝس عً ٢إٔ ٖص ٙا٭غعاض  ٚاملٛاصؿات عطض ١يًُطادع ٚ ١ايتك.ِٝٝ
ٜ .2ك ّٛضٝ٥ؼ ٚأعطاٚ ٤غهطترل ؾٓ ١ؾتح ايعطا٤ات بإعساز  ٚتٛقٝع ايتكطٜط َع شنط أ٬َ ١ٜسع ١بؿإٔ عٌُ ايًذٓ ١إٕ
ٚدست ٚميهٔ ملكسَ ٞايعطا٤ات أ ٚممجً ِٗٝاملؿٛضني اؿاضط ٜٔايتٛقٝع عً ٢تكطٜط ايًذٓ ١إشا نإ شيو عًُٝا.
ظ .تطؾع ايعطا٤ات َٚطؾكاتٗا بتكطٜط خاص يطٝ٥ؼ غًط ١ايتعاقس أ َٔ ٚىٛي٘ يتػًُٗٝا إىل ؾٓ ١ايتشً ٚ ٌٝايتك.ِٝٝ
املادَ  - 31 -الضزيُ و الٍشاُِ و الهفاَْ يف تكًًي العطاْات

Confidentiality, integrity and efficiency in evaluation of bids

أوال ٫ -هٛظ ٭َ ٟكسّ عطا ،٤بعس ؾتح ايعطا٤ات  ٚست ٢إؾعاض صاسب ايعطا ٤ايٓادح باساي ١املٓاقص ١عً ،٘ٝإدطا ٤أ١ٜ
اتصا٫ت غرل َطًٛبَ ١ع غًط ١ايتعاقس أ ٚقاٚي ١ايتأثرل باٚ ١ٜغ ١ًٝناْت عً ٢عًُ ١ٝؾشصٗا  ٚتكُٗٝٝا يًعطا٤ات.
ثاًٌا -أ ٫ .هٛظ ايهؿـ عٔ أَ ١ٜعًَٛات تتعًل بؿشص  ٚتٛضٝح  ٚتكَ ٚ ِٝٝكاضْ ١ايعطا٤ات ،أ ٚا ١ٜتٛصٝات
بؿإٔ اساي ١ايعكس ملكسَ ٞايعطا٤ات أ ٚ٭ ٟططف آخط غرل َؿذلى ضزلٝا يف ؾشص  ٚتك ِٝٝأَ ٚكاضْ ١ايعطا٤ات
أ ٚيف قطاض قب ٍٛايعطا ٚ ٤ست ٢ا٫ع ٕ٬عٔ اساي ١املٓاقص ١يصاسب ايعطا ٤ايؿا٥ع ٚاؾعاض مجٝع َكسَٞ
ايعطا٤ات بصيوَ ،ا مل ٜٓص ايكاْ ٕٛعً ٢خ٬ف شيو أ ٚبٓا ٤عً ٢أَط صازض عٔ قهُ ١كتص.١
ب .أ ١ٜقاٚي َٔ ١داْب َكسَ ٞايعطا٤ات يًتأثرل عً ٢غًط ١ايتعاقس يف ؾشصٗا يًعطا٤ات أ ٚقطاضٖا باساي١
ايعكس ت٪ز ٟإىل ضؾض عطا٤اتِٗ.
ثالجا٫ -هٛظ إضغاٍ ايعطا٤ات خاضز ا٫قً ِٝيتشًًٗٝا ٚ .هب عً ٢ا٫غتؿاضٜني ايعاًَني خاضز ا٫قً ِٝإضغاٍ ممجًِٗٝ
إىل ا٫قً ِٝإلدطا ٤ايتشًَ ،ٌٝا مل تهٔ طبٝع ١ايعٌُ تكتط ٞخ٬ف شيو.يطٝ٥ؼ غًط ١ايتعاقس املٛاؾك ١عًَ ٢جٌ
ٖصا اإلدطاٚ ٤ؾكا يًص٬سٝات ايٓاؾص ٠شات ايصً .١هب ا٫ستؿاظ بٛثا٥ل ايعطا٤ات ا٭صً ١ٝيس ٣غًط ١ايتعاقس
رابعا -ت٪ز ٟؾٓ ١ؼً ٚ ٌٝتك ِٝٝايعطا٤ات املؿهًٚ ١ؾل املازَٗ )69( ٠اَٗا يف ؾشص  ٚؼً ٌٝايعطا٤ات  ٚتكسِٜ
تٛصٝات اإلسايَ ،١ع ا٭خص بعني ا٫عتباض تٛقٝع  ٚاصساض نتاب اإلساي ١قبٌ اْتٗا ٤ؾذل ٠ص٬س ١ٝايعطا٤
املٓصٛص عًٗٝا يف ٚثا٥ل املٓاقص ١أ ٚاْتٗا ٤أ ٟمتسٜس هلا.
املادَ  - 31 -الفخص األولٌ لمعطاْات Initial examination of bids

أوال -تك ّٛؾٓ ١ؼًٚ ٌٝتك ِٝٝايعطا٤ات بؿشص ايعطا٤ات يتشسٜس:

أَ .اإشا ناْت ٖص ٙايعطا٤ات َهتًُ ١ضزلٝا َٛٚقعٚ ١ؾكا يًتعًُٝات اىل َكسَ ٞايعطا٤ات املٓصٛص عًٗٝا يف ٚثا٥ل
املٓاقص. ١
ب .ؾُٝا اشا ناْت ايٛثا٥ل املطًٛب ١يتشسٜس ايص٬س ١ٝايكاْ ٚ ١ْٝٛضُإ ايعطا ٤املطًٛب قس مت تٛؾرلٖا،
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زَٚ .ا إشا ناْت ٖص ٙايعطا٤ات َػتذٝب ١دٖٛطٜا يًُتطًبات ايؿٓ ٚ ١ٝايؿطٚط ايتعاقس ١ٜاملٓصٛص عًٗٝا يف ٚثا٥ل
املٓاقص.١
ثاًٌا -أ .تكطض ؾٓ ١ايتشً ٚ ٌٝايتك ِٝٝا٫غتذاب ١اؾٖٛط ١ٜيًعطا َٔ ٤قت ٣ٛايعطاْ ٤ؿػ٘.
بٜ .عتدل ايعطاَ ٤ػتذٝبا دٖٛطٜا اشا يبَ ٢تطًبات ٚثا٥ل املٓاقص ١ز ٕٚأ ٟامطاؾات ضٝ٥ػ.١
ز .ا٫مطاؾات ايطٝ٥ػ ٖٞ ١أ ١ٜاخت٬ؾات عٔ َتطًبات ٚثا٥ل املٓاقص ٚ ١اييت ،إشا قبًت ،غٛف:
 .1ت٪ثط بؿهٌ اغاغ ٞعً ٢دٛز ٚ ٠ازا ٤ا٫ؾػاٍ املٓصٛص عًٗٝا يف ايعكس.
 .2ت٪ثط بؿهٌ اغاغ ٞعً ٢سكٛم صاسب ايعٌُ أ ٚايتعاَات َكسّ ايعطا ٤يف ايعكس املكذلح.
 .3ت٪ثط بؿهٌ غرل عازٍ عً ٢املػت ٣ٛايتٓاؾػ ٞملكسَ ٞايعطا٤ات اٯخط ٜٔايص ٜٔقسَٛا عطا٤ات َػتذٝب ١دٖٛطٜا.
ز .عً ٢غًط ١ايتعاقس ضؾض أ ٟعطاٜ٫ ٤ػتذٝب دٖٛطٜا ملتطًبات ٚثا٥ل املٓاقصٚ ١اغتبعاز َٔ ٙايتك٫ ٚ .ِٝٝهٛظ
دعٌ َجٌ ٖصا ايعطاَ ٤ػتذٝبا يف َطسً٫ ١سك َٔ ١خ ٍ٬تعس ٌٜا٫مطاؾات ايطٝ٥ػ ١أٚايتشؿعات أ ٚايػٗ.ٛ
ثالجا -تك ّٛايًذٓٚ ١ؾكا يًؿكط ٠ثاْٝا باغتبعاز ايعطا٤ات:
أ .غرل املهتًُ. ١
ب .غرل املٛقع. ١
ز ٫ .تتطُٔ ضُإ ايعطا ٤باملبًؼ  ٚايؿطٚط املطًٛب ١يف ٚثا٥ل املٓاقص ،١اشا نإ َطًٛبا .
ز .املبٓ ١ٝعً ٢ؽؿٝض بٓػبَ ١ع ١ٓٝأَ ٚبًؼ َكطٛع َٔ أ َٔ ٟايعطا٤ات ا٭خط ٣املكسَ ١يف ٖص ٙاملٓاقصٚ ،١ضؾض أٟ
ؼؿغ أ ٚؽؿٝض يف ايػعط املكسّ بعس تاضٜذ إغ٬م املٓاقص.١
 .ٙؼت ٟٛعً ٢امطاؾات ضٝ٥ػٚ ،١تًو غرل املػتذٝب ١دٖٛطٜا يًُٛاصؿات ايؿٓ ١ٝأ ٚؾطٚط ايعكس أ ٚايؿطٚط املُٗ١
ا٭خط ٣يف ٚثا٥ل املٓاقص ١مبا يف شيو عسّ قسضَ ٠كسّ ايعطا ٤عً ٢ا٫يتعاّ بتٛاضٜذ ا٫لاظ  ٚايتػً ِٝايٓٗا ٞ٥ضُٔ
املس ٣املكب ٍٛيػًط ١ايتعاقس نُا َٖٓ ٛصٛص عً ٘ٝيف ٚثا٥ل املٓاقص ١أ ٚايتأٖ ٌٝاملػبل  ،إشا مت إدطاَ ٤جٌ ٖصا
ايتأٖ.ٌٝ
 .ٚص٬سٝتٗا أقصط َٔ ايؿذل ٠املٓصٛص عًٗٝا يف ٚثا٥ل املٓاقص. ١
ظٚ .ضزت َٔ َكسَ ٞعطا٤ات مل ىطعٛا يًتأٖ ٌٝاملػبل اشا مت ادطاَ ٤جٌ ٖصا ايتاٖ. ٌٝ
حٚ .ضزت َٔ َكسَ ٞعطا٤ات غبل ٚدط ٣تأَٖ ًِٗٝػبكا إشا ناْٛا قس قسَٛا أ ٚؾاضنٛا يف عطا٤ات أخط ٣يٓؿؼ
املٓاقص ٚ ،١يف ٖص ٙاؿاي ١هب ضؾض ن ٬ايعطا ،ٜٔ٤إ ٫إشا غشب ايعطا ٤اٯخط أصٛيٝا قبٌ املٛعس ايٓٗا ٞ٥يتكسِٜ
ايعطا٤ات أ ٚإٔ َكسّ ايعطا ٤قسّ عطا٤ا بسٚ ٬ٜؾكا يٛثا٥ل املٓاقص.١
املادَ  - 36 -األخطاْ احلضابًُ و البٍىد غري املضعزَ يف العطاْات

Arithmetical errors and un-priced items in bids

أوال -ؼتػب أغعاض مجٝع ايعطا٤ات عً ٢أغاؽ َٛسس َٓ ٚصٛص عً ٘ٝيف ٚثا٥ل املٓاقص.١
ثاًٌا -إشا نإ ٖٓاى خطأ سػاب ،ٞهب تصشٝح ٖصا اـطأ  ٚإخطاض َكسّ ايعطا ٤بصيو ٚ ،هب إٔ ػط ٣ايتصشٝشات
اؿػاب ١ٝعً ٢ايٓش ٛاٯت:ٞ
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أ .يف سايٚ ١دٛز اخت٬ف بني غعط ايٛسس ٚ ٠اجملُٛع ،هب اعتُاز غعط ايٛسسٚ ٠تصشٝح اجملُٛع  ٚايػعط اإلمجايٚ ٞؾكا
يصيوَ ،ا مل ٜهٔ ٖٓاى َا ٜجبت بؿهٌ ٚاضح إٔ ايؿاضظ ٠ايعؿط ١ٜيف غرل َٛضعٗا.
ب .يف ساٍ ٚدٛز خطأ يف فُٛع املبايؼ يف دس ٍٚايهُٝات ْتٝذ ١عًُ ١ٝاإلضاؾ ٚ ١ايططح يًُذاَٝع ايؿطع ،١ٝهب
اعتُاز اجملاَٝع ايؿطع ٚ ١ٝتصشٝح ايػعط ا٫مجاي ٞمبٛدبٗا.
ز .يف سايٚ ١دٛز تعاضض بني ايهًُات ٚا٭ضقاّٜ ،عتُس املبًؼ املجبت نتابَ ١ا مل ٜطتبط املبًؼ املعدلعٓ٘ يف نًُات غطأ
سػابٚ ،ٞيف ٖص ٙاؿايٜ ١عتُس املبًؼ املعدل عٓ٘ با٭ضقاّ َع َطاعا ٠أسهاّ ايؿكطات (أ) ( ٚب) أع.ٙ٬
ثالجا -إشا مل ٜكبٌ َكسّ ايعطا ٤املطؾح ي٬ساي ١بعس ايتشً ٚ ٌٝايتك ِٝٝتصشٝح ا٭خطا ،٤هب ضؾض عطاَٚ ٘٥صازض٠
ضُإ ايعطا ٤أ ٚتطبٝل ايتعٗس اـط ٞايطأَ يًعطا.٤
رابعا -إشا مل ٜتِ تػعرل بٓس يف ايعطا ٤املكسّ ،ؾإ نًؿت٘ ٚؾل ايهُٝات احملسز ٠ي٘ يف دس ٍٚايهُٝات تعتدل زاخً ١ضُٓا يف
ايهًؿ ١اإلمجاي ١ٝيًعطا.٤
املادَ  - 33 -تىضًح العطاْات Clarification of bids
أوال -يػًط ١ايتعاقس َٔ ،أدٌ تػٗ ٌٝؾشص  ٚتكَ ٚ ِٝٝكاضْ ١ايعطا٤ات ،إضغاٍ طًب خط ٞإىل أَ َٔ ٟكسَٞ
ايعطا٤ات يتٛضٝح ايعطا ٚ ٤إ ٜؿٌُ ايتٛضٝح تجبٝت تؿاص ٌٝغعط ايٛسس.٠
ثاًٌا٪ٜ ٫ -خص أ ٟتٛضٝح َٔ َكسّ ايعطا ٤يف ا٫عتباض اشا مل تطًب٘ غًط ١ايتعاقس.
ثالجا -هب إ ٜه ٕٛطًب ايتٛضٝح  ٚايطز عً ٘ٝخطٝإ ٚ،إ ٪ٜ٫ز ٟأٜٛ ٚس ٞأٜ ٚػُح شيو بأ ٟتػٝرل يف غعط ايعطا٤
املكسّ أ ٚطبٝعت٘ ،إ ٫يف إطاض تصشٝح ا٭خطا ٤اؿػاب ١ٝاملهتؿؿ َٔ ١قبٌ غًط ١ايتعاقس أثٓا ٤تك ِٝٝايعطا٤ات.
رابعا -هب ضؾض ايعطا ٤باعتباض ٙغرل ٚاضح /ٚأ ٚغرل قابٌ يًُكاضَْ ١ع ايعطا٤ات ا٭خط ٣يف ساي ١اَتٓاع َكسَ٘ عٔ
ا٫غتذاب ١٭ ٟاغتؿػاض ضطٚض ٟىص ايعطا ٤ضُٔ املًٗ ١املُٓٛس َٔ ١غًط ١ايتعاقس.
املادَ  - 34 -تكًًي و وكارٌُ العطاْات Evaluation and comparison of bids

أوال -تطبل املٓٗذ ١ٝايٛاضز ٠يف ايتعًُٝات اىل َكسَ ٞايعطا٤ات يف ؼًٚ ٌٝتك ِٝٝايعطٚض ايؿٓٚ ١ٝاملاي ١ٝاملكسَ ١يف
عطا٤ات تٓؿٝص ا٭ؾػاٍ أ ٚػٗٝع ايػًع ٚاـسَات يػطض اختٝاض ايعطا ٤ا٭ؾطٌ (ايعطا ٤املػتذٝب يؿطٚط ٚثا٥ل
املٓاقصٚ ١ا٭زْ ٢غعطا عٓس ايتك.)ِٝٝ
ثاًٌا-أ .ملعطؾ ١ايعطا ٤ايص ٟوكل أؾطٌ ق ١ُٝيًُاٍ ايعاّ  ٚايص ٟهب إ واٍ ايعكس مبٛدبٜ٘ ،تِ تك ِٝٝايعطا٤ات ٚ
تطتٝبٗا ٚؾكا يًػعط  ٚاملعاٜرل غرل ايػعط ١ٜشات ايصً ١بايهًؿَ ١جٌ نًؿ ١زٚض ٠اؿٝا ٚ ٠اييت ميهٔ ؼًٜٗٛا اىل
َهاؾٗ٦ا ايٓكسٚ ،ٟأَ ١ٜعاٜرل غرل غعط ١ٜأخط َٔ ٚ ٣ضُٓٗا املعاٜرل ا٫يعاَ ١ٝاييت تك ِٝعً ٢اغاؽ قاعس٠
ايٓذاح  /ايؿؿٌ  ٚاملعاٜرل اييت تعتُس ْكاط اؾساض.٠
ب .هب تطبٝل َعاٜرل ايتكَٗٓٚ ِٝٝذ ١ٝايتك ِٝٝاملجبت ١يف ٚثا٥ل املٓاقص ١ؾكطٚ ،هب ؼ ٌٜٛاملعاٜرل غرل ايػعط ١ٜاىل
َهاؾٗ٦ا ايٓكس ٟسٝجُا نإ شيو ممهٓا.
ز .ميهٔ اغتدساّ املعاٜرل اييت ٜتِ تكُٗٝٝا عً ٢أغاؽ ْكاط اؾساض ٠يتك ِٝٝايعطا٤ات ؾُٝا ٜتعًل باملعاٜرل غرل ايػعط١ٜ
اييت  ٫ميهٔ ؼًٜٗٛا اىل َهاؾْ ٧كس ،ٟنُا ٖ ٛاؿاٍ يف عًُٝات ايتعاقس املعكس ٠يًشص ٍٛعً ٢تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات
ٚا٫تصا٫ت ،أ ٚعٓس تك ِٝٝايعطا٤ات ؾُٝا ٜتعًل مبتطًبات ا٫غتساَ ١املؿطٚضٚ ١ؾكا يًُاز.)7( ٠
2016 /2/4

– –34

ذمازة ( )195العدد

ز .بػ ١ٝايتٛصٌ اىل ايعطا ٤ا٭نجط ؾا٥س ٠يف ساي ١اغتدساّ أْٛاع املعاٜرل غرل ايػعط ١ٜاملكٜ ،١ُٝكتط ٞزَر ٚاستػاب
اٚظإ ٖص ٙاملعاٜرل ٚاملعاٜرل ايػعط ١ٜمبٛدب املعازي ١املٓصٛص عًٗٝا يف ٚثا٥ل املٓاقصٜٚ ،١ه ٕٛانجط ايعطا٤ات
ؾا٥س ٖٛ ٠ايص ٟوكل اقٌ نًؿَ ١ك.١ُٝ
ثالجاَ -ع َطاعا ٠أسهاّ املاز/ 38( ٠أ/٫ٚدـ) ٫ ،هٛظ خ ٍ٬عًُ ١ٝايتك ِٝٝأ ٚبعـس ا٫سايـ ١ايتؿـاٚض َـع َكـسَٞ
ايعطا٤ات عً ٢اغعاض أَ ٚطُ ٕٛعطا٤اتِٗ.
رابعا -إشا ناْت ٖٓاى امطاؾات يف أ ٟعطا ٤مل تعتدل عٓس إدطا ٤ايتك ِٝٝغببا يطؾض ايعطا ٤يف َطسً ١ايؿشص اٚ٫يٞ
(ا٫مطاؾات ايطؿٝؿ ،)١هب إٔ ٜتِ ؼٖ ٌٜٛص ٙا٫مطاؾات ايطؿٝؿ ١اىل َهاؾْ ٧كس ٟإشا نإ شيو ممهٓا (أ ٟعـٔ
ططٜل ادطا ٤تعس٬ٜت عً ٢غعط ايعطا ٤٭غطاض ايتكٚ ِٝٝاملكاضْ ١بني ايعطا٤ات ؾكطٚ ،يٝؼ يٮغطاض اييت ت٪ثط
عً ٢ايػعط ايؿعً ٞاشا نإ شيو ايعطا ٖٛ ٤ايؿا٥ع).
خاوضا -إشا تطُٔ ايعطا ٤ا٭صً ٞخصَٛات بٓػب قسز ٠عً ٢غعط ايعطاْ ٤ؿػ٘ ،هب أخصٖا بعني ا٫عتباض يف عًُ١ٝ
ايتشًٚ ٌٝايتك.ِٝٝ
صادصا -هب اغت بعاز أَ ١ٜبايؼ استٝاطَ ١ٝجبت ١يف دس ٍٚايهُٝات املػعط ٭ ٟعطاَ ٤كسّ ٚغـرل َطًٛبـ ١يف ٚثـا٥ل
املٓاقص َٔ ١عًُ ١ٝاملكاضْٚ ١ايتشً.ٌٝ
صابعا -عٓسَا ٜعدل عٔ أغعاض ايعطا٤ات باثٓتني أ ٚأنجط َٔ ايعُ٬ت ،هب ؼ ٌٜٛأغعاض مجٝع ايعطا٤ات يٓؿؼ ايعًُ١
ٚؾكا يػعط ايتش ٌٜٛاحملسز يف ٚثا٥ل املٓاقصٚ ١ؾكا ٭سهاّ املاز / 24( ٠ساز ٟعؿط) َٔ ٖـص ٙايتعًُٝـات يػـطض
تكَٚ ِٝٝكاضْ ١ايعطا٤ات.
ثاوٍا -تك ّٛايًذٓ ١بتشً ٌٝايعطا٤ات ايبس ١ًٜاملطاؾك ١يًعطا٤ات ا٭صً ١ٝعٓـسَا تػـُح أ ٚتطًـب ؾـطٚط املٓاقصـ١
بـ ُجٌ ٖصا اإلدـطا ٤ؾكـطٚ ،عٓـسَا تٗـسف ايعطـا٤ات ايبسًٜـ ١اىل تــدؿٝض ايهًؿـ /ٚ ١أَ ٚـس ٠ايتٓؿٝـص /ٚأٚ
ْكٌ ايـُعطؾ ١أ ٚاغتدساّ تهٓٛيٛدٝا دسٜس ٠يتٓؿٝص ايـُؿطٚع  /ٚأ ٚتٛؾرل َٛاصؿات ؾٓ ١ٝاؾطـٌ ضـُٔ ايهًؿـ١
ايتكسٜط ١ٜيًُؿطٚع.
تاصعاٜ ٫ -طبل ٖاَـ ا٭ؾطً ١ٝاحملً ١ٝملكسَ ٞايعطا٤ات احملًٝني ا ٫اشا ْصت ٚثا٥ل املٓاقص ١عً ٢شيو ٚٚؾكا يٓػـب١
اهلاَـ املجبت ١يف ٖص ٙايٛثا٥ل ٚ ،هب اتباع اإلدطا٤ات اٯت ١ٝعٓس تطبٝل ٖصا اهلاَـ عً ٢ايعطا٤ات املػتذٝب١
ٚاملتطابكَ ١ع أسهاّ ٚؾطٚط املٓاقصَ ،١ع َطاعا ٠سسٚز ايٓػب املجبت ١يف املًشل (أ):
أ .ظٜاز ٠اقٌ ايعطا٤ات ا٭دٓبـ ١ٝغعطا مبكساض ْػبٖ ١اَـ ايتؿط ٌٝاحملً ٞاملٓصٛص عً ٘ٝيف ٚثا٥ل املٓاقص ١٭غطاض
املكاضْ ١ؾكط.
بَ .كاضْ ١ايعطا ٤ا٭دٓبـ ٞايص ٟمت ظٜاز ٠غعطٚ ٙؾل ايؿكط( ٠أ) أعَ ٙ٬ع اقٌ غعطَكَ ِٝكسّ َٔ َكسَ ٞايعطا٤ات
احملًٝني.
ز .إشا نإ ايػعط ا٭زْ ٢املكٚ ِٝاملكسّ َٔ َكسَ ٞايعطا٤ات احملًٝني اقٌ َٔ ايػعط ايص ٟمتت ظٜازت٘ يًعطا ٤ا٭دٓبـٞ
(ْتٝذ ١ايؿكطتني (أ) ( ٚب) أع ،)ٙ٬هب اساي ١املٓاقص ١عًَ ٢كسّ ايعطا ٤احملًٚ ،ٞبعهؼ شيو هب اساي ١املٓاقص١
عًَ ٢كسّ ايعطا ٤ا٭دٓبـ ٞبايػعط ا٫قٌ قبٌ ايعٜاز.٠
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املادَ - 35 -التأند وَ وؤِالت وكدً العطاْ الفآش

Confirmation of winning bidder’s qualifications

أوال -يػًط ١ايتعاقس  ،إشا طبكت إدطا٤ات ايتأٖ ٌٝاملػبل  ،ايطًب َٔ َكسّ ايعطا ٤امل ٌٖ٪ايص ٟقسّ عطا٤ا ساظ عً٢
املطتبــ ١اٚ٫ىل  ،تأنٝــس اثبــات َ٬ٖ٪تــ٘ َــط ٠أخــطٚ ٣ؾكــا يًُعــاٜرل ايــيت اعتُــست يف َطسًــ ١ايتأٖٝــٌ قبــٌ
ا٫ؾعاض با٫ساي.١
ثاًٌا -عً ٢غًط ١ايتعاقس  ،إشا مل تطبل إدطا٤ات ايتأٖ ٌٝاملػبل  ،تطبٝل ادطا٤ات ايتأٖ ٌٝاي٬سل يتتشكل َٔ
َ٬ٖ٪ت َكسّ ايعطا ٤املطؾح ي٬سايٚ ١ؾل املعاٜرل املٓصٛص عًٗٝا يف ٚثا٥ل املٓاقص. ١
املادَ  - 36 -تكزيز التكًًي والتىصًات Evaluation report and recommendations

أوال -تك ّٛؾٓ ١ايتشًٚ ٌٝايتك ِٝٝيف ْٗا ١ٜعًُ ١ٝايتشً ٌٝباعساز دسٜ ٍٚطِ مجٝع ايعطا٤ات َع تؿاصًٗٝا شات ايصً١
ٚأٚد٘ ايكصٛض (إٕ ٚدست) يتكَٚ ِٝٝكاضْ ١اؾٛاْب ايؿٓٚ ١ٝايكاْٚ ١ْٝٛاملاي ١ٝهلص ٙايعطا٤اتٜٚ ،هـٖ ٕٛـصا اؾـسٍٚ
دع٤ا َٔ ايتكطٜط ايٓٗا ٞ٥يتك ِٝٝاي عطا٤ات ايص ٟتعس ٙايًذٓٚ ،١تك ّٛبتكسمي٘ إىل ضٝ٥ؼ غًط ١ايتعاقس خ ٍ٬ايؿذل٠
اييت وسزٖاَ ،ع َطاعا ٠ؾذل ٠ص٬س ١ٝايعطا٤ات.
ثاًٌا -هب إٔ ٜتطُٔ ايتكطٜط ايٓٗا ٞ٥يًذٓ ١ايتشًٚ ٌٝايتك ِٝٝسك ٬خاصا تطع ؾ ٘ٝتٛصٝتٗا اييت تٛضح ؾٗٝا اغِ
َكسّ ايعطا ٤املطؾح يإلسايٚ ١دٓػٝت٘ ٚق ١ُٝايعطاٚ ٤عًُت٘ ٚؾذل ٠ايتٓؿٝص أ ٚايتذٗٝع (با٭ٜاّ)ٚ ،املباز ٨اييت
اعتُستٗا ايًذٓ ١يف اؽاش ٖص ٙايتٛص .١ٝنُا هب إٔ تتطُٔ ايتٛص ١ٝا٫ؾاض ٠اىل إٔ َبًؼ ايعطا ٖٛ ٤ضُٔ
اؿسٚز املكبٛي ١يًهًؿ ١ايتكسٜط .١ٜىتِ ايتكطٜط ٪ٜٚضر بعس ايتٛقٝع عً َٔ ٘ٝضٝ٥ؼ ٚأعطا ٤ايًذٓ.١
ثالجا -هب تٛثٝل ا٫خت٬ف يف اٯضا ٤بني اعطا ٤ؾٓ ١ايتشًٚ ٌٝايتك ِٝٝيف ايتكطٜط ايٓٗا ٞ٥يف ساي ١سصٛيٜ٘ٚ ،بت
ضٝ٥ؼ غًط ١ايتعاقس يف ٖص ٙاملػأي.١
رابعا -هب اساي ١املٓاقص ١عًَ ٢كسّ ايعطا ٤ايص ٟقسّ ايعطا ٤املػتذٝب دٖٛطٜا ٚوكل أؾطٌ ق ١ُٝيًُاٍ ايعاّ ( مبا يف
شيو ايعطا ٤املػتذٝب دٖٛطٜا ٚا٫قٌ غعطا ،اشا ْص عً ٢شيو نُعٝاض تكٚ ،) ِٝٝاملطابل ملعاٜرل ايتأٖ ٌٝاحملسز ٠يف
ٚثا٥ل ايتأٖ ٌٝاملػبل أٚ ٚثا٥ل املٓاقصَ ،١ع َطاعا ٠اٖ ٟاَـ اؾطً ١ٝقًٚ ١ٝؾكا ٭سهاّ املاز/34( ٠تاغعا)
املادَ - 37 -احالُ املٍاقصُ Contract award

أوال -عً ٢ؾٓ ١ايتشًٚ ٌٝايتك ِٝٝتكس ِٜتٛصٝتٗا با٫ساي ١إىل ضٝ٥ؼ غًط ١ايتعاقس ي٬قطاضايٓٗاٚ ٞ٥ؾكا يًص٬سٝات
املُٓٛس ١ي٘ ٭غطاض ايتعاقس.
ثاًٌا -هب اؾعاض َكسّ ايعطا ٤ايؿا٥ع بٓ ١ٝا٫ساي ١يف اغطع ٚقت ٚقبٌ اْتٗا ٤ص٬س ١ٝايعطاٚ .٤اب٬ؽ بكَ ١ٝكسَٞ
ايعطا٤ات يف ْؿؼ ايٛقت باغِ ٚعٓٛإ َكسّ ايعطا ٤املطؾح ي٬سايٚ ١غعط عطاٜ ٫ٚ .٘٥ؿهٌ ٖصا ا٫ؾعاض نتاب قبٍٛ
يًعطا ٫ٚ ،٤هٛظ اؽاش أ ٟادطا ٤يتٛقٝع ايعكس ا ٫بعس اْكطا ٤ؾذل ٠ايتٛقـ احملسز ٠بػبع ١أٜاّ َٔ تاضٜذ ا٫ؾعاض.
ٚتصسض غًط ١ايتعاقس بعسٖا نتاب ا٫ساي ١ملكسّ ايعطا ٤ايؿا٥عٚ ،تطغٌ اؾعاضا بصيو اىل بكَ ١ٝكسَ ٞايعطا٤ات.
ٚهب عًَ ٢كسّ ايعطا ٤ايؿا٥ع تكس ِٜضُإ سػٔ ايتٓؿٝص باملبًؼ احملسز يف ٚثا٥ل املٓاقصٚ ١تٛقٝع ايعكس ٚؾكا يٛثا٥ل
املٓاقصٚ ١عطا ٘٥يف غط ٕٛاملس ٠احملسز ٠يف نتاب ا٫ساي.١
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ثالجا -أ .إشا ضؾض َكسّ ايعطا ٤ايؿا٥ع تٛقٝع ايعكس أ ٚؾؿٌ يف تكس ِٜضُإ سػٔ ايتٓؿٝصٜ ،تعني عً ٢غًط ١ايتعاقس
اؽاش ايتسابرل اي٬ظَ ١ملصازض ٠ضُإ ايعطا ٤تٓؿٝصا ٭سهاّ املاز / 27( ٠ثاْٝا) أ ٚتطبٝل ايتعٗس اـط ٞايطأَ
يًعطا ٤تٓؿٝصا ٫سهاّ املاز / 27( ٠ثايجا) ٚؼُ ً٘ٝؾطم ايبسيني باعتباضْ ٙانٚ ٬اساي ١ايعكس عًَ ٢كسّ ايعطا ٤يف
ايذلتٝب ايجاَْ ٞا مل تهٔ مجٝع ايعطا٤ات ا٭خطَ ٣طؾٛض.١
ب .إشا اَتٓع املطؾح ايجاْ ٞأٜطا عٔ تٛقٝع ايعكس /ٚأ ٚتكس ِٜضُإ سػٔ ايتٓؿٝصٜ ،عتدل ْانٚ ٬يػًط ١ايتعاقس
اساي ١املٓاقص ١عً ٢املطؾح ايجايح َع َصازض ٠ضُإ ايعطا ٤ملكسّ ايعطا ٤ايجاْٚ ٞؼُ ً٘ٝؾطم ايبسيني باعتباضٙ
ْانَ ،٬ا مل تهٔ مجٝع ايعطا٤ات ا٭خطَ ٣طؾٛضٚ .١إشا اَتٓع َكسّ ايعطا ٤ايجايح نصيوٜ ،عتدل ْانٚ ٬هب
َصازض ٠ضُإ ايعطاٚ ٤اعاز ٠ادطا٤ات املٓاقص.١
ز .يف ساي ١اعاز ٠ا٫ع ٕ٬عٔ املٓاقص ١بػبب ْهَ ٍٛكسَ ٞايعطا٤ات يف )أ  ٚب( أعٜ ،ٙ٬تِ ؼَُ ٌٝكسَٞ
ايعطا٤ات ايٓانًني سػب ؾطم اغعاضِٖ.
رابعا -قطاضات اإلساي ١تصبح غاض ١ٜاملؿع َٔ ٍٛتاضٜذ تبًؼ َكسّ ايعطا ٤ايؿا٥ع عً ٢نتاب اإلسايٚ .١عً ٢غًط ١ايتعاقس
إب٬ؽ َكسَ ٞايعطا٤ات اٯخط ٜٔبكطاض اإلساي.١
خاوضا -عًَ ٢كسّ ايعطا ٤ايؿا٥ع تكس ِٜخطاب ضُإ سػٔ ايتٓؿٝص ٚتٛقٝع ايعكس خَ ٍ٬س ٠أقصاٖا (َٜٛ )28ا بعس
تبًػ٘ بكطاض اإلسايٚ ،١غ٬ؾ٘ هب اعتباضْ ٙان ٬ز ٕٚغابل إْصاض ٚتطبل عك٘ اإلدطا٤ات ايٛاضز ٠يف املاز/27( ٠ثاْٝا).
صادصاَ -ع َطاعا ٠املاز/9 ( ٠ثاْٝا -ز ٚ ٚ ) 4ؾكا ملتطًبات ايتأٖ ٌٝاملطًٛبَ َٔ ١كسَ ٞايعطا٤ات يف املاز، )9( ٠
ٜ٫ـذ ٛظاساي ١انجط َٔ َٓاقصٚ ١اسس ٠عًَ ٢كسّ ايعطا ٤ايصٜ ٟتذاٚظ سذِ ايتعاَات٘ ايتعاقس ١ٜاؿايٚ ١ٝاملػتكبً١ٝ
قسضت٘ عً ٢ايتٓؿٝص.
املادَ - 38 -إعادَ اإلعالُ عَ املٍاقصات Re-advertisement of tenders

أوال -أٜ .عاز اإلع ٕ٬عٔ املٓاقصات عٓس عسّ تكس ِٜأ ١ٜعطا ٤ات طٛاٍ ؾذل ٠اإلع ، ٕ٬أ ٚعٓسَا ٜتطح إٔ ايعطا٤ات
املكسَ ١غرل َػتذٝب ١يؿطٚط املٓاقص ،١أ ٚإشا قسّ عطاٚ ٤اسس.
بَ .ع َطاعا ( ٠ايؿكط ٠دـ ) ٚ ،عٓسَا ٜتذاٚظ غعط أؾطٌ عطاَ ٤كسّ َٔ َكسَ ٞايعطا٤ات ايهًؿ ١ايتكسٜط١ٜ
يًُؿطٚع ٚيهٔ ضُٔ ْػب ١ا٫ستٝاط ،ميهٔ يػًط ١ايتعاقس ا٫غتُطاض بادطا٤ات ايتعاقس ٚطًب ادطا ٤املٓاقً١
بني ايتدصٝصات َٔ اؾٗات املدتص.١
ز .عٓسَا ٜتذاٚظ غعط أؾطٌ عطاَ ٤بًؼ ايهًؿ ١ايتكسٜط ١ٜيًُؿطٚع ْٚػب ١ا٫ستٝاط بٓػب ٫ ١تتذاٚظ (،)%2
يػًط ١ايتعاقس ايتؿاٚض َع َكسّ ايعطا ٤املصنٛض يتدؿٝض ايػعط بٓؿؼ َبًؼ ايتذاٚظ ؼكٝكا يًُصًش١
ايعاَٚ .١هب إٔ ته ٕٛادطا٤ات ايتؿاٚض خط.١ٝ
ثاًٌا -هب اتباع اإلدطا٤ات اٯت ١ٝعٓس إعاز ٠اإلع ٕ٬عٔ املٓاقص:١
أ .ايتشط ٟعٔ اغباب ععٚف َكسَ ٞايعطا٤ات عٔ املؿاضن ١يف املٓاقص ١ا٭ٚىل ٫ؽاش اإلدطا٤ات ايع٬د ١ٝاي٬ظَ ١مبا
يف شيو تعس ٚ ٌٜؼسٜح زضاغ ١ايهًؿ ١ايتكسٜط ١ٜيًُٓاقص ١اشا تطًب ا٭َط شيو  .
ب .اؿص ٍٛعًَٛ ٢اؾك ١ضٝ٥ؼ غًط ١ايتعاقس أ َٔ ٚىٛي٘ إلعاز ٠اإلعٚ ٕ٬اؾعاض ٚظاض ٠ايتدطٝط بصيو َع ؼسٜس ؾذل٠
تكس ِٜايعطا٤ات ٚؾكا يًُاز.)26( ٠
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ز .اؾعاض َكسَ ٞايعطا٤ات ايص ٜٔؾاضنٛا يف املٓاقص ١ا٭ٚىل باعاز ٠اإلع ٕ٬عٓٗا.
زٜ .تبع اعاز ٠اإلعْ ٕ٬ؿؼ ايتػًػٌ يًُٓاقص ١ا٭ٚىل .هب بٝإ عسز َطات اعاز ٠اإلع ٕ٬اييت ؼصٌ يف ْؿؼ ايعاّ.
ٜ .ٙتعني إب٬ؽ اؾٗات املعٓ ١ٝعٔ إعاز ٠اإلع.ٕ٬
 .ٚعٓسَا ٜتذاٚظ غعط أؾطٌ ايعطا٤ات اييت مت اؿص ٍٛعًٗٝا يف اإلع ٕ٬ايجاْ ٞايتدصٝص املتاح ،هب إب٬ؽ ٚظاض٠
ايتدطٝط ٫ؽاش ٚاسس َٔ ايتسابرل اٯت:١ٝ
 .1تأد ٌٝتٓؿٝص املؿطٚع اىل ايعاّ املكبٌ  ٚاغتدساّ املبًؼ املدصص يتٓؿٝص َؿاضٜع أخط.٣
 .2ادطا ٤املٓاقً ١بني املبايؼ املدصص ١مبٛدب تعًُٝات تٓؿٝص املٛاظْ ١ايػٓ ١ٜٛايٓاؾص ٠يف ا٫قً٫ ِٝغتهُاٍ ايهًؿ١
املطًٛب.١
 .3اؿص ٍٛعًَٛ ٢اؾك ١ض٥اغ ١فًؼ ايٛظضا ٤يعٜاز ٠املبًؼ املدصص يف املٛاظْ.١
ظ .إشا مل وغ أ ٣عطا ٤بايكب ٍٛيف اإلع ٕ٬ايجاْٚ ٞمل تٓؿص اـطٛات املؿاض إيٗٝا يف ايؿكط( ٠ثاْٝا 1 /ٚ /اىل  ،)3عً٢
ضٝ٥ؼ غًط ١ايتعاقس إَا اعاز ٠اإلع ٕ٬عٔ املٓاقص ١يًُط ٠ايجايجٚ( ١ا٭خرل )٠أ ٚاؽاش ايتسابرل اي٬ظَ ١يتػٝرل ططٜك١
تٓؿٝص ايعكس َع َطاعا ٠ا٫دطا٤ات املعتُس ٠بٗصا ايصسز.
حٜ .كبٌ ؾتح ايعطا ٤ايٛاسس عٓس اعاز ٠ا٫ع.ٕ٬
الفصن الجالح:أصالًب التعاقد األخزّ Other procurement methods

املادَ  - 39 -أصمىب املٍاقصُ احملدودَ Use of the limited tender method

ميهٔ اغتدساّ أغًٛب املٓاقص ١احملسٚز:٠
أوال -عٓسَا تتٛؾط ايػًع أ ٚا٭ؾػاٍ أ ٚاـسَات غرل ا٫غتؿاض ١ٜسصطا يس ٣عسز قسٚز َٔ اجملٗع /ٜٔاملكاٚيني املعطٚؾني
عٓس غًط ١ايتعاقس بػبب صعٛبتٗا غرل ايعاز ١ٜأ ٚطبٝعتٗا.
ثاًٌاً -عٓسَا تتطًب عكٛز ايسؾاع أ ٚا٭َٔ ايػط ١ٜيف نٌ َطسًَ َٔ ١طاسٌ ايتعاقس ٚإدطا٤ات ايتٓؿٝص /ٚأ ٚعٓسَا
تهٖ ٕٛص ٙايػطَ ١ٜطًٛب ١٭غباب أَٓ.١ٝ
ثالجاً -يف سا٫ت ايطٛاضٚ ٨ايهٛاضخ ايطبٝع ٚ ١ٝػٗٝع ا٭ز ٚ ١ٜٚاملػتًعَات املٓكص ٠يًشٝا.٠
رابعا -إشا نإ ايٛقت ٚايتهايٝـ اي٬ظَ ١ملطادعٚ ١تك ِٝٝعسز نبرل َٔ ايعطا٤ات ٜ ٫تٓاغب َع ق ١ُٝايػًع أٚ
ا٫ؾػاٍ أ ٚاـسَات املطًٛب. ١
خاوضا -عٓس ععٚف َكسَ ٛايعطا٤ات عٔ املؿاضن ١يف املٓاقصات املؿتٛس ١املعاز اعْٗ٬ا أ ٚعٓس تػًِ عطا٤ات غرل
َػتذٝبَ ١ع َطاعا ٠املاز/38( ٠ثاْٝا/ظ).
املادَ-41 -إجزاْات التعاقد وفل اصمىب املٍاقصُ احملدودَ Procedures for the limited tendering method

أوال -يف ساي ١املٓاقص ١احملسٚزٚ ٠ؾكأ يًُاز/39( ٠أ ،)٫ٚهب طًب ايعطا٤ات َٔ مجٝع اجملٗع /ٜٔاملكاٚيني املعطٚؾني يػًط١
ايتعاقس.
ثاًٌا -يف ساي ١املٓاقص ١احملسٚزٚ ٠ؾكأ يًُاز/ 39 ( ٠ثاْٝا اىل خاَػا )  ،هب طًب ايعطا٤ات َٔ عسز ٜ٫كٌ عٔ
ث٬ثَ َٔ ١كسَ ٞايعطا٤ات.
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ثالجا -أ .باغتجٓا ٤اؿا٫ت املؿاض إيٗٝا يف املاز/39( ٠ثاْٝا  ٚثايجا) ،هب ْؿط اع ٕ٬عٔ املٓاقص ١احملسٚز ٠عً ٢ايبٛاب١
إ٫يهذل ١ْٝٚايطزل ١ٝاملٛسس ٠يًتعاقسات ايعاَٚ ١املكطضٚ ٠ؾل املاز /70( ٠عاؾطا  ٚساز ٟعؿط) قبٌ ايؿذل ٠احملسز ٠يف
املًشل (أ)َ ،ع بٝإ ا٭غباب ٫عتُاز أغًٛب املٓاقص ١احملسٚزٚ ،٠هب إ ٜتطُٔ اإلع ٕ٬املٛعس ايٓٗا ٞ٥يتكسِٜ
ايعطا٤ات ٚايٛغا ٌ٥اييت متهٔ َكسَ ٞايعطا٤ات اٯخط َٔ ٜٔطًب املؿاضن ١يف إدطا٤ات ايتعاقس.
ب .عٓس َا تػتدسّ غًط ١ايتعاقس اغًٛب املٓاقص ١احملسٚزٚ ٠ؾل ا٫غؼ املٓصٛص عًٗٝا يف املاز/39( ٠ثايجا)،
ميهٔ تكًٝص ؾذل ٠تكس ِٜايعطا٤ات نُا ٚضز يف املًشل (أ).
رابعا -ؾُٝا عسا إدطا٤ات طًب ايعطا٤ات املؿاض إيٗٝا يف ٖص ٙاملاز ،٠تطبل ا٭سهاّ ايػاض ١ٜعً ٢املٓاقصات املؿتٛس١
عٓس اغتدساّ أغًٛب املٓاقص ١احملسٚزٚ ،٠هب عسّ اغتٝؿا ٤مثٔ يًشص ٍٛعًٚ ٢ثا٥ل املٓاقص ٚ ١قس ؽتاض غًط١
ايتعاقس ايتدً ٞعٔ طًب تكس ِٜضُإ ايعطا.٤
املادَ - 41 -اصمىب املٍاقصُ عمِ وزحمتني Use of two-phase method

يطٝ٥ؼ غًط ١ايتعاقس أٜ َٔ ٚؿٛض٘ تطبٝل ٖصا ا٫غًٛب يتكس ِٜايعطا٤ات عًَ ٢طسًتني يتشكٝل استٝادات غًط١
ايتعاقس بأؾطٌ ططٜكٜٓٚ ،١طبل ٖصا ا٫غًٛب عً:٢
أوال -ايعكٛز شات املٛاصؿات ايؿٓ ١ٝاملعكس ٠اييت تطٜس َعٗا غًط ١ايتعاقس إ تاخص با٫عتباض كتًـ اؿً ٍٛايؿٓ ١ٝأٚ
ايتعاقس ١ٜهلآَٚ ،اقؿَ ١كسَ ٞايعطا٤ات س ٍٛاملعاٜا ايٓػبـ ١ٝيتًو اؿً ٍٛقبٌ اؽاش قطاض بؿإٔ املٛاصؿات ايؿٓ١ٝ
ايٓٗاٚ ١ٝ٥ايؿطٚط ايتعاقس ،١ٜأٚ
ثاًٌا -عٓسَا  ٫تتٛؾط يف بسا ١ٜاملؿطٚع تؿاص ٌٝاملٛاصؿات ايؿٓ ١ٝايسقٝك ١أ ٚخصا٥ص ايػًع أ ٚا٭ؾػاٍ أ ٚاـسَات
املطاز ايتعاقس عًٗٝا ٚ ،بايتايٜ ٞصعب ؼسٜس اؾٛاْب ايؿٓ ١ٝأ ٚايتعاقس ١ٜبؿهٌ ناٌَ ٜطُٔ اؿص ٍٛعً٢
عطا٤ات تٓاؾػ.١ٝ

املادَ - 46 -إجزاْات أصمىب املٍاقصُ عمِ وزحمتنيProcedures for the two-phase tendering method

أوال -قس ٜػبل تكس ِٜايعطا٤ات عًَ ٢طسًتني إدطا٤ات ايتأٖ ٌٝاملػبل ٚؾل ايؿكط ٠ثاْٝا َٔ ٖص ٙاملازٚ ،٠هب َطاعا٠
اٯت ٞعٓس تٓؿٝص ٖصا ا٭غًٛب:

املزحمُ األوىل:

أ .يف ٖص ٙاملطسً ،١هب اؾذلاى اثٓني َٔ َكسَ ٞايعطا٤ات عً ٢ا٭قٌٚ ،هب إٔ تتطُٔ ٚثا٥ل املٓاقص ١ايػأَ ١ٜ
املؿطٚعٚ،ا٭زا ٤املتٛقع ٚ ،اـطٛط ايعطٜط ١يًُٛاصؿات ايؿٓٚ ١ٝاملٝعات َٛٚاصؿات املعسات ٚا٫ؾػاٍ املٟٓٛ
ايتعاقس عًٗٝاٚ ،امل٬ٖ٪ت املطًٛب ١يتٓؿٝص ايعكسٚ ،ايطًب َٔ َكسَ ٞايعطا٤ات تكس ِٜايعطٚض ايؿٓ ١ٝبسٕٚ
أغعاضٚ ،نصيو تكس٬َ ِٜسعاتِٗ عً ٢ؾطٚط ايعكس املكذلسٚ ، ١يطٝ٥ؼ غًط ١ايتعاقس تعس ٌٜايهًؿ ١ايتكسٜط ، ١ٜإشا
يعّ ا٭َط.
ب .يػًط ١ايتعاقس يف املطسً ١ا٭ٚىل ايسخ ٍٛيف َٓاقؿات َع أَ َٔ ٟكسَ ٞايعطٚض ا ٚمجٝعِٗ بػ ١ٝؾِٗ املكذلسات
أ ٚؼسٜس ايتػٝرلات املطًٛب ١ؾعًٗا َكبٛي ٚ ، ١اغتط٬ع ضغبَ ١كسَ ٞايعطا٤ات ٫دطاَ ٤جٌ ٖص ٙايتػٝرلات.
ز .عً ٢غًط ١ايتعاقس اتباع ا٫دطا٤ات اٯت ١ٝيف ْٗا ١ٜاملطسً ١ا٭ٚىل:
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 .1ضؾض ايعطا٤ات اييت  ٫تًبـ ٫ٚ ٞميهٔ تػٝرلٖا يتًب ١ٝا٫ستٝادات ا٭غاغ ١ٝأ ٚاؿس ا٭زْ ٢املطًٛب يٮزا ٤أ ٚؾذل٠
ايتٓؿٝص املطًٛب ١أ ٚاييت ؼت ٟٛعً ٢عٓاصط ضعـ أخط ،٣ا٭َط ايص ٟهعٌ َٔ تًو ايعطا٤ات غرل َػتذٝب. ١
 .2تعس ٌٜاملٛاصؿات ايؿَٓ ٚ ١ٝعاٜرل ايتك ٚ ِٝٝؾطٚط ايعكس يتشكٝل أقص ٢قسض َٔ املٓاؾػ ٚ ١تٛضٝح َٓٗذ ١ٝايتكِٝٝ
املٓاغب ١ي٬خص با٫عتباض كتًـ اـٝاضات اييت ٚضعٗا َكسَ ٛايعطٚض.
املزحمُ الجاًٌُ:
أوال -تتِ زع ٠ٛمجٝع َكسَ ٞايعطا٤ات ايص ٜٔمل تطؾض عطٚضِٗ ايؿٓ ١ٝيف املطسً ١ا٭ٚىل يتكس ِٜعطا٤اتِٗ املػعط٠

ايٓٗا ١ٝ٥اغتٓازا عًٚ ٢ثا٥ل املٓاقص ١املعسيٚ ٚ ،١ؾكا يًؿطٚط املعُ ٍٛبٗا اييت ٚضعتٗا غًط ١ايتعاقس يف تًو
ايٛثا٥لٚ ،تطغٌ ايسع ٠ٛؾُٝع َكسَ ٞايعطا٤ات ايؿٓ ١ٝاييت مل تطؾض يف املطسً ١ا٭ٚىل َع ٚدٛب تكس ِٜضُإ
ايعطا ٚ ،٤يطُإ اغتُطاض املطسً ١ايجاْ ١ٝهب إٔ ٜبك ٢عطا ٜٔ٤عً ٢ا٭قٌ ممٔ مل ٜؿًُِٗ ايطؾض ٚؾل ايؿكط٠
( دـ)َ ،ع َطاعا ٠عسّ بط ٕ٬ادطا٤ات ايتعاقس اشا تكسّ َكسّ عطاٚ ٤اسس َٔ بني اٚي٦و ايص ٜٔادتاظٚا املطسً١
اٚ٫ىل بعطا ٘٥يف املطسً ١ايجاْ.١ٝ
ثاًٌا -تطبل اإلدطا٤ات ايتعاقس ١ٜاملٓصٛص عًٗٝا يف (ايؿصٌ ايجاْ )ٞعً ٢إدطا٤ات ايتعاقس يًُٓاقص ١عًَ ٢طسًتني،
باغتجٓا ٤ايتعس٬ٜت املٓصٛص عًٗٝا يف ٖص ٙاملاز.٠

املادَ- 43 -اصمىب طمب عزوض االصعار (جلاُ املغرتيات)Use of Request for quotations (Shopping) method

ٜطبل اغًٛب طًب عطٚض ا٫غعاض يًتعاقس عً ٢ايػًع  ٚا٫ؾػاٍ  ٚاـسَات َ ،ع َطاعا ٠عسّ ػاٚظ ايك ٚ ِٝايطٛابط
املٓصٛص عًٗٝا يف تعًُٝات تٓؿٝص املٛاظْ ١ايػٓ ١ٜٛيف اإلقً ٚ ، ِٝاغًٛب طًب عطٚض ا٫غعاض ٖ ٛاغًٛب بػٝط
يًتعاقسات شات ايك ١ُٝايكً ٚ ١ًٝاييت ميهٔ اغتدساَٗا سصطا يًتعاقس عً:٢
أوال -ايػًع ايكٝاغ ١ٝاملتٛؾط ٠ػاضٜا ٚغرل املصٓع ١خصٝصا ملٛاصؿات خاص ١بػًط ١ايتعاقس  ،عٓسَا  ٫تتذاٚظ ايهًؿ١
ايتكسٜط ١ٜيًعكس ايػكـ احملسز يف املًشل (أ) ٚتعًُٝات تٓؿٝص املٛاظْ ١ايػٓ ١ٜٛيف اإلقً.ِٝ
ثاًٌا -ا٫ؾػاٍ ايصػرل ٠اييت  ٫تتذاٚظ نًؿتٗا ايتكسٜط ١ٜايػكـ احملسز يف املًشل ( أ )  ٚتعًُٝات تٓؿٝص املٛاظْ١
ايػٓ ١ٜٛيف اإلقً. ِٝ
ثالجا -اـسَات غرل ا٫غتؿاض ، ١ٜاييت  ٫تتذاٚظ نًؿتٗا ايتكسٜط ١ٜايػكـ احملسز يف املًشل (أ) ٚتعًُٝات تٓؿٝص املٛاظْ١
ايػٓ ١ٜٛيف اإلقً.ِٝ
املادَ  – 44 -إجزاْات التعاقد وفل أصمىب طمب عزوض االصعار

Procedures for the request for quotations (Shopping) method

عٓسَا تػتدسّ غًط ١ايتعاقس اغًٛب طًب عطٚض ا٫غعاض ٚؾكا يًُاز ،)43( ٠تطبل اإلدطا٤ات اٯت:١ٝ
أوال -تطًب غًط ١ايتعاقس عطٚض ا٫غعاض خطٝا َٔ أندل عسز ممهٔ عًُٝا َٔ َكسَ ٞايعطا٤اتٚ ،إ ٜ ٫كٌ ٖصا
ايعسز عٔ ث٬ث ١إ ٫إشا نإ َٛضٛع ايتعاقس غرل َتٛؾط يس ٣ث٬ث ١فٗعَ /ٜٔكاٚينيٚ .ميهٔ طًب عسز أقٌ َٔ
عطٚض ا٫غعاض عٓسَا ٜه َٔ ٕٛغرل اجملس ٟأ ٚغرل املُهٔ طًب ث٬ث ١عطٚض عٓس َطاعاَ ٠هإ غًط ١ايتعاقس
أ ٚايعسز املتاح َٔ اجملٗع /ٜٔاملكاٚيني  ٚسذِ  ٚق ١ُٝايتعاقس  ٚايهًؿ ٚ ١ايٛقت اي٬ظّ يًتػً.ِٝ
ثاًٌا -هب إٔ ٜتطُٔ ايطًب بٝاْا ٚاضشا مبتطًبات غًط ١ايتعاقس َٔ سٝح ايٓٛع ٚ ١ٝايهُ ٚ ١ٝؾطٚط ٚ ٚقت
ايتػً ٚ ِٝاملٛعس احملسز يًتكس ٚ ِٜأَ ١ٜتطًبات خاص ١أخط ٣عً ٢ايٓش ٛاحملسز يف ٖص ٙايتعًُٝاتٚ .ميٓح َكسَٛ
ايعطا٤ات ايٛقت ايهايف إلعساز  ٚتكس ِٜعطٚض ا٫غعاضٜٚ ،ػُح يهٌ َكسّ عطا ٤تكس ِٜعطض ٚاسس ٫ٚهٛظ
تػٝرل ٙأ ٚايتؿاٚض عً.٘ٝ
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ثالجا -تصسض غًط ١ايتعاقس أَط ؾطا ٤اىل َكسّ ايعطض ايص ٟقسّ اقٌ غعط  ٚايصًٜ ٟبـ ٞؾطٚط ايتػً ٚ ِٝغرلٖا َٔ
َتطًبات غًط ١ايتعاقس.

املادَ  - 45 -أصمىب التعاقد وع املصدر الىاحد Use of single or sole-source method

هٛظ إدطا ٤ايتعاقسات ايعاَ ١باغًٛب ايتعاقس َع املصسض ايٛاسس سصطا يف اؿا٫ت اٯت:١ٝ
أوال -عٓسَا ميتًو َكسّ عطاٚ ٤اسس ؾكط ايكسض ٠ايؿٓ ١ٝأ ٚايكسض ٠عً ٢تًبَ ١ٝتطًبات ايتعاقس ،أَ ٚكسّ عطاٚ ٤اسس
ؾكط يس ٜ٘اؿل اؿصط( ٟا٫ستهاض )ٟيتصٓٝع ايػًع أ ٚتٓؿٝص ا٫ؾػاٍ أ ٚأزا ٤اـسَات املطًٛبٜٛ ٫ٚ ١دس بس ٌٜآخط
َٓاغب؛
ثاًٌا -ضُٔ اؿسٚز املٓصٛص عًٗٝا يف املًشل (أ) يتذٗٝع غًع أ ٚخسَات اضاؾ َٔ ١ٝاجملٗع ا٭صًٚ ،ٞاييت تٗسف
إَا ٫غتبساٍ دع َٔ ٤ايػًع أ ٚاـسَات أ ٚاملٓؿآت أ ٚاَتساز يًػًع أ ٚاـسَات أ ٚاملٓؿآتٚ ،سني ٜذلتب
عً ٢تػٝرل اجملٗع إدباض غًط ١ايتعاقس عً ٢ؾطاَ ٤عسات أ ٚخسَات  ٫تؿ ٞباملتطًبات ايتبازيَ ١ٝع املعسات
أ ٚاـسَات ايكا ١ُ٥ؾع.٬
ثالجا -ضُٔ اؿسٚز املٓصٛص عًٗٝا يف املًشل (أ) ،عٓسَا تصبح ا٭ؾػاٍ أ ٚايػًع أ ٚاـسَات ا٫ضاؾٚ ١ٝايػرل
َؿُٛي ١يف ايعكس ا٭صً ٞضطٚض ١ٜيغضٚف غرل َتٛقع ، ١أ٫ ٚغباب تطتبط بايتٛسٝس ايكٝاغَ ٞع ايػًع أ ٚاملعسات أٚ
ايتهٓٛيٛدٝا أ ٚاـسَات ايكا ،١ُ٥سٝح ٜه ٕٛؾصٌ ا٭ؾػاٍ أ ٚايػًع أ ٚاـسَات ا٫ضاؾ ١ٝعٔ ايعكس ا٭صً ٞصعبا
٭غباب ؾٓ ١ٝأ ٚاقتصازَ ،١ٜع َطاعا ٠ؾعاي ١ٝايتعاقس ا٭صً ٞيف تًب ١ٝاستٝادات غًط ١ايتعاقس ٚاؿذِ احملسٚز
يًتعاقس املكذلح قٝاغا بايتعاقس ا٭صًَ ٚ ٞعكٛي ١ٝايػعط  ٚعسّ َ ١َ٤٬ايبسا ٌ٥يًػًع أ ٚا٭ؾػاٍ أ ٚاـسَات
املطًٛب. ١
رابعا -يف سا٫ت ايططٚض ٠ايكص ،٣ٛؾطٜط ١إٔ  ٫ته ٕٛغًط ١ايتعاقس قازض ٠عً ٢تٛقع ايعطٚف اـاص ١اييت أزت إىل ٖصٙ
ايططٚض ٠اْ ٚتذت عٔ تًه ٪يف ازاٗ٥ا أ ٚؼت غٝططتٗا.
خاوضا -اؿاد ١املًش ١يًػًع أ ٚا٫ؾػاٍ أ ٚاـسَات اييت تذلتب عً ٢سسٚخ ناضث ،١مما هعٌ َٔ غرل ايعًُ ٞاغتدساّ
ٚغ ١ًٝأخط ٣يًتعاقس بػبب ايٛقت ايصٜ ٟتطًب٘ اغتدساّ ا٭غايٝب ا٭خط.٣
املادَ  - 46 -إجزاْات التعاقد وفل أصمىب املصدرالىاحد
Procedures for the single or sole source method

أوال -تٛد٘ زع ٠ٛتكس ِٜايعطا ٤املٛاؾل عًٗٝا َٔ ضٝ٥ؼ غًط ١ايتعاقس فاْا ملكسّ ايعطا ٤احملتهط يًػًع أ ٚاـسَات يف
ايعكٛز احملتهط ٠عهِ طبٝعتٗا ،أ ٚيف عكٛز ايصٝاْ ١يتذٗٝعات غابك ١ا ٚيتذٗٝع قطع ايػٝاض هلاٜٚ ،عؿَ ٢كسّ
ايعطا َٔ ٤تكس ِٜضُإ ايعطا ٤يف ٖصا ا٭غًٛب َٔ ايتعاقس.
ثاًٌا -عٓسَا تػتدسّ غًط ١ايتعاقس أغًٛب املصسض ايٛاسس اغتٓازا إىل ا٭سهاّ املؿاض إيٗٝا يف ايؿكطات (ا ٫ٚاىل
خاَػا َٔ املاز ،) 45 ٠تك ّٛباعساز ٚصـ خط٫ ٞستٝاداتٗا ٚأَ ١ٜتطًبات خاص ١بٓٛعٚ ١ٝنُٚ ١ٝؾطٚط
ٚتٛقٝت ايتػًٚ ِٝطًب خط ٞيتكس ِٜعطا /٤عطض خطٚ .ٞميهٔ هلا ايتؿاٚض َع صاسب ايعطض ايٛسٝس عً ٢إٔ
ٜٓعِ ايتعاقس ٚؾل ٖصا ا٫غًٛب نُا يف ساي ١ططم ايتعاقس ا٭خط ٣يف عكس َهتٛب أ ٚأَط ؾطا ٤خط.ٞ
ثالجا -عٓس إدطا ٤عًُ ١ٝايتعاقس ٚؾل اغًٛب املصسض ايٛاسسٜ ،تعني عً ٢غًط ١ايتعاقس ضُإ تًب ١ٝاؾٛاْب ايؿٓ١ٝ
ملتطًباتٗا.
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رابعا -عً ٢غًط ١ايتعاقس ضُإ اعتساٍ َٚعكٛي ١ٝاغعاض ايعكٛز املدلَ ١باغتدساّ اغًٛب املصسض ايٛاسس قٝاغا
با٫غعاض ايػا٥س ٠يف ايػٛم.
خاوضا -عً ٢غًط ١ايتعاقس تٛثٝل املدلضات ٫غتدساّ ايتعاقس ٚؾل اغًٛب املصسض ايٛاسس ٚنصيو اغؼ اختٝاض اجملٗع أٚ
املكاٚ ٍٚؾل أسهاّ املاز.)20( ٠
املادَ  - 47 -أصمىب التٍفًذ املباعز Use of direct implementation method

أوال -ايتٓؿٝص املباؾط :ا٫غًٛب ايص ٟميهٔ إٔ تػتدسَ٘ ايسٚا٥ط اؿه ١َٝٛيتٓؿٝص ا٫ؾػاٍ با٫عتُاز عًَٛ ٢اضزٖا
ايبؿطٚ ١ٜاـدلات ٚاملعسات ٚاملٛاز املتاسٚ ١ؾكا يًؿكط( ٠ثاْٝا) َٔ ٖص ٙاملاز.٠
ثاًٌا -أٜ .ػتدسّ أغًٛب ايتٓؿٝص املباؾط يف اؿا٫ت اٯت:١ٝ
 .1ايهٛاضخ ايطبٝع ١ٝاييت تتطًب ادطا٤ات ؾٛض. ١ٜ
 . 2املداطط احملتًُ ١يف َٛقع ايتٓؿٝص ،مبا يف شيو اْكطاعات ا٫ؾػاٍ اييت  ٫ميهٔ ػٓبٗا  ٚاييت ٜؿطٌ إٔ تتشًُٗا
غًط ١ايتعاقس بس َٔ ٫املكا.ٍٚ
 . 3عٓسَا ته ٕٛق ١ُٝا٫ؾػاٍ املطًٛب تٓؿٝصٖا قً ١ًٝأ ٚته ٕٛا٫ؾػاٍ َبعجط ٠أ ٚيف َٓطك ١بعٝس ،٠مما ٪ٜز ٟاىل
ععٚف ايؿطنات امل ١ًٖ٪عٔ تكس ِٜعطا٤ات َعكٛي ١ا٭غعاض.
 .4اؿاد ١اىل اعُاٍ إص٬ح أ ٚصٝاْ ١غرل َتٛقع ١تتطًب ايتٓؿٝص ايػطٜع ز ٕٚتأخرل.
 .5ا٫ؾػاٍ اييت  ٫ميهٔ يًُكاٚيني احملتًُني تكُٗٝٝا ٚؼًٜٗٛا اىل نُٝات قابً ١يًكٝاؽ ٜٚذلتب عًٗٝا كاطط عاي.١ٝ
 .6ا٫ؾػاٍ ايؿٓ ١ٝشات ايصً ١باملػٛسات ٚايتٓكٝب عٔ املٛاقع ا٭ثط ١ٜأ ٚتٓؿٝص أعُاٍ ايصٝاْٚ ١ايذلَ ِٝيف املٛاقع
ا٫ثط ٚ ١ٜايذلاث ٚ ١ٝايتاضى.١ٝ
 .7عٓس غشب أعُاٍ ايعكس َٔ املكا ٍٚاملتعجط ٚبكاْ ٤ػب ١قً َٔ ١ًٝا٫ؾػاٍ ميهٔ تٓؿٝصٖا ضُٔ اَهاْٝات غًط١
ايتعاقس.
 .8ععٚف َكسَ ٞايعطا٤ات عٔ املؿاضن ١يف املٓاقصات املعاز اعْٗ٬ا َع َطاعا ٠أسهاّ أملاز/38( ٠ثاْٝا/ظ).

 .9عٓسَا ٜه ٕٛاملؿطٚع َسضدا أص ٬يًتٓؿٝص با٫غًٛب املباؾط يف اـط ١ايػٓ.١ٜٛ
بَ .ع َطاعا ٠أسهاّ (ايؿكط ٠أ 1/اىل ٖ َٔ )8ص ٙاملاز ، ٠يػًطات ايتعاقس اغتدساّ اغًٛب ايتٓؿٝص املباؾط يتٓؿٝص
َؿاضٜعٗا إشا تٛؾطت يسٜٗا َتطًبات اـدلٚ ٠ايكسض ٠ايتٓؿٝص ،١ٜبعس اؾعاض ٚظاضت ٞايتدطٝط ٚاملايٚ ١ٝا٫قتصاز.
ثالجا -ا٫دطا٤ات احملسز ٠يتدطٝط ٚتٓؿٝص ا٫ؾػاٍ باغتدساّ أغًٛب ايتٓؿٝص املباؾط َٓصٛص عًٗٝا يف (املاز)48 ٠
ٚاملًشل (ز).
املادَ - 48 -إجزاْات أصمىب التٍفًذ املباعز Procedures for the direct implementation method

أوال -تؿٌُ ادطا٤ات اغتدساّ أغًٛب ايتٓؿٝص املباؾط عً ٢تكسٜط ايهًؿ ٚ ١ايتدطٝط  ٚاملٛاؾك ٚ ١ايتٓؿٝص ٚاإلؾطاف ٚ
ايتػً ٚ ِٝايتكاضٜط  ٚاملػا٤يٚ ١ؾل ٖص ٙاملازٚ ٠املًشل (ز) .
ثاًٌا -عً ٢اؾٗ ١املػتؿٝس/٠اؾٗ ١املٓؿص ٠مماضغ ١اإلؾطاف ايعاّ عً ٢عًُٝات ايتٓؿٝص املباؾط.
ثالجاٜ -ؿٌُ ايتدطٝط ي٬ؾػاٍ باغتدساّ ايتٓؿٝص املباؾط عً: ٢

أ .إعساز َٛاظْ ١تكسٜط ١ٜيعًُٝات ايتٓؿٝص.
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ب .ؼسٜس ا٭ٖساف ٚا٭ْؿط ١اي٬ظَ ١يعًُٝات ايتٓؿٝص املباؾط.
ز .إعساز خط ١ايتٓؿٝص ٚاؾس ٍٚايعَين َع َطاعا ٠اؿاد ١إىل ٚقت ناف يتٓؿٝص نٌ خط.٠ٛ
ز .ؼسٜس ْٛعٚ ١ٝنُٝات املٛاضز ايبؿطٚ ١ٜاملٛاز ايططٚضٚ ١ٜاملعساتٚ ،ؽصٝصٗا ٚدسٚيتٗا يف خطط عٌُ تؿص١ًٝٝ؛
 .ٙإعساز تكسٜطات تؿص ١ًٝٝيًتهايٝـ املعَٓٛ ١ٝظع ١عً ٢أغاؽ أغبٛع /ٚ ٞأ ٚؾٗط ٟضُٔ ايتبٜٛب املعتُس يف املٛاظْ١
بصٝػ ١خطط تهايٝـ أغبٛع/ٚ ١ٝأ ٚؾٗط. ١ٜ
 .ٚتعٝني املؿطف يف املٛقع.
رابعا -هب اعساز زضاغات املؿطٚع ٚايتصاَٚ ِٝدسا ٍٚايهُٝات َٔ قبٌ ايسا٥ط ٠اؿهَ ١َٝٛباؾط ٠ا َٔ ٚخ ٍ٬ايكطاع
اـاص ( املهاتب ا ٚايؿطنات ا٫غتؿاض ) ١ٜيػطض تكً ٌٝايٛقت  ٚايهًؿ .١هٛظ اسايْ ١ػب ٫ ١تعٜس عٔ ()٪30
َٔ ايهًؿ ١ايتكسٜط ١ٜي٬ؾػاٍ عًَ ٢كا ٍٚقً ٞأ ٚأدٓبـ ٞؾطٜط ١تًبٝت٘ ملتطًبات اـدلٚ ٠ايهؿا ٠٤اي٬ظَ ١يًُؿطٚع
خاوضا -هب تٛثٝل تٓؿٝص ا٫ؾػاٍ باغًٛب ايتٓؿٝص املباؾط عً ٢ايٓش ٛاٯت:ٞ
أَ .طاقب ١اغتدساّ اٜ٫س ٟايعاًَٚ ١املٛاز ٚاملعسات يف املٛقع ٚتٛثٝكٗا عً ٢أغاؽ  َٜٞٛيف ايتكاضٜط اي.١َٝٛٝ
بَ .طاقب ١تكسّ ايعٌُ يف املٛقع ٚتٛثٝك٘ عً ٢أغاؽ ٚ ،َٜٞٛتك ُ٘ٝٝعً ٢أغاؽ أغبٛعَ ٞع َطاعا ٠تهايٝـ اٜ٫سٟ
ايعاًَٚ ١املٛاز ٚايتهايٝـ ايٓكسٚ ١ٜايٓؿكات املتشكك.١
ز .تكس ِٜتكاضٜط عٔ تكسّ ا٫ؾػاٍ ٚايٓؿكات املاي ١ٝبؿهٌ زٚض ٟاىل اؾٗ ١املػتؿٝس/ٚ ٠أ ٚاملٓؿص.٠
صادصا -هب اخطاع عًُٝات ايتٓؿٝص املباؾط يطٛابط ايتسقٝل ٚايطقاب ١زاخًٝا ٚخاضدٝا.
الفصن الزابع:عكىد اخلدوات االصتغاريُProcurement of consultancy services
الكضي األوه – الدعىَ لتكديي العزوض Solicitation of proposals

املادَ  - 49 -اصمىب طمب عزوض االصتغارات Use of request for consultancy proposals method

عً ٢غًط ١ايتعاقس اغتدساّ اغًٛب طًب تكس ِٜايعطٚض ،يًتعاقس عً ٢اـسَات ا٫غتؿاضَ ،١ٜا مل ٜتِ اغتدساّ أغًٛب
تعاقس آخط ٚؾكا هلص ٙايتعًُٝاتٚ .عًٗٝا تطبٝل اإلدطا٤ات احملسز َٔ ٠املاز )50( ٠إىل (.)58
املادَ-51-طمب تكديي العزوض لمخدوات االصتغاريُSolicitation of proposals for consultancy services

أوال -عً ٢غًط ١ايتعاقس أ ٫ٚاعساز قا ١ُ٥كتصط َٔ ٠ث٬ث ١ا٫غتؿاضٜني عً ٢ا٭قٌ ايص ٜٔتتٛؾط يس ِٜٗاَ٫هاْٝات
٭زا ٤اـسَات املطًٛب ١يطُإ املٓاؾػ ١ايؿعاي.١
ثاًٌا -عٓسَا تتذاٚظ ايهًؿ ١ايتكسٜط ١ٜيًعكس ايػكـ احملسز يف املًشل (أ) ٚيػطض إعساز ايكا ١ُ٥املدتصطٜ ،٠تعني عً٢
غًط ١ايتعاقس ْؿط إع ٕ٬طًب ايتعبرل عٔ اٖ٫تُاّ يف صشٝؿتني َٜٝٛتني ٚاغعيت اْ٫تؿاضٚ ،عً ٢ايبٛاب١
إ٫يهذل ١ْٝٚايطزل ١ٝاملٛسس ٠يًتعاقسات ايعاَٚ ١املكطضٚ ٠ؾل املاز/70( ٠عاؾطا  ٚساز ٟعؿط)ٚ .يػًط ١ايتعاقس ْؿط
اإلع ٕ٬يف ْؿط ٠ػاض ١ٜشات صً ١أْ ٚؿط ٠ؾٓ ١ٝأٜٚ .١َٝٓٗ ٚتطُٔ ا٫ع ٕ٬زع ٠ٛا٫غتؿاضٜني يتكس ِٜايتعبرل عٔ
اٖ٫تُاّ ٚؾل املازٜ ٫ٚ .)12( ٠ك ِٝنازض ا٫غتؿاض ٟا٫غاغ ٞيف ٖص ٙاملطسً.١
ثالجا -عً ٢غًط ١ايتعاقس إصساض طًب تكس ِٜايعطٚض إىل ا٫غتؿاضٜني املسضدني يف ايكا ١ُ٥املدتصط .٠هب إٔ ٜتطُٔ
طًب تكس ِٜايعطٚض املعًَٛات اي٬ظَ ١يتُه َٔ ِٗٓٝاملؿاضن ١يف إدطا٤ات ايتعاقس ٚتكس ِٜايعطٚض اييت تػتذٝب
٫ستٝادات غًط ١ايتعاقس يف ايٛقت املٓاغب ،مبا يف شيو املعًَٛات املؿاض ايٗٝا يف املاز.)51( ٠
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املادَ-51 -ذلتىّ طمب تكديي العزوض االصتغاريُContents of request for consultanc proposals

أوال -هب إٔ ٜتطُٔ طًب تكس ِٜايعطٚض ا٫غتؿاضَ ١ٜا ٜأت:ٞ

أ.
ب.
ز.
ز.

اغِ  ٚعٓٛإ غًط ١ايتعاقس.
ايًػ ١أ ٚايًػات اييت هب إٔ ٜتِ اعساز ايعطٚض بٗا .
ايططٜك ٚ ١املهإ  ٚاملٛعس ايٓٗا ٞ٥يتكس ِٜايعطٚض ٚؾل املاز .)12 ( ٠
ا٫ؾاض ٠اىل استؿاظ غًط ١ايتعاقس عكٗا يف ضؾض مجٝع ايعطٚض قبٌ اصساض نتاب ا٫ساي.١



 .ٙايؿطٚط املطدع (Terms of Reference )TOR() ١ٝهلص ٙاملُٗ ،١مبا يف شيو ايٛصـ ٚاملٝعات ايططٚض ١ٜيًدسَات
ا٫غتؿاض ١ٜاملطًٛب ٚ ،١املهإ ايصٜ ٟـذب تٛؾرل اـسَات ؾٚ ، ٘ٝايؿذل ٠ايعَٓ ١ٝاملطًٛب ١يتكس ِٜاـسَات .
َ .ٚتطًبات تكس ِٜايعطٚض ايؿٓٚ ١ٝاملاي ١ٝيف َػًؿات َٓؿصًَ ٚ ١ػًك ٚ ١كت ٚ ١َٛبايعسز املطًٛب َٔ ايٓػذ.
ظ .مناشز اعساز ايعطٚض ايؿٓ ٚ ١ٝاملاي.١ٝ
ح .ايعًُ ١أ ٚايعُ٬ت اييت هب اغتدساَٗا يف استػاب ا ٚايتعبرل ؾٗٝا عٔ غعط ايعطض.
ط .اغًٛب صٝاغ ١ايعطض املاي ٚ ،ٞبٝإ َا إشا نإ غٝػتدسّ عكس املبًؼ املكطٛع ايصٜ ٟػط ٞتهايٝـ اـسَات ٚمجٝع
ْؿكات ا٫غتؿاض ٟاملطتبط ١بتكس ِٜاـسَات ،أ ٚايعكس ايعَين ايصٜ ٟتِ ايسؾع مبٛدب٘ عً ٢أغاؽ ايٛقت ايؿعًٞ
املػتػطم يف املُٗٚ ١ايتهايٝـ ايكابً ١ي٬غذلزاز اييت ٜتهبسٖا ا٫غتؿاض ،ٟإ ٫إشا مل ٜعتُس َعٝاض ايػعط يف
ايتك.ِٝٝ
 .ٟاملعاٜرل اييت غتػتدسّ يتك ِٝٝايعطٚض ايؿٓ ١ٝاملكسَ َٔ ١ا٫غتؿاضٜني ٚ ،ايٛظٕ ايٓػبـ ٞهلص ٙاملعاٜرلٚ ،اؿس ا٭زْ٢
َٔ ايٓكاط اييت هب إٔ ؼككٗا ايعطٚض ايؿٓ.١ٝ
ى .إدطا٤ات ايؿتح ايعًين يًعطٚض املاي ١ٝي٬غتؿاضٜني ايص ٜٔسككت عطٚضِٗ ايؿٓ ١ٝايسضد ١املطًٛب ١عطٛض ا٫غتؿاضٜني
أ ٚممجً ِٗٝايطاغبني باؿطٛضٚ ،بٝإ ٜٛضح إٔ ايعطٚض املاي ١ٝي٬غتؿاضٜني ايص ٜٔمل ؼكل عطٚضِٗ ايؿٓ ١ٝايسضد١
املطًٛب ١غتعاز ز ٕٚؾتح .
ٍ .اغًٛب ؼسٜس ايسضدات ٚايٛظٕ ايٓػبـ ٞيعطٚض ا٫غتؿاضٜني املاي .١ٝ
ّ .أغًٛب ا٫ختٝاض ٚؾكا يًُاز /20( ٠ثاْٝا) .
ٕ .ايعًُ ١اييت غتػتدسّ يتكَٚ ِٝٝكاضْ ١ايعطٚض ٚغعط ايصطف املعتُس يًتش ٌٜٛإىل عًُ ١غعط ايعطٚض ،أ ٚبٝإ
اغتدساّ غعط ايصطف ايص ٟتٓؿط٪َ ٙغػَ ١ايَ ١ٝع ١ٓٝبتاضٜذ َعني .
ؽ .ازلاٚٚ ٤ظا٥ـ ٚعٓا ٜٔٚعسز َٔ املػٚ٪يني أ ٚايعاًَني يف غًط ١ايتعاقس املدٛيني بادطا ٤ا٫تصا٫ت املباؾطَ ٠ع
َكسَ ٞايعطٚض ٚتٛؾرل املعًَٛات هلِ س ٍٛإدطا٤ات ايتعاقس ز ٕٚتسخٌ ايٛغطا .٤
ع .بٝإ س ٍٛططٜك ١سص ٍٛا٫غتؿاضٜني عً ٢تٛضٝح ٚثا٥ل طًب تكس ِٜايعطٚض  ١ْٝ ٚ ،غًط ١ايتعاقس  ،إٕ ٚدست ،
ي٬دتُاع َع َكسَ ٞايعطٚض يف ٖص ٙاملطسً ٚ ،١اَهاْ ١ٝتطتٝب ايعٜاضات املٝساْ .١ٝ
ف .ؾطٚط  ٚمنٛشز ايعكس ايص ٟغٝدلّ بني ايططؾني .
ص .إؾعاضعل ا٫غتؿاضٜني يف تكس ِٜايؿهاٚ ٣ٚؾكا يًُاز.)63( ٠
م .أَ ١ٜتطًبات يػطٜإ ايعكس.
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ض .أَ ١ٜتطًبات أخط ٣إلعساز ٚتكس ِٜايعطٚضٚ ،ا ١ٜدٛاْب أخط َٔ ٣إدطا٤ات ايتعاقس اييت ٚضعتٗا غًط ١ايتعاقس
ٚؾكا هلص ٙايتعًُٝات.
ثاًٌا -عٓس تٛؾط َعًَٛات يس ٣اسس ا٫غتؿاضٜني ْتٝذ ١تكسمي٘ خسَ ١غابك ١هلا ع٬ق ١باملُٗ ١اؿايٚ ١ٝاييت َٔ
ؾأْٗاإٔ تعط ٘ٝأؾطً ١ٝيف ايتٓاؾؼ ،عً ٢غًط ١ايتعاقس إٔ تٛؾط مجٝع ٖص ٙاملعًَٛات يهاؾ ١ا٫غتؿاضٜني يف
ايكا ١ُ٥املدتصط ٠يطُإ ايعسايٚ ١ايؿؿاؾ ١ٝيف عًُ ١ٝا٫ختٝاض.
املادَ - 56-الغزوط املزجعًُ ) Terms of Reference (TOR

أوال -عً ٢غًط ١ايتعاقس إعساز ايؿطٚط املطدع ١ٝيًدسَات ا٫غتؿاض ١ٜاملطًٛبٚ ١ازضادٗا يف طًب تكس ِٜايعطٚض.
ثاًٌا -تؿٌُ املهْٛات ا٭غاغ ١ٝيًؿطٚط املطدع:١ٝ

أٚ .صـ عاّ يطبٝع ١املُٗ ٚ ١اؿاد ١هلا ٚأُٖٝتٗا يػًط ١ايتعاقس.
ب .ايػطض ٚا٭ٖساف َٔ اـسَات ا٫غتؿاض ١ٜاملطًٛب. ١
زْ .طام اـسَات ا٫غتؿاضٚ ١ٜاملٗاّ اييت هب عً ٢ا٫غتؿاض ٟتٓؿٝصٖا .
ز .املدطدات ايٛادب تكسميٗا (تكاضٜط ،بٝاْات  ،خطا٥ط َ ،ػٛسات  ٚغرلٖا) .
 .ٙايتكاضٜط ٚايسضاغات ٚايبٝاْات ايطٝ٥ػ ١املتٛؾطٚ ٠املتعًك ١باـسَات ا٫غتؿاض ١ٜاملطًٛب . ١
ٚ .ٚصـ ٭ْ ٟكٌ يًتهٓٛيٛدٝا أ ٚاـدل ٠مبا يف شيو ايتسضٜب املطًٛب ٚايتؿاص ٌٝاملتعًك ١با٭ؾطاز ايص ٜٔوتاد ٕٛإىل
ايتسضٜب .
ظَٗ .اّ ٬ٖ٪َٚت املٛظؿني ا٭غاغٝني املطًٛبني يتكس ِٜاـسَات ا٫غتؿاضٚ ١ٜتكسٜط َسَ ٣ؿاضنتِٗ يف ٖص ٙاملُٗ .١
ح .املٛقع ايص ٟغتكسّ اـسَات ؾ . ٘ٝ
ط .اؾس ٍٚايعَين يتػً ِٝاملدطدات املطًٛبٚ ١تاضٜذ بس ٤ا٫غتؿاض ٟايؿا٥ع يف تكس ِٜخسَات٘ .
 .ٟاملسخ٬ت اييت ٜتعني عً ٢غًط ١ايتعاقس تكسميٗا إىل ا٫غتؿاض ٟأثٓا ٤أزاٚ ٤ادبات٘ (َجٌ ايسضاغات أ ٚاـسَات أٚ
ايعاًَني أ ٚايتػٗ٬ٝت أ ٚاملعسات  ٚغرلٖا)  .
ى .إدطا٤ات ٚؾطٚط ايتكاضٜط اييت غٝكسَٗا ا٫غتؿاض . ٟ
ٍ .أ ١ٜأَٛض أخط ٣شات صً ١تطتأٜٗا غًط ١ايتعاقس .
ثالجا -هب إٔ ته ٕٛايؿطٚط املطدعَ ١ٝطْٚ ١غرل َؿطط ١يف ايتؿاص ٌٝيتُهني ا٫غتؿاضٜني املتٓاؾػني َٔ اقذلاح
املٓٗذ ١ٝاـاص ١بِٗ ٚؾطم ايعٌُ ا٭غاغ.١ٝ
الكضي الجاٌٌ – تكديي وتكًًي العزوض Submission and evaluation of proposals

املادَ  -53-إجزاْات التكديي والتكًًي و االختًار Submission, evaluation and selectionprocedures

اوال -هب تكس ِٜايعطضني ايؿين ٚاملاي ٞيف ْؿؼ ايٛقت  ٚيف َػًؿني َٓؿصًني َ ٚػًكني  ٚكتَٛني  ٚيف زاخٌ َػًـ ٚاسس ،
 ٫ٚتكبٌ أ ١ٜتعس٬ٜت عً ٢ايعطضني ايؿين ٚاملاي ٞبعس املٛعس ايٓٗا ٞ٥يتكس ِٜايعطٚض.
ثاًٌا -هب إٔ ٜػتٓس اختٝاض ايعطض ايؿا٥ع عً ٢أغاؽ تك ِٝٝايعطضني ايؿين ٚاملاي ٞمبٛدب املعاٜرل  ٚأٚظاْٗا ايٓػبـ١ٝ
املٓصٛص عًٗٝا يف طًب تكس ِٜايعطٚض َٔٚ ،ضُٓٗا أغًٛب ا٫ختٝاض عً ٢اغاؽ اؾٛزٚ ٠ايهًؿ ،)QCBS( ١أٚ
اغًٛب ا٫ختٝاض عً ٢اغاؽ ا٭قٌ نًؿَ ١ع دٛزَ ٠كبٛيٚ .)LCS( ١هب تك ِٝٝايعطٚض عًَ ٢طسًتني؛ اٚ٫ىل
يتك ِٝٝايعطٚض ايؿٓٚ ١ٝايجاْ ١ٝيتك ِٝٝايعطٚض املاي.١ٝ
2016 /2/4

– –45

ذمازة ( )195العدد

املادَ  - 54 -أصمىب االختًار عمِ اصاظ اجلىدَ والهمفُ )Quality and Cost-Based Selection )QCBS

أوالٜ -تطُٔ اغًٛب ا٫ختٝاض عً ٢اغاؽ اؾٛزٚ ٠ايهًؿ )QCBS( ١اختٝاض ا٫غتؿاض ٟعً ٢أغاؽ ايسضد ١املؿذلن١
ا٫ؾطٌ يًعطضني ايؿين ٚاملاي َٔ ٞا٫غتؿاضٜني ايص ٜٔادتاظت عطٚضِٗ ايؿٓ ١ٝزضد ١ايٓذاح ايسْٝا ،مبٛدب املعاٜرل
ٚأٚظاْٗا ايٓػبـ ١ٝاملٓصٛص عًٗٝا يف طًب تكس ِٜايعطٚضٜٚ .ػتدسّ ٖصا ا٫غًٛب يف اؿا٫ت اٯت:١ٝ

أ .عٓسَا ميهٔ ؼسٜس ْطام ايعٌُ يف املُٗٚ ١ايؿطٚط املطدع ١ٝبؿهٌ ٚاضح ٚزقٝل؛ ٚ
ب .عٓسَا ٜه ٕٛباَهإ غًط ١ايتعاقس ٚا٫غتؿاضٜني تكسٜط ؾذلات عٌُ ايهازض يف تٓؿٝص املُٗٚ ١املس ٠اييت ٜتطًبٗا الاظ
املُٗٚ ١املسخ٬ت ٚايتهايٝـ ا٫خط ٣عً ٢ا٫غتؿاض ٟبسقَ ١عكٛي.١
ثاًٌا -هب إٔ ٜه ٕٛا٫ختٝاض عً ٢أغاؽ ايتك ِٝٝاملٓؿصٌ يهٌ َٔ ايعطٚض ايؿٓٚ ١ٝاملايَ ١ٝع ؼسٜس َطاتب ا٫غتؿاضٜني
عً ٢أغاؽ َعازيَ ١جبت ١يف طًب ايعطٚض ٚؾكا يًؿكط( ٠ا.)٫ٚ
ثالجا :أ .هب ؾتح ايعطٚض ايؿٓ ١ٝي٬غتؿاضٜني املؿاضنني ٚتكُٗٝٝا ٚؼسٜس زضداتٗا َٚطاتبٗا قبٌ ؾتح ايعطٚض املاي.١ٝ
ب .عً ٢غًط ١ايتعاقس ؾتح ايعطٚض ايؿٓ ١ٝيف ايٛقت ٚاملهإ احملسز ٜٔيف طًب تكس ِٜايعطٚض عطٛض َٔ ٜطغب َٔ
ا٫غتؿاضٜني املؿاضنني .عً ٢غًط ١ايتعاقس قطا ٠٤أزلا ٤ا٫غتؿاضٜني املؿاضنني بصٛت َػُٛع ٚنصيو ٚدٛز أ ٚعسّ
ٚدٛز ايعطٚض املاي ١ٝاملػًك ٚ ١أَ ١ٜعًَٛات شات صً ٚ .١عً ٢غًط ١ايتعاقس اعساز قطط ايؿتح ٚتعٜٚس ْػذ َٓ٘
ي٬غتؿاضٜني ايص ٜٔقسَٛا ايعطٚض.
ز .تُك ِّٝايعطٚض ايؿٓ ١ٝبتطبٝل املعاٜرل ٚاٚ٫ظإ ايٓػبـ ١ٝاملجبت ١يف طًب تكس ِٜايعطٚضٚ ،تتطُٔ َعاٜرل تك ِٝٝايعطٚض
ايؿٓ ١ٝعاز ٠خدل ٠ا٫غتؿاضٜنيَٗٓٚ ،ذٚ ١ٝخط ١ايعٌُ ٚ ،اـدلا ٤ايطٝ٥ػٝنيَٚ ،سْ ٣كٌ ايتهٓٛيٛدٝا َٚػاُٖ١
اـدلا َٔ ٤ا٫قً .ِٝهب إٔ ٜػتٓس ايٛظٕ ايٓػبـ ٞيهٌ َعٝاض عً ٢طبٝع ١املَُٗٚ ،١ع شيو ميٓح ٚظٕ ْػبـ ٞأندل
ملٓٗذ ١ٝايعٌُ ٚاـدلا ٤ايطٝ٥ػٝني.
رابعا:أ .تؿتح ايعطٚض املاي ١ٝؾُٝع ا٫غتؿاضٜني ايص ٜٔادتاظت عطٚضِٗ ايؿٓ ١ٝبعس اْ٫تٗا َٔ ٤تكُٗٝٝا ايسضد ١ايسْٝا
املطًٛب ١أَاّ ا٫غتؿاضٜني ايصٜ ٜٔطغب ٕٛيف اؿطٛضٚ .عً ٢غًط ١ايتعاقس اعساز قطط ايؿتح ٚتعٜٚس ْػذ َٓ٘
ي٬غتؿاضٜني ايص ٜٔقسَٛا ايعطٚضٚ .تعاز ايعطٚض املاي ١ٝي٬غتؿاضٜني ايص ٜٔمل ؼكل عطٚضِٗ ايؿٓ ١ٝايسضد ١ايسْٝا
املطًٛب ١ز ٕٚؾتشٗا
ب .هب إٔ ٜػتٓس تك ِٝٝايػعط عًْ ٢عاّ تٓاغبـ ٞميٓح أعً ٢زضد ١يًعطض املاي ٞا٭قٌ غعطا.
ز .تعتُس ا٭ٚظإ ايٓػبـ ١ٝيسضديت ايعطضني ايؿين ٚاملاي ٞعٓس تطبٝل ايتك ِٝٝاملؿذلى (ايؿين ٚاملاي )ٞيتشسٜس َطاتب
ا٫غتؿاضٜني ،عً ٢طبٝعَٚ ١ػت ٣ٛتعكٝس املُٗ.١
خاوضا -هب اختٝاض ا٫غتؿاض ٟايص ٟسكل املطتب ١ا٭ٚىل ٚؾكا يًُعاٜرل ٚأغًٛب ا٫ختٝاض املٓصٛص عً ٘ٝيف طًب تكسِٜ
ايعطٚض ٚاساي ١ايعكس عًَ ،٘ٝع َطاعا ٠اْٗا ٤املؿاٚضات َع٘ بؿهٌ َطض.
صادصا -ميهٔ َؿاٚض ١ايعكس َع ا٫غتؿاض ٟايص ٟمت اختٝاض ٚ .ٙهب إٔ تػط ٞاملؿاٚضات ايؿطٚط املطدعْٚ ١ٝطام
اـسَات املكذلس ٚ ١املدطدات  ٚ ،تكاضٜط غرل ايعٌُ  ٚ ،ايتػٗ٬ٝت اييت تكسَٗا غًط ١ايتعاقس  ٚ ،نصيو ايعطض
املايَ .ٞع شيو ،هب إٔ  ٫ت٪ز ٟاملؿاٚضات اىل ا ١ٜتػٝرلات دٖٛط ١ٜيٓطام اـسَات ا٭صً ٞاحملسز يف ايؿطٚط
املطدع ٫ .١ٝهٛظ ايتؿاٚض س ٍٛايػعط (أدٛض اـسَات) يف ساي ١اعتُاز ٙعاَ ٬يف ؼسٜس َطتب ١ايعطض.
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صابعا -أ .تٓؿط غًط ١ايتعاقس اؾعاض ايٓ ١ٝبا٫ساي ١عً ٢ايبٛاب ١إ٫يهذل ١ْٝٚايطزل ١ٝاملٛسس ٠يًتعاقسات ايعاَٚ ١املكطض٠
ٚؾل املاز /70( ٠عاؾطا  ٚساز ٟعؿط).
ب .هب اصساض نتاب ا٫ساي ١اىل ا٫غتؿاض ٟايؿا٥ع يف ساي ١عسّ اعذلاض أ َٔ ٟا٫غتؿاضٜني ا٫خط ٜٔخ )7( ٍ٬أٜاّ
َٔ تاضٜذ ْؿط ا٫ؾعاض.
ز .تٓؿط املعًَٛات عٔ ا٫ساي ١ايٓٗا ١ٝ٥عً ٢ايبٛاب ١إ٫يهذل ١ْٝٚايطزل ١ٝاملٛسس ٠يًتعاقسات ايعاَٚ ١املكطضٚ ٠ؾل املاز٠
( /70عاؾطا  ٚساز ٟعؿط).
املادَ –  – 55أصمىب االختًار عمِ اصاظ األقن نمفُ وع جىدَ وكبىلُ )Least cost selection (LCS

أوالٜ -عتدل اغًٛب ا٫ختٝاض عً ٢اغاؽ ا٭قٌ نًؿَ ١ع دٛزَ ٠كبٛي )LCS( ١بؿهٌ عاّ َٓاغبا ٫ختٝاض ا٫غتؿاضٜني
ملُٗات قٝاغ ١ٝشات طبٝع ١ضٚت ،١ٝٓٝنايتسقٝل ٚايتصاَ ِٝاهلٓسغ ١ٝغرل املعكس ٚ ٠غرلٖا  ٚ ،اييت ٜتٛؾط هلا
مماضغات َٚعاٜرل ضاغد.١

ثاًٌا -عٓس تطبٝل اغًٛب ا٫ختٝاض عً ٢اغاؽ ا٭قٌ نًؿَ ١ع دٛزَ ٠كبٛي،(LCS) ١تػتدسّ ادطا٤ات ؾتح ٚتكِٝٝ
ايعطٚض نُا ٚضزت يف املازٜ.)54( ٠ه ٕٛا٫غتؿاض ٟايؿا٥ع ٖ ٛا٫غتؿاض ٟايص ٟقسّ ايعطض ا٭قٌ غعطا َٔ فُٛع
ا٫غتؿاضٜني ايص ٜٔادتاظت عطٚضِٗ ايؿٓ ١ٝايسضد ١ايسْٝا يًتك ِٝٝايؿين املٓصٛص عًٗٝا يف طًب تكس ِٜايعطٚض
الكضي الجالح – أصالًب أخزّ Other methods
املادَ  – 56 -أصمىب االختًار عمِ اصاظ وؤِالت االصتغارٍ ()CQS

)Selection on the basis of consultant’s qualifications (CQS

أوال -هٛظ ايتعاقس عً ٢اـ سَات ا٫غتؿاضٚ ١ٜؾكا مل٬ٖ٪ت ا٫غتؿاض ٟيف اؿا٫ت اٯت:١ٝ
أ .إشا نإ سذِ اـسَات املطًٛب ١قسٚز  ٫ٚتتذاٚظ نًؿتٗا ايتكسٜط ١ٜاملػت ٣ٛاحملسز يف املًشل (أ) .
ب ٫ .تتطًب طبٝع ١اـسَات إعساز ٚاعتباض عطٚض تٓاؾػ١ٝ؛ أٚ
ز .يف ايعطٚف ايطاض ١٥اييت  ٫تدلض اصساض طًب تكس ِٜايعطٚض ٚاعساز ٚتك ِٝٝايعطٚض تٓاؾػٝا.
ثاًٌا -عٓس ايتعاقس عً ٢اـسَات ا٫غتؿاض ١ٜعً ٢اغاؽ َ٬ٖ٪ت ا٫غتؿاض ٟهب اتباع َا ٜأت:ٞ
أ .يػًط ١ايتعاقس ْؿط زع ٠ٛيًتعبرل عٔ اٖ٫تُاّ ٚ ،هب إٔ تتطُٔ ايسع ٠ٛايطًب َٔ ا٫غتؿاضٜني ايتصطٜح عٔ
قسضاتِٗ ٚخدلاتِٗ شات ايصً ١باـسَات املطًٛب ١بػ ١ٝايٛص ٍٛإىل ايكا ١ُ٥املدتصط.٠
ب .ؽتاض غًط ١ايتعاقس أؾطٌ اغتؿاض َٔ ٟبني املسضد ١أزلا ِٖ٩يف ايكا ١ُ٥املدتصط ٚ ٠ايص ٟتتٛؾط ؾ ٘ٝاؾطٌ امل٬ٖ٪ت ٚ
اـدلات يتكس ِٜاـسَات ايؿٓ ١ٝاملطًٛب.١
ز .تك ّٛغًط ١ايتعاقس بايطًب َٔ ا٫غتؿاض ٟايص ٟمت اختٝاض ٙتكس ِٜعطض ؾين َٚايَ ٞؿذلى ٚزعٛت٘ يًتؿاٚض بؿإٔ ايعكس.
املادَ  - 57 -أصمىب االصتغارٍ املٍفزد (Engagement of individual consultant )IC
أوال -هٛظ ايتعاقس َع ا٫غتؿاض ٟاملٓؿطز يف اؿا٫ت اٯت:١ٝ

أ .إشا ناْت املُٗ ٫ ١تتطًب ؾطٜكا َٔ ا٫غتؿاضٜني ا٫ؾطاز.
ب .إشا ناْت املُٗ ٫ ١تتطًب زعُا ؾٓٝا اضاؾٝا .
ز .اشا أعتدلت خدل٬ٖ٪َٚ ٠ت ا٫غتؿاض ٟايؿطز ٖ ٞاملتطًبات ا ِٖ٫يف ا٫ختٝاض.
ز .إشا نإ ٖٓاى ساد٫ ١غتؿاضَٓ ٟؿطز ٭زا ١َُٗ ٤قسز ٠يؿذل ٠قسٚز َٔ ٠ايعَٔ.
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ثاًٌا -إشا ناْت اـسَات املطًٛب ١تعتُس أغاغا عً٬ٖ٪َ ٢ت ٚخدلات ا٫غتؿاض ٟايؿطز ،يػًط ١ايتعاقس طًب ايتعبرل
عٔ اٖ٫تُاّ عٔ ططٜل ْؿط إع ٕ٬أ ٚعٔ ططٜل طًب َباؾط َٔ ا٫غتؿاضٜني ا٫ؾطاز بػٝـَ ١كاضْـ ١املـ٬ٖ٪ت
يج٬ث ١اغتؿاضٜني ًَٖ٪ني عً ٢ا٭قٌٚ ،اساي ١ايعكس عً ٢ا٫غتؿاض ٟايطاغب صاسب أؾطٌ امل٬ٖ٪ت َع َطاعا٠
املؿاٚضات ايٓادش ١يًعكس.

املادَ  – 58 -أصمىب املصدر الىاحد )(Single or sole-source selection (SSS

ٜعتدل أغًٛب ايتعاقس َع املصسض ايٛاسس يًدسَات ا٫غتؿاضَ ١ٜدلضا يف اؿا٫ت اٯت:١ٝ
أوال -يتُسٜس عكس مت ابطاَ٘ غابكا عً ٢أغاؽ تٓاؾػ ٞيتكس ِٜخسَات اغتؿاض ١ٜاضاؾ ١ٝشات طبٝع ١مماثً ،١اشا ناْت
املٓاؾػ ١فسزا غرل شات دسٚ ٣ٚناْت ا٭غعاض َعكٛي.١
ثاًٌاٚ -دٛز سادَ ١دلض ٠يتهًٝـ اغتؿاض ٟغبل ٚألع عكسا ـسَات اغتؿاض ١ٜمماثً ١يػًط ١ايتعاقسٚ .هب إٔ ٜجبت
ايتدلٜط إٔ ايكٝاّ بادطا٤ات تعاقس ١ٜدسٜس ٠ئ ٜطٝـ ق ١ُٝيًُاٍ ايعاّ  ٚإٔ ا٫غتؿاض ٟقس أنٌُ ايعكس ايػابل
عً ٢أؾطٌ ٚد٘ ٚإٔ ا٭غعاض َتكاضبَ ١ع أغعاض ايعكس املٓؿص.
ثالجا -يف اؿا٫ت ا٫غتجٓا ١ٝ٥نايهٛاضخ ايطبٝع ٚ ١ٝايعطٚف ايطاض.١٥
رابعا -عٓسَا  ٫تتٛؾط اـدلٚ ٠امل٬ٖ٪ت املطًٛب ١يتٓؿٝص املُٗ ١ا ٫يس ٣اغتؿاضٚ ٟاسس ؾكط.
خاوضا -عٓسَا تػع ٢غًط ١ايتعاقس اىل ايسخ ٍٛيف عكس َع ا٫غتؿاض٫ ٟغطاض ايبشٛخ  ٚايتذاضب  ٚايسضاغات ٚ
ايتطٜٛط ،باغتجٓا ٤اؿا٫ت اييت تتطًب اْتاز ايػًع بهُٝات ٫ثبات ص٬سٝتٗا ايتذاض ١ٜأ٫ ٚغتعاز ٠نًـ
ايبشح ٚايتطٜٛط.

املادَ  - 59 -وضابكات التصىًي Design contests

اوالٜ -ػتدسّ أغًٛب َػابكات ايتصُ ِٝعٓسَا تع تدل ٙغًط ١ايتعاقس َُ٥٬ا يًشصـ ٍٛعًـ ٢ؽطـٝط أ ٚتصـُ ِٝيف
َٝاز ٜٔتطٜٛط املسٕ  ٚايطٜـ  ٚاجملا٫ت اهلٓسغ ٚ ١ٝاملعُاض ٚ ١ٜايؿٓ ١ٝأَ ٚعاؾ ١ايبٝاْات ٜ ٚتِ اختٝاض َٔ ٙخٍ٬
ؾٓ ١ؼه ِٝقاٜس ١ًٖ٪َٚ ٠بعس ططس٘ يًُٓاؾػ ١بني املتػابكني َع أ ٚبسَٓ ٕٚح اؾٛا٥عٜ .عني ضٝ٥ؼ غًط ١ايتعاقس
ؾٓ ١ايتشه ِٝقبٌ اإلع ٕ٬عٔ املػابك.١
ثاًٌا -تُذطَ ٣ػابكات ايتصُٚ ِٝؾكا يٮٖساف ٚاملباز ٨املٓصٛص عًٗٝا يف املازٚ ) 2( ٠اإلدطا٤ات اييت ؼسزٖا ٖـصٙ
ايتعًُٝات ،ؾُٝا ٜتعًل بايعًٓٚ ١ٝاؿٝاز يف تؿه ٌٝايًذٓ ٚ ١عًُٗا ٚ ،ايٛثـا٥ل ايـيت أعـستٗا ٚقـسَتٗا غـًط١
ايتعاقس إىل املتػابكني  ٚاييت ؼسز ايتؿاص ٌٝعٔ ايػطض  ٚاملباز ٚ ٨اإلدطا٤ات ا٭غاغ ١ٝاييت تٓعِ املػابك ١مبا يف
شيو املعاٜرل اييت تػتدسّ يتك ٚ ِٝٝتطتٝب ايعطٚض.
ثالجا -عٓسَا ٜتشسز َٛضٛع املػابك ١بٛضع زضاغات أ ٚكططات ملؿطٚع قسز ٜ ،تعني إٔ تتطُٔ ايٛثا٥ل املؿاض إيٗٝا
يف ايؿكط( ٠ثاْٝا) اٯت:ٞ
أ .اؾٛا٥ع أ ٚاملهاؾآت أ ٚاَ٫تٝاظات اييت غتُٓح يًؿا٥ع.ٜٔ
بَ .صرل ًَه ١ٝايسضاغات أ ٚاـطط غٛا ٤ناْت يًؿا٥ع ٜٔأ ٚغرل ايؿا٥ع.ٜٔ
رابعا -متٓح اؾٛا٥ع  ٚاملهاؾآت  ٚاَ٫تٝاظات عً ٢أغاؽ تكطٜط تعس ٙايًذَٓٚ .١ع شيو  ،يًذٓ ١ايتٛص ١ٝبعسّ َٓح
اؾٛا٥ع  ٚاملهاؾآت أ ٚاَ٫تٝاظات نًٝا أ ٚدعٝ٥ا إشا ضأت إٔ اـطط املكسَ ١مل تهٔ باملػت ٣ٛاملطًٛب.
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خاوضا -باَ٫هإ تطُني ايٛثا٥ل اييت تعط ٢يًُتػابكني ؾططا ٜٓص عًَٓ ٢ح تعٜٛطات عٔ ايتصاَ ِٝاييت مل ٜؿع
َكسَٗٝا عً ٢ايطغِ َٔ أْٗا تتٛاؾل َع اؾس ٍٚايعَين احملسز ٚتعهؼ املػت ٣ٛايؿين املكب.ٍٛ
صادصا -يًذٓ ١اؿل يف اغتسعا ٤املتػابكني يف مجٝع اؿا٫ت املٓصٛص عًٗٝا يف ٖص ٙاملاز ٠ملٓاقؿَ ١ؿاضٜعِٗ ٚعطٚضِٗ
ٚايتٛص ١ٝبادطا ٤بعض ايتعس٬ٜت عًٗٝا.
صابعا -تٛثل ايًذْٓ ١تا٥ر عًُٗا يف تكطٜط خاص ٜتطُٔ ًَدصا ميهٔ اع ْ٘٬عدل ايٛغا ٌ٥املٓاغبٚ ١ؾكا يتكسٜط ضٝ٥ؼ
غًط ١ايتعاقسٚ ،تصبح تٛصٝتٗا ْاؾص ٠بعس َطادعتٗا ٚاقطاضٖا َٔ اؾٗات املعٓ.١ٝ
الفصن اخلاوط :اتفاقًات اإلطار Framework agreements

املادَ  - 61 -اتفاقًات اإلطار Use of framework agreements

يػًطات ايتعاقس ابطاّ اتؿاقٝات اإلطاض:
أوال -يًتعاقس املتهطض يتذٗٝع ايػًع ٚاـسَات مبا يف شيو اـسَات ا٫غتؿاض ٚ ١ٜا٫ؾػاٍ ايبػٝط َٔٚ ، ١ضُٓٗا
املؿذلٜات شات ا٫غتدساّ ايؿا٥ع يتًب ١ٝاستٝادات عسز َٔ دٗات ايكطاع اؿهَٞٛ؛ أٚ
ثاًٌا -عٓسَا تتٛقع غًط ١ايتعاقس إ اؿاد ١يبعض ايػًع أ ٚا٫ؾػاٍ أ ٚاـسَات  ٚعهِ طبٝعتٗا ممهٔ إ تٓؿأ عً٢
اغاؽ طاض ٨خَ ٍ٬س ٠اتؿاق ١ٝاإلطاض.
املادَ - 61 -أٌىاع اتفاقًات اإلطار Types of framework agreements

يػًطات ايتعاقس إبطاّ اتؿاقٝات اطاض َؿتٛس ١أَ ٚػًك:١
أوال -عٓس ابطاّ اتؿاق ١ٝا٫طاض املػًك ،١يٝؼ باَهإ أ ٟفٗعَ/كا /ٍٚاغتؿاض ٟمل ٜهٔ يف ايبسا ١ٜططؾا يف اتؿاق ١ٝاإلطاض
إٔ ٜه ٕٛططؾا ؾٗٝا ؾُٝا بعس .ؼسز ايؿذل ٠ايعَٓ٫ ١ٝتؿاق ١ٝا٫طاض املػًك ١بػٓتني نشس أقص ٢قابً ١يًتذسٜس ملط٠
ٚاسس ٠ؾكط.
ثاًٌا-عٓس ابطاّ اتؿاق ١ٝا٫طاض املؿتٛس،١قس ٜصبح اجملٗع/املكا/ٍٚا٫غتؿاض ٟططؾا ؾٗٝا باإلضاؾ ١إىل ا٭ططاف ا٭ٚىل يف ٚقت
٫سل َٔ خ ٍ٬تكس ِٜطًب املؿاضن ١يػًط ١ايتعاقس تًب ١ٝملتطًبات ايسع ٠ٛيٝصبح ططؾا يف اتؿاق ١ٝاإلطاض املؿتٛس١

املادَ - 66 -إبزاً وتٍفًذ اتفاقًات اإلطار Establishment and operation of framework agreements

أوال -تٓؿأ اتؿاقٝات اإلطاض ٚؾكا يًُبازٚ ٨اإلدطا٤ات املؿاض إيٗٝا يف ٖص ٙايتعًُٝات ؾُٝع املطاسٌ ستَٓ ٢ح ايعكٛز
عً ٢أغاؽ اتؿاق ١ٝاإلطاض ،مبا يف شيو َباز ٨ايؿؿاؾٚ ١ٝاملٓاؾػٚ ،١إدطا٤ات طًب َؿاضنَ ١كسَ ٞايعطا٤ات
ٚتك٬ٖ٪َ ِٝٝتِٗ ٚاغايٝب ايتعاقس نُا ٖ ٞقسز ٠يف ٖص ٙايتعًُٝات.
ثاًٌا -عٓس طًب َؿاضنَ ١كسَ ٞايعطا٤ات أ ٚايعطٚض يف إدطا٤ات ايتعاقس ٫بطاّ اتؿاق ١ٝا٫طاض ،عً ٢غًط ١ايتعاقس
نؿـ ٚتٛضٝح املعًَٛات املطًٛب ١يتُهني َكسَ ٞايعطا٤ات َٔ ؾِٗ طبٝع ١اتؿاق ١ٝاإلطاضٚ ،اإلدطا٤ات شات
ايصًَٚ ،١ا اشا غته ٕٛاتؿاق ١ٝاإلطاض َؿتٛس ١أَ ٚػًكٚ ،١صٝػٚ ١ؾطٚط اتؿاق ١ٝاإلطاضَٚ ،ا إشا غٝهٖٓ ٕٛاى
َٓاؾػ ١يف اساي ١ايعكٛز ضُٔ اتؿاق ١ٝاإلطاضٚ ،ا٫غًٛب ايص ٟغٝػتدسّ يف تٛظٜع ايعكٛز احملاي ١عً٢
اجملٗع/ٜٔاملكاٚيني /ا٫غتؿاضٜني املؿذلنني يف اتؿاق ١ٝا٫طاض ٚ ،أَ ١ٜعًَٛات أخط ٣ضطٚض ١ٜيًُؿاضن ١ايؿعاي ١يف
إبطاّ  ٚتٓؿٝص اتؿاق ١ٝاإلطاض عً ٢ايٓش ٛاحملسز يف ٖص ٙايتعًُٝات.
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ثالجا -ميهٔ يًُذٗع/ٜٔاملكاٚيني /ا٫غتؿاضٜني تكس ِٜايطًبات يٝصبشٛا أططاؾا يف اتؿاق ١ٝاإلطاض املؿتٛس ١يف أٚ ٟقت
خ ٍ٬ؾذل ٠غطٜاْٗا َٔ خ ٍ٬تكس ِٜطًبات املؿاضنٚ ١ايٛثا٥ل ايٛاضز ٠يف ايسع ٠ٛاىل ٖص ٙا٫تؿاقٝات.
رابعا -عً ٢غًط ١ايتعاقس زضاغ ١مجٝع طًبات املؿاضن ١املػتًُ ١خ ٍ٬ؾذل ٠غطٜإ اتؿاق ١ٝاإلطاض  ٚضُٔ اؿس اقصَٔ ٢
ا٭ٜاّ احملسز يف ٚثا٥ل املٓاقصٚ ١ؾكا يإلدطا٤ات املٓصٛص عًٗٝا يف ايسع.٠ٛ
خاوضا -تدلّ اتؿاق ١ٝا٭طاض املؿتٛسَ ١ع مجٝع اجملٗع /ٜٔاملكاٚيني /ا٫غتؿاضٜني املًٖ٪ني ايص ٜٔقسَٛا طًبات املؿاضن.١
ٚتك ّٛغًط ١ايتعاقس باؾعاض اجملٗع /ٜٔاملكاٚيني /ا٫غتؿاضٜني اشا َا أصبشٛا أططاؾا يف اتؿاق ١ٝاإلطاض يف أقطب
ؾطص ٚ ، ١غ٬ؾ٘ اع َِٗ٬أغباب ضؾض طًباتِٗ يًُؿاضن.١
صادصا -تك ّٛغًط ١ايتعاقس طٛاٍ ؾذل ٠غطٜإ اتؿاق ١ٝا٫طاض املؿتٛس ١باعازْ ٠ؿط ايسع ٚ ٠ٛباغتُطاض عً ٢ايبٛاب١
ا٫يهذل ١ْٝٚايطزل ١ٝاملٛسس ٠يًتعاقسات ايعاَٚ ١املكطضٚ ٠ؾل املاز/70( ٠عاؾطا  ٚساز ٟعؿط) ٫ضاؾ ١أططاف أخط٣
اىل اتؿاق ١ٝاإلطاض املؿتٛس ٚ .١هب باإلضاؾ ١اىل شيو ضُإ ا٫ط٬ع غرل املكٝس  ٚاملباؾط ٚايهاٌَ عً ٢بٓٛز ٚ
ؾطٚط اتؿاق ١ٝاإلطاض  ٚأَ ١ٜعًَٛات أخط ٣ضطٚض ١ٜشات ايصً ١بٗا.
صابعا -هب اساي ١أ ٟعكس ضُٔ اتؿاق ١ٝاإلطاض عً ٢اجملٗع /املكا /ٍٚا٫غتؿاض ٟاشا نإ ططؾا يف اتؿاق ١ٝاإلطاضٚ ٚ ،ؾكا
يؿطٚطٗا  ٚأسهاَٗا  ٚاإلدطا٤ات احملسز ٠يف ٖص ٙايتعًُٝات  ٚاملٛضش ١يف ٚثا٥ل ايسع.٠ٛ
ثاوٍا -خ ٍ٬غطٜإ اتؿاق ١ٝا٫طاضٜ ٫ ،ػُح بأ ٟتػٝرل يف ٚصـ قت ٣ٛايتعاقسٚ .قس ٜتِ ادطا ٤تػٝرلات عً ٢ايؿطٚط
 ٚا٭سهاّ ا٭خط ٣يًتعاقس  ،مبا يف شيو َعاٜرل أَٓ ١ٜاؾػ ١يًُطسً ١ايجاْ ٚ ١ٝططٜك ١تطبٝكٗا  ٚادطا٤ات اساي١
ايعكس املتٛقع  ٚ ،يهٔ بايكسض  ٚايططٜك ١املػُٛح بٗا صطاس ١يف اتؿاق ١ٝاإلطاض.
تاصعا -أٜ .تِ تطتٝب اجملٗع/ٜٔاملكاٚيني/ا٫غتؿاضٜني املؿذلنني يف اتؿاق ١ٝا٫طاض عً ٢أغاؽ املعاٜرل املٓصٛص عًٗٝا يف
ٚثا٥ل ايسع ٠ٛأ َٔ ٚخ ٍ٬املطسً ١ايجاْ ١ٝعٓس اصساض اٚاَط ايؿطا ٤بٓا ٤عً ٢اتؿاق ١ٝأ٫طاض.
ب .تػتٓس اتؿاق ١ٝا٫طا ض بؿهٌ عاّ عً ٢ا٫غعاض غٛا ٤املتؿل عًٗٝا َػبكا أ ٚاييت غٝتِ اقطاضٖا ٫سكا َٔ
خ ٍ٬املٓاؾػ ١أ ٚايعًُ ١ٝاييت تػُح بتعسٖ ٌٜص ٙا٭غعاض ز ٕٚتٓاؾؼ.
ز .ميهٔ اساي ١ايعكٛز ضُٔ اتؿاق ١ٝا٫طاض باسس ا٫غايٝب اٯت:١ٝ
 .1ا٫غًٛب اهلطَٚ :ٞؾٜ ٘ٝتِ اساي ١ايعكس عً ٢اجملٗع /املكا /ٍٚا٫غتؿاض ٟاؿا٥ع عً ٢املطتب ١اٚ٫ىل ،ا ٫اشا مل ٜتُهٔ
ٖصا اجملٗع /املكا /ٍٚا٫غتؿاض َٔ ٟتٛؾرل استٝادات غًط ١ايتعاقسٚ ،يف ٖص ٙاؿاي ١واٍ ايعكس عً ٢اجملٗع /املكا/ ٍٚ
ا٫غتؿاض ٟاؿا٥ع عً ٢املطتب ١ايجاْ. ١ٝ
 .2ايتكػ ِٝاملتػاٚ :ٟٚميهٔ تٓؿٝص شيو َٔ خ ٍ٬ؾطض تطتٝبات اؿس ا٭عً ،٢سٝح ٜتِ اختٝاضاجملٗع /املكا/ٍٚ
ا٫غتؿاض ٟاؿا٥ع عً ٢املطتب ١ايتاي ١ٝمبذطز ٚص ٍٛاجملٗع  /املكا / ٍٚا٫غتؿاض ٟصاسب املطتب ١ايصٜ ٟػبك٘ إىل اؿس
املاي ٞاملعني ٖٚهصا .
 .3ا٫غًٛب ايتٓاٚبٚ :ٞؾٜ ٘ٝتِ ؽصٝص ايعكس يهٌ فٗعَ/كا/ٍٚاغتؿاضَ ٟؿاضى يف اتؿاق ١ٝا٫طاض بايتٓاٚب بػض
ايٓعط عٔ ايك ١ُٝأ ٚايؿذل ٠ايعَٓ١ٝ؛ ٚ
 .4املٛثٛقٚ ١ٝاـدلٚ :٠ؾٜ ٘ٝتِ اساي ١ايعكس عً ٢اجملٗع/املكا/ٍٚا٫غتؿاض ٟاملؿاضى يف اتؿاق ١ٝا٫طاض ٚايصٜ ٟعس ا٭ؾطٌ
ٚؾل املعاٜرل احملسز ٠يف اتؿاق ١ٝا٫طاض.
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عاعزا -ميهٔ اعساز اتؿاق ١ٝا٫طاض اغتٓازا عًٚ ٢ضع قا ١ُ٥مبكسَ ٞايعطا٤ات ايص ٜٔتٛد٘ هلِ ايسع ٠ٛبؿهٌ زٚضٟ
يتكس ِٜعطا٤اتِٗ ٚؾل اٯت:ٞ
أ .ميهٔ زعَ ٠ٛكسَ ٞايعطا٤ات يتكس ِٜاغعاضِٖ املطتبط ١بػعط ايػٛم عٓس أ ٚقبٌ ايؿشٔ.
ب .هب إٔ ته ٕٛص٬س ١ٝايعطا٫ ٤قصط ؾذل ٠ممهٓ.١
ز .ميهٔ اغتدساّ ايعًُ ١املػتدسَ ١يف تػعرل ايػًع ١يف ايػٛم نعًُٚ ١اسس ٠يًعطاٚ ٤ايسؾعات.
ز .عًَ ٢سٜط ١ٜايتعاقسات اؿهٚ /١َٝٛظاض ٠ايتدطٝط اصساض ؾطٚط ٚصٝؼ ايعكٛز ايكٝاغ ١ٝاملتػكَ ١ع مماضغات ايػٛم
٫غتدساَٗا َٔ غًطات ايتعاقس.
الباب الجالح  -دراصُ عهاوّ وكدوٌ العطاْات

REVIEW OF COMPLAINTS OF BIDDERS

املادَ  - 63 -احلل يف الغهىّ Right to complain

َع َطاعا ٠اسهاّ ٖص ٙايتعًُٝات ،٭َ ٟكسّ عطا ٤اؿل يف ايؿه ٣ٛاشا ازع ٢أْ٘ عاْ ٢أ َٔ ٚاملُهٔ إ ٜعاْ َٔ ٞأ١ٜ
خػاض ٠أ ٚضطض بػبب قطاض أ ٚؾعٌ أ ٚاُٖاٍ َٔ داْب غًط ١ايتعاقس يف كايؿ ١ي٬يتعاَات ٚاملػ٪يٝات املٛنً ١إيٗٝا
مبٛدب أسهاّ ٖص ٙايتعًُٝات عً ٢أغاؽ بطٖ ٕ٬ص ٙا٫دطا٤ات أ ٚايكطاض.
املادَ-64-إجزاْات دراصُ عهاوّ وكدوٌ العطاْات Procedures for review of complaints from bidders

أوال -هب تكس ِٜايؿه ٣ٛاييت تٛضح طبٝع ١املدايؿ ١املعع ١َٛخطٝا ٚ ،يف املكاّ ا٭ ٍٚإىل ايًذٓ ١املطنع ١ٜاملؿهً ١يف
غًط ١ايتعاقس ٚؾكا يًُاز /65( ٠أ )٫ٚخ )7( ٍ٬أٜاّ َٔ تاضٜذ َعطؾَ ١كسّ ايعطا ٤٭غباب ايؿه ٣ٛأ ٚاعتباضا
َٔ تاضٜذ ٚدٛب َعطؾت٘ هلص ٙا٭غبابٚ ،قبٌ ايتٛقٝع عً ٢ايعكس.
ثاًٌا -هب تكس ِٜايؿها ٣ٚبؿإٔ ا٫ع ٕ٬أ ٚأ َٔ ٟاؾهاٍ ايسع ٠ٛاىل تكس ِٜايعطا٤ات ،أ ٚبؿإٔ ايتأٖ ٌٝاملػبل أٚ
ايكا ١ُ٥املدتصط ،٠أ ٚايكطاضات أ ٚاإلدطا٤ات اييت اؽصتٗا غًط ١ايتعاقس يف َطسً ١ايتأٖ ٌٝاملػبل أ ٚاعساز ايكا١ُ٥
املدتصط ،٠قبٌ املٛعس ايٓٗا ٞ٥يتكس ِٜايعطا٤ات.

املادَ  - 65 -تكديي الغهاوّ إىل صمطات التعاقد

Submission of complaints to contracting authorities

٭غطاض ايٓعط يف ايؿها ٣ٚاملكسَ ١يف املكاّ ا٭ ٍٚإىل غًط ١ايتعاقس:
أوال -تؿهٌ يف َطنع نٌ ٚظاض ٠أ ١٦ٖٝ ٚغرل َطتبط ١بٛظاض ٠أ ٚقاؾع ١أ ٚازاضَ ٠ػتكً ،١ؾٓـَ ١طنع ١ٜيًٓعـط يف
ا٫عذلاضات ا ٚايؿها ٣ٚاملكسََ َٔ ١كسَ ٞايعطا٤ات ضس قطاضات ا٫ساي ١ايتعاقس ١ٜأ ٚضس اإلدطا٤ات اٚ
ايكطاضات أ ٚاُٖ٫اٍ يف َطاسٌ َبهط َٔ ٠ادطا٤ات ايتعاقسٚ .تطتبط ايًذٓ ١بايٛظٜط املدتص أ ٚضٝ٥ؼ اهل ١٦ٝغرل
املطتبط ١بٛظاض ٠أ ٚاحملاؾغ أ ٚضٝ٥ؼ ا٫زاض ٠املػتكً ١أٜ َٔ ٚؿٛض٘ أ .َِٗٓ ٟهب إٔ ٜه ٕٛأعطا ٤ايًذٓ ١فُٛع١
َٔ اـدلاٚ ٤املدتصني ٚإ  ٫تكٌ ايسضد ١ايٛظٝؿ ١ٝيػهطترل ايًذٓ ١عٔ َسٜط.
ثاًٌا -تكسّ ايًذٓ ١تٛصٝتٗا اظا ٤ا٫عذلاض ٚاغباب٘ إىل بايٛظٜط املدتص أ ٚضٝ٥ؼ اهل ١٦ٝغرل املطتبط ١بٛظاض ٠أٚ
احملاؾغ أ ٚضٝ٥ؼ ا٫زاض ٠املػتكً ١أ ٚاملؿٛض عِٓٗ ،يف غط ٕٛؾذل ٫ ٠تتذاٚظ ( )7غبع ١أٜاّ ابتسا َٔ ٤تاضٜذ
إٜساع ايؿه ٣ٛيس ٣غًط ١ايتعاقسٜٚ .صسض ايٛظٜط املدتص أ ٚضٝ٥ؼ اهل ١٦ٝغرل املطتبط ١بٛظاض ٠أ ٚاحملاؾغ أ ٚضٝ٥ؼ
ا٫زاض ٠املػتكً ١أَ ٚؿٛض ،ِٗٝقطاضا خطٝا َدلضا بؿإٔ ايؿه ٣ٛخ )7( ٍ٬غبع ١أٜاّ تبسأ َٔ تاضٜذ تػًِ
ايتٛصٜٚ ،١ٝعتدل عسّ اصساض ايكطاض يف املٛضٛع بعس َطٚض ٖص ٙاملس ٠ضؾطا يًؿهٚ .٣ٛيف ساي ١تأٜٝس ايؿه ٣ٛبؿهٌ
ناٌَ أ ٚدع ،ٞ٥هب إٔ ٜتطُٔ ايكطاض ايتسابرل اي٬ظّ تٓؿٝصٖا يع٬ز اؿاي.١
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املادَ  - 66 -املزاجعُ اإلداريُ املضتكمُ Independent administrative review

أوال -ايهٝإ املدتص بسضاغ ١ؾهاَ ٣ٚكسَ ٞايعطا٤ات ٖ ٛفًؼ َطادع ١ؾها ٣ٚايتعاقس املؿهٌ بكطاض َٔ فًؼ
ايٛظضاٚ ٤ؾل املاز.)71( ٠
ثاًٌا -أٜ .كسّ َكسَ ٛايعطا٤ات ؾها ِٜٗٚاىل فًؼ املطادع ١املؿاض إي ٘ٝيف ايؿكط( ٠أٖ َٔ )٫ٚص ٙاملاز ٠يف اؿا٫ت اٯت:١ٝ

 .1إشا ضؾض املؿته ٞقب ٍٛايكطاض ايصازض عٔ غًط ١ايتعاقس غصٛص ايؿه ،٣ٛؾطٜط ١تكس ِٜايؿه ٣ٛإىل فًؼ
املطادع ١خ )7( ٍ٬أٜاّ َٔ تاضٜذ إب٬ؽ املؿته ٞبكطاض غًط ١ايتعاقس.
 .2إشا مل تتدص غًط ١ايتعاقس ايكطاض خ ٍ٬ايؿذل ٠احملسز ٠يف ايؿكط/65( ٠ثاْٝا) ،ؾطٜط ١تكس ِٜايؿه ٣ٛإىل فًؼ املطادع١
خ )7( ٍ٬أٜاّ َٔ تاضٜذ اْكطا ٤ايؿذل ٠احملسز ٠يف ايؿكط( ٠ثاْٝا).
 .3إشا زخٌ ايعكس بايؿعٌ سٝع ايتٓؿٝص ؾطٜط ١تكس ِٜايؿه ٣ٛخ )7( ٍ٬أٜاّ َٔ تاضٜذ َعطؾ ١املؿته ٞأ ٚاعتباضا َٔ
تاضٜذ ٚدٛب َعطؾت٘ بايعطٚف اييت أزت إىل تكس ِٜايؿه.٣ٛ
ب .عً ٢فًؼ املطادع ٚ ١صاسب ايؿه ٣ٛإخطاض غًط ١ايتعاقس خطٝا ساٍ تكس ِٜايؿه ٣ٛإىل فًؼ املطادع.١
زٜ .ػتٛؾ ٢بسٍ ؾه ٣ٛمببًؼ ( )500,000مخػُا ١٥أيـ زٜٓاض عطاقَ َٔ ٞكسّ ايؿه ٣ٛغرل قابٌ يًطز
زٜ .كسّ املؿته ٞتعٗس ضزلَ ٞصسم اصٛيٝا سػب ايكاْ ٕٛيسؾع ق ١ُٝا٭ضطاض ايٓامج ١ملصًش ١غًط ١ايتعاقس عٔ ايتأخرل
بتٛقٝع ايعكس ٭غباب نٝس.١ٜ
ثالجا:
أٜ .كطض فًؼ املطادع ١قب ٍٛأ ٚضؾض ايؿه ٣ٛخَ ٍ٬س ٫ ٠تتعس )3( ٣أٜاّ بعس تػًُٗا .جملًؼ املطادع ١إٔ ٜطؾض
ايؿه َٔ ٣ٛسٝح احملت ٣ٛاشا قطض إٔ قتٛاٖا غرل دسٜط بايسضاغ ١أ َٔ ٚسٝح ايؿهٌ اشا مل تكسّ ضُٔ املسز احملسز ٠يف
ايؿكط ٠ثاْٝا أ ٚإ املؿته ٞغرل ش ٟع٬ق.١
بٜ .بت فًؼ املطادعٜٚ ١صسض قطاض ٙبؿإٔ ايؿه ٣ٛخَ ٍ٬س ٫ ٠تتذاٚظ (َٜٛ )30ا ابتسا َٔ ٤تاضٜذ اٜساع ايؿه٣ٛ
يس ٣اجملًؼٚ .هب إ ته ٕٛقطاضات فًؼ املطادع ١خطَٚ ١ٝدلضٚ ،٠إ تٓؿط يف أقطب ؾطص ١عً ٢ايبٛاب ١ا٫يهذل١ْٝٚ
ايطزل ١ٝاملٛسس ٠يًتعاقسات ايعاَٚ ١املكطضٚ ٠ؾل املاز /70( ٠عاؾطا  ٚساز ٟعؿط).
رابعاَ -ا مل تطؾض ايؿه ٣ٛباعتباض  ٫اغاؽ هلا أَ ٚعٝب ١إدطاٝ٥ا ،هٛظ يًُذًؼ إصساض املعاؾات اييت تتطُٔ اٯت:ٞ
أ .اع ٕ٬ايكٛاعس ا ٚاملباز ٨ايكاْ ١ْٝٛاييت ؼهِ َٛضٛع ايؿه. ٣ٛ
بَٓ .ع غًط ١ايتعاقس َٔ ايتصطف أ ٚاؽاش قطاضات أ ٚاتباع إدطا٤ات غرل قاْ. ١ْٝٛ
ز .اٜ٫عاظ يػًط ١ايتعاقس اييت تصطؾت أٚ ٚاصًت ا٫دطا٤ات بططٜك ١غرل قاْ ١ْٝٛأ ٚتٛصًت إىل قطاض غرل قاْ ْٞٛيًعٌُ
أ ٚي٬غتُطاض بططٜك ١قاْ ١ْٝٛأ ٚايتٛصٌ إىل قطاض قاْْٞٛ؛ ا٭َط ايص ٟقس ٜذلتب عً ٘ٝاعاز ٠تٓؿٝص خطٛات َع١ٓٝ
َٔ َطاسٌ ايتعاقس أ ٚإعاز ٠ادطا٤ات ايتعاقس .
ز .ا٭َط با٫يػا ٤ايهً ٞأ ٚاؾع ٞ٥يكطاض أ ٚإدطا ٤غرل قاْ ْٞٛغبل ٚاؽصت٘ غًط ١ايتعاقس ،باغتجٓا ٤أ ٟقطاض أ ٚادطا٤
ٜطع ايعكس َٛضع ايتٓؿٝص؛
 .ٙا٫قذلاح يػًط ١ايتعاقس بسؾع تعٜٛطات عٔ أْ ١ٜؿكات َعكٛي ١تهبسٖا َكسّ ايؿه ٣ٛيًُؿاضن ١يف إدطا٤ات ايتعاقس
أَ ٚتابع ١ايؿه٣ٛ؛ أٚ
2016 /2/4

– –52

ذمازة ( )195العدد

 .ٚايتٛص ١ٝبإيػا ٤ادطا٤ات ايتعاقس.
خاوضا -ته ٕٛقطاضات اجملًؼ قابً ١يًطعٔ يس ٣احملهُ ١املدتص ١يف ا٫قً ِٝخَ ٍ٬س َٔ ّٜٛ )30( ٠تاضٜذ اب٬ؽ ايكطاض
يصاسب ايؿه.٣ٛ
صادصا -أ .عً ٢غًط ١ايتعاقس إٔ  ٫تتدص أ ١ٜخط َٔ ٠ٛؾأْٗا إ تطع ايعكٛز أ ٚاتؿاق ١ٝاإلطاض َٛضع ايتٓؿٝص ضُٔ
إدطا٤ات ايتعاقس املعٓ:١ٝ
 .1سني تتًك ٢ايؿه ٣ٛضُٔ ايٛقت احملسز يف املاز/64( ٠ا)٫ٚ؛ أٚ
 .2سني تتًك ٢إؾعاضا بطًب زضاغ ١ؾه َٔ ٣ٛفًؼ املطادع.١
بٜ .عَ ٍٚؿع ٍٛاؿعط املؿاض إي ٘ٝيف ٖص ٙايؿكط ٠بعس ( )7أٜاّ َٔ إب٬ؽ غًط ١ايتعاقس قطاضٖا يصاسب ايؿه ٚ ٣ٛإىل
مجٝع املؿاضنني اٯخط ٜٔيف إدطا٤ات املطادع ، ١ا ٚبعس اْكطا ٤ايؿذل ٠ايعَٓ ١ٝإلصساض َجٌ ٖصا ايكطاض إشا مل ٜصسض
أ ٟقطاض َٔ غًط ١ايتعاقس ،أ ٚبٓا٤ا عً ٢ضؾض فًؼ املطادع ١يًؿه ٣ٛأ ٚأ ٟقطاض أخط ٜصسض عٓ٘.
صابعا -تتٛىل َسٜط ١ٜايتعاقسات اؿه ١َٝٛيف ٚظاض ٠ايتدطٝط َتابع ١ايكطاضات ايصازض ٠عٔ فًؼ املطادع ١بايتٓػٝل
َع اؾٗات املعٓ.١ٝ
الباب الزابع– الرتتًبات التٍعًىًُ لمتعاقدات احلهىوًُ

ORGANIZATIONAL ARRANGEMENTS FOR PUBLIC PROCUREMENT

املادَ  -67-وديزيات التعاقد يف صمطات التعاقدProcurement Departments in procuring authorities

أوالَ -ع َطاعا ٠اٯي ١ٝاملعتُس ٠يف َسٜط ١ٜايتعاقسات اؿه ١َٝٛيف ٚظاض ٠ايتدطٝطٜ ،تعني عً ٢نٌ غًط ١تعاقس اْؿا٤
زا٥ط ٠زا( ١ُ٥إٕ مل تهٔ قا ١ُ٥بايؿعٌ) إلزاضٚ ٠مماضغ ١ؾعايٝات ايتعاقس بؿهٌ زا ِ٥مبا يف شيو ايتدطٝط ٚإعساز
إدطا٤ات ايتعاقس  ٚتٓؿٝص كتًـ َطاسٌ ايتعاقس  ٚتٛؾرل َتطًبات ايػهطتاض ١ٜيًذإ ايتعاقس ٚ .هب إٔ تطؾس
ٖص ٙايسٚا٥ط باملٛظؿني املتدصصني  ٚاملسضبني ٚؾكا يًدلاَر  ٚاملتطًبات املكطضٚ ٠ؾل اسهاّ املاز /70 ٠غازغا.
ثاًٌا -تسعِ زٚا٥ط ايتعاقس ؾإ تك ِٝٝايعطا٤ات غسَات ايػهطتاض ١ٜاي٬ظَ ،١مبا يف شيو اؿص ٍٛعً ٢اـدل ٠ايؿٓ١ٝ
اي٬ظَ ١عٓسَا تٓؿأ ٖص ٙاؿاد ١يف تك ِٝٝايعطا٤ات.
ثالجا -ملسٜط ١ٜايتعاقسات اؿه ١َٝٛيف ٚظاض ٠ايتدطٝط اصساض اإلعؿا٤ات َٔ املتطًبات املؿاض إيٗٝا يف ايؿكط٠
(أ )٫ٚإلْؿاَ ٤سٜط ١ٜيًتعاقسات يف غًطات ايتعاقس عٓسَا ٜ ٫تٛؾط يسٜٗا ايعسز ايـُطًٛب َٔ ايـُٛظؿني
ايـًُٖ٪ني.

املادَ  - 68 -تغهًن جلاُ فتح العطاْات Establishing the bid opening committees

أوال -تؿهٌ يف َطنع نٌ غًط ١تعاقس أ ٚأنجط يؿتح ايعطـا٤ات َٔ ش ٟٚاـدل ٚ ٠ا٫ختصاص  ٚبط٥اغَٛ ١ظـ ٫تكٌ
زضدت٘ ايٛظٝؿ ١ٝعٔ َسٜط أ ٚضٝ٥ؼ َٗٓسغني ٚعط ١ٜٛممجٌ عٔ نٌ َٔ ايسٚا٥ط ايكاْ ٚ ١ْٝٛاملايٚ ١ٝزٚا٥ط ايتعاقس
َٛٚظـ ؾين كتص ٚغهطترل ٫تكٌ زضدت٘ ايٛظٝؿ ١ٝعٔ ضٝ٥ؼ َ٬سعني .هب اغتبساٍ ايًذٓ ١املصنٛض ٠بؿهٌ
زٚض ٟنٌ ( )6غت ١أؾٗط  ٚعس متسٜس أقص ٢ملطٚ ٠اسس.٠
ثاًٌا -هٛظ تؿه ٌٝؾإ ؾتح ايعطا٤ات يف ايسٚا٥ط ايتابع ١يػًطات ايتعاقسٜٚ .تِ تؿه ٌٝنٌ ؾٖٓ َٔ ١ص ٙايًذإ ٚؾكاً
ملا َٖٓ ٛصٛص عً ٘ٝيف ايؿكط( ٠أٖ َٔ )٫ٚص ٙاملاز.٠
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املادَ - 69 -تغهًن جلاُ حتمًن وتكًًي العطاْات Bid analysis and evaluation committees

أوال -تؿهٌ يف َطنع نٌ غًط ١تعاقس أ ٚايسٚا٥ط ايتابع ١هلا ،ؾٓ ١أ ٚأنجط يتشً ٚ ٌٝتك ِٝٝاؾٛاْب ايؿٓٚ ١ٝاملاي١ٝ
ٚايكاْ ١ْٝٛيًعطا٤اتٚ .ته ٕٛبط٥اغَٛ ١ظـ ٫تكٌ زضدت٘ ايٛظٝؿ ١ٝعٔ َسٜط أ ٚضٝ٥ؼ َٗٓسغني َٔ ش ٟٚاـدل٠
ٚا٫ختصاص ٚ ،عط ١ٜٛعسز َٔ ايؿٓٝني املدتصني مبٔ ؾ ِٗٝقاَْٚ ْٞٛايٚ ٞغهطترل يًذٓ٫ ١تكٌ زضدت٘ ايٛظٝؿ١ٝ
عٔ ضٝ٥ؼ َ٬سعني.
ثاًٌا -متاضؽ ايًذَٓٗ ١اَٗا خ ٍ٬ايؿذل ٠احملسز ٠يف أَط ايتؿه ٌٝايصازض عٔ ضٝ٥ؼ غًط ١ايتعاقس ،عً ٢إٔ ٜطاع٢
اغتبساهلا بؿهٌ زٚض ٟخَ ٍ٬س ٫ ٠تعٜس عٔ غت ١أؾٗط ٚعس متسٜس أقص ٢ملطٚ ٠اسس.٠
ثالجا -يًذٓ ١ا٫غتعاْ ١ظٗات َتدصص ١شات خدل ٠بطبٝع ١املٓاقصٚ .١ؽطع تٛصٝات ؾإ ايتشًٚ ٌٝايتك ِٝٝإىل
َصازق ١ضٝ٥ؼ غًط ١ايتعاقس أ َٔ ٚىٛي٘ سػب ص٬سٝات٘ املاي ١ٝاملعتُس٫ ٠غطاض ايتعاقس.
رابعا ٫ -هٛظ اؾُع بني ض٥اغ ٚ ١عط ١ٜٛؾٓ ١ايؿتح  ٚؾٓ ١ؼً ٚ ٌٝتك ِٝٝايعطا٤ات.
املادَ  - 71 -وديزيُ التعاقدات احلهىوًُ Directorate for Public Contracts

تتٛىل َسٜط ١ٜايتعاقسات اؿه ١َٝٛيف ٚظاض ٠ايتدطٝط املٗاّ اٯت: ١ٝ
أوالَ -طاقبٚ ١تطٜٛط ٚتػٗ ٌٝتطبٝل اإلطاض ايكاْ ْٞٛيًتعاقسات ايعاَ ١ضُٔ املػتٜٛات ايتؿطٜع ٚ ١ٝؾب٘ ايتؿطٜع،١ٝ
 ٚتكس ِٜايٓصٛص املعٝاض ١ٜاملكذلس ١يًػًطات ايتٓؿٝص ١ٜاملعٓ ١ٝيًُٛاؾك ١عًٗٝا.
ثاًٌا -إصساض ايطٛابط اـاص ١بتٓع ِٝايع٬قات ايتعاقس ١ٜبني زٚا٥ط ا٫قً ٚ ِٝاملتعاقسَ ٜٔعٗا ٚاٯثاض املذلتب ١عً٢
إخ ٍ٬املتعاقس ٜٔبايتعاَاتِٗ ايتعاقس.١ٜ
ثالجا -إصساض  ٚتعسٚ ٌٜثا٥ل املٓاقصات ايكٝاغ ٚ ١ٝايؿطٚط ايعاَ ١يعكٛز ا٭ؾػاٍ  ٚػٗٝع ايػًع  ٚاـسَات ٚ ،ا١ٜ
أْٛاع أخط ٣يًتعاقسات نُا تطتأٜٗا املسٜط ،١ٜيٝتِ اغتدساَٗا بؿهٌ ايعاَ َٔ ٞقبٌ غًطات ايتعاقس ٚاىل املس٣
ايص ٟؼسزٚ ٙظاض ٠ايتدطٝط.
رابعا -تكَٗ ِٝٝاّ ٚإدطا٤ات ؾإ ايؿتح ٚؾإ ؼًٚ ٌٝتك ِٝٝايعطا٤ات يف زٚا٥ط ا٫قً ٚ ِٝايتٛص ١ٝبتعسًٜٗا نًُا نإ
شيو ضطٚضٜا.
خاوضا -اإلداب ١عً ٢اغتؿػاضات زٚا٥ط ا٫قًٚ ِٝاؾٗات ا٭خط ٣املتعاقسَعٗاس ٍٛايكطاٜا اييت تتعًل مبٗاَٗا ايتعاقس١ٜ
صادصا -تسضٜب ٚتطٜٛط قسضات َٛظؿ ٞغًطات ايتعاقس ايعاًَني يف فاٍ ايتعاقسات اؿهٚ ،١َٝٛتؿذٝع تطٜٛط ق٣ٛ
عاًَ ١قذلؾ ١يف فاٍ ايتعاقسات ايعاَٚ ،١ايتٓػٝل َع املٓعُات املٗٓ ١ٝشات ايصً ١بايتعاقسات بؿإٔ تسضٜب
ٚتطٜٛط قسضات ايعاًَني يسٜٗا ،عً ٢إٔ تتشٌُ ٖص ٙاملٓعُات تهايٝـ ايٓؿاطات ايتسضٜبٚ .١ٝؽطع مجٝع بطاَر
ايتسضٜب يف فاٍ ايتعاقسات اؿه٫ ١َٝٛؾطاف َٚتابعَ ١سٜط ١ٜايتعاقسات اؿه ١َٝٛيف ٚظاض ٠ايتدطٝط.
صابعا -اإلؾطاف ٚايتٓػٝل ٚاملتابع ١ايؿَٓ ١ٝع زٚا٥ط ايتعاقسات اؿه ١َٝٛاملػتشسث ١يف غًطات ايتعاقس ٚؾكا هلص ٙايتعًُٝات
ثاوٍا -تػٗ ٌٝإزخاٍ املُاضغات املبتهط ٠يف فاٍ ايتعاقسات اؿه ١َٝٛمبا يف شيو اغتدساّ ايٛغا ٌ٥ا٫يهذل.١ْٝٚ
تاصعا -مجع املعًَٛات باْتعاّ عٔ أْؿط ١ايتعاقس.
عاعزا -إْؿاَٛ ٤قع بٛابَٛ ١سس ٠عً ٢ؾبه ١اْ٫ذلْت يٓؿط اإلؾعاضات بؿإٔ إدطا٤ات ايتعاقس ٚغرلٖا َٔ املعًَٛات
ٚؾكا هلص ٙايتعًُٝات ،ؾط ٬عٔ املعًَٛات ا٭خط ٣اييت ؼسزٖا َسٜط ١ٜايتعاقسات اؿه ١َٝٛيف ٚظاض ٠ايتدطٝط،
ٚإْؿا ٤قاعس ٠بٝاْات عً ٢ؾبه ١اإلْذلْت ؾُع املعًَٛات ٚؼسٜجٗا باغتُطاضٚ .ته ٕٛقابً ١يًبشح بؿهٌ
تؿاعًَ ٞع اؾُٗٛض ايعاّٚ ،تؿٌُ عً ٢غب ٌٝاملجاٍ  ٫اؿصط:
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أ .ايعسز ٚايك ١ُٝاإلمجاي ١ٝؾُٝع ايعكٛز املؿُٛي ١بٗص ٙايتعًُٝات اييت تدلَٗا مجٝع ايػًطات املتعاقس. ٠
ب .ايعسز ٚايك ١ُٝاإلمجاي ١ٝؾُٝع ايعكٛز املؿُٛي ١بٗص ٙايتعًُٝات اييت تدلَٗا نٌ ٚاسس َٔ ٠ايػًطات املتعاقسَٛ ٠ظع١
سػب ؾ٦ات ايػًع ٚا٫ؾػاٍ ٚاـسَات ٚؾكا يٓعاّ تصٓٝـ َٛسس َعتُس زٚيٝا.
ز .ايعسز ٚايك ١ُٝاإلمجاي ١ٝؾُٝع ايعكٛز املؿُٛي ١بٗص ٙايتعًُٝات اييت تدلَٗا نٌ ٚاسس َٔ ٠ايػًطات املتعاقسَٛ ٠ظع١
سػب ططٜك ١ايتعاقس .
ز .مجٝع ايعكٛز .
 .ٙتٛاضٜذ اـطٛات ايطٝ٥ػ ١يهٌ عًُ ١ٝتعاقس بس٤ا َٔ ايسعٚ ٠ٛيػا ١ٜالاظ ايعكس.
حادٍ عغز -ؿني اْؿاٚ ٤تؿع ٌٝايبٛاب ١ا٫يهذل ١ْٝٚايطزل ١ٝاملٛسس ٠يًتعاقسات ايعاَٚ ١املكطضٚ ٠ؾل ايؿكط ٠عاؾطا ،ؾإ
َتطً بات ايٓؿط عً ٢ايبٛاب ١املصنٛضٚ ٠املٓصٛص عًٗٝا يف ٖص ٙايتعًُٝات تػتٛؾ ٢بٓؿطٖا عًٚ ٢غا ٌ٥ا٫ع ّ٬ا٭خط٣
مبٛدب ٖص ٙايتعًُٝاتٚ .هب ايٓؿط عً ٢املٛقع اإليهذل ْٞٚيػًط ١ايتعاقس أ ٚعًٚ ٢غا٥ط اع ّ٬أخطَٓ ٣اغب ١سٝجُا
ٜؿرل سهِ َعني يف ٖص ٙايتعًُٝات عً ٢ايٓؿط عًَٛ ٢قع ايبٛاب ١املٛسس.٠
ثاٌٌ عغز -عً ٢غًطات ايتعاقس ايعاّ تؿه٬ٝت ايتعاقس يسٜٗا بتٓػٝل خططٗا ايتعاقسَ ١ٜع َسٜط ١ٜايتعاقسات
اؿه ١َٝٛيف ٚظاض ٠ايتدطٝط ٚتعٜٚسٖا بايبٝاْات املطًٛب ١٭غطاض املتابعٚ ١املطاقب ١ايؿٓ ١ٝعٓس ايؿطٚع يف تٓؿٝص
أْؿطتٗا ايتعاقس.١ٜ
املادَ  - 71 -دلمط املزاجعُ Procurement Complaint Review Board

أوال -يطُإ تأَني املطادع ١اإلزاض ١ٜاملػتكً ١يؿهاَ ٣ٚكسَ ٞايعطا٤ات ٚؾكا يًُازٖ َٔ )66( ٠ص ٙايتعًُٝاتٜ ،ؿهٌ
فًؼ ايٛظضا ٤فًؼ َطادع ١ؾها ٣ٚايتعاقس (فًؼ املطادعٜٚ .)١تٛىل اجملًؼ تٓؿٝص ٚادبات٘ بططٜكَ ١ػتكً.١
ثاًٌاٜ -عني أعطا ٤فًؼ املطادع ١ملس( ٠غٓتني)ٚ ،هٛظ إعاز ٠تع ِٗٓٝٝيػٓتني اضاؾٝتني عً ٢ايتٛاي.ٞ
ثالجا -أ .تته ٕٛعط ١ٜٛفًؼ املطادع:َٔ ١

 .1مخػ ١أعطاٜ ٤ع ِٗٓٝفًؼ ايٛظضا َٔ ٤بني ا٭ؾداص ايص ٜٔتطؾشِٗ:
أ) ْكاب / ١اؼاز َٗٓسغ ٞنٛضزغتإ.
ب)ْكاب ١احملاَني.
ز) اؾُع ١ٝايعًُ ١ٝيًُشاغبني ايكاْْٝٛني.
ز) اؼاز َكاٚي ٞنٛضزغتإ.
 )ٙاؼاز ايػطف ايتذاضٚ ١ٜايصٓاع.١ٝ
 .2عطٜ ٜٔٛع ِٗٓٝفًؼ ايٛظضا َٔ ٤بني ا٭ؾداص ايص ٜٔتطؾشِٗ:
أ) املٓعُات غرل اؿه/١َٝٛاؾُعٝات املسْ ١ٝاييت تتعاٌَ َع قطاٜا اؿٛنُ ١اَٚهاؾش ١ايؿػاز.
ب) املٓعُات غرل اؿه /١َٝٛاؾُعٝات املسْ ١ٝاييت تتعاٌَ َع قطاٜا ايتُٓ ١ٝاملػتساَ.١
 .3ث٬ث ١أعطا ٤آخطٜ ٜٔع ِٗٓٝفًؼ ايٛظضاَٛ َٔ ٤ظؿ ٞاؿه َٔ ١َٛش ٟٚاـدل ٠يف فاٍ ايتعاقسات.
 .4ضٝ٥ؼ ٜع ٘ٓٝفًؼ ايٛظضا َٔ ٤بني ا٭ؾداص املعٓٝني مبٛدب ايؿكط( ٠أ.)3/
ب .تكسّ نٌ َٔ املٓعُات املصنٛض ٠يف ايؿكطتني ( )2( ٚ )1ايػرل ايصات ١ٝملطؾشني اثٓني.
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زٜ .طؾح َسٜطايتعاقسات اؿه ١َٝٛيف ٚظاض ٠ايتدطٝط غهطترلا جملًؼ املطادع َٔ ١بني َٛظؿ ٞاملسٜط.١ٜ
رابعا -تصطف ٭عطا ٚ ٤غهطترل فًؼ املطادع ١كصصات وسزٖا فًؼ ايٛظضا.٤
الباب اخلاوط  -إدارَ وتٍفًذ العكىد
CONTRACT ADMINISTRATION AND IMPLEMENTATION

املادَ  - 76 -صًاغُ العكد Drafting the contract

أوال -أٜ .تِ إعساز صٝؼ ايعكٛز َٔ قبٌ تؿه٬ٝت ايتعاقس يف غًطات ايتعاقس بايتٓػٝل َع ايسٚا٥ط ايكاْٚ ١ْٝٛاملاي١ٝ
ٚايؿٓٚ ١ٝاؾٗات املػتؿٝس ،٠عً ٢إٔ تتطُٔ ٖص ٙايعكٛز ا٫سهاّ ايٛاضز ٠يف ؾطٚط ٚ ٚثا٥ل املٓاقص ١أ ٚايسع ٠ٛاىل
املٓاقصَ ١طاؾا ايٗٝا أ ١ٜؾطٚط اخطٜ ٣تؿل عًٗٝا ايططؾإ مبا ٜطُٔ غ ١َ٬ايتٓؿٝص  ،عً ٢إٔ ٫تػرل ٖصٙ
ايؿطٚط املطاؾ( ١إ ٚدست) َٔ دٖٛط املٓاقص.١
بٜ .تِ اغتدساّ ايؿطٚط ايعاَ ١يًعكٛز اييت تصسض عٔ ٚظاض ٠ايتدطٝط آُٜا اْطبل شيوٚ .هب تطُني ٚثا٥ل
ايعكس أ ١ٜؾطٚط خاص ١يًتعاقس عً ٢ايػًع ا ٚا٫ؾػاٍ ا ٚاـسَات غرل ا٫غتؿاض ١ٜأ ٚاـسَات ا٫غتؿاض١ٜ
اضاؾ ١اىل ايؿطٚط ايعاَ.١
َ يتشص ٌٝايس ٕٜٛاؿه ١َٝٛمبٛدـب قاْ ٕٛؼصٝـٌ ايس ٕٜٛاؿه ١َٝٛضقِ ( )56يػٓ١
ثاًٌا -هب تطُني ايعكـٛز ْصا
ٚ1977تعس٬ٜت٘.
ثالجا -هب إ تتطُٔ ايعكٛز أزلاٚ ٤عٓا ٜٔٚايططؾني املدٛيني بتٛقٝع ايعكٛز ٚٚثا٥ل ايتد ٌٜٛاملعتُس ٠سػب ا٫دطا٤ات
املعُ ٍٛبٗا ،عً ٢إٔ ته ٕٛغاض ١ٜاملؿع ٍٛعٓس ايتعاقـس ٚصازض ٠قبٌ تٛقٝع ايعكس مبس٫ ٠تعٜس عٔ ( )6غت ١أؾٗط
رابعا -وسز تاضٜذ بس ٤ؾذل ٠ايعكس بططٜك ١تأخص بعني ا٫عتباض ايعطٚف ٚايؿطٚط املعُ ٍٛبٗا،مبا يف شيو تٛقٝت تٛقٝع
ايعكٛز ٚتٛؾط ايٛثا٥ل املطًٛبٚ ١سػاب أٜاّ ايعٌُ ٚتٛقٝت تػً ِٝاملٛقع  ٚؾتح خطابات ا٫عتُاز  ٚايٛقت ايصٟ
ٜتطًب٘ شيو َٚ ،ػٚ٪ي ١ٝاملتعاقس يًتدطٝط  ٚاعساز اؾس ٍٚايعَين  ٚاؿاد ١يًػُاح بتشسٜس تاضٜذ ايبس ٤يهٌ
ساي ١عً ٢سس.٠
خاوضا -عً ٢غًطات ايتعاقس إعٚ ّ٬ظاض ٠ايتدطٝط ٚ ٚظاض ٠ايعٌُ ٚايؿ ٕٚ٪ا٫دتُاعٚ ١ٝاؾٗــاظ املطنع ٟيإلسصاٚ ٤
املسٜط ١ٜايعاَ ١يتػذ ٌٝايؿطنات  ٚاهل ١٦ٝايعاَ ١يًططا٥ب  ،باغِ املتعاقس  ٚعٓٛاْ٘  ٚدٓػٝت٘ َ ٚبًؼ ايعكس
َٚست٘ ساٍ إنُاٍ إدطا٤ات تٛقٝع ايعكس.
صادصا -هب إ وسز ايعكس ايكاْ ٕٛايٛادب ايتطبٝل عً ٢أسهاّ ايعكٛز بني غًطات ايتعاقس َٔ دٗ ٚ ١املتعاقسٜٔ
ايعطاقٝني  ٚغرل ايعطاقٝني َٔ دٗ ١اخط ٚ ،٣إ ٜٛضح ايعكس إ ايكٛاْني ٚايتعًُٝات ايٓاؾص ٠يف ا٫قًٚ ٖٞ ِٝادب١
ايتطبٝل .ته ٕٛقانِ ا٫قً ٚ ِٝاؾٗات ايكطا ١ٝ٥املدتص ٖٞ ١اييت تؿصٌ يف سٌ ايٓعاعات.

املادَ - 73-التعاقد وَ الباطَ والتٍاسه
Subcontracting and assignment

أوال -يًُتعاقـس إساي ١أدعا َٔ ٤أعُاٍ ايعكس إىل َتعاقس ٜٔثاْٜٛني مبٛاؾك ١خطَ ١ٝػبك َٔ ١غًط ١ايتعاقسٚ ،مبا
ٜ٫تذاٚظ ْػب َٔ )%30( ١ق ١ُٝايعكس ا ٚاْ ١ٜػب ١اخط ٣قسز ٠يف ٚثا٥ل املٓاقص ،١عً ٢إٔ تبكَ ٢ػٚ٪ي ١ٝتٓؿٝص
ايعكس عً ٢املتعاقس ا٭صً.ٞ
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ثاًٌا٫ -هٛظ يًُتعاقس َع ايػًطات املتعاقس ٠اؿه ١َٝٛايتٓاظٍ عٔ ايعكس إىل ططف آخط ا ٫يف ساي ١ايططٚض ٠ايكص، ٣ٛ
ٚبعس اؿص ٍٛعًَٛ ٢اؾك ١خطَ ١ٝػبك َٔ ١ضٝ٥ؼ ايػًط ١املتعاقس ٠بؿطط إٔ ًٜبـ ٞايططف املتٓاظٍ ي٘ َعاٜرل
ايتأٖ ٚ ٌٝايؿطٚط ايكاْ ١ْٝٛاملطًٛب ١يف ٚثا٥ل املٓاقص ٚ ١بٓؿؼ املبًؼ املتعاقس عً.٘ٝ
املادَ  - 74 -صزف الدفعات Payment

أوالَ -ع َطاعا ٠ؾطٚط ايعكس ،هب صطف ايسؾعات يًُتعاقس عً ٢أغاؽ تكسٚ ِٜثا٥ل أصٛي .١ٝهب إٔ تتطُٔ ٖصٙ
ايٛثا٥ل املعًَٛات احملسز ٠يف ٖص ٙايتعًُٝات  ٚؾطٚط ايعكس يػطض اعتباضٖا اصٛي.١ٝ
ثاًٌا -يًػًط ١املتعاقس ٠صطف زؾعَ ١كسَ ١يًُتعاقس عً ٢ؾهٌ قطض بس ٕٚؾٛا٥س يٮغطاض ايتشطرل ١ٜيتٓؿٝص ايعكس
مبٛدب تعًُٝات تٓؿٝص املٛاظْ ١ايػٓ ١ٜٛي٬قًَ ِٝكابٌ خطاب ضُإ غرل َؿطٚط َٔ املتعاقس بٓؿؼ املبًؼ ٚايعًُ١
صازض َٔ بٓو َطخص يف إقً ِٝنٛضزغتإ أ َٔ ٚأسس ايبٓٛى ا٭دٓبـَ ١ٝععظا غطاب ضُإ صازض َٔ ايبٓو
املطنع ٟي٬قًٚ .ِٝهب ايٓص يف ايعكس عً ٢اؾس ٍٚايعَين ٫غذلزاز ايسؾع ١املكسَ.١
ثالجا -أ .هب إ ٜتطُٔ ايعكس صطف زؾعات َطسًٚ ١ٝؾكا يػرل ايعٌُ يف تٓؿٝص ايعكسٜٚ .تِ صطؾٗا عٓسَا ٜكسّ
املتعاقس طًبا َععظا بايٛثا٥ل عً ٢ايٓش ٛاملطًٛب يف ايعكس إلثبات ا٫لاظ املتشكل ٚقبٖ ٍٛص ٙايٛثا٥ل َٔ ايػًط١
املتعاقس.٠
ب .تػتكطع اَاْات بٓػب َٔ )%10( ١نٌ زؾعَ ١طسً ١ٝست ٢انتُاٍ تٓؿٝص ايعكس عً ٢إ ٜ٫تذاٚظ فُٛع
ا٫غتكطاعات ايٓكس َٔ )%5( ١ٜق ١ُٝايعكسٜٚ .طًل ْصـ ٖص ٙاَ٫اْات بعس ايتػًِ اٚ٫ي ٚ ٞايٓصـ اٯخط بعس
ايتػًِ ايٓٗا ٚ .ٞ٥يًػًط ١املتعاقس ٠قب ٍٛطًب اجملٗع /املكا ٍٚباغتبساٍ ايٓصـ ا٫خرل َٔ اَ٫اْات بطُإ بٓهٞ
َهاؾ.٧
زٜ.تِ صطف ايسؾعات املكسَ١عٔ املٛاز ٚا٫يٝات اييت ٜتِ ػٗٝعٖا مبٛدب ا٭سهاّ اـاص ١بصيو يف ايؿطٚط ايعاَ ١يًعكس
رابعا -أ .ىطع ؾتح خطابات إ٫عتُاز يتػط ١ٝعكٛز ايؿطا ٤اـاضد ١ٝيتذٗٝع املٛاز ٚاـسَات يؿطٚط ايعكس.
ب .عً ٢ايػًط ١املتعاقس ،٠اشا َا ْص ايعكس عً ٢ايسؾع يًُتعاقس عٔ ططٜل خطاب اعتُاز بعـــس إصساض
اإلسايٚ ١تػًِ ضُإ سػٔ ايتٓؿٝص  ٚتٛقٝع ايعكس أصٛيٝا ،اؽاش اإلدطا٤ات اي٬ظَ ١يؿتح خطاب اعتُاز
بٓه ٞغرل قابٌ يًٓكض ٚغرل َجبت  ،أ ٚخطاب اعتُاز بٓه ٞزٚاض غرل قابٌ يًٓكض  ٚغرل َجبت ٚؾكا
يًؿطٚط شات ايع٬ق ١املٓصٛص عًٗٝا يف ايعكس  ٚمبٛدب ايتعًُٝات ايصازض ٠عٔ ٚظاض ٠املايٚ ١ٝا٫قتصاز
غصٛص اغتدساّ غًطات ايتعاقس ـطابات ا٫عتُاز.
خاوضاَ -ع َطاعا ٠ؾطٚط ايعكس ،يًػًطات املتعاقس ٠إٔ تتؿل َع املتعاقسَ ٜٔعٗا نًُا اضتأت شيو َٓاغبا ،عً ٢زؾع
ق ١ُٝاملعسات ٚاملٛاز ٚاملٓتذات املػتٛضز ٠بايعًُ ١احملً ١ٝبس َٔ ٫ؾتح ا٫عتُازات ايبٓه.١ٝ
املادَ - 75 -إدارَ عىمًات التضمًي والفخص والتضمي Administering delivery, inspection and receipt

أوال -عً ٢ايػًط ١املتعاقس ٠أ ٚأ ١ٜدٗ ١أخطَ ٣ػٚ٪ي ١عٔ إزاض ٠ايعكس ؾشص ٚتػًِ مجٝع ايػًع أ ٚاـسَات أ ٚا٭ؾػاٍ
أ ٚاملػتًعَات املتعاقس عًٗٝا  ٚايتأنس َٔ َسَ ٣طابكتٗا يًُتطًبات احملسز ٠يف ايعكس بأغطع ٚقت ممهٔ.
ثاًٌا -وسز ايعكس ايتعاَات املتعاقس ؾُٝا ٜتعًل بؿشص ٚاختباض اؾٛزٚ ٠سكٛم غًط ١ايتعاقس أ ٚأ ١ٜدٗ ١أخطَ ٣ػٚ٪ي١
عٔ إزاض ٠ايعكس يف ايؿشص ،مبا يف شيو َطاقبٚ ١تًك ٞايتكاضٜط بؿإٔ مجٝع دٛاْب أزا ٤املتعاقس.
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ثالجاًٜ -تعّ املتعاقس ٚ،عًْ ٢ؿكت٘ اـاص ،١بٛضع املٛظؿني  ٚاملٓؿآت  ٚاملطاؾل اي٬ظَ٫ ١دطا ٤عًُٝات ايهؿـ ايعاز١ٜ
ؼت تصطف ايػًط ١املتعاقسٜٚ .٠تشٌُ نٌ َٔ املتعاقس ٚايػًط ١املتعاقسْ ٠ؿكات سطٛض ممجً ِٗٝعًُ ١ٝايهؿـ.
رابعا -هب عً ٢املتعاقس َعاؾ ١أْٛ ١ٜاقص أ ٚامطاؾات عًْ ٢ؿكت٘ اـاص.١
خاوضا -عً ٢ايػًط ١املتعاقس ٠إ تصسضأَط الاظا٫عُاٍ ايعكس بٓا٤ا عً ٢طًب اجملٗع /املكا/ٍٚا٫غتؿاض ٟاملٜ٪س َٔ
املٗٓسؽ املك ِٝبعس ايتأنس بإٔ ا٫عُاٍ قس انًُت اىل ايسضد ١اييت أْؿ٦ت َٔ أدًٗا ٚداٖع ٠ي٬غتدساّٜ .ذلتب
عًٖ ٢صا ا٭َط َا ٜأت:ٞ
أ .ايتٛقـ عٔ اغتُطاض اغتكطاع غطاَات ايتأخرل ،إ ؼكل شيو.
ب .بس ٤غطٜإ ؾذل ٠ايصٝاْ ١ي٬عُاٍ املٓذع.٠
صادصا-ؾٗازات ايتػًِ ي٬عُاٍ املٓذعAcceptance/Hand-over Certificates of the completedworks:٠
أ .ؾٗاز ٠ايتػًِ ا٭ٚي:ٞ
عً ٢ايػًط ١املتعاقس ٠تؿه ٌٝؾٓ ١يًتػًِ ا٭ٚي ٞخَ ٍ٬س ٫ ٠تتذاٚظ( َٜٛ 14ا) َٔ تاضٜذ اصساض أَط ا٫لاظ.
ٚتكٖ ّٛص ٙايًذٓ ١بايهؿـ عً ٢ا٫عُاٍ املٓذع ٚ ٠ؾشصٗا  ٚتعس قططا ٜجبت ؾ ٘ٝتاضٜذ ا٫لاظ ايؿعًَ ٞع نٌ
ايتبعات ايتعاقس ١ٜاملٓصٛص عًٗٝا يف ايؿكط( ٠خاَػا/أ  ٚب) َٔ ٖص ٙاملاز.٠
ب .ؾٗاز ٠ايتػًِ ايٓٗا:ٞ٥
تصسض ايػًط ١املتعاقس ٠أ ٚأ ١ٜدٗ ١أخطَ ٣ػٚ٪ي ١عٔ ازاض ٠ايعكس ؾٗاز ٠ايتػًِ ايٓٗا ٞ٥بعس ؾذلٚ ٠دٝع َٔ ٠اْتٗا٤
ؾذل ٠ايصٝاْٚ ١انُاٍ املتعاقس مجٝع ايٓٛاقص ،إ ٚدستٚ .تتػًِ ايػًط ١املتعاقس ٠ا٫عُاٍ ْٗاٝ٥ا.
املادَ  - 76 -ضىاُ جىدَ تٍفًذ العكد Ensuring quality of contract performance

أوال -عً ٢ايػًط ١املتعاقس ٠أ ٚأ ١ٜدٗ ١أخطَ ٣ػٚ٪ي ١عٔ إزاض ٠ايعكس َطاقبٚ ١ؾشص ٚتػًِ مجٝع ا٫ؾػاٍ ٚايػًع
ٚاـسَات املتعاقس عًٗٝاٚ ،ايتشكل َٔ َطابكتٗا يًُٛاصؿات ايؿٓٚ ١ٝايؿطٚط ايكاْٚ ١ْٝٛاملاي ١ٝاحملسز ٠يف ٚثٝك١
املٓاقصٚ ١ايعكس.
ثاًٌا -عً ٢ايػًط ١املتعاقس ٠أ ٚأ ١ٜدٗ ١أخطَ ٣ػٚ٪ي ١عٔ إزاض ٠ايعكس تؿه ٌٝؾٓ ١أ ٚأنجط يًؿشص  ٚايكب ٍٛسػب
طبٝع ١نٌ عًُ ١ٝتعاقس .تتٛىل ٖص ٙايًذٓ / ١ايًذإ إدطا ٤ايؿشص ٚقب ٍٛا٫زاٚ ٤ؾكا يؿطٚط ايعكس  ٚ ،هلصٙ
ايًذإ ا٫غتعاْ ١بايؿٓٝني  ٚاـدلا ٤اشا اقتطت اؿاد.١
ثالجاَ -ع َطاعاَ ٠س ٣تٛؾط ايهازضايؿين املتدصص املطًٛب يس ٣ايػًط ١املتعاقس٫ ، ٠هٛظ إٔ تطِ ؾإ ايؿشص
ٚايكب ٍٛيف عطٜٛتٗا َٔ غبل ٚؾاضى يف صٝاغ ١ايؿطٚط ايؿٓ ٚ ١ٝاملٛاصؿات ٚ ٚثا٥ل ايعطا٤ات ا٭خط ٣أٚ
ايتشًٚ ٌٝايتكٚ ِٝٝإدطا٤ات اإلؾطافَٚ ،ع شيو  ،هٛظ يٮؾداص املصنٛضَ ٜٔػاعس ٠ايًذٓ ١بٓا ٤عًَٛ ٢اؾك١
ضٝ٥ؼ ايػًط ١املتعاقس.٠
رابعا -تس ٕٚقاضط ادتُاعات ؾٓ ١ايهؿـ  ٚايكب ٍٛعً ٢ايُٓٛشز املعس هلصا ايػطض ٚتٛقع َٔ مجٝع أعطا ٤ايًذٓٚ .١
تعتدل ايكطاضات ايصازض ٠عٔ ايًذٓ ، ١غصٛص تٓؿٝص ايعكس بؿهٌ صشٝح َٔ عسَ٘ أ ٚضؾض ايػًع اجملٗع،٠
ْٗا ٚ ١ٝ٥بات ١يف سايَٛ ١اؾك ١ضٝ٥ؼ ايػًط ١املتعاقس ٠أ ٚاؾٗ ١ا٭خط ٣املػٚ٪ي ١عٔ إزاض ٠ايعكس عًٗٝا ٚ .تسٕٚ
أ ١ٜؼؿعات َٔ ا ٟعط ٛيف ايًذٓ ١عًَ ٢ا دا ٤يف احملاضط َع بٝإ ا٭غباب  ٚتععظ بتٛقٝع٘.
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خاوضا -هب اخطاض املتعاقس عٔ أ ١ٜعٛٝب أ ٚامطاؾات يف ايتٓؿٝص ،إ ٚدست ٚ .هب عًَ ٘ٝعاؾتٗا عًْ ٢ؿكت٘ اـاص١
خ ٍ٬املس ٠احملسز ٠يف ا٫خطاض ٚ ،غ٬ؾ٘ ول يًػًط ١املتعاقس ٠ايكٝاّ بصيو عً ٢سػاب املتعاقس.
صادصا -يف ساي ١ايتعاقس يتذٗٝع ايػًع ،عً ٢ايػًطات املتعاقسَ ٠تابع ١عًُ ١ٝايؿشٔ ٚتػًِ إؾعاض ايبا٥ع ايصٜ ٟبني
ايتؿاص ٌٝايسقٝك ١يؿشٔ ايبطاعَ ،١ع َطاعاَ ٠ا ٜأت:ٞ
أ .تػٗ ٌٝإدطا٤ات ايتدًٝص اؾُطن ٞيٮدٗع ٠أ ٚاملــٛاز بٗسف تػطٜع عًُ ١ٝايٛص ٍٛاىل املداظٕ.
ب .تػطٜع اإلدطا٤ات اـاص ١بايتدًٝص ٚايتشُٚ ٌٝضُٔ ا٫طط ايعَٓٝـــ ١احملسز ٠يتذٓب زؾع غطاَات (ضغ ّٛأضض)١ٝ
عٔ َس ٠تأخط تػًِ ايبطاع ١ايٛاصً ١اىل املطاض أ ٚاؾُاضى.
ز .تػطٜع إدطا٤ات ايتؿطٜؼ ايبشط ٟبأغطع َا ميهٔ ٚضُٔ ا٫طط ايعَٓ ١ٝاحملسز ٠يتؿطٜؼ ايبٛاخط يتؿاز ٟزؾــع ايػطاَات
عٔ ايتأخرل يف تؿطٜؼ مح٫ٛتٗا.
صابعا -هب عً ٢ايػًط ١املتعاقس ٠أ ٚأ ١ٜدٗ ١أخطَ ٣ػٚ٪ي ١عٔ إزاض ٠ايعكس تٗ ١٦ٝاملعـسات ٚازٚات ايتسا ٍٚيف املداظٕ
يػطض إنُاٍ إدطا٤ات ايتؿطٜؼ ٚايتػًِ ا٭ٚي ٞيًُٛاز املػتًُ ١بس ٕٚتأخرلَ ،ع َطاعا ٠تجبٝت ساي ١ايبطاع١
املػتًُ ١٭غطاض ضُإ سكٛم ايتأَني.
ثاوٍا -عً ٢ايػًط ١املتعاقس ٠أ ٚأ ١ٜدٗ ١أخطَ ٣ػٚ٪ي ١عٔ إزاض ٠ايعكس َتابع ١إنُاٍ إدطا٤ات ايؿشص اهلٓسغٞ
يًُٛاز املػتًُٚ ١إصساض ؾٗاز ٠ايؿشص ٚايكب ٍٛخ ٍ٬ايؿذل ٠احملسز ٠يف ايعكس.
املادَ -77 -تضىيُ املٍاسعات يف تٍفًذ العكدSettlement of disputes in contract implementation

أوال -هب إ وسز يف ايعكس ايكاْ ٕٛايصٜٓ ٟطبل عً ٢ايعكس  ٚططٜك ١تػ ١ٜٛايٓعاعات اييت قس تٓؿأ خ ٍ٬تٓؿٝص .ٙيف
ساي ١عسّ ٚدٛز ؾطط ايتشه ،ِٝهب ؼسٜس احملهُ ١املدتص ١يتػ ١ٜٛايٓعاعات املتعًك ١بايعكٛز.
ثاًٌا -باَ٫هإ ايٓص يف ايعكس عً ٢بعض ا٫يٝات  َٔ ٚضُٓٗا ؾذل ٠تٗس ١٥يًتؿاٚض قبٌ ايًذ ٤ٛإىل ايتشه ِٝأٚ
ايتكاض ٞملٓح اٚ٫ي ١ٜٛيًشٌ ايطضا َٔ ٞ٥خ ٍ٬ايتؿاٚض ٚ .ملػاعس ٠ا٭ططاف املتعاقس ٠عً ٢تػ ١ٜٛاملٓاظعات
ٚزٜا ،قس ٜٓص ايعكس عً ٢تعٝني ططف ثايح يًُػاعس ٠يف تػ ١ٜٛاملٓاظعات بصٝػ ١ايتٛؾٝل  ٚايٛغاط ، ١ؾط٬
عٔ اٯيٝات شات ايصً ١اييت تٓط ٟٛعً ٢تعٝني خدلا ٤يتػ ١ٜٛايٓعاعات أ ٚفًؼ ؾض ايٓعاعات  ٚإدطا٤ات
ايتعٝني يًططف ايجايح.
ثالجا -يًططؾني املتعاقس ٜٔا٫تؿام ضُٔ ايعكس أ ٚيف اتؿام َٓؿصٌ عً ٢اساي ١املٓاظعات ايٓاؾ ١٦عٔ تٓؿٝص ايعكس اىل
ايتشه ٚ .ِٝيف َجٌ ٖص ٙاؿا٫ت هب إٔ ٜٓص يف ا٫تؿام عً ٢اإلطاض امل٪غػ ٞيًتشه ٚ ِٝايكٛاعس اإلدطا١ٝ٥
اييت ؼهِ غرل ايتشهَ ٚ ِٝهاْ٘.
رابعا -إشا مل ٜتطُٔ ايعكس ؾطط ايتشهٚ ِٝمت ا٫تؿام عً ٢اعتُاز ايتشه ِٝعٔ ططٜل إبطاّ اتؿاقَٓ ١ٝؿصً ،١هب إٔ
ٜه ٕٛشيو خطٝا َٛ ٚقعا َٔ ايططؾنيٜ ٚ .تعني عً ٢املتعاقسَٛ ٜٔاصً ١ايعٌُ با٫يتعاَات ايتعاقس ١ٜمبٛدبٗا.
خاوضا -هب إٔ ته ٕٛايهٛضز ١ٜأ ٚايعطب ٖٞ ١ٝيػ ١ايتشهَ ، ِٝا مل ٜٓص عً ٢خ٬ف شيو يف ٚثٝك ١ايعكس.
صادصا -يػًط ١ايتعاقس اختٝاض ايتشه ِٝايسٚي ٞيؿض املٓاظعات عٓسَا ٜه ٕٛاملتعاقس أدٓبـً ٝا  ،عً ٢إٔ ٜٓص عً٢
شيو يف ايعكسَ ،ع َطاعا ٠اٯي ١ٝا٫دطا ١ٝ٥املتؿل عًٗٝا يف ايعكس عٓس تٓؿٝص ٖص ٙايططٜكٚ ،١إٔ ٜتِ اختٝاض اسس٣
ٖ٦ٝات ايتشه ِٝايسٚي ١ٝاملعتُس ٠يؿض ايٓعاع.
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املادَ  - 78 -ودَ العكد والتىديد Contract term and extension

تًتعّ أططاف ايتعاقس عٓس متسٜس ايعكٛز مبا ٜأت:ٞ
أوال -عً ٢املتعاقـس تٓؿٝص ايعكـس خ ٍ٬املس ٠املتعاقـس عًٗٝا  ٚ ،ؼتػب تًو املس َٔ ٠تاضٜذ املباؾط ٠أ َٔ ٚتاضٜذ تٛقٝع
ايعكس أ ٚأ ٟتاضٜذ أخط َٓصٛص عً ٘ٝيف ؾطٚط ايعكس .ميهٔ متسٜس ايعكس ي٬غباب اٯت:١ٝ
أ .إشا ططأت ظطٚف خاضد ١عٔ غٝطط ٠املتعاقس  ،ا ٚ٭ ١ٜظٜاز ٠أ ٚتػٝرل يف اْٛاع ا٫ؾػاٍ املدتًؿ ١أ ٚنُٝات أْٛ ٚع١ٝ
املٛاز املطًٛب ػٗٝعٖا مبا ٪ٜثـــط عً ٢غرل تٓؿٝص ايعكس املتؿل عً ٘ٝعٝح ٫ميهٔ الاظ ٙضُٔ املس ٠املتؿل عًٗٝا
مبٛدب ايعكس ا٭صً.ٞ
ب .إشا نإ تأخرل تٓؿٝص ايعكس ٜعٛز ٭غباب أ ٚادطا٤ات تعٛز يًػًط ١املتعاقس ٠أ ٚأ ١ٜدٗ ١كٛي ١عٓٗا أ ٚ٭ ٟغبب
ٜعـــٛز ملتعاقس ٜٔآخط ٜٔتػتدسَِٗ ايػًط ١املتعاقس.٠
ج .إشا اغتذست بعس ايتعاقس ظطٚف اغتجٓا٫ ١ٝ٥ميهٔ ػٓبٗا ٚمل ٜهٔ باَ٫هإ تٛقعٗا ٚقت ايتعاقس.
ثاًٌا -هب إٔ ٜػُح ايعكس يًُتعاقس ايصٜ ٟطايب بتجبٝت ايعطٚف (نتًو املؿاض ايٗٝا يف ايبٓس (أٖ َٔ )٫ٚص ٙاملاز)٠
إٔ ٜكسّ طًباً خطٝا إىل ايػًط ١املتعاقس ٠أ ٚأ ١ٜدٗ ١أخطَ ٣ػٚ٪ي ١عٔ ازاض ٠ايعكس عٔ ْؿ ٤ٛايعطٚف شات
ايصً ١خَ ٍ٬س ٫ ٠تتذاٚظ (َٜٛ ) 30ا بعس عًِ املتعاقس بٗا أٚ ٚدٛب عًُ٘ بٗاَ ،بٓٝا ؾ ٘ٝايتؿاص ٌٝايهاًَ١
ٚايسقٝك ١شات ايع٬ق ١بتُسٜس ايعكس .عً ٢ايػًط ١املتعاقس ٠ايٓعط يف ايطًب ٚايبت ؾ ٘ٝخَ ٍ٬س ٫ ٠تتذاٚظ ()60
َٜٛاً يف مجٝع أْٛاع ايعكٛز ابتسا٤ا َٔ تاضٜذ تػًِ ايطًب.
ثالجا -هب ضؾض ا ١ٜطًبات يًتُسٜس تكسّ بعس صسٚض أَط ا٫لاظ.

املادَ - 79 -تعدين األصعار Price Adjustment

أوالٜ -عتدل غعط ايعكس ثابتا َا عسا اؿاي ١اييت ته ٕٛؾٗٝا َس ٠ايتٓؿٝص أنجط َٔ ( )18مثاْ ١ٝعؿط ؾٗطا  ،أ ٚيف ساي١
عسّ ا٫غتكطاض يف أغعاض ايػٛم يًُهْٛات ا٭غاغ ١ٝيتٓؿٝص ايعكس  ،سٝح قس ٜػُح ايعكس بتعس ٌٜايػعط اغتذاب١
يًُتػرلات يف ايعطٚف ا٫قتصاز ١ٜأ ٚايتذاض ، ١ٜؾطٜط ١ايٓص عً ٢شيو يف ٚثا٥ل املٓاقص ٚ ١ايعكس.
ثاًٌاَ -ع َطاعاٚ ٠دٛز َٛاؾكَ ١ػبك َٔ ١ض٥اغ ١فًؼ ايٛظضا ،٤إشا نإ ايعكس ٜٓص عً ٢إَهاْ ١ٝتعس ٌٜا٭غعاض
(ٚؾكا يًبٓس أ ،)٫ٚهب إٔ ٜتطُٔ ؾطط تعس ٌٜغعط ايعكس تٛقٝت ادطا ٤أ ١ٜتعس٬ٜت عً ٢ا٭غعاضٚ ،ايعطٚف
اييت تدلض تعس ٌٜا٭غعاض َجٌ ا٭ضتؿاع أ ٚا٫نؿاض يف نًؿ ١املٛاز  ٚاٜ٫س ٟايعاًَ ٚ ١ايطاقٚ ، ١نصيو املعاز٫ت
ٚامل٪ؾطات اييت َٔ ؾأْٗا ؼسٜس َكساض ايتعس ٌٜيف ا٭غعاض  ٚغرلٖا َٔ اإلدطا٤ات اييت ٜٓبػ ٞاتباعٗا.

املادَ  - 81 -تعدين العكد واواوز التػًري Procurement contract modifications and variation orders

أوال -تٓطبل ايؿطٚط اٯت ١ٝبصٛض ٠عاَ ١عً ٢تعس ٌٜايعكٛز:

أ .أ ١ٜتعس٬ٜت غرل تًو املؿاض إيٗٝا يف ايؿكط( ٠ز) ،تتطًب اتؿاقا ثٓاٝ٥ا عً ٢تعس ٌٜايعكس املٛقع بني ايططؾني.
ب .هب إٔ ٜ ٫ذلتب عً ٢تعس٬ٜت ايعكس مبا يف شيو أٚاَط ايتػٝرل ،أ ٟتػٝرل عً ٢ايطبٝع ١ا٭غاغ ١ٝيًعكس أْ ٚطاق٘.
ٚهب إٔ ته ٕٛايتعس٬ٜت خط.١ٝ
ز .تتطًب ايعٜاز ٠يف ق ١ُٝايعكس بأنجط َٔ ( )%25إَا ادطآَ ٤اقص ١دسٜس ،٠أ ٚتهَ ٕٛدلضا يًتعاقس ٚؾل اغًٛب
املصسض ايٛاسس ٚؾكا يًُاز ،)45( ٠إشا نإ شيو َٓاغبا.
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ز .يػطض ايتعاٌَ َع ايعطٚف غرل املتٛقع ١اييت قس تٓؿأ اثٓا ٤تٓؿٝص ايعكس ٚاغتجٓا٤ا َٔ ايكاعس ٠ايٛاضز ٠يف ايؿكط٠
(أ) س ٍٛخطٛع تعس ٌٜايعكس ٫تؿام ايططؾني ،يطٝ٥ؼ ايػًط ١املتعاقس ٠أ َٔ ٚىٛي٘ اصساض أَط تػٝرل ٜتطُٔ ايطًب
َٔ املكا ٍٚتٓؿٝص تػٝرلات ؾٓ ١ٝأ ٚتػٝرلات يف ايهُ ١ٝأ ٚتٛقٝت ايتػً ِٝيًػًع أ ٚا٭ؾػاٍ أ ٚاـسَات املتعاقس
عًٗٝا ٚ .عً ٢املتعاقس ا٫يتعاّ بايتٓؿٝص.
 .ٙهب إٔ ته ٕٛتعس٬ٜت ايعكس  ٚإصساض أٚاَط ايتػٝرل خاضع ١٭سهاّ تعًُٝات تٓؿٝص املٛاظْ ١ايػٓٚ ،١ٜٛعٓسَا ٜهٕٛ
اغتدساّ َجٌ ٖص ٙايتعس٬ٜت  ٚأٚاَط ايتػٝرل ٖ ٛأنجط اقتصازا َٔ املباؾط ٠يف إدطا٤ات َٓاقص ١دسٜس.٠
 ٫ .ٚتصسض أ ١ٜتعس٬ٜت عً ٢ايعكس ٚا ١ٜأٚاَط تػٝرل ز ٕٚضُإ َٛاؾكَ ١ػبك َٔ ١ايػًط ١املدتصْ ،١عطا يًتبعات
املايٚ ١ٝضطٚض ٠ضصس ايتدصٝصات يتػط ١ٝنًؿ ١تعس٬ٜت ايعكس أ ٚأٚاَط ايتػٝرلَ ،ع َطاعا ٠ايص٬سٝات املُٓٛس.١
ظٜ٫ .باؾط بتٓؿٝـص أ ١ٜاعُاٍ إضاؾ ١ٝأَ ٚعسي ١ا ٚا ١ٜتعس٬ٜت عً ٢ايعكس ا ٚا ١ٜأٚاَط تػٝرل إ ٫مبٛدب اتؿام خطٞ
ٜٛقع بني ايططؾني أ ٚبٓا ٤عً ٢اَط تػٝرل تصسض ٙايػًط ١املتعاقس ٠أ ٚممجٌ عٓٗا مبٛدب ؾطٚط ايعكسٚ .هب إٔ ٜتطُٔ
شيو ٚصؿاً َٛدعاً ي٬عُاٍ َٛٚاصؿاتٗا ٚنُٝاتٗا ٚأغعاضٖا ٚاملس ٠اإلضاؾ( ١ٝإٕ ٚدست) اييت ٜتطًب إضاؾتٗا إىل
َس ٠ايعكس .يف ساي ١عسّ اؿاد ١يًتُسٜس ؾٝتِ شنط شيو صطاس ١يف تعس ٌٜايعكس ا ٚاٚاَط ايتػٝرل ،ؾطٜط ١عسّ تعاضض
شيو َع ؾطٚط املٓاقص.١
ح .هب تٛثٝل أ ١ٜتعس٬ٜت عً ٢ايعكس  ٚأٚاَط ايتػٝرلٚ .تسضز ٖص ٙايٛثا٥ل يف غذٌ ًَٚـ ايتعاقس املؿاض إيٗٝا يف املاز٠
(.)18
ط .مي هٔ ادطا ٤تػٝرل عً ٢نُٝات ٚنًـ عكٛز ا٫ؾػاٍ ٚػٗٝع ايػًع ٚعكٛز اـسَات ا٫غتؿاضٚ ١ٜغرل ا٫غتؿاض١ٜ
ضُٔ َؿاضٜع املٛاظْ ١اي ػٓ ١ٜٛاملعتُس ٠عٓس ايططٚض ٠ز ٕٚػاٚظ ايػكـ احملسز يف ايعكس خ ٍ٬ؾذل ٠تٓؿٝص ٙؾطٜط ١تٛؾط
املبايؼ املدصص ١يف املٛاظْ ١ايػٓٚ ١ٜٛمبا ٜتٓاغب َع َتطًبات ٚثا٥ل املٓاقصٚ ١ايعكس.
ثاًٌا -تعس مجٝع املطاغ٬ت املتعًك ١بأٚاَط ايتػٝرل ٚا٭عُاٍ اإلضاؾ َٔ ١ٝاملطاغ٬ت املػتعذً ١اييت هلا ا٭غبك ١ٝعً٢
بك ١ٝاملطاغ٬ت ٚ .عً ٢ايػًط ١املتعاقس ٠ايبت ؾٗٝا خ ٍ٬املسز املٓصٛص عًٗٝا يف املاز/78( ٠ثاْٝا).
ثالجا -يف ساي ١عكٛز ا٭ؾػاٍ  ٫ ،هٛظ ايًذ ٤ٛإىل تػٝرل ا٫ؾػاٍ املتعاقس عًٗٝا أ ٚإضاؾ ١اؾػاٍ أ ٚنُٝات دسٜس ٠إ٫
يف سا٫ت ايططٚض ٠املدلضَ ، ٠ع َطاعا ٠أسهاّ (ايؿكط ٠أ /٫ٚط َٔ ٖص ٙاملازٚ .)٠هب إٔ وصط ايتػٝرل يف أضٝل
ْطام ممهٔ  ٚمبٛدب ايؿطٚط ايعاَ ١ملكا٫ٚت ا٫ؾػاٍ  ٚ ،ؾطٚط ايعكس  ٚايتعًُٝات ايػاض ٚ ، ١ٜعٓس ؼكل إسس٣
اؿا٫ت اٯت:١ٝ
أ .إشا نإ َٔ ؾإٔ عسّ ايتػٝرل أ ٚعسّ اإلضاؾ ١إٔ ٜػبب تأخرلا يف الاظ ا٫ؾػاٍ أًٜ ٚشل بٗا ضطضاً نبرلاً َٔ ايٓاس١ٝ
ا٫قتصاز ١ٜأ ٚايؿٓ.١ٝ
ب .إشا نإ عـسّ ايتػٝرل أ ٚعسّ اإلضاؾ٪ٜ ١ز ٟإىل عسّ اَهاْ ١ٝا٫غتؿاز َٔ ٠ا٫ؾػاٍ أ ٚايتذٗٝع عٓس

الاظٖا.

ز .إشا مل ٜذلتب عً ٢ايتػٝرل أ ٚاإلضاؾ ١تػٝرل أغاغ ٞيف اـسَ ١أ ٚايكسض ٠اإلْتاد ١ٝاملكطض ٠ي٬ؾػاٍ ا ٚاملؿطٚع.
ز .إشا نإ ايتػٝرل ٪ٜز ٟإىل تكًٝص ؾذل ٠تٓؿٝص ايعكس ،عً ٢إٔ ٪ٜ ٫ز ٟشيو اىل تسْ ٞاملٛاصؿات ايؿٓ ١ٝي٬ؾػاٍ أٚاملؿطٚع.
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رابعا -عً ٢غًطات ايتعاقس ؼسٜس ايتعس٬ٜت أ ٚاإلضاؾات املطًٛب ادطاٖ٩ا عً ٢ايعكس يف ابهط ٚقت ممهٔ  ٚبططٜك١
٫ت٪ثط عً ٢غرل ايعٌُ ٚؾكاً يًدلْاَر ايعَين املعتُس.
خاوضاٜ -تِ تػعرل ا٫ؾػاٍ اإلضاؾ ٚ ١ٝايتعس٬ٜت ٚؾكاً ٭سهاّ ايؿطٚط ايعاَ ١ملكا٫ٚت ا٫ؾػاٍ ٚ .يف ساي ١إضاؾ١
بٓٛز دسٜس ٫ ٠تٛدس هلا بٓٛز َؿابٗ ١أَ ٚكاضب ١يف ايعكس  ،تعتُس أغعاض ايػٛم ايػا٥س ٠أغاغا يتػعرلٖا
َطاؾاً ايٗٝا املصاضٜـ اإلزاض ٚ ١ٜا٭ضباح َع َطاعا ٠تعًُٝات تٓؿٝص املٛاظْ ١ايػٓ ١ٜٛي٬قً.ِٝ
املادَ  - 81 -ضىاُ حضَ التٍفًذ Performance security

أوال -هب إٔ تتطُٔ ٚثا٥ل املٓاقص ١تكسَ ِٜكسّ ايعطا ٤ايؿا٥ع خطاب ضُإ سػٔ تٓؿٝص ايعكس َجبت ؾ ٘ٝاغِ اؾٗ١
املػتؿٝسٚ ٠اغِ املؿطٚع نُا َٖٓ ٛصٛص عًٗٝا يف ٚثا٥ل املٓاقص.١
ثاًٌا -تعتُس ق ١ُٝايطُإ عًْٛ ٢عٚ ٘ٝطبٝع ٚ ١سذِ ايعكسٚ .ؼسز ق ١ُٝضُإ سػٔ ايتٓؿٝص يًعكٛز ناؾ١
بٓػب )% 5(١مخػ ١يف امل َٔ ١٦ق ١ُٝايعكس باغتجٓا ٤عكٛز ايتذٗٝع ٚايذلنٝب اييت هب إ ٫تتذاٚظ ق ١ُٝايطُإ ؾٗٝا
ْػب ) %10( ١عؿط ٠يف امل َٔ ١٦ق ١ُٝايعكس َع َطاعا ٠ايؿكط ٠خاَػا َٔ املاز .)11( ٠هب تكس ِٜايطُإ َٔ َكسّ
ايعطا ٤ايؿا٥ع بعس ا٫سايٚ ١قبٌ تٛقٝع ايعكس  ،صازضا عٔ َصطف َعتُس يف ا٫قً ِٝأَ ٚصطف أدٓبـَ ٞعتُس يس٣
ايبٓو املطنع ٟي٬قًٜ ٫ .ِٝتِ ا٫ؾطاز عٔ ضُإ سػٔ ايتٓؿٝص إ ٫بعس صسٚض ؾٗاز ٠ايتػًِ ايٓٗاٚ ٞ٥تصؿ ١ٝاؿػابات
ايٓٗاٚ ،١ٝ٥هٛظ ا٫ؾطاز عٔ أدعا َٔ ٤ق ١ُٝضُإ سػٔ ايتٓؿٝص بعس ايتػًِ ايٓٗا ٞ٥يتًو ا٭دعا ٚ ٤صسٚض ؾٗاز٠
ايتػًِ ايٓٗا ٞ٥هلا مبا ٜ٪ٜس نْٗٛا َ ١ًٖ٪ي٬غتدساّ.
ثالجا -يػًط ١ايتعاقس ظٜازَ ٠بًؼ ضُإ سػٔ ايتٓؿٝص أ ٚؽؿٝط٘ تبعا يتػرل ق ١ُٝايعكس.

املادَ  - 86 -الػزاوات التأخرييُ Delay penalties

أوال -هب إ ٜٓص ايعكس عً ٢زؾع غطاَ ١عٔ ايتاخرل يف تٓؿٝص ايعكسٚ .ؼسز ايػًط ١املتعاقسَ ٠بًؼ غطاَ ١ايتأخرل
ايٚ ١َٝٛٝاؿـس ا٭عً ٢هلص ٙايػطاَ ١ايص ٟهب إ ٜ ٫تذاٚظ ْػب )%10( ١عؿط ٠يف امل َٔ ١٦ق ١ُٝايعكس .هب إ
ٜتِ تجبٝت َبًؼ ايػطاَ ١ايٚ ١َٝٛٝاؿس ا٫عً ٢يًػطاَ ١يف ٚثا٥ل املٓاقص ٚ ١ؾطٚط ايعكسٜ ٫ٚ .عؿ ٞاغتكطاع
غطاَ ١ايتأخرل املتعاقس َٔ َػٚ٪يٝت٘ عٔ تٓؿٝص ايعكس بؿهٌ ناٌَ.
ثاًٌا -ميهٔ ؽؿٝض َبًؼ غطاَات ايتأخرل سػب ْػب ا٫لاظ ي٬يتعاَات ايتعاقس ١ٜاحملسز ٠يف ايدلْاَر ايعَين يتٓؿٝص
ايعكس .هب إٔ ٜه ٕٛايعٌُ املٓذع أ ٚايػًع ١اجملٗع ٠أ ٚاـسَ ١املطًٛبَ ١طابك ١يًُٛاصؿات ٚؾطٚط ايعكس َٝٗٚأ٠
ي٬غتدساّ سػب ٖص ٙايؿطٚط.
ثالجا -آي ١ٝؼسٜس َبًؼ غطاَ ١ايتأخرل اي:١َٝٛٝ
َا مل ٜٓص عً ٢خ٬ف شيو يف ٚثا٥ل املٓاقص ١أ ٚايتعًُٝات اييت تصسضٖا َسٜط ١ٜايتعاقسات اؿه ١َٝٛيف ٚظاض٠
ايتدطٝط تٓؿٝصا ٭سهاّ املاز/70( ٠ثايجا)ٜ ،تِ ؼسٜس َبًؼ غطاَات ايتأخرل ؾُٝع أْٛاع ايعكٛز مببًؼ َٜٞٛ
َكطٛع ٜجبت يف ٚثا٥ل املٓاقص ٚ ١ؾطٚط ايعكس.

املادَ  - 83 -إٌّاْ العكد لمىصمخُ العاوُ Termination of contract in the public interest

أوال -ميهٔ يًعكس إ ٜٓص عً ٢سل ايػًط ١املتعاقس ٠يف اْٗا ٤ايعكس يًُصًش ١ايعاَ ٚ .١يف ٖص ٙاؿاي ١هب عً ٢ايػًط١
املتعاقس ٠تػسٜس ق ١ُٝايعٌُ املٓذع  ٚاملٛاز اييت مت طًبٗا َٔ قبٌ املكا ٚ ، ٍٚاـسَات  ٚايػًع املطابك١
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يًُٛاصؿات املتعاقس عًٗٝا ٚ ،ايهًؿ ١املعكٛي٫ ١ظاي ١املعسات َٔ املٛقع  ٚاعاز ٠ايعُاٍ ا٭داْب ايص ٜٔاغتكسَٛا
َٔ اـاضز خصٝصا يًعٌُ يف املؿطٚع  ٚ ،ايهًؿ ١اييت تهبسٖا املتعاقس يف تأَني ا٭عُاٍ  ٚايػًع ٚ .ؽصِ َٔ ٖصٙ
املبايؼ ايسؾعات املكسَٚ ١املطسً ١ٝيًُتعاقس يػا ١ٜتاضٜذ إب٬غ٘ باْٗا ٤ايعكسٜ٫ ٚ .سؾع أَ ٟبًؼ عٔ أضباح غرل
َتشكك .١ا ٫أْ٘  ٫ول يًػًط ١املتعاقس ٠إٔ تٓٗ ٞايعكس مبٛدب ٖص ٙايؿكط ٠يتك ّٛبتٓؿٝص ايعكس بٓؿػٗا أ ٚيذلتٝب
تٓؿٝصَ َٔ ٙكا ٍٚآخط.
ثاًٌا -عً ٢ايطغِ َٔ ايؿطٚط املٓصٛص عًٗٝا يف ايؿكط( ٠أ ،)٫ٚهب عً ٢غًط ١ايتعاقس قبٚ ٍٛتػًِ ايػًع اؾاٖع٠
يًؿشٔ يف غط ) 7( ٕٛغبع ١أٜاّ َٔ ايتاضٜذ ايصٜ ٟتًك ٢ؾ ٘ٝاملتعاقس إخطاض إْٗا ٤ايعكس يًُصًش ١ايعاَ.١
ٚعً ٢ايػًط ١املتعاقس ٠قب ٍٛايػًع ٚؾل ا٭غعاض ٚايؿطٚط ايٛاضز ٠يف ايعكس.
املادَ-84-رلالفُ اجملّش/املكاوه/االصتغارٍ لغزوط العكد

Breach of contract by the supplier/contractor/consultant

إشا خايـ اجملٗع /املكا /ٍٚا٫غتؿاض ٟأٜا َٔ ؾطٚط ايعكس ،عً ٢ايػًط ١املتعاقس ٠اؽاش ا٫دطا٤ات اٯت:١ٝ
أوال -ضؾض ا٭زا ٤املعٝب.
ثاًٌا -ايعاّ اجملٗع /املكا /ٍٚا٫غتؿاض ٟبا٫ظاي ١ايؿٛض ١ٜيًػًع املعٝب ١أ ٚا٫زا ٤املعٝب ٚاغتبساهلا .
ثالجا -ؾطض غطاَات ايتأخرل عٓس ػاٚظ َس ٠ايعكس.
رابعا -غشب أعُاٍ ايعكس ٚإنُاٍ تٓؿٝصٖا عً ٢سػاب املتعاقس املدٌ.
املادَ  – 85 -صخب أعىاه العكد وإٌّاؤه Withdrawal and termination of contract

أوال -هب ايٓص يف ا يعكس عً ٢ا٭غؼ اييت ميهٔ مبٛدبٗا ٚؾكا ٫سهاَ٘ غشب أعُاٍ ايعكس ا ٚإْٗاٚ .٘٥هب إ ٜؿٌُ
شيو اغؼ:
أ .اإلْٗا َٔ ٤داْب ايػًط ١املتعاقس ٠يًُصًش ١ايعاَٚ ،١ؾكا يًُاز.)83( ٠
ب .اإلْٗا ٤بػبب ايك ٠ٛايكاٖط.٠
ثاًٌاٚ -هب إ تؿٌُ اغؼ غشب أعُاٍ ايعكس:

أ َٔ .داْب ايػًط ١املتعاقسْ ٠تٝش ١اخ ٍ٬اجملٗع /املكا /ٍٚا٫غتؿاض ٟيف تٓؿٝص ايتعاَات٘.
ب .غشب أعُاٍ ايعكس يف سا٫ت إعػاض أ ٚاؾ٬ؽ اجملٗع /املكا /ٍٚا٫غتؿاض. ٟ
ثالجاَ -ع َطاعا ٠أسهاّ املاز ٫ ، )84( ٠هٛظ غشب أعُاٍ ايعكس أ ٚاْٗاَ ٘٥ا مل تػتٓؿص مجٝع ايبسا ٌ٥املُهٓ ١يؿض
ايٓعاع ش ٟايصً ،١باغتجٓا ٤ساي ١غشب أعُاٍ ايعكس أ ٚإْٗا ٘٥باعتباض ٙا٫دطا ٤ايصشٝح ٚؾكا يًعكس.
رابعا -هب إٔ ٜصسض قطاض إْٗا ٤ايعكس أ ٚغشب أعُاي٘ ٚتٓؿٝص ٙعً ٢سػاب اجملٗع /املكا /ٍٚا٫غتؿاض َٔ ٟداْب ضٝ٥ؼ
ايػًط ١املتعاقسٜٚ .٠تعني إب٬ؽ املتعاقس بايكطاض عٔ ططٜل نتاب ضزلٜ ٞطغٌ عً ٢عٓٛاْ٘ املجبت يف ايعكس .هب
انُاٍ ايعكس باغتدساّ ٚاسس َٔ ٠أغايٝب ايتعاقس ٚؾكا هلص ٙايتعًُٝات.
خاوضا -هب ايٓص يف ايعكس عًٚ ٢صـ ايتػ ١ٜٛاملايٚ ١ٝايتعٜٛطات اييت قس تعتُس يف ساي ١إْٗا ٤ايعكس مبا يف شيو
ايتعاّ ايػًط ١املتعاقس ٠بايسؾع عٔ أ ١ٜاؾػاٍ أ ٚغًع أ ٚخسَات مت ازاٖ٩ا بصٛضَ ٠طض.١ٝ
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املادَ  - 86 -وصادرَ ضىاُ حضَ التٍفًذ Performance Security Forfeiture

تصازض ايػًط ١املتعاقس ٠ضُإ سػٔ ايتٓؿٝص عٓس غشب أعُاٍ ايعكس ٚتٓؿٝص ٙعً ٢سػاب املتعاقس ٚؾكا يؿطٚط ايعكس
ٚصٝػ ١ايطُإ.

املادَ  - 87 -االلتشاً بالكىاٌني والتعمًىات Compliance with laws and regulations

أوال -هب تطبٝل مجٝع ايكٛاْني  ٚايتعًُٝات  ٚايًٛا٥ح ايٓاؾص ٠شات ايع٬ق ١بايعكٛز ايعاَ.١
ثاًٌا -هب ا٫يتعاّ بايتعًُٝات ايٓاؾص ٠املتعًك ١باعساز ٚثا٥ل اؿػابات ايٓٗا ١ٝ٥يًُؿاضٜع.
ثالجا٫ -هٛظ يػًطات ايتعاقس تطُني ايعكٛز ْصا ٜتطُٔ اعؿا ٤املتعاقس غٛا ٤نإ قًٝا أ ٚأدٓبـٝا َٔ ايطغ ّٛاملاي١ٝ
ٚايططا٥ب.
رابعا -عً ٢ايػًط ١املتعاقس ٠اؿص ٍٛعًٚ ٢ثٝك ١ا٫بطا ٚ ٤ايتٓاظٍ َٔ املتعاقس َعِٗ َٜ٪س َٔ ٠املٛظـ املدتص يف
ا٭قػاّ املاي ٚ ١ٝضٝ٥ؼ ايػًط ١املتعاقس ٠عٓس تصؿ ١ٝسػاباتِٗ عٔ املؿاضٜع اييت قاَٛا بتٓؿٝصٖاٚ ،هب إ
تجبت ٖص ٙايٛثٝك ١بإٔ املتعاقس َع٘ قس تػًِ َػتشكات٘ املايٚ ١ٝسكٛق٘ ايكاْ ١ْٝٛناؾ ١يكا ٤تٓؿٝص املؿطٚع ٚ
٫ول ي٘ املطايب ١بأ ١ٜتعٜٛطات يف اؿاضط  ٚيف املػتكبٌ.

املادَ  - 88 -تعمًىات تٍفًذ املىاسٌُ الضٍىيُ Region Annual Budget Implementation Regulations

عً ٢غًطات ايتعاقس ا٫يتـعاّ بتعًُٝات تٓؿٝص املٛاظْ ١ايػٓ ١ٜٛيف ا٫قً ِٝاملتعًك ١مبٛضٛع ايتعاقسات ايعاَ١
يسٚا٥طا٫قً ٚ ِٝايكطاع ايعاّ  ٚايص٬سٝات املدٛي ١يًذٗات املعٓ ١ٝعٓس تٓؿٝص املؿاضٜع املسضد ١ؾٗٝا.
الباب الضادظ  -قىاعد األخالم والضمىك يف دلاه التعاقدات احلهىوًُ

ETHICS AND CONDUCT STANDARDS IN PUBLIC PROCUREMENT

املادَ  - 89 -الكىاعد املًٍُّ وااللتشاوات األخالقًُ لمىىظفني احلهىوًني
Professional and ethical obligations of public officials

أوال -عً ٢املٛظـ اؿه َٞٛايصٜ ٟؿاضى يف ايطًب  ٚايتدطٝط  ٚإعساز  ٚتٓؿٝص إدطا٤ات ايتعاقسات اؿهٚ ١َٝٛإزاض٠
تٓؿٝص ايعكٛز:
أ .ازاٚ ٤ادبات٘ بصٛض ٠قاٜس ٠يطُإ ٚصَ ٍٛكسَ ٞايعطا٤ات اىل املٓاؾػ ١ايعازي ١يف ايتعاقسات اؿه ٚ ١َٝٛايتٓؿٝص
ايػً ِٝيًعكٛز.
ب .ايتصطف زاُ٥ا ٭دٌ املصًش ١ايعاَ ٚ ١عػٔ ْٚ ١ٝؾكا يٮٖساف  ٚاإلدطا٤ات املٓصٛص عًٗٝا يف ٖص ٙايتعًُٝات.
ز .ػٓب املُاضغات ايؿاغس ٠أ ٚا٫ستٝاي ١ٝأ ٚايكػط ١ٜأ ٚاملعطقًٚ ١تطاضب املصاحل ٚظٗٛض تطاضب املصاحل يف تٓؿٝص
ٚادبات٘ ،مبا يف شيو اإلع ٕ٬ايؿٛض ٟعٓس أ ١ٜز٫ي ١عًٚ ٢دٛز َا ٜؿرل اىل تطاضب قتٌُ يف املصاحل.
ز .احملاؾع ١عً ٢غط ١ٜاملعًَٛات اييت عٛظت٘ ٚاملتعًك ١بإدطا٤ات ايتعاقسات اؿهٚ ١َٝٛايعطا٤ات مبا يف شيو املعًَٛات
املتعًك ١مبًهٝات َكسَ ٞايعطا٤ات.
 .ٙإٔ ٜ ٫عٌُ يف اَٛ ٟقع خاص ي٘ ع٬ق ١باملعاَ٬ت ايطزل ١ٝشات ايع٬ق ١بايتعاقسات اؿه ١َٝٛاييت ؾاضى ؾٗٝا ملس٠
عاَني بعس تطى اـسَ ١ايعاَ.١

2016 /2/4

– –64

ذمازة ( )195العدد

ثاًٌا -تؿٌُ ا٭ْؿط ١املطتبط ١بايتعاقسات اييت مياضغٗا املٛظؿ ٕٛاؿهْٝ َٕٛٝٛاب ١عٔ غًط ١ايتعاقس  ٚ ،اييت ؽطع
يكٛٝز ايتطاضب يف املصاحل املؿاض إيٗٝا يف ايؿكط( ٠أ )٫ٚعًٚ ٢د٘ اـصٛص َا ٜأت:ٞ
أ .ايتدطٝط يًتعاقس مبا يف شيو إعساز أَ ٚطادع ١أ ٚاملٛاؾك ١عًٚ ٢ثا٥ل املٓاقص ١أ ٚاملٛاصؿات أ ٚبٝإ تؿاص ٌٝايعٌُ
يعكس َعني.
ب .تك ِٝٝاملتطًبات اييت ٜٓبػ ٞاغتٝؿاٖ٩ا يعًُ ١ٝايتعاقس.
ز .إعساز ٚثا٥ل املٓاقصات مبا يف شيو اغتسضاز املؿاضن ١يف إدطا٤ات ايتعاقس؛
ز .تكَٚ ِٝٝكاضْ ١ايعطا٤ات أ ٚايعطٚض أ ٚعطٚض ا٫غعاض املدت ١َٛمبا يف شيو ايعط ١ٜٛيف ؾإ ؾتح ٚؼًٚ ٌٝتكِٝٝ
ايعطا٤ات .
 .ٙإدطا ٤املٓاقؿات ايؿٓ ١ٝأ ٚاملؿاٚضات .
 .ٚايتٛص ١ٝباختٝاض أ ٚاملٛاؾك ١عً ٢اختٝاض َكسَ ٞايعطا٤ات ٚ .
ظ .إزاض ٠ايعكٛز مبا يف شيو ايسؾعات  ٚتػ ١ٜٛاملطايبات  ٚاملٓاظعات.
املادَ  - 91 -اإلعالُ والهغف عَ تضارب املصاحل
Declaration and disclosure of conflicts ofinterest

أوالًٜ -تعّ املٛظؿ ٕٛاؿه َٕٛٝٛيف أَ ٟػت ٣ٛنإ  ،مبا يف شيو أعطا ٤ؾإ ايتعاقسات املدتًؿ ١بايهؿـ عٔ أٚ ٟ
مجٝع أْٛاع ايتطاضب يف املصاحل ايؿعً ١ٝأ ٚاحملتًُ ٚ ، ١هب ضؾض أَ ١ٜؿاضن ١يف ادطا٤ات ايتعاقس املتأثط ٠بأٟ
تطاضب يف املصاحلٜٚ .ه ٕٛأ ٟتكطٜط ٚطًب ايطؾض دع٤ا َٔ غذٌ إدطا٤ات ايتعاقس.
ثاًٌا -عً ٢مجٝع أعطا ٤ؾإ ايتعاقس  ٚغرلِٖ َٔ املٛظؿني املعٓٝنيٚ ،قبٌ ايبس ٤يف تكَ ٚ ِٝٝكاضْ ١ايعطا٤ات أٚ
مماضغ ١أ ٟادطا ٤يًُٛاؾك ١أ ٚاملصازق ١أ ٚأ ١ٜؾعاي ١ٝأخط ٣تتعًل بايتعاقس ،ايتٛقٝع عً ٢تعٗس ٜتطُٔ عسّ ٚدٛز
ع٬ق َٔ ١ا٭ْٛاع اٯتَ ١ٝع املتعاقس:ٜٔ
أ .ع٬ق ١ظٚد ١ٝأ ٚباي٫ٛزَ ٠باؾط ٠أ ٚأ ١ٜع٬ق ١عا ١ًٝ٥قطٜبَ ١ع َكسّ عطاَ ٤ؿاضى يف إدطا٤ات ايتعاقس أَ ٚع
َػتؿاض ٙايكاْ ْٞٛأَ ٚع نازض.ٙ
ب .غبل ٚعٌُ خ ٍ٬ايػٓٛات ايج٬خ املاض ١ٝبصؿ َٛ ١ظـ أَ ٚسٜط يسَ ٣كسّ عطاَ ٤ؿاضى يف إدطا٤ات ايتعاقس أٚ
عكست ي٘ َصًشَ ١اي ١ٝأ ٚيس ٜ٘ع٬ق ١عٌُ َع َكسّ ايعطا.٤
زٜ .تؿاٚض أ ٚيس ٜ٘تطتٝبات تتعًل بٛظٝؿَ ١طتكبَ ١ع َكسّ ايعطا ٤املؿاضى يف إدطا٤ات ايتعاقس.
ثالجا -هب عً ٢أ ٟعط ٛؾٓ ١تعاقس أ ٚغرل َٔ ٙاملٛظؿني اؿهَٝٛني املػٚ٪يني عٔ أ ١ٜأْؿطَ ١طتبط ١بايتعاقس،
ٚعٓسَا ٜتأنس بإٔ يس ٜ٘ع٬قَ ١ع أسس َكسَ ٞايعطا٤ات املؿاض إي ِٗٝيف ايؿكط( ٠ثاْٝا) إٔ ٜكسّ عً ٢ايؿٛض
تكطٜطا إىل ضٝ٥ؼ ايًذٓ ١أ ٚضٝ٥ػ٘ املباؾط بطًب ايتٓش ٞعٔ املؿاضن ١يف إدطا٤ات ايتعاقس.
رابعا٫ -هٛظ اساي ١ايعكس عًَ ٢تعاقس ٜٔيس ِٜٗا ٚـدلا ِٗ٥اَٛ ٚظؿ ِٗٝاَ ٚكاٚي ِٗٝايجاْٜٛني ا ٚاغتؿاض ِٜٗٝع٬قات
ٚؾل ايؿكط( ٠ثاْٝا) َع َٛظؿ ٞغًط ١ايتعاقس املٗٓٝني أ ٚصاسب ايعٌُ أ ٚاؾٗ ١املٓؿص ٠أ ٚاملػتًُ ١ؾعَٔ ٤
مت ٌٜٛاملؿطٚع ٚايصٜ ٟؿاضن ٕٛبصٛضَ ٠باؾط ٠أ ٚغرل َباؾط ٠با٭ْؿط ١املٓصٛص عًٗٝا يف املاز/89( ٠ثاْٝا).
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املادَ  - 91 -الكًىد الىظًفًُ Employment restrictions

أوال -هب إٔ ٜ ٫كبٌ املٛظؿ ٕٛاؿه َٔ َٕٛٝٛأ ١ٜزضد ١أَ ٚػت ٣ٛممٔ ٜعًُ ٕٛيف فاٍ ايتعاقسات اؿه ١َٝٛأ ٟؾهٌ
َٔ أؾهاٍ ايعٌُ أ ٚايٛظٝؿ ١غٛا ٤بؿهٌ َباؾط أ ٚغرل َباؾط َع َكسَ ٞايعطا٤ات أَ ٚع أ ٟططف يف عكس
َع غًط ١ايتعاقس اييت ٜطتبط بٗا ضزلٝا.
ثاًٌا ٫ -هٛظ يٮؾطاز ايص ٜٔعًُٛا نُٛظؿ ٞتعاقسات أ ٚايصَ ٜٔاضغٛا بعض ايص٬سٝات ا٭خط ٣املؿاض إيٗٝا يف ٖصٙ
ايتعًُٝات ؾُٝا ٜتعًل بايتعاقسات:
أ .املؿاضن ١با ٟؾهٌ َٔ ا٭ؾهاٍ نُٛظـ أٚ ٚن ٌٝأ ٚممجٌ يًُذٗع /يًُكا /ٍٚي٬غتؿاض ٟيف أ َٔ ٟاملؿاٚضات أٚ
املٓاقؿات ايؿٓ ١ٝاييت تؿط ٞإىل اساي ١أ ٚتعس ٌٜأ ٚمتسٜس ايعكس.
ب .املؿاضن ١ؾدصٝا ْٝاب ١عٔ اجملٗع /املكا /ٍٚا٫غتؿاض ٟيف تٓؿٝص َجٌ ٖصا ايعكس.
ثالجاٜ -ػط ٟايتكٝٝس املؿاض إي ٘ٝيف ايؿكط( ٠ثاْٝا) طٛاٍ ؾذل ٠ادطا٤ات ايتعاقس  ٚايعكٛز ٚنصيو ملس ٠غٓتني بعس تطى
ايٛظٝؿ ١ايعاَ ١أُٜٗا ٜأت٫ ٞسكا.
املادَ - 96 -التشاوات اجملّشيَ /املكاولني /االصتغاريني املًٍُّ واألخالقًُ
)Professional and ethical obligations of suppliers (contractors, consultants

أوال– عً ٢اجملٗع /ٜٔاملكاٚيني /ا٫غتؿاضٜني ايتكٝس يف مجٝع ا٭ٚقات بايتعاَاتِٗ مبٛدب ٖص ٙايتعًُٝات  ٚايعكٛز  ٚغرلٖا
َٔ ا٫دطا٤ات املعُ ٍٛبٗا غصٛص غًٛنِٗ ٚاْؿطتِٗ شات ايصً ١بايتعاقس.
ثاًٌا– عً ٢اجملٗع /ٜٔاملكاٚيني  /ا٫غتؿاضٜني إٔ ٜ ٫ؿاضنٛا يف أ ١ٜمماضغات كايؿ ١٭سهاّ ٖص ٙايتعًُٝات ا ٚايتشطٜض
عًٗٝا ،مبا يف شيو املُاضغات ايؿاغس ٚ ٠ا٫ستٝاي ٚ ١ٝاملُاضغات ايكػط ٚ ١ٜايتٛاطٚ ٪املُاضغات املعطقًٚ ١إ
ٜتذٓبٛا تطاضب املصاحل.
ثالجا– يػطض تٛضٝح ايؿكط ٠ثاْٝاٜ ،عين تطاضب املصاحل َا ٜأت:ٞ
أ .إشا ؾاضى أَ ٟكسّ عطا ٤نططف (ؾطٜو) ضٝ٥ػ ٢يف أنجط َٔ عطا/٤طًب ٚاسس.
ب .إشا نإ يس ٣أنجط َٔ َكسّ عطاْ ٤ؿؼ املُجٌ ايكاْ ْٞٛيػطض املٓاقص ١ا ٚايتأٖ ٌٝاملػبل.
ز .إشا ؾاضى َكسّ عطاٚ ٤اسس بأنجط َٔ عطاٚ ٤اسس يف ْؿؼ املٓاقص ، ١هب اعتباض مجٝع ايعطا٤ات اييت ؾاضى بٗا
غرل َٚ ،١ًٖ٪ميهٔ ملكسّ ايعطا ٤ايصٜ ٟؿاضى باعتباضَ ٙتعاقسا ثاْٜٛا إٔ ٜؿاضى يف أنجط َٔ عطاٚ ٤اسس ٚيهٔ ؾكط
نُتعاقس ثاْ.ٟٛ
ز .إشا ؾاضى َكسّ ايعطاَ /٤كسّ ايطًب ناغتؿاض ٟيف إعساز ايتصُ ِٝأ ٚاملٛاصؿات ايؿٓ ١ٝي٬ؾػاٍ أ ٚايػًع َٛضٛع
املٓاقص ١ا ٚايتأٖ ٌٝاملػبل.
رابعا -عً ٢غًط ١ايتعاقس ضؾض ايعطا ٤إشا اضتهب َكسَ٘ أ َٔ ٟاملُاضغات املؿاض إيٗٝا يف ايؿكط( ٠ثاْٝا) َٔ ٖصٙ
املازٚ .٠اخطاض َكسّ ايعطا ٤ساٍ اؽاش ايكطاض بايطؾضٚ ،اؽاش اإلدطا٤ات اي٬ظَ ١ضسٚ ،ٙإب٬ؽ اؾٗات شات ايصً١
بٗصا ايطؾض مبا يف شيو َسٜط ١ٜايتعاقسات اؿه ١َٝٛيف ٚظاض ٠ايتدطٝط.
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خاوضا -هب إٔ تؿسز ٚثا٥ل املٓا قصٚ ١ايعكس عً ٢سعط املُاضغات ايؿاغس ٠أ ٚا٫ستٝاي ١ٝأ ٚايتٛاط ٪أ ٚاملُاضغات
ايكػطٚ ١ٜاملعطقً ،١نُا تؿٌُ ا٭ْؿط ١احملعٛضٚ ٠ؾكا ٭سهاّ ٖص ٙايتعًُٝات زؾع َبايؼ َاي ١ٝأ ٚا ٟؾ ٤ٞشٟ
ق ١ُٝؾدص ١ٝأَ ٚاي ١ٝبأ ٟؾهٌ َٔ ا٭ؾهاٍ ٭ ٟؾدص ،مبا يف شيو املػٚ٪يني اؿهَٝٛني ايػابكني ،٭غطاض
ايتأثرل بصٛض ٠غرل ؾطع ١ٝعً ٢إدطا٤ات ايتعاقس.
صادصا -هب إٔ تسعٚ ٛثا٥ل املٓاقصَ ١كسَ ٞايعطا٤ات يإلؾصاح عٔ أ ١ٜتطتٝبات َايَ ١ٝتؿل عًٗٝا عً ٢غبٌٝ
ا٫ستٝاط ٭غطاض تٓؿٝص ايعكس.
صابعا -ىطع َكسَ ٛايعطا٤ات  ٚاملتعاقس ٕٚايصٜ ٜٔتٛضط ٕٛيف مماضغات ا٫ستٝاٍ ٚايؿػاز  ٚايتٛاط ٪أ ٚاملُاضغات
ايكػط ١ٜأ ٚاملعطقً ١مبا ٜطتبط بايتعاقس يًُشانُٚ ١ؾكا يًكٛاْني املعُ ٍٛبٗا.
املادَ  - 93 -جتٍب تضارب املصاحل يف عكىد اخلدوات االصتغاريُ

Avoidance of conflicts of interest in consultancy services

أوال -عً ٢ا٫غتؿاضٜني تكس ِٜاملؿٛض ٠املٗٓٚ ١ٝاملٛضٛعٚ ١ٝاؿٝاز ١ٜيف مجٝع ا٭ٚقاتَٚ ،طاعاَ ٠صاحل صاسب ايعٌُ
بايسضد ١ا٭ٚىل ز ٕٚأ ٟاعتباض يؿطص عٌُ قتًُ ١يف املػتكبٌ  ٚ ،ػٓب ايتعاضض َع َٗاّ أخط ٣أَ ٚصاحل
ايؿطن ١اـاص.١
ثاًٌا٫ -هٛظ ايتعاقس َع ا٫غتؿاضٜني (  َٔٚضُِٓٗ َٛظؿ ِٗٝأ ٚاغتؿاض ِٜٗٝايجاْٜٛني أ ٚاملكاٚيني ايجاْٜٛني ) ١ٜ٫
َُٗ ١تتعاضض بطبٝعتٗا َع ايتعاَاتِٗ ايػابك ١أ ٚاؿاي٫ ١ٝصشاب عٌُ آخط ،ٜٔأ ٚاييت قس تطعِٗ يف َٛقـ
غرل ايكازض ٜٔعً ٢تٓؿٝص املُٗ ١عً ٢انٌُ ٚد٘ ملصًش ١غًط ١ايتعاقسٚ ،عً ٢غب ٌٝاملجاٍ  ٫ ،هٛظ يًُتعاقسٜٔ
َٔ ا ٫غتؿاضٜني إلعساز ايتصاَ ِٝاهلٓسغ ١ٝملؿطٚع ايبين ايتشت ١ٝإٔ ٜؿاضنٛا يف إعساز ايتك ِٝٝايب ٞ٦ٝاملػتكٌ
يٓؿؼ املؿطٚع ٫ ٚ ،هٛظ ي٬غتؿاضٜني ايصٜ ٜٔكسَ ٕٛاملػاعس ٠يصاسب ايعٌُ يف فاٍ خصدص ١ا٭ص ٍٛايعاَ،١
إٔ ٜتكسَٛا يؿطا ٤أ ٚتكس ِٜاملؿٛض ٠يًُؿذل ٜٔهلص ٙا٭ص.ٍٛ
ثالجا -بس ٕٚأ ١ٜقٛٝز عً ٢عُ ١َٝٛا٭سهاّ املؿاض إيٗٝا يف ايؿكطتني ( اٚ ٫ٚثاْٝا ) ٫ ،هٛظ ايتعاقس َع ا٫غتؿاضٜني يف
ايعطٚف اٯت:١ٝ
أ ٫ .هٛظ ايتعاقس َع ا٫غتؿاض ٟأ ٚأ َٔ ٟايؿطنات ايتابع ١ي٘ٚ ،ايص ٟتعاقس َع غًط ١ايتعاقس يتٛؾرل َػتًعَات أٚ
اؾػاٍ ملؿطٚع َا ،يتٛؾرل خسَات اغتؿاض ١ٜيٓؿؼ املؿطٚع .
بٚ .عً ٢عهؼ ايؿكط( ٠أ)  ٫هٛظ ايتعاقس َع ا٫غتؿاض ٟأ ٚأ َٔ ٟايؿطنات ايتابع ١ي٘ ،املتعاقس َع٘ يتكس ِٜخسَات
اغتؿاض ١ٜإلعساز أ ٚتٓؿٝص َؿطٚع َا ،يتٛؾرل املػتًعَات أ ٚا٭ؾػاٍ أ ٚاـسَات شات ايصً ١باملُٗ ١ا٭صً ١ٝيف
ٚقت ٫سلٜٓ ٫ٚ .طبل ٖصا اؿهِ ا٫غتؿاضٜني أٚ ٚاملكاٚيني أ ٚاجملٗع ٜٔاشا اؼسٚا َعا يتٓؿٝص ايتعاَات املتعاقس يف
عكٛز تػً ِٝاملؿتاح أ ٚايتصُٚ ِٝايبٓا.٤
املادَ  - 94 -احلزواُ وَ املغارنُ Debarment

وطّ املتعاقس َٔ املؿاضن ١يف ايتعاقسات اؿهٚ ١َٝٛؾكا ي٬دطا٤ات ٚا٫غؼ احملسز ٠يف ْعاّ تصٓٝـ املكاٚيني ايٓاؾص يف
ا٫قً.ِٝ
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املادَ  –95 -الػاْ التعمًىات الضابكُ

Cancellation of existing texts

أوال -تًػ ٢تعًُٝات تٓؿٝص ايعكٛز اؿه ١َٝٛضقِ ( )1يػٓ.2011 ١
ثاًٌا -تًػ ٢تعًُٝات ايتأٖ ٌٝاملػبل ضقِ ( )2يػٓ.2011 ١
ثالجا -تًػ ٢تعًُٝات تٓؿٝص املؿاضٜع باغًٛب ايتٓؿٝص املباؾط ضقِ ( )1يػٓ. 2013 ١
رابعا -تًػ ٢ا ١ٜتعًُٝات أْ ٚصٛص اخط ٣تتعاضض َع أسهاّ َٛاز ٖص ٙايتعًُٝات.
املادَ  – 96 -املالحل واصدار االرعادات واملذنزات التىضًخًُ

Issuance of instructions and explanatory notes

أوال – أ -تؿهٌ امل٬سل دع٤ا ٜ ٫تذعأ َٔ ٖص ٙايتعًُٝات.
ب – غٝصسض ٚظٜــط ايتدطـٝطـ اإلدـطا٤ات ايـدـاصـ ١بتعـاقــسات ايؿـطان ١بـٝـٔ ايـكطـاع ايعـاّ ٚايـكطـاع ايـداص
)ٚ (Public - Private Partnership PPPاييت غته ٕٛبصٝػًَ ١شل ٚتؿهٌ دع٤ا ٜ ٫تذعأ َٔ
ٖص ٙايتعًُٝات.
ثاًٌا – يٛظٜط ايتدطٝط اصساض ا٫ضؾازات ٚاملصنطات ايتٛضٝش ١ٝيتػٗ ٌٝتٓؿٝص أسهاّ ٖص ٙايتعًُٝات.
املادَ ٌ – 97 -غز التعمًىات Entry into effect

تٓؿط ٖص ٙايتعًُٝات يف دطٜسٚ ( ٠قا٥ع نٛضزغتإ ) ٜٚعٌُ بٗا بعس اْكطاَ ٤سَٜٛ )150( ٠أَ تاضٜذ ْؿطٖا.
الدنتىر عمٌ صٍدٍ
وسياز التخطًط
املمخل (أ)  -الضكىف الٍكديُ والفرتات الشوًٍُ والكًي العدديُ األخزّ

Specification of Monetary Thresholds, Time Periods and other
numerical values

املاز٠

املٛضٛع

ايك ١ُٝايعسز١ٜ

ايؿذل ٠ايعَٓ ١ٝا٭زْ ٢يتكس ِٜايعطا٤ات
ايؿذل ٠ايعَٓ ١ٝا٭زْ ٢يتكس ِٜايتعبرل عٔ اٖ٫تُاّ

َٜٛ 14ا
َٜٛ 14ا
َٜٛ 21ا /احملًٞ
َٜٛ 28ا /ايسٚيٞ

/23 ،12ثايجا/ز،
/26أ،٫ٚ
/50ثاْٝا،

ايؿذل ٠ايعَٓ ١ٝا٭زْ ٢يتكس ِٜطًب ايتأٖ ٌٝاملػبل

/ 17أٚ ٫ٚثاْٝا

اغتٝطاح اىل طًب بٝإ املعًَٛات

 7أٜاّ

 /27ثايجا

غكـ ايػعط ايتكسٜط٫ ٟغتدساّ ايعكٛز ايصػرل٠

 ٫تتذاٚظ قُٝتٗا ًَٝاض
زٜٓاض

/34تاغعا

ْػبٖ ١اَـ ا٭ؾطً ١ٝاحملً١ٝ

/40ثايجا/أ

َس ٠ايؿاصٌ ايعَين ي٬ؾعاض املػبل يًُٓاقص ١احملسٚز٠
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/40ثايجا/ب

ايؿذل ٠ايعَٓ ١ٝايسْٝا يتكس ِٜايعطا٤ات يف املٓاقص ١احملسٚز٠
ٚؾل ا٫غؼ املٓصٛص عًٗٝا يف املاز / 39 ٠ثايجا

43

ايػكـ ايػعط٫ ٟغتدساّ اغًٛب طًب عطٚض ا٭غعاض

 /45ثاْٝا ٚثايجا

سسٚز ايتعاقس باغًٛب املصسض ايٛاسس يًػًع ا٫ضاؾ ١ٝاٚ
٭غطاض ايتٛسٝس ايكٝاغٞ

/50ثاْٝا

غكـ ايك ١ُٝايتكسٜط ١ٜيعكس اـسَات ا٫غتؿاض ١ٜيػطض
ْؿط اؾعاض ايتعبرل عٔ اٖ٫تُاّ

/51ا/٫ٚز

ايؿذل ٠ايعَٓ ١ٝا٫زْ ٢يتكس ِٜايعطٚض

/56أ٫ٚ

غكـ ا٫ختٝاض عً ٢أغاؽ َ٬ٖ٪ت ا٫غتؿاضٟ

 7أٜاّ
مبٛدب تعًُٝات تٓؿٝص املٛاظْ١
ايػٓ١ٜٛ
%25

 ًَٕٛٝ 50زٜٓاض
 ّٜٛ 14قً/ٞ
 ّٜٛ 28زٚيٞ
 ًَٕٛٝ 100زٜٓاض عطاقٞ

املمخل (ب)  -ذلتىيات صجن اجزاْات التعاقد مبىجب املادَ /18ثالجا

Contents of record of procurement proceedings in accordance with article 18-Third

أوالٚ -صـ َٛدع يًبٓٛز املطًٛب ايتعاقس عًٗٝا أ ٚاؿاد َٔ ١ايتعاقس.
ثاًٌا -إؾاض ٠إىل ايتبٜٛب املسضز يف خط ١ايتعاقس ايػٓٚ ١ٜٛاييت تؿهٌ َٛضٛع ايتعاقس.
ثالجا -تاضٜذ َٚسْ ٠ؿط ايسع ٠ٛيتكس ِٜايعطا٤ات أ ٚإؾعاض تكس ِٜطًبات ايتأٖ ٌٝاملػبل أ ٚايتعبرل عٔ اٖ٫تُاّ
يإلزضاز يف ايكا ١ُ٥املدتصط َٔ ٠ا٫غتؿاضٜني.
رابعا -أزلاٚ ٚ ٤ظا٥ـ أعطا ٤ايًذإ شات ايع٬قَٛ ٚ ،١ظؿ ٞتؿه٬ٝت ايتعاقس اييت تك ّٛبادطا٤ات ايتعاقس.
خاوضا -أغؼ ٚظطٚف اختٝاض أغايٝب ايتعاقس ،عسا اغًٛب املٓاقص ١املؿتٛس ،١عٓس ايتعاقس عً ٢ايػًع أ ٚا٭ؾػاٍ أٚ
اـسَات غرل ا٫غتؿاض.١ٜ
صادصا -أغؼ ٚظطٚف اختٝاض اغايٝب ايتعاقس ا٭خط ،٣عسا اغًٛب طًب تكس ِٜايعطٚض عٓس ايتعاقس عً ٢اـسَات
ا٫غتؿاض.١ٜ
صابعا -يف ساي ١إدطا ٤اتؿاق ١ٝاإلطاض ،بٝإ ا٭غباب ٚايعطٚف اييت اعتُست يتدلٜط اغتدساّ اغًٛب اتؿاق ١ٝاإلطاض
ْٛٚع ا٫تؿاق ١ٝاملدتاض.٠
ثاوٍا -ايػعط أ ٚاغؼ ؼسٜس ايػعط ًَ ٚدص يٮسهاّ  ٚايؿطٚط ايطٝ٥ػ ١ا٭خط ٣يهٌ عًُ ١ٝتعاقس.
تاصعا -ؼسٜس أَ َٔ ٟكسَ ٞايعطا٤ات قس ضؾض املؿاضن ٚ ١أغباب ايطؾض .
عاعزا -تٛؾط املعًَٛات املتعًك ١مب٬ٖ٪ت َكسَ ٞايعطا٤ات ايص ٜٔقسَٛا طًبات ايتأٖ ٌٝاملػبل َٔ عسَٗا ،يف ساي١
ادطا ٤ايتأٖ ٌٝاملػبل.
حادٍ عغز -أزلاٚ ٤عٓا ٜٔٚاملؿاضنني ايص ٜٔقسَٛا عطا٤ات  ٚ ،اغِ ٚعٓٛإ َكسّ ايعطا ٤ايص ٟدط ٣ايتعاقس َع٘
ٚقَ ٚ ١ُٝس ٠ايعكس.
ثاٌٌ عغز -بٝإ املبايؼ املاي ١ٝاملتػًَُ َٔ ١كسَ ٞايعطا٤ات يًشص ٍٛعًٚ ٢ثا٥ل املٓاقص ١أٚ ٚثا٥ل ايتأٖ ٌٝاملػبل.
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ثالح عغز -املعًَٛات بؿإٔ اإلب٬ؽ عٔ تطاضب املصاحل  ٚ ،طًبات أعطا ٤ؾٓ ١ايتعاقس أ ٚغرلِٖ َٔ املػٚ٪يني إىل
ايتٓش ٞعٔ املؿاضن ١يف إدطا٤ات ايتعاقس.
رابع عغزًَ -دص ٭ ١ٜطًبات تٛضٝح يٛثا٥ل ايتأٖ ٌٝاملػبل  ،أ ٚتكس ِٜايعطا٤ات ٚايطزٚز عًٗٝاٚ ،نصيو ًَدص
٭ ٟتعس ٌٜيتًو ايٛثا٥لًَٚ .دص عٔ ا٭غٚ ١ً٦ايتٛضٝشات خ ٍ٬ا٫دتُاع ايتُٗٝسَ ٟع َكسَٞ
ايعطا٤ات ،إشا عكس .
خاوط عغز -تاضٜذ ٚ ٚقت تػًِ نٌ عطاَ ٤تأخط.
صادظ عغزًَ -دص عٔ تكَٚ ِٝٝكاضْ ١ايعطا٤ات مبا يف شيو تطبٝل أٖ ٟاَـ أؾطً ١ٝقً ١ٝتطبٝكا يًُاز /34 ٠تاغعا.
صابع عغز -بٝإ تؿاص ٌٝايػٝاغات املػتساَ ١يف ادطا٤ات ايتعاقس ٚططٜك ١تطبٝكٗا اشا َا اعتُست ٖص ٙايػٝاغات.

ثاوَ عغز -إشا مل تطبل ؾذل ٠ايتٛقـ  ،بٝإ ا٭غباب  ٚايعطٚف اييت اغتٓست إيٗٝا غًط ١ايتعاقس يف اؽاش قطاضٖا بعسّ
ايتطبٝل.

تاصع عغز -أغباب ضؾض أ ٟعطا. ٤
عغزوُ -أغباب إيػا ٤املٓاقصٚ ١إعاز ٠ادطا٤ات ايتعاقس .
واحد وعغزوُ -بٝإ ايعطٚف احملٝط ١بؿؿٌ َكسّ ايعطا ٤ايؿا٥ع يف تٛقٝع ايعكس؛
اثٍاُ وعغزوًَُ -دص ملٛضٛع ايؿه ،٣ٛيف سايٚ ١دٛز ؾه ٣ٛمبٛدب املازٚ ،)63( ٠اـطٛات اإلدطا ١ٝ٥ايطٝ٥ػ ١يف
َعاؾ ١ايؿهٚ ٣ٛايكطاضات ايصازضٚ ،٠املعاؾات املطبك ١يف أَ ١ٜطسًَ َٔ ١طاسٌ عًَُ ١ٝطادع١
ايؿهٚ .٣ٛبٝإ أغباب اْ٫ػشاب ٚؾطٚط أ ١ٜتػ ١ٜٛإشا غشبت ايؿه ٣ٛأ ٚدط ٣تػٜٛتٗا يف أ١ٜ
َطسًَ َٔ ١طاسٌ عًُ ١ٝاملطادع١؛
ثالثُ وعغزوُ -أَ ١ٜعًَٛات َطًٛب تػذًٗٝا ٚؾكا ٭سهاّ ٖص ٙايتعًُٝات.
املمخل (ج)  -جدوه حدود مثَ بًع وثآل املٍاقصُ
Schedule of permissible fees for bidding Documents

اؿس ا٭عً ٢يجُٔ بٝع ٚثا٥ل املٓاقص١
(أيـ زٜٓاض عطاق)ٞ
50
100
200
300
500

املبًؼ املدصص يًعكس
(ًَ ٕٛٝزٜٓاض عطاق)ٞ

أقٌ َٔ 100
أنجط َٔ ٚ 100يػا500 ١ٜ
أنجط َٔ ٚ 500يػا1,000 ١ٜ
أنجط َٔ ٚ 1,000يػا3,000 ١ٜ
أنجط َٔ ٚ 3,000يػا5,000 ١ٜ

أنجط َٔ ٚ 5,000يػا10,000 ١ٜ
أنجط َٔ ٚ 10,000يػا25,000 ١ٜ
أنجط َٔ ٚ 25,000يػا50,000 ١ٜ
أنجط َٔ ٚ 50,000يػا100,000 ١ٜ
أنجط َٔ 100,000
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املمخل (د)  -إجزاْات إضافًُ ألصمىب التٍفًذ املباعز

Additional procedures for the direct implementation method
املادَ ()1

ايتعاضٜـ املػتدسَ ١يف ٖصا املًشل ٖ ٞنُا ٜأت:ٞ
 –1ايػًط ١املٓؿص :٠ايػًط ١اييت ازضدت املؿطٚع يف َٛاظْتٗا ايػَٓ ١ٜٛع َطاعاَ ٠ا ٚضز يف املاز/)2( ٠ا/٫ٚز َٔ ٖصا
املًشل.
 - 2املػتؿٝس :ايططف ايص ٟغٝػتؿٝس َٔ املؿطٚع عٓس الاظٜٚ ،ٙهَ ٕٛػ ٫ٚ٪عٔ تٓؿٝص دع َٔ ٤ا٭ْؿط ١نُا ٖٛ
َٛضح يف ٖص ٙايتعًُٝات.
 - 3ؾٓ ١تٓؿٝص املؿطٚع :ايًذٓ ١اييت تؿهًٗا غًطات ايتعاقس يتٓؿٝص املؿطٚع عٔ ططٜل ايتٓؿٝص املباؾط ٚؾل ٖصٙ
ايتعًُٝات.
املادَ ()6

أوال :ؾطٚط ازضاز املؿطٚع Project insertion conditions

أ .هب عً ٢ايػًط ١املٓؿص ٠إزضاز املؿطٚع يف اـط ١ايػٓٚ ١ٜٛاملٛاظْ ١ا٫غتجُاض ١ٜايػٓٚ ،١ٜٛإضغاهلا إىل ٚظاض ٠ايتدطٝط
َع ايتكطٜط ايؿين ايصٜ ٟعطض َهْٛات املؿطٚع ٚاملٛاز ٚاملٛاضز ٚايبؿط ١ٜاملتاس ١يس ٣ايػًط ١املٓؿص ٠يػطض ؽؿٝض
نًؿ ١املؿطٚع ٚتكًٝص َس ٠ايتٓؿٝص َع ضُإ دٛز ٠ايعٌُ املطًٛب.
ب .يًػًط ١املٓؿص ٠تكس ِٜاقذلاح تٓؿٝص بعض َؿاضٜعٗا باغًٛب ايتٓؿٝص املباؾط يٛظاض ٠ايتدطٝط َع ا٫ثباتات املطًٛب.١
ٚتصسض ٚظاض ٠ايتدطٝط قطاضٖا بعس ايتأنس َٔ تٛؾط َتطًبات تٓؿٝص املؿطٚع بأغًٛب ايتٓؿٝص املباؾط يس ٣ايػًط١
املٓؿصٚ ٠ؾكا هلص ٙايتعًُٝات.
ز .يطٝ٥ؼ ايػًط ١املٓؿصٚ ،٠ؾكا يتعًُٝات تٓؿٝص املٛاظْ ١ايػٓ ١ٜٛؿه ١َٛإقً ِٝنٛضزغتإ ،اغتدساّ ٖصا ا٭غًٛب
يتٓؿٝص َؿاضٜع (ايتذسٜس أ ٚايصٝاْ ١أ ٚايتٛغٝع أ ٚأعُاٍ ايطٛاض )٨املُٛي َٔ ١املٛاظْ ١ايػَٓ ،١ٜٛع اؾعاض ٚظاض٠
املايٚ ١ٝا٫قتصاز ٚ ٚظاض ٠ايتدطٝط بصيو.
ز .يػًط ١ايتعاقس اغتدساّ أغًٛب ايتٓؿٝص املباؾط بعس ايتأنس َٔ عسّ دس ٣ٚتٓؿٝص املؿطٚع بأغًٛب املٓاقص( ١بعس
تٓؿٝص إدطا٤ات املٓاقص )١أ ٚبٛاغطَ ١كا َٔ ٍٚايباط ٔ ،أ ٚبٓا ٤عً ٢غشب أعُاٍ ايعكس َٔ املكا ٍٚؾطٜط ١تٛؾط
املٛاز ٚايكسضات ايبؿط ١ٜاي٬ظَ ١باإلضاؾ ١إىل ا٫يتعاّ مبا ٚضز يف (ايؿكط ٠ثايجا  /ايبٓس ب) َٔ ٖصا املًشلَ ،ع اؾعاض
ٚظاض ٠ايتدطٝط ٚ ٚظاض ٠املايٚ ١ٝا٫قتصاز بصيو.
 .ٙميهٔ اؿص ٍٛعًَٛ ٢اؾك ١ض٥اغ ١فًؼ ايٛظضا ٤يتٓؿٝص بعض املؿاضٜع املطتبط ١با٭َٔ أ ٚشات ايطابع ايػط ٟباغًٛب
ايتٓؿٝص املباؾط َٔ قبٌ امل٪غػات اؿه.١َٝٛ
ثاًٌا :اؾٛاْب اإلزاضٚ ١ٜايتٓعAdministrative and organizational aspects ١ُٝٝ

أ .تؿـهٌ يـذٓ ١ايتٓؿٝص ايـُباؾط اغـتٓازا إىل أَـط ٚظاض ٟأ ٚأَـط ازاضٚ ٟؾكا ٭ْعُٚ ١ظاض ٠ايـُاي١ٝ
ٚا٫قتصاز.
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ب .عً ٢ايططف ايـُػتؿٝس اإلؾطاف عً ٢تٓؿٝص ايـُؿطٚع َٚتابعت٘ ٚؾكا يـُا ٚضز يف ايؿطٚط ٚايـُٛاصؿات
ايتعاقس.١ٜ
ز .هب ابطاّ اتؿام بني ايػًط ١املٓؿص ٠أ ٚممجًٗا املدٚ ٍٛؾٓ ١ايتٓؿٝص يػطض تٓؿٝص املؿطٚعٜٚ .ؿٌُ ا٫تؿام مجٝع
املعًَٛات املتعًك ١باملؿطٚع باإلضاؾ ١إىل املٛاصؿات ٚايتصاَٚ ِٝاملدططات ٚدسا ٍٚايهُٝات ٚايؿطٚط َٚس ٠تٓؿٝص
املؿطٚع ٚايهًؿ ١بٓا ٤عًَ ٢ػٛز ٠ا٫تؿام اييت تك ّٛبتشطرلٖا ايػًط ١املٓؿص.٠
ز .هب إٔ ته ٕٛإدطا٤ات تٓؿٝص املؿطٚع مماثً ١يتٓؿٝص أَ ٟؿطٚع آخط عٔ ططٜل ايتعاقس َع َكا َٔ ٍٚسٝح اإللاظ
ٚايتػًِ ٚا٫ؾػاٍ املٓؿصٚ ٠ؾذل ٠ايصٝاْ ،١اخل.
ثالجا :نًؿ ١املؿطٚع ٚؾذل ٠ايتٓؿٝص Project cost and period

أ .تسضز نًؿ ١املؿطٚع يف املٛاظْ ١ا٫غتجُاض ١ٜباغتجٓا ٤املؿاضٜع ٚا٭ْؿط ١املؿطٚط ١ايٛاضز ٠يف ( ايؿكط ٠أ / ٫ٚز ) َٔ
ٖص ٙاملاز.٠
ب .هب أ ٫تتذاٚظ نًؿ ١املؿاضٜع اييت تٓؿص َٔ خ ٍ٬ايتٓؿٝص املباؾط ( )ًَٕٛٝ 350ث٬مثاٚ ١٥مخػ ًَٕٛٝ ٕٛزٜٓاض
عطاق ٞيهاؾ ١غًطات ايتعاقس  ،باغتجٓاٚ ٤ظاضات (ا٫عُاض ٚاإلغهإ ٚ ،ايبًسٜات ٚايػٝاسٚ ،١ايهٗطبا)٤
ٚاحملاؾعات  ٚا٫زاضات املػتكً ، ١سٝح هب أ٫تتذاٚظ نًؿ ١املؿطٚع املٓؿص َٔ ٠خ ٍ٬ايتٓؿٝص املباؾط
يًػًطات ايـُصنٛضًَٝ )ًَٕٛٝ 1,000( ٠اض زٜٓاض عطاق ٞباغتجٓا ٤ايـُؿاضٜع املٓصٛص عًٗٝا يف ايؿكط٠
(أ /٫ٚز) َٔ ٖص ٙايـُاز.٠
ز .ميهٔ ؾُٝع غًطات ايتعاقس باغتجٓا ٤ايٛظاضات ايج٬خ (ا٫عُاض ٚاإلغهإٚ ،ايبًسٜات ٚايػٝاسٚ ،١ايهٗطبا )٤ايطًب
َٔ ٚاسسٖ َٔ ٠ص ٙايٛظاضات نٌ يف ْطام اختصاصٗا تٓؿٝص املؿطٚع َع ؼ ٌٜٛايتدصٝصات املاي ١ٝيًُؿاضٜع اييت
تتذاٚظ نًؿتٗا ايتكسٜط )ًَٕٛٝ 350( ١ٜث٬مثا ٚ ١٥مخػ ًَٕٛٝ ٕٛزٜٓاض عطاق٫ ٚ ٞتتذاٚظ املًٝاض زٜٓاض عطاقٚ ٞ
اييت ميهٔ تٓؿٝصٖا َٔ خ ٍ٬ايتٓؿٝص املباؾط مبٛدب ٖص ٙايتعًُٝات.
ز .هٛظ يًػًط ١املٓؿص ٠اغتدساّ ايٛؾط يف ايهًؿْ ١تٝذ ١تٓؿٝص املؿطٚع باغًٛب ايتٓؿٝص املباؾط يف تٓؿٝص َؿاضٜع ٚاْؿط١
اخط ٣باعتُاز ْؿؼ ا٭غًٛب ٚخْ ٍ٬ؿؼ ايػٓ ١املايَ ،١ٝع اؾعاض ٚظاضت ٞاملايٚ ١ٝا٫قتصاز ٚايتدطٝط بصيو ٚ .هب
اؿص ٍٛعًَٛ ٢اؾكٚ ١ظاض ٠املايٚ ١ٝا٫قتصاز اشا نإ ايتٓؿٝص خ ٍ٬ايػٓ ١املاي ١ٝايتايَ ١ٝع اؾعاض ٚظاض ٠ايتدطٝط.
 .ٙهب إٔ تهْ ٕٛػب ١ا٫ستٝاط ٞمبٛدب تعًُٝات تٓؿٝص املٛاظْ ١ايػٓ ٫ٚ .١ٜٛهٛظ ػاٚظ ٖص ٙايٓػب ١إ ٫بعس اغتشصاٍ
َٛاؾكٚ ١ظاض ٠املايٚ ١ٝا٫قتصاز.
 .ٚهب إٔ تهْ ٕٛػب ١اإلؾطاف ٚاملطاقبَ َٔ )٪3( ١بًؼ ايهًؿ ١ايتكسٜطٚ ،١ٜتصطف مبٛدب تعًُٝات تٓؿٝص املٛاظْ١
ايػٓ ١ٜٛؿه ١َٛإقً ِٝنٛضزغتإ.
ظ .تصطف ْػبَ َٔ )٪20( ١بًؼ ايهًؿ ١ايتكسٜط ١ٜيًُؿطٚع نسؾعَ ١كسَ ١إىل ؾٓ ١ايتٓؿٝص.
هب أ٫تتذاٚظ َس ٠تٓؿٝص املؿطٚع (َٜٛ 180ا) َاٚ ١٥مثاْني َٜٛا تكٛميٝا يًُؿاضٜع بهًؿ )ًَٕٛٝ 350( ١ث٬مثا١٥
ٚمخػني ًَ ٕٛٝزٜٓاض عطاقَٜٛ 300(ٚ ،ٞا) ث٬مثا ّٜٛ ١٥تكٛمي ٞيًُؿاضٜع اييت تعٜس نًؿتٗا عٔ ( ) ًَٕٛٝ 350
ث٬ثـُاٚ ١٥مخػني ًَ ٕٛٝزٜٓاض عطاق.ٞ
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