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 2116(ى ساَلى 2رَيهمايي ذمارة )

 طشتييةكان مايي جَيبةجَيكردنى طرَيبةستكردنةَيهر
 

سدطتإ، نُ يُ نؤبىوُْوَّ ئاطايٌ (ّ ئُجنىَُِْ وَصيشاِْ سهىَُتِ ُٖسيَُِ نى1ثاَيجؼت بُ بشِياسّ )
( دَسنشاوَ، و بُثًَِ ْىوطشاوّ طُسؤنايُتِ ئُجنىَُِْ وَصيشإ/ طهشتاسيُتِ 5/4/2111( يُ )15رَاسَ )

 (، 5/5/2111( يُ )1127ئُجنىَُٕ )ًَِْٗٓ( رَاسَ )

 ئُّ سيَُٓايًُّ خىاسَوََإ دَسضىواْذ:

 

 2116(ى ساَلى 2رَيهمايي ذمارة )

 يةكانطشتي طرَيبةستكردنةجَيكردنى رَيهمايي جَيبة

 

 دةسواصةى يةكةم

 (GENERAL PROVISIONS) حوكنة طشتييةكاى
 

 (Definitionsثيَهاطةكاى ) - 1 -ماددةى 
: سيَههُوتًَٓهُ يُ ًَْىإ يُى يإ صياتش يُ (Framework agreement. سيَههُوتِٓ ضىاسضًَىَ )1

يُطٍَُ يُى يإ صياتش يُ دابًٓهاسإ يإ بَُيًَٓذَسإ يإ ثًَؼهُػهاساِْ  هشدٕدَطُالتُناِْ طشيَبُطت
سىنُِ ئُو خضَُتطىصاسٍ بُ ساويَزناساًْؼُوَ، َُبُطتُنُػِ بشيتًًُ يُ دياسنشدِْ ئُو َُسداُّْ 

، بُتايبُتًؽ يُوَّ ثُيىَطتُ بُ ْشخُنإ، دَطجًَشدسئَيُ َاوَيُنِ دياسنشاودا  طشيَبُطتاُْ دَنات نُ
 و بشِّ ثًَؼبًًٓهشاو يُ ُٖس ػىيًََٓو ئَُُ طىجناو بًَت.

ئُو تُنًٓهُّ بُناسًَٖٓشاوَ بؤ ٖاْذاِْ  (:Domestic preferenceثًَؼدظتِٓ يؤناَيِ ). 2
هشدِْ يو خضَُتطىصاسيًاُّْ يُ ْاوَوَ بُسًََُٖٗٓشاوٕ، و بُػذاسناالطشيَبُطتهشدٕ بؤ دابًٓهشدِْ ئُو 

 بُ ثًادَنشدِْ ثُساويَضّ ثًَؼدظتًَٓهِ ْشخاُْ يُناتِ َُٖيظُْطاْذِْ سيضنشدِْبَُيًَٓذَسَ يؤناَيُنإ 
 و ئُو سيَزاُّْ يُ ثاػهؤّ )أ( دَقًإ يُطُس نشاوَ. بُثًَِ سىنُُناِْ ئُّ سيَُٓايًُ نإتُْذَسَ
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يَهِ َُٖيظُْطاْذُْ بؤ ثًَىاُْنشدِْ تًَضىوّ يُنًَو ثًَىَس (:Life cycle cost) طىوسِّ ريإّ تًَضىو. 3
يُ بُٓضُنإ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ، بُ تًَضىوّ طشيَبُطتهشدٕ و تًَضىوَناِْ بُطنت و 

و ضانهشدُْوَ بُ دسيَزايٌ تَُُِْ بُسًََُٖٗٓاِْ، و بُٖانُّ يُ ناتِ دووباسَ فشؤػتُٓوَّ يُ خظنت ناسبُ
ٖاّ ُْٖىونُيٌ ُٖرَاس دَنشيَت، بُ ثىوختُّنؤتايٌ تَُُِْ بُسًََُٖٗٓاٌْ. ئُّ تًَضىوَؾ يُطُس بَُٓاّ 

 .نُتُْذَسَ ُِْوَى بؤ دياسنشدِْ ْشخثُيشَِو دَنشيَت  نإتُْذَسَ وَ تُْٗا بؤ بُساوسدنشدِْ

نُطِ طشوػيت يإ َُعُٓوّ، يإ نؤََُيًَو يُّ  (:Supplier/ Contractorٓذَس( )دابًٓهاس )بَُيًَ. 4
دَم، دابني بهُٕ. يُواُْيُ ئُّ  يإ خضَُتطىصاسّ بُثًَِ بابُتِ ناسيإ  ناالنُطاُْ يُواُّْ تىاْايإ ُٖيُ 

 بًَت.ثًَٓاطُيُ بؤ ئاَارَنشدٕ بُ ساويَزناسيؽ بُناس 

 ِٖاوبُػِ يإ يُنًَتًًُنِ طشيَذساو بُ سيَههُوتٓ (:Joint venture) تُْذَس. ٖاوبُْذيٌ ثًَؼهُػهاساِْ 5
هشدٕ يُ يئاَيىطؤسِنشاو يُ ًَْىإ دوو يإ صياتش يُ نُطاِْ طشوػتِ يإ َُعُٓوّ يُثًَٓاو بُػذاس

 (.تضامنيةبُسثشطًَتًُنِ نُطًَتِ و ثًَهُوَيًُ )سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕ، وَ بُسثشطًَتِ ُٖس ٖاوبُػًَو 

نؤََُيًَو سيَهاسَ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ ثًَِ  (:Pre-qualifiaction. ػًاْذِْ ثًَؼىَختُ )6
و  تُنًٓهِٖاتُٓدّ تىاْاّ بؤ دَيًٓابىوٕ يُ  ئؤفُسَنإيإ  تُْذَس َُٖيذَطتًَت بُس يُ ثًَؼهُػهشدِْ

هشدِْ ػًاْذٕ بؤ دًَبُدًَ داواناسيٌثًَىيظت يُ الٍ ثًَؼهُػهاساِْ  ئاًََشّتىاْاّ َشؤيٌ و داسايٌ و 
 .َوَطشيَبُطت بُ سيَطُيُنِ ساصيهاس

 ػًاوبىوُْناِْسيَهاسَناِْ َُٖيظُْطاْذِْ  (:Post-qualifiacation) دواوَختُ. ػًاْذِْ 7
و  ويٌىيًَٗاتدَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ ثًَِ َُٖيذَطتًَت بؤ دَيًٓابىوٕ يُ  نُ تُْذَسَ ثًَؼهُػهاسّ
 .نُّتُْذَسَ طُسنُوتىو بُس يُ قُبىيهشدِّْ تُْذَس ثًَؼهُػهاسّ ػًاوبىوُْناِْ

بَُيًًََٓهُ بُ  (:Bid securing declaration) تُْذَس . بَُيًَٓٓاَُّ ْىوطشاوّ طُسَْتًهاس8ّ
ُٖس ضاالنًُنِ طشيَبُطتهاسيٌ  هشدٕ يُيبُػهشدِْ يُ بُػذاسًَب يُطُس تُْذَس ثابُْذبىوِْ ثًَؼهُػهاسّ

داٖاتىو بؤ َاوَيُنِ دياسنشاو يُ ساَيُتِ ثًَؼًًَهشدِْ ُٖس َُسدًَو يُو َُسداُّْ يُ بَُيًَٓٓاَُنُدا 
 دَقًإ يُطُس نشاوَ.

ٕ اليًَُْهِ ُْبُطرتاوَ بُ ُٖس وَصاسَتًَو يا (:Contracting authority. دَطُاَلتِ طشيَبُطتهشدٕ )9
وَصاسَت يإ ثاسيَضطايُى يإ ئًذاسَيُنِ طُسبُخؤ يإ ئُو فُسَاْطاُّْ طُس بُ ئُوٕ. صاساوَنُ 

دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بُ بشيهاسّ ئُو  نُ"خاوَْهاس" يإ ُٖس اليًَُْهِ طىودَُْذ دَطشيَتُوَ 
 سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدِْ ئُجناَذاوَ.
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ُٖس نؤَجاًْايُنِ داَُصساو بُثًَِ ياطا يُ ْاو  (:National companiesًْؼتًُاًًُْنإ ). نؤَجاًْا 11
سهىَُتِ ئًتًشادّ و/يإ يُ  –و يُ فُسَاْطُّ تؤَاسنشدِْ نؤَجاًْانإ يُ وَصاسَتِ باصسطاِْ  عًَشاقذا

( تؤَاس أصوليبَُٓايٌ ) بُسِيَىَبُسايُتِ طؼتًٌ تؤَاسنشدِْ نؤَجاًْانإ يُ ُٖسيَُِ نىسدطتإ، بُػًَىَيُنِ
 نشاوَ.

ُٖس نؤَجاًْايُنِ داَُصساو بُثًَِ ياطا يُ دَسَوَّ  (:Foreign companies. نؤَجاًْا بًاًًُْنإ )11
 بُػًَىَيُنِ بَُٓايٌ تؤَاس نشاوَ يإ يكًَهِ ُٖيُ يُ ُٖسيَُِ نىسدطتإ.عًَشام و 

 دَطت ثًَذَنات ئُو َاوَيُّ يُ ْاسدِْ ئاطاداسنشدُْوَ (:Standstill period. َاوَّ ساوَطتإ )12
/سُوتُّ(ّ ئُّ سيَُٓايًُ داوانشاوَ، و تًايذا 54/دووَّ( يإ َاددَّ )37بُو ػًَىَيُّ يُ َاددَّ )

 طجاسدٕطُسنُوتىو قُبىٍ بهات و ْىوطشاوّ  ئؤفُسّيإ  تُْذَس ْانشيَت دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ
ِ ثًَؼًٓاصنشاو، بُثًَِ طجاسدْيُطُس بشِياسّ تاُْ بطشٕ  تُْذَس ثًَؼهُػهاساِْ دَسبهات و تًايذا دَنشيَت

 (.63َاددَّ )

طؼتِ بُو ػًَىاصَّ  داسايٌبُناسًَٖٓاِْ  (:Value for moneyطؼتًٌ ) داسايٌ. باػرتئ بُٖاّ 13
و ناساَُيٌ و ناسيطُسٍ  يُ ئابىوسيٌ دًًَََٖٓتُ ئاساوَ صياتشئ بشِّ طىود بؤ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ

َنإ و تًَضىوثشؤطُّ طشيَبُطتهشدٕ، و ئاَاجنُ ناسثًَهشاوَناِْ بُسدَواًٌَ، ثاَيجؼت بُ َُٖيظُْطاْذِْ 
 .ذاطىوسِّ رياَُْتشطًًُنإ يُ َاوَّ  طىودَنإ و

ُٖس طىصاسػتهشدًَْو بُ ثًت يإ رَاسَ نُ  (:In writing or writtenْىوطشاوَنٌ/ بُْىوطني ). 14
بهشيَت، وَ يُواُْيُ ئُو و دواتش ثًَشِاطُياْذِْ ثًَ دَنشيَت خبىيَٓذسيَتُوَ يإ دووباسَ نؤثِ بهشيَتُوَ

 .طًًَعهشاوٕبُ ئُيًهرتؤِْ ًَْشدساوٕ و  ًاسياُْؾ بطشيَتُوَ نُصاْ

ُٖس نُطًَهِ طشوػتِ يإ َُعُٓوّ، يإ ُٖس يُنًَتًًَهِ ًَْىاًْإ  (:Bidder) تُْذَس. ثًَؼهُػهاسّ 15
يُطُس ػًَىَّ ٖاوبُْذٍ بُثًَِ سيَههُوتًَٓو نُ يُ ئاسادايُ يإ يُطُس بَُٓاّ ًْاص بؤ ضىوُْ ًَْىّ بُ 

 .اوَوَّ ٖاوبُْذيًُنُبُ ْىوطشاويَهِ ًْاص بُ ضىوُْْ ثاَيجؼت بًَت فُسَِ، نُ

ُٖس نشداسيَو يإ ُْنشدٌْ نشداسيَو بُ  (:Fraudulent practiceيٌ )فشيىداُْ ثًادَناسيٌ. 16
نُ بُ ثًَضاْني يإ ًَٗىسٍ ببًَتُ َايُّ طُسيًَؼًَىاْذِْ اليًَُْهِ ديهُ بؤ دَطتهُوتِٓ  ًؼُوَتُسشيفهشدْ

طىوديَهِ داسايٌ يإ ُٖس طىوديَهِ ديهُ، يإ خؤدووسخظتُٓوَ يُ ثابُْذبىوًَْو، يإ بؤ ناسيطُسّ 
 خظتُٓطُس ثشؤطُّ طشيَبُطتهشدٕ يإ دًَبُدًَهشدِْ طشيَبُطت.
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 (:Obstructive practice) ئاطتُْط دسوطتهشدٕ. 17

أ. تًَهذاِْ بُئُْكُطت يإ طاختُناسيٌ يإ طؤسِئ يإ ػاسدُْوَّ بَُيطُنإ يُ يًَهؤَيًُٓوَ، يإ دسناْذِْ 
( مساعهَناِْ )ذبؤ يًَهؤَيُسَنإ يُثًَٓاو يَُجُسخظتُٓ بُسدَّ يًَهؤَيًُٓوَ يُ َُصَْ ْاسِاطتقظُّ 

دَطتتًَهَُيهشدٕ، و/يإ ُٖسَِػُنشدٕ يإ  ثًادَناسيٌطُْذََيِ يإ فشيىدإ يإ صؤسيًَهشدٕ يإ 
تُْطاونشدٕ يإ تشطاْذِْ ُٖس اليًَُْو بؤ سيَطُطشتٔ يًَِ يُ ئاػهشانشدِْ صاًْاسيًُناِْ يُو ثشطاُّْ 

 يإ بُسدَواٌَ يًَهؤَيًُٓوَ. ثُيىَْذاسٕ بُ يًَهؤَيًُٓوَ

ُّ بُثًَِ ثؼهٓني و ووسدبًًٓهشدٌْ ئُو ثًادَناسيبُساطتِ ئاطتُْط خبُُْ بُسدَّ ّ ئاَاجنًاُْ ب. ئُو ناساُْ
 ياطاّ بُسناس ئُجناّ دَدسيَت.

ثًَؽ  ،سيَههشدٕ يُ ًَْىإ دوو اليُٕ يإ صياتش (:Collusive practiceدَطتًَهَُيهشدٕ ) ثًادَناسيٌ. 18
بؤ ًَٖٓاُْنايُّ َُبُطتًَهِ ْاسَِوا، بُ ناسيًَهشدٕ بُػًَىَيُنِ  تُْذَسيإ دواّ ثًَؼهُػهشدِْ 

ْابَُٓايًؼُوَ يُطُس سَفتاسَناِْ اليًَُْهِ ديهُ بؤ دابُػهشدِْ طشيَبُطتُنإ يُ ًَْىإ ثًَؼهُػهاساِْ 
ؤ يُ ضىاسضًَىَّ ئاطتِ دَطتهشدّ ْانًَربِنًَهاس يإ ػتِ ديهُ، ب تُْذَس، يإ دًَطرينشدِْ ْشخِ تُْذَس

 و نشاوَ. بًَبُػهشدِْ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ يُ طىودَناِْ نًَربِنًَِ ئاصاد

يإ ثًَذاًَْو يإ وَسطشتًَٓو يإ  خظتُٓسِوويَوُٖس (: Corrupt practice)ٌ طُْذََيِ ثًادَناسي. 19
داوانشدًَْو، ض بُ ػًَىَيُنِ ساطتُوخؤ بًَت يإ ْاسِاطتُوخؤ، بؤ ُٖس ػتًَهِ خاوَٕ بُٖا بؤ ناسيًَهشدٕ 
بُػًَىَيُنِ ْاسَِوا يُطُس نشداسَناِْ اليًَُْهِ ديهُ بؤ ناسيًَهشدٕ يُطُس ثشؤطُّ طشيَبُطتهشدٕ يإ 

و دَطتدظتُْٓاو تىاْاّ  اْذاًْؽ يُطُس ئُجناَذاِْ نشداسّ ْاطىجناودًَبُدًَهشدِْ طشيَبُطت، بُ ٖ
 بؤ بُػذاسيهشدٕ يُ سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕ. ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس

: ُٖس الواصنشدٕ يإ صياْطُياْذٕ يإ ُٖسَِػُنشدٕ (Coercive practice) صؤسَنًٌٌ ثًادَناسي. 21
بُػًَىَيُنِ ساطتُوخؤ يإ ْاسِاطتُوخؤ بُ الواصنشدٕ يإ صياْطُياْذٕ بُ ُٖس اليًَُْو يإ َىيهىَاَيِ ئُو 

بُػًَىَيُنِ ْاسَِوا يُطُس سَفتاسَناِْ و بُػذاسنشدِْ يُ ثشؤطُّ  ناسيطُسّ يًَهشدٕاليُُْ بؤ 
 يُطُس دًَبُدًَهشدِْ طشيَبُطت.طشيَبُطتهشدٕ، يإ 

ئُو دؤنًىًََٓتاُْ  (:Pre-qualification documents. دؤنًىًََٓتُناِْ ػًاْذِْ ثًَؼىَختُ )21
دَطُالتِ ئاَادَنشاو يُ اليُٕ ناِْ َُٖيظُْطاْذِْ داواناسيًُنإ و خؼتُناِْ ثًَىَسَ يُخؤ دَطشيَت نُ

داواناسيًُناًُْتِ و/يإ اليُُْناِْ طىودَُْذ يُ سَْطذاُْوَّ ثًَذاويظيت و و طشيَبُطتهشدٕ 
 .دًَبُدًَهشدِْ ثشؤرَنُ
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ئُو ثشؤطُيُّ يُ سيَطُيُوَ  (:Sustainable procurement. طشيَبُطتهشدِْ بُسدَواًَجًَذساو )22
و خضَُتطىصاسيًُناِْ دَطت دَنُويَت  ناسو  ناالدَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ ثًَذاويظتًًُناِْ يُ 

ئُو طىوسِّ رياِْ طؼتِ دًًَََٖٓتُ نايُوَ يُطُس بَُٓاّ تُواوّ  داسايٌى نُ باػرتئ بُٖا بؤ بُػًَىَيُ
و ئابىوسيٌ و  ثًَذاويظتًًاُْ يُ سووّ ًَٖٓاُْنايُّ طىود بؤ دَطُالتُناِْ طشيَبُطتهشدٕ و نؤََُيطُ

 نَُهشدُْوَّ صياُْنإ يُطُس ريٓطُ.

تُسخاْهشاو بؤ دَطُاَلتِ  )متىيٌ( ِْثاسَدا (:Allocated budgetّ تُسخاْهشاو )طىرَُ. 23
ًًَََٓذساو( طشيَبُطت يُخؤ تًَضىوطشيَبُطتهشدٕ بؤ َُبُطتُناِْ طشيَبُطتهشدٕ و  ّ َُصَْذَنشاوّ )خُ

و تًَضىوَ ناسطًَشِيًُ  دَطشيَت يُطٍَُ تًَضىوّ طُسثُسػتًهشدِْ دًَبُدًَهشدِْ طشيَبُطتُنُ
 يُدَطًؽ.طىرَُّ َ بؤّ، طُسباسّ ثُيىَْذاسَناًْؽ بُ طشيَبُطتهشدُْو

بؤ  وَاَلَذَسٕ ئؤفُساُّْو  تُْذَسئُو  (:Tied bids or proposals)ٖاوتانإ  ئؤفُسَتُْذَس يإ . 24
 ثايُّ وَى يُنًإ وَسطشتىوَ يُ دواّ َُٖيظُْطاْذٕ. و ئُواُّْ يًَٗاتىوٕ و ثًُ ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس

 

 (Objectives and principlesئامانج و ثشنظيجةكاى ) – 2 -ماددةى 
 : ئاَاجنُناِْ ئُّ سيَُٓايًُ بشيتني يُ:يُنُّ

أ. دياسنشدِْ ئُو ئاَاْر و بَُٓا طؼتًًاُّْ يُطُس ثالْذاْإ بؤ طشيَبُطتهشدٕ ثًادَ دَنشيَت، و بُسِيَىَبشدٕ و 
طؼيت و  ناسّيُ فُسَاْطُناِْ ُٖسيَِ و نُستِ طؼيت يُ بىاسَناِْ  طؼتًًُنإدًَبُدًَهشدِْ طشيَبُطتُ 

و خضَُتطىصاسٍ ديهُّ ثُيىَْذاس، و طشيَبُطتُناِْ خضَُتطىصاسيٌ ساويَزناسيٌ، و طشيَبُطتُناِْ  ناال
 .ِْ طشوػتِ يإ َُعُٓوّ يُواُّْ عًَشاقني يإ عًَشاقٌ ْنياخضَُتطىصاسيٌ ْاسِاويَزناسيٌ يُطٍَُ نُط

 .دًَبُدًَهشدٕ ًَتؤدَناِْب. سيَهدظتُٓناِْ 

 .ِ طشيَبُطتُنإطجاسدْنإ و تُْذَسَو ػًهشدُْوَّ  بُ نشدُْوَ سيَطُثًَذساوٕدـ. دياسنشدِْ ئُو اليُْاُّْ 

 ّد. سيَهدظتِٓ ثًَؼهُػهشدِْ طهاال، و ثًَؼهُػهشدِْ داواناسيًُنإ بُ ئُجنىَُِْ ثًَذاضىوُْوَّ طهاال
 .(71إ )ئُجنىَُِْ ثًَذاضىوُْوَ(ّ داَُصسيَٓشاو بُثًَِ َاددَّ )طشيََبُطتهشدُْن

 دياسنشدِْ سؤٍَ و ئُسنُناِْ فُسَاْطُناِْ طشيَبُطتهشدٕ. -ٖـ

بُ طؼت سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕ ، ثًَىيظتًٌ َُٖيظإ ئاَارَيإ ثًَهشاوَئُو ئاَاجناُّْ يُطُسَوَ 
طؼيت و طىجناوّ  داسايٌٖاودَسفُتِ و ًَٖٓاُْنايُّ باػرتئ بُٖاّ  نُسَضاو دَنُٕ بُػًَىَيُى 
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و ثتُونشدِْ ػُفافًُت، و دَطتجانٌ، و دادثُسوَسّ و يُنظاٌْ يُ  طشيَبُطتهشدٕ بؤ َُبُطتِ داوانشاو
 ٌ، و يًَجشطًُٓوَ، َظؤطُس بهُٕ.ينًَربِنٌَ، و بُسدَواَجًَذساو

يإ  نااليإ  ناسطؼيت يُ ناتِ طشيَبُطتهشدٕ يُطُس  داسايٌّ : ئاَاجنِ ًَٖٓاُْنايُّ باػرتئ بُٖادووَّ
بؤ تًَضىوّ طؼتًٌ خاوَْذاسيَيت  بًَت تىاْادا يظت بُ دؤصيُٓوَّ باػرتئ ئُجناّ نُ يُخضَُتطىصاسٍ ثًَى

َناِْ َُٖيظُْطاْذِْ ْشخٌ و ْاْشخٌ دًَطرينشاو يُ ثًَىَس(، بُثًَِ طىوسِّ ريإَناِْ تًَضىو)بؤ منىوُْ، 
 دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ.

 

 (Scope of applicationضواسضيَوةى ثيادةكشدى ) – 3 -ماددةى 
 طؼيتدَطُالتُناِْ طشيَبُطتهشدِْ : سىنُُناِْ ئُّ سيَُٓايًُ ثًادَ دَنشئَ يُطُس ئُو طشيَبُطتاُّْ يُنُّ

و/يإ  ناسعًَشاقًًُنإ بؤ دًَبُدًَهشدِْ طشيَبُطتُناِْ ْا ئُجناَِ دَدَٕ، يُطٍَُ بُػذاسبىوَ عًَشاقٌ و
ِ ييإ خضَُتطىصاس ناالخضَُتطىصاسيٌ ساويَزناسيٌ و خضَُتطىصاسيٌ ْاساويَزناسيٌ و/يإ دابًٓهشدِْ 

 .ئاَارَيإ ثًَهشاوَثُيىَْذاس بُو ثشؤراُّْ 

ثابُْذبىوُْناِْ سهىَُتِ ُٖسيَِ يإ ئُو : ئُطُس سىنُُناِْ ئُّ سيَُٓايًُ ْانؤى بًَت يُطٍَُ دووَّ
 ثابُْذبىوْاُّْ دسوطتبىوٕ يُ ُٖس ساَيُتًَو يُّ ساَيُتاُّْ خىاسَوَ:

ذا يُطٍَُ يُى دَوَيُت يإ ّ سيَههُوتٓٓاَُيُى نُ ُٖسيَِ اليُُْ تًايٓاَُيُى يإ ُٖس ػًَىَيُنِ ديهُثُمياْأ. 
  .صياتش

 .سهىًٌَ )متىيٌ( داِْساوَيُنِ ًَْىدَوَيُتِ بؤ ثاسَب. سيَههُوتٓٓاَُيُى يُطٍَُ داَُص

يُ طؼت سىنِ دَنات، و طشيَبُطتهشدٕ  نُيإ سيَههُوتٓٓاَُ نُئُوا ثًَذاويظتًًُناِْ ثُميآْاَُ
 بؤ سىنُُناِْ ئُّ سيَُٓايًُ.اليُُْناِْ ديهُ ًَهُض دَبًَت 

 ني و دَسًَٖٓاِْ ُْوت و طاص نُيُطُس طشيَبُطتُناِْ َُٖيهؤَي ناِْ ئُّ سيَُٓايًُ ثًادَ ْانشئَ: سىنُُطًًَُّ
وَصاسَتِ طاَاُْ طشوػتًًُناِْ ُٖسيَُِ نىسدطتإ ئُجناَِ دَدات. ئُّ طشيَبُطتاُْ ُٖس بُ ًَهُضِ 

 دًَََُٓٓوَ بؤ سىنُُناِْ ياطاّ ُْوت و طاصّ بُسناس يُ ُٖسيَُِ نىسدطتإ.
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 (Procurement planingشدى )ثالنذاناى بؤ طشيَبةطتك – 4 -ماددةى 
: أ. دَطُالتُناِْ طشيَبُطتهشدٕ َُٖيذَطنت بُ ثشؤطُّ ثالْذاْإ بؤ طشيَبُطتهشدُْنإ بُ ئاَادَنشدِْ يُنُّ

و  ثالًَْهِ طاالُْؾ بؤ َُبُطتُناِْ ئاَادَنشدِْ بىددُ، و ئاَادَنشدِْ ثالُْناِْ طشيَبُطتهشدٕ بؤ ثشؤرَ
طؼتِ ثشْظًجًَهِ ْاوَْذيٌ  داسايٌثالُْناِْ طشيَبُطتهشدِْ تاناُْ. ثًَىيظتُ ًَٖٓاُْنايُّ باػرتئ بُٖاّ 

 بًَت يُ ثشؤطُّ ثُسَثًَذاِْ ثالُْناِْ طشيَبُطتهشدٕ.

شاو نؤنُ يُ طُسَتاّ طاَيِ داسايٌ يُ ثُيشَِونب. ثالِْ طشيَبُطتهشدُْناِْ طاالُْ ئُوَّ يُطٍَُ بىددُّ 
اصَّ ئُيًهرتؤًِْ فُسًَِ يُندشاوّ طشيَبُطتهشدُْ طؼتًًُنإ سادَطُيٓذسيَت نُ بُثًَِ َاددَّ دَسو

 /دَيُّ و ياصدَّ( بشِياس دساوَ.71)

: ثًَىيظتُ يُطُس طؼت دَطُاَلتُناِْ طشيَبُطتهشدٕ ئُّ ثًَذاويظتًًاُّْ خىاسَوَ ثًَؽ ئاَادَنشدِْ دووَّ
 ٕ:بَُيطُْاَُناِْ نَُهشدُْوَ، تُواو بهُ

و ئابىوسيٌ  تُنًٓهِتُناِْ نُيهِ وَصاسَتِ ثالْذاْإ يُطُس ساثؤس بىوِْ ثُطُْذنشدًَْهِ ثًَؼىَختُ يُأ. 
ِْ ثشؤرَ ثًَؽ دَطتهشدٕ بُ سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕ. فؤسَِ داوانشد ثُيشَِونشاوٕبُثًَِ ئُو سيَهاساُّْ 

ِْ ثشؤرَنُ بؤ خظتُْٓاوَوَّ يُ ثالِْ طاالُْ تاُْ ٖاوثًَض دَنشيَت يُ ناتِ طفتىطؤنشديُطٍَُ ئُّ ساثؤس
يُ ضىاسضًَىَّ ئُو ثشؤراُّْ خاوَٕ داٖاتِ ئابىوسيني وَ بؤ ثشؤرَناِْ خضَُتطىصاسّ و ريَشخإ و 

 تُنًٓهِتِ ثًَىاُْنشدِْ بشَِنِ ْني( ساثؤس دووباسَ ػًاْذُْوَ )ئُو ثشؤراُّْ خاوَِْ داٖاتًَهٔ نُ ػًاوّ
 و ئابىوسيٌ. تُنًٓهِتِ نُيهِ ساثؤس ُ دًاتِئاَادَ دَنشيَت ي

 دَطُالتِ ثُيىَْذاسنُ بابُتِ طشيَبُطتهشدٕ  ّّ َُصَْذَنشاوتًَضىوب. بىوِْ يًَهؤَيًُٓوَيُنِ ْىيَهشاو بؤ 
و خؼتُّ بشَِنإ و ثًَذاويظتًًُناِْ دًَبُدًَهشدِْ ٖاتىو يُ  خُطًَُتُ تُنًٓهًًُنإبُدياسنشدِْ 

 تُنًٓهِت يإ يًَهؤَيًُٓوَّ نُيهِ ، بُ ثؼتبُطنت بُ ساثؤسئاَادَّ دَناتدؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ 
 و ئابىوسيٌ يإ ئُو ناسَّ داوانشاوَ دًَبُدٌَ بهشيَت ُٖسوَى يُ بشِطُّ )أ(ّ طُسَوَدا باطهشاوَ، يُ

 ِ طشيَبُطتُنإ.طجاسدْو  ثًَٓاو بُناسًَٖٓاِْ وَى ثًَىَسيَو بؤ ػًهشدُْوَ

َُصَْذَنشاوّ طشيَبُطتهشدٕ نُ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ ئاَادَّ دَنات، بُسصتشئ ّ تًَضىوثًَىيظتُ  -دـ
َُصَْذَنشاوّ طشيَبُطت يإ طؼت ئُو طشيَبُطتاُّْ يُ ثالْذايُ ببُطرتئَ بُثًَِ بُٖاّ طُسدَُِ 

سيَههُوتِٓ ضىاسضًَىَّ يُ َاوَّ تُواوّ وادَنُّ، يُخؤ بطشيَت، يُطٍَُ سَضاونشدِْ طؼت 
 ِ قُسَبىونشدُْوَ.ػًَىَناْ
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ُْنشئَ بَُُبُطتِ خؤدووسخظتُٓوَ يُو ئاطتُ  بُؾ بُؾُناِْ طشيَبُطتهشدُْنإ ًثًَىيظتُ ثًَذاويظتً -د
 ثاساُّْ يُّ سيَُٓايًُ يإ سيَُٓايًُناِْ دًَبُدًَهشدِْ بىددُّ طااَلُْ دَقًإ يُطُس نشاوَ.

بُ  شيَبُطت يُ بىددُّ طاالُْ دابًٓهشاو بًَتتُسخاْهشاوّ ثًَىيظت بؤ دًَبُدًَهشدِْ ط طىرَُّ -ٖـ
ثؼتطرييهشدِْ اليُُْ تايبُمتُْذَنإ )وَصاسَتِ ثالْذاْإ و/ يإ وَصاسَتِ داسايٌ و ئابىوسيٌ( يُطٍَُ 

 تايبُت بُ ثشؤرَنُ يُ ثالِْ طشيَبُطتهشدْذا. سيضبُْذٍئاَارَنشدٕ يُ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ بؤ 

ئُْذاصَيًُنإ و خؼتُّ بشَِنإ و  ُْخؼُو  خُطًَُتُ تُنًٓهًًُنإِْ طشيَبُطت و ثًَىيظتُ َُسدُنا -و
و تُواونشاو بًَت بؤ  َُسدُناِْ َُسدُعًُت و ثًَذاويظتًًُناِْ ديهُّ دًَبُدًَهشدِْ طشيَبُطت ووسد

ِ خؤدووسخظتُٓوَ بُثًَِ تىاْا يُ ئُجناَذاِْ طؤسِاْهاسّ يإ طُسباسنشدٕ يُطُس طشيَبُطت يُنات
دًَبُدًَهشدْذا، يُطٍَُ سَضاونشدِْ ئُو دَطُالتُ داسايًاُّْ تُخىيًهشاوٕ بؤ تًَشِواْني يُّ بابُتُ ئُواُّْ 

ثُيىَْذاس دَقًإ يُطُس  ّو سيَُٓايًُناِْ ديهُ يُ سيَُٓايٌ دًَبُدًَهشدِْ بىددُّ طااَلُّْ ُٖسيَِ و ثًَشَِو
 نشاوَ.

 ثًَذاويظتًًاُّْ خىاسَوَ وَى ُْٖطاوّ بُسايٌ طشيَبُطتهشدٕ:َظؤطُسنشدِْ ٖاتُٓدّ ئُّ  -ص

و تُسخاْهشدِْ صَوّ ثًَىيظت  بُدَطتًَٗٓاِْ سَصاَُْذّ دَطُالتُ تايبُمتُْذَنإ يُوَّ ثُيىَطتُ بُ ثًَطُ. 1
 .ناسبؤ ثشؤرَنُ يُناتِ دًَبُدًَهشدِْ طشيَبُطتُناِْ 

ئُطُس يُ ثًَطُّ ناس ُٖبًَت يُ ناتِ دًَبُدًَهشدِْ  . البشدِْ نًَؼُ ياطايٌ و ئاطتُْطُ َادديًُنا2ٕ
و نىراْذُْوَّ َافُناِْ سَفتاسنشدٕ ، ، بُ سيَهاسَناِْ بُخاوَْهشدِْ صَوّ ثًَطُنُناسطشيَبُطتُناِْ 

 ُناًْؼُوَ.ًيُطُس صَويًُ نؼتىناَيً

و ػًَىَيُّ طىجناو دَبًَت بًَت بؤ دَطتهشدٕ بُناس تًايذا بُ ُػًَهِ ئاَادَ. ثًَىيظتُ ثًَطُنُ َُٖىو يإ ب3
 يُطٍَُ ئُو بُسْاَُ صًًََُُّْ بشِياسدساوَ.

َُٖيظإ بُ ُٖس سيَهاسيَهِ ديهُ نُ طشوػتِ ناسَنُ يإ ئُو طشيَبُطتُّ داوانشاوَ دًَبُدٌَ بهشيَت  -ح
 ثًَىيظيت دَنات.

بهات ثًَؽ ئاَادَنشدِْ  اوًَذاويظتًًاُّْ خىاسَوَ تُو: ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ ئُّ ثطًًَُّ
 و خضَُتطىصاسيًُ ْاساويَزناسيًُنإ: ناالدؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ بؤ دابًٓهشدِْ 

و خضَُتطىصاسيًُنإ، و دَيًٓابىوٕ يُّ  أ. دياسنشدِْ ثًَىيظتًٌ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بؤ نُسَطتُ
 دَُْذَنإ.وطشيَبُطتهشدٕ و اليُُْ طىثًَىيظتًًاُْ بُ َُٖاُْٖطِ يًَُْىإ دَطُالتِ 

 ووسد يُخؤبطشٕ. خُطًَُتِ تُنًٓهِب. دَبًَت ثًَىيظتًًُنإ 
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ّ َُصَْذَنشاوّ ئُو نُسَطتُ و/يإ تًَضىوو ووسد بؤ  ز. بىوِْ يًَهؤَيًُٓوَيُنِ ْىيَهشاو
ُُْ طىودَُْذَنإ يُ اليُٕ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ و الي نُخضَُتطىصاسيًاُّْ داوانشاوَ دابني بهشئَ 

 ئاَادَنشاوَ بُثًَِ سىنُُناِْ بشِطُّ )دووَّ/ب(ّ ئُّ َاددَيُ.

دابًٓهشاو بًَت بُ  ،و خضَُتطىصاسيًُنإ ناالبؤ ثشؤطُّ دابًٓهشدِْ  تُسخاْهشاوّ ثًَىيظتطىرَُّ  -د
 ثؼتطرييهشِْ فُسَاْطُّ تايبُمتُْذ يُ دَطُاَلتِ ثُيىَْذاسدا.

بُدَطتًَٗٓاِْ سَصاَُْذيًُ ثًَىيظتُنإ يُ دَطُالتُ تايبُمتُْذَنإ بؤ دًَبُدًَهشدِْ ثشؤطُّ دابًٓهشدِْ   -ٖـ
 و/ يإ خضَُتطىصاسيًُنإ بُطىيَشَّ دَطُاَلتُ داسايًُ بُسناسَنإ. ناال

بطىجنًَت يُطٍَُ  ُنيُى نؤََُيُ يُ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ بُ ْشخًَو دياس دَنشيَت  بُٖاّ: ضىاسَّ
ّ ئاَادَنشدِْ يُ ضىاسضًَىَّ ئُو طٓىوسَّ يُ ثاػهؤّ )ز(دا ٖاتىوَ بؤ ٖاْذاِْ تًَضىوطشْطِ و 

ثًَؼرت بُػذاسبىوَ يُو  نَُّ تُْذَس( تًايذا، وَ ثًَؼهُػهاسّ ئُو جديبُػذاسيهشدِْ ساطتُقًُٓ )
ثًَؼىو يُطٍَُ دؤنًىًََٓتُناِْ  ِٓنَُهشدُْوَيُّ دووباسَ ساطُياْذساوَتُوَ بؤّ ُٖيُ ثظىويُّ نشِي

نُ يُناتِ دووباسَنشدُْوَّ ثًَؼهُؾ بهات، وَ يُ ساَيُتِ َُٖىاسنشدِْ ْشخُناِْ نشِيِٓ تُْذَسَ
نُ دًاواصّ ًَْىإ تُْذَسَدؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ يُ ناتِ دووباسَ نشدُْوَيذا ئُوا ثًَؼهُػهاسّ 

 نُّ ٖاوثًَض دَنات.تُْذَسَُٖسدوو ْشخ يُ ئُطتؤ دَطشيَت و ُٖسدوو ثظىويُّ يُنُّ و دووَّ يُطٍَُ 

 

 (Form of communication) شيَواصى طةيانذنةكاى – 5 -ماددةى 
و صاًْاسّ و طُياْذُْناِْ ديهُّ ًَْىإ دَطُالتُناِْ  و بشِياس : أ. ئُو دؤنًىًََٓت و ئاطاداسنشدُْوَيُنُّ

 ثًَىيظتُ ْىوطشاو بٔ. ،ئُواُّْ يُّ سيَُٓايًُ دَقًإ يُطُس نشاوَ ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَسطشيَبُطتهشدٕ و 

و بُناسًَٖٓاِْ ئاَشاصَ ئُيًهرتؤًًُْنإ يُ سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدْذا ًَهُض دَبٔ بؤ  ب. خظتُْٓاو
 ئُجنىَُِْ وَصيشاِْ ُٖسيَِ.سَصاَُْذّ 

هشدٕ يُ يدَنات بؤ بُػذاس ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَسدـ. دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ، ناتًَو باْطًَٗؼتِ 
 سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕ، ئَُاُّْ خىاسَوَ دياس دَنات:

 .ِ تايبُت بُ ػًَىاصّ طُياْذُْنإً. ثًَذاويظت1

ُياْذِْ صاًْاسيًُنإ يُ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ يإ ئُوَّ ْىيَُٓسايُتِ . ئُو ئاَشاصاُّْ بُناسدًََٖٓشئَ بؤ ط2
بؤ دَطُاَلتِ  تُْذَسيإ ُٖس نُطًَهِ ديهُ، يإ يُ ثًَؼهُػهاساِْ  تُْذَسدَنات بؤ ثًَؼهُػهاساِْ 

 .ُٖس قُواسَيُنِ ديهُ نُ ْىيَُٓسايُتِ دَناتبؤ طشيَبُطتهشدٕ يإ 
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 نُبُناسدًََٖٓشئَ بُثًَِ ئُّ سيَُٓايًُ يُوَّ ثُيىَطتُ  ُنإِ طؼت ثًَذاويظتًً. ئُو ئاَشاصاُّْ بؤ دابًٓهشد3ْ
 .واروونشدٕ يُطٍَُصاًْاسيًُنإ ْىوطشاو بٔ 

 .ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس. ئُو ئاَشاصاُّْ بُناسدًََٖٓشئَ بؤ بُطتِٓ ُٖس نؤبىوُْوَيُى يُطٍَُ 4

 تُْذَسصاًْاسيًإ دَطت دَنُويَت يُطُس سيَهاسَناِْ ثًَؼهُػهشدِْ  ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس. ئُو سيَطُيُّ 5
 .نات َؤسنشدٕ، بُ ُٖس سيَىػىيًََٓهًؼُوَ نُ ثُيىَطتُ بُ ئاطايؼِ صاًْاسيًُنإ يإ بُئُيًهرتؤِْ

ئَُاُّْ خىاسَوَ يُ طُس دَطُالتِ : يُ ناتِ ئُجناَذاِْ طشيَبُطتهشدٕ بُ ئاَشاصَ ئُيًهرتؤًًُْنإ، دووَّ
 طشيَبُطتهشدٕ ثًَىيظتُ:

بُناسًَٖٓاِْ طًظتَُُناِْ  سيَهاسَناِْ ئُجناَذاِْ ثشؤطُناِْ طشيَبُطتهشدٕ بَُظؤطُسنشدِْ أ. 
تُنُٓيؤدًاّ صاًْاسّ و طؤفتىيَشَنإ )بُو ػتاُّْ ثُيىَطنت بُ دؤنًىًََٓتهشدٕ و دُفشَنشدِْ 

دوواليُُْٕ يُطٍَُ  ناسّو ػًاوّ  تُْذَسثًَؼهُػهاساِْ صاًْاسيًُناًْؼُوَ( ئُواُّْ بُسدَطنت بؤ طؼت 
يُ  ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَسو بُػذاسيهشدِْ  ،طًظتَُُناِْ تُنُٓيؤدًاّ صاًْاسيٌ بُسدَطت بُطؼتِ

 سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕ طٓىوسداس ْانات.

بُ  تُْذَسئُو ًَهاًْضَاُّْ دَطجانِ داواناسيًُناِْ بُػذاسيهشدٕ و ثًَؼهُػهشدِْ ثُيشَِونشدِْ ب. 
 تُْذَسَنإ.اواناسّ و دياسنشدِْ ناتِ وَسطشتٔ و سيَطُطشتٔ يُ طُيؼتِٓ ْاطىجناوّ د

يُ ُٖس نؤبىوُْوَيُى  ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَسو ٖاوناتِ اَشاصاُّْ بُػذاسيهشدِْ تُواو ئُو ئبُناسًَٖٓاِْ ز. 
 .رتيَتنُ يُطٍَُ دابًٓهاسإ/ بَُيًَٓذَسإ/ ثًَؼهُػهاساِْ خضَُتطىصاسيًُنإ دَبُط

 سيَىػىيَِٓ طىجناو بؤ دَطتُبُسنشدِْ ساطتًٌ و طُالَُتًٌ و ًَِْٗٓ صاًْاسيًُ ثُيىَْذاسَنإ.داْاِْ  -د

يإ  تُْذَسدؤنًىًََٓتُناِْ  (downloadدابُصاْذِْ ) ًٖض سَمسًَو بُساَبُس بُوَسُْطشتِٓ  -ٖـ
 .ئُيًهرتؤِْ بُسدَطنت دؤنًىًََٓتُناِْ ػًاْذِْ ثًَؼىَختُ ئُواُّْ بُػًَىَّ

: دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ ئاطتِ ئاطايؼِ ثًَىيظت بؤ ئاَشاصَناِْ طُياْذِْ ئُيًهرتؤِْ يُ قؤْاغُ طًًَُّ
دياسنشاو بؤ ثشؤطُّ طُسيَبُطتهشدٕ دياسدَنات بُو ػًَىَيُّ طىجناو بًَت يُطٍَُ ئُو دؤساودؤسَناِْ 

 و سيَهاساُّْ ناسثًَهشاوٕ. ِ ئُو سيَظاَُتشطًًاُّْ ئُّ قؤْاغاُْ يُخؤّ دَطشٕ و بُثًَ

دَطتُبُسنشدِْ سيَشَِويَو خُطًَُتِ  : ثًَىيظتُ بُناسًَٖٓاِْ ئاَشاصَ ئُيًهرتؤًًُْنإ يُ طشيَبُطتهشدٕضىاسَّ
ضاوديَشيهشدٕ بؤ دَيًٓابىوٕ يُ ئاطايؽ  دَصطاناِْبؤ ووسدبًًٓهشدِْ ئُيًهرتؤِْ َاََُيُنإ و سيَطُدإ بُ 

 و طُالَُتًٌ طًظتَُُنإ يُ ُٖس ناتًَو بًَت، يُخؤ بطشيَت.
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 (Formulation of technical specification) خةطلَةتة تةكهيكييةكاىداسشتهى  –6-ماددةى
و ديضايٓاُّْ  ويَُٓو  ُْخؼُو  خُطًَُتُنإو دياسنشدِْ  ثًَىيظتُ ئُو دؤنًىًََٓتاُّْ نَُهشدُْوَ :يُنُّ

يإ خضَُتطىصاسيًُ ثًَىيظتُنإ دياس دَنُٕ،  ناسَنإنإ يإ ناال نىايًتًِ خُطًَُتُ تُنًٓهًًُنإ
 ًَُٖاداْإداثؤػني )تغًًف( و  ( وتعبئةُٖسوَٖا ثًَذاويظتِ تايبُت بُ ثؼهًُٓٓنإ و دؤسَناِْ و ثشِنشدٕ )

و يإ وَطفهشدِْ  )تشًَض( و صاساوَُانشدٕ ًَٖو ثؤيًٓهشدٕ يإ بشِواْاَُناِْ وَنًُنًٌ و 
خضَُتطىصاسيًُنإ و ُٖس َُسدًَهِ ديهُّ طشيَبُطتهشدٕ، ئاَادَ بهشئَ بُ سيَطُيُنِ بابُتًاُْ بُثًَِ تىاْا 

ئُجناَذإ و وَصيفُ بؤ ًَٖٓاُْدّ بُسصتشئ ئاطتِ نًَربِنٌَ و خؤدووسخظتُٓوَ يُ يُطُس بَُٓاّ 
يُ سيَهاسَناِْ  ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَسىيظت يُبُسدَّ بُػذاسيهشدِْ دسوطتهشدِْ ئاطتُْطِ ْاثًَ

 طشيَبُطتهشدٕ.

خُطًَُتُ (، ْابًَت 45: بُدَس يُ ثًَىيظتبىوٕ و يُبُس ٖؤّ يُندظتِٓ ثًَىاُْيٌ بُثًَِ َاددَ )دووَّ
باصسطاِْ يإ ًْؼاُْيُنِ يإ دؤنًىًََٓتُناِْ ديهُّ نَُهشدُْوَ ًٖض ثًَذاويظتًًَو يإ  تُنًٓهًًُنإ

ْاويَهِ دياسنشاو يإ َاسنُيُى يإ ديضايًَٓو يإ دؤسيَو يإ ػىيًًََٓذسوطتهشاويَهِ دياسنشاو يإ 
تُْٗا ئُطُس سيَطُيُى ُْبًَت بؤ وَطفهشدِْ  ،بُسًََُٖو يإ ثًَؼهُػهاسيَهِ خضَُتطىصاسّ، يُخؤ بطشيَت

هشدُْنُ بُووسدّ و بُسِووِْ. ئُوناتُ ثًَىيظتُ ثًَذاويظتًًُنإ يإ تايبُمتُْذيًُناِْ بابُتِ طشيَبُطت
ُنإ يإ خُطًَُتووػُّ وَى "يإ ئُوَّ ٖاوػاًْتِ يُ ناسنشدٕ" يإ ُٖس َُسدًَهِ ٖاوػًَىَ يُ 

 ثًَذاويظتًًُنإ، دًَطري بهشيَت.

ُيىَْذاس بُ )سَىص( و صاساوَّ ثًَىاُْيٌ ث ًَُٖا)ممًضات( و ثًَذاويظتِ و  يًُنإ: أ. ثًَىيظتُ دًاناسطًًَُّ
و ئُجناَذاِْ بابُتِ طشيَبُطتُنُ، بُناسبًَٗٓذسئَ ُٖس ناتًَو يُتىاْا  نىايًتِو  خُطًَُتُ تُنًٓهًًُنإ

ُنإ بؤ ئُوَّ خبشيَُْٓاو دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ يإ دؤنًىًََٓتُناِْ خُطًَُتدابًَت يُ داسػتِٓ 
 ػًاْذِْ ثًَؼىَختُ ئُطُس ُٖبًَت.

ِ يُندشاو سَضاو ياسًَٖٓاِْ صاساوَ باصسطاًًُْ يُندشاوَنإ يإ ُٖس َُسدًَهِ ثابُْذناسب. ثًَىيظتُ بُن
و طشيَبُطت يإ  و َُسدُناِْ نَُهشدُْوَ بهشيَت، ُٖس ناتًَو يُ تىاْا دابًَت، يُ داسػتِٓ بُْذ

داسػتِٓ سيَههُوتِٓ ضىاسضًَىَ ئُوَّ يُ سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕ ئُجناّ دَدسيَت، ُٖسوَٖا يُ 
اليُُْناِْ ديهُّ ثُيىَْذاس يُ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ يإ دؤنًىًََٓتُناِْ ػًاْذِْ ثًَؼىَختُ، 

 ئُطُس ُٖبًَت.
 

 



12 

 

 ذاطشيَبةطتكشدنى طشتيلة بواسى  بةسدةوامكاسي – 7 -ماددةى 

Sustainability policies in public procurement 

ناسنشدٕ و بُثًَِ ئُو طًاطُت و ئاساطتاُّْ يُ اليُٕ وَصاسَتِ ثالْذاْإ يإ دَطُالتُ  : بُيُنُّ
 داسايٌو باػرتئ بُٖاّ  تًَضىوو  نىايًتِ يُبُسضاوطرياوّتايبُمتُْذَناِْ ديهُ دَسدَنشئَ، و طُسباسّ 

َناِْ ثًَىَسٕ و َناِْ ػًاْذثًَىَسطؼيت يُ دياسنشدِْ ثًَذاويظتًًُناِْ طشيَبُطتهشدٕ، ثًَىيظتُ 
َناِْ طشيَبُطتهشدِْ بُسدَواَهاسيٌ يُخؤ سَطُص ،َُٖيظُْطاْذٕ و ئاَارَناِْ بُدًَطُياْذِْ طشيَبُطت

 بطشيَت بُّ ػًَىَيُّ خىاسَوَ:

 .ذاطىوسِّ رياَْنإ و طىودَنإ يُ َاوَّ تًَضىوَُٖيظُْطاْذِْ أ. 

و ثًَهٗاتاُْػُوَ نُ خاوَٕ  ناالو ناسَنإ و خضَُتطىصاسّ دؤطتِ ريٓطُ، بؤ منىوُْ بُو  ناالب. نشِيِٓ 
ُتًَهِ طؼتطري بؤ طٓىوسداسنشدِْ ًناساَُيٌ بُسصٕ يُ بُناسًَٖٓاِْ ووصَ وَى بُػًَو يُ طرتاتًذً

 .طاصَ طُسَُنإ َُٖيكىالِْ

 .بُناسًَٖٓاِْ ووصَّ ْىيَهشاوَ -دـ

 .و يُدَطتذاِْ دِْ ئاونَُهشدُْوَّ بُناسبش -د

طٓىوسداسنشدِْ خاػاى و ٖاْذاِْ طؤسِيِٓ نُسَطتُناِْ و ٖاْذاِْ بُناسًَٖٓاِْ ئُو نُسَطتاُّْ  -ٖـ
 .نشدًْإ سيظايهٌو دووباسَ  نشاوٕ يُ دسوطتهشدٕ و دووباسَ بُناسًَٖٓاُْوَ سيظايهٌ

و نُسَطتُّ ديهُو ئُو ثًادَنشدْاُّْ دُخت دَنُُْوَ يُ  ئاًََشو  طًاطُتُناِْ بُسِيَىَبشدِْ طىاسؤ -و
 .ِ دًَطشَوًَتىاْظيت طىوتَُُِْ و دؤسَناِْ طىوتَُُْ

ثًادَناسٍ و ثشؤطُنإ و بُسَُُٖناِْ دؤطتِ  نُ ويَشاّ ،ثتُونشدِْ سؤػٓبرييٌ بُسثشطًَتِ ٖاسيهاسٍ -ص
ُدٌَْ )طفتىطؤ يُطٍَُ نؤََُيطُّ و ػُفافًُت( و ناسّ َ نؤَُاليُتِ )باسودؤخِ ناس ريٓطُ، ناسّ

و  بُسص نىايًتِِٖ ديهُ( و ناسّ ئابىوسيٌ )ْشخِ باؾ و  َُدَِْ و سيَهدشاوَ ْاسهىًًَُنإ و
 .يُخؤ دَطشيَت و بَُيًَٓذَسَنإ( ثُيىَْذيٌ باصسطاِْ باؾ يُطٍَُ خاوَٕ ناس

قُباسَ بضىوى و ثتُونشدِْ طُػُثًَذاِْ ئابىوسيٌ و َشؤيٌ يُ ُٖسيَِ بُ نُستِ ناسَ  -ح
 َآَاوَْذيًُناًْؼُوَ.
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( تضننيّ بشاوَ طُسَْتِ بهشيَت )تُْذَس: ثًَىيظتُ ُٖس ثابُْذبىوًَْهِ طُثًَٓذساو يُطُس ثًَؼهُػهاسّ دووَّ
يُ ئُجناَِ طًاطُتُناِْ طشيَبُطتهشدِْ بُسدَواَهاسٍ يُ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ يُطٍَُ دياسنشدِْ 

 شدِْ طشيَبُطتُوَ.ثُيىَْذّ بُ دًَبُدًَه

 

 (Eligibility requirements) ييوليًَاتوثيَذاويظتييةكانى  – 8 -ماددةى 
تُدّ ًَيُخىاسَوَّ يٌَ ب ئاَارَثًَهشاوٌ يويظتًًُناِْ يًَٗاتىثًَذاو تُْذَسثًَىيظتُ يُطُس ثًَؼهُػهاسّ  -يُنُّ

يُ ساَيُتِ ػًاْذِْ  تُْذَسيَوبًَت بؤ ئُجناَذاِْ طشيَبُطت يإ ثًَؼهُػهشدِْ  ػًاوبؤ ئُوَّ 
ثًَؼىَختُدا، ئُوَّ ثتُونشاوَ بُ دؤنًىًََٓت بُثًَِ ئُو ػًَىاصَّ يُ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ يإ 

 دؤنًىًََٓتُناِْ ػًاْذِْ ثًَؼىَختُ دياسنشاوَ:

 .يٌ ياطايٌ بؤ ئُجناَذاِْ طشيَبُطتوىأ. يًَٗات

يُريَش َايُثىوضِ ٌ يإ َايُثىوض ُْبًَت يإ يش ثاطُواًٌْ دادوَسُْبًَت يإ ُْخشابًَتُ ريَ (َعظش)ُْداس  ب.
ًَهُض ُْبًَت بؤ سيَهاسَ ياطايًُناِْ  ُٖسوَٖايإ َُٖيجُطاسدِْ ضاالنًًُ باصسطاًًُْنإ ُْيطشيَتُوَ، ُْبًَت 

 .ئاَارَيإ ثًَهشاوَُٖس ناًََو يُواُّْ ثًَؼرت 

 .تًَذا بًَتُدّثابُْذبىوُْناِْ باز و بًُُّ نؤَُاليُتِ  -ز

ٖاودرّ يُ بُسرَوَْذيًُنإ ُْبًَت ئُوَّ يُواُْيُ طىودٍ ُٖبًَت بؤّ يُ بشدُْوَّ طشيَبُطتُنُ  -د
 .طُسباسّ طُسُْنُوتىويٌ

يإ ِ باصسطاِْ يإ ثًؼُيٌ ًبًُٖض تاواًَْهِ تاواْهاسيٌ ثُيىَطت بُ سَفتاسخشاثسىنِ ُْدسابًَت  -ٖـ
َاوَّ طَِ طاَيِ ثًَؽ  ، يُطشيَبُطتهشدٕبُطتُناِْ ػًاْذٕ بؤ بؤ َُ ْاسِاطتثًَؼهُػهشدِْ داتاّ 

 .سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕ

 .دَياْطشيَتُوَ (ّ ئُّ سيَُٓاي94ًُبًَبُػهشدٕ يُ بُػذاسيهشدٕ بُثًَِ َاددَّ )يُو نُطاُْ ُْبًَت نُ  -و

 .بًَبُػهشدٕ دايُ ساَيُتِيُ ريَش ئًَظتا  نُ تُْذَسيَوبُػذاسبىو ُْبًَت يُطٍَُ ثًَؼهُػهاسيَهِ  -ص

 .بُدًَطُياْذِْ ثًَذاويظتًًُناِْ تؤَاسنشدٕ يإ ثؤيًٓهشدٕ ئُواُّْ ناسثًَهشاوٕ -ح

بًَبُػهشدٕ يُ بُػذاسيهشدٕ بُثًَِ ياطا يإ سيَُٓايٌ دَسنشاو يُ اليُٕ سهىَُتِ ُٖسيَُِ نىسدطتإ و/  -ط
باصسطاِْ يُطٍَُ والتِ ثًَؼهُػهاسّ  ثُيىَْذيٌيإ سهىَُتِ ئًتًشادّ عًَشاقِ، ُْيطشيَتُوَ ئُواُّْ 

 .قُدَغُ دَنُٕ تُْذَسػًاْذِْ ثًَؼىَختُ يإ  داواناسيٌ



14 

 

ثابُْذبىوِْ بُ بشِياسَناِْ ئُجنىَُِْ ئاطايؼِ طُس بُ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ بُثًَِ بُػِ سُوتَُِ ًَظاقِ  -ٍ
قُدَغُنشاوَ يُ طُس نؤَاسّ عًَشاقِ  نُُْبًَت ُْتُوَ يُنطشتىوَناِْ بُطُس ثًادَ بهشيَت، وَ يُ واَلتًَو 

ٖاوسدَ بهات يإ طشيَبُطت بهات بؤ دًَبُدًَهشدِْ ُٖس يُنِ يٌَ ناالئًتًشادّ بُثًَِ ئُّ بشِياساُْ ُٖس 
ثًَذاًَْو )َذفىعات( بؤ ئُو نُطاُْ يإ ثاسَ هشدِْ ُٖس خُسديإ خضَُتطىصاسيًُى يًًَُوَ يإ  ناسيَو

 يُويَىَٕ.اليُْاُّْ 

ّ ئُو ُثًَؼهُػهاسَن نُيإ ئُو داواناسيًُّ ػًاْذٕ سَتبهشيَتُوَ  تُْذَسَثًَىيظتُ ئُو  -دووَّ
 نُ يُ بشِطُّ )يُنُّ( دَقًإ يُطُس نشاوَ.ثًَذاويظتًًاُّْ يٌَ ْايُتُدّ 

ثًَؼهُؾ بهات يإ بُػذاسّ تًادا بهات يُ  تُْذَسيُى تُْٗا بؤّ ُٖيُ  تُْذَسثًَؼهُػهاسّ  -طًًَُّ
نَُهشدُْوَ، يإ يُ يُى داواناسّ يُ سيَهاسَناِْ ػًاْذِْ ثًَؼىَختُ، ئُويؽ يإ بُػًَىَّ تاناُْ يإ 

. وَ بُػذاسيهشدٕ يُ صياتش يُ يُى داواناسّ يُ تُْذَسوَى ٖاوبُػًَو يُ ٖاوبُْذيٌ ثًَؼهُػهاساُّْ 
يُ َُٖإ نَُهشدُْوَ دَبًَتُ ٖؤناسيَو بؤ  تُْذَسختُ يإ بُ صياتش يُ يُى َُٖإ ثشؤطُّ ػًاْذِْ ثًَؼىَ

تًايذا بُػذاسبىوَ، وَ ئَُُؾ سيَطش ْابًَت  تُْذَساُُّْْػًاوبىوِْ طُسدُّ داواناسيًُناِْ ػًاْذٕ يإ ئُو 
 و تانُنُطُنإ: يُبُسدَّ بُػذاسيهشدِْ نؤَجاًْا

 .ئؤفُسيإ يُى  تُْذَسسّ الوَنِ يُ صياتش يُ يُى أ. وَى ساويَزناسٍ الوَنٌ يإ بَُيًَٓذَ

 ئؤفُسّ و تُْذَسو بَُيًَٓذَسيَهِ الوَنِ يُ َُٖإ ناتذا يُ  يإ ساويَزناس تُْذَسب. وَى ثًَؼهُػهاسّ 
 دؤساودؤسدا.

 

 (Qualification Requirementsثيَذاويظتييةكانى شيانذى ) - 9 -ماددةى 
يُطُس بَُٓاّ طُسنُوتٔ/ طُسُْنُوتٔ ثًَذاويظتًًُناِْ  تُْذَسثًَىيظتُ يُطُس ثًَؼهُػهاسّ  -يُنُّ

ػًاْذِْ طىجناو ئُواُّْ يُ اليُٕ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ دياسنشاوٕ و يُ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ 
او ئُجناَذاِْ طشيَبُطت يُطَُيِ بطُيًَٓت يُ ثًَٓذِْ ثًَؼىَختُ دًَطرينشاوٕ، بُدًَيإ دؤنًىًََٓتُناِْ ػًاْ

 يإ بُػذاسيهشدٕ يُ سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕ ئُطُس ػًاْذِْ ثًَؼىَختُ ئُجناَذسا.

ثًَذاويظتًًُناِْ ػًاْذٕ، ُٖسوَى يُ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ يإ دؤنًىًََٓتُناِْ ػًاْذِْ  -دووَّ
ُْ و داسايٌ و ناسطًَشِيٌ، و بشِّ ثابُْذبىو تُنًٓهِثُيىَطنت بُ تىاْا ثًَؼىَختُ ووسدَناسيًإ بؤ نشاوَ، 

اُّْ خىاسَوَ، و بُو ػًَىَيُّ طىجناوَ يُطٍَُ ثًَىَس، بُثًَِ ئُّ َوَثًَؼهُػهاساِْ تُْذَسطشيَبُطتًًُناِْ 
 و ثًُّ ئاَيؤصّ طشيَبُطت: و بُٖا قُباسَ
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و تؤَاسيَهِ  و ثًَهٗاتُ سووّ طشوػت و قُباسَ ػاسَصايٌ طؼيت و تايبُت و ناسَ ٖاوػًَىَنإ يُ -أ
 قُبىيهشاو بؤ ناسَناِْ ثًَؼىو.

 .يُتًَهشِاّ خىالُْوَّ طااَلُّْ طُسَاو  َُٖيكىالويًُناِْ ُْختًُٓ تُْذَستىاْا داسايًُناِْ ثًَؼهُػهاسّ  -ب

و  تايبُمتُْذ ئاًََشٍو تانُنُطًًُنإ يُطُس دابًٓهشدِْ تىاْا ناسطًَشٍِ و  تُْذَستىاْاّ ثًَؼهُػهاسّ  -دـ
 ثًَذاويظتِ ديهُّ ثًَىيظت بؤ دًَبُدًَهشدِْ طشيَبُطت.

ثًَىيظتُ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ، يإ دؤنًىًََٓتُناِْ ػًاْذِْ ثًَؼىَختُ ئُطُس ػًاْذِْ ثًَؼىَختُ  -د
 ثًَىيظتُئُجناَذساو، ثًَذاويظتًًُناِْ ػًاْذٕ دياس بهُٕ، يُطٍَُ ئاَارَنشدٕ بُو صاًْاسّ و دؤنًىًََٓتاُّْ 

، وَ ئُّ صاًْاسٍ ثًَذاويظتًًُنإ ذِْ دابًٓهشدٌْطُملاْبؤ  ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَسثًَؼهُؾ بهشئَ يُ اليُٕ 
 و دؤنًىًََٓتاُْ ثُيىَطنت بُ ضُْذ ػتًَو وَى:

 نُ ،. رًََشَّ نؤتايٌ طاَيِ ثًَؼىو يإ بؤ رَاسَّ ئُو طااَلُّْ يُ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ دياسنشاو1ٕ
 يُ اليُٕ رًََشياسيَهِ ياطايٌ َتُاُْثًَذساوَوَ ثُطُْذ نشابًَت.

داٖاتِ طاالُْ بؤ رَاسَّ ئُو طااَلُّْ يُ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ دًَطرينشاوَ، يُطٍَُ سَضاونشدِْ . 2
 وَُٖس سىنًَُهِ تايبُت بُ نؤَجاًْا ْىيًَُنإ بُثًَِ ئُو سيَُٓايًُّ يُ اليُٕ وَصاسَتِ ثالْذاْاُْ

 دَسدَنشيَت.

 نُ يُ َاوَّ طاَيِ ثُيىَْذاسدا.تُْذَسَ. قُباسَّ ثابُْذبىوُْ داسايًُناِْ ثًَؼهُػهاسّ 3

 .تُْذَس. قُباسَّ ثابُْذبىوُْ طشيَبُطتهاسيًُ ُْٖىونُيٌ و داٖاتىوَناِْ ثًَؼهُػهاسّ 4

 ًًُنإ نُ ثؼتطريٍ بهُٕطؼت طشيَبُطتهشدُْ . بشِواْاَُناِْ بُدًَطُياْذِْ دَسنشاو يُ اليُٕ دَطُالتُنا5ِْ
ٖاوػًَىَناِْ  ناسَبُػًَىَيُنِ طؼتِ يإ  ناسَناِْبؤ  َستُْذبؤ بُدًَطُياْذِْ ثًَؼهُػهاسّ 

  .ساصيهاسبُػًَىَيُنِ 

و  تُنًٓهظاص، و بُدًَهشدِْ طشيَبُطت )ئُْذاصياسٌ و يًَضاًٌْ بؤ دًَتُنًٓه. سيَبُسيَو يُطُس بىوِْ تىاْاّ 6
 (.تايبُمتُْذ ئاًََشٍ

َُسدِ طُسباس بهُٕ بؤ بُػذاسيهشدِْ نؤَجاًْا : دَطُالتُناِْ طشيَبُطتهشدٕ بؤيإ ُٖيُ داواّ طًًَُّ
 بًاًًُْنإ، وَى:

 تُنًٓهًًُ%(ّ قُباسَّ ئُو ناديشَ 25ٌ ثظجؤسِّ ًَْىخؤيٌ بُ دؤسيَو يُ )ًتُنًٓهناسخظتِٓ ناديشّ بُ -أ
 نؤَجاًْاّ بًاٌْ بُناسيإ دًًَََٖٓت. نُثظجؤسِاُْ نَُرت ُْبًَت 
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 نُ%(ّ قُباسَّ ئُو ًَٖضّ ناسَ نَُرت ُْبًَت 51) و يُُناسخظتِٓ ًَٖضّ ناسّ ْاوخؤ بُ دؤسيَب -ب
 .نؤَجاًْاّ بًاِْ بُناسيإ دًًَََٖٓت

ِ ًَْىخؤيٌ بُسدَطت يُ ُٖسيَُِ يّ بًٓاطاصُثابُْذنشدِْ نؤَجاًْا بًاًًُْنإ بُ بُناسًَٖٓاِْ نُسَطت -ز
 يُبٔ طُسنُوتىو، بُسد، بًؤى، ناػِ، ئاطٔ ...(، بُو َُسدُّ ئُّ نُسَطتاُْ ضُطٌَنىسدطتإ )يًِ، 

 ثؼهًُٓٓ تاقًطُيًُنإ.

طؼتًٌ طُوسَ يإ ئاَيؤص ػًَىاصّ ػًاْذِْ ثًَؼىَختُ  ناسّثًَىيظتُ يُناتِ طشيَبُطتهشدٕ بؤ  :ضىاسَّ
ُجناّ بذات يُ طشيَبُطتُناِْ بُناسبًَٗٓشيَت، وَ دَنشيَت دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ ػًاْذِْ ثًَؼىَختُ ئ

ببًَتُ  تُْذَسّ بُسصّ ئاَادَنشدِْ تًَضىوتايبُمتُْذّ خاوَِْ بُٖاّ بُسص يإ ئاَيؤص يُبُس ئُوَّ يُواُْيُ 
 بُػذاسيهشدٕ وَى طشيَبُطتُناِْ داَُصساوَ ثًؼُطاصيًُنإ ويُ  ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس َايُّ واصًَٖٓاِْ

و ُْٖذيَو تُنُٓيؤدًاّ )تكًٓات(  تايبُمتُْذِ يو خضَُتطىصاس تايبُمتُْذَدسوطتهشدًْإ  ئاًََشاُّْ ئُو
صاًْاسيٌ ئاَيؤص، يإ ئُو طشيَبُطتاُّْ بُسثشطًَتًًُنُّ تاناُْيُ يُواُْ طشيَبُطتُناِْ سادَطتهشدِْ نًًٌ، 

ئاَاجنِ دَيًٓابىوٕ  يإ طشيَبُطتُناِْ ديضايٓهشدٕ و دًَبُدًَهشدٕ، يإ طشيَبُطتُناِْ بُسِيَىَبشدٕ، ئُويؽ بُ
، وَ ثًَىيظتُ ستُْذَثًَؽ باْطًَٗؼتهشدٕ بؤ ثًَؼهُػهشدِْ  ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس ػًاوبىوُْناِْو  يُ تىاْا

يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ يُ ناتِ َُٖيظاِْ بُ سيَهاسَناِْ ػًاْذِْ ثًَؼىَختُ، دؤنًىًََٓتُناِْ 
بؤ باْطًَٗؼتِ ػًاْذِْ ثًَؼىَختُ،  ئُواُّْ وَاَلَذَسٕ تُْذَسثًَؼهُػهاساِْ ػًاْذِْ ثًَؼىَختُ بؤ طؼت 

 دابني بهات.

: ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ يُ ساَيُتِ َُٖيُٓطتإ بُ سيَهاسَناِْ ػًاْذِْ ثًَؼىَختُ، ثًَٓذُّ
بُثًَِ  طجاسدٕناْذيذَ بؤ  تُْذَسَّثًَؼهُػهاسّ ئُو  ػًاوبىوِْدَيًٓابىوٕ يُ بهات، بؤ  ػًاْذِْ دواتش

 َ دياسنشاوَنإ يُ دؤنًىًََٓتِ نَُهشدُْوَ.ثًَىَس

اًْاسّ و دؤنًىًََٓتِ ص نُبهات  ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَسدَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بؤّ ُٖيُ داوا يُ  -ػُػُّ
بذَٕ دَسباسَّ بَُيًَٓذَسَ الوَنًًُنإ يإ دابًٓهاسإ يإ ثًَؼهُػهاساِْ خضَُتطىصاسٍ ئُواُّْ بُػذاس ثًَ

و دَطُاَلتِ  ّ بشاوَتُْذَسدَبٔ يُ دًَبُدًَهشدِْ ئُو طشيَبُطتُّ واروو دَنشيَت يُ ًَْىإ ثًَؼهُػهاسّ 
طؼتًًذا، دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ  َوَْذيٌبُسر. يُ ثًَٓاو ًُطشيَبُطتهشدٕ بُثًَِ سىنُُناِْ ئُّ سيَُٓاي

 بَُيًَٓذَسَ الوَنًًُنإ دياس بهات. ػًاوبىوِْبؤّ ُٖيُ ساطتُوخؤ دسوطتِ 

بَُيطُيإ يُخؤ نُ ّ ئُو بَُيًَٓذَساُْ سَتبهاتُوَ تُْذَسثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ  -سُوتُّ
ٖاوػًَىَ بُثًَِ ئُو  ناسّيَبُطتُناِْ ثًَؼىو بؤ ُْطشتىوَ يُطُس بىوِْ تىاْظتِ دًَبُدًَهشدِْ طش
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َُسداُّْ يُ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَدا ٖاتىوٕ. َُٖإ ػتًؽ يُطُس دابًٓهاسإ و ساويَزناسإ ثًادَ 
 تِ يًزُّْ َُٖيظُْطاْذٕ دؤنًىًََٓت بهشيَت.َ ثًَىيظتُ تىاْظتِ ْضّ يُ ساثؤسدَنشيَت، و

 نُدووسخباتُوَ ئُطُس طُملًَٓشا  تُْذَساُْثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ ثًَؼهُػهاساِْ ئُو  -ُٖػتُّ
ٌ يإ ػًاْذٕ ثًَؼهُؾ نشدووَ يُطٍَُ بُدواداضىوِْ سيَهاسّ ياطايٌ ويىيُطُس يًَٗات ْاسِاطتًإصاًْاسّ 

 دَسُٖقًإ.

 

 (Joint Venture - JV)  تةنذةس ياوبةنذي ثيَشكةشكاسانى - 11 -ماددةى 
ئُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بُباػِ بضاًَْت سيَطُ بذات يإ داواّ بُػذاسيهشدِْ ٖاوبُْذّ : يُنُّ

بهات يُ سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕ، ئُوا ثًَىيظتُ ئَُاُّْ خىاسَوَ خبشيَُْٓاو  تُْذَسثًَؼهُػهاساِْ 
 :ئؤفُسػًاْذِْ ثًَؼىَختُ يإ داوانشدِْ ثًَؼهُػهشدِْ  دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ يإ دؤنًىًََٓتُناِْ

نُ ثًَىَساُْؾ يُطُس ػًَىَّ ٖاوبُْذٍ، بُو  تُْذَسثًَؼهُػهاساِْ  ػًاوبىوُْناِْأ. ػًَىاصّ َُٖيظاْطاْذِْ 
 ُدّ، وَ ئُوَّ ثًَىيظتُ يُ ُٖس ئُْذاًََهِ ٖاوبُْذيًُنُ بُ تًُْاَُٖىو ٖاوبُْذيًُنُ ثًَهُوَ بًَٓ ئُسنُ يُ
 بًَتُدّ.

نشاوَ يإ ْاَُيُنِ ًْاص يُ  يُ سووّ بَُٓايًُوَ ثُطُْذ نُٖاوبُػًٌ  ًَهِب. ثًَؼهُػهشدِْ سيَههُوتٓ
ػًاْذٕ يإ  داواناسيٌيإ  تُْذَسطؼت ئُْذاَُناِْ ٖاوبُْذيًُنُ وَى بُػًَو يُ دؤنًىًََٓتُناِْ 

نُ بؤ تُْذَسَِ طجاسدْفُسَِ يُ ناتِ  طىصاسػتهشدٕ يُ طشْطٌ ثًَذإ، بؤ ضىوُْْاوَوَّ ٖاوبُْذيًُنُ بُ
 ٖاوبُْذيًُنُ.

و ساطجًَشدساوَ يُ اليُٕ  ئُْذاَاِْ ٖاوبُْذٍ َُٖيذَطنت بُ دَطتًٓؼاْهشدِْ ئُو ٖاوبُػُّ تُخىيًهشاو -ز
طؼت ٖاوبُػُناِْ ٖاوبُْذٍ )طُسؤنِ ٖاوبُْذّ( بؤ َُٖيظإ بُ طُسدُّ سيَهاسَنإ بُ ْاوّ 

 هشا بؤ ٖاوبُْذيًُنُ.طجاسدُّْ طشيَبُطتهشدٕ و يُ ناتِ دًَبُدًَهشدًْذا ئُطُس ٖاوبُْذيًُوَ يُ ناتِ ثشؤط

ثًَىيظتُ طؼت ئُْذاَاِْ ٖاوبُْذّ بُتُواونشاوّ و ثًَهُوَيٌ بُسثشغ بٔ يُ دًَبُدًَهشدِْ  -دووَّ
 طشيَبُطت بُثًَِ سىنُُناِْ.
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 (Abnormally low-priced bidsنشخهضم بةشيَوةيةكى ناطشوشتى )ى تةنذةس  - 11 -ماددةى 
ئُطُس و خضَُتطىصاسّ سَتبهاتُوَ  ناالو  ناس تُْذَسَنِدَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بؤّ ُٖيُ ُٖس 

ْشخُنُّ بُػًَىَيُنِ ْاطشوػتِ ْضَرت بًَت يُو ْشخُّ بؤّ َُصَْذَ نشاوَ يُ دواّ دَيًٓابىوٕ يًَِ، بُو 
اُْ ثًَؼهُؾ سَطُصووسدَناسّ ئُو  نُبهشيَت  تُْذَسَُسدُّ يُنُّ بُْىوطشاوّ داوا يُ ثًَؼهُػهاسّ 

يُ  نُناِْ ثًَهذًََٖٓٔ بُو ػًَىَيُّ قُْاعُت بُ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ دًًَََٖٓت تُْذَسَبهات نُ 
تىاْاّ دا دَبًَت طشيَبُطتُنُ بُّ ْشخُ دًَبُدٌَ بهات. دَطُالتِ طشيَبُطتهشدًْؽ َُٖيذَطتًَت بُ 

و صاًْاسّ ثًَؼهُػهشاو يُ اليُوَ بُُْٖذ وَسدَطشيَت بؤ طُيؼنت بُ  بَُيطُو  اُْسَطُصدَيًٓابىوٕ يُّ 
 بشِياسَنُّ. ئُّ ووسدَناسيًاُْؾ بُ ػًَىَيُنِ تايبُت ثُيىَطنت بَُاُّْ خىاسَوَ:

 .سيَطُّ بًٓانشدٕ و ثشؤطُّ دسوطتهشدٕ يإ خضَُتطىصاسيٌ ثًَؼهُػهشاو ئابىوسيًاُّْ -يُنُّ

و بُسدَطت بؤ و ًُ َُٖيبزيَشدساوَنإ و/ يإ ُٖس باسودؤخًَهِ تايبُتِ َُٖيهشدوتُنًٓهًضاسَطُسَ  -دووَّ
 .يإ خضَُتطىصاسيًُنإ نااليإ دابًٓهشدِْ  ناسَنإبؤ دًَبُدًَهشدِْ  تُْذَسثًَؼهُػهاسّ 

نإ يإ خضَُتطىصاسيًُ ثًَؼًٓاسنشاوَنإ يُ اليُٕ ثًَؼهُػهاسّ ناالسَطُْايُتًٌ ناسَنُ يإ  -طًًَُّ
 .وَتُْذَسَ

و باسودؤخِ ناسنشدٕ يُو  ناسو سيَُٓايٌ ثُيىَطت بُ ثاساطتِٓ دَطتِ  َُوداّ ثابُْذبىوٕ بُ ثًَشَِو -ضىاسَّ
 ثًَطُيُّ نُ طشيَبُطتُنُ تًايذا دًَبُدٌَ دَنشيَت.

طُسَْتِ باؾ دًَبُدًَهشدٕ دَنات  نُُٖيُ ئُو بشَِ ثاسَيُ صيَذَ بهات  دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بؤّ -ثًَٓذُّ
%(ّ بُٖاّ طشيَبُطت تًَجُس 5يُ ) نُ/دووَّ( دَقِ يُطُس نشاوَ، بُ سيَزَيُى 81ئُوَّ يُ َاددَّ )

يُ ساَيُتِ ت، بؤ داثؤػًِٓ صياِْ داسايٌ دابًَ َنُّتُْذَسقُبىيهشدِْ بشِياسّ ُْنات ئُطُس 
 بؤ سىنُُناِْ طشيَبُطت. تُْذَسطُسثًَضًهشدِْ ثًَؼهُػهاسّ 

 

 

 (Time periodsماوةى صةمةنيي ) - 12 -ماددةى 
و وَالَذاُْوَّ  و داواناسيًُناِْ ػًاْذِْ ثًَؼىَختُ تُْذَسوادَّ نؤتايٌ بؤ ثًَؼهُػهشدِْ 

يُ نَُهشدُْوَّ طٓىوسداس، و ئاطاداسيًُناِْ طىصاسػتهشدٕ يُ طشْطًجًَذاِْ بُػذاسيهشدٕ 
بؤ طشيَبُطتهشدٕ يُطُس ثًَؼهُػهشدِْ  ئؤفُسهشدِْ و ثًَؼهُػ ضىوُْْاوَوَّ يًظتِ نىستهشاوَ

خضَُتطىصاسيٌ ساويَزناسٍ، بؤ َاوَّ طىجناو دياسدَنشيَت بؤ دابًٓهشدِْ ناتِ ثًَىيظت بؤ ثًَؼهُػهاساِْ 
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ؤ ئُوَّ بُ ئاطاداسنشدُْوَّ وَالَذاُْوَّ بضأْ بُثًَِ ئُواُّْ بًُْاصٕ بُػذاسّ بهُٕ ب ئؤفُسيإ  تُْذَس
 اُّْ يُ ثاػهؤّ )أ(ّ ئُّ سيَُٓايًُ دياسنشاوَ.ثًَىَسئُو 

 

 (Tied bids) ياوتاكاى تةنذةسة – 13 -ماددةى 
ئُواُّْ بُ َُٖإ  ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَسّ يإ صياتشوَالَذساوَ  ئؤفُسّيإ دوو  تُْذَسناتًَو دوو  -يُنُّ
ّ بشاوَ بُثًَِ سىنُُناِْ ئُّ َاددَيُ تُْذَسو ثايُ يُ دواّ َُٖيظُْطاْذٕ يُنظإ دَبٔ، ثًَىيظتُ  ثًُ

 دياس بهشيَت:

يُ ُٖسيَِ تًادا بًَت،  تُْذَسّيُى ثًَؼهُػهاسّ  ٖاوتانإ تُْذَسَأ. ئُطُس يُ ًَْىإ ثًَؼهُػهاساِْ  -دووَّ
 بهشيَت. طجاسدٕبؤ ئُو  ئُوا ثًَىيظتُ طشيَبُطتُنُ

نإ تُْذَسَتُْٗا يُ ُٖسيَِ ثًَؼهُؾ نشابًَت، و  تُْذَسِْ انإ يُ اليُٕ ثًَؼهُػهاستُْذَسَب. ئُطُس 
ّ ْشخًٌ و ْاْشخًٌ َُٖيظُْطاْذًْإ بؤ نشابًَت، ئُوا ثًَىيظتُ طشيَبُطتُنُ بؤ ثًَىَسيُطُس بَُٓاّ 

 .ٖاوتانإ تُْذَسَنُ نَُرتئ ْشخِ ُٖيُ يُ ًَْىإ ثًَؼهُػهاساِْ  َ بظجًَشدسيَتتُْذَسثًَؼهُػهاسّ ئُو 

و داسايٌ، يُ ساَيُتِ خضَُتطىصاسيًُ  تُنًٓهِ ئؤفُسّز. ئُطُس َُٖيظُْطاْذِْ ٖاوبُؾ بؤ ُٖسدوو 
 ئؤفُسَ( ئُوا ثًَىيظتُ طشيَبُطتُنُ بؤ ثًَؼهُػهاسّ ئُو مرتبةساويَزناسيًُنإ، يُنظإ بًَت يُ ثايُ )

 بُسصتشئ ثًُّ بُدَطت ًَٖٓاوَ. نُبهشيَت  طجاسدٕ هًًُتُنًٓ

يُ دَسَوَّ ُٖسيَِ ثًَؼهُػهشابٔ،  تُْذَستُْٗا يُ اليُٕ ثًَؼهُػهاساِْ  ئؤفُسَنإنإ يإ تُْذَسَد. ئُطُس 
ثًَىيظتُ  ّ ْشخًٌ و ْاْشخًٌ َُٖيظُْطاْذًْإ بؤ نشابًَت، ئُواثًَىَسنإ يُطُس بَُٓاّ تُْذَسَو 

نَُرتئ ْشخِ ُٖيُ يُ ًَْىإ ثًَؼهُػهاساِْ  نُ بظجًَشدسيَت تُْذَسَطشيَبُطتُنُ بؤ ثًَؼهُػهاسّ ئُو 
 .ٖاوتانإ تُْذَسَ

، تُْٗا ئُطُس دَطُالتِ دَطجًَشدسيَتيُ طُسدُّ ساَيُتُناِْ ديهُ نَُهشدُْوَ بُ سيَطُّ تريوثؼو  -طًًَُّ
طؼيت دَبًَت بُٖؤّ ثًَىيظتِ بؤ  بُسرَوَْذيٌبؤ  طجاسدُٕػهشدِْ بُػب نُطشيَبُطتهشدٕ بشِياس بذات 

بًَت بؤ ٖاْذاِْ نًَربِنَِ يُ  ئاسَصونشاوَظؤطُسنشدِْ دابًٓهشدٕ، يإ بُػبُػهشدُْنُ ثًَىيظت بًَت يإ 
 سَصاَُْذبٔ. طجاسدٕيُطُس بُػبُػهشدِْ  تُْذَسثًَؼهُػهاساِْ داٖاتىودا، بُو َُسدُّ 
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 و يةلَوةشانذنةوةى سيَكاسةكانى طشيَبةطتكشدى كاى تةنذةسة سةتكشدنةوةى طةسجةم - 14 -ماددةى 

Rejection of all bids and cancellation of procurement proceedings 

سَتبهاتُوَ،  طجاسدٕنإ ثًَؽ دَسنشدِْ ْىوطشاوّ تُْذَسَدَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بؤّ ُٖيُ طؼت  -يُنُّ
بؤ بُٓسَِتِ ثًَؼهُػهشاوَنإ وَالَذاُْوَيإ ُْبىوَ بُػًَىَيُنِ  تُْذَسَناتًَو ًٖض ناّ يُ 

تًَجُسِيَٓٔ  طىرَُيُنإ ئُو تُْذَسَثًَذاويظتًًُناِْ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ، يإ ئُطُس ْشخِ طؼت 
 /يُنُّ/ب و ز.38نُ بؤ طشيَبُطت تُسخإ نشاوَ يُطٍَُ سَضاونشدِْ سىنُُناِْ َاددَّ 

نإ و ٖؤيُ ثًَىيظتهاسَناِْ يُ تؤَاسّ سيَهاسَناِْ تُْذَسَسَتهشدُْوَّ طؼت دؤنًىًََٓتهشدِْ  -دووَّ
 يؽ يُّ باسَيُوَ ئاطاداس دَنشيَُٓوَ.ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَسطشيَبُطت، و 

طؼيت،  بُسرَوَْذيٌأ. دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بؤّ ُٖيُ سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕ بؤ ًَٖٓاُْنايُّ  -طًًَُّ
 َُٖيبىَػًًََٓتُوَ، يُ ناتِ:

بُسدَواَبىوِْ سيَهاسَناِْ  ذايإ خضَُتطىصاسّ، يُّ ساَيُتُػ ناسيإ  ناال. َُْاِْ ثًَىيظتِ بؤ 1
 .طؼتًًذا ْابًَت بُسرَوَْذيٌطشيَبُطتهشدٕ يُ 

 يإ َُٖيُيُنِ ساطتُقًُٓ )دذٍ( يُ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ بُدؤسيَو نَُىنىستًًُى. دؤصيُٓوَّ 2
 .ٗىدَ دَبًَتيُ سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕ بًَبُسدَواَبىوٕ 

 يإ  .ٗىدَ دَناتًَ. سووداِْ باسودؤخِ ئابىوسيٌ ْائاطايٌ نُ بُسدَواَبىوٕ يُ سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕ ب3

ًًَباصيٌ يإ  ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَسَُيهشدٕ يُ ًَْىإ . طُملاْذِْ بىوِْ دَطتتًَه4 يإ ثًادَناسيًُناِْ ف
 طُْذََيِ يإ دَطتتًَهَُيهشدٕ يإ صؤسيًَهشدٕ )قظش(.

داويُتِ بُساَبُس بُ بُٖاّ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ  تُْذَسب. ثًَىيظتُ ئُو بشَِ ثاسَيُّ ثًَؼهُػهاسّ 
 ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَسدطُ يُ  ،يُو ساَيُتاُّْ يُ بشِطُّ )طًًَُّ/أ( ئاَارَيإ ثًَهشاوَ، بؤّ بطُسِيَٓذسيَتُوَ

( ئاَارَّ ثًَهشاوَ، دَياْطشيَتُوَ يُ ناتِ طُملاْذِْ بىوِْ 4ئُواُّْ ئُو ساَيُتُّ يُ بشِطُّ )أ/
ػايظتُّ ًٖض قُسَبىويَهِ ديهُ ْابٔ يُ الّ دَطُالتِ  ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَستتًَهَُيهشدٕ، وَ دَط

 طشيَبُطتهشدُْوَ.

ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ يُ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ ئاَارَ بُ َافِ خؤّ بهات  -ضىاسَّ
سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕ ثًَؽ دَسنشدِْ  نإ و َُٖيىَػاْذُْوَّتُْذَسَيُ سَتهشدُْوَّ طُسدُّ 

 .طجاسدْٕىوطشاوّ 
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 (Languageصماى ) - 15 -ماددةى 
صَاِْ نىسدّ  و َُسدُناِْ طشيَبُطت بُ و سيَههُوتٔ ثًَىيظتُ طؼت دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ

يإ عُسَبٌ بٔ، وَ يُ ساَيُتِ طشيَبُطتهشدِْ ًَْىدَوَيُتِ دؤنًىًََٓتُنإ بُ صَاِْ ئًٓطًًضٍ دَبٔ 
ُٖسوَٖا بُ صَاِْ نىسدّ يإ عُسَبِ، وَ ناتًَو ئُّ دؤنًىًََٓتاُْ بُ صياتش يُ يُى صَإ دَبٔ، ثًَىيظتُ 

سووٕ بهُُْوَ نُ سىنِ دَدات، وَ صَاُْ ئُو  دؤنًىًََٓتُنإ يُ ساَيُتِ ٖاودرّ ًَْىإ ئُّ صَاْاُْ
ًُنإ و تُنًٓهًتُ ساثؤس و ُْخؼُو خُطًَُت  نُيُواُْيُ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ سيَطُ بذَٕ 

 ْاَُطؤسِيُٓوَ بُ صَاِْ ئًٓطًًضٍ بًَت يُ ساَيُتِ ُْبىوِْ دَقًَهِ ثًَضُواُْ يُّ سيَُٓايًُ.

 

 طشيَبةطت  ى طجاسدن بالَوكشدنةوةى – 16 -ماددةى 

Public notice of procurement contract awards 

ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ، يُو ساَيُتاُّْ يُو سيَُٓايًُ دياسنشاوٕ نُ يُ اليُٕ وَصاسَتِ 
ِ طشيَبُطت يُطُس تابًؤّ ساطُياْذُْناِْ الّ خؤّ باَلو طجاسدْثالْذاْاُْوَ دَسنشاوَ، ْىوطشاوّ 

وَ نُ بُثًَِ طؼتًًُناًْؼُاتُوَ، ُٖسوَٖا يُ دَسواصَّ ئُيًهرتؤِْ فُسًَِ يُندشاوّ طشيَبُطتهشدُْ به
 /دَيُّ و ياصدَّ( بشِياسدساوَ، باَلوبهاتُوَ.71)َاددَّ 

 

 طةسنةكةوتوو ى تةنذةس سوونكشدنةوةى صانياسى بؤ ثيَشكةشكاسانى – 17 -ماددةى 

Debriefing of unsuccessful bidders 

ُ يإ داواناسيًُى بؤ ػًاْذِْ ثًَؼىَخت تُْذَسيَويُ ساَيُتِ ثًَؼهُػهشدِْ بؤ ، تُْذَسثًَؼهُػهاسّ  -يُنُّ
جًَذإ بؤ ئُوَّ خبشيَتُ ًَْى يًظتِ نىستهشاوَّ ساويَزناسإ، بؤّ ُٖيُ بُ يإ طىصاسػتهشدًَْو يُ طشْطً

دظنت يإ سَتهشدُْوَّ ٖؤيُناِْ ثؼتطىيَُطتهشدٕ بهات نُ ْىوطشاوٍ داوا يُ دَطُالتِ طشيَب
جًَذاُْنُّ بؤ سووٕ بهاتُوَ ؼىَختُنُّ يإ طىصاسػتهشدِْ طشْطًػًاْذُْ ثًَ داواناسيٌنُّ يإ تُْذَسَ

 يُ َاوَيُنِ صََُِْ دياسنشاو يُ ثاػهىّ )أ(َوَ.

وَ صًًََُُّْ يُ ثاػهؤّ ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ داواناسيًُنُ وَالَبذاتُوَ يُو َا -دووَّ
 )أ( دياسنشاوَ يُ سيَطُّ وَسطشتِٓ ئُو داواناسيًُّ يُ بشِطُّ )يُنُّ(ّ ئُّ َاددَيُ ئاَارَّ ثًَهشاوَ.
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 (Retention of documents) ثاسيَضطاسيكشدى لة دؤكيوميَهتةكاى – 18 -ماددةى 
تايبُت بُ ُٖس ثشؤطُيُنِ طشيَبُطتهشدٕ  دؤطًُيُنِثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ  -يُنُّ

بهاتُوَ، تًايذا طؼت صاًْاسّ و دؤنًىًََٓتِ ثُيىَطت بُ سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕ دَثاسيَضسيَت وَى 
و نؤْىوطِ نشدُْوَّ  و دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ تُْذَسباْطًَٗؼتهشدٕ بؤ ثًَؼهُػهشدِْ 

طُسُْنُوتىوَناًْؽ، و  َتُْذَسثًَؼهُػهشاوٕ يُ ًَْىاًْؼًاْذا  تُْذَساُّْنإ، و ثىوختُّ ئُو تُْذَسَ
و ْىوطشاوّ  تُناِْ َُٖيظُْطاْذٕ، و ئاطاداسنشدُْوَو ساثؤس، ثًَؼهُػهشاو داواناسيٌو  تُْذَسطؼت 
طشيَبُطت، ُٖسوَٖا طؼت ئُو ْاَُطؤسِيُٓواُّْ  يُطٍَُ ّ طُسنُوتىوتُْذَس، و ويَُٓيُى يُ طجاسدٕ

 .ُنُدواّ واروونشدِْ طشيَبُطت تا دَطاتُ بُدًَطُياْذِْ طشيَبُطت ئُجناَذساوٕ يُ

و دؤنًىًََٓتِ ديهُّ دَسنشاو يُ َاوَّ  ت و تؤَاسُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ ساثؤسثًَىيظتُ يُط -دووَّ
ناِْ ديهُ، و سيَهاسَناِْ تُْذَسَّ طُسنُوتىو طؼت تُْذَسسيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕ يُ ًَْىاًْؼًاْذا 

يُ سيَهُوتِ نَُرت ُْبًَت ( سُوت طاٍَ 7دًَبُدًَهشدِْ طشيَبُطت، الّ خؤّ بجاسيَضيَت بؤ َاوَيُى يُ )
ثًادَنشاو بؤ يُواُْيُ سيَُٓايٌ  نُدَطتهشدٕ بُ ثشؤطُّ طشيَبُطتهشدٕ، يإ بؤ َاوَيُنِ دسيَزتش 

يُ ًَْىاًْؼًاْذا سيَظاناِْ ئُسػًفهشدِْ ئُيًهرتؤِْ و  سيَهاسَناِْ بُئُسػًفهشدِْ سهىًٌَ دياسٍ بهات،
 خُصْهشدِْ دؤنًىًََٓتُنإ.

ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ تؤَاسيَو بؤ طؼت صاًْاسّ بُٓسَِتِ ثُيىَطت بُ طؼت  -طًًَُّ
ّ )ب( يُ ثاػهؤ نُقؤْاغُناِْ سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕ الّ خؤّ بجاسيَضيَت، بُو صاًْاسياُْؾ 

و دؤنًىًََٓتُناِْ سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕ بُسدَطتنب بؤ ثؼهٓني  دياسنشاوٕ. وَ ثًَىيظتُ تؤَاسَنُ
 ئُجنىَُِْ ثًَذاضىوُْوَ يإ دَصطاناِْ ديهُّ ضاوديَشيٌ. داواناسيٌيُطُس 

 

 ت دةسباسةى سيَكاسةكانى طشيَبةطتكشدىساثؤس – 19 -ماددةى 

Reports on procurement proceedings 

تُناًْإ ثًَؼهُؾ بُ بُسِيَىَبُسايُتًِ طشيَبُطتهشدُْ َطُالتُناِْ طشيَبُطتهشدٕ ساثؤسثًَىيظتُ يُطُس د
بهُٕ يُ وَصاسَتِ ثالْذاْإ دَسباسَّ ضاالنًًُناِْ طشيَبُطتهشدٕ بُثًَِ ئُو ثًَذاويظتًٌ و  طؼتًًُنإ

 منىوْاُّْ بُسِيَىَبُسايُتِ دَسيإ دَنات.

 

 



23 

 

 دةسواصةى دووةم

 سيَكاسةكانى طشيَبةطتكشدى

PROCEDURES FOR CONDUCTING PROCUREMENT 

 

 بةشى يةكةم

 يةلَبزاسدنى شيَواصى طشيَبةطتكشدى

Choice of procurement method 

 

 (Types of procurement methodشيَواصةكانى طشيَبةطتكشدى ) - 21 -ماددةى 
دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ يُنًَو يُّ ػًَىاصاُّْ يُ خىاسَوَ باطهشاوٕ َُٖيبزيَشيَت ثًَىيظتُ يُطُس  -يُنُّ

 بُثًَِ ئُو ثاطاواُّْ يُّ سيَُٓايًُدا ٖاتىوٕ:

 طؼتِ و خضَُتطىصاسيٌ ْاساويَزناسيٌ: ناسّأ. طشيَبُطتهشدٕ يُطُس ناال و 

 .سّ ػًاْذِْ ثًَؼىَختُّ ثًَؽ بهُويَت. نَُهشدُْوَّ نشاوَ، ئُوَّ يُواُْيُ يُ ساَيُتِ طىجناودا، سيَها1

 .( ئاَارَيإ ثًَهشاو39َ. نَُهشدُْوَّ طٓىوسداس يُو ساَيُتاُّْ يُ َاددَّ )2

 .( ئاَارَيإ ثًَهشاو41َ. نَُهشدُْوَ بُ دوو قؤْاغ يُو ساَيُتاُّْ يُ َاددَّ )3

 .( ئاَارَيإ ثًَهشاو43َّ )ِ ْشخ )يًزُْناِْ نشِئ( يُو ساَيُتاُّْ يُ َاددَئؤفُسَناْ. داوانشدِْ 4

 .( ئاَارَيإ ثًَهشاو45َ. طشيَبُطتهشدٕ يُطٍَُ تانُ طُسضاوَ يُو ساَيُتاُّْ يُ َاددَّ )5

 .( ئاَارَيإ ثًَهشاو61َ. سيَههُوتِٓ ضىاسضًَىَ يُو ساَيُتاُّْ يُ َاددَّ )6

 ثًَهشاوَ.( ئاَارَيإ 47. دًَبُدًَهشدِْ ساطتُوخؤ يُو ساَيُتاُّْ يُ َاددَّ )7

( ػًَىاصّ نَُهشدُْوَّ نشاوَ ثُيشَِو بهشيَت يُناتِ طشيَبُطتهشدٕ يُطُس ناال و ب. ثًََىيظتُ تُْٗا )سـشًا
و خضَُتطىصاسيًُ ْاساويَزناسيًُنإ. وَ ْابًَت ًٖض ػًَىاصيَهِ ديهُ بُناسبًَٗٓشيَت تُْٗا يُو ساَيُتاُْ  ناس

 ئُّ سيَُٓايًُ سيَطُّ ثًَذَدات. نُُْبًَت 
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ز. دَنشيَت طشيَبُطتهشدٕ بُ ػًَىاصّ نَُهشدُْوَّ نشاوَ قؤْاغِ ػًاْذِْ ثًَؼىَختُ يُخؤ بطشيَت. وَ يُ 
ِ َُٖيبزاسدْساَيُتِ ئُجنآَُداِْ ػًاْذِْ ثًَؼىَختُ ثًَىيظتُ سيَهاسَناِْ ػًاْذِْ دواتش ثًادَ بهشيَت ثًَؽ 

 ثًَؼهُػهاسّ تُْذَسّ بشاوَ.

 ضَُتطىصاسيًُ ساويَزناسيًُنإ:طشيَبُطتهشدٕ يُطُس خ -دووَّ

يُ طشيَبُطتهشدٕ يُطُس خضَُتطىصاسيِ ساويَزناسٍ ثُيشَِو بهشيَت بشيتًًُ يُ  ثًَىيظتُئُو ػًَىاصَّ 
خضَُتطىصاسيًُ ساويَزناسيًُنإ، َُطُس  ئؤفُسّ داواناسيٌػًَىاصّ نًَربِنًَهشدٕ يُ سيَطُّ ثًَؼهُػهشدِْ 

ِ ساويَزناس يُطُس َُٖيبزاسدْبُثًَِ سىنُُناِْ ئُّ سيَُٓايًُ ػًَىاصّ ديهُ ثاطاوّ بؤ بًَٗٓشيَتُوَ، يُطٍَُ 
 بَُٓاّ:

( يُو ساَيُتاُّْ يُ َاددَّ Quality and Cost-Based Selection - QCBS) تًَضىوأ. نىايًيت و 
 .( ئاَارَيإ ثًَهشاو54َ)

( يُو ساَيُتاُّْ يُ Least Cost Selection - LCSهِ قُبىَيهشاو )ب. نَُرتئ تًَضىو يُطٍَُ نىايًتًًَ
 .( ئاَارَيإ ثًَهشاو55ََاددَّ )

ساَيُتاُّْ  ( يُوConsultants' Qualification Selection - CQSساويَزناس ) يًَٗاتىويًُناِْز. 
 .( ئاَارَيإ ثًَهشاو56َيُ َاددَّ )

( ئاَارَيإ 57( يُو ساَيُتاُّْ يُ َاددَّ )Individual Consultant - ICد. ساويَزناسّ تانُنُغ )
 .ثًَهشاوَ

( يُو ساَيُتاُّْ يُ َاددَّ Single – Source Selection - SSSِ تانُ طُسضاوَ )َُٖيبزاسدْٖـ. 
 ( ئاَارَيإ ثًَهشاوَ.58)

يُواُْيُ ئُو سيَٓىيًَٓاُّْ بُثًَِ ئُّ سيَُٓايًُ دَسدَنشئَ، َُسدِ وَسطشتِٓ تُخىيًهشدِْ ثًَؼىَختُّ  -طًًَُّ
بُناسًَٖٓاِْ ػًَىاصّ ديهُّ طشيَبُطتهشدٕ دطُ يُ نَُهشدُْوَّ نشاوَ بظُثًًََٓت يُ ساَيُتِ 

يُ  ئؤفُسػهشدِْ ُِ ثًَؼهو خضَُتطىصاسيٌ ْاساويَزناسٍ و داوانشدْ ناسطشيَبُطتهشدٕ يُطُس ناال و 
ساَيُتِ خضَُتطىصاسيٌ ساويَزناسّ ناتًَو بُٖاّ َُصَْذَنشاوّ طشيَبُطتهشدٕ يُو ئاطتاُْ تًَجُس دَنات 

 نُ يُّ سيَُٓايًُ دَقًإ يُطُس نشاوَ.
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 بةشى دووةم

 سيَكاسةكانى كةمكشدنةوةى كشاوة

Procedures for the public tendering method 

 

 يةكةملقى 

 بانطًيَشتكشدى بؤ ثيَشكةشكشدنى تةنذةس

Solicitation of bids 
 

 (Public Tenderكةمكشدنةوةى كشاوة ) – 21 -ماددةى 
دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ يإ ئُوَّ تُخىيًِ دَنات باْطًَٗؼتِ طؼتِ بؤ نَُهشدُْوَ )ًَْىخؤيٌ بًَت 

ًْإ يٌَ ديَتُدّ و ئُواُّْ بًُْاصٕ يإ ًَْىدَوَيُتِ( بؤ طؼت ئُو نُطاُّْ َُسدُناِْ بُػذاسيهشد
بُػذاسّ بهُٕ يُ دًَبُدًَهشدِْ طشيَبُطت، سادَطُيًَٓت، بُو َُسدُّ سيَهاسَنإ ثؼتبُطت بًَت بُ 

 و دادثُسوَسّ و ػُفافًُت و يُنظاٌْ. و نًَربِنًَهاس ثشْظًجُناِْ بُػذاسيهشدِْ طؼتًٌ نشاوَ

 

 (Publication of Advertisement)  بانطةواصبالَوكشدنةوةى  – 22 -ماددةى 
 ّ نَُهشدُْوَّ نشاوَ ئَُاُّْ خىاسَوَ يُخؤ بطشيَت:باْطُواصثًَىيظتُ  -يُنُّ

 و ْاوًْؼإ و سيضبُْذيٌ ٖاتىو يُ بىددُ. و رَاسَ أ. ْاوّ نَُهشدُْوَ

يُطٍَُ ب. وَطفهشدًَْهِ نىست و سووٕ بؤ ئُو ثشؤرَ يإ طشيَبُطتُّ داوانشاوَ دًَبُدٌَ بهشيَت، 
 اُّْ داوانشاوٕ.يسووْهشدُْوَّ ئُو خضَُتطىصاسٍ و ناال

و دياسنشدِْ ػىئَ و نات  دـ. سووْهشدُْوَّ ضؤًُْتِ بُدَطتًَٗٓاِْ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ
قابًًِ  و ْشخِ فشؤػتِٓ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ ئُوَّ بُ ثًَِ ثاػهؤّ )ز( دياسنشاوٕ، وَ

 /طًًَُّ/ب(.14يُطٍَُ سَضاونشدِْ َاددَّ )طُساْذُْوَ ًًُْ 

 و سيَهُوت و دوايني وادَ بؤ ثًَؼهُػهشدًْإ. ثًَؼهُػهشدِْ تُْذَسد. سووْهشدُْوَّ ػىيَِٓ 

 ٖـ. سووْهشدُْوَّ َاوَّ بُطُسضىوِْ تُْذَسَ ثًَؼهُػهشاوَنإ.
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 هُػهاساِْ تُْذَسثًَؼو َاوَّ بُطُسضىوِْ طُسَْتِ تُْذَس نُ يُ  و بُٖا و. سووْهشدُْوَّ دؤس
 داوانشاوَ يإ بَُيًَٓٓاَُّ ْىوطشاو.

ص. سووْهشدُْوَيُى ئُوَ خباتُسِوو نُ سيَطُدساوَ بُ ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس بشِوآُْ دؤنًىًََٓتُناِْ 
و ئاَارَنشدٕ بُو َاوَ صًًََُُّْ دَنشيَت تًايذا دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ بُس يُ نشِيًٓإ، 

و ئاَارَنشدٕ بُ ثًَىيظتِ ساطشتِٓ ، دياسنشابًَتطت بهُويَت ئُطُس ئُّ َاوَيُ نَُهشدُْوَيإ دَ
فشؤػتِٓ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ يُ َاوَّ ئُو دوو سؤرَّ دَنُوُْ ثًَؽ دوايني وادَّ 

 .ثًَؼهُػهشدِْ تُْذَس

طتِ ئُيًهرتؤًٌْ ح. ثًَطُّ ئُيًهرتؤًٌْ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ، و رَاسَّ تُيُفؤٕ و ْاوًْؼاِْ ثؤ
 اليُُْ. ِ طُس بُّبُػِ ناسطًَشِّ بُسثشطِ نَُهشدُْوَناْ

بؤ ػًاْذِْ ثًَؼىَختُ بُالّ نُّ يُ  ًَىخؤيٌ نشاوَ يإ باْطًَٗؼتهشدّٕ نَُهشدُْوَّ ْباْطُواص -أ -دووَّ
فُسًٌَ ِ ًدوو سؤرْاَُّ سؤراُّْ خاوَٕ باَلونشدُْوَّ فشاوإ يُ ُٖسيَِ و يُطُس دَسواصَّ ئُيًهرتؤْ

/دَيُّ و ياصدَّ(ّ ئُّ سيَُٓايًُ 71يُندشاوّ طشيَبُطتهشدُْ طؼتًًُنإ ئُوَّ بُثًَِ َاددَّ )
 بشِياسدساوَ، باَلودَنشيَتُوَ.

ّ نَُهشدُْوَ ًَْىدَوَيُتًًُ نشاوَنإ، ويَشاّ ئُوَّ يُ بشِطُّ )أ(دا ٖاتىوَ، يُطُس ثًَطُّ باْطُواص -ب
ئؤْالئ( يإ يُطُس ثًَطُّ دَسواصَّ  UNDB)طُػُثًَذاِْ ُْتُوَ يُنطشتىوَنإ 

(dgMarket.comُْباَلودَنشيَتُوَ ُٖسوَٖا يُ ثاػهؤ باصسطاًًُْناِْ طُس بُ باَيًؤصخا )  و
 يُ دَسَوَ ُٖس ناتًَو يُ تىاْادابًَت. ًؽقىْظىيطُسيًُ عًَشاقًًُناْ

ػهؤّ )أ( بًَت وَ يُ سيَهُوتِ َنإ بُثًَِ ثاباْطُواصثًَىيظتُ ْضَرتئ ئاطتِ َاوَّ صََُِْ  -طًًَُّ
 باَلونشدُْوَيإ. وَ بُو ػًَىَيُّ يُطٍَُ طشْطِ و تايبُمتُْذّ طشيَبُطت دَطىجنًَت.

 و ثًتِ ئُوتؤ باَلودَنشيَتُوَ نُ بُسووِْ خبىيَٓذسيَتُوَ. بُ قُباسَ باْطُواص -ضىاسَّ

 ّباْطُواصباَلونشدُْوَّ دوايني ناِْ َتًَضىوتُْٗا ِ بشدؤتُوَ طجاسدْثًَؼهُػهاسّ ئُو تُْذَسَّ  -ثًَٓذُّ
 نَُهشدُْوَ يُئُطتؤ دَطشيَت.
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 ئةو كةمكشدنةوانةى سيَكاسةكانى شيانذنى ثيَشوةختةياى دةكةويَتة ثيَش  – 23 -ماددةى 

Tendering preceded by pre-qualifiaction 

ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ دؤنًىًََٓتُناِْ ػًاْذِْ ثًَؼىَختُّ ثًَىيظت بُ رَاسَيُنِ  -يُنُّ
ّ اُْئُيًهرتؤِْ بُناسبًَٗٓذسيَت( بؤ دَسنشدًْإ بؤ ئُو داواناسيٌػًاو ئاَادَ بهات )دَنشيَت منىوُْناِْ 

 يُ ثشؤطُّ ػًاْذِْ ثًَؼىَختُ ٖاتىوُْتُثًَؽ.

و داواناسيًُناِْ ػًاْذِْ ثًَؼىَختُ بُثًَِ  ّ سيَهاسَناِْ ػًاْذِْ ثًَؼىَختُباْطُواصثًَىيظتُ  -دووَّ
 /دووَّ( باَلوبهشيَتُوَ.22سىنُُناِْ َاددَّ )

 ّ ػًاْذِْ ثًَؼىَختُ ثًَىيظتُ ئَُاُّْ خىاسَوَ يُخؤبطشيَت:باْطُواص -طًًَُّ

 الُْدا ٖاتىوَ.و ْاوًْؼاِْ نَُهشدُْوَ ُٖسوَى يُ بىددُّ طا و رَاسَ أ. ْاو

 ناال وئُو ب. وَطفهشدًَْهِ نىست و سووٕ بؤ ثشؤرَ يإ طشيَبُطتِ ثُيىَْذاس يُطٍَُ سووْهشدُْوَّ 
 .ٕداوانشاو خضَُتطىصاسيًاُّْ

دـ. سووْهشدُْوَّ ضؤًُْتِ بُدَطتًَٗٓاِْ دؤنًىًََٓتُناِْ ػًاْذٕ و دياسنشدِْ ػىئَ و نات و ْشخِ 
طُساْذُْوَ ْني )يُطٍَُ سَضاونشدِْ َاددَّ قابًًِ اْذٕ ئُواُّْ فشؤػتِٓ دؤنًىًََٓتُناِْ ػً

 /طًًَُّ/ب( نُ بُثًَِ ثاػهؤّ )ز( دياسنشاوٕ، ئُطُس ُٖبًَت.14)

د. سووْهشدُْوَّ ػىئَ و سيَهُوت و دوايني وادَّ ثًَؼهُػهشدِْ داواناسيًُناِْ ػًاْذٕ بُثًَِ ْضَرتئ 
 اسنشاوٕ.ئاطتِ َاوَّ صََُِْ نُ يُ ثاػهؤّ )أ( دي

ٖـ. ثًَطُّ ئُيًهرتؤٌْ و رَاسَّ تُيُفؤٕ و ْاوًْؼاِْ ثؤطتِ ئُيًهرتؤًٌْ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ و 
 .صياتشِ ثُيىَْذيهشدٕ بُ فُسَاْبُسّ تايبُمتُْذ بُ َُبُطتِ دَطتهُوتِٓ صاًْاسّ يصاًْاس

 خؤبطشٕ:ثًَىيظتُ دؤنًىًََٓتُناِْ ػًاْذِْ ثًَؼىَختُ ئَُاُّْ خىاسَوَ يُ -ضىاسَّ

 .أ. ئُو صاًْاسيًاُّْ يُ بشِطُّ )طًًَُّ/أ، ب، د، ٖـ(ّ طُسَوَ ئاَارَيإ ثًَهشاوَ

/يُنُّ( ئاَارَيإ ثًَهشاوَ نُ ثُيىَطنت بُ داواناسيًُناِْ ثًَؼهُػهشاو 11ب. ئُو صاًْاسيًاُّْ يُ َاددَّ )
 .يُ اليُٕ ٖاوبُْذيًُناِْ ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس

يٌ و ػًاْذٕ، و ئُو صاًْاسّ و دؤنًىًََٓتاُّْ ثًَىيظتُ ثًَؼهُؾ بهشئَ يُ اليُٕ ىويًَٗاتدـ. ثًَذاويظتًًُناِْ 
 .ًاًُْػًاْذٕ بؤ طُملاْذِْ بُديًَٗٓاًْإ بؤ ئُّ ثًَذاويظت داواناسيٌثًَؼهُػهاساِْ 
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وُْ ثًَىاُْيًاُّْ د. سيَُٓايًُناِْ ئاَادَنشدٕ و ثًَؼهُػهشدِْ داواناسيًُناِْ ػًاْذِْ ثًَؼىَختُ بُثًَِ ئُو منى
 .ًُنإ يُ وَصاسَتِ ثالْذاْإ دَسدَنشئَطؼتًيُ بُسِيَىَبُسايُتًٌ طشيَبُطتهشدُْ 

 .ٖـ. صاًْاسّ دَسباسَّ سيَهاسَناِْ دَطتهُوتِٓ سووْهشدُْوَّ دؤنًىًََٓتُناِْ ػًاْذٕ

بُطتهشدْذا يؤناَيِ ئُطُس يُ ثشؤطُّ طشيَ ثًَؼدظتِٓو. صاًْاسّ دَسباسَّ ثًادَنشدِْ ثُساويَضّ 
 ثًادَنشابًَت.

دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بؤّ ُٖيُ ُٖس َُٖىاسنشدًَْو بهات يُطُس دؤنًىًََٓتُناِْ ػًاْذِْ  -ثًَٓذُّ
ثًَؼىَختُ يُ سيَطُّ دَسنشدِْ ثاػهؤ يُُٖس ناتًَو بًَت بُس يُ وادَّ نؤتايٌ ثًَؼهُػهشدِْ 

بُػًَو دادَْذسئَ يُ دؤنًىًََٓتُناِْ داوانشدِْ  داواناسيًُنإ، وَ ئُّ ثاػهؤياُّْ َُٖىاسنشدُْنإ بُ
 ػًاْذِْ ثًَؼىَختُ.

)بُطىيَشَّ ثًَىيظتِ( دسيَزبهاتُوَ بُ َُبُطتِ  باْطُواصدَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بؤّ ُٖيُ َاوَّ  -ػُػُّ
شٕ يُ ػًاْذٕ بؤ ئُوَّ َُٖىاسنشدُْنإ يُبُسضاو بط داواناسيٌبُخؼًِٓ ناتًَهِ ػًاو بُ ثًَؼهُػهاساِْ 

َنُ يإ باْطُواصناتِ ئاَادَنشدِْ داواناسيًُناًْإ يُ سيَطُّ دَسنشدِْ ثاػهؤيُى بؤ 
ئاطاداسنشدُْوَيُنِ ساطتُوخؤّ طؼت ثًَؼهُػهاساِْ داواناسيًُنإ ئُواُّْ دؤنًىًََٓتُناِْ ػًاْذِْ 

َنُ تًاياْذا ُواصباْطو باَلونشدُْوَّ يُ َُٖإ ئُو سؤرْاَاُّْ يُنُجماس  ثًَؼىَختُيإ وَسطشتىوَ
ًُنإ نُ بُثًَِ طؼتًِ فُسًٌَ يُندشاويٌ طشيَبُطتهشدُْ ًباَلونشاوَتُوَ ُٖسوَٖا يُ دَسواصَّ ئُيًهرتؤْ

 /دَيُّ و ياصدَّ(ّ ئُّ سيَُٓايًُ بشِياسدساوٕ.71َاددَّ )

ػًاْذٕ  داواناسيٌػًاْذِْ ثًَؼىَختُ منىوُْناِْ  داواناسيٌ ثًَؼهُػهاساِْ ثًَىيظتُ يُطُس -سُوتُّ
و تُواوّ بهُٕ و دؤنًىًََٓتِ طُملًَٓذساوّ داوانشاو ئُواُّْ يُ دؤنًىًََٓتُناِْ ػًاْذٕ  ثشِبهُُْوَ

و َؤسنشاو يُ نات و ػىيَِٓ  ، و ثًَىيظتُ داواناسيًُنإ يُ صَسفًَهِ داخشاوُٕباطهشاوٕ، ثًَؼهُؾ به
ناسيًُنُ سَتبهشيَتُوَ يُ ساَيُتِ َنُدا ثًَؼهُؾ بهشئَ، وَ يُ واُْيُ داواباْطُواصدياسنشاو يُ 

طُسُْنُوتِٓ ثًَؼهُػهاسّ داواناسٍ يُ ثًَؼهُػهشدِْ صاًْاسّ و دؤنًىًََٓتِ داوانشاو يُ 
 دؤنًىًََٓتُناِْ ػًاْذِْ ثًَؼىَختُ.

و َُٖيظُْطاْذِْ  دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ َُٖيذَطتًَت بُ ثًَهًَٗٓاِْ يًزُْ بؤ نشدُْوَ -ُٖػتُّ
و ثؼهٓني و َُٖيظُْطاْذِْ طؼت  ػًاْذٕ. ئُّ يًزُْيُ َُٖيذَطتًَت بُ ثًَذاضىوُْوَ داواناسيًُناِْ

داواناسيًُ ثًَؼهُػهشاوَنإ بُثًَِ ئُو ثًَذاويظتًًاُّْ يُ دؤنًىًََٓتُناِْ ػًاْذِْ ثًَؼىَختُ دَقًإ 
يَبُطتهشدٕ طؼت يُطُسنشاوَ بؤ دياسنشدِْ ثًَؼهُػهاسَ يًَٗاتىوَنإ، وَ ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طش
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ثًَؼهُػهاسإ ئاطاداس بهاتُوَ  يُ ْاوّ ئُو نُطاُّْ ػًاْذًْإ بؤ نشاوَ، و ئاَادَنشدِْ نؤْىوطِ 
 سيَهاسَناِْ ػًاْذِْ ثًَؼىَختُ.

باْطًَٗؼتًَهِ ساطتُوخؤ )خؤسِايٌ( بؤ ثًَؼهُػهاساِْ ئُو داواناسيًاُْ دًََْشدسيَت نُ قؤْاغِ ػًاْذِْ  -ْؤيُّ
يإ بُو َُسدُّ ثًَؼهُػهشدِْ تُْذَسو  ًَجُسِاْذووَ بؤ بُػذاسيهشدٕ يُ نَُهشدُْوَثًَؼىَختُيإ ت

 ( نَُرت ُْبًَت.مؤهلرَاسَيإ يُ طَِ ػًاْذساو )

ئُطُس رَاسَّ ثًَؼهُػهاساِْ داواناسّ ئُواُّْ ػًاْذساوٕ يُ طَِ نَُرت بًَت، ئُوا دَطُالتِ  -دَيُّ
و باْطًَٗؼتِ ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس بهات  سيَهاسّ ػًاْذِْ دواوَختُطشيَبُطتهشدٕ بؤّ ُٖيُ بضًَتُ طُس 

، يإ دووباسَ نشدُْوَّ سيَهاسَناِْ ػًاْذِْ نُئُواُّْ ػًاْذساوٕ بؤ بُػذاسيهشدٕ يُ نَُهشدُْوَ
 ثًَؼىَختُ يُدواّ دووباسَ ضاوخؼاْذُْوَ بُ سيَهاسَناِْ ثًَؼىو.

 

 (Bidding Documentsدؤكيوميَهتةكانى كةمكشدنةوة ) – 24 -ماددةى 
 ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ ئَُاُّْ خىاسَوَ خباتُ ًَْى دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ:

ٌ ثًَىيظت، و دَسٖاويَؼتُ يُطٍَُ ُٖس وَطفهشدًَْهِ تُنًٓه هشدُْنُشيَبُطتوَطفهشدٌْ بابُتِ ط -يُنُّ
 .ِ ديهُخُطًَُتٕ و ئاطتُناِْ بُدًَطُياْذٕ و داوانشاوَنا )خمشدات(

ثًَٓاطُنشدِْ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ، و ْاوّ فُسَاْبُسّ دَطتًٓؼاْهشاو بؤ بُدواداضىوِْ  -دووَّ
 .و ْاوًْؼاِْ ووسدّ بُ ثؤطتِ ئُيًهرتؤًْؼُوَ ثشطًاسَناِْ ثُيىَطت بُ نَُهشدُْوَ

يٌ و ثًَذاويظتًًُناِْ ػًاْذٕ ئُواُّْ ثًَىيظتُ ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس يًًَإ ىوثًَذاويظتًًُناِْ يًَٗات -طًًَُّ
يُطٍَُ وَطفهشدِْ ئُو  .ِ طشيَبُطت ئُطُس ػًاْذِْ ثًَؼىَختُ ئُجناّ ُْدسابًَتطجاسدْبًَتُدّ بُ َُبُطتِ 

تِٓ صاًْاسّ و دؤنًىًََٓتاُّْ ثًَىيظتُ ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس ثًَؼهُػِ بهُٕ يُثًَٓاو دَسخظ
 بُدًَطُياْذًْإ بؤ ئُو ثًَذاويظتًًاُْ بَُاُّْ خىاسَوَؾ:

ٖاوػًَىَنإ ئُواُّْ دًَبُدًَهشاوٕ يإ يُ باسّ دًَبُدًَهشدْذإ نُ يُ اليُٕ خاوَْهاسّ  ناسَأ. 
 ثُيىَْذاسَوَ ثؼتطريّ دَنشيَت.

تِ تُواو يإ بُػُنِ يُ ناتِ بُ نا ناس دَنُٕ ًُنإ، و ثظجؤسِإ ئُواُّْتُنًٓهًناديشَ  يًَٗاتىويًُناِْب. 
 َاوَّ دًَبُدًَهشدِْ ثشؤرَنإ يإ طشيَبُطتُناِْ ساويَزناسّ.
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دـ. ئُو صاًْاسيًاُّْ ثًَىيظتُ ثًَؼهُؾ بهشئَ يُ اليُٕ ٖاوبُْذيًُناِْ ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس بُثًَِ 
 (.11سىنُُناِْ َاددَّ )

 .بُناسدئَ تُْذَساُّْ يُ ئاَادَنشدِْ ئُو صَإ يإ صَاْ -ضىاسَّ

ثًَؼهُػهاساِْ سيَهُوت و نات و ػىيَِٓ نشدُْوَّ ئاػهشاّ تُْذَسَنإ، و ئاَارَنشدٕ بُوَّ  -ثًَٓذُّ
 .يإ ْىيَُٓسَناًْإ دَتىأْ يُ داًْؼتُٓناِْ نشدُْوَّ تُْذَسَنإ ئاَادَبنب تُْذَس

ثًَؼهُػهاساِْ سيَطُدإ بُوَّ  ثًَىيظت بؤ تُْذَسَنإ، و ئاَارَنشدٕ بُ بُسناسبىوَِْاوَّ  -ػُػُّ
تُْذَسَناًْإ سابهًَؼُٓوَ يإ َُٖىاسّ بهُٕ بُبَِ دَطتبُطُسداطشتِٓ طُسَْتِ تُْذَس تُْٗا بُس يُ  تُْذَس

 .وادَّ نؤتايٌ ثًَؼهُػهشدِْ تُْذَس

و سووْهشدُْوَيُى نُ دُخت دَنات يُطُس قُدَغُنشدِْ طُْذََيِ و ثًادَناسيًُ صؤسَنًًُنإ  -سُوتُّ 
ًًَباصٍ  .دَطتًَهَُيهشدٕ و تُطُسَخظتُٓبُسدَّ و ف

ِ يإ تُنًٓهسووْهشدُْوَّ ئُوَّ ئُطُس ثًَؼهُػهشدِْ تُْذَسّ دًَطشَوَ )تُْذَسيَو دًَطشَوَّ  -ُٖػتُّ
اُّْ يُ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ دياسنشاوٕ يُخؤطشتىوَ( خُطًَُتطشيَبُطتهاسّ بؤ ئُو َُسز و 

 و تُْذَساُْوانشاوَ، و دياسنشدِْ ُٖس ثًَذاويظتًًُنِ ثُيىَطت بُ ثًَؼهُػهشدِْ ئُو سيَطُثًَذساوٕ يإ دا
 .سيَطُّ َُٖيظُْطاْذًْإ ئُطُس ثًَىيظت بهات

دياسنشدِْ ئُو وادَيُّ يُطُسّ ثًَهٗاتىوٕ بؤ طشيَذاِْ نؤبىوُْوَيُنِ سيَدؤػهاسّ تايبُت بُ  -ْؤيُّ
بُػذاسبىو يُ نَُهشدُْوَ بؤ وَالَذاُْوَّ ثشطًاسَناًْإ، ئُطُس ئُّ دؤسَ نؤبىوُْوَيُ ثًَؼهُػهاساِْ 

ثالِْ بؤ داْذسابًَت، و سووْهشدُْوَّ ضؤًُْتِ ثًَؼهُػهشدِْ ثشطًاسَنإ. ثًَىيظتُ ئُو نؤبىوُْوَّ 
ؤتايٌ ثًَؼهُػهشدِْ باطهشاوَ بُالّ نُّ يُ ْاوَسِاطتِ ئُو ضىاسضًَىَ صًًََُُْ طشيَبذسيَت نُ بؤ وادَّ ن

بؤ ئُجناَذاِْ طُسداِْ َُيذاِْ،  ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَستُْذَس دياسنشاوَ يُطٍَُ سَضاونشدِْ دَسفُتذإ بُ 
ئُطُس ثًَىيظت بهات، يُطٍَُ سووْهشدُْوَّ ئُوَّ نؤْىوطِ نؤبىوُْوَنُ بؤ طؼت ثًَؼهُػهاساِْ 

 .دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَّ ثًَذاوٕتُْذَس دًََْشدسيَت ئُواُّْ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ 

طؼتِ  ناسّئاطتُّ يُ بَُيًَٓذَساِْ ثشؤرَناِْ ئُو و  ثؤينيثًُّ  أ. سووْهشدُْوَيُى ئاَارَ بهات بُ -دَيُّ
داوانشاوَ و/ يإ َُسدِ ثًَؼهُػهشدِْ بَُيطُْاَُّ داَُصساْذِْ نؤَجاًْاّ بَُيًَٓذَسايُتٌ، و َؤَيُتِ 

 بُفُسَِ َؤَيُتذساوٕ.ئُواُّْ  ئُْذاصَيًُنإ َجاًْاثًادَنشدِْ ثًؼُ بؤ نؤ

 و ْىوطشاوَناِْ ئُو ب. بُاَلّ طُباسَت بُ نؤَجاًْا بًاًًُْنإ بَُيطُْاَُناِْ داَُصساْذٕ و ثًَشَِوّ ْاوخؤ
بُ واروونشدٕ ساطجًَشدساوٕ نُ بُثًَِ بَُٓانإ ثُطُْذنشاوَ، يًًَإ وَسدَطرييَت، و دَنشيَت نُطاُّْ 
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و سيَُٓايٌ ثُيىَْذاسّ  اًْاسّ ديهُيإ يًَبهشيَت يُطُس بَُٓاّ َُسدُناِْ نَُهشدُْوَداواّ ص
 ناسثًَهشاوَوَ.

دـ. ثًَىيظتُ يُطُس ثًَؼهُػهاسَ بًاًًُْناِْ تُْذَس يُ ناتِ بُػذاسيهشدًْإ يُ نَُهشدُْوَّ ًَْىخؤيٌ ئُو 
ثؤيًٓهشدِْ ثًَىيظت يًًَإ بُثًَِ ثًَشَِوّ  دؤنًىًََٓتاُْ ثًَؼهُؾ بهُٕ نُ ٖاتُٓدّ ثًَذاويظتًًُناِْ ثًُّ

يؤناَيِ بؤ ئُّ  ثًَؼدظتِٓثؤيًٓهشدِْ بَُيًَٓذَساِْ ناسثًَهشاوَوَ بظُملًًََٓت، و بُناسًَٖٓاِْ ثُساويَضّ 
 دؤسَ بُػذاسيهشدْاُْ بُباؾ دَصاْذسيَت.

ئاَارَنشدٕ بُوَّ ثًَىيظتُ ُناِْ دساو يإ دساوَناِْ تُْذَسَ ثًَؼهُػهشاوَنإ يُطٍَُ خُطًَُت -ياصدَّ
تُْذَسَ ًَْىخؤيًُنإ بُ دساوّ عًَشاقِ بٔ، يُ ناتًَهذا دَنشيَت تُْذَسَ ًَْىدَوَيُتًًُنإ بُُٖس دساويَو 

و سيَهُوتِ ئُو ْشخُّ طؤسِيُٓوَ نُ بُناسديَت بؤ  بًَت نُ ػًاوّ طؤسِيُٓ يُطٍَُ دياسنشدِْ طُسضاوَ
 .بُ ْشخِ دساوّ دؤساودؤسٕ بُساوسدنشدِْ ًَْىإ ئُو تُْذَساُّْ

ّ َسووْهشدُْوَيُى دَسٍ خبات نُ دَطُاَلتِ دًَبُدًَهشدٕ ثابُْذ ًًُْ بُ قُبىَيهشدِْ ئُو تُْذَس -دواصدَّ
 و َُسز و ثًَذاويظتًًُناِْ ػًاْذٕ. تُنًٓهِ خُطًَُتُنَُرتئ ْشخِ ُٖيُ يُطُس سًظابِ 

بُ َُٖيظاِْ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بُ سووْهشدُْوَيُى دَسّ خبات نُ سيَطُدساوَ  -طًَضدَّ
ثاَيجؼت بُ ٖؤناسّ بُثاطاو بُبَِ ًٖض  طجاسدَُٕٖيىَػاْذُْوَّ نَُهشدُْوَ بُس يُ دَسنشدِْ ْىوطشاوّ 

قُسَبىويَو بؤ ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس بًَذطُ يُ ثاسَّ نشِيِٓ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ نُ ثًَىيظتُ 
 ػهاساِْ تُْذَس.ثًَؼهُ بطُسِيَٓذسيَتُوَ بؤ

سووْهشدُْوَيُى دَسّ خبات نُ ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس بؤيإ ًًُْ ًٖض َُسدًَو يُ َُسدُناِْ  -ضىاسدَّ
 ( يإ ُٖس طؤسِاْهاسيًُنِ يُطُس بهُٕ. شطبدؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ بظشُِْوَ )

َُٖىاسنشدِْ دؤنًىًََٓتُناِْ  سووْهشدُْوَّ ئُوَّ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ َافِ ثاسيَضساوَ يُ -ثاصدَّ
ِْ دنَُهشدُْوَ يُ ُٖس ناتًَو بًَت بُس يُ وادَّ نؤتايٌ ثًَؼهُػهشدِْ تُْذَس، يُ سيَطُّ دَسنش

بؤ طؼت ئُو نُطاُْ دًََْشدسيَت نُ دَطُاَلتِ و ثاػهؤ نُ ئُّ َُٖىاسنشدْاُْ ووسد دَناتُوَ 
ُّ ثاػهؤياُْؾ دَبُٓ بُػًَو يُ دؤنًىًََٓتُناِْ طشيَبُطتهشدٕ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَّ ثًَذاوٕ، ئ

 نَُهشدُْوَ.

  -ػاصدَّ

يُ َُٖيظُْطاْذٕ و بُساوسدنشدِْ تُْذَس ثًادَ دَنشئَ، و سووْهشدُْوَّ  ًَتؤداُّْ ثًَىَس وأ. طؼت ئُو 
ريإ  طىوسِّّ تًَضىويَهِ ديهُ دطُ يُ ْشخ ثًادَ دَنشيَت وَى ػًهشدُْوَّ ثًَىَسئُوَّ ًٖض 
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و بُٖاّ َايُوَ يُ نؤتايٌ  و ْؤرَْهشدُْوَ َناِْ ضانهشدُْوَتًَضىوو  )ٖؤناسّ وَى بُناسبشدِْ ووصَ
 .خضَُتهشدٕ(، و بُدًَطُياْذِْ ريٓطُيٌ

 .ِ ْاْشخِ ديهُثًَىَسيَهَ ْشخًًُنإ و ُٖس ثًَىَس. ػًَىاصّ َُٖيظُْطاْذِْ ب

َ ْاْشخًًُنإ ئُطُس يُتىاْا دابًَت، يُطٍَُ ثًَىَس( املكافئ النقدي) ُْختًُٓيٌدـ. سًظابِ ٖاوتاّ 
ّ ْاْشخِ بُثًَِ سيَظاّ طُسنُوتٔ/ طُسُْنُوتٔ ثًَىَسسووْهشدُْوَيُى ئُوَ دياس بهات نُ ناّ 

 (، و سووْهشدُْوَّ ضؤًًُْتِجدارةَُٖيظُْطاْذِْ بؤ دَنشيَت يُطُس بَُٓاّ خاَيُناِْ ثًَشَِوابىوٕ )
 .طؼتِ دَطتُبُس دَنات بُثًَِ ئُّ بشِطُيُ داسايٌرتئ بُٖاّ بؤ دياسنشدِْ ئُو تُْذَسَّ باػ

ُّْ يُ ثًَىَسابؤ طؼت دؤسَناِْ ئُو  ُناسديَت يُ ُٖرَاسنشدِْ نًَؽ )وصٕ(د. ئُو ٖاونًَؼُيُّ ب
َ ْاْشخًًُناِْ ثًَىَسْشخِ و  ثًَىَسَُّٖيظُْطاْذٕ و دياسنشدِْ باػرتئ تُْذَس َتُاُْيإ ثًَذَنشيَت بُثًَِ 

 .ُْختًُٓيٌُْػًاو بؤ ٖاوتاّ 

َُسدُ طُسَنًًُناِْ طشيَبُطتهشدٕ، و سيَطُّ ثًَؼبًًٓهشاو بؤ ُٖرَاسنشدِْ ػايظتُ داسايًُنإ  -سُظذَّ
وَى ْشخِ يُنُ يإ طىرَُّ بشِاوَ يإ سيَزَ يإ سيَطُناِْ ْشخذاْاِْ ديهُ نُ يُ َُسدُناِْ نَُهشدُْوَ 

 يُطٍَُ سووْهشدُْوَّ سيضبُْذٍ ثًَؼُْطًٌ َُسدُعٌ دؤنًىًََٓتُناِْ طشيَبُطت.دَقًإ يُطُس نشاوَ 

داوانشدِْ دياسنشدِْ ْشخِ طشيَبُطتُناِْ ٖاوسدَنشدٕ بُثًَِ ػىيَِٓ سادَطتهشدٕ و َُسدُناِْ  -ُٖردَّ
نُ ديهُّ باسنشدٕ ُٖسوَى يُ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ دياسنشاوٕ يإ يُو دَسنشاوَيُ ٖاتىوٕ 

 (.INCOTERMSئًَظتا ناسثًَهشاوَ يُ صاساوَ باصسطاًًُْ ًَْىدَوَيُتًًُنإ )

سووْهشدُْوَيُى دَسّ خبات نُ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ يُواُْيُ ئُو ناال يإ خضَُتطىصاسيًاُّْ  -ْؤصدَّ
ثًَىيظيت،  دَويظرتئَ طشيَبُطت يُطُس دًَبُدًَهشدًْإ بهشيَت صياد بهات يإ نًَُإ بهات، يُ ناتِ

 /دووَّ/ ه، و(.4يُطٍَُ سَضاونشدِْ سىنُُناِْ َاددَّ )

ئاَارَنشدٕ بُوَّ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بؤّ ُٖيُ ئُو ناال يإ خضَُتطىصاسيًاُّْ دَويظرتيَت  -بًظتُّ
( دابُػًإ بهات، بُو َُسدُّ ئُّ دؤسَ دابُػهشدْاُْ يُ lotsطشيَبُطتًإ يُطُس بهشيَت بؤ دَطتُ )

و سووْهشدُْوَّ ئُوَّ ئايا سيَطُثًَذساوَ بُ ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس نُ  .سدُناِْ نَُهشدُْوَ باطهشابَُٔ
بؤ يُى دَطتُ ثًَؼهُؾ بهُٕ يُو بشِطاُّْ دَويظرتئَ طشيَبُطتًإ يُطُس بهشيَت، و  تُْٗا تُْذَسَناًْإ

ىيظتُ ئُو دَطتُ يإ دَطتاُّْ بؤ دَطتُ، و ثًَ ناسَنإسووْهشدُْوَّ ض دابُػهشدًَْهِ ناال يإ 
 .َُٖيظُْطاْذِْ ئُو دَطتاُْ ػًَىاصّدَنشيَت ثًًَاُْوَ تُْذَس ثًَؼهُؾ بهشئَ وَطف بهشيَت، ُٖسوَٖا 
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ُنإ و طشوػتِ خُطًَُتو ئاَشاصَنإ و  سووْهشدُْوَّ خؼتُّ ناتِ باسنشدٕ و ػًَىاص -بًظت و يُنُّ
 تايبُت.و داثؤػني و ُٖس ًْؼاُْيُنِ  ثشِنشدُْوَ

 دياسنشدِْ َاوَّ ثًَىيظت بؤ دًَبُدًَهشدِْ طشيَبُطت يإ دابًٓهشدِْ ناال. -بًظت و دووَّ

و طُسَْتِ باؾ دًَبُدًَهشدِْ بُثًَِ سىنُُناِْ ئُّ سيَُٓايًُ  ُناِْ طُسَْتِ تُْذَسخُطًَُت -بًظت و طًًَُّ
ُ سيَهدظتِٓ طُسَْتًًُنإ َتُاُْيإ و منىوْاُْؾ نُ ثًَىيظتُ ي و طىرَُ ئُطُس داوا بهشيَت، بُو دؤس

وَ ثًَىيظتُ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ منىوُْيُى يُخؤ بطشيَت بؤ بَُيًَٓٓاَُّ ْىوطشاوّ  .ثًَبذسيَت
 طُسَْتًهاس ئُطُس يُ دًاتِ طُسَْتِ تُْذَس داوا بهشيَت.

ًإ بُ ٖاوسدَنشدِْ ثاسضُّ اُّْ طشيَبُطتًإ يُطُس دَنشيَت ثًَىيظتيناتًَو ئُو ناال -بًظت و ضىاسَّ
يُدَط يإ نُسَطتُ بًَت، ئُوا دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بؤّ ُٖيُ داوا يُ دابًٓهاس بهات نُ دابًٓهشدِْ 

و بُ ْشخِ نًَربِنًَهاسّ يُطُس  ثاسضُّ يُدَط و نُسَطتُّ باطهشاو بؤ َاوَيُنِ صََُِْ دياسنشاو
 ثًَهٗاتىو بُػًَىَيُنِ ٖاوبُؾ، َظؤطُس بهات.

و  ئاطاداسيٓاَُيُى دَسباسَّ َافِ ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس يُ ثًَؼهُػهشدِْ طهاال -بًظت و ثًَٓذُّ
 .(ّ ئُّ سيَُٓاي63ًُثًَذاضىوُْوَيإ بُثًَِ َاددَّ )

ُّ ئُطُس يُ ثشؤط ثًَؼدظتِٓ يؤناىلصاًْاسّ دَسباسَّ ثًادَنشدِْ ثُساويَضّ  -بًظت و ػُػُّ
 سيَت.بذطشيَبُطتهشدْذا َتُاُّْ ثًَ

ُٖس سيَُٓايًُنِ ديهُ بؤ ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس يإ ئُو دؤنًىًََٓت يإ داتاياُّْ طشوػتِ  -بًظت و سُوتُّ
اُّْ دَويظرتيَت دابني بهشئَ يإ ئُو يئُو ناسَّ داوانشاوَ دًَبُدٌَ بهشيَت يإ ئُو ناال

 خضَُتطىصاسيًاُّْ داواّ دابًٓهشدًْإ نشاوَ، ثًَىيظتِ بهات.

 

 سوونكشدنةوةى دؤكيوميَهتةكانى كةمكشدنةوة – 25 -ماددةى 

Clarification of bidding documents 

ثًَىيظتُ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ ساطجاسدٕ يُخؤ بطشيَت بؤ ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس بُ  -يُنُّ
و ْاوضُّ دَوسوبُسّ بؤ دَطتهُوتِٓ صاًْاسّ ثًَىيظت بؤ  طُسداًْهشدٕ و ثؼهًِٓٓ ثًَطُّ ثشؤرَ

ئاَادَنشدِْ تُْذَس يُطُس بُسثشطًَيت تايبُتًإ، ناتًَو ئَُُ طىجناو دَبًَت. وَ ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس ُٖس 
 يُُٖس يُنًَو يُّ طُسداْاُْ بًَُٓ ئاساوَ. نُيَهِ ديهُ يُئُطتؤ دَطشٕ تًَضىو
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فِ ُٖيُ داواّ ُٖس سووْهشدُْوَيُى بهات دَسباسَّ دؤنًىًََٓتُناِْ ثًَؼهُػهاسّ تُْذَس َا -دووَّ
ِ دياسنشاو يُ ًنَُهشدُْوَ ثًَؽ وادَّ دياسنشاو بؤ ثًَؼهُػهشدِْ تُْذَس يُْاو َاوَّ صََُْ

دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ. دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بُْىوطني َُٖيذَطتًَت بُ وَالَذاُْوَّ ئُو 
ِ ديانشاودا يُ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ ثًَؼهُػِ ًؼهُػهاساِْ تُْذَس يُ َاوَّ صََُْثشطًاساُّْ ثًَ

دَنُٕ. وَالَذاُْوَّ ئُّ ثشطًاساُْؾ بؤ طؼت ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس دًََْشدسيَت ئُواُّْ يُ ثشؤطُّ 
 ُوَّ نشدووَ.طشيَبُطتهشدٕ بُػذاسٕ بُبَِ ئاػهشانشدِْ ثًَؼهُػهاسّ ئُو تُْذَسَّ داواّ سووْهشدْ

ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ نؤْىوطِ نؤبىوُْوَّ سيَدؤػهاس، و طؼت ئُو ثشطًاساُّْ  -طًًَُّ
يُ ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس ٖاتىوٕ )بُبَِ دياسنشدِْ طُسضاوَناًْإ( و وَالَذاُْوَناًْإ بؤ طؼت 

بًَٓشيَت، و دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ  ّ بُػذاسبىو بُ ثشؤطُّ طشيَبُطتهشدٕ،ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس
دَتىاًَْت َُٖىاسّ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ بهات ئُطُس بُثًَىيظتِ بضاًَْت يُبُس سؤػٓايٌ ُٖس 
ثشطًاسيَو نُ يُ نؤبىوُْوَّ سيَدؤػهاس ثًَؼهُؾ دَنشيَت، و دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ ئُّ دؤسَ 

شيَت و بؤ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ صيَذَ دَنشيَت، و َُٖىاسَ يُ ثاػهؤيُى سيَهذَخات نُ دَسدَن
ّ بُػذاسبىو ُْوَى تُْٗا يُ سيَطُّ نؤْىوطِ ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَسطؼتاْذِْ بؤ دَنشيَت بُطُس طؼت 

 نؤبىوُْوَ.

ّ ئاَادَُْبىوِْ ُٖس ثًَؼهُػهاسيَهِ تُْذَس يُ نؤبىوُْوَّ سيَدؤػهاس ْابًَتُ ٖؤيُى بؤ سَتهشدُْوَ -ضىاسَّ
 تُْذَسَنُّ.
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 ى دووةملق

 ثيَشكةشكشدنى تةنذةس

Submission of bids 

 

 ى ثيَشكةشكشدنى تةنذةس يماوةى صةمةن – 26 -ماددةى 

Time period for submission of bids 

(، ثًَىيظتُ وادَّ نؤتايٌ ثًَؼهُػهشدِْ تُْذَس دياس 12يُطٍَُ سَضاونشدِْ سىنُُناِْ َاددَّ ) -يُنُّ
يؽ يُ ُٖسدوو قؤْاغِ نَُهشدُْوَ بُ دوو قؤْاغ، و يُ دواّ قؤْاغِ ثًَؼهُػهشدِْ تُْذَسبهشيَت، بُ 

ًَذَنُٕ، بُثًَِ ئُو ػًاْذِْ ثًَؼىَختُ يُو سيَهاساُّْ نَُهشدُْوَ نُ بُ ػًاْذِْ ثًَؼىَختُ دَطت ث
 طٓىوساُّْ يُ ثاػهؤّ )أ( دَقًإ يُطُس نشاوَ.

 دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بؤّ ُٖيُ َاوَّ ثًَؼهُػهشدِْ تُْذَس دسيَز بهاتُوَ، بُ َُسدِ: -دووَّ

 أ. وَسطشتِٓ سَصاَُْذّ ثًَؼىَختُّ طُسؤنِ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ يإ ئُوَّ سايذَطجًَشيَت.

ّ يُنُّ تًايذا باْطُواصو باَلونشدُْوَ يُ َُٖإ ئُو سؤرْاَاُّْ  باْطُواصب. دَسنشدِْ ثاػهؤيُى بؤ 
باَلونشاوَتُوَو يُ دَسواصَّ ئُيًهرتؤِْ فُسًٌَ يُندشاوّ طشيَبُطتُ طؼتًًُ فُسًًَُناًْؽ نُ بُثًَِ 

طؼت بُػذاسبىواِْ نَُهشدُْوَ  /دَيُّ و ياصدَّ( بشِياسدساوَ، يُطٍَُ ْاسدِْ ويَُٓيُنِ بؤ71َاددَّ )
 ثًَؽ سيَهُوتِ وادَّ نؤتايٌ ثًَؼهُػهشدِْ تُْذَس.

 

 (Bid securityطةسةنتى تةنذةس  ) – 27 -ماددةى 
يُطٍَُ سَضاونشدِْ سىنُُناِْ بشِطُّ )طًًَُّ(، ثًَىيظتُ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ  -يُنُّ

َوَ يُخؤ بطشيَت بُ طىرَُيُنِ بشِاوَ اساِْ تُْذَسثًَؼهُػهثًَؼهُػهشدِْ طُسَْتِ تُْذَس يُ اليُٕ 
 %(ّ تًَضىوّ َُصَْذَنشاوّ طشيَبُطت يُطٍَُ سَضاونشدِْ طشوػت و طشْطًًُنُّ:3-1يُنظاُْ بُ )

( سؤر يُ دواّ سيَهُوتِ نؤتايًٗاتِٓ 28بُسناسبىوِْ بُسدَواّ بًَت بؤ َاوَّ ) أ. ثًَىيظتُ طُسَْتِ تُْذَس
َس سَطُُْنُ يإ سيَهُوتِ نؤتايًٗاتِٓ دسيَزنشدُْوَّ بُطُسضىوِْ، يُطٍَُ َاوَّ بُطُسضىوِْ تُْذ

دًَطرينشدِْ اليُِْ طىودَُْذو ْاوّ ثشؤرَنُ يإ بابُتِ طشيَبُطتهشدُْنُ ُٖسوَى يُ دؤنًىًََٓتُناِْ 
 نَُهشدُْوَ دَقِ يُطُس نشاوَ.
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يإ ضُنًَهِ  (خطاب ضنان) اْهٌب ب. ئُطُس طُسَْتِ تُْذَسَنُ يُطُس ػًَىَّ ْىوطشاوّ طُسَْتًًَهِ
ثاسَّ ثُطُْذنشاو ثًَؼهُؾ نشابًَت، ئُوا ثًَىيظتُ يُ باْهًَهِ َؤَيُتذساو يُ ُٖسيَُِ نىسدطتإ 

ُٖسوَٖا ثًَىيظتُ َُسدذاس ُْبًَت و ػًاوّ َُٖيىَػاْذُْوَ ُْبًَت، و بُو  .دَسنشابًَت يإ طُسَْتِ نشابًَت
يُ نَُهشدُْوَ  طُسَْتِ تُْذَسبُٖاو دساوَ بًَت نُ يُ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ دًَطري نشاوٕ، وَ 

ُ يُ عًَشام دَبًَت ئُطُس يُطُس ػًَىَّ طُسَْتِ باْهِ بًَت يُ باْهِ بًاِْ )ن قُبىيهشاوًَْىدَوَيُتًًُنإ 
 ناس ْانُٕ( و يُ اليُٕ باْهِ ْاوَْذيٌ ُٖسيَُُوَ َتُاُْيإ ثًَذساوَ، دَسضىوبًَت.

دـ. ثًَىيظتُ طُسَْتِ تُْذَسّ ٖاوبُْذيًُناِْ ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس بُْاوّ ئُو ٖاوبُْذيًُ دَسنشابًَت نُ 
وَ يُو ساَيُتاُّْ تًايذا ٖاوبُْذّ تُْذَسَنُ ثًَؼهُؾ دَنات يإ بُْاوّ ٖاوبُػِ ساطجًَشدساوَوَ بًَت. 

ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس يُ سووّ ياطايًُوَ تؤَاس ُْنشابًَت يُ ناتِ ثًَؼهُػهشدِْ تُْذَس، ئُوا ثًَىيظتُ 
 ْىوطشاوّ طُسَْتًًُنُ بُْاوّ طؼت ٖاوبُػُناِْ داٖاتىو بًَت يُ ٖاوبُْذيًُنُ.

 اَيُتاُّْ خىاسَوَ دَطتِ بُطُسدا بطرييَت:( يُّ سسـشًاتُْٗا ) طُسَْتِ تُْذَس ثًَىيظتُ -دووَّ

 .يإ َُٖىاسنشدِْ تُْذَسَنُ يُ دواّ وادَّ نؤتايٌ ثًَؼهُػهشدِْ تُْذَسيًَظُْذُْوَ أ. 

ب. ثًَؼهُػهاسّ تُْذَسَنُ قُبىيهشدِْ ساطتهشدُْوَّ َُٖيُيُنِ رًََشَيٌ نُ يُ تُْذَسَنُّ 
 ./طًًَُّ(32َاددَّ )طُسيَُٗيذاوَ، سَتبهاتُوَ، يُطٍَُ سَضاونشدِْ 

 باؾدـ. وارووُْنشدِْ طشيَبُطت بُثًَِ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ يإ ثًَؼهُؾ ُْنشدِْ طُسَْتِ 
 دًَبُدًَهشدٕ.

ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتُناِْ طشيَبُطتهشدٕ ثُْا ببُُْ بُس بَُيًَٓٓاَُّ ْىوطشاوّ طُسَْتًهاس بؤ تُْذَس  -طًًَُّ
بُثًَِ ئُو داسػنت و سيَٓىيًَٓاُّْ وَصاسَتِ ثالْذاْإ دَسيإ دَنات يُو ساَيُتاُّْ بُناسًَٖٓاِْ طُسَْتِ 

يُ ضىاسضًَىَّ ئُو طٓىوساُّْ يُ ثاػهؤّ )أ(  تُْذَس تًاياْذا طىجناو ْابًَت بؤ طشيَبُطتُ بضىونُنإ
يُ دَقًإ يُطُس نشاوَ. وَ بَُيًَٓٓاَُّ ْىوطشاو دَم دَنات يُطُس سَصاَُْذّ ثًَؼهُػهاسّ تُْذَس 

( التطبيق التلقائيسيَطُّ واروونشدٕ يُطُسّ و ثًَؼهُػهشدِْ يُطٍَُ تُْذَسَنُ بُ ثًادَنشدِْ يُخؤيٌ )
 يهشدٕ بؤ َاوَيُنِ صََُِْ دياسنشاو )يُى طاٍَ بؤ دوو طاٍَ( يُ ساَيُتِطضاّ بًَبُػهشدٕ يُ بُػذاس

سووداِْ يُنًَو يُو باسودؤخاُّْ يُ بشِطُّ )دووَّ( ئاَارَيإ ثًَهشاوَ، بُو َُسدُّ ثًادَنشدِْ 
ثشْظًجِ بَُيًٓٓاَُّ ْىوطشاو يُ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ دًَطري نشابًَت و بُطُس طؼت 

 ِ تُْذَس ثًادَ بهشيَت.ثًَؼهُػهاساْ
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 (Submission of bidsثيَشكةشكشدنى تةنذةس ) – 28 -ماددةى 
ثًَىيظتُ ثًَؼهُػهشدِْ تُْذَس بُْىوطني بًَت و بُػًَىَيُنِ بَُٓايٌ واروو نشابًَت، يُطٍَُ  -يُنُّ

سَضاونشدِْ بشِطُّ )ثًَٓذُّ(، وَ يُ يُى صَسفِ داخشاوو َؤسنشاودا بًَت يُطُس ئُو ْاوًْؼاُّْ يُ 
ثؤطتِ تؤَاسنشاو يإ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ دياسنشاوَ. دَنشيَت تُْذَس بُ دَطت يإ يُ سيَطُّ 

يُ سيَطُّ ثؤطتِ خًَشا يإ يُ سيَطُّ ئاَشاصَ ئُيًهرتؤًًُْنإ سادَطت بهشئَ ئُطُس دؤنًىًََٓتُناِْ 
نَُهشدُْوَ سيَطُّ ثًَبذَٕ بُثًَِ ئُّ سيَُٓايًُ. ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ ئاَادَطاصٍ بهات 

ػهشدِْ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ تاوَنى نؤتايٌ ٖاتِٓ بؤ ثًَؼىاصيهشدٕ يُ تُْذَس يُ ناتِ دابُ
وادَّ نؤتايٌ ثًَؼهُػهشدِْ تُْذَس. وَ ثًَىيظتُ يُ دواّ وادَّ نؤتايٌ ثًَؼهُػهشدِْ تُْذَس تُْذَسّ 

 ٖاتىو وَسُْطرييَت و بُبَِ نشدُْوَّ بطُسِيَٓذسيَتُوَ.

هشدٕ يُو تُْذَساُّْ ثًَؼهُػهشاوٕ بُ سيَطُيُنِ يثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ ثاسيَضطاس -دووَّ
دَيًٓاناسو ًَِْٗٓ بُبَِ نشدُْوَ ثًَؽ وادَّ نؤتايٌ ثًَؼهُػهشدِْ تُْذَس و طشيَذاِْ داًْؼتِٓ نشدُْوَ، 

 َظؤطُس بهات.

ُ ثًَىيظتُ ثاسيَضطاسّ بهشيَت يُ تُْذَسَنإ يُ طٓذوقًَهِ تايبُت بُ فُسَاْطُّ تايبُمتُْذ نُ ب -طًًَُّ
ثظىويُّ وَسطشتِٓ بُ دوو نؤثِ ثاَيجؼت نشابًَت، نؤثًُنًإ دَدسيَتُ ثًَؼهُػهاسّ تُْذَسَنُ يإ 
ئُوَّ سايذَطجًَشيَت و نؤثًُنِ دووًََؽ يُ فُسَاْطُّ تايبُمتُْذ َُٖيذَطرييَت. ويَشاّ ئَُُؾ ثًَىيظتُ 

 ئُّ صاًْاسيًاُّْ خىاسَوَ يُ تؤَاسيَهِ تايبُت تؤَاس بهشئَ:

 و رَاسَّ نَُهشدُْوَ بُو ػًَىَيُّ يُ دؤنًىًََٓتُناِْ باطهشاوَ.أ. ْاو

ب. ْاوّ ثًَؼهُػهاسّ تُْذَس يإ ْىيَُٓسّ ساطجًَشدساوّ، يُطٍَُ ْاوًْؼاِْ تُواوّ يُ ْاو ُٖسيَُِ 
 نىسدطتإ يإ يُ دَسَوَّ يُطٍَُ ئُو دؤنًىًََٓتاُّْ ئُو ووسدَناسيًاُْ دَطُملًَٓٔ.

 اروونشدِْ َُٖيطشّ تُْذَسَنُ.دـ. ْاوو ْاوًْؼإ و و

 د. نات و سيَهُوتِ ثًَؼهُػهشدِْ تُْذَسَنُ.

 ، ئُطُس ُٖبًَت.ثًَؼهُؾ دَنشيَت يُطٍَُ تُْذَسَنُ ٖـ. ٖاوثًَضِ طُسباس نُ

ئاػهشانشدِْ ُٖس صاًْاسيًُى دَسباسَّ ْاوو ْاوًْؼاِْ ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس يا ْىيَُٓسَناًْإ يُو  -ضىاسَّ
 هشدٕ يُ ًًٌَْٗٓ سيَهاسَنإ.يويَتُ ثًَؽ نشدُْوَّ تُْذَس قُدَغُ دَنشيَت بؤ ثاسيَضطاسَاوَيُّ دَنُ

و ناال و  ناسبُدَس يُ ثشؤطُّ طشيَبُطتهشدٕ يُ يُى صَسفذا، و بؤ َُبُطتِ طشيَبُطتهشدٕ يُطُس  -ثًَٓذُّ
 ثشؤرَناِْ سادَطتهشدِْ نًًًِ خاوَٕ طشوػتِ ئاَيؤص:
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طشيَبُطتهشدٕ بُ دوو صَسف بُناس بًَٗٓشيَت، ئُطُس دؤنًىًََٓتُناِْ طشيَبُطتهشدٕ دَقِ أ. دَنشيَت ػًَىاصّ 
 يُطُس بهات.

و صَسفًَهِ  تُنًٓهِ ئؤفُسّب. يُ ناتِ طشيَبُطتهشدٕ بُ دوو صَسف، ثًَىيظتُ صَسفًَو ثًَؼهُؾ بهشيَت بؤ 
َٖا بؤ ُٖسدوونًإ بُػًَىَيُنِ داسايٌ بُ ػًَىَيُنِ طُسبُخؤ يُ َُٖإ ناتذا، ُٖسو ئؤفُسّدووَّ بؤ 

 طُسبُخؤ ثشؤطُّ َُٖيظُْطاْذٕ ئُجناّ دَدسيَت.

دـ. ثًَىيظتُ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ صاًْاسّ ثًَىيظت بؤ ئُو ُْٖطاواُّْ ثًَىيظتُ بطرييَُٓبُس بؤ 
سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕ بُ دوو صَسف بؤ ثًَؼُػهاساِْ تُْذَس دابني بهات. ُٖسوَٖا ثًَىيظتُ بُ 

نُ ثًَىيظتُ  تُنًٓهِويظتًًُنِ ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس سابطُيٓذسيَت دَسباسَّ ْضَرتئ ئاطتِ ُٖس ثًَذا
و ثًَىَسداسايًُناِْ بُساَبُسيإ يُطٍَُ  ئؤفُسًَُنإ يًًَإ بًَتُدّ بُ َُبُطتِ نشدُْوَّ تُنًٓهً ئؤفُسَ

سيَهاسَناِْ َُٖيظُْطاْذِْ ثًُنإ، ويَشاّ ثًَىيظتِ باْطًَٗؼتهشدِْ ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس بؤ ئاَادَبىوِْ 
 داسايًُنإ بُػًَىَيُنِ طُسبُخؤ. ئؤفُسَو  تُنًٓهِ ئؤفُسَيُ  نشدُْوَّ ئاػهشاّ ُٖس يُى

يُخؤدَطشٕ ساطتُوخؤ يُ دواّ نؤتايًٗاتِٓ وادَّ نؤتايٌ  تُنًٓهِ ئؤفُسّد. ثًَىيظتُ ئُو صَسفاُّْ 
ثًَؼهُػهشدِْ تُْذَس و بُ ئاَادَبىوِْ ئُوَّ ًْاصّ ُٖيُ يُ ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس، بهشيَُٓوَ. ُٖسوَٖا 

ًُنأْ، بهشيَُٓوَ نُ ثًُّ تُنًٓهً ئؤفُسَداسايًُ بُساَبُسَناِْ  ئؤفُسَتُ تُْٗا ئُو صَسفاُّْ ثًَىيظ
 ثًَىيظتًإ بؤ طُسنُوتٔ بُدَطتًَٗٓاوَو بُ ئاَادَبىوِْ ئُوَّ ًْاصّ ُٖيُ يُ ًَْىاًْإ.
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 طيَيةم لقى

 و يةلَظةنطانذنى تةنذةسةكاى كشدنةوة

Opening and evaluation of bids 

 

 (Bids – opening sessionدانيشتهى كشدنةوةى تةنذةسةكاى )  - 29 -ماددةى 
 ثًَىيظتُ يُطُس طُسؤنِ يًزُّْ نشدُْوَّ تُْذَسَنإ بَُاُّْ خىاسَوَ َُٖيبظتًَت: -يُنُّ

أ. دَيًٓابىوٕ يُ ئاَادَبىوِْ طؼت ئُْذاَاِْ يًزُْ بُس يُ نشدُْوَّ تُْذَسَنإ. وَ يُ ساَيُتِ 
ئاَادَُْبىوِْ ُْٖذيَو يُ ئُْذاَإ ثًَىيظتُ يُطُس طُسؤنِ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ يإ ئُوَّ 

 سايذَطجًَشيَت دًَطشَوَيإ بُ ثظجؤسِّ ٖاوػًَىَ دَطتًٓؼإ بهات.

ب. دَيًٓابىوٕ يُوَّ طؼت ثًَذاويظتًًُناِْ ثًَىيظت بؤ نشدُْوَّ تُْذَسَنإ بُسدَطنت بُس يُ وادَّ 
 .هُػهشدِْ تُْذَسثًَؼنؤتايٌ 

و ػىيَِٓ دياسنشاو يُ دؤنًىًََٓتِ نَُهشدُْوَ يإ ُٖس  ثًَىيظتُ تُْذَسَنإ يُ وادَ -دووَّ
َُٖىاسنشدًَْهِ، بهشيَُٓوَ. ثًَىيظتُ يُطُس يًزُّْ نشدُْوَّ تُْذَسَنإ دَطتبُناسبٔ يُ داًْؼتِٓ 

يإ يُ دواّ  ثًَؼهُػهشدِْ تُْذَسٌ نشدُْوَّ تُْذَسَنإ دَطتبُدَِ يُطٍَُ تُواوبىوِْ وادَّ نؤتاي
ئَُُ يُ ناتِ ثًَىيظتِ و بُنَُرتئ ْاوبشِّ صََُِْ يُبُس ٖؤناسّ يؤدًظتِ و يُطُس سَصاَُْذّ طُسؤنِ 
دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ يإ ئُوَّ سايذَطجًَشيَت بؤ ئُوَّ دَطت بهشيَت بُ نشدُْوَّ ئاػهشاّ 

يإ ْىيَُٓسَ ساطجًَشدساوَناًْإ.  ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَسُيُ يُ تُْذَسَنإ بُ ئاَادَبىوِْ ئُوَّ ًْاصّ ٖ
يإ ْىيَُٓسَ ساطجًَشدساوَناًْإ ثابُْذ ْني بُ ئاَادَبىوٕ يُ داًْؼتِٓ نشدُْوَّ  ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس

 تُْذَسَنإ.

 هُػهشدِْ تُْذَسثًَؼثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ ُٖس تُْذَسيَو يُدواّ وادَّ نؤتايٌ  -طًًَُّ
 و بُبَِ نشدُْوَّ بؤ نُطِ ًَْشدَسَنُّ بًَٓشيَتُوَ. بًَنت سَتِ بهاتُوَ

ُٖس نؼاُْوَيُى يإ  و ْاوًْؼاِْ ثًَؼهُػهاسّ تُْذَس، و ثًَىيظتُ بُ دَْطًَهِ بًظرتاو ْاو -ضىاسَّ
َُّ ُٖس ٖاتبًَت، و نؤّ طؼتِ طىر ثًَؼهُػهشدِْ تُْذَسَُٖىاسنشدًَْو بُس يُ وادَّ نؤتايٌ 

تُْذَسيَو، و ُٖس داػهاْذًَْو، و ْشخِ ُٖس دًَطشَوَيُى خشابًَتُسِوو، بىوِْ طُسَْتِ تُْذَس يإ ُْبىوِْ 
ُْنشاو يُطٍَُ تُْذَسَنُ،  و ٖاوثًَض ئُطُس داوانشاوبًَت، بُٖاّ طُسَْتِ، و دؤنًىًََٓتِ داوانشاو

هشاوَ. ئَ نُ يُ بشِطُّ )ثًَٓذُّ( ئاَارَّ ثًَخبىيَٓذسيَتُوَ، ئُو صاًْاسيًاُْؾ يُو نؤْىوطُ تؤَاس دَنش
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تُنُ بؤ ُٖس ثًَؼهُػهاسيَهِ تُْذَس دابني بهشيَت نُ داواّ دَنات يُطٍَُ ثًَىيظتُ ويَُٓيُنِ ساثؤس
باَلونشدُْوَّ يُ تابًؤّ ساطُياْذُْنإ. ْابًَت يُ داًْؼتِٓ نشدُْوَّ تُْذَسَنإ ًٖض بشِياسيَو 

 ُٖس تُْذَسيَو بُ سَتهشاو يإ ْايًَٗاتىو دادَْذسيَت يإ ئَُُ سابطُيًَٓٔ. بطرييَتُبُس دَسباسَّ ئُوَّ

  -ثًَٓذُّ

 نؤْىوطِ يًزُْ بٓىوطشيَُٓوَ:ثًَىيظتُ ئَُاُّْ خىاسَوَ يُ  -أ

 .ئُو صاًْاسيًاُّْ بُثًَِ بشِطُّ )ضىاسَّ( خىيَٓذساوُْتُوَ. 1

 .ًَِْٗٓ بُ َُبُطتِ تُْذَس( يُطُس صَسفُناِْ مشعِ )ًبىوِْ َؤس يإ َؤسّ َؤَ. 2

 ئُو تُْذَساُّْ طُسَْتِ تُْذَس يُخؤ ْاطشٕ ئُوَّ يُ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ داوانشاوَ.. 3

ئُو تُْذَساُّْ ثؼتًإ بُطتىوَ بُ نَُهشدُْوَيُى بُسيَزَيُنِ طُديٌ دياسنشاو يإ طىرَُيُنِ بشِاوَ يُ . 4
 ئُّ نَُهشدُْوَيُ.بُٖاّ تُْذَسَناِْ ديهُّ ثًَؼُػهشاو بؤ 

ٌ و/ يإ داسايٌ َُٖىاسنشاوٕ و دًَطشَوَّ ئُو تُْذَسَ سَطُْإُْ نُ تُنًٓهئُو تُْذَساُّْ يُ سووّ . 5
َُسدُناِْ نَُهشدُْوَ ثًَىيظتِ دَنُٕ، ناتًَو ئُّ َُسداُْ سيَطُ بُ تُْذَسّ دًَطشَوَ دَدَٕ، بُالّ 

 يُطٍَُ تُْذَسَ سَطُُْ داوانشاوَناُْوَ ٖاوثًَض نشابًَت.ْابًَت تُْذَسّ دًَطشَوَ ثًَؼهُؾ بهشيَت َُطُس 

 رَاسَّ الثُسَِناِْ ثًَهًَُٗٓس بؤ ُٖس تُْذَسيَو.. 6

داْاِْ ئاَارَيُنِ سووٕ يُطُس ُٖس ًْؼاُْيُى يإ طشِيُٓوَيُى يإ صيَذَنشدًَْو يإ ساطتهشدُْوَيُى يُ . 7
 يًزُْ يُطٍَُ َؤسنشدِْ. خؼتُّ ْشخ بؤداْشاوّ طىرَُنإ يُطٍَُ وارووّ طُسؤنِ

ْشخ بؤ داُْْذساو يُ خؼتُّ ْشخ بؤ داْشاوّ طىرَُنإ  بشِطُيُنِداْاِْ ًًًََٖهِ ئاطؤيٌ يُتُى ُٖس . 8
 يُطٍَُ وارووّ طُسؤنِ يًزُْ يُطٍَُ َؤسنشدِْ.

اسّ دَيًٓابىوٕ يُ بىوِْ ْىوطشاويَهِ ساطجاسدِْ نُطٌ ساطجًَشدساو بُ واروونشدٕ يُ دًاتِ ثًَؼهُػه. 9
 تُْذَس يُطُس طؼت الثُسَِناِْ خؼتُّ ْشخ بؤداْشاوّ طىرَُنإ و دؤنًىًََٓتُ ٖاوثًَضُنإ.

( ٖاتىو يُ تُْذَسَنإ و دؤنًىًََٓتُ ٖاوثًَضُنإ حتفظاتِ )يتِ يًزُْ تًَبًِٓ يإ ثاسيَضناسب. ثًَىيظتُ ساثؤس
 يُخؤ بطشيَت.

ديضايٓاُّْ يُطٍَُ تُْذَسَنإ ثًَؼهُػهشاوٕ و  و دـ. داْاِْ ًْؼاُْ يُطُس طؼت ئُو طاَجٌَ و منىوُْ
 ُ طؼيت و طًُا دًانشاوَناًْإ.خُطًَُتدياسنشدِْ 
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و وارووّ طُسؤنِ يًزُْ يُطُس  د. َؤسنشدِْ طؼت الثُسَِناِْ تُْذَس بُ َؤسّ يًزُْ يُطٍَُ َؤس
تؤنُُ ثاسيَضطاسّ يُ و خؼتُّ ْشخ بؤداْشاوّ طىرَُنإ، ثًَىيظتُ بُػًَىَيُنِ  ْىوطشاوّ تُْذَسَنُ

 .يجًَهشدِْ الثُسَِناِْ تُْذَستُْذَسَنإ بهشيَت بؤ دووسبىوُْوَ يُُٖس ُٖوَيًَهِ ياس

ٖـ. بُسِووِْ ئاَارَنشدٕ بُو صاًْاسّ و ووسدَناسيًاُّْ يُطٍَُ تُْذَس ثًَؼهُؾ ُْنشاوٕ نُ بُثًَِ سيَُٓايٌ 
دابني بهشئَ ئُواُّْ يُ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ دَقًإ يُطُس نشاوَ  ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَسئُسنُ بؤ 

 بُ ثظىويُّ نشِيِٓ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَػُوَ.

و. يُ دواّ نشدُْوَّ طؼت تُْذَسَنإ بُو ػًَىَيُّ يُّ سيَُٓايًُ دياسنشاوَ، طُسؤنِ يًزُّْ نشدُْوَّ 
 تُْذَسَنإ بَُاُّْ خىاسَوَ َُٖيذَطتًَت:

 ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَسو َاوَناِْ دًَبُدًَهشدٕ بؤ  تُنًٓهُِ خُطًَُت. دًَطرينشدٕ و ساطُياْذِْ ْشخ و 1
ُٖسوَى يُ تُْذَسَناًْإ يُطُس تابًؤّ ساطُياْذُْنإ دياسنشاوَ، يُطٍَُ دُختهشدُْوَ يُطُس ئُوَّ ئُّ 

 و َُٖيظُْطاْذْٔ. ثًَذاضىوُْوَ قابًًِاُْ خُطًَُتْشخ و 

ُ ئاَادَنشدٕ و واروونشدِْ ؤى و ئُْذاَإ و طهشتًَشّ يًزُّْ نشدُْوَّ تُْذَسَنإ َُٖيذَطنت ب. طُس2
ثًَؼهُػهاساِْ تُنُ يُطٍَُ باطهشدِْ ُٖس تًَبًًًُٓى دَسباسَّ ناسّ يًزُْ ئُطُس ُٖبًَت و دَنشيَت ساثؤس

تِ يًزُْ ئُطُس ئَُُ طُس ساثؤسواروو بهُٕ يُ ،ئاَادَٕ يإ ْىيَُٓسَ ساطجًَشدساوَناًْإ ئُواُّْ تُْذَس
 ( بًَت.عنلينشدَيٌ )

تًَهِ تايبُت بؤ طُسؤنِ دَطُاَلتِ طشيَبُطتهشدٕ يإ ئُوَّ سَنإ و ٖاوثًَضُناًْإ بُ ساثؤسص. تُْذَ
 و َُٖيظُْطاْذِْ بهات. سايذَطجًَشيَت بُسص دَنشيَتُوَ بؤ ئُوَّ سادَطتِ يًزُّْ ػًهشدُْوَ

 

 نًيَهيي و دةطجاكي و ليًَاتوويي لة يةلَظةنطانذنى تةنذةسةكاى – 31 -ماددةى 

Confidentiality, integrity and efficiency in evaluation of bids 

ِ طجاسدْيُ دواّ نشدُْوَّ تُْذَسَنإ تاوَنى ئاطاداسنشدُْوَّ خاوَٕ تُْذَسّ طُسنُوتىو بُ  -يُنُّ
بؤّ ًًُْ ُٖس ثُيىَْذيًَهِ ْاداوانشاو يُطٍَُ دَطُالتِ  طشيَبُطت بؤّ، ًٖض ثًَؼهُػهاسيَهِ تُْذَس

ثشؤطُّ ثؼهٓني و  دًَبُدًَهشدٕ بهات يإ ُٖوَيِ ناستًَهشدٕ بذات بُ ُٖس ئاَشاصيَو بًَت يُطُس
 تُْذَسَنإ. َُٖيظُْطاْذٌْ

وسدنشدِْ و َُٖيظُْطاْذٕ و بُسا أ. ْابًَت ًٖض صاًْاسيًُنِ ثُيىَطت بُ ثؼهٓني و سووْهشدُْوَ -دووَّ
يإ بؤ ُٖس  ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَسِ طشيَبُطت بؤ طجاسدْتُْذَسَنإ، يإ ُٖس ساطجاسدَيُى دَسباسَّ 
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اليًَُْهِ ديهُّ ْابُػذاسبىو بُػًَىَيُنِ فُسٌَ يُ ثؼهٓني و َُٖيظُْطاْذٕ يإ بُساوسدنشدِْ 
ِ طشيَبُطت بؤ خاوَٕ تُْذَسّ دْطجاستُْذَسَنإ يإ يُ بشِياسّ قُبىيهشدِْ تُْذَس تاوَنى ساطُياْذِْ 

يُّ باسَيُوَ، ئاػهشا بهشيَت َُطُس ياطا  ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَسو ئاطاداسنشدُْوَّ طؼت  بشاوَ
 ثًَضُواُّْ ئَُُ دَم بهات يإ ثاَيجؼت بُ فُسَاًَْهِ دَسنشاو يُ اليُٕ دادطايُنِ تايبُمتُْذَوَ.

بؤ ناسيطُسّ خظتُٓ طُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ يُ ناتِ  ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَسب. ُٖس ُٖوَيًَو يُ اليُٕ 
 ِ طشيَبُطت دَبًَتُ ٖؤّ سَتهشدُْوَّ تُْذَسَناًْإ.طجاسدْثؼهًِٓٓ بؤ تُْذَسَنإ يإ بشِياسّ 

ْابًَت تُْذَسَنإ سَواُّْ دَسَوَّ ُٖسيَِ بهشئَ بؤ ػًهشدُْوَيإ. وَ ثًَىيظتُ ئُو ساويَزناساُّْ  -طًًَُّ
يُ دَسَوَّ ُٖسيَِ ناس دَنُٕ ْىيَُٓسَناًْإ بؤ ُٖسيَِ بًَٓشٕ بؤ ئُجناَذاِْ ػًهشدُْوَ، َُطُس طشوػتِ 

شدٕ بؤّ ُٖيُ سَصاَُْذّ بذات يُطُس ناسَنُ ثًَضُواُّْ ئَُُ خبىاصيَت. و طُسؤنِ دَطُالتِ طشيَبُطته
ئُّ دؤسَ سيَهاسَ بُثًَِ دَطُالتُ بُسناسَ ثُيىَْذاسَنإ. ثًَىيظتُ ثاسيَضطاسّ بهشيَت يُ دؤنًىًََٓتُناِْ 

 تُْذَسَ سَطُُْنإ يُ الّ دَطُاَلتِ طشيَبُطتهشدُْوَ.

( ئُسنُناِْ يُ 69ِ َاددَ )و َُٖيظُْطاْذِْ تُْذَسَناِْ ثًَهٗاتىو بُثًَ يًزُّْ ػًهشدُْوَ -ضىاسَّ
بُدٌَ دَطُيًَٓت، يُطٍَُ  طجاسدٕثؼهٓني و ػًهشدُْوَّ تُْذَسَنإ و ثًَؼهُػهشدِْ ساطجاسدَناِْ 

ٌ بُسناسبىوْبُس يُ نؤتايًٗاتِٓ َاوَّ  طجاسدٕسَضاونشدِْ واروونشدٕ و دَسنشدِْ ْىوطشاوّ 
ُس نشاوَ يإ نؤتايًٗاتِٓ ُٖس تُْذَسَنُ ئُوَّ يُ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ دَقِ يُط

 دسيَزنشدُْوَيُنِ.

 

 (Initial examination of bidsثشكهيهى بةسايي تةنذةسةكاى ) – 31 -ماددةى 
و َُٖيظُْطاْذِْ تُْذَسَنإ َُٖيذَطتًَت بُ ثؼهًِٓٓ تُْذَسَنإ بؤ دياسنشدِْ  يًزُّْ ػًهشدُْوَ -يُنُّ

 ئُوَّ ئايا:

 ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَسأ. ئُّ تُْذَساُْ بُػًَىَيُنِ فُسٌَ تُواوٕ و واروونشاوٕ بُثًَِ سيَُٓايًُنإ يُ اليُٕ 
 نُ يُ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ دَقٌ يُطُس نشاوَ.

ب. ئُو دؤنًىًََٓتاُّْ داوانشاوٕ بؤ دياسنشدِْ دَطُالتُ ياطايًُنإ و طُسَْتِ تُْذَسّ داوانشاو 
 اوٕ.دابًٓهش

ٌ و َُسدُناِْ طشيَبُطتهشدِْ دَقٓىوطهشاو يُ تُنًٓهدـ. ئُّ تُْذَساُْ بُػًَىَيُنِ بُٓسَِتٌ ثًَذاويظتًًُ 
 دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَّ يًَٗاتؤتُدّ.
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 بشِياسّ بُوَالَٗاتِٓ يُطُس بَُٓاّ خىدّ ْاوَسِؤنِ تُْذَس و َُٖيظُْطاْذٕ أ. يًزُّْ ػًهشدُْوَ -دووَّ
 دَدات. َنُُْذَسبُٓسَِتٌ ت

ب. تُْذَس بُػًَىَيُنِ بُٓسَِتِ بُ وَالَذَس دادَْذسيَت ئُطُس ثًَذاويظتًًُناِْ نَُهشدُْوَّ بُبَِ ًٖض 
 يًاَلداًَْهِ طُسَنِ يًَٗاتبًَتُدّ.

دـ. يًاَلداٌْ طُسَنِ بشيتًًُ يُ ُٖس دًاواصيًُى يُ ثًَذاويظتًًُناِْ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ، ئُواُّْ 
 طُس قُبىٍ بهشئَ، دَبُٓ َايُّ:ئُ

ئُواُّْ يُ طشيَبُطت دَقًإ يُطُس  ناسَنإ. ناستًَهشدٕ بُػًَىَيُنِ بُٓسَِتِ يُ نىايًيت و بُدًَطُياْذِْ 1
 نشاوَ.

. ناستًَهشدِْ بُػًَىَيُنِ بُٓسَِتِ يُ َافُناِْ خاوَْهاس يإ ثابُْذبىوُْناِْ ثًَؼهُػهاسّ تُْذَس يُ 2
 ثًَؼًٓاسنشاوَوَ.طشيَبُطتِ 

. ناستًَهشدِْ بُػًَىَيُنِ ْادادثُسوَساُْ يُ ئاطتِ نًَربِنًَهاسّ ثًَؼهُػهاساِْ ديهُّ تُْذَسَنإ ئُواُّْ 3
 يُ سووّ بُٓسَِتًًُوَ تُْذَسّ وَالَذَسيإ ثًَؼهُؾ نشدووَ.

َتِ ثًَذاويظتًًُناِْ د. ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ ُٖس تُْذَسيَو نُ وَالَذاُْوَّ بُٓسِ
دووسّ خباتُوَ. وَ ْابًَت ئُّ دؤسَ  و يُ َُٖيظُْطاْذٕ ًًُ سَتبهاتُوَدؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَّ ْ

تُْذَسَ يُ قؤْاغًَهِ دواتش بهشيَتُس وَالَذَس يُ سيَطُّ َُٖىاسنشدِْ يًَالداُْ طُسَنًًُنإ يإ 
 ثاسيَضناسيًُنإ يإ َُٖيُنشدٕ.

 بُثًَِ بشِطُّ )دووَّ( َُٖيذَطتًَت بُ دووسخظتُٓوَّ ئُو تُْذَساُّْ:يًزُْ  -طًًَُّ

 .أ. ْاتُواوٕ

 .ب. وارووُْنشاوٕ

و َُسداُّْ يُ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ داوانشاوٕ، ئُطُس داوانشاو  دـ. طُسَْتِ تُْذَس بُو طىرَُيُ
 .بًَت، يُخؤْاطشٕ

او يإ طىرَُّ بشِاوَ يُ ُٖس يُنًَو يُو تُْذَساُّْ ديهُّ نَُهشدُْوَ بُ سيَزَيُنِ دياسنشثؼتبُطنت بُ د. 
ثًَؼهُػهشاو يُّ نَُهشدُْوَيُ، و سَتهشدُْوَ يإ ثاسيَضناسّ يإ نَُهشدُْوَّ ْشخِ ثًَؼهُػهشاو يُ 

 َنُ.دواّ سيَهُوتِ داخظتِٓ نَُهشدُْو
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ُ خُطًَُتُْوَيإ ُْبًَت بؤ ٖـ. يًاَلداِْ طُسَنِ يُخؤبطشٕ، و ئُواُّْ يُ سووّ بُٓسَِتًًُوَ وَالَذا
يإ َُسدُناِْ طشيَبُطت يإ َُسدُ طشْطُناِْ ديهُ يُ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ بُ  تُنًٓهًًُنإ

ُْبىوِْ تىاْاّ ثًَؼهُػهاسّ تُْذَسيؼُوَ يُطُس ثابُْذبىوٕ بُ سيَهُوتُناِْ بُدًَطُياْذٕ و 
ؤ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ قُبىيهشاوَ ُٖس وَى يُ سادَطتهشدُْوَّ نؤتايٌ يُ ضىاسضًَىَّ ئُو ئاطتُّ ب

دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ يإ ػًاْذِْ ثًَؼىَختُ دَقًإ يُطُس نشاوَ، ئُطُس ئُّ دؤسَ ػًاْذُْ ئُجناّ 
 .بذسيَت

 .و. َاوَّ بُطُسضىوِْ نىسترت بًَت يُو َاوَيُّ يُ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ دَقِ يُطُس نشاوَ

بؤنشاوَ ئُطُس تُْذَسّ ديهُيإ يُ  يإثًَؼىَختُػًاْذٌْ ٖاتبًَت نُ ثًَؼرت  ؼهُػهاساُّْ تُْذَسثًَص. يُو 
يذا بُػذاسبىوبٔ، يُّ ساَيُتُؾ ثًَىيظتُ ُٖسدوو تُْذَسَنُ ُْوَ ثًَؼهُؾ نشدبًَت يإ تًاَُٖإ نَُهشد

سَتبهشيَُٓوَ، َُطُس بُػًَىَيُنِ بَُٓايٌ تُْذَسَنُّ ديهُ سابهًَؼًَتُوَ بُس يُ وادَّ نؤتايٌ 
تُْذَسيَهِ دًَطشَوَّ بُثًَِ دؤنًىًََٓتُناِْ تُْذَس ثًَؼهُػهاسّ تُْذَس يإ  ثًَؼهُػهشدِْ تُْذَس

 ثًَؼهُؾ نشدبًَت.

 

 نشخ بؤدانةنشاو لة تةنذةسةكاى بشِطةىيةلَةى رميَشكاسى و  – 32 -ماددةى 

Arithmetical errors and un-priced items in bids 

و دَقٓىوطهشاو يُ دؤنًىًََٓتُناِْ  ْشخُناِْ طؼت تُْذَسَنإ يُطُس بَُٓايُنِ يُندشاو -يُنُّ
 نَُهشدُْوَ ُٖرَاس دَنشئَ.

و ثًَؼهُػهاسّ تُْذَس يُّ  رًََشناسٍ ُٖبًَت، ثًَىيظتُ ئُّ َُٖيُيُ ساطت بهشيَتُوَ ئُطُس َُٖيُيُنِ -دووَّ
 باسَيُوَ ئاطاداس بهشيَتُوَ، و ثًَىيظتُ ساطتهشدُْوَ رًََشناسيًُنإ بُّ ػًَىَيُّ خىاسَوَ ئُجناّ بذسئَ:

يُنُ َتُاُّْ ثًَبهشيَت و و نؤّ طؼتِ، ثًَىيظتُ ْشخِ  أ. يُ ساَيُتِ بىوِْ دًاواصّ يُ ًَْىإ ْشخِ يُنُ
نؤّ طؼتِ و ْشخِ طُسدَُِ بُثًَِ ئَُُ ساطت بهشيَتُوَ، َُطُس ػتًَو ُٖبًَت بُػًَىَيُنِ سووٕ ئُوَ 

 ( يُ دًَِ خؤّ ًًُْ.الفارزة العشريةدَياُْ )بظُملًًََٓت نُ فاسيضَّ يُى يُ 

ُ ئُجناَِ نشداسّ نؤنشدٕ و ب. يُ ساَيُتِ بىوِْ َُٖيُ يُ نؤّ طؼتِ طىرَُنإ يُ خؼتُّ بشَِنإ ي
يًَهَُهشدِْ نؤََُيُ الوَنًًُنإ، ثًَىيظتُ نؤََُيُ الوَنًًُنإ َتُاُْيإ ثًَبهشيَت و ْشخِ طُسدَُِ 

 بُّ ثًًَُ ساطت بهشيَتُوَ.
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و رَاسَنإ، ئُو طىرَُيُّ بُ ْىوطني دًَطري نشاوَ َتُاُّْ  دـ. يُ ساَيُتِ بىوِْ ٖاودرّ يُ ًَْىإ ووػُ
ت َُطُس ئُّ طىرَُيُّ بُ ووػُ طىصاسػتِ يًَىَنشاوَ ثُيىَطت بًَت بُ َُٖيُيُنِ رًََشناسيًُوَ، ثًَذَنشيَ

يُّ ساَيُتُؾ ئُو طىرَُيُّ بُ رَاسَ طىصاسػتِ يًَىَنشاوَ َتُاُّْ ثًَذَنشيَت يُطٍَُ سَضاونشدِْ 
 سىنُُناِْ ُٖسدوو بشِطُّ )أ( و)ب(ّ طُسَوَ.

و َُٖيظُْطاْذٕ  يُ دواّ ػًهشدُْوَ طجاسدٕسّ ناْذيذنشاو بؤ ئُطُس ثًَؼهُػهاسّ تُْذَ -طًًَُّ
و طُسَْتِ تُْذَسَنُّ  ساطتهشدُْوَّ َُٖيُنإ قُبىٍ ُْنات، ئُوا ثًَىيظتُ تُْذَسَنُّ سَتبهشيَتُوَ

 دَطتِ بُطُسدا بطرييَت يإ بَُيًَٓٓاَُّ ْىوطشاوّ طُسَْتًهاسّ تُْذَس ثًادَ بهشيَت.

بُػًَىَيُنِ ْاخاوٕ  ُ تُْذَسّ ثًَؼهُػهشاو ْشخِ بؤ داُْْذسابًَت، ئُواي بشِطُيُىئُطُس  -ضىاسَّ
نُوتؤتُ ْاو ضىاسضًَىَّ   ،بُثًَِ ئُو بشِاُّْ يُ خؼتُّ بشَِنإ دياسنشاوَ ،َنُّتًَضىووادادَْذسيَت 

 ّ تُْذَسَنُ.تًَضىوطُسدَُِ 

 

 (Clarification of bodsسوونكشدنةوةى تةنذةسةكاى  ) – 33 -ماددةى 
دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ، يُ ثًَٓاو ئاطاْهاسّ ثؼهٓني و َُٖيظُْطاْذٕ و بُساوسدنشدِْ تُْذَسَنإ،  -يُنُّ

بًَٓشيَت بؤ سووْهشدُْوَّ  ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَسبؤّ ُٖيُ داواناسيًُنِ ْىوطشاو بؤ ُٖس يُنًَو يُ 
 خؤ بطشيَت.يُ ،و سووْهشدُْوَنُؾ دًَطرينشدِْ ووسدَناسيٌ ْشخِ يُنُ تُْذَسَنُ

ًٖض سووْهشدُْوَيُى يُ ثًَؼهُػهاسّ تُْذَسَوَ بُُْٖذ وَسْاطرييَت َُطُس دَطُالتِ  -دووَّ
 طشيَبُطتهشدٕ داواّ نشدبًَت.

و وَالَذاُْوَنُّ ْىوطشاو بٔ، وَ ئَُُؾ ْابًَت ببًَتُ َايُّ يإ  سووْهشدُْوَ داواناسيٌثًَىيظتُ  -طًًَُّ
 ُٖس طؤسِاْهاسيًُى يُ ْشخِ يإ طشوػتِ تُْذَسّ ثًَؼهُػهشاوَوَ.ئاَارَنشدٕ يإ سيَطُدإ بُ 

يُ ساَيُتِ خؤطشتِٓ ثًَؼهُػهاسّ تُْذَس يُ وَالَذاُْوَّ ُٖس ثشطًاسيَهِ ثًَىيظتِ تايبُت بُ  -ضىاسَّ
بُخؼشاوَ، ئُوا ثًَىيظتُ ثًَِ تُْذَس يُ ضىاسضًَىَّ ئُو َاوَيُّ يُ اليُٕ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدُْوَ 

بُساوسدنشدٕ ًًُْ قابًًِ  يُطٍَُ تُْذَسَناِْ ديهُو/يإ  ُْذَسَنُ يُطُس بَُٓاّ ئُوَّ ْاسِووُْت
 سَتبهشيَتُوَ.

 

 



46 

 

 يةلَظةنطانذى و بةساوسدكشدنى تةنذةسةكاى  – 34 -ماددةى 

Evaluation and comparison of bids 

ثًَؼُػهاساِْ تُْذَسَنإ ثًادَ دَنشيَت يُ ئُو ًَتؤدناسيًُّ يُ سيَُٓايًُناْذا ٖاتىوَ بُطُس  -يُنُّ
ٌ و داسايًُناِْ ثًَؼهُػهشاو يُ تُْذَسَناِْ دًَبُدًَهشدِْ تُنًٓه ئؤفُسَو َُٖيظُْطاْذِْ  ػًهشدُْوَ

ِ باػرتئ تُْذَس )ئُو َُٖيبزاسدْطؼتًًُنإ يإ دابًٓهشدِْ ناال و خضَُتطىصاسٍ بُ َُبُطتِ  ناسَ
و نَُرتئ ْشخُ يُ ناتِ  دُناِْ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَتُْذَسَّ وَالَذاسَ بؤ َُس

 َُٖيظُْطاْذْذا(.

طؼيت دَطتُبُس دَنات ئُوَّ ثًَىيظتُ  داسايٌأ. بؤ ْاطًِٓ ئُو تُْذَسَّ باػرتئ بُٖا بؤ  -دووَّ
، َُٖيظُْطاْذِْ تُْذَسَنإ و سيضبُْذنشدًْإ بُثًَِ ئُو ْشخ و ثًَىَسَ ًَشدسيَتظجبطشيَبُطتُنُ بُٖؤيُوَ 

ريإ ئُوَّ دَنشيَت بؤ ٖاوتا  طىوسِّّ ووَى تًَضى تًَضىوْاْشخًاُْ دَبًَت نُ ثُيىَْذاسٕ بُ 
ّ نُ ثابُْذناسيًاُْ و ثًَىَسِ ْاْشخًٌ ديهُ يُ ًَْىاًْؼًاْذا ئُو ثًَىَسيَهبطؤسِدسيَت، و ُٖس  ُْختًًًُٓنُّ

ثؼت دَبُطنت بُ  ثًَىَساُّْيُطُس بَُٓاّ سيَظاّ طُسنُوتٔ، طُسُْنُوتٔ َُٖيظُْطاْذٕ دَنات و ئُو 
 خاَيُناِْ ثًَشَِوابىوٕ.

ٌ دًَطرينشاو يُ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ ثًادَ يناِْ َُٖيظُْطاْذٕ و ًَتؤدناسثًَىَسَب. ثًَىيظتُ تُْٗا 
 بطىسِدسئَ. ُْختًُٓيًُناًْإُناًْؽ بؤ ٖاوتا ًثًَىَسَ ْاْشخًبهشيَت، و ثًَىيظتُ بُثًَِ تىاْا 

ُّْ يُطُس بَُٓاّ خاَيُناِْ ثًَشَِوابىوٕ َُٖيظُْطاْذًْإ بؤ دَنشيَت بؤ ثًَىَسادـ. دَنشيَت ئُو 
اُّْ ْانشيَت بؤ ٖاوتاّ ًَُٖيظُْطاْذِْ تُْذَسَنإ بُناسبًَٗٓشئَ يُوَّ ثُيىَطتُ بُو ثًَىَسَ ْاْشخً

بطؤسِدسئَ، ُٖسوَى يُ ثشؤطُناِْ طشيَبُطتهشدِْ ئاَيؤص بؤ دَطتهُوتِٓ تُنُٓيؤدًاّ صاًْاسّ و  ُيٌُْختًٓ
طُياْذٕ، يإ يُ ناتِ َُٖيظُْطاْذِْ تُْذَسَنإ يُوَّ ثُيىَطتُ بُ ثًَذاويظتًًُناِْ بُسدَواَهاسيٌ 

 (.7طُثًَٓذساو بُثًَِ َاددَّ )

ْاْشخًٌ  ثًَىَسّّ صياتش طىودّ ُٖيُ يُ ساَيُتِ بُناسًَٖٓاِْ دؤسَٖا َثًَٓاو طُيؼنت بُو تُْذَس د. يُ
ْشخًًُنإ يًَهبذسئَ و ُٖرَاس بهشئَ بُثًَِ ئُو  ثًَىَسَو  ثًَىَسَُٖيظُْطًَُٓس، ثًَىيظتُ نًَؼِ ئُو 

بًَت ٖاونًَؼُيُّ يُ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ دَقِ يُطُس نشاوَ، وَ ئُو تُْذَسَ صؤستشئ طىودّ دَ
 ّ َُٖيظُْطًَٓذساو دَطتُبُس دَنات.تًَضىونُ نَُرتئ 
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/يُنُّ/دـ(، ْابًَت يُ ناتِ ثشؤطُّ َُٖيظُْطاْذٕ 38يُطٍَُ سَضاونشدِْ سىنُُناِْ َاددَّ ) -طًًَُّ
داْىطتإ يُطٍَُ ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس يُطُس ْشخُناِْ يإ ْاوَسِؤنُناِْ  طجاسدٕيإ يُ دواّ 

 اّ بذسيَت.تُْذَسَناًْإ ئُجن

ئُطُس يًَالدإ ُٖبًَت يُ ُٖس تُْذَسيَو يُ ناتِ ئُجناَذاِْ َُٖيظُْطاْذٕ ُْبىوبًَتُ ٖؤّ  -ضىاسَّ
)يًاَلداِْ بضىوى(، ئُوا ثًَىيظتُ ئُو يًَالداُْ  طُسَتايٌسَتهشدُْوَّ تُْذَسَنُ يُ قؤْاغِ ثؼهًِٓٓ 

اتُ يُ سيَطُّ ئُجناَذاِْ َُٖىاسنشدٕ يُطُس بطؤسِدسئَ ئُطُس بهشيَت )و ُْختًُٓيٌبضىوناُْ بؤ ٖاوتاّ 
ْشخِ تُْذَسَنُ تُْٗا بؤ َُبُطتُناِْ َُٖيظُْطاْذٕ و بُساوسدنشدٕ يُ ًَْىإ تُْذَسَنإ، ُْوَى بؤ ئُو 

 بشاوَنُ بًَت(. ، تُْذَسََُبُطتاُّْ ناسيطُسيًإ دَبًَت يُطُس ْشخِ ساطتُقًُٓ ئُطُس ئُو تُْذَسَ

سَطُُْنُ داػهاْذٕ يُخؤ بطشيَت بُ سيَزَيُنِ دياسنشاو يُطُس ْشخِ َُٖإ ئُطُس تُْذَسَ  -ثًَٓذُّ
 و َُٖيظُْطاْذٕ. تُْذَسَنُ، ئُوا ثًَىيظتُ يُبُسضاو بطرييَت يُ ثشؤطُّ ػًهشدُْوَ

ثًَىيظتُ ُٖس طىرَُيُنِ يُدَطِ دًَطرينشاو يُ خؼتُّ بشَِناِْ ْشخ بؤداْذساو بؤ ُٖس تُْذَسيَهِ  -ػُػُّ
نُ يُ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ داوانشاو ًًُْ دووس خبشيَتُوَ يُ ثشؤطُّ بُساوسدنشدٕ  ثًَؼهُػهشاو

 و ػًهشدُْوَ.

دَنشيَت، ثًَىيظتُ ْشخُناِْ  ش طىصاسػت يُ ْشخُناِْ تُْذَسَنإناتًَو بُ دوو دساو يإ صيات -سُوتُّ
طؼت تُْذَسَنإ بؤ َُٖإ دساو بطؤسِدسيَت بُثًَِ ْشخِ طؤسِيِٓ دياسنشاو يُ دؤنًىًََٓتُناِْ 

/ياصدَّ(ّ ئُّ سيَُٓايًُ بُ َُبُطتِ َُٖيظُْطاْذٕ و 24نَُهشدُْوَ بُثًَِ سىنُُناِْ َاددَّ )
 بُساوسدنشدِْ تُْذَسَنإ.

ُ ػًهشدُْوَّ تُْذَسّ دًَطشَوَ نُ ٖاوثًَضهشاوّ تُْذَسَ سَطُُْناُْ تُْٗا يًزُْ َُٖيذَطتًَت ب -ُٖػتُّ
يُو ناتُّ َُسدُناِْ نَُهشدُْوَ سيَطُ دَدات يإ داواّ ئُّ سيَهاسَ دَنات، وَ ناتًَو تُْذَسَ 

ِ و/يإ َاوَّ دًَبُدًَهشدٕ و/يإ طىاطتُٓوَّ صاًْاسّ يإ بُناسًَٖٓاْ تًَضىودًَطشَوَنإ ئاَاجنًاُْ 
باػرت يُ ضىاسضًَىَّ  خُطًَُتِ تُنًٓهِو/يإ دابًٓهشدِْ  تُنُٓيؤدًايُنِ ْىَّ بؤ دًَبُدًَهشدِْ ثشؤرَ

 تًَضىوّ َُصَْذَنشاوّ ثشؤرَنُ، نُّ بهُُْوَ.

بؤ ثًَؼهُػهاساِْ ًَْىخؤيٌ تُْذَسَنإ ثًادَ ْانشيَت َُطُس  ثًَؼدظتِٓ يؤناَيِثُساويَضّ  -ْؤيُّ
بُثًَِ سيَزَّ ئُو ثُساويَضَّ يُّ دؤنًىًََٓتاُْ دًَطري  ُْوَ دَقِ يُطُس بهاتُناِْ نَُهشددؤنًىًََٓت

نشاوَ، وَ ثًَىيظتُ ئُّ سيَهاساُّْ خىاسَوَ بطرييَُٓبُس يُ ناتِ ثًادَنشدِْ ئُّ ثُساويَضَ يُطُس ئُو 
 و َُسدُناِْ نَُهشدُْوَ، يُطٍَُ سَضاونشدِْ و وَنًُنٔ يُطٍَُ سىنِ تُْذَساُّْ وَالَذاس

 طٓىوسَناِْ ئُو سيَزاُّْ يُ ثاػهؤّ )أ( دًَطرينشاوٕ:
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ثًَؼدظتِٓ يؤناَيِ أ. صيَذَنشدِْ ْشخِ نَُرتئ تُْذَسَ بًاًًُْنإ يُ سووّ ْشخُوَ بُبشِّ سيَزَّ ثُساويَضّ 
 دَقٓىوطهشاو يُ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ تُْٗا بؤ َُبُطتُناِْ بُساوسدنشدٕ.

سَ بًاًًُّْ ْشخُنُّ بُثًَِ بشِطُّ )أ(ّ طُسَوَ صيَذَ نشاوَ يُطٍَُ نَُرتئ ب. بُساوسدنشدِْ ئُو تُْذَ
 .ُْذَسْشخِ َُٖيظُْطًَٓذساوّ ثًَؼهُػهشاو يُ اليُٕ ثًَؼهُػهاسَ ًَْىخؤيًُناِْ ت

دـ. ئُطُس ْضَرتئ ْشخِ َُٖيظُْطًَٓذساوّ ثًَؼهُػهشاو يُ اليُٕ ثًَؼهُػهاسَ ًَْىخؤيًُناُْوَ نَُرت بًَت 
يُو ْشخُّ بؤ تُْذَسَ بًاًًُْنُ )يُ ئُجناَِ ُٖسدوو بشِطُّ أ و ب ّ طُسَوَ( صيَذَ نشاوٕ، ئُوا ثًَىيظتُ 

نُ، بُ ثًَضُواُْؾ ثًَىيظتُ نَُهشدُْوَنُ ثًَؼهُػهاسّ ًَْىخؤيٌ تُْذَسَ ًَشدسيَت بُظجبنَُهشدُْوَنُ 
 ِ تُْذَس بُ نَُرتئ ْشخ بُس يُ صيَذَنشدٕ.ًثًَؼهُػهاسّ بًاْبُ  ًَشدسيَتظجب

 

 دلَهيابووى لة ليًَاتوويي ثيَشكةشكاسى تةنذةسة بشاوةكة   – 35 -ماددةى 

Confirmation of winning bidder's qualifications 

طشيَبُطتهشدٕ، ئُطُس سيَهاسَناِْ ػًاْذِْ ثًَؼىَختُّ ثًادَنشد، بؤّ ُٖيُ داوا يُ دَطُالتِ  -يُنُّ
و ثًُّ يُنَُِ بُدَطتًَٗٓاوَ،  ثًَؼهُػهاسّ ئُو تُْذَسَ يًَٗاتىوَ بهات نُ تُْذَسيَهِ ثًَؼهُؾ نشدووَ

ذٕ بُس يُ داسيَهِ ديهُ يًَٗاتىويًُناِْ خؤّ بظُملًًََٓت بُثًَِ ئُو ثًَىَساُّْ يُ قؤْاغِ ػًاْ
 ئاطاداسنشدُْوَّ طجاسدٕ ثُيشَِونشاوَ.

ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ ئُطُس سيَهاسَناِْ ػًاْذِْ ثًَؼىَختُ ثًادَ ُْنات،  -دووَّ
سيَهاسَناِْ ػًاْذِْ دواوَختُ ثًادَ بهات بؤ دَيًٓابىوٕ يُ يًَٗاتىويًُناِْ ثًَؼهُػهاسّ ئُو تُْذَسَّ 

 ُّْ يُ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ دَقًإ يُطُس نشاوَ.ثًَىَسابُثًَِ ئُو  طجاسدٕناْذيذَ بؤ 

 

 تى يةلَظةنطانذى و ساطجاسدةكاى ساثؤس – 36 -ماددةى 

Evaluation report and recommendations 

و َُٖيظُْطاْذٕ يُ نؤتايٌ ثشؤطُّ ػًهشدُْوَ َُٖيذَطتًَت بُ ئاَادَنشدِْ  يًزُّْ ػًهشدُْوَ -يُنُّ
و اليُُْناِْ نَُىنىسِّ )ئُطُس  طؼت تُْذَسَنإ يُطٍَُ ووسدَناسيًُناِْ ثُيىَْذاسنُ خؼتُيُى 

ٌ و ياطايٌ و داسايًُناِْ ئُّ تُنًٓهطشيَت بؤ َُٖيظُْطاْذٕ و بُساوسدنشدِْ اليُُْ دَُٖبًَت( يُخؤ 
تِ نؤتايٌ َُٖيظُْطاْذِْ تُْذَسَنإ نُ يًزُْ ئاَادَّ ّ خؼتُيُؾ دَبًَتُ بُػًَهِ ساثؤسَساُْ، ئُتُْذ
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دَنات، و َُٖيذَطتًَت بُ ثًَؼهُػهشدِْ بُ طُسؤنِ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ يُو َاوَيُّ نُ دياسّ 
 دَنات، يُطٍَُ سَضاونشدِْ َاوَّ بُطُسضىوِْ تُْذَسَنإ.

و َُٖيظُْطاْذٕ خاُْيُنِ تايبُتِ تًَذابًَت تًايذا ئُو  تِ نؤتايٌ يًزُّْ ػًهشدُْوَؤسثًَىيظتُ ساث -دووَّ
و بُٖاّ  و سَطُصْاَُ طجاسدٕساطجاسدَيُّ خؤّ دابًَٓت نُ ْاوّ ثًَؼهُػهاسّ تُْذَسّ ناْذيذنشاو بؤ 

و دساوَنٍُ و َاوَّ دًَبُدًَهشدٕ يإ دابًٓهشدٕ )بُ رَاسَّ سِؤرَنإ(، و ئُو ثشْظًجاُّْ  تُْذَسَنُ
، سووٕ دَنشيَتُوَ. ُٖسوَٖا ثًَىيظتُ ساطجاسدَنُ ثُيشَِوّ نشدووٕيًزُْ يُ طشتُٓبُسّ ئُو ساطجاسدَيُ 

ُصَْذَنشاو، يُخؤ َ ئاَارَنشدٕ بُوَّ طىرَُّ تُْذَس يُ ضىاسضًَىَّ طٓىوسَ قُبىيهشاوَناِْ تًَجضىوّ
تُنُ َؤس دَنشيَت و سيَهُوتِ يُطُس دادَْذسيَت يُ دواّ واروونشدِْ يُ اليُٕ طُسؤى و بطشيَت. ساثؤس

 ئُْذاَاِْ يًزُْوَ.

و َُٖيظُْطاْذٕ ئُطُس ُٖبًَت  ثًَىيظتُ دًاواصّ بؤضىوُْنإ يُ ًَْىإ ئُْذاَاِْ يًزُّْ ػًهشدُْوَ -طًًَُّ
ًََٓت بهشيَت، و طُسؤنِ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدًْؽ ئُّ ثشطُ يُناليٌ تِ نؤتايٌ دؤنًىساثؤسيُ 

 دَناتُوَ.

 ثًَىيظتُ طشيَبُطتُنُ بظجًَشدسيَت بُ ثًَؼهُػهاسّ ئُو تُْذَسَّ نُ يُ سووّ بُٓسَِتًًُوَ وَالَذَسَ -ضىاسَّ
ًًُوَ وَالَذَسَ و و باػرتئ بُٖا بؤ داسايٌ طؼيت دَطتُبُس دَنات )بُو تُْذَسَؾ نُ يُ سووّ بُٓسَِت

نَُرتئ ْشخِ ُٖيُ، ئُطُس دَقِ يُطُس نشابًَت وَى ثًَىَسيَهِ َُٖيظُْطاْذٕ(، و ئُوَّ وَنًُنُ يُطٍَُ 
ناِْ ػًاْذِْ دياسنشاو يُ دؤنًىًََٓتُناِْ ػًاْذِْ ثًَؼىَختُ يإ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ، ثًَىَسَ

 /ْؤيُّ(.34ًَْىخؤيٌ بُثًَِ سىنُُناِْ َاددَّ ) ِٓ يؤناَيِثًَؼدظتيُطٍَُ سَضاونشدِْ ُٖس ثُساويَضيَهِ 

 

 (Contract awardطجاسدنى كةمكشدنةوة ) – 37 -ماددةى 
ثًَؼهُؾ  طجاسدٕو َُٖيظُْطاْذٕ ساطجاسدَّ خؤّ طُباسَت بُ  ثًَىيظتُ يُطُس يًزُّْ ػًهشدُْوَ -يُنُّ

بُ طُسؤنِ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بهات بؤ بشِياسداِْ نؤتايٌ بُثًَِ ئُو دَطُاَلتاُّْ ثًَِ بُخؼشاوَ بؤ 
 َُبُطتُناِْ طشيَبُطتهشدٕ.

ثًَىيظتُ بُصووتشئ نات و بُس يُ بُطُسضىوِْ تُْذَس، ثًَؼهُػهاسّ تُْذَسّ بشاوَ ئاطاداس  -دووَّ
و ْاوًْؼاِْ ثًَؼهُػهاسّ تُْذَسّ  يُ َُٖإ ناتذا ثًَشِاطُياْذِْ ْاو َ. وبهشيَتُوَ يُ ًْاصّ ثًَظجاسدِْ

و ْشخِ تُْذَسَنُّ بُ ثًَؼهُػهاساِْ ديهُّ تُْذَسَنإ. ئُّ ئاطاداس  طجاسدٕناْذيذنشاو بؤ 
نشدُْوَؾ بُ ْىوطشاوّ قُبىيهشدِْ تُْذَسَنُ داْاْذسيَت، و ْابًَت ًٖض سيَهاسيَو بؤ واروونشدِْ 
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بطرييَتُبُس تُْٗا يُ دواّ بُطُسضىوِْ َاوَّ ساطرياِْ دياسنشاو بُ سُوت سؤر يُ سيَهُوتِ  طشيَبُطت
بؤ ثًَؼهُػهاسّ  طجاسدًٕذا دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ ْىوطشاوّ يئاطاداسنشدُْوَنُ ُْبًَت. يُ دوا

سَنإ دًََْشيَت. تُْذَسّ بشاوَ دَسدَنات، و ئاطاداسيُنًؽ يُّ باسَيُوَ بؤ ثًَؼهُػهاساِْ ديهُّ تُْذَ
ثًَىيظتُ يُطُس ثًَؼهُػهاسّ تُْذَسّ بشاوَ طُسَْتِ باؾ دًَبُدًَهشدٕ بُو طىرَُيُّ يُ دؤنًىًََٓتُناِْ 
نَُهشدُْوَ دياسنشاوَ ثًَؼهُؾ بهات و طشيَبُطتُنُ بُثًَِ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَو تُْذَسَنُّ 

 بهات.دياسنشاوَ واروو  طجاسدٕيُو َاوَيُّ يُ ْىوطشاوّ 

هشدَوَ طشيَبُطتُنُ واروو بهات يإ طُسنُوتىو ُْبىو س ثًَؼهُػهاسّ تُْذَسّ بشاوَ سَتًأ. ئُطُ -طًًَُّ
يُ ثًَؼهُػهشدِْ طُسَْتِ باؾ دًَبُدًَهشدٕ، ئُوا ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ سيَىػىيَِٓ 
ثًَىيظت بطشيَتُبُس بؤ دَطتبُطُسداطشتِٓ طُسَْتِ تُْذَسَنُ وَى دًَبُدًَهشدًَْو بؤ سىنُُناِْ َاددَّ 

ٕ ثًادَنشدِْ بَُيًَٓٓاَُّ ْىوطشاوّ طُسَْتًهاسّ تُْذَس وَى دًَبُدًَهشدًَْو بؤ /دووَّ( يا27)
/طًًَُّ( و يُئُطتؤداْاِْ دًاواصّ ُٖسدوو بُساَبُس ضىْهُ بُ ثاػطُصبىو 27سىنُُناِْ َاددَّ )

ثًَؼهُػهاسّ ئُو تُْذَسّ يُ سيضبُْذّ دووَّ ديَت َُطُس  بُ دَطجًَشدسيَتدادَْذسيَت و طشيَبُطتُنُ 
 طؼت تُْذَسَناِْ ديهُؾ سَتهشابُٓتُوَ.

ب. ئُطُس ناْذيذّ دووًََؽ ئاَادَُْبىو طشيَبُطت واروو بهات و/يإ طُسَْتِ باؾ دًَبُدًَهشدِْ 
ُ نَُهشدُْوَنُ بُ ثًَؼهُؾ ُْنشد، ئُوا بُ ثاػطُصبىو دادَْذسيَت و دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بؤّ ُٖي

ثًَؼهُػهاسّ تُْذَسّ طًًَُّ بظجًَشيَت يُطٍَُ دَطتبُطُسداطشتِٓ طُسَْتِ تُْذَسّ ثًَؼهُػهاسّ 
تُْذَسّ دووَّ و يُئُطتؤداْاِْ دًاواصّ ُٖسدوو بُساَبُس ضىْهُ ثاػطُص بىوَ، َُطُس طؼت 

ًَُؽ بَُُٖإ ػًَىَّ طُسَوَ تُْذَسَناٌْ ديهُؾ سَتهشابُٓتُوَ. وَ ئُطُس ثًَؼهُػهاسّ تُْذَسّ طًًَ
ّ دَطتِ ُئاَادَيِ ثًَؼإ ُْدا، ئُوا بُ ثاػطُصبىو دادَْذسيَت و ثًَىيظتُ طُسَْتِ تُْذَسَن

 بُطُسدابطرييَت و سيَهاسَناِْ نَُهشدُْوَ دووباسَ بهشيَُٓوَ.

يُ )أ( و  تُْذَسثًَؼهُػهاساِْ نَُهشدُْوَ بُٖؤّ ثاػطُصبىوُْوَّ  باْطُواصنشدِْدـ. يُ ساَيُتِ دووباسَ 
)ب(ّ طُسَوَ، ئُوا يُئُطتؤداْاِْ ثًَؼهُػهاساِْ ثاػطُصبىوّ تُْذَسَنإ بُ طىيَشَّ دًاواصّ 

 ْشخُناًْإ ئُجناّ دَدسيَت.

 طجاسدٕيُ سيَهُوتِ ثًَشِاطُياْذِْ ثًَؼهُػهاسّ تُْذَسّ بشاوَ بُ ْىوطشاوّ  طجاسدٕبشِياسَناِْ  -ضىاسَّ
 طجاسدٕطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ ثًَؼهُػهاساِْ ديهُّ تُْذَس يُ بشِياسّ ثًَىيظتُ يُ َبُسناس دَبٔ. و

 بهاتُوَ. ئاطاداس



51 

 

( سؤر تًَجُسِ ُْنات يُ دواّ 28ثًَىيظتُ يُطُس ثًَؼهُػهاسّ تُْذَسّ بشاوَ، يُ َاوَيُى نُ يُ ) -ثًَٓذُّ
دٕ ثًَؼهُؾ بهات و طشيَبُطتُنُ ثًَشِاطُياْذِْ بُ بشِياسّ طجاسدٕ، ْىوطشاويَهِ طُسَْتِ باؾ دًَبُدًَهش

بُ ثاػطُصبىو دابٓذسيَت و ئُو سيَهاساُّْ  ،بُبَِ ثًَؼرت ٖؤػذاسيذاِْ ،واروو بهات، بُ ثًَضُواُْوَ ثًَىيظتُ
 /دووَّ( ٖاتىوَ دَسُٖقِ ثًادَ دَنشئَ.27يُ َاددَّ )

ػًاْذِْ داوانشاو يُ ( و بُثًَِ ثًَذاويظتًًُناِْ 4د -/دوو9َّيُطٍَُ سَضاونشدِْ َاددَّ ) -ػُػُّ
(، ْابًَت صياتش يُ يُى نَُهشدُْوَ بظجًَشدسيَت بُو ثًَؼهُػهاسَّ 9يُ َاددَّ ) ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس

 تُْذَس نُ قُباسَّ ثابُْذبىوُْ طشيَبُطتهاسيًُ ُْٖىونُيٌ وداٖاتىوَناِْ صياتشَ يُ تىاْاّ دًَبُدًَهشدًْإ.

 

 دووباسةكشدنةوةى بانطةواصى كةمكشدنةوةكاى – 38 -ماددةى 

Re-advertisement of tenders 

، يإ ناتًَو باْطُواصأ. نَُهشدُْوَنإ يُ ناتِ ثًَؼهُؾ ُْنشدِْ ًٖض تُْذَسيَو بُدسيَزايٌ َاوَّ  -يُنُّ
ٕ ئُطُس يُى سووٕ دَبًَتُوَ تُْذَسَ ثًَؼهُػهشاوَنإ وَالَذاُْوَيإ ًًُْ بؤ َُسدُناِْ نَُهشدُْوَ، يا

 يإ بؤ دَنشيَتُوَ.باْطُواصتُْذَس ثًَؼهُػهشا، ئُوا دووباسَ 

ب. يُطٍَُ سَضاونشدِْ )بشِطُّ دـ(، و ناتًَو ْشخِ باػرتئ تُْذَسّ ثًَؼهُػهشاو يُ اليُٕ 
ّ َُصَْذَنشاوّ ثشؤرَنُ بُاَلّ يُ ْاو سيَزَّ يُدَطُوَ، تًَضىوثًَؼهُػهاساِْ تُْذَسَوَ صياتش دَبًَت يُ 

ئُوا دَنشيَت دَطُاَلتِ طشيَبُطتهشدٕ بُسدَواّ بًَت يُ سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕ و داوا يُ اليُُْ 
 ( يُ ًَْىإ تُسخاْهشاوَناْذا.مناقلةتايبُمتُْذَنإ بهات بُ ئُجناَذاِْ طىاطتُٓوَ )

و سيَزَّ يُدَطِ  نُّ َُصَْذَنشاوّ ثشؤرَتًَضىودـ. ناتًَو ْشخِ باػرتئ تُْذَس صياتش دَبًَت يُ طىرَُّ 
%( صياتش ُْبًَت، ئُوا دَطُاَلتِ طشيَبُطتهشدٕ بؤّ ُٖيُ داْىطتإ بهات يُطٍَُ 2بُسيَزَيُى يُ )

ثًَؼهُػهاسّ تُْذَسّ ْاوبشاو بؤ نَُهشدُْوَّ ْشخُنُ بَُُٖإ بشَِ ثاسَّ صيَذَنُ بؤ ًَٖٓاُْدّ 
 طؼتِ. وَ ثًَىيظتُ سيَهاسَناِْ داْىطتاْذٕ بُ ْىوطشاوبٔ. بُسرَوَْذيٌ

 ِ نَُهشدُْوَ، ثُيشَِو بهشئَ:باْطُواصنشدْثًَىيظتُ ئُّ سيَهاساُّْ خىاسَوَ يُ ناتِ دووباسَ  -دووَّ

أ. طُسِإ بُدواّ ٖؤيُناِْ سووتًَُٓنشدِْ )عضوف( ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس يُ بُػذاسيهشدٕ يُ نَُهشدُْوَّ 
اس بؤ طشتُٓبُسّ سيَهاسّ ضاسَطُسيٌ ثًَىيظت يُ ًَْىاًْؼًاْذا َُٖىاسنشدٕ و ْىيَهشدُْوَّ يُنُجم

 ّ َُصَْذَنشاوّ نَُهشدُْوَنُ، ئُطُس بابُتُنُ ثًَىيظتِ بهات.تًَضىويًَهؤَيًُٓوَّ 
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 باْطُواص ب. بُدَطتًَٗٓاِْ سَصاَُْذّ طُسؤنِ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ يإ ئُوَّ سايذَطجًَشيَت بؤ دووباسَ
بُثًَِ  ثًَؼهُػهشدِْ تُْذَسو ئاطاداسنشدُْوَّ وَصاسَتِ ثالْذاْإ يُّ باسَيُوَ يُطٍَُ دياسنشدِْ َاوَّ 

 (.26َاددَّ )

دـ. ئاطاداسنشدُْوَّ ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس ئُواُّْ يُ نَُهشدُْوَّ يُنُجماس بُػذاسبىوٕ يُوَّ دووباسَ 
 ّ بؤنشاوَ.باْطُواص

دووباسَنشدُْوَّ باْطُواص َُٖإ سيضبُْذيٌ نَُهشدُْوَّ يُنُجماس ثُيشَِو دَنات. ثًَىيظتُ ئاَارَ د. 
 بهشيَت بُ رَاسَّ دووباسَنشدُْوَّ باْطُواص يُ َُٖإ طاَيذا.

 ئاطاداس بهشيَُٓوَ. باْطُواصٖـ. ثًَىيظتُ اليُُْ ثُيىَْذاسَنإ يُباسَّ دووباسَ 

ّ دووَّ صياتش دَبًَت يُ تُسخاْهشاوّ باْطُواصْذَسَ بُدَطتٗاتىوَناِْ و. ناتًَو ْشخِ باػرتيِٓ تُ
بُسدَطت، ئُوا ثًَىيظتُ وَصاسَتِ ثالْذاْإ ئاطاداس بهشيَتُوَ بؤ طشتُٓبُسّ يُنًَو يُّ سيَىػىيَٓاُّْ 

 خىاسَوَ:

و بؤ دًَبُدًَهشدِْ . دواخظتِٓ دًَبُدًَهشدِْ ثشؤرَنُ بؤ طاَيِ داٖاتىو و بُناسًَٖٓاِْ طىرَُّ تُسخاْهشا1
 ثشؤرَّ ديهُ.

)َٓاقًُ( يُ ًَْىإ طىرَُ تُسخاْهشاوَنإ بُثًَِ سيَُٓايًُناِْ دًَبُدًَهشدِْ بىددُّ  طىاطتُٓوَ. ئُجناَذاِْ 2
 طااَلُّْ بُسناس يُ ُٖسيَِ بؤ تُواونشدِْ تًَضىوّ داوانشاو.

 يادنشدِْ طىرَُّ تُسخاْهشاو يُ بىددُدا.. بُدَطتًَٗٓاِْ سَصاَُْذّ طُسؤنايُتِ ئُجنىَُِْ وَصيشإ بؤ ص3

( 3تا  1و ئُو ُْٖطاواُّْ يُ بشِطُّ )دووَّ/و/ ّ دووَّ قُبىٍ ُْنشاباْطُواصص. ئُطُس ًٖض تُْذَسيَو يُ 
ئاَارَيإ ثًَهشاوَ، دًَبُدٌَ ُْنشإ، ئُوا ثًَىيظتُ يُطُس طُسؤنِ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ يإ باْطُواصّ 

)و دوايًٓذاس( دووباسَ بهاتُوَ يإ سيَىػىيَِٓ ثًَىيظت بؤ طؤسِيِٓ ػًَىاصّ  داسّ طًًَُّنَُهشدُْوَنُ بؤ 
 دًَبُدًَهشدِْ طشيَبُطتُنُ بطشيَتُبُس يُطٍَُ سَضاونشدِْ ئُو سيَهاساُّْ يُّ باسَيُوَ ناسثًَهشاوٕ.

 ح. يُ ناتِ دووباسَنشدُْوَّ باْطُواص يُى تُْذَسيؽ قُبىٍ دَنشيَت.
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 ةمبةشى طيَي

 شيَواصةكانى ديكةى طشيَبةطتكشدى
Other procurement methods 

 

 (Use of the limited tender methodشيَواصى كةمكشدنةوةى طهووسداس ) - 39 -ماددةى 
 دَنشيَت ػًَىاصّ نَُهشدُْوَّ طٓىوسداس بُناسبًَٗٓذسيَت:

( ْائاطايًُنُّ يإ صعوبةبُٖؤّ صَمحُتًًُ )ناتًَو ناال يإ ناس يإ خضَُتطىصاسيٌ ْاساويَزناسيٌ،  -يُنُّ
ُ الٍ دَطُالتِ ( يُ الّ رَاسَيُنِ طٓىوسداسّ دابًٓهاس/ بَُيًَٓذَسّ ْاطشاو يطشوػتُنُّ، تُْٗا )سـشًا

 .بىوِْ ُٖيُطشيَبُطتهشدُْوَ 

طشيَبُطتهشدٕ ناتًَو طشيَبُطتُ ًًًَُْٗٓناِْ بُسطشيهشدٕ يإ ئاطايؽ يُ ُٖس قؤْاغًَو يُ قؤْاغُناِْ  -دووَّ
 و سيَهاسَناِْ دًَبُدًَهشدٕ و/يإ ناتًَو ئُّ ًًًَُْٗٓ يُبُس ٖؤناسّ ئاطايؼًًُوَ ثًَىيظت دَبًَت.

يُ ساَيُتُناِْ ْاناوّ و ناسَطاتِ طشوػتِ و دابًٓهشدِْ داودَسَإ و ثًَذاويظتًًُناِْ  -طًًَُّ
 سصطاسنشدِْ ريإ.

و َُٖيظُْطاْذِْ رَاسَيُنِ طُوسَّ  بُدواداضىوُْوَ َناِْ ثًَىيظت بؤتًَضىوئُطُس نات و  -ضىاسَّ
 يإ خضَُتطىصاسيًُ داوانشاوَنإ. ناستُْذَسَنإ طىجناو ُْبًَت يُطٍَُ بُٖاّ ناال يإ 

يُ ناتِ سووتًَُٓنشدِْ ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس يُ بُػذاسيهشدٕ يُو نَُهشدُْوَ نشاواُّْ دووباسَ  -ثًَٓذُّ
يُ ناتِ وَسطشتِٓ تُْذَسّ ْاوَالَذَس يُطٍَُ سَضاونشدِْ َاددَّ يإ بؤنشاوَ يإ باْطُواص

 /دووَّ/ص(.38)

 

 سيَكاسةكانى طشيَبةطتكشدى بةثيَى شيَواصى كةمكشدنةوةى طهووسداس – 41 -ماددةى 

Procedures for the limited tendering method 

ُّ(، ثًَىيظتُ تُْذَس يُ طؼت ئُو /يُن39يُ ساَيُتِ نَُهشدُْوَّ طٓىوسداس بُثًَِ َاددَّ ) -يُنُّ
 دابًٓهاس/ بَُيًَٓذَساُّْ يُ الٍ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدُْوَ ْاطشاوٕ، داوا بهشيَت.

/دووَّ تاوَنى ثًَٓذُّ(، ثًَىيظتُ تُْذَس يُ 39يُ ساَيُتِ نَُهشدُْوَّ طٓىوسداس بُثًَِ َاددَّ ) -دووَّ
 طَِ نَُرت ُْبٔ. رَاسَيُى ثًَؼهُػهاسّ تُْذَس داوا بهشيَت نُ يُ
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/دووَّ و طًًَُّ( ئاَارَيإ ثًَهشاوَ، ثًَىيظتُ باْطُواصّ 39أ. بُدَس يُو ساَيُتاُّْ يُ َاددَّ ) -طًًَُّ
ِ فُسًٌَ يُندشاوّ طشيَبُطتُ طؼتًًُنإ ئُوَّ بُثًَِ ًتُْذَسّ طٓىوسداس يُطُس دَسواصَّ ئُيًهرتؤْ

ُ وادَّ دياسنشاو يُ ثاػهؤّ )أ(، باَلو بهشيَتُوَ، يُطٍَُ / دَيُّ و ياصدَّ( بشِياسدساوَ، بُس ي71َاددَ )
ئاَارَنشدٕ بُ ٖؤيُناِْ ثُيشَِونشدِْ ػًَىاصّ نَُهشدُْوَّ طٓىوسداس، و ثًَىيظتُ باْطُواصَنُ وادَّ 

و ئُو ئاَشاصاُّْ ثًًَُوَ ثًَؼهُػهاساِْ ديهُّ تُْذَسَنإ دَتىأْ داواّ  ثًَؼهُػهشدِْ تُْذَسنؤتايٌ 
 شدٕ بهُٕ يُ سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕ، يُخؤ بطشيَت.بُػذاسيه

ب. ناتًَو دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ ػًَىاصّ نَُهشدُْوَّ طٓىوسداس بُثًَِ ئُو بَُٓايُّ يُ َاددَّ 
نَُبهشيَتُوَ  ثًَؼهُػهشدِْ تُْذَس/طًًَُّ( دَقِ يُطُس نشاوَ، بُناسدًًَََٖٓت، ئُوا دَنشيَت َاوَّ 39)

 ُٖسوَى يُ ثاػهؤّ )أ(دا ٖاتىوَ.

دطُ يُ سيَهاسَناِْ داوانشدِْ تُْذَسّ ئاَارَثًَهشاو يُّ َاددَيُ، ئُو سىنُاُّْ بُطُس  -ضىاسَّ
نَُهشدُْوَ نشاوَنإ ثًادَ دَنشئَ يُ ناتِ بُناسًَٖٓاِْ ػًَىاصّ نَُهشدُْوَّ طٓىوسداس ثًادَ 

 دَنشئَ.

 

 (Use of two-phase methodى كةمكشدنةوة بة دوو قؤناغ )شيَواص – 41 -ماددةى 
طُسؤنِ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ يإ ئُوَّ سايذَطجًَشيَت بؤّ ُٖيُ ئُّ ػًَىاصَ ثًادَ بهات بؤ 
ثًَؼهُػهشدِْ تُْذَس بُدوو قؤْاغ بؤ دَطتُبُسنشدِْ ثًَذاويظتًًُناِْ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بُباػرتئ 

 ػًَىاصَؾ ثًادَ دَنشيَت يُطُس:سيَطُ، ئُّ 

ئاَيؤصٕ ئُواُّْ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ دَيُويَت  خُطًَُتِ تُنًٓهِئُو طشيَبُطتاُّْ خاوَٕ  -يُنُّ
ٌ يإ طشيَبُطتهاسيًُناٌْ يُبُسضاو بطشيَت، و طفتىطؤنشدٕ يُطٍَُ تُنًٓهدؤسَٖا ضاسَطُسيًُ 

ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس دَسباسَّ تايبُمتُْذيًُناِْ )َضايا( سيَزَيٌ ئُو ضاسَطُسيًاُْ بُس يُ دَسنشدِْ بشِياس 
 ٕ و َُسدُناِْ طشيَبُطتهاسيٌ.نؤتايًُنا تُنًٓهًًُُ خُطًَُتدَسباسَّ 

 ناسيإ تايبُمتُْذٍ ناال يإ  تُنًٓهِِ ووسدٍ خُطًَُتثشؤرَنُ ووسدَناسيٌ  ناتًَو يُ طُسَتاّ -دووَّ
يإ ئُو خضَُتطىصاسيًاُّْ دَويظرتئَ طشيَبُطتًإ يُطُس بهشيَت، بُسدَطت ْني، بَُُؾ دياسنشدِْ اليُُْ 

ؤطُس دَنات، ٌ يإ طشيَبُطتهاسيًُنإ بُػًَىَيُنِ تُواو نُ دَطتهُوتِٓ تُْذَسّ نًَربِنًَهاس َظتُنًٓه
 قىسِغ دَبًَت.
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 سيَكاسةكانى شيَواصى كةمكشدنةوة بة دوو قؤناغ  – 42 -ماددةى 

Procedures for the two-phase tendering method 

يُواُْيُ سيَهاسَناِْ ػًاْذِْ ثًَؼىَختُ بُثًَِ بشِطُّ )دووَّ(ّ ئُّ َاددَيُ بهُويَتُ ثًَؽ  -يُنُّ
بُ دوو قؤْاغ وَ يُ ناتِ دًَبُدًَهشدِْ ئُّ ػًَىاصَ ثًَىيظتُ ئَُاُّْ خىاسَوَ  ثًَؼهُػهشدِْ تُْذَس

 سَضاو بهشئَ:

 

 قؤْاغِ يُنُّ

أ. يُّ قؤْاغُ، ثًَىيظتُ بُالّ نُّ دوو يُ ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس بُػذاسبٔ، و ثًَىيظتُ دؤنًىًََٓتُناِْ 
ُ خُطًَُتهشاو، و ًًَُٖ طُسَنًًُناِْ و بُدًَطُياْذِْ ضاوَسِواْ، نَُهشدُْوَ ئاَاجنِ ثشؤرَنُ

و ناساُّْ دَويظرتئَ طشيَبُطتًإ يُطُس بهشيَت، و  ِ ئُو ناالخُطًَُتنإ و تايبُمتُْذٍ و تُنًٓهًًُ
 ئؤفُسَيًَٗاتىويٌ داوانشاو بؤ دًَبُدًَهشدِْ طشيَبُطت، و داوانشدٕ يُ ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس نُ 

ًُنإ بُبَِ ْشخ ثًَؼهُؾ بهُٕ، و ُٖسوَٖا ثًَؼهُػهشدِْ تًَبًًًُٓناًْإ يُطُس َُسدُناِْ تُنًٓهً
طشيَبُطتِ ثًَؼًٓاسنشاو، يُخؤ بطشيَت، و طُسؤنِ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بؤّ ُٖيُ ئُطُس ثًَىيظتِ نشد 

 .ّ َُصَْذَنشاو َُٖىاس بهاتتًَضىو

بؤّ ُٖيُ بضًَتُ ْاو طفتىطؤنشدٕ يُطٍَُ ُٖس ثًَؼهُػهاسيَهِ  ب. دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ يُ قؤْاغِ يُنُّ
يُثًَٓاو تًَطُيؼتِٓ ثًَؼًٓاسَنإ يإ دياسنشدِْ طؤسِاْهاسيًُ داوانشاوَنإ بؤ ئُوَّ  َُٖىويإيإ  ئؤفُس

 قُبىيهشاوبًَت، و صآًِْ ًْاصّ ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس بؤ ئُجناَذاِْ ئُّ دؤسَ طؤسِاْهاسيًاُْ.

ىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ يُ نؤتايٌ قؤْاغِ يُنَُذا ئُّ سيَهاساُّْ خىاسَوَ ثُيشَِو دـ. ثًَ
 بهات:

. سَتهشدُْوَّ ئُو تُْذَساُّْ ثًَذاويظتًًُ بُٓسَِتًًُنإ يإ ْضَرتئ ئاطتِ داوانشاوّ بُدًَطُياْذٕ يإ 1 
يإ  بطؤسِدسئَ بؤ بُدًًََٗٓاٌْ داوانشاوَنإ،يَت يإ ْانش ،َاوَّ دًَبُدًَهشدِْ داوانشاو بُدٌَ ْآًَٖٔ

  .ّ الواصيٌ ديهُيإ يُخؤطشتىوَ، ئَُُؾ وادَنات ئُّ تُْذَساُْ وَالَذَس ُْبٔسَطُصئُواُّْ 

َناِْ َُٖيظُْطاْذٕ و َُسدُناِْ طشيَبُطت بؤ ًَٖٓاُْدّ ثًَىَسو  تُنًٓهٌُ خُطًَُت. َُٖىاسنشدِْ 2
صؤستشئ بشِّ نًَربِنَِ و سووْهشدُْوَّ ًَتؤدناسيٌ طىجناوّ َُٖيظُْطاْذٕ بؤ يُبُسضاوطشتِٓ بزاسدَ 

 دايآْاوَ. ئؤفُسدًاواصَنإ نُ ثًَؼهُػهاساِْ 
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 قؤْاغِ دووَّ

ًُناًْإ يُ قؤْاغِ يُنُّ سَتُٓنشاوُْتُوَ تُنًٓهً ئؤفُسَطؼت ثًَؼهُػهاساِْ ئُو تُْذَساُّْ  -يُنُّ
باْطًَٗؼت دَنشئَ بؤ ثًَؼهُػهشدِْ ئُو تُْذَساُْيإ نُ بُػًَىَّ نؤتايٌ ْشخ بؤداْذساوٕ ثاَيجؼت بُ 
دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَّ َُٖىاسنشاو، و بُثًَِ ئُو َُسداُّْ ناسيإ ثًَذَنشيَت و دَطُالتِ 

ًُنإ تُنًٓهًًىًََٓتاُّْ داْاوَ، و باْطًَٗؼتُنُ بؤ طؼت ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَسَ طشيَبُطتهشدٕ يُّ دؤن
ِْ ثًَؼهُػهشدِْ طُسَْتِ ودًََْشدسيَت ئُواُّْ يُ قؤْاغِ يُنُّ سَت ُْنشاوُْتُوَ يُطٍَُ ثًَىيظتبى

يُواُّْ تُْذَس، وَ بؤ َظؤطُسّ بُسدَواَِ قؤْاغِ دووَّ ثًَىيظتُ بُالّ نُّ دوو تُْذَس مبًَُٓٓوَ 
بشِطُّ )دـ(، يُطٍَُ سَضاونشدِْ ثىوضٍَُ ُْبىوِْ سيَهاسَناِْ  ثًَِسَتهشدُْوَ ُْياًْطشتؤتُوَ بُ

طشيَبُطتهشدٕ ئُطُس يُى ثًَؼهُػهاسّ تُْذَس يًَُْىإ ئُواُّْ قؤْاغِ يُنًَُإ بشِيىَ تُْذَسّ خؤّ يُ 
 قؤْاغِ دووَّ ثًَؼهُؾ بهات.

طشيَبُطتهشدٕ نُ يُ )بُػِ دووَّ( دَقًإ يُطُس نشاوَ يُطُس سيَهاسَناِْ ئُو سيَهاساُّْ  -دووَّ
طشيَبُطتهشدٕ بؤ نَُهشدُْوَّ بُدوو قؤْاغ ثًادَ دَنشئَ، دطُ يُو َُٖىاسنشدْاُّْ يُّ َاددَيُ دَقًإ 

 يُطُس نشاوَ.

 

 نشخةكاى  )ليزنةكانى كشيَو( ئؤفةسىشيَواصى داواكشدنى  – 43 -ماددةى 

Use of request for quotations (Shopping) method  

و خضَُتطىصاسيًُنإ  ناسْشخُنإ بُطُس طشيَبُطتهشدٕ يُطُس ناال و  ئؤفُسّػًَىاصّ داوانشدِْ 
دًَبُدًَهشدِْ  بُٖاو سيَهظاصيًاُّْ يُ سيَُٓايًُناِْ ثًادَ دَنشيَت، يُطٍَُ سَضاونشدِْ تًَجُسِ ُْبىوٕ يُو

ْشخُنإ ػًَىاصيَهِ طادَيُ بؤ ئُو  ئؤفُسّبىددُّ طاالُْ يُ ُٖسيَِ دَقًإ يُطُس نشاوَ، و ػًَىاصّ 
 دَنشيَت بُناسبًَٗٓشيَت بؤ طشيَبُطتهشدٕ يُطُس:( تُْٗا )سـشًا بُٖايُنِ نًَُإ ُٖيُ وطشيَبُطتهشدْاُّْ 

ِ تايبُت بُ دَطُالتِ خُطًَُتبؤ  ًًُِوَ بُسدَطنت و بُتايبُتئُو ناال ثًَىاُْيًاُّْ يُ سووّ باصسطاْ -يُنُّ
 و بُسصتشئطشيَبُطتهشدٕ دسوطت ُْنشاوٕ، ناتًَو تًَضىوّ َُصَْذَنشاوّ طشيَبُطت صياتش بًَت يُ

 دًَبُدًَهشدِْ بىددُّ طاالُْ يُ ُٖسيَِ دياسنشاوَ. ُّ يُ ثاػهؤّ )أ( و سيَُٓايًُناِْئاطت

ئاطتِ دياسنشاو يُ  صَْذَنشاويإ صياتش ًًُْ يُ بُسصتشئبضىونُناِْ ئُواُّْ تًَضىوّ َُ ناسَ -دووَّ
 دًَبُدًَهشدِْ بىددُّ طااَلُّْ ُٖسيَِ. ُناِْو سيَُٓايً ثاػهؤّ )أ(
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ئاطتُّ يُ  تشئبُسص وخضَُتطىصاسيًُ ْاساويَزناسيًُنإ، ئُواُّْ تًَضىوّ َُصَْذَنشاويإ صياتش ًًُْ يُ -طًَُّ
 ػهؤّ )أ( و سيَُٓايًُناِْ دًَبُدًَهشدِْ بىددُّ طااَلُّْ ُٖسيَِ دياسنشاوَ.ثا

 

 نشخةكاى ئؤفةسىسيَكاسةكانى طشيَبةطتكشدى بةثيَى شيَواصى داواكشدنى  – 44 -ماددةى 

Procedures for the request for quotations (Shopping) method 

( 43ْشخُنإ بُثًَِ َاددَّ ) ئؤفُسّناتًَو دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ ػًَىاصّ داوانشدِْ 
 بُناسدًًَََٖٓت، ئُّ سيَهاساُّْ خىاسَوَ ثًادَ دَنشئَ:

دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ ئؤفُسّ ْشخ بُْىوطشاو داوا دَنات يُ صؤستشئ رَاسَّ ثًَؼهُػهاساِْ  -يُنُّ
ًُوَ يُتىاْادابًَت، وَ ئُّ رَاسَيُ يُ طَِ نَُرت ُْبًَت َُطُس بابُتِ تُْذَس نُ يُ سووّ نشداسَنً

طشيَبُطتهشدُْنُ يُ الٍ طَِ دابًٓهاس/ بَُيًَٓذَس دَطت ُْنُويَت. دَنشيَت داواّ رَاسَيُنِ نَُرتّ 
بهشيَت يُ ناتِ  ئؤفُسْشخُنإ بهشيَت ناتًَو بَِ نُيهُ يإ يُ تىاْاداًًُْ داواّ طَِ  ئؤفُسّ
و  نشدِْ ػىيَِٓ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ يإ رَاسَّ ئُو دابًٓهاس/بَُيًَٓذَساُّْ بُسدَطنت و قُباسَسَضاو

 و ناتِ ثًَىيظت بؤ سادَطتهشدٕ. تًَضىوبُٖاّ طشيَبُطتهشدٕ و 

ثًَىيظتُ داواناسيًُنُ سووْهشدُْوَيُنِ سووٕ بُ ثًَذاويظتًًُناِْ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ يُ سووّ  -دووَّ
و بشِو َُسز و ناتِ سادَطتهشدٕ و وادَّ دياسنشاو بؤ ثًَؼهُػهشدٕ و ُٖس ثًَذاويظتًًُنِ ديهُّ  سدؤ

تايبُت بُو ػًَىَيُّ يُّ سيَُٓايًُ دياسنشاوَ، يُخؤ بطشيَت و ناتِ ثًَىيظتًؽ دَدسيَتُ ثًَؼُػهاساِْ تُْذَس 
ْشخُنإ، و سيَطُ دَدسيَت بُُٖس ثًَؼهُػهاسيَهِ تُْذَس يُى  ئؤفُسّبؤ ئاَادَنشدٕ و ثًَؼهُػهشدِْ 

 ثًَؼهُؾ بهات و ْانشيَت بطؤسِدسيَت يإ داْىطتاِْ يُطُس بهشيَت. ئؤفُس

َّ نَُرتئ ْشخِ ثًَؼهُؾ ئؤفُسدَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ فُسَاًَْهِ نشئِ بؤ ثًَؼهُػهاسّ ئُو  -طًًَُّ
ديَتُدّ،  ًَذاويظتِ ديهُّ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدِْ يٌَو َُسدُناِْ سادَطتهشدِْ و ث نشدووَ

 دَسدَنات.
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 شيَواصى طشيَبةطتكشدى لةطةلَ تاكة طةسضاوة – 45 -ماددةى 

Use of single or sole-source method 

( يُّ دَنشيَت طشيَبُطتهشدِْ طؼيت بُ ػًَىاصّ طشيَبُطتهشدٕ يُطٍَُ تانُ طُسضاوَ تُْٗا )سـشًا
 :ئُجناّ بذسيَت ىاسَوَساَيُتاُّْ خ

ٌ يإ تىاْاّ ُٖيُ يُطُس بُديًَٗٓاِْ تُنًٓهناتًَو تُْٗا يُى ثًَؼهُػهاسّ تُْذَس تىاْاّ  -يُنُّ
ثًَذاويظتًًُناِْ طشيَبُطتهشدٕ، يإ تُْٗا يُى ثًَؼهُػهاسّ تُْذَس نُ َافِ بُتُْٗايٌ )سـشٍ( 

 ٌ داوانشاوبناس يإ بُدًَطُياْذِْ خضَُتطىصاسقؤسخهاسيٌ ُٖيُ بؤ دسوطتهشدِْ ناال يإ دًَبُدًَهشدِْ 
 و دًَطشَوَيُنِ طىجناوّ ديهُ ًًُْ.

يُو طٓىوساُّْ يُ ثاػهؤّ )أ( دَقًإ يُطُس نشاوَ بؤ دابًٓهشدِْ ناال يإ خضَُتطىصاسّ طُسباس   -دووَّ
خضَُتطىصاسّ يإ داَُصساوَ يإ يُ دابًٓهاسّ سَطُٕ، نُ ئاَاجنُنُّ بشيتًًُ يُ طؤسِيِٓ بُػًَهِ ناال يإ 

دسيَزَدإ بُ ناال يإ خضَُتطىصاسٍ يإ داَُصساوَ، و ناتًَو طؤسِيِٓ دابًٓهاس دَبًَتُ َايُّ ْاضاسبىوِْ 
دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بُ نشِيِٓ ناال يإ خضَُتطىصاسٍ نُ ثًَذاويظتًًُ ئاَيىطؤسناسيًُنإ يُطٍَُ ئُو 

 بُ نشدَنًٌ يُ ئاسادإ ْآًًََُٖٓدّ. ناال يإ ثًَذاويظتًًاُّْ

ٌ ييإ ناال يإ خضَُتطىصاس ناسيُو طٓىوساُّْ يُ ثاػهؤّ )أ( دَقًإ يُطُس نشاوَ، ناتًَو   -طًًَُّ
طُسباس ئُواُّْ طشيَبُطتِ سَطُٕ ْاياْطشيَتُوَ ثًَىيظت دَبٔ بؤ باسودؤخِ ْاثًَؼبًًٓهشاو، يإ يُبُس ضُْذ 

ندظتِٓ ثًَىاُْيٌ يُطٍَُ ئُو ناال يإ نُيىثٍُ يإ تُنُٓيؤدًا يإ ٖؤناسيَهِ ثُيىَطت بُ يُ
ِ طُسباس يُ ييإ ناال يإ خضَُتطىصاس ناسخضَُتطىصاسيًاُّْ يُ ئاسادإ، بُدؤسيَو دًانشدُْوَّ 

ٌ يإ ئابىوسيٌ قىسغ دَبًَت، يُطٍَُ سَضاونشدِْ ناساَُيٌ تُنًٓهطشيَبُطتِ سَطُٕ يُبُس ٖؤناسّ 
شيَبُطتهشدِْ سَطُٕ يُ بُدًًََٗٓاِْ ثًَذاويظتًًُناِْ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ و قُباسَّ )فعايًُ( ط

( ْشخ و معقوليةطٓىوسداسّ طشيَبُطتهشدِْ ثًَؼًٓاسنشاو بُساوسد بُ طشيَبُطتهشدِْ سَطُٕ و َاقىَيبىوِْ )
 يإ خضَُتطىصاسيًُ داوانشاوَنإ. ناسُْطىجناوّ دًَطشَوَنإ بؤ ناال يإ 

(، بُو َُسدُّ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ تىاْاّ ُْبًَت الضرورة القصوىيُ ساَيُتِ ُٖسَ ثًَىيظتِ ) -اسَّضى
يُطُس ثًَؼبًًٓهشدِْ ئُو باسودؤخُ تايبُتاُّْ بىوُْتُ ٖؤّ ئُّ ثًَىيظتًًُ يإ دَسئُجناَِ خَُظاسدٍ 

 ( ُْبًَت يإ يُريَش نؤْرتِؤَيٌ ُْبًَت.تلكؤ)
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يإ خضَُتطىصاسيًاُّْ يًَهُوتُّ سووداِْ ناسَطاتًَهٔ،  ناسثًَىيظتِ بُثُيُ )ًَشُ( بُو ناال يإ  -ثًَٓذُّ
ئاَشاصيَهِ ديهُ بؤ طشيَبُطتهشدٕ نشداسَنِ ُْبًَت بُٖؤّ ئُو ناتُّ  نُ دَبًَتُ َايُّ ئُوَّ بُناسًَٖٓاِْ

 بُناسًَٖٓاِْ ػًَىاصَناِْ ديهُّ ثًَىيظتًإ ثًًَُ.

 

 سيَكاسةكانى طشيَبةطتكشدى بةثيَى شيَواصى تاكة طةسضاوة – 46 -ماددةى 

Procedures for the single or sole source method 

باْطًَٗؼتِ ثًَؼهُػهشدِْ تُْذَس ئُوَّ يُ اليُٕ طُسؤنِ دَطُاَلتِ طشيَبُطتهشدُْوَ سَصاَُْذّ  -يُنُّ
تُْذَس دَنشيَت نُ قؤسخهاسٍ ئُو ناال يإ يُطُس دساوَ بُبَِ بُساَبُس ئاساطتُّ ئُو ثًَؼهُػهاسَّ 

خضَُتطىصاسيًاُْيُ يُو طشيَبُطتاُّْ بُ سىنُِ طشوػتُنُيإ قؤسخهاسيني، يإ يُ طشيَبُطتُناِْ 
ضانهشدُْوَّ ػتِ دابًٓهشاوّ ثًَؼىوتش يإ بؤ دابًٓهشدِْ ثاسضُّ يُدَط بؤيإ، و يُّ دؤسَ ػًَىاصَّ 

 ذَس يُ ثًَؼهُػهشدِْ طُسَْتِ تُْذَس دَبىسدسيَت.ثًَؼهُػهاسّ تُْ نُ طشيَبُطتهشدُْ

ناتًَو دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ ػًَىاصّ تانُ طُسضاوَ بُناسدًًَََٖٓت ثاَيجؼت بُو سىنُاُّْ يُ  -دووَّ
( ئاَارَيإ ثًَهشاوَ، ئُوا َُٖيذَطتًَت بُ ئاَادَنشدِْ 45بشِطُناِْ )يُنُّ تاوَنى ثًَٓذَُِ َاددَّ 

و َُسز و ناتِ  و بشِ طشاو بؤ ثًَذاويظتًًُناِْ و ُٖس ثًَذاويظتًًُنِ تايبُت بُ دؤسوَطفهشدًَْهِ ْىو
سادَطتهشدٕ و داواناسيًُنِ ْىوطشاوّ ثًَؼهُػهشدِْ تُْذَس/ يإ ئؤفُسيَهِ ْىوطشاو. وَ بؤّ ُٖيُ 

ت ُٖسوَى بُو َُسدُّ طشيَبُطتهشدُْنُ بُّ ػًَىاصَ سيَهبدشيَ ئؤفُسداْىطتإ بهات يُطٍَُ خاوَٕ تانُ 
 ساَيُتُناِْ ديهُّ طشيَبُطتهشدٕ يُ طشيَبُطتًَهِ ْىوطشاو يإ فُسَاًَْهِ نشِيِٓ ْىوطشاوَوَ.

يُ ناتِ ئُجناَذاِْ ثشؤطُّ طشيَبُطتهشدٕ بُثًَِ ػًَىاصّ تانُ طُسضاوَ، ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ  -طًًَُّ
 ًًُناِْ َظؤطُس بهات.ًُناِْ ثًَذاويظتتُنًٓهًطشيَبُطتهشدٕ بُدًًََٗٓاِْ اليُُْ 

ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ ًَاْشَِوّ )اعتذاٍ( و َاقىَيًُتِ )َعكىيًُ( ْشخُناِْ ئُو  -ضىاسَّ
 طشيَبُطتاُّْ بُػًَىاصّ تانُ طُسضاوَ ئُجناَذساوٕ بُساوسد بُو ْشخاُّْ يُ باصاسِدا باوٕ، َظؤطُس بهات.

شيَبُطتهشدٕ ثاطاوَناِْ بُناسًَٖٓاِْ طشيَبُطتهشدٕ بُػًَىاصّ تانُ ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ ط -ثًَٓذُّ
ِ دابًٓهاس يإ بَُيًَٓذَس، دؤنًىًََٓت بهات بُثًَِ سىنُُناِْ َُٖيبزاسدْطُسضاوَ و ُٖسوَٖا بَُٓاناِْ 

 (.21َاددَّ )
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 شيَواصى جيَبةجيَكشدنى ساطتةوخؤ – 47 -ماددةى 

Use of direct implementation method 

دًَبُدًَهشدِْ ساطتُوخؤ: ئُو ػًَىاصَيُ دَنشيَت فُسَاْطُ سهىًًَُنإ بُناسّ بًَٗٓٔ بؤ  -يُنُّ
و نُسَطتُ بُسدَطتُنإ بُثًَِ  بُ ثؼتبُطنت بُ طُسضاوَ َشؤيٌ و ػاسَصايٌ و ئاًََش ناسَنإدًَبُدًَهشدِْ 

 بشِطُّ )دووَّ(ّ ئُّ َاددَيُ.

  -دووَّ

 تُوخؤ يُّ ساَيُتاُّْ خىاسَوَ بُناسدًََٖٓشيَت:أ. ػًَىاصّ دًَبُدًَهشدِْ ساط

 .. ئُو ناسَطاتُ طشوػتًًاُّْ ثًَىيظت بُ سيَهاسّ دَطتبُدَِ دَن1ُٕ

. َُتشطًًُ ضاوَسِواْهشاوَنإ يُ ثًَطُّ دًَبُدًَهشدٕ، بُ دابشِاِْ ئُو ناساُْػُوَ نُ ْاتىاْشيَت خؤيإ يٌَ 2
 دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ يُ دًاتِ بَُيًَٓذَس يُئُطتؤيإ بطشيَت.بُدووس بطشيَت و بُباؾ دَصاْذسيَت نُ 

( يإ يُ مبعجرة)ثُستُواصَٕ  ناسَنإداوانشاوَ دًَبُدٌَ بهشئَ نُّ بًَت يإ  ناساُّْ. ناتًَو بُٖاّ ئُو 3
تُْذَسّ ْاوضُيُنِ دووسٕ، و دَبًَتُ َايُّ خؤدووسخظتُٓوَّ نؤَجاًْا يًَٗاتىوَنإ بؤ ثًَؼهُػهشدِْ 

 .َاقىٍَ ْشخ

ضانهشدُْوَ يإ ْؤرَْهشدُْوَّ ْاثًَؼبًًٓهشاو نُ دًَبُدًَهشدِْ خًَشاّ بَِ دواخظتِٓ  ناسّ. ثًَىيظتِ بُ 4
 ثًَىيظتُ.

بَُيًَٓذَسَ ضاوَسِواْهشاوَنإ ْاتىأْ َُٖيظُْطاْذِْ بؤ بهُٕ و بًطؤسِٕ بؤ بشِّ ػًاو بؤ  ناساُّْ. ئُو 5
 وسَّ يًَذَنُويَتُوَ.ثًَىاُْنشدٕ و َُتشطًٌ طُ

يُ ثًَطُ ػىيَُٓواسيًُنإ يإ  ٌ ثُيىَْذاس بُ سوثًَىنشدٕ )َظىسات( و َُٖيهؤَيني )تٓكًب(تُنًٓه ناسّ. 6
 و ْؤرَْهشدُْوَ يُ ثًَطُ ػىيَُٓواسيٌ و نُيتىوسيٌ و ًََزوويًُنإ. دًَبُدًَهشدِْ ناسَناِْ ضانهشدُْوَ

َاُْوَّ سيَزَيُنِ  و ناسَناِْ طشيَبُطت يُ بَُيًَٓذَسّ طُسُْنُوتىو )طشب( ّيًَظُْذُْوَ. يُ ناتِ 7
 نُ دَنشيَت يُ ضىاسضًَىَّ تىاْاناِْ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ دًَبُدٌَ بهشيَت. ناسنَُِ 

يإ باْطُواص( ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس يُ بُػذاسيهشدٕ يُو نَُهشدُْواُّْ دووباسَ عضوف) سووتًَُٓنشدِْ. 8
 /دووَّ/ص(.38يُطٍَُ سَضاونشدِْ سىنُُناِْ َاددَّ )بؤنشاوَ 

 . ناتًَو ثشِؤرَنُ يُ بُٓسَِتذا يُ ثالِْ طااَلُْ بؤ دًَبُدًَهشدٕ بُػًَىاصّ ساطتُوخؤ يًظتهشاوَ. 9
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(ّ ئُّ َاددَيُ، دَطُالتُناِْ طشيَبُطتهشدٕ 8تاوَنى  1ب. يُطٍَُ سَضاونشدِْ سىنُُناِْ )بشِطُّ أ/
ّ دًَبُدًَهشدِْ ساطتُوخؤ بؤ دًَبُدًَهشدِْ ثشِؤرَناًْإ بُناسبًَٗٓٔ ئُطُس بؤيإ ُٖيُ ػًَىاص

ثًَذاويظتًًُناِْ ػاسَصايٌ و تىاْاّ دًَبُدًَهاسيًإ يٌَ بًَتُدّ، يُ دواّ ئاطاداسنشدُْوَّ ُٖسدوو 
 وَصاسَتِ ثالْذاْإ و داسايٌ و ئابىوسيًُوَ.

بُ بُناسًَٖٓاِْ ػًَىاصّ  ناسَنإو دًَبُدًَهشدِْ  ئُو سيَهاساُّْ دياسنشاوٕ بؤ ثالْذاْإ -طًًَُّ
 ( و ثاػهؤّ )د( دَقًإ يُطُس نشاوَ.48دًَبُدًَهشدِْ ساطتُوخؤ يُ )َاددَّ 

 

 سيَكاسةكانى شيَواصى جيَبةجيَكشدنى ساطتةوخؤ  – 48 -ماددةى 

Procedures for the direct implementation method 

و ثالْذاْإ و  تًَضىوسيَهاسَناِْ بُناسًَٖٓاِْ ػًَىاصّ دًَبُدًَهشدِْ ساطتُوخؤ َُصَْذَنشدِْ  -يُنُّ
و  ت و يًَجشطًُٓوَ بُثًَِ ئُّ َاددَيُثُسػتًهشدٕ و سادَطتهشدٕ و ساثؤسسَصاَُْذّ و دًَبُدًَهشدٕ و طُس

 ثاػهؤّ )د(، دَطشيَتُوَ.

ُِْ دًَبُدًَهاس طُسثُسػتًهشدِْ طؼيت يُطُس ثشؤطُناِْ ثًَىيظتُ يُطُس اليُِْ طىودَُْذ/ الي -دووَّ
 دًَبُدًَهشدِْ ساطتُوخؤ ثًادَ بهات.

 بُ بُناسًَٖٓاِْ دًَبُدًَهشدِْ ساطتُوخؤ ئَُاُّْ خىاسَوَ يُخؤ دَطشيَت: ناسَنإثالْذاْإ بؤ  -طًًَُّ

 .أ. ئاَادَنشدِْ بىددُيُنِ َُصَْذَنشاو بؤ ثشؤطُناِْ دًَبُدًَهشدٕ

 .دياسنشدِْ ئُو ئاَاْر و ضاالنًًاُّْ ثًَىيظنت بؤ ثشؤطُناِْ دًَبُدًَهشدِْ ساطتُوخؤب. 

دـ. ئاَادَنشدِْ ثالِْ دًَبُدًَهشدٕ و خؼتُّ نات يُطٍَُ سَضاونشدِْ ثًَىيظتبىوٕ بُناتًَهِ تُواو بؤ 
 .دًَبُدًَهشدِْ ُٖس ُْٖطاويَو

نُسَطتُ ثًَىيظتُنإ و ئاًََشَنإ، و تُسخاْهشدٕ و و بشَِناِْ طُسضاوَ َشؤيًُنإ و  . دياسنشدِْ دؤسد
 .خؼتُنشدِْ )دذويُ(  يُ ثالِْ ناسّ ووسدَناسيًُوَ

َ ثُيىَْذاسَنإ نُ يُطُس بَُٓاّ ُٖفتاُْ و/يإ َاْطاُْ تًَضىوـ. ئاَادَنشدِْ َُصَْذَنشاوّ ووسدَناس بؤ ٖ
نشابًَت بُ ػًَىاصّ ثالِْ تًَضىوّ ُٖفتاُْ  ، دابُؾثُيشَِونشاوَيُ ضىاسضًَىَّ ئُو سيضبُْذيًُّ يُ بىددُ 

 .و/يإ َاْطاُْ

 و. داَُصساْذِْ طُسثُسػتًاس يُ ثًَطُنُدا.
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يُ اليُٕ فُسَاْطُ  بشَِنإو ديضائ و خؼتُّ  ثًَىيظتُ ساطتُوخؤ يًَهؤَيًُٓوَناِْ ثشؤرَ -ضىاسَّ
سهىًًَُنُ يإ يُ سيَطُّ نُستِ تايبُتُوَ )ْىوطًٓطُ يإ نؤَجاًْاّ ساويَزناسٍ( ئاَادَ بهشيَت بُ 

ّ َُصَْذَنشاوّ تًَضىو%(ّ 31. دَنشيَت سيَزَيُى نُ يُ )تًَضىوَُبُطتِ نَُهشدُْوَّ نات و 
إ بًاًٌْ بهشيَت بُو َُسدُّ ثًَذاويظتًًُناِْ بَُيًَٓذَسيَهِ ًَْىخؤيٌ ي بظجًَشدسيَتُصياتش ُْبًَت  ناسَنإ

 ػاسَصايٌ و يًَٗاتىويٌ ثًَىيظت بُ ثشؤرَنٍُ يٌَ بًَتُدّ.

بُ ػًَىاصّ دًَبُدًَهشدِْ ساطتُوخؤ بُّ ػًَىَيُّ خىاسَوَ دؤنًىًََٓت  ناسثًَىيظتُ دًَبُدًَهشدِْ  -ثًَٓذُّ
 بهشيَت:

إ يُطُس بَُٓاّ و دؤنًىًََٓتهشدًْ و ئاًََشَنإ يُ ثًَطُ طتُو نُسَ أ. ضاوديَشيهشدِْ بُناسًَٖٓاِْ دَطتِ ناس
 تُناِْ سؤراُْ.سؤراُْ يُ ساثؤس

و دؤنًىًََٓتهشدِْ يُطُس بَُٓاّ سؤراُْ، و َُٖيظُْطاْذِْ  ب. ضاوديَشيهشدِْ بُسَوثًَؼضىوِْ ناس يُ ثًَطُ
نإ و َ ُْختًُٓيًُتًَضىوو  طتُو نُسَ َناِْ دَطتِ ناستًَضىويُطُس بَُٓاّ ُٖفتاُْ يُطٍَُ سَضاونشدِْ 

 .اُّْ ٖاتىوُْتُدّتًَضىوئُو 

و خُسدًًُ داسايًُنإ بُػًَىَيُنِ ْاوبُْاو  ناسَنإت دَسباسَّ بُسَوثًَؼضىوِْ دـ. ثًَؼهُػهشدِْ ساثؤس
 بؤ اليُِْ طىودَُْذ و/يإ دًَبُدًَهاس.

بؤ سيَهظاصيًُناِْ ووسدبًًٌٓ و ثًَىيظتُ ثشؤطُناِْ دًَبُدًَهشدِْ ساطتُوخؤ ًَهُض بهشئَ  -ػُػُّ
 و يُ دَسَوَ. ضاوديَشيٌ يُ ْاوَوَ
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 بةشى ضواسةم

 طشيَبةطتى خضمةتطوصاسيي ساويَزكاسي

Procurement of consultancy services 
 

 يةكةم لقى

 ئؤفةسةكاىبانطًيَشتكشدى بؤ ثيَشكةشكشدنى 

Solicitation of proposals 
 

 كانى ساويَزكشدى ئؤفةسةشيَواصى داواكشدنى  – 49 -ماددةى 

Use of request for consultancy proposals method 

بُناسبًًََٗٓت، بؤ  ئؤفُسَنإثًَؼهُػهشدِْ  داواناسيٌثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ ػًَىاصّ 
هُّ طشيَبُطتهشدٕ بُناسبًَٗٓشيَت طشيَبُطتهشدٕ يُطُس خضَُتطىصاسيًُ ساويَزناسيًُنإ، َُطُس ػًَىاصيَهِ دي

( دياسنشاوٕ، ثًادَ 58( تاوَنى )51بُثًَِ ئُّ سيَُٓايًُ، و ثًَىيظتُ يُطُسّ ئُو سيَهاساُّْ يُ َاددَناِْ )
 بهات.

 

 بؤ خضمةتطوصاسيي ساويََّزكاسي ئؤفةسةكاىداواكشدنى ثيَشكةشكشدنى  - 51 -ماددةى 

Solicitation of proposals for consultancy services 

ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ يُنُّ ػت يًظتًَهِ نىستهشاوَ بُالّ نُّ يُ طٌَ يُو  -يُنُّ
ساويَزناساُّْ تىاْايإ ُٖيُ بؤ بُدًَطُياْذِْ خضَُتطىصاسّ داوانشاو ئاَادَ بهات بؤ َظؤطُسنشدِْ 

 (.فعاٍنًَربِنًَِ ناسا )

ئاطتُّ يُ ثاػهؤّ )أ( طشيَبُطت صياتش دَبًَت يُو بُسصتشئ صَْذَنشاوّ ناتًَو تًَضىوّ َُ -دووَّ
و بُ َُبُطتِ ئاَادَنشدِْ يًظتِ نىستهشاو، ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ  دياسنشاوَ
، نُ باَلونشدُْوَيإ صؤس طىصاسػتهشدٕ يُ طشْطًذإ يُ دوو سؤرْاَُّ سؤراُْ داواناسيٌّ باْطُواص
ِ فُسًٌَ يُندشاوّ طشيَبُطتهشدُْ طؼتًًُنإ نُ بُثًَِ َاددَّ ًو يُطُس دَسواصَّ ئُيًهرتؤْفشاواُْ، 

َنُ يُ باْطُواص/دَيُّ و ياصدَّ( بشِياسدساوَ، باَلو بهاتُوَ. دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بؤّ ُٖيُ 71)
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َنُ باْطُواصو بهاتُوَ. يإ ثًؼُيٌ، باَل تُنًٓهِباَلونشاوَيُنِ باصسطاٌْ ثُيىَْذاس يإ باَلونشاوَيُنِ 
( يُخؤ دَطشيَت. وَ يُّ 12وادَّ نؤتايٌ ثًَؼهُػهشدِْ طىصاسػتهشدٕ يُ طشْطًجًَذإ بُثًَِ َاددَّ )

 بُٓسَِت َُٖيٓاطُْطًَٓذسيَت. ٍقؤْاغُ ناديشّ ساويَزناس

ساويَزناساُّْ يُ  بؤ ئُو ئؤفُسَنإثًَؼهُػهشدِْ  داواناسيٌثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ  -طًًَُّ
ئُو صاًْاسيًُ ثًَىيظتاُْ  ئؤفُسَنإثًَؼهُػهشدِْ  داواناسيٌيًظتِ نىستهشاوَ ٖاتىوٕ، دَسبهات. ثًَىيظتُ 

 ئؤفُساُْئُو  ،يُخؤ بطشيَت بؤ ئُوَّ يُ ناتًَهِ طىجناودا بتىأْ بُػذاسبٔ يُ سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕ
ًًُناِْ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ، بُو صاًْاسيًاُْؾ نُ يُ َاددَّ ثًَؼهُؾ بهُٕ نُ وَالَذَسَ بؤ ثًَذاويظت

 ( ئاَارَيإ ثًَهشاوَ.51)

 

 ساويَزكاسييةكاى ئؤفةسةثيَشكةشكشدنى  داواكاسييناوةسِؤكى  – 51 -ماددةى 

Contents of request for consultancy proposals 

 ساويَزناسيًُنإ ئَُاُّْ خىاسَوَ يُخؤ بطشٕ: ئؤفُسَثًَؼهُػهشدِْ  داواناسيٌثًَىيظتُ  -يُنُّ

 و ْاوًْؼاٌْ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ. أ. ْاو

 ناِْ ثٌَ ئاَادَ بهشيَت.ئؤفُسَب. صَإ يإ ئُو صَاْاُّْ ثًَىيظتُ 

 (.12بُثًَِ َاددَّ ) ئؤفُسَنإو ػىئَ و وادَّ نؤتايٌ ثًَؼهُػهشدِْ  دـ. سيَطُ

بُس يُ  ئؤفُسَنإد. ئاَارَنشدٕ بُوَّ َافِ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ ثاسيَضساوَ يُ سَتهشدُْوَّ طؼت 
 .طجاسدٕدَسنشدِْ ْىوطشاوّ 

( ئُّ ئُسنُ، بُ وَطفهشدٕ و تايبُتهاسيًُ Terms of Reference - TORٖـ. َُسدُ َُسدُعًًُناِْ )
اوَناًْؼُوَ، ُٖسوَٖا ئُو ػىيَُّٓ ثًَىيظتُ ثًَىيظتُناِْ خضَُتطىصاسيًُ ساويَزناسيًُ داوانش
 ِ ثًَىيظت بؤ ثًَؼهُػهشدِْ خضَُتطىصاسيًُنإ.ًخضَُتطىصاسيًُناِْ يٌَ دابني بهشيَت، و َاوَّ صََُْ

و بُ  ٌ و داسايًُنإ يُ صَسفِ دًاّ داخشاوّ َؤسنشاوَوَتُنًٓه ئؤفُسَو. ثًَذاويظتًًُناِْ ثًَؼهُػهشدِْ 
 اوانشاوٕ.رَاسَّ ئُو نؤثًاُّْ د

 ٌ و داسايًُنإ.تُنًٓه ئؤفُسَص. منىوُْناِْ ئاَادَنشدِْ 

 بُناس بًَٗٓذسئَ. ئؤفُسَنُح. دساو يإ ئُو دساواُّْ ثًَىيظتُ يُ ُٖرَاسنشدٕ يإ طىصاسػتهشدِْ ْشخِ 
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داسايٌ، و سووْهشدُْوَّ ئُوَّ ئايا طشيَبُطتِ طىرَُّ بشِاوَ  ئؤفُسّط. ػًَىاصّ داسػتِٓ 
َناِْ خضَُتطىصاسيًُنإ و طؼت خُسدًًُناِْ ساويَزناسّ ثُيىَطت بُ تًَضىوٓذسيَت، ئُوَّ بُناسدًََٖ

ثًَؼهُػهشدِْ خضَُتطىصاسيًُناُْوَ دَطشيَتُوَ يإ طشيَبُطتِ صََُِْ بُناسدًََٖٓذسيَت، ئُوَّ ثًَذاِْ 
 اُّْتًَضىوبُثًَِ طشيَبُطتُنُوَ يُ طُس بَُٓاّ ناتِ ساطتُقًُّٓ بُطُسبشدوو يُ ئُسنُنُ دَبًَت و ئُو 

ّ ْشخ يُ َُٖيظُْطاْذٕ َتُاُّْ ثًَىَسػًاوّ وَسطشتُٓوَٕ ئُواُّْ ساويَزناس دووضاسيإ دَبًَت، َُطُس 
 ثًَهشابًَت.

ًاُّْ يُ اليُٕ ساويَزناساُْوَ تُنًٓهً ئؤفُسَاُّْ بُناسدًََٖٓذسئَ بؤ َُٖيظُْطاْذِْ ئُو ثًَىَسٍ. ئُو 
ًُنإ تُنًٓهً ئؤفُسَْضَرتئ ئاطتِ ئُو خااَلُّْ ثًَىيظتُ و ، ثًَىَساُْثًَؼهُػهشاوٕ، و نًَؼِ سيَزَيٌ ئُّ 

 بُدَطتِ بًَٗٓٔ.

ًُناًْإ منشَّ تُنًٓهً ئؤفُسَداسايًُناِْ ئُو ساويَزناساُّْ  ئؤفُسَى. سيَهاسَناِْ نشدُْوَّ ئاػهشاّ 
و  ،ًْإ ُٖيُثًَىيظتِ ًَٖٓاوَ بُ ئاَادَبىوِْ ئُو ساويَزناس يإ ئُو ْىيَُٓساُْيإ نُ ًْاصّ ئاَادَبىو

ًُناًْإ منشَّ تُنًٓهً ئؤفُسَئُو ساويَزناساُّْ  داسايًُناِْ ئؤفُسَئاَارَ بهات بُوَّ سووْهشدُْوَيُى 
 ثًَىيظتِ ًَُْٖٓاوَ بُبَِ نشدُْوَ دَطُسِيَٓذسيَُٓوَ.

 داسايًُناِْ ساويَزناسإ. ئؤفُسٍَ. ػًَىاصّ دياسنشدِْ منشَنإ و نًَؼِ سيَزَيٌ 

 /دووَّ(.21بُثًَِ َاددَّ ) بزاسدَُٕٖيّ. ػًَىاصّ 

و ْشخِ خُسدهشدِْ ناسثًَهشاو بؤ  ئؤفُسٕ. ئُو دساوَّ بُناسدًََٖٓذسيَت بؤ َُٖيظُْطاْذٕ و بُساوسدنشدِْ 
، يإ سووْهشدُْوَّ بُناسًَٖٓاِْ ْشخِ ئُو خُسدهشدُّْ ئؤفُسَنإطؤسِيِٓ بؤ دساوّ ْشخِ 

 سيَهُوتًَهِ دياسنشاو باَلوّ دَناتُوَ.داَُصساوَيُنِ داسايٌ دياسنشاو يُ 

و ْاوًْؼاِْ رَاسَيُى يُ بُسثشطإ يإ ناسَُْذاِْ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ ئُواُّْ  و وَصيفُ غ. ْاو
و دابًٓهشدِْ صاًْاسّ  ئؤفُسَنإساطتُوخؤ يُطٍَُ ثًَؼهُػهاساِْ  ثُيىَْذيٌساطجًَشدساوٕ بُ ئُجناَذاِْ 

 ِ طشيَبُطتهشدٕ بُبَِ دَطتًَىَسداِْ ًَْىَْذطريإ.بؤيإ دَسباسَّ سيَهاسَناْ

ؾ. سووْهشدُْوَيُى دَسباسَّ سيَطُّ دَطتهُوتِٓ ساويَزناسإ بؤ سووْهشدُْوَّ دؤنًىًََٓتُناِْ 
، و ًْاصّ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ، ئُطُس ُٖبًَت، بؤ ئؤفُسَنإثًَؼهُػهشدِْ  داواناسيٌ

ىاْاّ سيَهدظتِٓ طُسداِْ يُّ قؤْاغُ، و بىوِْ ت ئؤفُسَنإنؤبىوُْوَنشدٕ يُطٍَُ ثًَؼهُػهاساِْ 
 .َُيذاًٌْ

 ف. َُسدُنإ و منىوُّْ ئُو طشيَبُطتُّ يُ ًَْىإ ُٖسدووال ئُجناّ دَدسيَت.
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 (.63م. ئاطاداسنشدُْوَيُى دَسباسَّ َافِ ساويَزناسإ يُ ثًَؼهُػهشدِْ طهااَل بُثًَِ َاددَّ )

 سبىوِْ طشيَبُطت.ظ. ُٖس ثًَذاويظتًًُى بؤ بُسنا

، و ُٖس اليًَُْهِ ديهُّ ئؤفُسَنإؤ ئاَادَنشدٕ و ثًَؼهُػهشدِْ بًُنِ ديهُ ًخ. ُٖس ثًَذاويظت
 سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕ نُ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بُثًَِ ئُّ سيَُٓايًُ دايٓاوَ.

ثًَؼهُػهشدِْ سارَيُنِ ثًَؼىوّ يُ ناتِ بىوِْ صاًْاسّ يُ الّ يُنًَو يُ ساويَزناسإ يُ ئُجناَِ  -دووَّ
( بذاتَِ يُ نًَربِنًَهشدٕ، ثًَىيظتُ يُطُس أفضلية) ثًَؼدظتِٓنُ ثُيىَْذاسَ بُو ئُسنُّ ئًَظتا نُ يُواُْيُ 

دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ طُسدُّ ئُو صاًْاسيًاُْ بؤ طؼت ئُو ساويَزناساُّْ يُ يًظتِ نىستهشاوَٕ دابني 
 ذا.َُٖيبزاسدْيٌ و ػُفافًُت يُ ثشؤطُّ بهات بؤ َظؤطُسنشدِْ دادوَس

 

 (Terms of Reference - TORيةكاى )مةسجةعيمةسجة   - 52 -ماددةى 
ِ خضَُتطىصاسيًُ ساويَزناسيًُ َُسدُعًًُناْثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ دًَبُدًَهشدٕ َُسدُ  -يُنُّ

 .ئؤفُسَنإثًَؼهُػهشدِْ  داواناسيٌداوانشاوَنإ ئاَادَ بهات و بًداتُْاو 

 ئَُاُّْ خىاسَوَ يُخؤ دَطشٕ: َُسدُعًًُنإثًَهٗاتُ طُسَنًًُناِْ َُسدُ  -دووّ

 .و ثًَىيظتِ بؤّ و طشْطِ بؤ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ ٌ طشوػتِ ئُسنُنًُأ. وَطفهشدًَْهِ طؼت

 .ب. َُبُطت و ئاَاجنُناِْ ئُو خضَُتطىصاسيًُ ساويَزناسيًاُّْ داوانشاوٕ

 .خضَُتطىصاسيًُ ساويَزناسيًُنإ و ئُو ئُسناُّْ ثًَىيظتُ يُطُس ساويَزناس دًَبُدًًَإ بهات دـ. ضىاسضًَىَّ

 .ػتِ ديهُ(و ت، داتا، ُْخؼُ، سوثًَى، )ساثؤس ثًَىيظتُ ثًَؼهُؾ بهشئَ (خمشداتد. ئُو دَسٖاويَؼتاُّْ ) 

َُتطىصاسيًُ ساويَزناسيًاُّْ و داتاّ طُسَنًٌ بُسدَطت و ثُيىَْذاس بُو خض ت و يًَهؤَيًُٓوَٖـ. ساثىس
 .داوانشاوٕ

و. وَطفهشدٌْ ُٖس طىاطتُٓوَيُنِ تُنُٓيؤدًا يإ ػاسَصايٌ يُ ًَْىاًْؼًاْذا سآًَٖاِْ ثًَىيظت و 
 .ٌ ثُيىَطت بُو تانُ نُطاُّْ ثًَىيظتًًإ بُ سآًَٖإ ُٖيُيووسدَناس

ثًَؼهُػهشدِْ خضَُتطىصاسيًُ ساويَزناسيًُنإ  ص. ئُسى و يًَٗاتىويٌ ئُو فُسَاْبُسَ طُسَنًًاُّْ ثًَىيظنت بؤ
 .و َُصَْذَنشدِْ َُوداّ بُػذاسيهشدًْإ يُّ ئُسنُ

 .ٔذا ثًَؼهُؾ دَنشيَيتًا طىصاسيًُنإح. ئُو ثًَطُيُّ خضَُت
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ِ سادَطتهشدِْ دَسٖاويَؼتُ داوانشاوَنإ و سيَهُوتِ دَطتجًَهشدِْ ساويَزناسّ بشاوَ بُ ًط. خؼتُّ صََُْ
 .ثًَؼهُػهشدِْ خضَُتطىصاسيًُناِْ

( ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ ثًَؼهُػًإ بُ ساويَزناس بهات يُ )َذخالتٍ. ئُو تًَدشاواُّْ 
ناتِ بُدًَطُياْذِْ ئُسنُناِْ )وَى يًَهؤَيًُٓوَ يإ خضَُتطىصاسيٌ يإ ناسَُْذ يإ ئاطاْهاسٍ يإ ئاًََش 

 .و ػتِ ديهُ(

 .تاُّْ ساويَزناس ثًَؼهُػًإ دَناتَُسدُناِْ ئُو ساثؤسو  ى. سيَهاس

 ٍ. ُٖس ػتًَهِ ديهُّ ثُيىَْذاس نُ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بُباػِ بضاًَْت.

ُْسَاُْ )َشٕ( بٔ و صيَذَسِؤ ُْبٔ يُ ووسدَناسيٌ بؤ ئُوَّ ساويَزناسَ  َُسدُعًًُنإثًَىيظتُ َُسدُ  -طًًَُّ
 دناسيٌ تايبُت بُ خؤيإ و تًُُ بُٓسَِتًًُناِْ ناس ثًَؼًٓاس بهُٕ.نًَربِنًَهاسَنإ بتىأْ ًَتؤ

 

 ى دووةملق

 ئؤفةسثيَشكةشكشدى و يةلَظةنطانذنى 

Submission and evaluation of proposals 

 

 سيَكاسةكانى ثيَشكةشكشدى و يةلَظةنطانذى و يةلَبزاسدى – 53 -ماددةى 

Submission, evaluation and selection procedures 

و  و داخشاو و يُ دوو صَسفِ يًَهرتدًا ٌ و داسايٌ يُ َُٖإ ناتذاتُنًٓه ئؤفُسّثًَىيظتُ ُٖسدوو  -يُنُّ
ٌ و تُنًٓه ئؤفُسَّؤنشاو يُْاو يُى صَسفذا ثًَؼهُؾ بهشئَ، و ًٖض َُٖىاسنشدًَْو يُطُس ُٖسدوو 

 قُبىٍ ْانشيَت. ئؤفُسداسايٌ يُ دواّ وادَّ نؤتايٌ ثًَؼهُػهشدِْ 

ٌ و داسايٌ تُنًٓه ئؤفُسّبشاوَ ثاَيجؼت بًَت بُ َُٖيظُْطاْذِْ ُٖسدوو  ئؤفُسِّ َُٖيبزاسدْثًَىيظتُ  -دووَّ
دَقًإ يُطُس نشاوَ، يُ ًَْىاًْؼًاْذا  ئؤفُسثًَؼهُػهشدِْ  داواناسيٌو نًَؼِ سيَزَيًإ نُ يُ  ثًَىَسبُثًَِ 

يُطُس بَُٓاّ  َُٖيبزاسدٕ(، يإ ػًَىاصّ QCBS) تًَضىوايًيت و يُطُس بَُٓاّ نى َُٖيبزاسدٕػًَىاصّ 
دوو قؤْاغِ َُٖيظُْطاْذًْإ بؤ  ئؤفُسَنإ(. ثًَىيظتُ LCSيُطٍَُ نىايًتًًَهِ قُبىيهشاو ) تًَضىونَُرتئ 

 ئؤفُسًَُنإ و دووًََإ بؤ َُٖيظُْطاْذِْ تُنًٓهً ئؤفُسَيُنًَُإ بؤ َُٖيظُْطاْذِْ  .بهشيَت
 داسايًُنإ.
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 تيَضوولةطةس بهةماى كوالييت و  يةلَبزاسدىشيَواصى  – 54 -ماددةى 

Quality and Cost-Based Selection - QCBS 

ِ ساويَزناس يُطُس بَُٓاّ َُٖيبزاسدْ ،(QCBS) تًَضىويُطُس بَُٓاّ نىايًيت و  َُٖيبزاسدٕػًَىاصّ  -يُنُّ
 ئؤفُسٌَ و داسايٌ يُ اليُٕ ئُو ساويَزناساُّْ تُنًٓه ئؤفُسّباػرتئ منشَّ ٖاوبُػِ ُٖسدوو 

و نًَؼِ سيَزَيًإ نُ  ثًَىَسبُثًَِ  يُخؤ دَطشيَت ًُناًْإ ْضَرتئ منشَّ طُسنُوتًٓإ بُدَطتًَٗٓاوَتُنًٓهً
 دَقًإ يُطُس نشاوَ. ئُّ ػًَىاصَ يُّ ساَيُتاُّْ خىاسَوَ بُناسديَت: ئؤفُسثًَؼهُػهشدِْ  داواناسيٌيُ 

 .بُػًَىَيُنِ سِووٕ و ووسد دياس بهشئَ َُسدُعًًُنإناتًَو دَنشيَت ضىاسضًَىَّ ناس يُ ئُسى و َُسدُ أ. 

ب. ناتًَو دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ و ساويَزناسإ دَتىأْ َاوَناِْ ناسّ ناديشَنإ يُ دًَبُدًَهشدِْ ئُسى 
َناِْ ديهُّ طُس ساويَزناس بُ تًَضىونإ و و ئُو َاوَيُّ بُدًَطُياْذِْ ئُسنُنُ ثًَىيظتًُتِ و تًَدشاوَ

 ووسدَناسيًُنِ َاقىٍَ َُصَْذَ بهُٕ.

ٌ و تُنًٓه ئؤفُسّيُطُس بَُٓاّ َُٖيظُْطاْذِْ يًَذًانشاو بًَت بؤ ُٖسدوو  َُٖيبزاسدٕثًَىيظتُ  -دووَّ
داسايًُوَ يُطٍَُ دياسنشدِْ ثًُبُْذّ ساويَزناسَنإ يُطُس بَُٓاّ ٖاونًَؼُيُنِ دًَطرينشاو يُ 

 بُثًَِ بشِطُّ )يُنُّ(. ئؤفُس داواناسيٌ

ًُناِْ ساويَزناسَ بُػذاسبىوَنإ تُنًٓهً ئؤفُسَداسايًُنإ  ئؤفُسَأ. ثًَىيظتُ بُس يُ نشدُْوَّ  -طًًَُّ
 و ثًُبُْذيًُناًْإ بؤ دياس بهشيَت. َُٖيظُْطاْذًْإ بؤ بهشيَت و منشَو  بهشيَُٓوَ

 داواناسيًٌُنإ يُو نات و ػىيَُّٓ يُ تُنًٓهً ئؤفُسَب. ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ 
ظتُ دياسنشاوٕ بهاتُوَ بُ ئاَادَبىوِْ ئُو ساويَزناسَ بُػذاسبىوَّ ًْاصّ ُٖيُ. ثًَىي ئؤفُسثًَؼهُػهشدِْ 

داسايٌ  ئؤفُسّيُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ ْاوّ ساويَزناسَ بُػذاسبىوَنإ ُٖسوَٖا بىوٕ يإ ُْبىوِْ 
و ُٖس صاًْاسيٌ ديهُّ ثُيىَْذاس بُدَْطًَهِ بًظرتاو خبىيًََٓتُوَ. ثًَىيظتُ يُطُس دَطُاَلتِ  داخشاو

ثًَؼهُؾ  ئؤفُسيإو ساويَزناساُّْ طشيَبُطتهشدٕ نؤْىوطِ نشدُْوَ ئاَادَ بهات و ويَُّٓ بذاتُ ئُ
 نشدووَ.

ثًَؼهُػهشدِْ  داواناسيٌو نًَؼُ سيَزَيًاُّْ يُ  ثًَىَسًُنإ بُ ثًادَنشدِْ ئُو تُنًٓهً ئؤفُسَدـ. 
 ،ًُنإتُنًٓهً ئؤفُسََناِْ َُٖيظُْطاْذِْ ثًَىَسوَ  ،َُٖيظُْطاْذًْإ بؤ دَنشيَت دًَطرينشاوٕ ئؤفُسَنإ

ًُ طُسَنًًُنإ، و َُوداّ طىاطتُٓوَّ يِ و ثالِْ ناس، و ػاسَصايػاسَصايٌ ساويَزناسإ، و ًَتؤدناس
يَو ثؼت ثًَىَسو بُػذاسّ ػاسَصاياِْ ُٖسيَِ، يُخؤدَطشٕ. ثًَىيظتُ نًَؼِ سيَزَيٌ ُٖس  تُنُٓيؤدًا



69 

 

و  ِ ناسيبُخؼشيَتُ ًَتؤدناسببُطتًَت بُ طشوػتِ ئُسنُنُ، يُطٍَُ ئَُُػذا نًَؼًَهِ سيَزَيٌ طُوسَتش دَ
 ُ طُسَنًًُنإ.ًػاسَصاي

ًُناًْإ يُ دواّ نؤتايًٗاتِٓ تُنًٓهً ئؤفُسَداسايًُناِْ طؼت ئُو ساويَزناساُّْ  ئؤفُسَأ.  -ضىاسَّ
َُٖيظُْطاْذًْإ ْضَرتئ منشَّ ثًَىيظتًإ دَسضىواْذووَ، دَنشيَُٓوَ يُبُسدَّ ئُو ساويَزناساُّْ ًْاصّ 
ئاَادَبىوًْإ ُٖيُ. ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ نؤْىوطِ نشدُْوَ ئاَادَ بهات و ويَُّٓ 

 ئؤفُسَداسايٌ ئُو ساويَزناساُّْ  ئؤفُسّثًَؼهُؾ نشدووَ.  ئؤفُسيإبذاتُ ئُو ساويَزناساُّْ 
 بُبَِ نشدُْوَ بؤيإ دَطًَشِدسيَتُوَ. ،ًُناًْإ ْضَرتئ منشَّ ثًَىيظتًإ بُدَطت ًَُْٖٓاوَتُنًٓهً

بُسصتشئ منشَ بذاتُ نُ  ،(تٓاطبـٌٌ )يب. ثًَىيظتُ َُٖيظُْطاْذِْ ْشخ ثؼت ببُطتًَت بُ طًظتًََُهِ سيَزَداس
 داسايًُّ نَُرتئ ْشخِ ُٖيُ. ئؤفُسَ ئُو

ٌ و داسايٌ يُناتِ ثًادَنشدِْ َُٖيظُْطاْذِْ ٖاوبُؾ تُنًٓه ئؤفُسّدـ. نًَؼُّ سيَزَيٌ بؤ ُٖسدوو منشَّ 
ِ ساويَزناسَنإ، ثؼت بُ طشوػت و ئاطتِ ئاَيؤصيٌ ئُسنُنُ يٌ و داسايٌ( بؤ دياسنشدِْ ثًُبُْذتُنًٓه)

 دَبُطتًَت.

نُ يُ  َُٖيبزاسدٕو ػًَىاصَّ  ثًَىَسُ ئُو ساويَزناسَّ ثًُّ يُنَُِ بُدَطتًَٗٓاوَ بُثًَِ ئُو ثًَىيظت -ثًَٓذُّ
، ثَِ بظجًَشدسيَتدَقًإ يُطُس نشاوَ دَطتًٓؼإ بهشيَت و طشيَبُطتِ  ئؤفُسثًَؼهُػهشدِْ  داواناسيٌ

 .ساصيهاسثًًََٗٓاِْ داْىطتإ يُطَُيًذا بُػًَىَيُنِ  يُطٍَُ سَضاونشدِْ نؤتايٌ

دَنشيَت طشيَبُطت داْىطتاِْ بؤ بهشيَت يُطٍَُ ئُو ساويَزناسَّ دَطتًٓؼإ نشاوَ. ثًَىيظتُ  -ػُػُّ
وَنإ و دَسٖاويَؼتُنإ، و و ضىاسضًَىَّ خضَُتطىصاسيًُ ثًَؼًٓاسنشا َُسدُعًًُنإداْىطتاُْنإ َُسدُ 

طشيَبُطتهشدٕ ثًَؼهُػًاِْ دَنات، ُٖسوَٖا تُناِْ سايًهشدِْ ناس، و ئُو ئاطاْهاسيًاُّْ دَطُالتِ ساثؤس
داسايٌ، بطشيَتُوَ، يُطٍَُ ئَُُػذا ْابًَت داْىطتإ ببًَتُ َايُّ ًٖض طؤسِاْهاسيًُنِ بُٓسَِتِ بؤ  ئؤفُسّ

طتإ يُطُس دياسنشاوٕ. ْابًَت داْى َُسدُعًًُنإضىاسضًَىَّ ئُو خضَُتطىصاسيًُ سَطُْاُّْ يُ َُسدُ 
ِ ييًُنإ( بهشيَت يُ ساَيُتِ ناسثًَهشدِْ وَى فانتُسيَو بؤ دياسنشدِْ ثًُبُْذْشخ )نشيَِ خضَُتطىصاس

 .ئؤفُسَنُ

يُطُس دَسواصَّ  طجاسدٕأ. ثًَىيظتُ يُطُس دَطُاَلتِ طشيَبُطتهشدٕ ئاطاداسنشدُْوَّ ًْاصّ  -سُوتُّ
/دَيُّ و ياصدَّ( 71)ِ فُسًٌَ يُندشاوّ طشيَبُطتهشدُْ طؼتًًُناِْ بشِياسدساو بُثًَِ َاددَ ًئُيًهرتؤْ

 باَلو بهاتُوَ.
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بؤ ساويَزناسّ بشاوَ، يُ ساَيُتِ تاُُْْطشتِٓ ًٖض ساويَزناسيَهِ ديهُ، يُ  طجاسدٕب. ثًَىيظتُ ْىوطشاوّ 
 ( سؤر يُ سيَهُوتِ باَلونشدُْوَّ ئاطاداسيًُنُ دَسبهشيَت.7َاوَّ )

ًٌَ يُندشاوّ طشيَبُطتهشدُْ طؼتًًُناِْ ِ فُسًِ نؤتايٌ يُطُس دَسواصَّ ئُيهًرتؤْطجاسدْدـ. صاًْاسيٌ 
 /دَيُّ و ياصدَّ(، باَلو دَنشيَُٓوَ.71بشِياسدساو بُثًَِ َاددَّ )

 

 لةطةلَ كواليتييَكى قةبولكشاو تيَضوولةطةس بهةماى كةمرتيو  يةلَبزاسدىشيَواصى  – 55 -ماددةى 

Least cost selection - LCS 

( بُػًَىَيُنِ LCSيُطٍَُ نىايًتًًَهِ قُبىيهشاو ) تًَضىويُطُس بَُٓاّ نَُرتئ  َُٖيبزاسدٕػًَىاصّ  -يُنُّ
ِ ساويَزناسإ بؤ ئُسنِ ثًَىاُْيٌ خاوَٕ طشوػتِ سؤتًًٌٓ، وَى ووسدبًًٓهشدٕ َُٖيبزاسدْطؼيت طىجناوَ بؤ 

 .ّ ضُطجاويإ ُٖيُثًَىَسو ٌٖ ديهُ، ئُواُّْ ثًادَناسّ و  و ديضايين ئُْذاصَيٌ ْائاَيؤص

يُطٍَُ نىايًتًًَهِ قُبىيهشاو  تًَضىويُطُس بَُٓاّ نَُرتئ  َُٖيبزاسدٕيُ ناتِ ثًادَنشدِْ ػًَىاصّ  -دووَّ
(LCSَسيَهاسَناِْ نشدُْو ،)  ِْ(دا ٖاتىوَ بُناس 54ُٖسوَى يُ َاددَّ ) ئؤفُسو َُٖيظُْطاْذ

َّ ثًَؼهُؾ نشدووَ نُ نَُرتئ ْشخِ ُٖيُ يُ ئؤفُسدًََٖٓشيَت. ئُو ساويَزناسَ بشاوَ دَبًَت ئُوَّ ئُو 
ًُّ يُ تُنًٓهً ئؤفُسًَُناًْإ ْضَرتئ منشَيإ دَسضىواْذووَ يُو تُنًٓهً ئؤفُسَنؤّ ئُو ساويَزناساُّْ 

 دَقًإ يُطُس نشاوَ. ئؤفُسثًَؼهُػهشدِْ  داواناسيٌ

 

 ى طيَيةملق

 شيَواصى ديكة

Other methods 
 

 (CQSلةطةس بهةماى ليًَاتووييةكانى ساويَزكاس ) يةلَبزاسدىشيَواصى  – 56 -ماددةى 

Selection on the basis of consultant’s qualifications -CQS 

دَنشيَت طشيَبُطتهشدٕ يُطُس خضَُتطىصاسيًُ ساويَزناسيًُنإ بُثًَِ يًَٗاتىويًُناِْ ساويَزناس يُّ  -يُنُّ
 :بهشيَت ساَيُتاُّْ خىاسَوَ
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ّ َُصَْذَنشاوّ صياتش ُْبًَت يُو تًَضىوأ. ئُطُس قُباسَّ خضَُتطىصاسيًُ داوانشاوَنإ طٓىوسداس بًَت و 
 .ئاطتُّ يُ ثاػهؤّ )أ( دياسنشاوَ

 .نًَربِنًَهاس ْانات ئؤفُسّب. طشوػتِ خضَُتطىصاسيًُنإ ثًَىيظت بُ ئاَادَنشدٕ و ثًَىَسطشتِٓ 

و ئاَادَنشدٕ و  ئؤفُسثًَؼهُػهشدِْ  داواناسيٌدـ. يُ باسودؤخِ يُْاناو نُ بًاْىو ْادات بُ دَسنشدِْ 
 .َنإئؤفُسَُٖيظُْطاْذِْ نًَربِنًَهاسّ 

يُ ناتِ طشيَبُطتهشدٕ يُطُس خضَُتطىصاسيًُ ساويَزناسيًُنإ يُ طُس بَُٓاّ يًَٗاتىويًُناِْ  -دووَّ
 خىاسَوَ ثُيشَِو بهشئَ:ساويَزناس ثًَىيظتُ ئَُاُّْ 

أ. دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بؤّ ُٖيُ باْطًَٗؼتًَهِ طىصاسػتهشدٕ يُ طشْطًذإ باَلو بهاتُوَ، و ثًَىيظتُ ئُو 
و ػاسَصايًاُّْ ثُيىَْذاسٕ بُو  باْطًَٗؼتُ داوانشدٕ يُ ساويَزناسإ بؤ طىصاسػتهشدٕ يُو تىاْا

 يُثًَٓاو طُيؼنت بُ يًظتِ نىستهشاوَ. خضَُتطىصاسيًاُّْ داوانشاوٕ يُخؤ بطشيَت،

و  ب. دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ باػرتئ ساويَزناس يُ ًَْىإ ئُواُّْ ْاويإ يُ يًظتِ نىستهشاوَدا ٖاتىوَ
ًُ داوانشاوَنإ، دَطًٓؼإ تُنًٓهًباػرتئ يًَٗاتىويٌ و ػاسَصايٌ ُٖيُ بؤ ثًَؼهُػهشدِْ خضَُتطىصاسيًُ 

 دَنات. 

 ئؤفُسيَهِطشيَبُطتهشدٕ َُٖيذَطتًَت بُ داوانشدٕ يُو ساويَزناسَّ دَطتًٓؼإ نشاوَ دـ. دَطُالتِ 
 ٌ و داسايٌ ٖاوبُؾ ثًَؼهُؾ بهات و باْطًَٗؼتِ بهُٕ بؤ داْىطتإ دَسباسَّ طشيَبُطت.تُنًٓه

 

 شيَواصى تاكة ساويَزكاس – 57 -ماددةى 

Engagement of individual consultant - IC 

 دَنشيَت يُطٍَُ تانُ ساويَزناس طشيَبُطت بهشيَت يُّ ساَيُتاُّْ خىاسَوَ: -يُنُّ

 .أ. ئُطُس ئُسنُنُ ثًَىيظت بُ تًًَُهِ ساويَزناساِْ تانُنُطِ ُْنات

 .ٌ طُسباس ُْناتتُنًٓهبُ ثاَيجؼتِ  ب. ئُطُس ئُسنُنُ ثًَىيظت

 ٕ بٔ.َُٖيبزاسد ِساويَزناسّ تاى طشْطرتئ ثًَذاويظتًًُناْ يًَٗاتىويًُناِْدـ. ئُطُس ػاسَصايٌ و 

 ٌد. ئُطُس ثًَىيظتِ ُٖبًَت بؤ ساويَزناسيَهِ تاى بؤ بُدًَطُياْذِْ ئُسنًَهِ دياسنشاو بؤ َاوَيُنِ صََُْ
 دياسنشاودا.
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ُناِْ ئُطُس خضَُتطىصاسيًُ داوانشاوَنإ يُ بُٓسَِتذا ثؼت ببُطنت بُ يًَٗاتىويٌ و ػاسَصايً -دووّ
ساويَزناسّ تاى، ئُوا دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بؤّ ُٖيُ داواّ طىصاسػتهشدٕ يُ طشْطًذإ بهات يُ 

يَو يإ يُ سيَطُّ داواناسيًُنِ ساطتُوخؤ يُ ساويَزناسَ تانُنإ يُ ثًَٓاو، باْطُواصسيَطُّ باَلونشدُْوَّ 
دَطجًَشدسيَت و، و طشيَبُطت بؤ ئُو ساويَزناسَ بُالّ نُّ، بُساوسدنشدِْ يًَٗاتىويٌ طَِ ساويَزناسٍ يًَٗاتى

 َِْ باػرتئ يًَٗاتىويًُ يُطٍَُ سَضاونشدِْ داْىطتاِْ طُسنُوتىوّ طشيَبُطت.نُ خاو

 

 (Single or sole-source selection - SSSشيَواصى تاكة طةسضاوة  ) – 58 -ماددةى 
خضَُتطىصاسيًُ ساويَزناسيًُنإ يُّ ساَيُتاُّْ خىاسَوَ ػًَىاصّ طشيَبُطتهشدٕ يُطٍَُ تانُ طُسضاوَ بؤ 

 ثاطاويإ ُٖيُ:

بؤ دسيَزنشدُْوَّ طشيَبُطتًَو نُ ثًَؼرت يُطُس بَُٓايُنِ نًَربِنًَهاس بُطرتاوَ بؤ ثًَؼهُػهشدِْ  -يُنُّ
ِ ُْبًَت و خضَُتطىصاسيٌ ساويَزناسيٌ ويَشاّ خاوَٕ طشوػتِ ٖاوػًَىَ، ئُطُس دووباسَ نًَربِنًَهشدٕ نَُيه

 ْشخُناًْؽ َاقىٍَ بٔ.

( بؤ ساطجاسدِْ ساويَزناسيَو نُ ثًَؼرت طشيَبُطتًَهِ مربرةبىوِْ ثًَىيظتًًُنِ ثاطاوداس ) -دووَّ
خضَُتطىصاسيٌ ساويَزناسيٌ ٖاوػًَىَّ بؤ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بُدٌَ طُياْذووَ. ثًَىيظتُ ثاطاو 

بُ سيَهاسّ طشيَبُطتهشدِْ ْىَّ بُٖا بؤ داسايٌ طؼيت صياد ْانات و  ًَٖٓاُْوَنُ ئَُُ بظُملًًََٓت نُ َُٖيظإ
و ْشخُناًْؽ يُطٍَُ ْشخِ طشيَبُطتُ  ساويَزناسَنُ طشيَبُطتِ ثًَؼىوّ بُباػرتئ ػًَىَ تُواو نشدووَ

 دًَبُدًَهشاوَنُؾ ْضيهٔ.

 .اتِ طشوػتِ و باسودؤخِ يُْاناويُ ساَيُتُ ْائاطايًُنإ وَى ناسَط -طًًَُّ

ٌ داوانشاو بؤ دًَبُدًَهشدِْ ئُسنُنُ تُْٗا يُ الّ يُى ساويَزناس يٌ و يًَٗاتىويناتًَو ػاسَصا -اسَّضى
 بىوًْإ دَبًَت.

ناتًَو دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ ُٖوٍَ دَدات بضًَتُْاو طشيَبُطت يُطٍَُ ساويَزناسيَو بؤ َُبُطتُناِْ  -ثًَٓذُّ
و ثُسَثًَذإ، دطُ يُو ساَيُتاُّْ ثًَىيظت دَنُٕ بُ بُسًََُٖٗٓاِْ  و يًَهؤَيًُٓوَ تىيَزيُٓوَّ تاقًهشدُْوَ

و  َناِْ تىيَزيُٓوَتًَضىوناال بُ ضُْذ بشِيَو بؤ طُملاْذِْ ػًاويًإ يُ سووّ باصسطاًًُْوَ يإ بؤ ًَٖٓاُْوَّ 
 ثُسَثًَذإ.
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 (Design contestsثيَشربِكيَكانى ديضايهكشدى ) – 59 -ماددةى 
ػًَىاصّ ثًَؼربِنًَهاِْ ديضايٓهشدٕ ئُو ناتُ بُناسدًََٖٓشيَت نُ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بُ طىجناوّ  -يُنُّ

و ديَٗاتُنإ و بىاسَناِْ  دَصاًَْت بؤ بُدَطتًَٗٓاِْ ثالْذاْإ يإ ديضايًَٓو يُ بىاسَناِْ ثُسَثًَذاِْ ػاس
اليُٕ و بًَيَطُّ يًزُْيُنِ ْاوبزيىاْهاسّ ئُْذاصياسيٌ و تُالسطاصيٌ يإ ضاسَطُسنشدِْ داتانإ و يُ س

بؤ ثًَؼربِنًَهشدٕ يُ ًَْىإ ثًَؼربِنًَهاسإ يُطٍَُ يإ  خظتُٓسِووّيًَٗاتىوَوَ دَطتًٓؼإ دَنشيَت يُ دواّ 
ّ باْطُواصبُبَِ بُخؼًِٓ خُالت. طُسؤنِ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ يًزُّْ ْاوبزيىاْهشدُْنُ ثًَؽ 

 دَطتًٓؼإ دَنات.ثًَؼربِنًًَُنُ 

و  ( دَقًإ يُطُس نشاو2َثًَؼربِنًَهاِْ ديضايٓهشدٕ بُثًَِ ئُو ئاَاْر و ثشَْظًجاُّْ يُ َاددَّ )  -دووَّ
ئُو سيَهاساُّْ ئُّ سيَُٓايًُ دياسيإ دَنات، ئُجناّ دَدسئَ، يُوَّ ثُيىَطتُ بُ ئاػهشايٌ و بَِ اليُْطرييٌ 

و ثًَؼهُػِ  ئُو دؤنًىًََٓتاُّْ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ ئاَادَ و ناسَناِْ، و يُ ثًَهًَٗٓاِْ يًزُْ
نشدووٕ بُ ثًَؼربِنًَهاسإ ئُواُّْ ووسدَناسيًُناِْ ئُو َُبُطت و ثشْظًح و سيَهاسَ بُٓسَِتًًاُّْ 

 ئؤفُسَنإهشدِْ ياُّْ بؤ َُٖيظُْطاْذٕ و ثًُبُْذثًَىَسثًَؼربِنًًَُنُ سيَهذَخُٕ، يُ ًَْىاًْؼًاْذا ئُو 
 ُناسدًََٖٓشئَ، دياس دَنُٕ.ب

ناتًَو بابُتِ نًرَبِنًَهشدٕ بُ داْاِْ يًَهؤَيًُٓوَ يإ ُْخؼُّ ثشِؤرَيُنِ دياسنشاوَوَ دياس دَنشيَت،  -طًًَُّ
 ثًَىيظتُ ئُو دؤنًىًََٓتاُّْ يُ بشِطُّ )دووَّ( ئاَارَيإ ثًَهشاوَ، ئَُاُّْ خىاسَوَ يُخؤ بطشٕ:

 ئًُتًاصاتاُّْ دَبُخؼشيَُٓ نُطاِْ بشاوَ. أ. ئُو خُالت يإ ثاداػت يإ

ِٖ نُطاِْ بشاوَ بًَت يإ ِٖ نُطاِْ ض ِ يًَهؤَيًُٓوَنإ يإ ُْخؼُنإ ًب. ضاسَْىوطِ خاوَْذاسيَت
 ْابشاوَ.

تًَو دَبُخؼشئَ نُ يًزُْ ئاَادَّ دَنات. و ئًُتًاصات يُطُس بَُٓاّ ساثؤس خُالت و ثاداػت -ضىاسَّ
ُْ بؤّ ُٖيُ ساطجاسدَ بهات بُ ُْبُخؼًِٓ َُٖىوّ يإ ُْٖذيَهِ خُالت و ثاداػت يُطٍَُ ئَُُػذا، يًز

 ْني. ذايإ ئًُتًاصاتُنإ ئُطُس بًِٓ ُْخؼُ ثًَؼهُػهشاوَنإ يُ ئاطتِ ثًَىيظت

دَنشيَت َُسدًَو خبشيَتُ ْاو ئُو دؤنًىًََٓتاُّْ دَدسيَُٓ ثًَؼربِنًَهاسإ دَم بهات يُطُس بُخؼًِٓ  -ثًَٓذُّ
ِ ًقُسَبىو يُ بشِّ ئُو ديضايٓاُّْ ثًَؼهُػهاساِْ بشاوَ ُْبىوٕ ويَشاّ ئُوَّ يُطٍَُ خؼتُّ صََُْ

 .ٌَ قُبىَيهشاوًتُنًٓهئاطتًَهِ سَْطذاُْوَّ دياسنشاودا دَطىجنًَٔ و 
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يًزُْ َافِ ُٖيُ ثًَؼربِنًَهاسإ باْط بهات يُ طؼت ئُو ساَيُتاُّْ يُّ َاددَيُدا دَقًإ يُطُس  -ػُػُّ
و ساطجاسدَنشدٕ بُ ئُجناَذاِْ ُْٖذيَو َُٖىاسناسٍ  ئؤفُسَناًْإو  نشاوَ بؤ طفتىطؤنشدٕ يُطُس ثشؤرَ

 يُطُسيإ.

تًَهِ تايبُت دؤنًىًََٓت دَنات و ثىوختُيُى يُخؤ بطشيَت نُ ِ يُ ساثؤسَناْناس َِيًزُْ ئُجنا -سُوتُّ
ِ َُصَْذَيٌ طُسؤنِ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ، نشيَت يُ سيَطُّ ئاَشاصَ طىجناوَنإ سابطُيٓذسيَت بُثًَدَ

 و بشِياسداِْ يُ اليُٕ اليُُْ ثُيىَْذاسَناُْوَ. و ساطجاسدَّ يًزُْ بُسناس دَبًَت يُ دواّ ثًَذاضىوُْوَ

 

 بةشى ثيَهجةم

 سيَككةوتهةكانى ضواسضيَوة

Framework agreements 
 

 (Use of framework agreementsسيَككةوتهةكانى ضواسضيَوة  ) – 61 -ماددةى 
 دَطُاَلتُناِْ طشيَبُطتهشدٕ بؤيإ ُٖيُ سيَههُوتُٓناِْ ضىاسضًَىَ ببُطنت:

بؤ طشيَبُطتهشدِْ دووباسَيٌ دابًٓهشدِْ ناال و خضَُتطىصاسيًُنإ بُ خضَُتطىصاسيًُ ساويَزناسيٌ و  -يُنُّ
طادَناًْؼُوَ، يُ ًَْىاًْؼًاْذا ئُو ػتُ نشِاواُّْ بُناسًَٖٓاًْإ باوَ بؤ دابًٓهشدِْ ثًَذاويظتًًُناِْ  ناسَ

 .رَاسَيُى اليُِْ نُستِ سهىَِ

يإ  ناسناتًَو دَطُاَلتِ طشيَبُطتهشدٕ ثًَؼبًِٓ دَنات ثًَىيظتِ بىوٕ بؤ ُْٖذيَو ناال يإ  -دووَّ
يُواُْيُ يُ طُس بَُٓايُنِ يُْاناوَوَ بًَتُ ئاساوَ يُ َاوَّ ناتِ  خضَُتطىصاسيٌ بُ سىنُِ طشوػتُنُّ

 سيَههُوتِٓ ضىاسضًَىَدا.

 

 (Types of framework agreementsجؤسةكانى سيَككةوتهى ضواسضيَوة  ) – 61 -ماددةى 
 دَطُاَلتُناِْ طشيَبُطتهشدٕ بؤيإ ُٖيُ سيَههُوتِٓ ضىاسضًَىَّ نشاوَ يإ داخشاو ببُطنت:

يُ ناتِ بُطتِٓ سيَههُوتِٓ ضىاسضًَىَّ داخشاو، ًٖض دابًٓهاس/ بَُيًَٓذَس/ ساويَزناسيَو نُ يُ  -يُنُّ
ِ ًطُسَتادا اليُٕ ُْبىوَ يُ سيَههُوتِٓ ضىاسضًَىَ ْاتىاًَْت دواتش تًايذا ببًَتُ اليُٕ. َاوَّ صََُْ
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تُْٗا بؤ يُنذاس قابًًِ ياس دَنشيَت نُ بُ دوو طاٍَ د يُ بُسصتشئ ئاطتًذاسيَههُوتِٓ داخشاوّ ضىاسضًَىَ 
 ْىيَهشدُْوَيُ.

يُ ناتِ بُطتِٓ سيَههُوتِٓ ضىاسضًَىَّ نشاوَ، يُواُْيُ دابًٓهاس/ بَُيًَٓذَس/ ساويَزناس ببًَتُ اليُٕ  -دووَّ
بُػذاسيهشدٕ بؤ  داواناسيٌتًايذا صيَذَباسّ اليُُْ يُنَُُنإ يُ ناتِ دواتشدا يُ سيَطُّ ثًَؼهُػهشدِْ 

دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ وَى وَالَذاُْوَيُى بؤ ثًَذاويظتًًُناِْ باْطًَٗؼتهشدٕ بؤ ئُوَّ ببًَتُ اليُٕ يُ 
 سيَههُوتِٓ ضىاسضًَىَّ نشاوَ.

 

 بةطنت و جيَبةجيَكشدنى سيَككةوتهةكانى ضواسضيَوة – 62 -ماددةى 

Establishment and operation of framework agreements 

سيَههُوتُٓناِْ ضىاسضًَىَ بُثًَِ ئُو ثشْظًح و سيَهاساُّْ يُّ سيَُٓايًُ ئاَارَيإ ثًَهشاوَ بؤ طؼت  -يُنُّ
قؤْاغُنإ تاوَنى بُخؼًِٓ طشيَبُطتُنإ يُطُس بَُٓاّ سيَههُوتِٓ ضىاسضًَىَ، دسوطت دَنشئَ، يُ 

بُػذاسيهشدِْ  داواناسيٌهاسَناِْ ًَْىاًْؼًاْذا ثشْظًجُناِْ ػُفافًُت و نًَربِنًَهشدٕ، و سيَ
و َُٖيظُْطاْذِْ يًَٗاتىوَناًْإ و ػًَىاصَناِْ طشيَبُطتهشدٕ ُٖسوَى يُّ  ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس
 سيَُٓايًُدا دياسنشاوٕ.

يُ سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕ بؤ  ئؤفُسبُػذاسيهشدِْ ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس يإ  داواناسيٌيُ ناتِ  -دووَّ
و  بُطتِٓ سيَههُوتِٓ ضىاسضًَىَ، ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ صاًْاسيًُ ثًَىيظتُنإ ئاػهشا

سووٕ بهاتُوَ بؤ ئُوَّ ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس تًَطُيؼتًٓإ ُٖبًَت بؤ طشوػتِ سيَههُوتِٓ ضىاسضًَىَ، و 
و َُسدُناِْ  ئُّ سيَههُوتُّٓ ضىاسضًَىَ نشاوَ دَبًَت يإ داخشاو، و ػًَىاص سيَهاسَ ثُيىَْذاسَنإ، و ئايا

ِ طشيَبُطتُنإ يُْاو سيَههُوتِٓ ضىاسضًَىَدا، طجاسدْسيَههُوتِٓ ضىاسضًَىَ، و ئايا نًَربِنًَهشدٕ ُٖيُ يُ 
ساويَزناساُّْ  بؤ ئُو دابًٓهاس/ بَُيًَٓذَس/ًَشدساوَنإ طجو ئُو ػًَىاصَّ يُ دابُػهشدِْ طشيَبُطتُ 

بُػذاسبىوٕ يُ سيَههُوتِٓ ضىاسضًَىَ، بُناسدًََٖٓشيَت، و ُٖس صاًْاسيًُنِ ديهُّ ثًَىيظت بؤ 
 بُػذاسيهشدِْ ناسا يُ بُطنت و دًَبُدًَهشدِْ سيَههُوتِٓ ضىاسضًَىَ بُو ػًَىَيُّ يُّ سيَُٓايًُ دياسنشاوَ.

ْٔ داواناسّ ثًَؼهُؾ بهُٕ بؤ ئُوَّ ببُٓ اليُٕ يُ دابًٓهاسإ/ بَُيًَٓذَسإ/ ساويَزناسإ دَتىا -طًًَُّ
سيَههُوتِٓ ضىاسضًَىَّ نشاوَ يُ ُٖس ناتًَهذا يُ َاوَّ بُسناسبىوِْ يُ سيَطُّ ثًَؼهُػهشدِْ ئُو 

 ٖاتىوٕ. داداواناسيًاُّْ بُػذاسيهشدٕ و ئُو دؤنًىًََٓتاُّْ يُ باْطًَٗؼتهشدِْ ئُّ سيَههُوتٓاُْ
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َطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ طؼت داواناسيًُناِْ بُػذاسيهشدِْ وَسطرياو يُ َاوَّ ثًَىيظتُ يُطُس د -ضىاسَّ
بُسناسبىوِْ سيَههُوتِٓ ضىاسضًَىَ ديشاطُت بهات يُ ئاطتِ ئُو سؤراُّْ يُ دؤنًىًََٓتُناِْ 

 نَُهشدُْوَ دياسنشاوَ بُثًَِ ئُو سيَهاساُّْ يُ باْطًَٗؼتُنُ دَقًإ يُطُس نشاوَ.

ضىاسضًَىَّ نشاوَ يُطٍَُ طؼت دابًٓهاس/ بَُيًَٓذَس/ ساويَزناسَ يًَٗاتىوَنإ دَبُطرتيَت  سيَههُوتِٓ -ثًَٓذُّ
بُػذاسيهشدًْإ ثًَؼهُؾ نشدووَ. دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ يُ ْضيهرتئ دَسفُتذا  داواناسيٌئُواُّْ 

ُوتِٓ هوُْ اليُٕ يُ سيَهَُٖيذَطتًَت بُ ئاطاداسنشدُْوَّ دابًٓهاسإ/ بَُيًَٓذَسإ/ ساويَزناسإ ئُطُس بى
 ضىاسضًَىَ، بُ ثًَضُواُْوَ دَبًَت ٖؤيُناِْ سَتهشدُْوَّ داواناسيًُناِْ بُػذاسيهشدًْإ ثًَشابطُيًَٓت.

دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بُ دسيَزايٌ َاوَّ بُسناسبىوِْ سيَههُوتِٓ ضىاسضًَىَّ نشاوَ بُ  -ػُػُّ
ِ فُسًٌَ ًباَلونشدُْوَّ باْطًَٗؼت يُطُس دَسواصَّ ئُيًهرتؤْبُسدَواٌَ َُٖيذَطتًَت بُ دووباسَ 

/ دَيُّ و ياصدَّ( بؤ صيَذَباسنشدِْ 71يُندشاوّ طشيَبُطتهشدُْ طؼتًًُناِْ بشِياسدساو بُثًَِ َاددَّ )
و  اليُِْ ديهُ بؤ سيَههُوتِٓ ضىاسضًَىَّ نشاوَ. ثًَىيظتُ ويَشاّ ئَُُؾ تًَشِوآًِْ بَِ نؤت و ساطتُوخؤ

و ُٖس صاًْاسيًُنِ ديهُّ ثًَىيظتِ ثُيىَْذاس ثًًَُوَ،  و َُسدُناِْ سيَههُوتِٓ ضىاسضًَىَ واوّ طُس بُْذتُ
 َظؤطُس بهشيَت.

بظجًَشدسيَت ثًَىيظتُ ُٖس طشيَبُطتًَهِ ْاو سيَههُوتِٓ ضىاسضًَىَ بؤ ئُو دابًٓهاس/ بَُيًَٓذَس/ ساويَزناس  -سُوتُّ
ىاسضًَىَنُ، و بُثًَِ َُسز و سىنُُناِْ و ئُو سيَهاساُّْ يُّ ئُطُس اليُٕ بًَت يُ سيَههُوتِٓ ض

 دياسنشاوٕ و يُ دؤنًىًََٓتُناِْ باْطًَٗؼتُنُ سووٕ نشاوُْتُوَ. داسيَُٓايًُ

يُ َاوَّ بُسناسبىوِْ سيَههُوتِٓ ضىاسضًَىَ، سيَطُ بُ ًٖض طؤسِاْهاسيًُى يُ وَطفهشدِْ  -ُٖػتُّ
. يُواُْيُ طؤسِاْطاسّ يُطُس َُسز و سىنُُناِْ ديهُّ ْاوَسِؤنِ طشيَبُطتهشدُْنُ ْادسيَت

َناِْ ُٖس نًَربِنًًَُى بؤ قؤْاغِ دووَّ و سيَطُّ ثًَىَسطشيَبُطتهشدٕ ئُجناّ بذسيَت، يُ ًَْىاًْؼًاْذا 
و سيَطُيُّ بُ ساػهاوّ يُ  ِ طشيَبُطتِ ثًَؼبًًٓهشاو، بُاَلّ بُو طىرَُطجاسدْثًادَنشدِْ و سيَهاسَناِْ 

 سيَههُوتِٓ ضىاسضًَىَ سيَطُّ ثًَذساوَ.

أ. ثًُبُْذيهشدِْ دابًٓهاس/ بَُيًَٓذَس/ ساويَزناسَ بُػذاسبىوَناِْ سيَههُوتِٓ ضىاسضًَىَ يُطُس بَُٓاّ  -ْؤيُّ
اُْ ئُجناّ دَدسيَت نُ يُ دؤنًىًََٓتُناِْ باْطًَٗؼتٓاَُ دَقًإ يُطُس نشاوَ يُ سيَطُّ قؤْاغِ ثًَىَسئُو 

 ناتِ دَسنشدِْ فُسَاُْناِْ نشِئ ثاَيجؼت بُ سيَههُوتِٓ ضىاسضًَىَ. دووََُوَ يُ

ب. سيَههُوتِٓ ضىاسضًَىَ بُػًَىَيُنِ طؼتِ ثؼت دَبُطتًَت بُ ْشخُنإ ض ئُوَّ ثًَؼىَختُ يُطُسّ 
دَدات بُبَِ  ُو نًَربِنٌَ يإ ثشؤطُيُّ سيَطُسيَههُوتنب يإ ئُوَّ دواتش بشِياسّ يًَذَدَٕ يُ سيَطُّ ئ

 نًَربِنًَهشدٕ ئُّ ْشخاُْ َُٖىاس بهشئَ.
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 :بظجًَشدسيَتدـ. دَنشيَت طشيَبُطت يُْاو سيَههُوتِٓ ضىاسضًَىَ بُ يُنًَو يُّ ػًَىاصاُّْ خىاسَوَ 

دابًٓهاس/ بَُيًَٓذَس/ ساويَزناسَّ ثًُّ يُنَُِ  دَطجًَشدسيَت بُو. ػًَىاصّ ُٖسََِِ: تًايذا طشيَبُطت 1
ّ دابًٓهاس/ بَُيًَٓذَس/ ساويَزناسَ ُْتىاًَْت ثًَذاويظتًًُناِْ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بُدَطتًَٗٓاوَ، َُطُس ئُ

ُو دابًٓهاس/ بَُيًَٓذَس/ ساويَزناسَّ ثًُّ دووََِ ب دَطجًَشدسيَتدابني بهات، يُّ ساَيُتُؾ طشيَبُطت 
 .بُدَطتًَٗٓاوَ

( بُسصتشئ ئاطت دًَبُدٌَ تشتًباتِْ ). دابُػهشدِْ يُنظإ: ئَُُؾ يُ سيَطُّ طُثاْذِْ ثًُبُْذيًُنا2
دَنشيَت، بُدؤسيَو ئُو دابًٓهاس/ بَُيًَٓذَس/ ساويَزناسَّ ثًُّ دواتشّ بُدَطت ًَٖٓاوَ دَطتًٓؼإ 
دَنشيَت تُْٗا بُ طُيؼتِٓ ئُو دابًٓهاس/ بَُيًَٓذَس/ ساويَزناسَّ ثًُّ ثًَؽ ئُوَ بُو ئاطتُ داسايًُّ 

 .دياسنشاوَ، وَ بُّ ػًَىَيُ

ػًَىاصّ بُْؤسَيِ: تًايذا طشيَبُطت بؤ ُٖس دابًٓهاس/ بَُيًَٓذَس/ ساويَزناسيَهِ بُػذاسبىو يُ سيَههُوتِٓ . 3
 .ضىاسضًَىَ تُسخإ دَنشيَت بُ ْؤسَ بُضاوثؤػني يُ بُٖا يإ َاوَّ صََُِْ

ُو دابًٓهاس/ بَُيًَٓذَس/ ساويَزناسَّ ب دَطجًَشدسيَت( و ػاسَصايٌ: تًايذا طشيَبُطت املوثوقية. َتُاُْيٌ )4
اُّْ يُ سيَههُوتِٓ ضىاسضًَىَ دياسنشاوٕ، ثًَىَسبُػذاسَ يُ سيَههُوتِٓ ضىاسضًَىَ نُ بُثًَِ ئُو 

 باػرتيًٓاُْ.

دَنشيَت سيَههُوتِٓ ضىاسضًَىَ ثاَيجؼت بُ داْاِْ يًظتًَهِ ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس ئُواُّْ  -دَيُّ
ًإ، ئاَادَ بهشيَت، بُّ َناْثًَؼهُػهشدِْ تُْذَساْطًَٗؼتًإ ئاساطتُ دَنشيَت بؤ بُػًَىَيُنِ ْاوبُْاو ب

 ػًَىَيُّ خىاسَوَ:

أ. دَنشيَت باْطًَٗؼتِ ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس بهشيَت بؤ ثًَؼهُػهشدِْ ئُو ْشخاُْيإ نُ يُ ناتِ يإ ثًَؽ 
 باسنشدٕ )ػشٔ( بُ ْشخِ باصاس ثُيىَطتُ.

 .نُ يُتىاْادايُ ِ تُْذَس بؤ نىستشئ َاوَ بًَتناسبىوْب. ثًَىيظتُ بُس

 .ثًَؼًُٓنإو  دـ. دَنشيَت ئُو دساوَّ يُ داْاِْ ْشخِ ناال يُ باصاسِ وَى يُى دساو بُناسبًَٗٓشيَت بؤ تُْذَس

/ وَصاسَتِ ثالْذاْإ َُسز و داسػتُٓناِْ طؼتًًُنإ ىَبُسايُتًٌ طشيَبُطتهشدُْد. ثًَىيظتُ يُطُس بُسِيَ
ُطتُ ثًَىاُْيًُناِْ ٖاوسِيَو )َتظل( يُطٍَُ ثًادَناسيًُناِْ باصاسِ دَسبهات بؤ بُناسًَٖٓاًْإ يُ اليُٕ طشيَب

 دَطُالتُناِْ طشيَبُطتهشدُْوَ.
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 ةسواصةى طيَيةمد

 ليَتيَشِوانيهى طكاالَى ثيَشكةشكاسانى تةنذةس

REVIEW OF COMPLAINTS OF BIDDERS 

 

 (Right to complainمافى طكاالَكشدى ) – 63 -ماددةى 
يُطٍَُ سَضاونشدِْ سىنُُناِْ ئُّ سيَُٓايًُ، ُٖس ثًَؼهُػهاسيَهِ تُْذَس َافِ طهاالّ ُٖيُ ئُطُس 
باْطُػُّ نشد بُ دووضاسبىوٕ يإ يُواُْيُ دووضاسّ ُٖس يُدَطتضىوًَْو يإ صياًَْو ببًَتُوَ بُٖؤّ بشِياس 

هشدِْ ئُو ثابُْذبىوٕ و اَلتِ طشيَبُطتهشدُْوَ يُ طُسثًَضًٕ ثؼتطىيَدظتًَٓو يُ اليُِْ دَطُيإ نشدَوَ يا
بىوِْ ئُّ سيَهاساُْ يإ سيَُٓايًُ يُطُس بَُٓاّ ثىوضَُي ّ ثًَِ ساطجًَشدساوَ بُثًَِ سىنُُناِْ ئُّتًُبُسثشطًاسيًُ
 ئُّ بشِياسَ.

 

 سيَكاسةكانى ليَتيَشِوانيهى طكاالَى ثيَشكةشكاسانى تةنذةس – 64 -ماددةى 

Procedures for review of complaints from bidders 

بُْىوطشاو  ،سووٕ دَناتُوَ ًُّ بُدؤسيَو ووتشاوَطُسثًَضًئُو : ثًَىيظتُ ئُو طهااَليُّ طشوػتِ يُنُّ
دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ ثًَهذًََٖٓشيَت بُثًَِ  ثًَؼهُؾ بهشيَت، بُ ثًُّ يُنًَُؽ بُو يًزُْ ْاوَْذيًُّ يُ

( سؤر يُ سيَهُوتِ صآًِْ ثًَؼهُػهاسّ تُْذَس بُ ٖؤيُناِْ طهاال يإ 7/يُنُّ( يُ َاوَّ )65َاددَّ )
 يُ سيَهُوتِ ثًَىيظتبىوِْ صآًِْ بؤ ئُّ ٖؤياُْ، و بُس يُ واروونشدِْ طشيَبُطت.

يإ ُٖس ػًَىَيُنِ باْطًَٗؼتهشدٕ بؤ ثًَؼهُػهشدِْ تُْذَس،  ُواصباْطثًَىيظتُ طهاالّ دَسباسَّ  -دووَّ
يإ دَسباسَّ ػًاْذِْ ثًَؼىَختُ يإ يًظتِ نىستهشاوَ، يإ ئُو بشِياس يإ سيَهاساُّْ دَطُاَلتِ 
طشيَبُطتهشدٕ طشتىويُتًُبُس يُ قؤْاغِ ػًاْذِْ ثًَؼىَختُ يإ ئاَادَنشدِْ يًظتِ نىستهشاوَ، بُس يُ 

 ، ثًَؼهُؾ بهشئَ.ثًَؼهُػهشدِْ تُْذَس وادَّ نؤتايٌ

 

 ثيَشكةشكشدنى طكاالَ بة دةطةالَتةكانى طشيَبةطتكشدى – 65 -ماددةى 

Submission of complaints to contracting authorities 

 بؤ َُبُطتُناِْ تًَشِواْني يُو طهااَلياُّْ بُثًُّ يُنُّ ثًَؼهُؾ بُ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ نشاوٕ:
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ِ يُنيُ ْاوَْذٍ ُٖس وَصاسَت يإ دَطتُيُنِ ُْبُطرتاو بُ وَصاسَت يإ ثاسيَضطا يإ ئًذاسَ -يُنُّ
( و طهااَلياُّْ يُ اليُٕ اعرتاضيًزُْيُنِ ْاوَْذّ ثًَهذًََٖٓشيَت بؤ تًَشِواْني يُو تاُْو )طُسبُخؤ 

طشيَبُطتهاسٍ يإ در بُ سيَهاسَنإ يإ ِ طجاسدْثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس ثًَؼهُػهشاوٕ در بُ بشِياسَناِْ 
بشِياسَنإ يإ ثؼتطىيَدظنت يُ قؤْاغِ صوو يُ سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕ. يًزُْ طُس بُ وَصيشّ تايبُمتُْذ 
دَبًَت يإ طُسؤنِ دَطتُّ ُْبُطرتاوَ بُ وَصاسَت يإ ثاسيَضطاس يإ طُسؤنِ ئًذاسَّ طُسبُخؤ يإ 

ًإ بًَت سادَطجًَشدسيَت. ثًَىيظتُ ئُْذاَاِْ يًزُْ نؤََُيًَو ػاسَصاو ثظجؤسِ بٔ و ئُوَّ يُ اليُٕ ُٖس يُنًَه
 ثًَىيظتُ ثًُّ وَصيفِ طهشتًَشّ يًزُْ يُ بُسِيَىَبُس نَُرت ُْبًَت.

( سُوت سؤر يُ سيَهُوتِ طجاسدِْ طهاال يُ الّ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ 7يًزُْ، يُ َاوَيُى يُ ) -دووَّ
بُ وَصيشّ تايبُمتُْذ يإ دَنات ثًَؼهُؾ  ،، ساطجاسدَّ خؤّ دَسباسَّ تاُْو ٖؤيُناِْتًَجُسِ ُْنات

طُسؤنِ دَطتُّ ُْبُطرتاوَ بُ وَصاسَت يإ ثاسيَضطاس يإ طُسؤنِ ئًذاسَّ طُسبُخؤ يإ ئُوَّ 
طاس يإ ساطجًَشدساوّ ئُواُْ. وَصيشّ تايبُمتُْذ يإ طُسؤنِ دَطتُّ ُْبُطرتاوَ بُ وَصاسَت يإ ثاسيَض

( سُوت سؤر يُ سيَهُوتِ وَسطشتِٓ 7طُسؤنِ ئًذاسَّ طُسبُخؤ يإ ساطجًَشدساويإ، يُ َاوَّ )
. وَ دَسُْنشدِْ بشِياسّ يُّ بابُتُ دَسباسَّ طهاالنُ دَسدَنات ثاطاوداسساطجاسدَ، بشِياسيَهِ ْىوطشاوّ 

. وَ يُ ساَيُتِ ثؼتطرييهشدِْ طهااَل يُ دواّ بُطُسضىوِْ ئُّ َاوَيُ بُ سَتهشدُْوَّ طهاال دادَْذسيَت
بُػًَىَيُنِ تُواو يإ بُػًَهِ، ثًَىيظتُ بشِياسَنُ ئُو سيَىػىيَٓاُّْ ثًَىيظتُ دًَبُدٌَ بهشئَ بؤ 

 ضاسَطُسنشدِْ ساَيُتُنُ، يُخؤ بطشيَت.

 

 Independent administrativeثيَذاضوونةوةى كاسطيَشِيي طةسبةخؤ  ) – 66 -ماددةى 

review) 
ذاضىوُْوَّ قُواسَّ تايبُمتُْذ بُ يًَتًَشِوآًِْ طهاالّ ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس بشيتًُ يُ ئُجنىَُِْ ثًَ -يُنُّ

 (.71ثًَهًَٗٓشاو بُ بشِياسّ ئُجنىَُِْ وَصيشإ بُثًَِ َاددَّ ) طهاالّ طشيَبُطتهشدٕ،

ثًَؼهُؾ بُ ئُجنىَُِْ ثًَذاضىوُّْ  أ. ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس يُّ ساَيُتاُّْ خىاسَوَ طهااَلناًْإ -دووَّ
 ئاَارَثًَهشاو يُ بشِطُّ )يُنُّ(ّ ئُّ َاددَيُدا دَنُٕ:

. ئُطُس طهااَلناس قُبىيهشدِْ بشِياسّ دَسنشاو يُ اليُٕ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ دَسباسَّ طهاال سَت 1
ناس بُ بشِياسّ دَطُالتِ ( سؤر يُ سيَهُوتِ ثًَشِاطُياْذِْ طهاال7بهاتُوَ، بُو َُسدُّ يُ َاوَّ )

 طشيَبُطتهشدُْوَ، طهاال ثًَؼهُؾ بُ ئُجنىَُِْ ثًَذاضىوُْوَ بهات.
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/دووَّ( دياسنشاوَ، بشِياس ُْدات، بُو 65. ئُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ يُو َاوَيُّ يُ بشِطُّ )2
دووَّ( طهااَل ( سؤر يُ سيَهُوتِ بُطُسضىوِْ َاوَّ دياسنشاو يُ بشِطُّ )7َُسدُّ يُ َاوَّ )

 ثًَؼهُؾ بُ ئُجنىَُِْ ثًَذاضىوُْوَ بهات.

( سؤر 7. ئُطُس طشيَبُطت بُػًَىَيُنِ نشداسَنِ ضىوَ بىاسّ دًَبُدًَهشدُْوَ بُو َُسدُّ يُ َاوَّ )3
طهاالنُ ثًَؼهُؾ بهات يُ سيَهُوتِ صآًِْ طهااَلناس يإ يُ سيَهُوتِ ثًَىيظتبىوِْ صآًِْ بُو 

 ّ ثًَؼهُػهشدِْ طهاال.باسودؤخُّ بؤتُ ٖؤ

ب. ثًَىيظتُ يُطُس ئُجنىَُِْ ثًَذاضىوُْوَو خاوَِْ طهاال، يُطٍَُ ثًَؼهُػهشدِْ طهاال بُ ئُجنىَُِْ 
 ثًَذاضىوُْوَ، بُ ْىوطني دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ ئاطاداس بهُُْوَ.

ؼهُػهاسّ طهااَل ( ثًَٓر طُد ُٖصاس ديٓاسّ عًَشاقِ يُ ث511,111ًَدـ. بُساَبُسّ طهاال بشِّ )
 طُسِاْذُْوَ ًًُْ. قابًًِوَسدَطرييَت و 

بؤ  ؼهُؾ دَناتد. طهااَلناس بَُيًَٓٓاَُيُنِ فُسَِ نُ بُػًَىَيُنِ بَُٓايٌ ثُطُْذنشابًَت بُطىيَشَّ ياطا ثًَ
طشيَبُطتهشدٕ بُساَبُس بُ دوانُوتٔ يُ واروونشدِْ ئُوَّ بُٖاّ صياًًَْهُوتُٓنإ بذاتُ دَطُالتِ 

ًًََباصيٌ )طشيَ  (. كيديةبُطت بُٖؤّ ف

تًَجُسِ ُْنات، بشِياسّ  طهاال ( سؤر يُ دواّ وَسطشت3ِٓأ. ئُجنىَُِْ ثًَذاضىوُْوَ، يُ َاوَيُى يُ ) -طًًَُّ
دَدات. ئُجنىَُِْ ثًَذاضىوُْوَ بؤّ ُٖيُ يُ سووّ ْاوَسِؤنُوَ  نُقُبىيهشدٕ يإ سَتهشدُْوَّ طهاال

طهاال سَتبهاتُوَ ئُطُس بشِياسيذا ْاوَسِؤنُنُّ ػاياِْ يًَتًَشِواْني ًًُْ، يإ يُ سووّ سواَيُتُوَ ئُطُس يُ 
 .ُْبًَت ثُيىَْذاس ضىاسضًَىَّ ئُو َاواُّْ يُ بشِطُّ )دووَّ( دياسنشاوٕ ثًَؼهُؾ ُْنشيَت يإ طهااَلناس

( سؤر يُ سيَهُوتِ طجاسدِْ طهاال يُ الّ ئُجنىَُُْوَ تًَجُسِ 31ب. ئُجنىَُِْ ثًَذاضىوُْوَ، يُ َاوَيُى يُ )
ُْنات، دَسِواًَْتُ طهاالو بشِياسّ خؤّ دَسدَنات و ثًَىيظتُ بشِياسَناِْ ئُجنىَُِْ ثًَذاضىوُْوَ 

َسواصَّ ئُيًهرتؤِْ فُسَِ يُندشاوّ طشيَبُطتُ بٔ، و يُ ْضيهرتئ دَسفُتذا يُ د ثاطاوداسْىوطشاوو 
 /دَيُّ و ياصدَّ(، باَلو بهاتُوَ.71ّ بشِياسدساو بُثًَِ َاددَّ ) طؼتًًُنإ

ُوَ يُطُس ئُوَّ بَُٓاّ ًًُْ يإ يُ سووّ سيَهاسيًُوَ خُوػذاسَ، ئُوا ُٓنشايُطُس طهاال سَتئ -ضىاسَّ
 ّ خىاسَوَ يُخؤ دَطشٕ، دَسبهات:ئُجنىَُٕ بؤّ ُٖيُ ئُو ضاسَطُسيًاُّْ ئَُاُْ

 أ. ساطُياْذِْ ئُو سيَظا يإ ثشْظًجُ ياطايًاُّْ سىنُِ بابُتِ طهاال دَنُٕ.

ب. سيَطُُْدإ بُ سَفتاسنشدِْ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ يإ وَسطشتِٓ بشِياس يإ ثُيشَِونشدِْ سيَهاسّ 
 ْاياطايٌ.
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ُطتهشدٕ نُ سَفتاسّ نشدووَ يإ بُسدَواَِ داوَ بُ دـ. ئًعاصنشدٕ )اإليعاص( بُو دَطُاَلتُّ طشيَب
سيَهاسَنإ بُ سيَطُيُنِ ْاياطايٌ يإ طُيؼتؤتُ بشِياسيَهِ ْاياطايٌ بؤ ناسنشدٕ يإ بُسدَواَبىوٕ بُ 

ئَُُؾ دَبًَتُ ٖؤّ دووباسَ دًَبُدًَهشدُْوَّ ُْٖطاوّ  .سيَطُيُنِ ياطايٌ يإ طُيؼنت بُ بشِياسيَهِ ياطايٌ
 .ُ قؤْاغُناِْ طشيَبُطتهشدٕ يإ دووباسَنشدُْوَّ سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕدياسنشاو ي

د. فُسَاْهشدٕ بُ َُٖيىَػاْذُْوَّ َُٖىو يإ بُػًَهِ بشِياسيَو يإ سيَهاسيَهِ ْاياطايٌ ثًَؼرت دَطُاَلتِ  
 .دًَبُدًَهشدُْوَ طشيَبُطتهشدٕ دَسّ نشدووَ، دطُ يُ ُٖس بشِياس يإ سيَهاسيَو نُ طشيَبُطت خباتُ بىاسّ

يَهِ َاقىٍَ نُ ثًَؼهُػهاسّ تًَضىوٖـ. ثًَؼًٓاسنشدٕ بؤ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بُ داِْ قُسَبىو يُ بشِّ ُٖس 
 .طهااَل دووضاسّ ٖاتىوَ بؤ بُػذاسيهشدٕ يُ سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕ يإ بُدواداضىوِْ طهاال

 سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕ.و. ساطجاسدَنشدٕ بُ َُٖيىَػاْذُْوَّ 

( 31بشِياسَناِْ ئُجنىَُٕ ػًاوّ تاُْيًَذإ دَبٔ يُ الّ دادطاّ تايبُمتُْذَوَ يُ ُٖسيَِ يُ َاوَّ ) -ثًَٓذُّ
 سؤر يُ سيَهُوتِ ثًَشِاطُياْذِْ بشِياسَنُ بُ خاوَِْ طهاال.

ت نُ ببًَتُ َايُّ ئُوَّ أ. ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ ًٖض ُْٖطاويَو ًَُْْ -ػُػُّ
سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدِْ  تُ بىاسّ دًَبُدًَهشدُْوَ يُْاوطشيَبُطتُنإ يإ سيَههُوتِٓ ضىاسضًَىَ بضًَ

 ثُيىَْذاس:

 يإ ./يُنُّ( طهاال وَسدَطشيَت64. ناتًَو يُ ضىاسضًَىَّ ناتِ دياسنشاو يُ َاددَّ )1

 يًَتًَشِوآًِْ طهاال. داواناسيٌئاطاداس دَنشيَتُوَ يُ  . ناتًَو يُاليُٕ ئُجنىَُِْ ثًَذاضىوُْو2َ

( سؤر يُ ثًَشِاطُياْذِْ 7ب. ناسيطُسّ ئُو قُدَغُنشدُّْ يُّ بشِطُيُ ئاَارَّ ثًَهشاوَ ْآًًَََت يُ دواّ )
دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بُ بشِياسَنُّ بؤ خاوَِْ طهاالو بؤ طؼت بُػذاسبىوَناِْ ديهُّ يُ 

ثًَذاضىوُْوَ، يإ يُ دواّ َُْاِْ وادَّ صََُِْ بؤ دَسنشدِْ ئُّ دؤسَ بشِياسَ ئُطُس ًٖض سيَهاسَناِْ 
بشِياسيَو يُ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدُْوَ دَسُْنشيَت، يإ يُطُس بَُٓاّ سَتهشدُْوَّ ئُجنىَُِْ 

 ثًَذاضىوُْوَ بؤ طهاالنُ يإ ُٖس بشِياسيَهِ ديهُ نُ دَسّ دَنات.

يُ وَصاسَتِ ثالْذاْإ بَُُٖاُْٖطِ اليُُْ ثُيىَْذاسَنإ  ًًُنإطؼت ُسايُتًٌ طشيَبُطتهشدُْيَىَببُسِ -سُوتُّ
 بُدواداضىوِْ ئُو بشِياساُّْ يُ ئُجنىَُِْ ثًَذاضىوُْوَ دَسدَضٔ يُ ئُطتؤ دَطشيَت.
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 دةسواصةى ضواسةم

 سيَكخظتهةكييةكانى طشيَبةطتكشدنة طشتييةكاى طاصانذنة

ORGANIZATIONAL ARRANGEMENTS FOR PUBLIC PROCUREMENT 
 

 بةسِيَوةبةسايةتييةكانى طشيَبةطتكشدى لة دةطةالَتةكانى طشيَبةطتكشدى – 67 -ماددةى 

Procurement Departments in procuring authorities 

يُ وَصاسَتِ  ًًُنإطؼت طشيَبُطتهشدُْيَىَبُسايُتًٌ يُ بُسِ ثُيشَِونشاويُطٍَُ سَضاونشدِْ ًَهاًْضَِ  -يُنُّ
ثالْذاْإ، ثًَىيظتُ يُطُس ُٖس دَطُالتًَهِ طشيَبُطتهشدٕ فُسَاْطُيُنِ ًَُٖؼُيٌ )ئُطُس بُنشدَيٌ يُ 
ئاساداُْبًَت( دامبُصسيًََٓت بؤ بُسِيَىَبشدٕ و ثًادَنشدِْ ضاالنًُناِْ طشيَبُطتهشدٕ بُػًَىَيُنِ ًَُٖؼُيٌ 

َنشدِْ سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕ و دًَبُدًَهشدِْ دؤسَٖا قؤْاغُناِْ طشيَبُطتهشدٕ بُ ثالْذاْإ و ئاَاد
و دابًٓهشدِْ ثًَذاويظتًًُناِْ طهشتاسيًُتِ يًزُْناِْ طشيَبُطتهشدًْؼُوَ. ثًَىيظتُ فُسَاْبُسّ ثظجؤسِو 

/ػُػُّ( بؤ فُسَاْطاُْ 71)سآًَٖشاو بُثًَِ بُسْاَُو ثًَذاويظتًًُناِْ بشِياسدساو بُثًَِ سىنُُناِْ َاددَّ 
 فُساُّٖ بهشئَ.

فُسَاْطُناِْ طشيَبُطتهشدٕ، يًزُْناِْ َُٖيظُْطاْذِْ تُْذَسَنإ، بُ خضَُتطىصاسيًُناِْ  -دووَّ
ٌ ثًَىيظت ناتًَو تُنًٓهّطهشتاسيُتِ ثًَىيظت، ثاَيجؼت دَنات، يُ ًَْىاًْؼًاْذا دَطتهُوتِٓ ػاسَصايٌ 

 ذِْ تُْذَسَنإ ديَتُ ئاساوَ.ئُّ ثًَىيظتًًُ يُ َُٖيظُْطاْ

يُو  ُنإ يُ وَصاسَتِ ثالْذاْإ بؤٍ ُٖيُ يًَبىسدٕ دَسبهاتًطؼتًبُسِيَىَبُسايُتًٌ طشيَبُطتهشدُْ  -طًًَُّ
ثًَذاويظتًًاُّْ يُ بشِطُّ )يُنُّ( ئاَارَّ ثًَهشاوَ بؤ داَُصساْذِْ بُسِيَىَبُسايُتِ طشيَبُطتهشدٕ يُ 

 ناتًَو رَاسَّ ثًَىيظت يُ فُسَاْبُسَ يًَٗاتىوَنإ دَطت ْانُويَت. دَطُاَلتُناِْ طشيَبُطتهشدٕ

 

 ثيَكًيَهانى ليزنةكانى كشدنةوةى تةنذةسةكاى – 68 -ماددةى 

Establishing the bid opening committees 

يُ ْاوَْذٍ ُٖس دَطُالتًَهِ طشيَبُطتهشدٕ يًزُْيُنِ ْاوَْذٍ يإ صياتش بؤ نشدُْوَّ تُْذَسَنإ  -يُنُّ
ثًَهذًََٖٓشيَت يُو نُطاُّْ خاوَٕ ػاسَصايٌ و ثظجؤسِئ و بُ طُسؤنايُتِ فُسَاْبُسيَو نُ ثًُّ وَصيفِ 

ىيَُٓسيَهِ ُٖس يُى يُ فُسَاْطُناِْ يُ بُسِيَىَبُس يإ طُسؤنِ ئُْذاصياسإ نَُرت ُْبًَت و ئُْذاًََيت ْ
ٌ تايبُمتُْذو طهشتًَشيَو ثًُّ تُنًٓهًياطايٌ و داسايٌ و فُسَاْطُناِْ طشيَبُطتهشدٕ و فُسَاْبُسيَهِ 
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( ػُؾ 6وَصيفِ يُ طُسؤنِ تًَبًُٓسإ نَُرت ُْبًَت. ثًَىيظتُ يًزُّْ باطهشاو بُػًَىَّ ْاوبُْاو ُٖس )
 .َ تُْٗا بؤ يُنذاس، بطؤسِدسيَتنشدُْوتا ئاطتِ دسيَز َاْط داسيَو و

دَنشيَت يًزُّْ نشدُْوَّ تُْذَسَنإ يُو فُسَاْطاُّْ طُس بُ دَطُالتُناِْ طشيَبُطتهشدْٔ  -دووَّ
ثًَهبًَٗٓذسيَت. ُٖس يًزُْيُنًؽ يُّ يًزْاُْ بُثًَِ ئُوَّ يُ بشِطُّ )يُنُّ(ّ ئُّ َاددَيُ دَقِ يُطُس 

 نشاوَ ثًَهذًََٖٓذسيَت.

 

 ثيَكًيَهانى ليزنةكانى شيكشدنةوةو يةلَظةنطانذنى تةنذةسةكاى – 69 -ماددةى 
Bid analysis and evaluation committees 

يُ ْاوَْذّ ُٖس دَطُالتًَهِ طشيَبُطتهشدٕ يإ ئُو فُسَاْطُياُّْ طُس بُئُوٕ، يًزُْيُى يإ صياتش بؤ  -يُنُّ
ٌ و داسايٌ و ياطايًُناِْ تُْذَسَنإ ثًَهذًََٖٓذسيَت. وَ بُ تُنًٓهّػًهشدُْوَو َُٖيظُْطاْذِْ اليُُْ 

طُسؤنايُتِ فُسَاْبُسيَو دَبًَت نُ ثًُّ وَصيفِ يُ بُسِيَىَبُس يإ طُسؤنِ ئُْذاصياسإ نَُرت ُْبًَت و 
ٍ ثظجؤس يُ ًَْىاًْؼًاْذا تُنًٓهظاصخاوَِْ ػاسَصايٌ و ثظجؤسٍِ بًَت و يُطٍَُ ئُْذاًََتًٌ رَاسَيُى يُ 

 ياطايٌ و داسايٌ و طهشتًَشّ يًزُْ نُ ثًُّ وَصيفِ يُ طُسؤنِ تًَبًُٓسإ نَُرت ُْبًَت.

يًزُْ ئُسنُناِْ يُو َاوَيُّ يُ فُسَاِْ ثًَهًَٗٓاِْ دَسنشاو يُ طُسؤنِ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدُْوَ  -دووَّ
و بهات يُ َاوَيُى يُ ػُؾ دياسنشاوَ، ثًادَ دَنات، بُو َُسدُّ طؤسِيُٓوَّ بُػًَىَيُنِ ْاوبُْاو سَضا

 َاْط صياتش ُْبًَت و بُدسيَزنشدُْوَّ تُْٗا بؤ يُنذاس.

يًزُْ بؤّ ُٖيُ ثؼت ببُطتًَت بُ اليُِْ ثظجؤسِّ خاوَٕ ػاسَصايٌ بُ طشوػتِ نَُهشدُْوَ.  -طًًَُّ
تِ ساطجاسدَناِْ يًزُْناِْ ػًهشدُْوَو َُٖيظُْطاْذٕ ًَهُض دَبٔ بؤ ثُطُْذنشدِْ طُسؤنِ دَطُال

بؤ َُبُطتُناِْ  ثُيشَِونشاوٕطشيَبُطتهشدٕ يإ ئُوَّ سايذَطجًَشيَت بُطىيَشَّ ئُو دَطُالتُ داسايًاُّْ 
 طشيَبُطتهشدٕ.

ْابًَت ًَْىاِْ طُسؤنايُتِ و ئُْذاًََتًٌ يًزُّْ نشدُْوَو يًزُّْ ػًهشدُْوَو َُٖيظُْطاْذِْ  -ضىاسَّ
 تُْذَسَنإ، نؤبهشيَتُوَ.
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 سايةتيي طشيَبةطتكشدنة طشتييةكاىةسِيَوةبةب – 71 -ماددةى 
Directorate for Public Contracts 

 يُ وَصاسَتِ ثالْذاْإ ئُّ ئُسناُّْ خىاسَوَ يُ ئُطتؤ دَطشيَت: سايُتًٌ طشيَبُطتهشدُْ طؼتًًُنإبُسِيَىَبُ

ًًُنإ طؼتضاوديَشيهشدٕ و ثُسَثًَذإ و ئاطاْهشدِْ ثًادَنشدِْ ضىاسضًَىَّ ياطايٌ طشيَبُطتهشدُْ  -يُنُّ
ّ ثًَؼًٓاسنشاو بؤ ثًَىَسيُْاو ئاطتُناِْ ياطاناسيٌ و ًُْضُ ياطاناسيٌ، و ثًَؼهُػهشدِْ دَقِ 

 دَطُالتُناِْ دًَبُدًَهشدِْ ثُيىَْذاس بؤ سَصاَُْذيذإ يُطُسيإ.

سنشدِْ سيَهظاصيٌ تايبُت بُ سيَهدظتِٓ ثُيىَْذيًُناِْ طشيَبُطتهاسيٌ يُ ًَْىإ فُسَاْطُناِْ دَ -دووَّ
 ئُوَّ طشيَبُطتهاسإ ُٖسيَِ و ئُواُّْ طشيَبُطتًإ يُطٍَُ دَنُٕ و ئُو ئاطُواساُّْ دَبُٓ دَسئُجناَِ

 ابُْذبىوُْ طشيَبُطتهاسيًُناًْإ ثًَؼًٌَ بهُٕ.ث

سنشدِْ دؤنًىًََٓتُ ثًَىاُْيًُناِْ نَُهشدُْوَو َُسدُ طؼتًًُناِْ طشيَبُطتُناِْ دَسنشدٕ و َُٖىا -طًًَُّ
و دابًٓهشدِْ ناالو خضَُتطىصاسيًُنإ، وُٖس دؤسيَهِ ديهُّ طشيَبُطتهشدٕ نُ بُسِيَىَبُسايُتٌ  ناس

وَ بُناس بُباػِ بضاًَْت، بؤ ئُوَّ بُ ػًَىَيُنِ ثابُْذناسٍ يُ اليُٕ دَطُالتُناِْ طشيَبُطتهشدُْ
 بًَٗٓذسيَت تا ئُو ئاطتُّ وَصاسَتِ ثالْذاْإ دياسّ دَنات.

َُٖيظُْطاْذِْ ئُسى و سيَهاسَناِْ يًزُْناِْ نشدُْوَو يًزُْناِْ ػًهشدُْوَو َُٖيظُْطاْذِْ  -ضىاسَّ
 تُْذَسَنإ يُ فُسَاْطُناِْ ُٖسيَِ و ساطجاسدَنشدٕ بُ َُٖىاسنشدًْإ ُٖس ناتًَو ثًَىيظت بًَت.

وَالَذاُْوَّ ثشطًاسَناِْ فُسَاْطُناِْ ُٖسيَِ و ئُو اليُْاُّْ ديهُ نُ طشيَبُطتًإ يُطٍَُ نشاوَ  -ثًَٓذُّ
 دَسباسَّ ئُو ثشطاُّْ ثُيىَطنت بُ ئُسنُناِْ طشيَبُطتهاسيًُوَ.

بىاسّ سآًَٖإ و ثُسَثًَذاِْ تىاْاناِْ فُسَاْبُساِْ دَطُالتُناِْ طشيَبُطتهشدٕ ئُواُّْ يُ  -ػُػُّ
ًًُنإ ناس دَنُٕ، و ٖاْذاِْ ثُسَثًَذاِْ ًَٖضّ ناسّ ثًؼُطُس يُ بىاسّ طؼتطشيَبُطتهشدُْ 

طشيَبُطتهشدُْ طؼتًًُنإ، و َُٖاُْٖطِ نشدٕ يُطٍَُ سيَهدشاوَ ثًؼُيًُ ثُيىَْذاسَنإ بُ طشيَبُطتهشدٕ 
ُو َُسدُّ ئُو سيَهدشاواُْ دَسباسَّ سآًَٖإ و ثُسَثًَذاِْ تىاْاناِْ ئُواُّْ اليإ ناس دَنُٕ، ب

َناِْ ضاالنًًُناِْ سآًَٖإ يُ ئُطتؤ بطشٕ. وَ طؼت بُسْاَُناِْ سآًَٖإ يُ بىاسّ طشيَبُطتهشدُْ تًَضىو
ًًُنإ يُ طؼتًًُنإ ًَهُض دَبًَت بؤ طُسثُسػتِ و بُدواداضىوِْ بُسِيَىَبُسايُتًٌ طشيَبُطتهشدُْ طؼت

 وَصاسَتِ ثالْذاْإ.

يُطٍَُ ئُو فُسَاْطُ طشيَبُطتهشدُْ  تُنًٓهِػتًهشدٕ و َُٖاُْٖطِ و بُدواداضىوِْ طُسثُس -سُوتُّ
 ًًاُّْ يُ دَطُاَلتُناِْ طشيَبُطتهشدٕ ًَٖٓشاوُْتُ نايُوَ بُثًَِ ئُّ سيَُٓايًُ.طؼت
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ِ ًًُنإ بُ بُناسًَٖٓاْطؼتئاطاْهشدِْ ًَٖٓاُْْاوّ ثًادَناسّ دآًَٖشاو يُ بىاسّ طشيَبُطتهشدُْ  -ُٖػتُّ
 ئاَشاصَ ئُيًهرتؤًًُْناًْؼُوَ.

 نؤنشدُْوَّ صاًْاسّ بُػًَىَيُنِ سيَهدشاو دَسباسَّ ضاالنًًُناِْ طشيَبُطتهشدٕ. -ْؤيُّ

داَُصساْذِْ ثًَطُّ دَسواصَّ يُندشاو يُطُس تؤسِّ ئًٓتُسًَْت بؤ باَلونشدُْوَّ ئاطاداسيًُنإ  -دَيُّ
ديهُ بُثًَِ ئُّ سيَُٓايًُ ويَشاّ ئُو صاًْاسيًاُّْ ديهُ نُ دَسباسَّ سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕ و صاًْاسّ 

يُ وَصاسَتِ ثالْذاْإ دياسيإ دَنات، و داَُصساْذِْ داتابًَع  سايُتًٌ طشيَبُطتهشدُْ طؼتًًُنإبُسِيَىَبُ
يُطُس تؤسِّ ئًٓتُسًَْت بؤ نؤنشدُْوَّ صاًْاسّ و ْىيَهشدُْوَيإ بُ بُسدَواٌَ. وَ ػًاوّ يًَطُسِإ 

َبًَت بُػًَىٍَ ناسيًَهشدٕ يُطٍَُ دَُاوَسّ طؼتًذا، و بؤ منىوُْ ُْوَى بُػًَىَّ تُْٗا، ئَُاُّْ د
 خىاسَوَ دَطشيَتُوَ:

أ. رَاسَو بُٖاّ طُسدًٌَُ طؼت ئُو طشيَبُطتاُّْ ئُّ سيَُٓايًُ دَياْطشيَتُوَ نُ طؼت دَطُالتُناِْ 
 .طشيَبُطتهاس طشيًَإ دَدَٕ

ًٌَ طؼت ئُو طشيَبُطتاُّْ ئُّ سيَُٓايًُ دَياْطشيَتُوَ نُ ُٖس يُنًَو يُ ب. رَاسَو بُٖاّ طُسدُ 
 و خضَُتطىصاسيٌ بُثًَِ ناسدَطُالتُناِْ طشيَبُطتهاس طشيًَإ دَدَٕ نُ بُطىيَشَّ تىيَزَناِْ ناال و 

 .ًَْىدَوَيُتًًُوَ، دابُػهشاوٕ طًظتًََُهِ ثؤيًٓهاسّ يُندشاوّ ثُيشَِونشاوّ

بُٖاّ طُسدًٌَُ طؼت ئُو طشيَبُطتاُّْ ئُّ سيَُٓايًُ دَياْطشيَتُوَ نُ ُٖس يُنًَو يُ دـ. رَاسَو 
 .دَطُالتُناِْ طشيَبُطتهاس طشيًَإ دَدَٕ نُ بُطىيَشَّ سيَطُّ طشيَبُطتهشدٕ دابُػهشاوٕ

 .د. طؼت طشيَبُطتُنإ

ُ باْطًَٗؼتٓاَُ دَطت ثًَذَنات ٖـ. سيَهُوتُناِْ ُْٖطاوَ طُسَنًًُناِْ ُٖس ثشؤطُيُنِ طشيَبُطتهشدٕ نُ ي
 تا دَطاتُ بُدًَطُياْذِْ طشيَبُطت.

تاوَنى ئُو دَسواصَ ئُيًهرتؤًًُْ فُسًًَُ يُندشاوَّ طشيَبُطتهشدُْ طؼتًًُناِْ بشِياسدساو بُثًَِ  -ياصدَّ
ّ ْاوبشاو بشِطُّ )دَيُّ( دادََُصسيَت و ناسا دَنشيَت، ئُوا ثًَذاويظتًًُناِْ باَلونشدُْوَ يُطُس دَسواصَ

نُ يُّ سيَُٓايًُ دَقًإ يُطُس نشاوَ يُ سيَطُّ باَلونشدُْوَيإ يُطُس ئاَشاصَناِْ ديهُّ ساطُياْذٕ 
ديَُٓئاساوَ بُثًَِ ئُّ سيَُٓايًُ. وَ ُٖس ناتًَو سىنًَُهِ دياسنشاو يُّ سيَُٓايًُ ئاَارَ دَنات بُ 

ىيظتُ يُطُس ثًَطُّ ئُيًهرتؤِْ دَطُالتِ باَلونشدُْوَ يُطُس ثًَطُّ دَسواصَّ يُندشاوَوَ ئُوا ثًَ
 طشيَبُطتهشدٕ يإ يُطُس ئاَشاصّ ديهُّ ساطُياْذِْ طىجناو باَلو بهشيَتُوَ.
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ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتُناِْ طشيَبُطتهشدٕ ثًَهٗاتُناِْ طشيَبُطتهشدِْ الّ خؤيإ ثابُْذ بهُٕ بُ  -دواصدَّ
يُ  ُ طؼتًًُنإطشيَبُطتهشدَُْٖاُْٖطِ نشدِْ ثالُْناِْ طشيَبُطتهشدًْإ يُطٍَُ بُسِيَىَبُسايُتًٌ 
ُدواداضىوٕ و ضاوديَشيهشدِْ وَصاسَتِ ثالْذاْإ و دابًٓهشدِْ داتاّ ثًَىيظت بؤّ بؤ َُبُطتُناِْ ب

 يُناتِ دَطتهشدٕ بُ دًَبُدًَهشدِْ ضاالنًًُناِْ طشيَبُطتهشدِْ. تُنًٓهِ

 

 (Procurement Complaint Review Boardثيَذاضوونةوة  ) ئةجنومةنى – 71 -ماددةى 
ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس بؤ َظؤطُسنشدِْ سَخظاْذِْ ثًَذاضىوُْوَّ ناسطًَشِيٌ طُسبُخؤ بؤ طهاالّ  -يُنُّ

(ّ ئُّ سيَُٓايًُ، ئُجنىَُِْ وَصيشإ ئُجنىَُِْ ثًَذاضىوُْوَّ طهاالناِْ طشيَبُطتهشدٕ 66بُثًَِ َاددَّ )
)ئُجنىَُِْ ثًَذاضىوُْوَ( ثًَهذًًَََٖٓت. ئُجنىًَُْؽ دًَبُدًَهشدِْ ئُسنُناِْ بُسِيَطُيُنِ طُسبُخؤ 

 يُئُطتؤ دَطشيَت.

ىَُِْ ثًَذاضىوُْوَ بؤ َاوَّ )دوو طاٍَ( دَطتًٓؼإ دَنشئَ، و دَنشيَت دووباسَ بؤ ئُْذاَاِْ ئُجن -دووَّ
 دوو طاَيِ ديهُّ طُسباسّ يُ دواّ يُى دَطتًٓؼإ بهشيَُٓوَ.

 أ. ئُْذاًََتِ ئُجنىَُِْ ثًَذاضىوُْوَ ثًَهذيَت يُ: -طًًَُّ

ىإ ئُو نُطاُّْ ئُّ اليُْاُّْ خىاسَوَ . ثًَٓر ئُْذاّ نُ ئُجنىَُِْ وَصيشإ دَطتًٓؼاًْإ دَنات يُ 1ًَْ
 ناْذيذيإ دَنُٕ:

 .أ( طُْذيهاّ/ يُنًَتًٌ ئُْذاصياساِْ نىسدطتإ

 .ب( طُْذيهاّ ثاسيَضَسإ

 .ياطايٌ دـ( نؤََُيُّ صاْظتًٌ رًََشناساِْ

 .د( يُنًَتًٌ بَُيًَٓذَساِْ نىسدطتإ

 ٖـ( يُنًَتًٌ رووسَ باصسطاِْ و ثًؼُطاصيًُنإ.

ذاّ نُ ئُجنىَُِْ وَصيشإ دَطًٓؼاًْإ دَنات يُ ًَْىإ ئُو نُطاُّْ ئُّ اليُْاُّْ خىاسَوَ . دوو ئ2ُْ
 ناْذيذيإ دَنُٕ:

نُ يُطٍَُ ثشطُناِْ سُونَُُ يإ بُسَْطاسبىوُْوَّ  هدشاوَ ْاسهىًًَُنإ/ نؤََُيُ َُدًًَُْنإأ( سيَ
 .طُْذََيِ َاََُيُ دَنُٕ
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 نُ يُطٍَُ ثشطُناِْ طُػُثًَذاِْ بُسدَواّ َاََُيُ دَنُٕ. نؤََُيُ َُدًًَُْنإهىًًَُنإ/ ب( سيَهدشاوَ ْاس

. طَِ ئُْذاَِ ديهُ نُ ئُجنىَُِْ وَصيشإ يُ فُسَاْبُساِْ سهىَُت يُواُّْ خاوَٕ ػاسَصايني يُ بىاسّ 3
 .طشيَبُطتهشدٕ، دَطًٓؼاًْإ دَنات

( دَطًٓؼاْهشاوٕ، دَطًٓؼاِْ 3ُّ بُثًَِ بشِطُّ )أ/. طُسؤنًَو نُ ئُجنىَُِْ وَصيشإ يًَُْىإ ئُو نُطا4ْ
 دَنات.

دوو ناْذيذ  (CV) عِ(دا ٖاتىوٕ ط2ً( و )1دوو بشِطُّ )ب. ُٖس سيَهدشاويَو يُو سيَهدشاواُّْ يُ ُٖس
 .ثًَؼهُؾ دَنُٕ

ناْذيذ دَنات بؤ ًًُنإ يُ ًَْىإ فُسَاْبُساِْ بُسِيَىَبُسايُتِ طهشتًَشيَو طؼتدـ. بُسِيَىَبُسّ طشيَبُطتهشدُْ 
 ئُجنىَُِْ ثًَذاضىوُْوَ.

دَنشيَت نُ ئُجنىَُِْ وَصيشإ  خُسزبؤ ئُْذاَإ و طهشتًَشّ ئُجنىَُِْ ثًَذاضىوُْوَ دَسَاَيُ  -ضىاسَّ
 دياسّ دَنات.
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 دةسواصةى ثيَهجةم

 بةسِيَوةبشدى و جيَبةجيَكشدنى طشيَبةطتةكاى

CONTRACT ADMINISTRATION AND IMPLEMENTATION 
 

 (Drafting the contractداسشتهى طشيَبةطت ) – 72 -ماددةى 
أ. داسػتُٓناِْ طشيَبُطتُنإ يُ اليُٕ ثًَهٗاتُناِْ طشيَبُطتهشدٕ بُ َُٖاُْٖطِ يُطٍَُ فُسَاْطُ  -يُنُّ

و اليُُْ طىودَُْذَنإ ئاَادَ دَنشيَت، بُو َُسدُّ ئُّ طشيَبُطتاُْ  تُنًٓهِياطايٌ و داسايٌ و 
سىنُُناِْ ٖاتىو يُ َُسدُنإ و دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ يإ باْطًَٗؼتهشدٕ بؤ نَُهشدُْوَ يُخؤ 
بطشيَت طُسباسّ ُٖس َُسدًَهِ ديهُ نُ ُٖسدوو اليُٕ يُطُسّ سيَهذَنُوٕ بُو ػًَىَيُّ طُالَُتًٌ 

ًَهشدٕ َظؤطُس دَنات، بُدؤسيَو ئُّ َُسدُ طُسباسنشاواُْ )ئُطُس ُٖبًَت( نشِؤنِ دًَبُد
 نَُهشدُْوَنُ ُْطؤسِيَت.

ب. ئُو َُسدُ طؼتًًاُّْ طشيَبُطتُنإ نُ يُ اليُٕ وَصاسَتِ ثالْذاْاُْوَ دَسدَنشيَت بُناس دًََٖٓذسئَ يُ 
يَبُطت ُٖس َُسدًَهٌ ديهُّ تايبُت بُ ُٖس ػىيًََٓو ثًادَ بهشيَت. ثًَىيظتُ دؤنًىًََٓتُناِْ طش

يإ خضَُتطىصاسيٌ ْاساويَزناسيٌ يإ خضَُتطىصاسيٌ ساويَزناسيٌ ويَشاّ  ناسطشيَبُطتهشدٕ يُطُس ناال يإ 
 َُسدُ طؼتًًُنإ يُخؤ بطشيَت.

طشتِٓ ثًَىيظتُ طشيَبُطتُنإ دَقًَو يُخؤ بطشٕ بؤ وَسطشتِٓ قُسصَ سهىًًَُنإ بُثًَِ ياطاّ وَس -دووَّ
 و َُٖىاسَناِْ.1977(ّ طاَيِ 56قُسصَ سهىًًَُناِْ رَاسَ )

ثًَىيظتُ طشيَبُطتُنإ ْاوو ْاوًْؼاِْ ُٖسدوو اليُِْ ساطجًَشدساو بُ واروونشدِْ طشيَبُطت و  -طًًَُّ
 بُطىيَشَّ ئُو سيَهاساُّْ ناسثًَهشاوٕ، يُخؤ بطشيَت، بُو َُسدُّ ثُيشَِونشاودؤنًىًََٓتُناِْ ساطجاسدِْ 

( ػُؾ َاْط صياتش 6يُناتِ طشيَبُطتهشدْذا بُسناسبٔ و بُس يُ واروونشدِْ طشيَبُطت بُ َاوَيُى يُ )
 ُْبًَت دَسنشابٔ.

باسودؤخ و ئُو َُسداُّْ  نُسيَهُوتِ دَطتجًَهشدِْ َاوَّ طشيَبُطت بُسيَطُيُى دياس دَنشيَت  -ضىاسَّ
واروونشدِْ طشيَبُطت و بىوِْ دؤنًىًََٓتُ  ناسثًَهشاوٕ يُبُسضاو بطشيَت، يُ ًَْىاًْؼًاْذا ناتِ

داوانشاوَنإ و ُٖرَاسنشدِْ سؤرَناِْ ناسنشدٕ و ناتِ سادَطتهشدِْ ثًَطُو نشدُْوَّ ْىوطشاوَناِْ 
َتُاُْثًَذإ و ئُو ناتُّ ثًَىيظتِ ثًًَُتِ، و بُسثشطًَتِ طشيَبُطتهاس بؤ ثالْذاْإ و ئاَادَنشدِْ خؼتُّ 

 ُدإ بُ دياسنشدِْ سيَهُوتِ دَطتجًَهشدٕ بؤ ُٖس ساَيُتًَو بُتُْٗا.صََُِْ و ثًَىيظتِ سيَط
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ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتُناِْ طشيَبُطتهشدٕ يُطٍَُ تُواونشدِْ سيَهاسَناِْ واروونشدِْ طشيَبُطت،  -ثًَٓذُّ
ّ وَصاسَتِ ثالْذاْإ و وَصاسَتِ ناسو ناسوباسّ نؤَُاليُتِ و دَصطاّ ْاوَْذيٌ ئاَاسو فُسَاْطُ

تؤَاسنشدِْ نؤَجاًْانإ و دَطتُّ طؼتًٌ بادُنإ، ئاطاداس بهُُْوَ يُ ْاوّ طشيَبُطتهاسو ْاوًْؼإ و 
 سَطُصْاَُو طىرَُّ طشيَبُطت و َاوَنُّ.

ثًَىيظتُ طشيَبُطت ئُو ياطايُّ ئُسنُ ثًادَ بهشيَت يُطُس سىنُُناِْ طشيَبُطتُناِْ ًَْىإ   -ػُػُّ
يُ اليُى و طشيَبُطتهاسَ عًَشاقٌ و ْاعًَشاقًًُنإ يُ اليُنِ ديهُ دياس بهات، دَطُالتُناِْ طشيَبُطتهشدٕ 

وَ طشيَبُطتُنُ ئَُُ سووٕ بهاتُوَ نُ ياطاو سيَُٓايًُ بُسناسَنإ يُ ُٖسيَِ ئُسنُ ثًادَ بهشئَ. دادطاناِْ 
 انؤنًًُنإ.ُٖسيَِ و اليُُْ دادطُسيًُ تايبُمتُْذَنإ دَسِوآُْ يُناليٌ نشدُْوَّ ضاسَطُسّ ْ

 

 و دةطتبةسداسبووىطشيَبةطتكاسى الوةكى طشيَبةطتكشدى لةطةلَ   - 73 -ماددةى

Subcontracting and assignment 

بهات بؤ طشيَبُطتهاسّ الوَنِ  طجاسدٕطشيَبُطتهاس بؤّ ُٖيُ ضُْذ بُػًَو يُ ناسَناِْ طشيَبُطت  -يُنُّ
%(ّ بُٖاّ 31بُ سَصاَُْذّ ْىوطشاوّ ثًَؼىَختُّ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ، بُو دؤسَّ يُ سيَزَّ )

طشيَبُطت يإ ُٖس سيَزَيُنِ ديهُّ دياسنشاو يُ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ، تًَجُسِ ُْنات، بُو 
 ُس يُ طُس طشيَبُطتهاسّ سَطُٕ مبًًََٓتُوَ.ٖ نَُُسدُّ بُسثشطًَتِ دًَبُدًَهشدِْ طشيَبُطتُ

بؤّ ًًُْ دَطتبُسداسّ طشيَبُطت بًَت بؤ  طشيَبُطتهشدِْ طؼيتطشيَبُطتهاس يُطٍَُ دَطُالتُناِْ  -دووَّ
اليُُْنِ ديهُ َُطُس يُ ساَيُتِ ُٖسَ ْاضاسّ بًَت، و يُ دواّ وَدَطتًَٗٓاِْ سَصاَُْذّ ْىوطشاوّ 

َناِْ ثًَىَستِ طشيَبُطتهشدٕ بُو َُسدُّ ئُو اليُُّْ بؤّ دَطتبُسداس بىوَ ثًَؼىَختُّ طُسؤنِ دَطُال
ػًاْذٕ و َُسدُ ياطايًُ ثًَىيظتُنإ يُ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَّ يٌَ بًَتُدّ و بَُُٖإ طىرَُّ 

 طشيَبُطتِ يُطُس نشاوَ.

 

 (Payment)  ثيَشيهةخةسجكشدنى  – 74 -ماددةى 
يُطُس بَُٓاّ ثًَؼهُػهشدِْ ثًَؼًُٓنإ يُطٍَُ سَضاونشدِْ َُسدُناِْ طشيَبُطت، ثًَىيظتُ  -يُنُّ

خُسز بهشئَ. وَ ثًَىيظتُ ئُّ دؤنًىًََٓتاُْ صاًْاسّ دياسنشاو يُّ  بؤ طشيَبُطتهاس دؤنًىًََٓتِ بَُٓايٌ
 و َُسدُناِْ طشيَبُطت يُخؤبطشٕ بؤ ئُوَّ بُ بَُٓايٌ دابٓذسئَ. سيَُٓايًُ
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بؤ طشيَبُطتهاس ظىو قُسصّ بًَ يُ ػًَىَّ( دفعة مقدمةثًَؼُنًًُى )دَطُالتِ طشيَبُطتهاس بؤّ ُٖيُ  -دووَّ
بؤ َُبُطتُناِْ ئاَادَطاصٍ بؤ دًَبُدًَهشدِْ طشيَبُطت بُثًَِ سيَُٓايًُناِْ دًَبُدًَهشدِْ  خُسز بهات

بشَِ ثاسَ بىددُّ طاالُّْ ُٖسيَِ بُساَبُس بُ ْىوطشاويَهِ طُسَْتِ ْاَُسدذاس يُ طشيَبُطتهاسَوَ بَُُٖإ 
يإ يُنًَو يُ باْهُ بًاًًُْناُْوَ  نُ يُ باْهًَهِ َؤَيُتذساو يُ ُٖسيَُِ نىسدطتإ و دساوّ ئُو ثًَؼُنًًُ،

دَسنشابًَت ثؼتبُطت بُ ْىوطشاويَهِ طُسَْتِ دَسنشاو يُ يُنًَو يُ باْهُ َؤَيُتذساوَناِْ ُٖسيَُِ 
 .ئُو ثًَؼُنًًُنىسدطتإ. وَ ثًَىيظتُ يُ طشيَبُطت دَم بهشيَت يُطُس خؼتُّ صََُِْ وَسطشتُٓوَّ 

يُخؤ بطشيَت بُثًَِ بُسِيَىَضىوِْ ثًَؼًُٓ بُ ضُْذ قؤْاغًَو ِ أ. ثًَىيظتُ طشيَبُطت خُسدهشدْ -طًًَُّ
يُو ناتُ خُسز دَنشيَت نُ طشيَبُطتهاس داواناسيًُنِ وَ ناسَنإ يُ دًَبُدًَهشدِْ طشيَبُطت. 

ثؼتبُطت بُ دؤنًىًََٓت ثًَؼهُؾ دَنات بُو ػًَىَيُّ يُ طشيَبُطت داوانشاوَ بؤ طُملاْذِْ ئُو 
 و قُبىيهشدِْ ئُّ دؤنًىًََٓتاُْ يُ اليُٕ دَطُالتِ طشيَبُطتهاسَوَ. بُس نشاوَبُدًَطُياْذُّْ دَطتُ

دَبشِدسيَت تاوَنى دًَبُدًَهشدِْ ًَهِ دياسنشاو قؤْاغثًَؼًُّٓ %(ّ ُٖس 11ب. باسَتُ )أَاْات( بُ سيَزَّ )
طشيَبُطتُنُ  %(ّ بُٖا5ّيُ ) ُو َُسدُّ نؤّ طؼتِ يًَربِيُٓ ُْختًُٓيًُنإطشيَبُطت تُواو دَبًَت ب

و ًْىَّ ديهُّ يُ دواّ وَسطشتِٓ  طُسَتايٌتًَجُس ُْنات. وَ ًْىَّ ئُو باسَتاُْ يُ دواّ وَسطشتِٓ 
دابًٓهاس/ بَُيًَٓذَس قُبىٍ بهات بُ  داواناسيٌدَطُالتِ طشيَبُطتهاس بؤّ ُٖيُ  َ. ودَطُسِيَٓذسيَتُوَنؤتايٌ، 

 ًُنِ باْهِ ٖاوتايُوَ.طؤسِيُٓوَّ ًْىَّ نؤتايٌ باسَتُنإ بُ طُسَْتً

بُّ بابُتُ يُ َُسدُ شئَ بُثًَِ ئُو سىنُاُّْ تايبُتٔ ُو نُسَطتُو ئاًََشاُّْ دابني دَنئ ثًَؼُنًًُناِْدـ. 
 طؼتًًُناِْ طشيَبُطت، خُسز دَنشئَ.

نشِيِٓ بؤ داثؤػًِٓ طشيَبُطتُناِْ ( خطابات االعتناد) أ. نشدُْوَّ ْىوطشاوَناِْ َتُاُْثًَهشدٕ -ضىاسَّ
 دَسَنِ بؤ دابًٓهشدِْ نُسَطتُو خضَُتطىصاسيًُنإ ًَهُض دَبٔ بؤ َُسدُناِْ طشيَبُطت.

 ِ نشدبًَت يُطُس ثًَذاِْ ثًَؼًُٓ بُب. ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ، ئُطُس طشيَبُطت دَق
وَسطشتِٓ طُسَْتِ باؾ و  طجاسدٕيُدواّ دَسنشدِْ  هشدٕطشيَبُطتهاس يُ سيَطُّ ْىوطشاويَهِ َتُاُْثًَ

نشدُْوَّ  بؤ بطشيَتُبُس دًَبُدًَهشدٕ و واروونشدِْ طشيَبُطت بُػًَىَيُنِ بَُٓايٌ، سيَهاسّ ثًَىيظت
، يإ ْىوطشاوّ َْادًَطرينشاو نُ قابًًِ َُٖيىَػاْذُْوَ ًًُْ وباْهِ  ْىوطشاوٍ َتُاُْثًَهشدِْ

، بُثًَِ ئُو َُسداُّْ َْادًَطرينشاوػاْذُْوَ ًًُْ و نُ قابًًِ َُٖيىَِ باْهٌ خىالو )دواس( هشدَْتُاُْثًَ
و بُثًَِ ئُو سيَُٓايًاُّْ يُ وَصاسَتِ داسايٌ و ئابىوسيٌ  ثُيىَْذاسٕ و يُ طشيَبُطت دَقًإ يُطُس نشاوَ

 ، دَسنشاوٕ.هشدٕدَسباسَّ بُناسًَٖٓاِْ دَطُالتُناِْ طشيَبُطتهشدٕ بؤ ْىوطشاوَناِْ َتُاُْثًَ
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سَضاونشدِْ َُسدُناِْ طشيَبُطت، دَطُالتُناِْ طشيَبُطتهشدٕ بؤيإ ُٖيُ، ُٖس ناتًَو  يُطٍَُ -ثًَٓذُّ
ذاِْ بُٖاّ ثًَبُطىجناوّ بضأْ، يُطٍَُ ئُو نُطاُّْ طشيَبُطتًإ يُطٍَُ نشدووٕ سيَهبهُوٕ يُطُس 

ِْ ُْثًَهشدَيِ يُ دًاتِ نشدُْوَّ َتُاو بُسَُُٖ ٖاوسدَنشاوَنإ بُ دساوّ يؤنا نُسَطتُ نُيىثٍُ و
 .(اعتناد بنكي) باْهِ

 

 بةسِيَوةبشدنى ثشؤطةكانى سادةطتكشدى و ثشكهني و ليَوةسطشتو  – 75 -ماددةى 

Administering delivery, inspection and receipt 
ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهاس يإ ُٖس اليًَُْهِ ديهُّ بُسثشغ يُ بُسِيَىَبشدِْ طشيَبُطت  -يُنُّ

يإ ثًَذاويظتًًاُّْ طشيَبُطتًإ يُطُس نشاوَ بجؼهًَٓت و  ناسطؼت ئُو ناال يإ خضَُتطىصاسّ يإ 
بُطت ويظتًًاُّْ يُ طشيَوَسيإ بطشيَت و دُخت بهاتُوَ يُ َُوداّ وَنًُنبىوِْ يُطٍَُ ئُو ثًَذا

 نُ يُ تىاْادا بًَت. دياسنشاوٕ و بُ صووتشئ نات

طشيَبُطت ثابُْذبىوُْناِْ طشيَبُطتهاس دياس دَنات يُوَّ ثُيىَطتُ بُ ثؼهٓني و تًَظتهشدِْ  -دووَّ
طشيَبُطت نىايًيت و َافُناِْ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ يإ ُٖس اليًَُْهِ ديهُّ بُسثشغ يُ بُسِيَىَبشدِْ 

ت دَسباسَّ طؼت اليُُْناِْ ناسّ ا ضاوديَشيهشدٕ و وَسطشتِٓ ساثؤسًَْىاًْؼًاْذ يُ ثؼهًٓٓذا، يُ
 طشيَبُطتهاس.

و ػىيَِٓ ثًَىيظت  و داَُصساوَ ّ تايبُتِ خؤّ، بُ داْاِْ فُسَاْبُستًَضىوطشيَبُطتهاس ثابُْذَ، يُطُس  -طًًَُّ
و  طشيَبُطتهاس َريَش سَفتاسّ دَطُالتِ طشيَبُطتهاس. و يُ بؤ ئُجناَذاِْ ثشؤطُناِْ دَسخظتِٓ ئاطايٌ

 ىيَُٓسَناًْإ بؤ ثشؤطُّ دَسخظنت يُ ئُطتؤ دَطشٕ.َناِْ ئاَادَبىوِْ ْتًَضىودَطُالتِ طشيَبُطتهاس 

ّ تايبُتِ خؤّ تًَضىوطُس  ثًَىيظتُ يُطُس طشيَبُطتهاس ُٖس نَُىنىستًًُى يإ يًَالداًَْو ُٖبًَت يُ -ضىاسَّ
 سَطُسيإ بهات.ضا

ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهاس فُسَاِْ بُدًَطُياْذِْ ناسَنإ دَسبهات ثاَيجؼت بُ  -ثًَٓذُّ
ثؼتطريٍ نشاوَ يُ  (َكًِطُس ثشؤرَنُ ) دابًٓهاس/ بَُيًَٓذَس/ ساويَزناس نُ يُ اليُٕ ئُْذاصياسّ داواناسيٌ

و ئاَادَيُ بؤ  دواّ دَيًٓابىوٕ يُوَّ ناسَنإ بؤ ئُو ثًُيُّ يُ ثًَٓاوّ داَُصساوٕ تُواوبىويُٓ
 بُناسًَٖٓإ. ئَُُؾ دَبًَتُ ٖؤّ ئُوَّ:

 ُ بُسدَواٌَ بشِيِٓ ثًَبزاسدُْناِْ دوانُوتٔ، ئُطُس ٖاتُٓنايُوَ.يأ. ساوَطتإ 

 ضانهشدُْوَ بؤ ناسَ بُدًَطُياْذساوَنإ. ب. دَطتجًَهشدِْ بُسناسبىوِْ َاوَّ
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 بشِواْاَُناِْ وَسطشتِٓ ناسَ بُدًَطُياْذساوَنإ -ػُػُّ
Acceptance / Hand-over Certificates of the completed works 

 :طُسَتايٌأ. بشِواْاَُّ وَسطشتِٓ 

ُوتِ دَسنشدِْ فُسَاِْ ( سؤر يُ سيَه14يُ َاوَيُى نُ يُ )دَطُالتِ طشيَبُطتهاس  يُطُسثًَىيظتُ 
ثًَهبًًََٗٓت. ئُّ يًزُْيُؾ َُٖيذَطتًَت بُ دَسخظتِٓ  طُسَتايٌيًزُّْ وَسطشتِٓ بُدًَطُياْذٕ تًَجُس ُْنات 

 (فعلي) ئُو ناساُّْ بُدًَطُياْذساوٕ و ثؼهًًٓٓإ و نؤْىوطًَو ئاَادَ دَنات تًايذا سيَهُوتِ نشداسَنِ
طشيَبُطتهاسيًُناِْ دَقهشاو يُ بشِطُّ )ثًَٓذُّ/ أ و ب(ّ ئُّ َاددَيُ، بُدًَطُياْذٕ يُطٍَُ َُٖىو يًَهُوتُ 

 دًَطري دَنات.

 ب. بشِواْاَُّ وَسطشتِٓ نؤتايٌ:

دَطُالتِ طشيَبُطتهاس يإ ُٖس اليًَُْهِ ديهُّ بُسثشغ يُ بُسِيَىَبشدِْ طشيَبُطت بشِواْاَُّ وَسطشتِٓ 
و تُواونشدِْ طشيَبُطتهاس بؤ  نؤتايًٗاتِٓ َاوَّ ضانهشدُْوَنؤتايٌ يُ دواّ َاوَيُنِ نىست يُ ثاؾ 

طؼت نَُىنىستًًُنإ، ئُطُس ُٖبًَت، دَسدَنات. دَطُالتِ طشيَبُطتهاسيؽ ناسَنإ بُػًَىَيُنِ 
 ًَُٖؼُيٌ وَسدَطشيَت.

 

 طةسةنتى كوالييت جيَبةجيَكشدنى طشيَبةطت – 76 -ماددةى 

Ensuring quality of contract performance 

ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهاس يإ ُٖس اليًَُْهِ ديهُّ بُسثشغ يُ بُسِيَىَبشدِْ طشيَبُطت  -يُنُّ
و ناال و خضَُتطىصاسيًاُّْ طشيَبُطتًإ يُطُس نشاوَ ضاوديَشيٌ و ثؼهٓني و وَسيإ  ناسطؼت ئُو 

و َُسدُ ياطايٌ و داسايًاُّْ يُ  تُنًٓهُِ خُطًَُت بطشيَت، و دَيًٓا بًَتُوَ يُ وَنًُنبىوًْإ يُطٍَُ ئُو
 دؤنًىًََٓتِ نَُهشدُْوَو طشيَبُطت دياسنشاوٕ.

ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهاس يإ ُٖس اليًَُْهِ ديهُّ بُسثشغ يُ بُسِيَىَبشدِْ طشيَبُطت  -دووَّ
ّ طشوػتِ ُٖس ثشؤطُيُنِ يًزُْيُى يإ صياتش ثًَهبًًََٗٓت بؤ ثؼهٓني و قُبىيهشدٕ بُطىيَشَ

طشيَبُطتهشدٕ، ئُّ يًزُْيُ/يًزْاُْ ئُجناَذاِْ ثؼهٓني و قُبىيهشدِْ ناسَنُ بُثًَِ َُسدُناِْ طشيَبُطت 
و ػاسَصايإ ببُطنت ئُطُس ثًَىيظت  تُنًٓهِيُ ئُطتؤ دَطشيَت، ئُّ يًزْاُْؾ بؤيإ ُٖيُ ثؼت بُ نُطاِْ 

 بهات.
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ثظجؤسِّ داوانشاو يُ اليُٕ دَطُالتِ طشيَبُطتهاسَوَ،  تُنًٓهِيُطٍَُ سَضاونشدِْ بىوِْ ناديشّ  -طًًَُّ
ْابًَت يًزُْناِْ ثؼهٓني و قُبىيهشدٕ ئُْذاًََتِ ئُو نُطاُْ يُخؤ بطشيَت نُ ثًَؼرت بُػذاسبىوبٔ يُ 

ِْ ديهُ يإ ػًهشدُْوَو و دؤنًىًََٓتُناِْ تُْذَسَنا خُطًَُتُنإو  تُنًٓهًًُنإداسػتِٓ َُسدُ 
َُٖيظُْطاْذٕ و سيَهاسَناِْ طُسثُسػتًهشدٕ، يُطٍَُ ئَُُؾ، دَنشيَت ئُو نُطاُّْ باطهشاوٕ ياسَُتِ 

 يًزُْ بذَٕ ثاَيجؼت بُ سَصاَُْذّ طُسؤنِ دَطُالتِ طشيَبُطتهاس.

ُّ بؤ ئُّ َُبُطتُ نؤْىوطُناِْ نؤبىوُْوَناِْ يًزُّْ دَسخظنت و قُبىيهشدٕ يُطُس ئُو منىوُْي -ضىاسَّ
ئاَادَنشاوَو دَْىوطشيَتُوَو يُ اليُٕ طؼت ئُْذاَاِْ يًزُْ واروو دَنشيَت. بشِياسَناِْ دَسنشاو يُ 
اليُٕ يًزُْوَ، دَسباسَّ دًَبُدًَهشدِْ طشيَبُطت بُ ػًَىَيُنِ دسوطت يإ ْا ياخىد سَتهشدُْوَّ ناال 

َُْذيذاِْ طُسؤنِ دَطُالتِ طشيَبُطتهاس يإ اليُِْ دابًٓهشاوَنإ، نؤتايٌ و بٓربِٕ يُ ساَيُتِ سَصا
ديهُّ بُسثشغ يُ بُسِيَىَبشدِْ طشيَبُطت يُطُسيإ. ُٖس ثاسيَضناسيًُنًؽ يُُٖس ئُْذاًََهِ يًزُْ ُٖبًَت 
يُطُس ئُوَّ يُ نؤْىوطُناْذا ٖاتىوٕ دَْىوطشيَتُوَ يُطٍَُ سووْهشدُْوَّ ٖؤيُناِْ ثاَيجؼت بُ 

 واروونشدِْ.

ثًَىيظتُ طشيَبُطتهاس ئاطاداس بهشيَتُوَ يُُٖس خُوؾ يإ يًَالداًَْو يُ دًَبُدًَهشدْذا، ئُطُس ُٖبًَت.  -ّثًَٓذُ
ّ تايبُتِ خؤّ يُو َاوَيُّ يُ ئاطاداس نشدُْوَنُدا دياسنشاوَ، تًَضىووَ ثًَىيظتُ يُطُسّ يُطُس 

ّ تًَضىوخؤّ ئُّ ناسَ بهات يُطُس  ضاسَطُسيإ بهات، بُ ثًَضُواُْوَ دَطُالتِ طشيَبُطتهاس َافِ ُٖيُ
 طشيَبُطتهاس.

يُ ساَيُتِ طشيَبُطتهشدٕ بؤ دابًٓهشدِْ ناال، ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتُناِْ طشيَبُطتهاس  -ػُػُّ
بُدواداضىوِْ ثشؤطُّ باسنشدٕ بهُٕ و ئاطاداسنشدُْوَّ فشؤػًاس وَسبطشٕ نُ ووسدَناسيًُناِْ 

 وَ، يُطٍَُ سَضاونشدِْ ئَُاُّْ خىاسَوَ:باسنشدِْ ػتىَُنُنإ سووٕ دَناتُ

أ. ئاطاْهاسّ سيَهاسَناِْ دَسباصنشدِْ طىَشطٌ بؤ ئاًََش يإ نُسَطتُنإ بُ ئاَاجنِ خًَشانشدِْ طُيؼنت بُ 
 نؤطانإ.

ب. خًَشانشدِْ سيَهاسَناِْ تايبُت بُ دَسباصنشدٕ و باسنشدٕ يُْاو ضىاسضًَىَ صًًََُُْ دياسنشاوَنإ بؤ 
وَ يُ داِْ ثًَبزاسدِْ )سطىَاتِ صًََين( يُ بُساَبُس َاوَّ دوانُوتِٓ وَسطشتِٓ ػتىَُنِ دووسخظتُٓ

 طُيؼتىو بُ فشؤنُخاُْ يإ طىَشط.

دـ. خًَشانشدِْ سيَهاسَناِْ بُتاَيهشدِْ دَسيايٌ بُصووتشئ نات يُ ْاو ضىاسضًَىَ صًًََُُْ دياسنشاوَناِْ 
 يُ داِْ ثًَبزاسدِْ دوانُوتٔ يُ بُتاَيهشدِْ باسَناًْإ. بؤ بُتاَيهشدِْ نُػتًًُنإ بؤ دَسباصبىوٕ
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 ،ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهاس يإ ُٖس اليًَُْهِ ديهُّ بُسثشغ يُ بُسِيَىَبشدِْ طشيَبُطت -سُوتُّ
و نُسَطتُّ ئاَيىطؤسِنشدٕ يُ نؤطايُنإ بشَخظًًََٓت بُ َُبُطتِ تُواونشدِْ سيَهاسَناِْ ئاًََش 

نُسَطتُ وَسطرياوَنإ بُبَِ دوانُوتٔ، يُطٍَُ سَضاونشدِْ  طُسَتايٌبُتاَيهشدٕ و وَسطشتِٓ 
 (.تأَني) ًايٌدَيٓدًَطرينشدِْ ساَيُتِ ئُو ػتىَُناُّْ وَسطرياوٕ بؤ َُبُطتُناِْ طُسَْتًهشدِْ َافُناِْ 

ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهاس يإ ُٖس اليًَُْهِ ديهُّ بُسثشغ يُ بُسِيَىَبشدِْ طشيَبُطت  -ُٖػتُّ
بُدواداضىوٕ بهات بؤ تُواونشدِْ سيَهاسَناِْ ثؼهًِٓٓ ئُْذاصَيٌ نُسَطتُ وَسطرياوَنإ و دَسنشدِْ 

 طشيَبُطت دياسنشاوَ.بَُيطُْاَُّ ثؼهٓني و قُبىيهشدٕ يُو َاوَيُّ يُ 

 

 يةكالييكشدنةوةى )تظوية( ناكؤكييةكانى جيَبةجيَكشدنى طشيَبةطت – 77 -ماددةى 

Settlement of disputes in contract implementation 

 ثًادَ دَنشيَت، ُٖسوَٖا يُطُس طشيَبُطتُنُ ذا ئُو ياطايُ دياس بهشيَت نُثًَىيظتُ يُ طشيَبُطت -يُنُّ
ئُو ْانؤنًًاُّْ يُواُْيُ يُ ناتِ دًَبُدًَهشدِْ بًَُٓ ئاساوَ. وَ يُ ساَيُتِ  ًّهشدُْوَػًَىاصّ يُنالي

ُْبىوِْ َُسدِ ْاوبزيهاسيٌ )حتهًِ(، ثًَىيظتُ دادطاّ تايبُمتُْذ بُ يُناليًهشدُْوَّ ْانؤنًًُناِْ 
 ثُيىَطت بُ طشيَبُطتُنإ دياس بهشيَت.

طُس ُْٖذيَو ًَهاًْضّ يُواُْ َاوَيُنِ ئاساَهشدُْوَ بؤ دَنشيَت يُ طشيَبُطت دَم بهشيَت يُ -دووَّ
بُ ضاسَطُسّ سَصاَُْذناساُْ ثًَؼدظنت داْىطتإ بُس يُ ثُْابشدٕ بؤ ْاوبزيىاًٌْ يإ دادطُسيٌ بؤ بُخؼًِٓ 

يُ سيَطُّ داْىطتاْذا. وَ بؤ ياسَُتًذاِْ اليُُْناِْ طشيَبُطتهاس يُطُس يُناليًهشدُْوَّ ْانؤنًًُنإ 
ِ اليًَُْهِ طًًَُّ بؤ ياسَُتًذإ َُٖيبزاسدْبُػًَىَيُنِ دؤطتاُْ، دَنشيَت طشيَبُطت دَم بهات يُطُس 

ػًَىاصّ بُيُنطُياْذٕ )تىفًل( و ًَْىَْذطرييٌ، ويَشاّ ئُو يُطُس يُناليًهشدُْوَّ ْانؤنًًُنإ بُ
ِ ػاسَصا يُخؤ دَطشٕ بؤ يُناليًهشدُْوَّ ْانؤنًًُنإ يإ َُٖيبزاسدًَْهاًْضَاُّْ ثُيىَْذاسٕ نُ 

 ِ اليُِْ طًًَُّ.َُٖيبزاسدْئُجنىَُِْ ًَُْٖؼتِٓ ْانؤنًًُنإ و سيَهاسَناِْ 

و طشيَبُطت يإ يُ سيَههُوتًَٓهِ دًادا بؤيإ ُٖيُ سيَو بهُوٕ يُطُس ُٖسدوواليُِْ طشيَبُطت يُ ْا -طًًَُّ
سَواُْنشدِْ ئُو ْانؤنًاُّْ يُ دًَبُدًَهشدِْ طشيَبُطت دسوطتبىوٕ بؤ ْاوبزيىاًٌْ. يُّ دؤسَ ساَيُتاُْؾ 

هاسيًاُّْ ثًَىيظتُ يُ سيَههُوتُٓنُ دَم بهشيَت يُطُس ضىاسضًَىَّ داَُصساوَيٌ ْاوبزيىاًٌْ و ئُو سيَظا سيَ
 سىنُِ بُسِيَىَضىوِْ ْاوبزيىاًٌْ و ػىيَُٓنُّ دَنُٕ.
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ئُطُس طشيَبُطت َُسدِ ْاوبزيىاًٌْ يُخؤ ُْطشتبًَت و سيَههُوتٔ يُطُس َتُاُْثًَذاِْ ْاوبزيىاًٌْ يُ  -ضىاسَّ
. وَ سيَطُّ بُطتِٓ سيَههُوتًَٓهِ دًا، ثًَىيظتُ بُ ْىوطشاو بًَت و يُ اليُٕ ُٖسدووال واروو نشابًَت

 ىوُْ طشيَبُطتهاسيًُنإ ثًًَُوَ.بثًَىيظتُ يُطُس ُٖسدوواليُِْ طشيَبُطتهاس دسيَزَ بذَٕ بُ ثابُْذ

ثًَىيظتُ نىسدّ يإ عُسَبِ صَاِْ ْاوبزيىاًٌْ بًَت، َُطُس يُ دؤنًىًََٓتِ طشيَبُطت ثًَضُواُّْ  -ثًَٓذُّ
 ئَُُ دَم نشابًَت.

ْاوبزيىاًٌْ ًَْىدَوَيُتِ بؤ ًَُْٖؼتِٓ ْانؤنًًُنإ َُٖيبزيَشيَت دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بؤّ ُٖيُ  -ػُػُّ
ناتًَو طشيَبُطتهاس بًاِْ دَبًَت، بُو َُسدُّ يُ طشيَبُطت دَقِ يُطُس بهشيَت، يُطٍَُ سَضاونشدِْ ئُو 

ُ ًَهاًْضَُ سيَهاسيًُّ يُ طشيَبُطت يُطُسّ سيَههُوتىوٕ يُناتِ دًَبُدًَهشدِْ ئُّ سيَطُيُ، و يُنًَو ي
 دَطتُناِْ ْاوبزيىاًٌْ ًَْىدَوَيُتِ َتُاُْثًَذساو بؤ ًَُْٖؼتِٓ ْانؤنِ دَطتًٓؼإ بهشيَت.

 

 (Contract term and extensionماوةى طشيَبةطت و دسيَزكشدنةوة ) – 78 -ماددةى 
 اليُُْناِْ طشيَبُطت يُ ناتِ دسيَزنشدُْوَّ طشيَبُطتُنإ ثابُْذ دَبٔ بُ:

ثًَىيظتُ يُطُس طشيَبُطتهاس يُو َاوَيُّ طشيَبُطتِ يُطُس نشاوَ طشيَبُطتُنُ دًَبُدٌَ بهات، ئُو  -يُنُّ
يإ يُ سيَهُوتِ واروونشدِْ طشيَبُطت يإ ُٖس سيَهُوتًَهِ ديهُّ  دَطتبُناسبىوَٕاوَيُؾ يُ سيَهُوتِ 

يُبُس ئُّ ٖؤياُّْ خىاسَوَ  دَقهشاو يُ َُسدُناِْ طشيَبُطت، ُٖرَاس دَنشيَت. وَ دَنشيَت طشيَبُطت
 دسيَزبهشيَتُوَ:

، يإ يُبُس ُٖس صيَذَبىوٕ يإ طؤسِاْهاسيًُى يُ بًَتُثًَؽ أ. ئُطُس باسودؤخِ بُدَس يُ نؤْرتِؤَيِ طشيَبُطتهاس
يإ بشِ يإ دؤسّ ئُو نُسَطتاُّْ داوانشاوَ دابني بهشئَ بُػًَىَيُى ناسيطُسّ  ناسدؤسَ دًاواصَناِْ 

س بُسِيَىَضىوِْ دًَبُدًَهشدِْ ئُو طشيَبُطتُّ يُطُسّ سيَههُوتىوٕ بُدؤسيَو يُو َاوَيُّ دَبًَت يُطُ
 سيَههُوتِٓ يُطُس نشاوَ بُثًَِ طشيَبُطتِ سَطُٕ ْاتىاْذسيَت بُدٌَ بطُيٓذسيَت.

تِ ب. ئُطُس دوانُوتِٓ دًَبُدًَهشدِْ طشيَبُطت بطُسِيَتُوَ بؤ ضُْذ ٖؤيُى يإ سيَهاسيَهِ طُس بُ دَطُال
طشيَبُطتهاس يإ ُٖس اليًَُْهِ ساطجًَشدساوّ يإ يُبُس ُٖس ٖؤيُى نُ بطُسِيَتُوَ بؤ طشيَبُطتهاسّ ديهُ نُ 

 دَطُالتِ طشيَبُطتهاس بُناسيإ دًًَََٖٓت.

دـ. ئُطُس يُ دواّ طشيَبُطتهشدٕ باسودؤخِ يُْاناو ٖاتُنايُوَ نُ ْانشيَت ثؼتطىَّ خبشيَت و يُ ناتِ 
 ذا ثًَؼبًِٓ ُْدَنشا.طشيَبُطتهشدْ
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ثًَىيظتُ طشيَبُطت سيَطُبذات بُو طشيَبُطتهاسَّ داواّ دًَطرينشدِْ باسودؤخ دَنات )ُٖسوَى  -دووَّ
بُ بهات ّ ئُّ َاددَيُ ئاَارَّ ثًَهشاوَ( نُ داواناسيًُنِ ْىوطشاو ثًَؼهُؾ "يُنُّ"ئُوَّ يُ بُْذّ 

دَسباسَّ طُسَُٖيذاِْ  ،سثشغ يُ بُسِيَىَبشدِْ طشيَبُطتدَطُالتِ طشيَبُطتهاس يإ ُٖس اليًَُْهِ ديهُّ بُ
( سؤر يُ دواّ ثًَضآًِْ طشيَبُطتهاس ثًًَُوَ يإ ثًَىيظتبىوِْ 31باسودؤخِ ثُيىَْذاس يُ َاوَيُى نُ يُ )

ثًَضآًِْ ثًَِ تًَجُس ُْنات، تًايذا تُواوّ ووسدَناسيًُناِْ ثُيىَْذاس بُ دسيَزنشدُْوَّ طشيَبُطت سووٕ 
تُوَ. ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهاس بشِواًَْتُ داواناسيًُنُو يُناليٌ بهاتُوَ يُ َاوَيُى يُ بها

 ( سؤر يُ طؼت دؤسَناِْ طشيَبُطت يُ طُسَتاّ سيَهُوتِ وَسطشتِٓ داواناسيًُنُ، تًَجُس ُْنات.61)

فُسَاِْ بُدًَطُياْذٕ ثًَؼهُؾ  ثًَىيظتُ ُٖس داواناسيًُنِ دسيَزنشدُْوَ نُ يُ دواّ دَسضىوِْ – طًًَُّ
 دَنشيَت، سَتبهشيَتُوَ.

 

 (Price Adjustment) يةمواسكشدنى نشخةكاى – 79 -ماددةى 
( 18ْشخِ طشيَبُطت بُ دًَطري دادَْذسيَت دطُ يُو ساَيُتُّ تًايذا َاوَّ دًَبُدًَهشدٕ صياتش يُ ) -يُنُّ

باصاس بؤ ثًَهٗاتُ بُٓسَِتًًُناِْ دًَبُدًَهشدِْ ُٖردَ َاْطُ، يإ يُ ساَيُتِ ْاطُقاَطريٍ ْشخُناِْ 
طشيَبُطت، نُ يُواُْيُ طشيَبُطت سيَطُ بذات بُ َُٖىاسنشدِْ ْشخ وَى وَالَذاُْوَيُى بؤ 
طؤسِاْهاسيًُناِْ باسودؤخِ ئابىوسيٌ يإ باصسطاِْ، بُو َُسدُّ ئُّ بابُتُ يُ دؤنًىًََٓتُناِْ 

 يَت.نَُهشدُْوَو طشيَبُطت دَقِ يُطُس بهش

يُطٍَُ سَضاونشدِْ بىوِْ سَصاَُْذيذاِْ ثًَؼىَختُّ طُسؤنايُتِ ئُجنىَُِْ وَصيشإ، ئُطُس  -دووَّ
طشيَبُطت دَم بهات يُطُس تىاْابىوِْ َُٖىاسنشدِْ ْشخُنإ )بُثًَِ بُْذّ يُنُّ(، ئُوا ثًَىيظتُ َُسدِ 

ْشخُنإ، و ئُو باسودؤخاُّْ دَبُٓ َُٖىاسنشدِْ ْشخِ طشيَبُطت، ناتِ ئُجناَذاِْ ُٖس َُٖىاسنشدًَْهِ 
ّ نُسَطتُو دَطتِ ناسو تًَضىوثاطاو بؤ َُٖىاسنشدِْ ْشخُنإ وَى بُسصبىوُْوَ يإ ْضَبىوُْوَّ 

ووصَ، ُٖسوَٖا ئُو ٖاونًَؼُو ئاَاراُّْ دَنشيَت يُ سيَطُياُْوَ بشِّ َُٖىاسنشدِْ ْشخُنإ دياسبهشيَت 
 شَِو بهشيَت، يُخؤ بطشيَت.و ُٖس سيَهاسيَهِ ديهُ نُ ثًَىيظتُ ثُي

 

 يةمواسكشدنى طشيَبةطت و فةسمانةكانى طؤسِانكاسي – 81 -ماددةى 

Procurement contract modifications and variation orders 

 ئُّ َُسداُّْ خىاسَوَ بُػًَىَيُنِ طؼتِ يُطُس َُٖىاسنشدِْ طشيَبُطتُنإ ثًادَ دَنشئَ: -يُنُّ



97 

 

دطُ يُواُّْ يُ بشِطُّ )د( ئاَارَيإ ثًَهشاوَ، نُ ثًَىيظت بُ سيَههُوتًَٓهِ دوواليُُْ أ. ُٖس َُٖىاسناسيًُى 
 بهات يُطُس َُٖىاسنشدِْ ئُو طشيَبُطتُّ يُ ًَْىإ ُٖسدوواليُٕ واروونشاوَ.

ب. ثًَىيظتُ َُٖىاسنشدُْناِْ طشيَبُطت بُ فُسَاُْناِْ طؤسِاْهاسيؼُوَ، ُْبُٓ َايُّ ُٖس طؤسِاْهاسيًُى 
 طُس طشوػتِ بُٓسَِتِ طشيَبُطت يإ ضىاسضًَىَنُّ. و ثًَىيظتُ َُٖىاسناسيًُنإ ْىوطشاو بٔ.يُ

%( يإ ثًَىيظتِ بُ ئُجناَذاِْ نَُهشدُْوَيُنِ ْىيًَُ، يإ 25دـ. صيَذَنشدِْ بُٖاّ طشيَبُطت بُ صياتش يُ )
 (، ئُطُس طىجناو بًَت.45دَّ )دَبًَتُ ثاطاو بؤ طشيَبُطتهشدٕ بُثًَِ ػًَىاصّ تانُ طُسضاوَ بُثًَِ َاد

د. بؤ َُبُطتِ َاََُيُنشدٕ يُطٍَُ باسودؤخُ ْاثًَؼبًًٓهشاوَنإ نُ يُواُْيُ يُ ناتِ دًَبُدًَهشدِْ طشيَبُطت 
طُسَُٖيبذَٕ و بُدَس يُو سيَظايُّ يُ بشِطُّ )أ(دا ٖاتىوَ دَسباسَّ ًَهُضبىوِْ َُٖىاسنشدِْ 

ئُوا طُسؤنِ دَطُالتِ طشيَبُطتهاس يإ ئُوَّ سايذَطجًَشيَت بؤّ  طشيَبُطت بؤ سيَههُوتِٓ ُٖسدوواليُٕ،
يإ  تُنًٓهُِٖيُ فُسَاِْ طؤسِاْهاسيًُى دَسبهات نُ داوانشدٕ يُ بَُيًَٓذَس بُ دًَبُدًَهشدِْ طؤسِاْهاسّ 

يإ خضَُتطىصاسيًاُّْ طشيَبُطتًإ  ناسطؤسِاْهاسٍ يُ بشِ يإ ناتِ سادَطتهشدِْ ئُو ناال يإ 
 طُسنشاوَ، يُخؤ بطشيَت. وَ ثًَىيظتُ يُطُس طشيَبُطتهاس ثابُْذ بًَت بُ دًَبُدًَهشدٕ.يُ

ٖـ. ثًَىيظتُ َُٖىاسنشدُْناِْ طشيَبُطت و دَسنشدِْ فُسَاُْناِْ طؤسِاْهاسيٌ ًَهُض بٔ بؤ سىنُُناِْ 
دْاُْو فُسَاُْناِْ سيَُٓايٌ دًَبُدًَهشدِْ بىددُّ طاالُْ، يُو ناتُّ بُناسًَٖٓاِْ ئُّ دؤسَ َُٖىاسنش

 طؤسِاْهاسيٌ صياتش ئابىوسيًاُْيُ يُ دَطتهشدِْ بُ سيَهاسَناِْ نَُهشدُْوَيُنِ ْىَّ.

و. ًٖض َُٖىاسنشدًَْو يُطُس طشيَبُطت و ًٖض فُسَاًَْهِ طؤسِاْهاسيٌ دَسْانشيَت بُبَِ َظؤطُسنشدِْ 
هُوتُ داسايًُنإ و ثًَىيظتبىوِْ ِ ثًَؼىَختُّ دَطُالتِ تايبُمتُْذَوَ، ئُويؽ يُبُس يًَيسَصاَُْذ

َناِْ َُٖىاسنشدُْناِْ طشيَبُطت يإ فُسَاُْناِْ تًَضىودابًٓهشدِْ تُسخاْهشدُْنإ بؤ داثؤػًِٓ 
 طؤسِاْهاسيٌ، يُطٍَُ سَضاونشدِْ ئُو دَطُاَلتاُّْ بُخؼشاوٕ.

َُىاسنشدًَْو يُطُس ص. دَطتٓانشيَت بُ دًَبُدًَهشدِْ ًٖض ناسيَهِ طُسباس يإ َُٖىاسنشاو يإ ُٖس ٖ
طشيَبُطت يإ ُٖس فُسَاًَْهِ طؤسِاْهاسٍ َُطُس بُثًَِ سيَههُوتًَٓهِ ْىوطشاوٍ واروونشاوّ ًَْىإ 
ُٖسدوواليُٕ بًَت يإ ثاَيجؼت بُ فُسَاًَْهِ طؤسِاْهاسٍ نُ دَطُالتِ طشيَبُطتهاس يإ ْىيَُٓسيَهِ بُثًَِ 

و خُطًَُت ئَُُؾ وَطفهشدًَْهِ ثىوختِ ناسَنإ و  َُسدُناِْ طشيَبُطت دَسّ دَنات. وَ ثًَىيظتُ
دَنات بؤ َاوَّ طشيَبُطت صيَذَ بهشيَت،  ثًَىيظت بشِو ْشخُنإ و َاوَّ طُسباس )ئُطُس ُٖبًَت( نُ

يُخؤ بطشيَت. يُ ساَيُتِ ثًَىيظتِ ُْبىوٕ بُ دسيَزنشدُْوَ ئُوا بُ ساػهاوّ يُ َُٖىاسنشدِْ طشيَبُطت 
ْهاسّ باغ دَنشيَت، بُو َُسدُّ ئُّ ناسَ ْانؤى ُْبًَت يُطٍَُ َُسدُناِْ يإ فُسَاُْناِْ طؤسِا

 نَُهشدُْوَ.
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ح. ثًَىيظتُ ُٖس َُٖىاسنشدًَْهِ طُس طشيَبُطت و فُسَاُْناِْ طؤسِاْهاسيٌ دؤنًىًََٓت بهشئَ. ئُّ 
 .(18دؤنًىًََٓتاُْؾ دَخشيَُْٓاو تؤَاسو فايًِ طشيَبُطتهشدِْ ئاَارَثًَهشاو يُ َاددَّ )

و دابًٓهشدِْ ناالو طشيَبُطتُناِْ  ناسّ طشيَبُطتُناِْ تًَضىوط. دَنشيَت طؤسِاْهاسّ يُطُس بشِو 
خضَُتطىصاسيٌ ساويَزناسيٌ و ْاساويَزناسيٌ يُ ضىاسضًَىَّ ثشؤرَناِْ بىددُّ طااَلُّْ َتُاُْثًَذساودا يُ 
ناتِ ثًَىيظت بُبَِ تًَجُسِاْذِْ بُسصَ ئاطتِ دياسنشاو يُ طشيَبُطت يَُاوَّ دًَبُدًَهشدًْذا، ئُجناّ بذسئَ 

تُسخاْهشاو يُ بىددُّ طاالُْدا ُٖبًَت بُو ػًَىَيُّ يُطٍَُ داواناسيًُناِْ  بُو َُسدُّ طىرَُّ
 دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَو طشيَبُطت طىجناو دَبًَت.

ثُيىَطت بُ فُسَاُْناِْ طؤسِاْهاسيٌ و ناسَ طُسباسَنإ بُ  ْىوطشاوناسيًُناِْ )َشاطالت(طؼت  -دووَّ
ديهُ. وَ ثًَىيظتُ يُطُس  ْىوطشاوناسيًُناًَِْت خبشيَُٓ ثًَؽ و دَببُثُيُ دادَْذسئَ  ْىطشاوناسيٌ

 /دووَّ( دَقِ يُطُس نشاوَ.78دَطُاَلتِ طشيَبُطتهاس تًَشِوآًِْ بؤ بهات يُو َاوَيُّ يُ َاددَّ )

َ طشيَبُطتًإ يُطُس نشاو ناساُّْْابًَت ثُْا بربيَتُ بُس طؤسِيِٓ ئُو  ،ناسِ يُ ساَيُتِ طشيَبُطتُناْ -طًًَُّ
يإ بشِّ ْىَّ تُْٗا يُ ساَيُتِ ثًَىيظتبىوِْ بُ ثاطاوَوَ ُْبًَت، يُطٍَُ سَضاونشدِْ  ناسيإ طُسباسنشدِْ 

سىنُُناِْ )بشِطُّ يُنُّ/ط ّ ئُّ َاددَيُ(. وَ ثًَىيظتُ طؤسِاْهاسيًُنُ يُ تُطهرتئ ضىاسضًَىَّ 
و َُسدُناِْ طشيَبُطت  ناسٓذَسايُتًًُناِْ يُتىاْادابىو طؤػُطري بهشيَت و بُثًَِ َُسدُ طؼتًًُناِْ بَُيًَ

 و سيَُٓايًُ بُسناسَنإ بًَت، و يُ ناتِ ٖاتُٓنايُّ يُنًَو يُّ ساَيُتاُّْ خىاسَوَ:

يإ صياًَْهِ طُوسَيإ  ناسَنإأ. ئُطُس ُْطؤسِئ يإ طُسباسُْنشدٕ ببًَتُ َايُّ دوانُوتٔ يُ بُدًَطُياْذِْ 
 طُيًَٓت.بُوَ ثًًَتُنًٓهيُ اليُِْ ئابىوسيٌ يإ 

يإ دابًٓهشدُْنإ  ناسشتٔ يُ تُ ٖؤّ ُْبىوِْ تىاْاّ طىود وَسطب. ئُطُس ُْطؤسِئ يإ طُسباسُْنشدٕ ببًَ
 يُ ناتِ بُدًَطُياْذًْذا.

دـ. ئُطُس طؤسِئ يإ طُسباسنشدٕ ُْبًَتُ ٖؤّ طؤسِاْهاسيًُنِ بُٓسَِتِ يُ خضَُتطىصاسيٌ يإ تىاْاّ 
 يإ ثشؤرَنُ. ناسَنإبُسًََُٖٗٓاِْ بشِياسدساو بؤ 

د. ئُطُس طؤسِئ ببًَتُ ٖؤّ نَُهشدُْوَّ َاوَّ دًَبُدًَهشدِْ طشيَبُطت، بُو َُسدُّ ئَُُ ُْبًَتُ ٖؤّ 
 يإ ثشؤرَنُ. ناسَنإ تُنًٓهًًُناُِْ ًَُتخُطْضَبىوُْوَّ 

ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتُناِْ طشيَبُطتهشدٕ ئُو َُٖىاسنشدٕ يإ طُسباساُّْ ثًَىيظتُ ئُجناّ بذسئَ  -ضىاسَّ
يُطُس طشيَبُطت بُصووتشئ ناتِ يُتىاْادابىو دياس بهات و بُ سيَطُيُى نُ ناسيطُسّ ُْبًَت يُطُس 

 ثًَِ ئُو بُسْاَُ صًًََُُّْ َتُاُّْ ثًَذساوَ.بُسِيَىَضىوِْ ناس بُ
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 ناسَنإطُسباسَنإ و َُٖىاسنشدُْنإ بُثًَِ سىنُُناِْ َُسدُ طؼتًًُناِْ بَُيًَٓذَسايُتًٌ  ناسَ -ثًَٓذُّ
ٖاوػًَىَ يإ ْضيهًإ ًًُْ يُ  بشِطُّْىَّ نُ  بشِطُّْشخًإ بؤ دادَْذسيَت. وَ يُ ساَيُتِ طُسباسنشدِْ 

ُوا ْشخُناِْ باو يُ باصاسِ بُ بَُٓا ثُيشَِو دَنشئَ بؤ داْاِْ ْشخ بؤيإ و خُسدًًُ طشيَبُطت، ئ
يُطٍَُ سَضاونشدِْ سيَُٓايٌ دًَبُدًَهشدِْ بىوددُّ  ،ناسطًَشِيًُنإ و قاصاجنُناًْؼِ بؤ طُسباس دَنشيَت

 طاالُّْ ُٖسيَِ.

 

 (Performance securityجيَبةجيَكشدى  ) باشطةسةنتى  – 81 -ماددةى 
ثًَىيظتُ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ ثًَؼهُػهشدِْ ثًَؼهُػهاسّ تُْذَسّ بشاوَ بؤ ْىوطشاويَهِ  -يُنُّ

دًَبُدًَهشدِْ طشيَبُطت يُخؤ بطشيَت نُ تًايذا ْاوّ اليُِْ طىودَُْذو ْاوّ ثشؤرَ  باؾطُسَْتِ 
 ري بهشيَت.ُٖسوَى يُ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ دَقِ يُطُس نشاوَ، دًَط

 باؾو طشوػت و قُباسَّ طشيَبُطت. بُٖاّ طُسَْتِ  بُٖاّ طُسَْتِ ثؼت دَبُطتًَت بُ دؤس -دووَّ
%( ثًَٓر يُطُداّ بُٖاّ طشيَبُطت دياس دَنشيَت دطُ 5دًَبُدًَهشدِْ طُسدُّ طشيَبُطتُنإ بُ سيَزَّ )

%( دَ يُ 11نُ ْابًَت بُٖاّ طُسَْتِ تًايذا يُ سيَزَّ ) بُطنت )تشنًب(يُ طشيَبُطتُناِْ دابًٓهشدٕ و 
(. ثًَىيظتُ 11يُطٍَُ سَضاونشدِْ بشِطُّ )ثًَٓذُّ(ّ َاددَّ ) ،طُداّ بُٖاّ طشيَبُطت تًَجُسِ بهات

و بُس يُ واروونشدِْ طشيَبُطت  طجاسدٕطُسَْتِ يُ اليُٕ ثًَؼهُػهاسّ تُْذَسّ بشاوَ يُ دواّ 
باْهًَهِ َتُاُْثًَذساو يُ ُٖسيَِ يإ باْهًَهِ بًاِْ َتُاُْثًَذساو يُ الّ باْهِ ثًَؼهُؾ بهشيَت، نُ يُ 

تُْٗا يُ دواّ  دَطتِ يُطُس َُٖيٓاطرييَتدًَبُدًَهشدٕ  باؾْاوَْذيٌ ُٖسيَِ دَسنشابًَت. طُسَْتِ 
بُػًَهِ دَسنشدِْ بشِواْاَُّ وَسطشتِٓ نؤتايٌ و ثانتاونشدِْ رًََشَ نؤتايًُنإ، وَ دَنشيَت ضُْذ 

و دَسنشدِْ  دواّ سادَطتهشدِْ نؤتايٌ ئُّ بُػاُْ يُ بُطُسِيَٓذسيَُٓوَدًَبُدًَهشدٕ  باؾبُٖاّ طُسَْتِ 
 بشِواْاَُّ وَسطشتِٓ نؤتايًإ بُو ػًَىَيُّ ثؼتطرييًإ دَنات نُ ػًاوّ بُناسًَٖٓأْ.

دًَهشدٕ صيَذَ يإ نُّ بهات بُثًَِ دًَبُ باؾدَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بؤّ ُٖيُ بشَِ ثاسَّ طُسَْتِ  -طًًَُّ
 طؤسِيِٓ بُٖاّ طشيَبُطت.

 

 (Delay penalties) ثيَبزاسدنى دواكةوتو – 82 -ماددةى 
ثًَىيظتُ طشيَبُطت دَم بهات يُطُس داِْ ثًَبزاسدِْ دوانُوتٔ يُ دًَبُدًَهشدِْ طشيَبُطت.  -يُنُّ

سؤراُْو بُسصتشئ ئاطتِ ئُّ ثًَبزاسدُْ نُ ْابًَت يُ سيَزَّ دَطُالتِ طشيَبُطتهاس بشِّ ثًَبزاسدِْ دوانُوتِٓ 
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%(ّ دَ يُ طُدّ بُٖاّ طشيَبُطت تًَجُسِ بهات، دياس دَنات. ثًَىيظتُ بشِّ ثًَبزاسدِْ سؤراُْو 11)
ٕ يُ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَو َُسدُناِْ طشيَبُطت دًَطري بهشيَت. و دبُسصتشئ ئاطتِ ثًَبزاس

زاسدِْ دوانُوتٔ طشيَبُطتهاس ْابىسيَت يُ بُسثشطًَتًٌ دًَبُدًَهشدِْ طشيَبُطت بُػًَىَيُنِ يًَربِيِٓ ثًَب
 تُواو.

دَنشيَت بشَِناِْ ثًَبزاسدِْ دوانُوتٔ بُطىيَشَّ سيَزَناِْ بُدًَطُياْذِْ ئُو ثابُْذبىوُْ  -دووَّ
ٕ، نَُبهشيَُٓوَ. ثًَىيظتُ ناسّ طشيَبُطتهاسيًاُّْ يُ بُسْاَُّ صََُِْ دًَبُدًَهشدِْ طشيَبُطت دياسنشاو

و خُطًَُت بُدًَطُياْذساو يإ ناالّ دابًٓهشاو يإ خضَُتطىصاسّ داوانشاو وَنًُى بًَت يُطٍَُ 
 َُسدُناِْ طشيَبُطت و ئاَادَطاص بًَت بؤ بُناسًَٖٓإ بُطىيَشَّ ئُّ َُسداُْ.

 ًَهاًْضَِ دياسنشدِْ بشِّ ثًَبزاسدِْ دوانُوتِٓ سؤراُْ: -طًًَُّ

ئُطُس ثًَضُواُّْ ئُوَ يُ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ يإ ئُو سيَُٓايًاُّْ بُسِيَىَبُسايُتًٌ طشيَبُطتهشدُْ 
/طًًَُّ(، 71ًًُنإ يُ وَصاسَتِ ثالْذاْإ دَسيإ دَنات وَى دًَبُدًَهشدًَْو بؤ سىنُُناِْ َاددَّ )طؼت

طؼت دؤسَناِْ طشيَبُطت بُ بشَِ ثاسَيُنِ سؤراُّْ دَم ُْنشابًَت، ئُوا بشِّ ثًَبزاسدُْناِْ دوانُوتٔ بؤ 
 بشِاوَ دياس دَنشيَت نُ يُ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَو َُسدُناِْ طشيَبُطت دًَطري دَنشيَت.

 

 طشيت بةسرةوةنذييكؤتاييجيًَيَهانى طشيَبةطت بؤ  – 83 -ماددةى 

Termination of contract in the public interest 

دَنشيَت طشيَبُطت دَم بهات يُطُس َافِ دَطُالتِ طشيَبُطتهاس يُ نؤتايًجًًََٗٓاِْ طشيَبُطت بؤ  -يُنُّ
ِ طؼتِ. وَ يُّ ساَيُتُ ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهاس بُٖاّ ناسّ بُدًَطُياْذساو، و يبُسرَوَْذ

ياُّْ وَنًُنٔ يُطٍَُ ئُو ئُو نُسَطتاُّْ يُ طشيَبُطتهاس داوانشاوٕ، و ئُو خضَُتطىصاسيٌ و ناال
و طُسِاْذُْوَّ  ّ َاقىَيِ البشدِْ نُيىثُيُنإ يُ ثًَطُتًَضىواُّْ طشيَبُطتًإ يُطٍَُ نشاوَ، و خُطًَُت

َّ دووضاسّ تًَضىوئُو نشيَهاسَ بًاًًْاُّْ يُ دَسَوَ بُتايبُت بؤ ناسنشدٕ يُ ثشؤرَ ًَٖٓشاوٕ، و ئُو 
اسو نااَلنإ، بذات. وَ ًٖض بشَِ ثاسَيُى ْادسيَت بُساَبُس بُ قاصاجنِ طشيَبُطتهاس ٖاتىوَ يُ دابًٓهشدِْ ن

بًًََٗٓت بؤ ت بُثًَِ ئُّ بشِطُيُ نؤتايٌ ثًَبُدَطتُٖٓاتىوَوَ. بُاَلّ دَطُالتِ طشيَبُطتهاس َافِ ًًُْ طشيَبُط
 بَُيًَٓذَسيَهِ ديهُوَ.ئُوَّ بُخؤّ طشيَبُطتُنُ دًَبُدٌَ بهات يإ سيَههشدِْ دًَبُدًَهشدِْ يُ اليُٕ 

اّ ئُو َُسداُّْ يُ بشِطُّ )يُنُّ( دَقًإ يُطُس نشاوَ، ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طُسَسِ -دووَّ
( سُوت سؤر يُو سيَهُوتُّ تًايذا 7طشيَبُطتهشدٕ ئُو نااَلياُّْ ئاَادَٕ بؤ باسنشدٕ يُ َاوَّ )
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طؼتِ وَسدَطشيَت، قُبىٍ بهات و وَسيإ  َوَْذيٌبُسرطشيَبُطتهاس ئاطاداسٍ نؤتايًًَٗٓاِْ طشيَبُطت بؤ 
بطشيَت. وَ ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهاس نااَلنإ بُثًَِ ئُو ْشخ و َُسداُّْ يُ طشيَبُطتذا 

 ٖاتىوٕ قُبىٍ بهات.

 

 طةسثيَضيكشدنى دابيهكاس/ بةلَيَهذةس/ ساويَزكاس بؤ مةسجةكانى طشيَبةطت – 84 -ماددةى 

Breach of contract by the supplier / contractor/ consultant 
ئُطُس دابًٓهاس/ بَُيًَٓذَس/ ساويَزناس طُسثًَضِ ُٖس َُسدًَهِ طشيَبُطت بهُٕ، ئُوا ثًَىيظتُ يُطُس 

 دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ ئُّ سيَهاساُّْ خىاسَوَ بطشيَتُبُس:

 .(َعًبسَتهشدُْوَّ بُدًَطُياْذِْ خُوػذاس ) -يُنُّ

ثابُْذنشدِْ دابًٓهاس/ بَُيًَٓذَس/ ساويَزناس بُ البشدِْ دَطبُدًَِ ناال خُوػذاسَنإ يإ  -دووَّ
 .بُدًَطُياْذُْ خُوػذاسَنُو طؤسِيُٓوَيإ

 .ِٓ َاوَّ طشيَبُطتاسدِْ دوانُوتٔ يُناتِ تًَجُسِي: طُثاْذِْ ثًَبزطًًَُّ

دًَهشدًْإ يُطُس تًَضىوّ طشيَبُطتهاسّ ناسَناِْ طشيَبُطت و تُواونشدِْ دًَبُ يًَظُْذُْوَّ -ضىاسَّ
 ثًَؼًًَهاس.

 

 كاسةكانى طشيَبةطت و كؤتاييجيًَيَهانىليَظةنذنةوةى  – 85 -ماددةى 

Withdrawal and termination of contract 
ثًَىيظتُ يُ طشيَبُطت دَم بهشيَت يُطُس ئُو بَُٓاياُّْ دَنشيَت يُ سيًَاُْوَ بُثًَِ سىنُُناِْ  -يُنُّ

 بًَٗٓشيَت. ثًَىيظتُ ئَُُؾ ئُّ بَُٓاياُْ يُخؤ بطشيَت:يإ نؤتايًإ ثًَ يًًَإ بظُْذسيَتُوَناسَناِْ طشيَبُطت 

 .(83ِ طؼتِ، بُثًَِ َاددَّ )يبُسرَوَْذ أ. نؤتايًجًًََٗٓإ يُ اليُٕ دَطُاَلتِ طشيَبُطتهشدُْوَ بؤ

 (. قاهرةقوة ب. نؤتايًجًًََٗٓإ بُٖؤّ ًَٖضّ صاَيهاس )

 ناسَناِْ طشيَبُطت ئَُاُْ يُخؤ بطشيَت: يًَظُْذُْوَّثًَىيظتُ بَُٓاناِْ  -دووَّ

ساويَزناس بؤ دًَبُدًَهشدِْ أ. يُ الّ دَطُالتِ طشيَبُطتهاسَوَ يُ ئُجناَِ ثًَؼًًَهشدِْ دابًٓهاس/ بَُيًَٓذَس/ 
 .ثابُْذبىوُْناِْ
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 ب. يُ ساَيُتُناِْ ُْداسيٌ يإ َايُثىوضبىوِْ دابًٓهاس/ بَُيًَٓذَس/ ساويَزناس.

يإ  يًَبظُْذسيَُٓوَطت (، ْابًَت ناسَناِْ طشيَب84ُيُطٍَُ سَضاونشدِْ سىنُُناِْ َاددَّ ) -طًًَُّ
بًَٗٓذسيَت َُطُس طؼت ئُو دًَطشَواُّْ يُتىاْادإ بؤ ًَُْٖؼتِٓ ْانؤنًًُ ثُيىَْذاسَنُ ثًَ نؤتايًإ

ناسَناِْ طشيَبُطت يإ نؤتايًجًًََٗٓاِْ وَى سيَهاسيَهِ  يًَظُْذُْوَّنؤتايًإ ٖاتبًَت، دطُ يُ ساَيُتِ 
 .نُدسوطت بُثًَِ طشيَبُطتُ

ناسَناِْ و دًَبُدًَهشدِْ يُ طُس  يًَظُْذُْوَّثًَىيظتُ بشِياسّ نؤتايًجًًََٗٓاِْ طشيَبُطت يإ  -ضىاسَّ
تًَضىوّ دابًٓهاس/ بَُيًَٓذَس/ ساويَزناس يُ اليُٕ طُسؤنِ دَطُالتِ طشيَبُطتهاسَوَ دَسبهشيَت. وَ ثًَىيظتُ 

يَهِ فُسٌَ يُطُس ئُو ْاوًْؼاُّْ يُ شابطُيٓذسيَت يُ سيَطُّ ْىوطشاوطتهاس ئُّ بشِياسَّ ثًَطشيَبُ
طشيَبُطت دًَطرينشاوَ بؤّ دًََْشدسيَت. ثًَىيظتُ طشيَبُطتُنُ بُ بُناسًَٖٓاِْ يُنًَو يُ ػًَىاصَناِْ 

 طشيَبُطتهشدٕ بُثًَِ ئُّ سيَُٓايًُ تُواو بهشيَت.

و قُسَبىواُّْ  سايٌطفهشدِْ ئُو يُنالنشدُْوَ داثًَىيظتُ يُ طشيَبُطت دَم بهشيَت يُطُس وَ -ثًَٓذُّ
ببُطرتيَت يُ ساَيُتِ نؤتايًجًًََٗٓاِْ طشيَبُطت بُ ثابُْذبىوِْ دَطُالتِ طشيَبُطتهاسيؼُوَ واُْيُ ثؼتًإ ثًَيُ

 .ثُطُْذنشاويإ ناال يإ خضَُتطىصاسيًُنِ ئُجناَذساو بُػًَىَيُنِ  ناسبُ داِْ بشَِ ثاسَّ ُٖس 

 

 جيَبةجيَكشدى باشدةطتبةطةسداطشتهى طةسةنتى  – 86 -ماددةى 

Performance Security Forfeiture 

ناسَناِْ طشيَبُطت و دًَبُدًَهشدِْ يُطُس تًَضىوّ طشيَبُطتهاس بُثًَِ َُسدُناِْ  يًَظُْذُْوَّيُ ناتِ 
 دْذا دَطشيَت.دًَبُدًَهش باؾطشيَبُطت و ػًَىاصّ طُسَْتِ، دَطُالتِ طشيَبُطتهاس دَطت بُطُس طُسَْتِ 

 

 ثابةنذبووى بة ياطاو سيَهناييةكاى – 87 -ماددةى 

Compliance with laws and regulations 

 بُسناسَناِْ ثُيىَْذاس بُ طشيَبُطتُ طؼتًًُنإ ثًادَ بهشيَت. و سيَُٓايًُ ثًَشَِوو  ثًَىيظتُ طؼت ياطا -يُنُّ

بُسناساُّْ ثُيىَطنت بُ ئاَادَنشدِْ دؤنًىًََٓتُناِْ رًََشَ ثًَىيظتُ ثابُْذبىوٕ ُٖبًَت بُو سيَُٓايًُ  -دووَّ
 نؤتايًُناِْ ثشؤرَنإ.
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 (عفاءإبُخؼًِٓ )نُ  ُ دَقًَو خبُُْ ًَْى طشيَبُطتُوَدَطُالتُناِْ طشيَبُطتهشدٕ بؤيإ ًًْ -طًًَُّ
 بادُنإ، يُخؤ بطشيَت. طشيَبُطتهاس، ض يؤناَيِ بًَت يإ بًاِْ، يُ سطىَاتِ داسايٌ و

( و دَطتبُسداسبىوٕ )ايتٓاصٍ( اإلبراءثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهاس دؤنًىًََٓتِ ئُطتؤثانِ ) -ضىاسَّ
يُ فُسَاْبُسّ تايبُمتُْذ يُ بُػُ داسايًُنإ و طُسؤنِ  ثؼتطرييهشاو يُ طشيَبُطتهاسإ وَسبطشيَت نُ

و ثشؤراُّْ دًَبُدًًَإ نشدووَ، وَ ثًَىيظتُ دَطُالتِ طشيَبُطتهاس يُ ناتِ ثانتاونشدِْ رًََشَناًْإ يُ
ئُّ دؤنًىًََٓتُ ئُوَ بظُملًًََٓت نُ طشيَبُطت يُطَُيهشاو طُسدُّ ػايظتُ داسايًُنإ و َافُ ياطايًُناِْ 
بُساَبُس بُ دًَبُدًَهشدِْ ثشؤرَنُ وَسطشتىوَو َافِ ًًُْ داواّ ًٖض قُسَبىوَى يُ ئًَظتاو يُ داٖاتىودا 

 بهات.

 

 سيَهناييةكانى جيَبةجيَكشدنى بودجةى طاالَنة – 88 -ى ماددة

Region Annual Budget Implementation Regulations 

ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتُناِْ طشيَبُطتهشدٕ ثابُْذ بٔ بُ سيَُٓايًُناِْ دًَبُدًَهشدِْ بىددُّ طااَلُْ يُ 
فُسَاْطُناِْ ُٖسيَِ و نُستِ طؼتِ و ئُو ُٖسيَِ نُ ثُيىَطنت بُ بابُتِ طشيَبُطتهشدُْ طؼتًًُناِْ 

 دَطُالتاُّْ ساطجًَشدساوٕ بُ اليُُْ ثُيىَْذاسَنإ يُ ناتِ دًَبُدًَهشدِْ ئُو ثشؤراُّْ تًايذا ٖاتىوٕ.
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 دةسواصةى شةشةم

 ييةكاىطشتسيَظاكانى سةوشت و سةفتاس لة بواسى طشيَبةطتكشدنة 

ETHICS AND CONDUCT STANDARDS IN PUBLIC PROCUREMENT 
 

 سيَظا ثيشةييةكاى و ثابةنذبوونة سةوشتكاسييةكانى فةسمانبةسة حكومييةكاى – 89 -ماددةى 

Professional and ethical obligations of public officials 

و ئاَادَنشدٕ و  ثًَىيظتُ يُطُس ئُو فُسَاْبُسَ سهىًًَُّ بُػذاس دَبًَت يُ داوانشدٕ و ثالْذاْإ -يُنُّ
 ًًُنإ و بُسِيَىَبُسدِْ دًَبُدًَهشدِْ طشيَبُطتُنإ:طؼتدًَبُدًَهشدِْ سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدُْ 

أ. ئُسنُناِْ بُػًَىَيُنِ بَِ اليُْاُْ بُدٌَ بطُيًَٓت بؤ َظؤطُس نشدِْ طُيؼتِٓ ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس بُ 
 .ًًُنإ ودًَبُدًَهشدِْ ساطت و دسوطتِ طشيَبُطتُنإطؼتنًَربِنًَِ دادثُسوَساُْ يُ طشيَبُطتهشدُْ 

طؼتِ و بُ ًْاص ثانِ سَفتاس بهات بُثًَِ ئُو ئاَاْر و سيَهاساُّْ يُّ سيَُٓايًُ  بُسرَوَْذيٌب. ًَُٖؼُ بؤ 
 دَقًإ يُطُس نشاوَ.

و  دسوطتهشدٕاُْنًٌ يإ صؤسَنًٌ يإ ئاطتُْط ناِْ طُْذََيٌ يإ فشيىددـ. خؤثاساطنت يُ ثًادَناسيًُ
دريُنٌ بُسرَوَْذيًُنإ و طُسَُٖيذاِْ دريُنِ بُسرَوَْذيًُنإ يُ دًَبُدًَهشدِْ ئُسنُناًْذا، يُ 

ئاَارَ دَنات بُ بىوِْ ئُطُسّ نُ ُٖس ًْؼاُْيُى بىوِْ يُ ناتِ  ىاًْؼًاْذا ساطُياْذِْ دَطبُدًٌََْ
 .دريُنِ يُ بُسرَوَْذيًُناْذا

َطت بُ سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدُْ ئُو صاًْاسيًاُّْ يُبُسدَطتًذإ و ثُيى د. ثاسيَضطاسيهشدٕ يُ ًًَِْٗٓ
 .ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَسو تُْذَسَنإ بُو صاًْاسياُْػُوَ نُ ثُيىَطنت بُ خاوَْذاسيُتٌ طؼتًًُنإ 

ْذاسَنإ بُ ٖـ. يُ ًٖض ثًَطُيُنِ تايبُت ناس ُْنات نُ ثُيىَْذّ ُٖبًَت بُ َاََُيُ فُسًًَُ ثُيىَ
 نُ تًايذا بُػذاسبىوَ بؤ َاوَّ دوو طاٍَ يُ دواّ دًًََٗؼتِٓ سارَّ طؼتِ. ًًُنإطؼت طشيَبُطتهشدُْ

ئُو ضاالنًاُّْ ثُيىَطنت بُو طشيَبُطتهشدْاُّْ فُسَاْبُسَ سهىًًَُنإ يُ دًاتِ دَطُاَلتِ  -دووَّ
بُسرَوَْذيًُنإ نُ يُ بشِطُّ طشيَبُطتهشدٕ ثًادَّ دَنُٕ، نُ ًَهُض دَبًَت بؤ نؤتُناِْ دريُنِ يُ 

 )يُنُّ( ئاَارَيإ ثًَهشاوَ، بُػًَىَيُنِ تايبُتًؽ ئَُاُّْ خىاسَوَ دَطشيَتُوَ:



115 

 

أ. ثالْذاْإ بؤ طشيَبُطتهشدٕ يُ ًَْىاًْؼًاْذا ئاَادَنشدٕ يإ ثًَذاضىوُْوَ يإ سَصاَُْذيذإ يُطُس 
دُْوَّ ووسدَناسيٌ ناس بؤ طشيَبُطتًَهِ ُنإ يإ سووْهشخُطًَُتدؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ يإ 

 .دياسنشاو

 .ب. َُٖيظُْطاْذِْ ئُو داوانشاواُّْ ثًَىيظتُ يُ ثشؤطُّ طشيَبُطتهشدٕ بًَُٓدّ

دـ. ئاَادَنشدِْ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ يُ ًَْىاًْؼًاْذا خظتُْٓاوَوَّ بُػذاسيهشدٕ يُ سيَهاسَناِْ 
 .طشيَبُطتهشدٕ

ْشخُناِْ َؤسنشاو يُ ًَْىاًْؼًاْذا  ئؤفُسّيإ  ئؤفُسَنإُساوسدنشدِْ تُْذَسَنإ يإ د. َُٖيظُْطاْذٕ و ب
 .ئُْذاًََتِ يُ يًزُْناِْ نشدُْوَو ػًهشدُْوَو َُٖيظُْطاْذِْ تُْذَسَنإ

 .ٖـ. ئُجناَذاِْ طفتىطؤ تُنًٓهًًُنإ يإ داْىطتاُْنإ

 ِ ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس. وَُٖيبزاسدْس يإ سَصاَُْذيذإ يُطُ َُٖيبزاسدٕو. ساطجاسدَنشدٕ بُ 

و يُناليًهشدُْوَّ داواناسيًُنإ و  ثًَذاُْنإص. بُسِيَىَبشدِْ طشيَبُطتُنإ يُ ًَْىاًْؼًاْذا ثاسَ
 ْانؤنًًُنإ.

 

 ساطةيانذى و ئاشكشاكشدنى دريةكى بةسرةوةنذييةكاى  – 91 -ماددةى 

Declaration and disclosure of conflicts of interest 

فُسَاْبُسَ سهىًًَُنإ يُ ُٖس ئاطتًَو بٔ، بُ ئُْذاَاِْ يًزُْ دؤساودؤسَناِْ طشيَبُطتهشدًْؼُوَ،  -يُنُّ
و طؼت دؤسَناِْ دريُنِ يُ بُسرَوَْذيًُ نشداسيًُنإ يإ / ثابُْذٕ بُ ئاػهشانشدِْ ُٖس

يَبُطتهشدِْ ناستًَهشاو بُُٖس ثًَؼبًًٓهشاوَنإ، و ثًَىيظتُ ُٖس بُػذاسيهشدًَْو يُ سيَهاسَناِْ طش
تًَو يإ داواناسيًُنِ سَتهشدُْوَ بُػًَو إ، سَت بهشيَتُوَ. وَ ُٖس ساثؤسدريُنًًُنِ بُسرَوَْذيًُن

 دَبًَت يُ تؤَاسّ سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕ.

ُ، بُس يُ ثًَىيظتُ يُطُس طؼت ئُْذاَاِْ يًزُْناِْ طشيَبُطتهشدٕ و فُسَاْبُسَ داَُصساوَناِْ ديه -دووَّ
دَطتهشدٕ بُ َُٖيظُْطاْذٕ و بُساوسدنشدِْ تُْذَسَنإ يإ ثًادَناسّ ُٖس سيَهاسيَو بؤ سَصاَُْذيذإ 

 نُيإ ثُطُْذنشدٕ يإ ُٖس مجىدؤَيًَهِ ديهُّ ثُيىَطت بُ طشيَبُطتهشدٕ، بَُيًَٓٓاَُيُى واروو بهُٕ 
 هاسإ يُخؤ بطشيَت:ُْبىوِْ ثُيىَْذيًُنِ يُّ دؤساُّْ خىاسَوَ يُطٍَُ طشيَبُطت
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يإ ُٖس ثُيىَْذيًُنِ خًَضاًٌْ ْضيو يُطٍَُ بًَت ساطتُوخؤ  يُدايهبىوٕأ. ثُيىَْذٍ ٖاوطُسطريٍ يإ 
ثًَؼهُػهاسيَهِ تُْذَسّ بُػذاسبىو يُ سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕ يإ يُطٍَُ ساويَزناسَ ياطايًُنُّ يإ 

 .يُطٍَُ ناديشَنُّ

سابشدوو ناسّ نشدبًَت بُ طًفُتِ فُسَاْبُس يإ بُسِيَىَبُس يُ الّ  ب. ثًَؼرت يَُاوَّ طَِ طاَيِ
ثًَؼهُػهاسيَهِ تُْذَسّ بُػذاسبىو يُ سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕ يإ بُسرَوَْذيًُنِ داسايٌ بؤ 

 .ِ ناسّ ُٖيُ يُطٍَُ ثًَؼهُػهاسّ تُْذَسيطشيَذساوَ يإ ثُيىَْذ

ثُيىَطتُ بُ وَصيفُيُنِ ضاوَسِواْهشاو يُطٍَُ ثًَؼهُػهاسّ دـ. داْىطتإ دَنات يإ سيَههاسّ ُٖيُ نُ 
 تُْذَسّ بُػذاسبىو يُ سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕ.

ثًَىيظتُ يُطُس ُٖس ئُْذاَِ يًزُْيُنِ طشيَبُطتهشدٕ يإ فُسَاْبُسّ سهىٌَ ديهُّ بُسثشغ يُ ُٖس  -طًًَُّ
ِ ُٖيُ يُطٍَُ يُنًَو يُ يت نُ ثُيىَْذضاالنًًُنِ ثُيىَطت بُ طشيَبُطتهشدٕ، ناتًَو دَيًٓا دَبًَ

تًَو ثًَؼهُؾ بُ ارَيإ ثًَهشاوَ، دَطبُدَِ ساثؤسثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس ئُواُّْ يُ بشِطُّ )دووَّ( ئاَ
( يُ بُػذاسيهشدٕ يُ تنحيخؤالدإ ) داواناسيٌطُسؤنِ يًزُْ يإ طُسؤنِ ساطتُوخؤّ بهات بُ 

 سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕ.

بهشيَت بؤ ئُو طشيَبُطتهاساُّْ خؤيإ يإ ػاسَصايُناًْإ يإ  طجاسدٕبًَت طشيَبُطت ْا -ضىاسَّ
فُسَاْبُسَناًْإ يإ بَُيًَٓذَسَ الوَنًًُناًْإ يإ ساويَزناسَناًْإ بُثًَِ بشِطُّ )دووَّ( ثُيىَْذيًإ ُٖيُ 

ٕ اليُِْ دًَبُدًَهاس يإ وَسطشّ يُطٍَُ فُسَاْبُسَ ثًؼُيًُناِْ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ يإ خاوَْهاس يا
ثشؤرَنُ نُ بُػًَىَيُنِ ساطتُوخؤ يإ ْاسِاطتُوخؤ بُػذاس دَبٔ يُو  ثاسَداِْ )متىيٌ(بُػًَو يُ 

 /دووَّ( دَقًإ يُطُس نشاوَ.89ضاالنًاُّْ يُ َاددَّ )

 

 (Employment restrictionsكؤتة وةصيفييةكاى ) – 91 -ماددةى 
ثًَىيظتُ فُسَاْبُسَ سهىًًَُنإ يُ ُٖس ثًُيُى يإ ئاطتًَو بٔ ئُواُّْ يُ بىاسّ طشيَبُطتهشدُْ  -يُنُّ

ًًُنإ ناس دَنُٕ ًٖض ػًَىَيُى يُ ػًَىَناِْ ناس يإ وَصيفُ، ض بُ ػًَىَيُنِ ساطتُوخؤ بًَت يإ طؼت
طشيَبُطتًَو يُطٍَُ دَطُاَلتِ يإ يُطٍَُ ُٖس اليًَُْو يُ  ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَسْاسِاطتُوخؤ، يُطٍَُ 

 طشيَبُطتهشدٕ نُ بُ فُسًٌَ ثًًَُوَ ثُيىَطتُ، قُبىٍ ُْنُٕ.

ْابًَت بؤ ئُو تانُنُطاُّْ وَى فُسَاْبُسّ طشيَبُطتهشدٕ ناسيإ نشدووَ يإ ئُواُّْ ُْٖذيَو  -دووَّ
 بُ طشيَبُطتهشدٕ:دَطُالتِ ديهُّ ئاَارَثًَهشاو يُّ سيَُٓايًُيإ ثًادَ نشدووَ يُوَّ ثُيىَطتُ 



117 

 

أ. بُػذاسيهشدٕ بُُٖس ػًَىَيُى يُ ػًَىَنإ وَى فُسَاْبُس يإ بشيهاس يإ ْىيَُٓسّ دابًٓهاس/ بَُيًَٓذَس/ 
يإ َُٖىاسنشدٕ يإ  طجاسدٕنُ ببًَتُ َايُّ  تُنًٓهِساويَزناس يُ ُٖس داْىطتإ يإ طفتىطؤيُنِ 

 .دسيَزنشدُْوَّ طشيَبُطت

خؤّ يُ دًاتِ دابًٓهاس/ بَُيًَٓذَس/ ساويَزناس يُ دًَبُدًَهشدِْ ئُّ دؤسَ ب. بُػذاسيهشدٕ بُخىدّ 
 طشيَبُطتُ.

ئُو نؤتهشدُّْ يُ بشِطُّ )دووَّ( ئاَارَّ ثًَهشاوَ بُ دسيَزايٌ َاوَّ سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕ و  -طًًَُّ
اًَإ دواتش بًَت، ثًادَ طشيَبُطتُنإ ُٖسوَٖا بؤ َاوَّ دوو طاٍَ يُ دواّ دًًََٗؼتِٓ وَصيفُّ طؼتِ ن

 دَنشيَت.

 

 ثابةنذيية ثيشةيي و سةوشتييةكانى دابيهكاساى/ بةلَيَهذةساى/ ساويَزكاساى - 92 -ماددةى 

Professional and ethical obligations of suppliers (contractors, consultants) 

ابُْذبٔ يُ طؼت ناتُنإ بُ ثابُْذبىوًًُْناًْإ ثًَىيظتُ يُطُس دابًٓهاسإ/ بَُيًَٓذَسإ/ ساويَزناسإ ث -يُنُّ
بُثًَِ ئُّ سيَُٓايًُو طشيَبُطتُنإ و سيَهاسّ ديهُّ ناسثًَهشاو دَسباسَّ ئُو سَفتاسو ضاالنًاُّْ 

 ثُيىَْذاسٕ بُ طشيَبُطتهشدُْوَ.

َناسيًُنِ ثًَىيظتُ يُطُس دابًٓهاسإ/ بَُيًَٓذَسإ/ ساويَزناسإ بُػذاسّ ُْنُٕ يُ ًٖض ثًاد -دووَّ
( يُطُسيإ، يُ ًَْىاًْؼًاْذا ثًادَناسيٌ طُْذٍََ حتريضطُسثًَضًهاس بؤ سىنُُناِْ ئُّ سيَُٓايًُ يإ ٖاْذإ )

خؤيإ دووس بطشٕ يُ  ئاطتُْط دسوطتهشدٕ وو فشيىداُْنًٌ و ثًادَناسيٌ صؤسَنًٌ و دَطتًَهَُيهشدٕ و 
 دريُنِ بُسرَوَْذيًُنإ.

 سووْهشدُْوَّ بشِطُّ )دووَّ(، دريُنِ بُسروَْذيًُنإ ئُّ َاْايُّ خىاسَوَّ ُٖيُ:بُ َُبُطتِ  -طًًَُّ

أ. ئُطُس ُٖس ثًَؼهُػهاسيَهِ تُْذَس وَى اليًَُْهِ )ٖاوبُػًَهِ( طُسَنِ بُػذاسّ بهات صياتش يُ يُى 
 تُْذَس/داواناسّ.

ت بؤ َُبُطتِ نَُهشدُْوَ يإ ب. ئُطُس صياتش يُ ثًَؼهُػهاسيَهِ تُْذَس َُٖإ ْىيَُٓسّ ياطايٌ ُٖبًَ
 ػًاْذِْ ثًَؼىَختُ.

دـ. ئُطُس يُى ثًَؼهُػهاسّ تُْذَس بُ صياتش يُ يُى تُْذَس يُ َُٖإ نَُهشدُْوَ بُػذاسٍ بهات، ثًَىيظتُ 
طؼت ئُو تُْذَساُّْ بُػذاسٍ ثًًَإ نشدووَ بُ ُْػًاو دابٓذسئَ، وَ دَنشيَت بؤ ئُو ثًَؼهُػهاسَّ 
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يَبُطتهاسّ الوَنِ بُػذاسّ دَنات، بُػذاسّ بهات يُ صياتش يُ يُى تُْذَس بُاَلّ تُْذَس نُ وَى طش
 وَى طشيَبُطتهاسيَهِ الوَنِ.

د. ئُطُس ثًَؼهُػهاسّ تُْذَس/ ثًَؼهُػهاسّ داواناسّ وَى ساويَزناس بُػذاس بًَت يُ ئاَادَنشدِْ ديضائ 
 نَُهشدُْوَ يإ ػًاْذِْ ثًَؼىَختُٕ.يإ نااَلياُّْ بابُتِ  ناسبؤ ئُو  خُطًَُتِ تُنًٓهِيإ 

ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ تُْذَسَنُ سَت بهاتُوَ ئُطُس ثًَؼهُػهاسَنُّ ُٖس  -ضىاسَّ
ثًادَناسيًُى يُواُّْ يُ بشِطُّ )دووَّ(ّ ئُّ َاددَيُ ئاَارَيإ ثًَهشاوَ، ئُجناّ بذات. وَ يُطٍَُ 

ُػهاسّ تُْذَس ئاطاداس بهاتُوَ، و سيَهاسّ ثًَىيظت درّ بطشيَتُبُس، وَسطشتِٓ بشِياسّ سَتهشدُْوَ ثًَؼه
و اليُُْ ثُيىَْذاسَنإ يُباسَّ ئُّ سَتهشدُْوَيُ ئاطاداس بهاتُوَ يُ ًَْىاًْؼًاْذا بُسِيَىَبُسايُتًٌ 

 ًًُنإ يُ وَصاسَتِ ثالْذاْإ.طؼتطشيَبُطتهشدُْ 

و طشيَبُطت دُخت بهُُْوَ يُطُس قُدَغُنشدِْ ثًادَناسيًُ  ثًَىيظتُ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ -ثًَٓذُّ
ناسيًُ صؤسَنًًُنإ و ئاطتُْط طُْذََيُنإ يإ فشيىداُْنًًُنإ يإ دَطتتًَهَُيهشدٕ يإ ثًادَ

بشَِ ثاسَ يإ ُٖس  ثًَذاِْ بُثًَِ سىنُُناِْ ئُّ سيَُٓايًُقُدَغُنشاوَنإ  ضاالنًًُ، ُٖسوَٖا دسوطتهشدٕ
، يُخؤ بُُٖس ػًَىَيُى يُ ػًَىَنإ بُ ُٖس نُطًَوُٖبًَت بُٖاّ نُطًَتِ يإ داسايٌ نُ ديهُ ػتًَهِ 
، يُ ًَْىاًْؼًاْذا بُسثشطُ سهىًًَُ ثًَؼىوَنإ، بؤ َُبُطتُناِْ ناسيطُسّ خظتُٓطُس دَطشيَت

 بُػًَىَيُنِ ْاسَِوا يُطُس سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕ.

هشدُْوَ داوا يُ ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس بهات نُ ُٖس سيَههاسيًُنِ ثًَىيظتُ دؤنًىًََٓتُناِْ نَُ -ػُػُّ
 داسايٌ وَى يُدَط بؤ َُبُطتُناِْ دًَبُدًَهشدِْ طشيَبُطت يُطُسّ ثًَهٗاتىوٕ، بذسنًَٓٔ.

ئُو ثًَؼهُػهاساُّْ تُْذَسو طشيَبُطتهاساُّْ دَطتًإ تًَهٍَُ دَبًَت يُ ثًادَناسيًُناِْ فشيىدإ و  -سُوتُّ
يُوَّ ثُيىَطتُ بُ  َناسيًُناِْ صؤسَنًٌ يإ ئاطتُْط دسوطتهشدِٕ و دَطتتًَهَُيهشدٕ يإ ثًادطُْذََي

 طشيَبُطتهشدٕ ًَهُض دَبٔ بؤ دادطايٌ نشدٕ بُثًَِ ياطا بُسناسَنإ.

 

 خؤدووسطشتو لة دريةكى بةسرةوةنذييةكاى لة طشيَبةطتةكانى خضمةتطوصاسيية ساويَزكاسييةكاى - 93 -ماددةى 

Avoidance of conflicts of interest in consultancy services 

ثًَىيظتُ يُطُس ساويَزناسإ ساويَزّ ثًؼُيٌ و بابُتِ و بٌَ اليًٌُْ يُ طؼت ناتُنإ ثًَؼهُؾ بهُٕ،  -يُنُّ
و بُ ثًُّ يُنُّ سَضاوّ بُسرَوَْذيًُناِْ خاوَْهاس بهُٕ بُبَِ ًٖض يُبُسضاوطشتًَٓو بؤ ئُطُسّ 
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نؤَجاًْاّ  بُسرَوَْذيٌِ ناس يُ داٖاتىودا، و خؤدووسطشتٔ يُ دريُنِ يُطٍَُ ئُسنِ ديهُ يإ دَسفُت
 تايبُت.

ْابًَت طشيَبُطت بهشيَت يُطٍَُ ساويَزناسإ )يُ ًَْىاًْؼًاْذا فُسَاْبُسَناًْإ يإ ساويَزناسَ  -دووَّ
نُ بُ طشوػتُنُّ ْانؤى بًَت يُطٍَُ الوَنًًُناًْإ يإ بَُيًَٓذَسَ الوَنًًُناًْإ( بؤ ُٖس ئُسنًَو 

ِ ثابُْذبىوُْناِْ ثًَؼىويإ يإ ُْٖىونُيًإ بؤ خاوَْهاسٍ ديهُ، يإ ئُوَّ دَياخناتُ َُٖيىيَظيت نُطاْ
ِ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ، و بؤ منىوُْ، يتىاْا يُطُس دًَبُدًَهشدِْ ئُسى بُتُواوتشئ ػًَىَ بؤ بُسرَوَْذبًَ

ساويَزناسَنإ بؤ ئاَادَنشدِْ ديضايًِٓ ئُْذاصَيٌ ثشؤرَيُنِ ريَشخاًٌْ بُػذاسّ بهُٕ  ْابًَت طشيَبُطتهاسَ
يُ ئاَادَنشدِْ َُٖيظُْطاْذِْ ريٓطُيٌ طُسبُخؤ بؤ َُٖإ ثشؤرَ، وَ ئُو ساويَزناساُّْ ياسَُتِ ثًَؼهُؾ 

ؤيإ ًًُْ بًَُٓثًَؽ ( طؼتًًُنإ بخصصة األصول) ُٖبىوَنإبُ خاوَْهاس دَنُٕ يُ بىاسٍ بُتايبُتهشدِْ 
 .(األصولُٖبىواُْ )بؤ نشِئ يإ ثًَؼهُػهشدِْ ساويَز بؤ نشِياساِْ ئُّ 

بُبَِ ًٖض نؤتًَو يُطُس طؼتطرييٌ ئُو سىنُاُّْ يُ ُٖسدوو بشِطُّ )يُنُّ( و )دووَّ( ئاَارَيإ  -طًًَُّ
 بهشيَت:ثًَهشاوَ، ْابًَت يُطٍَُ ساويَزناسإ يُّ باسودؤخاُّْ خىاسَوَ طشيَبُطت 

أ. ْابًَت طشيَبُطت بهشيَت يُطٍَُ ساويَزناس يإ ًٖض يُو نؤَجاًْاياُّْ طُس بُ ئُوٕ، نُ يُطٍَُ دَطُالتِ 
بؤ ثشؤرَيُى، بؤ دابًٓهشدِْ  ناسطشيَبُطتهشدٕ طشيَبُطتِ نشدووَ بؤ دابًٓهشدِْ ثًَذاويظتِ يإ 

 خضَُتطىصاسيٌ ساويَزناسٍ بؤ َُٖإ ثشؤرَ.

بشِطُّ )أ( ْابًَت طشيَبُطت بهشيَت يُطٍَُ ساويَزناس يإ ًٖض يُو نؤَجاًْاياُّْ طُس بُ ب. بُثًَضُواُّْ 
ئُوٕ، نُ طشيَبُطتِ يُطٍَُ نشاوَ بؤ ثًَؼهُػهشدِْ خضَُتطىصاسيٌ ساويَزناسٍ بؤ ئاَادَنشدٕ يإ 

س بُ ئُسنِ سَطُٕ يإ خضَُتطىصاسيٌ ثُيىَْذا ناسدًَبُدًَهشدِْ ثشؤرَيُى، بؤ دابًٓهشدِْ ثًَذاويظيت يإ 
يُ ناتًَهِ دواتشدا. ئُّ سىنُُؾ ثًادَ ْانشيَت يُطُس ساويَزناسإ يإ بَُيًَٓذَسإ يإ دابًٓهاسإ ئُطُس 
ثًَهُوَ يُنبطشٕ بؤ دًَبُدًَهشدِْ ثابُْذبىوُْناِْ طشيَبُطتهاس يُ طشيَبُطتُناِْ سادَطتهشدِْ نًًٌ يإ 

 ديضايني و بًٓانشدٕ.

 

 (Debarment) بيَبةشكشدى لة بةشذاسيي – 94 -ماددةى 
ًًُنإ بُثًَِ ئُو سيَهاسو بَُٓاياُْ دَبًَت طؼتبًَبُػهشدِْ طشيَبُطتهاس يُ بُػذاسيهشدٕ يُ طشيَبُطتهشدُْ 

 نُ يُ طًظتَُِ ثؤيًٓهشدِْ بَُيًَٓذَساِْ بُسناس يُ ُٖسيَِ دياسنشاوٕ.
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 (Cancellation of existing textsيةلَوةشانذنةوةى سيَهناييةكانى ثيَشوو ) – 95 -ماددةى 
 َُٖيذَوَػًَٓذسيَتُوَ. 2111(ّ طاَيِ 1رَاسَ )طؼتًًُناِْ سيَُٓايٌ دًَبُدًَهشدِْ طشيَبُطتهشدُْ  -يُنُّ

 َُٖيذَوَػًَٓذسيَتُوَ. 2111(ّ طاَيِ 2ػًاْذِْ ثًَؼىَختُّ رَاسَ ) سيَُٓايٌ -دووَّ

 2113(ّ طاَيِ 1سيَُٓايٌ دًَبُدًَهشدِْ ثشؤرَنإ بُػًَىاصّ دًَبُدًَهشدِْ ساطتُوخؤّ رَاسَ ) -طًًَُّ
 َُٖيذَوَػًَٓذسيَتُوَ.

ُٖس سيَُٓايًُى يإ دَقًَهِ ديهُّ ْانؤى يُطٍَُ سىنُُناِْ َاددَناِْ ئُّ سيَُٓايًُ  -ضىاسَّ
 َُٖيذَوَػًَٓذسيَتُوَ.

 

 هويَين و ياداشتهامةى سوونكةسةوةو دةسكشدنى سيَ ثاشكؤ – 96 -ماددةى 

Issuance of instructions and explanatory notes 

 ثاػهؤنإ بُػًَهِ داُْبشِاوٕ يُّ سيَُٓايًُ. -أ -يُنُّ

وَصيشّ ثالْذاْإ سيَهاسّ تايبُت بُ طشيَبُطتهشدِْ ٖاوبُػِ ًَْىإ ُٖسدوو نُستِ طؼتِ و نُستِ  -ب
دَسدَنات نُ بُػًَىَّ ثاػهؤ دَبًَت و بُػًَهِ (Public-Private Partnership PPP) تايبُت 

 داُْبشِاو دَبًَت يُّ سيَُٓايًُ.

وَصيشّ ثالْذاْإ بؤّ ُٖيُ سيَٓىيَِٓ و ياداػتٓاَُّ سووْهُسَوَ بؤ ئاطإ دًَبُدًَهشدِْ سىنُُناِْ  -دووَّ
 ئُّ سيَُٓايًُ دَسبهات.

 

 (Entry into effectبالَوكشدنةوةى سيَهنايي  ) – 97 -ماددةى 
( سؤر 151ِْ َاوَّ )تًَجُسِبىوو يُ دواّ  ئُّ سيَُٓايًُ يُ سؤرْاَُّ وَقائًعِ نىسدطتإ باَلو دَنشيَتُوَ

 يُ سيَهُوتِ باَلونشدُْوَّ، ناسّ ثًَذَنشيَت.

 

 د. عًِ طٓذٍ           

 وَصيشّ ثالْذاْإ
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 ثاشكؤى )أ(

 بةها ذمارةييةكانى ديكةبةرزة ئاستة نةختيهةييةكان و ماوةى زةمةنى و 

Specification of Monetary Thresholds, Time Periods and other numerical values 
 

 َاددَ بابُت بُٖاّ رَاسَيٌ

 تُْذَسِ ثًَؼهُػهشدِْ ًنَُرتئ َاوَّ صََُْ سؤر 14

 د،/طًًَُّ/23 ،12
 دووَّ/51 ،يُنُّ/26

 طىصاسػت يُ طشْطًجًَذإنَُرتئ َاوَّ صََُِْ ثًَؼهُػهشدِْ  سؤر 14

 يؤناَيِ/ سؤر 21

 ًَْىدَوَيُتِ/ سؤر 28
 ػًاْذِْ ثًَؼىَختُ داواناسيٌنَُرتئ َاوَّ صََُِْ ثًَؼهُػهشدِْ 

 يُنُّ و دووَّ/17 صاًْاسّ سووْهشدُْوَّ داواناسيٌسووْهشدُْوَ بؤ  سؤر 7

بُٖانُّ يُ يُى ًًَاس ديٓاس 
 تًََجُسِ ْانات

 طًًَُّ/ 27 َُصَْذَنشاويٌ بُناسًَٖٓاِْ طشيَبُطتُ بضىونُنإبُسصَ ئاطتِ 

 %7ناال: 

 %5 :ناس
 ْؤيُّ/34 يؤناَيِ ثًَؼدظتِٓسيَزَّ ثُساويَضّ 

 سؤر 14
َاوَّ ْاوبشِّ صََُِْ ئاطاداسنشدُْوَّ ثًَؼىَختُ بؤ نَُهشدُْوَّ 

 طٓىوسداس
 أ/طًًَُّ/41

 سؤر 7

يُ نَُهشدُْوَّ  تُْذَسنَُرتئ َاوَّ صََُِْ ثًَؼهُػهشدِْ 
/ طًًَُّ دَقًإ 39طٓىوسداس بُثًَِ ئُو بَُٓاياُّْ يُ َاددَّ 

 يُطُسنشاوَ

 ب/طًًَُّ/41

بُثًَِ سيَُٓايٌ دًَبُدًَهشدِْ 
 بىددُّ طاالُْ

 43 ْشخُنإ ئؤفُسّ داواناسيٌبُسصَ ئاطتِ ْشخذاسٍ بُناسًَٖٓاِْ ػًَىاصاّ 
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25% 
تانُ طُسضاوَ بؤ نااليُ طُسباسَنإ طٓىوسّ طشيَبُطتهشدٕ بُ ػًَىاصّ 

 يإ بؤ َُبُطتُناِْ يُندظتِٓ ثًَىاُْيٌ
 دووَّ و طًًَُّ/45

 ًًَؤٕ ديٓاس 51
بُسصَ ئاطتِ َُصَْذَنشاوّ طشيَبُطتِ خضَُتطىصاسيًُ ساويَزناسيًُنإ 

 بؤ َُبُطتِ باَلونشدُْوَّ ئاطاداسّ طىصاسػتهشٕ يُ طشْطًجًَذإ
 دووَّ/51

 يؤناَيِ/ سؤر 14

 ًَْىدَوَيُتِ /سؤر 28
 ز/يُنُّ/51 ئؤفُسَنإنَُرتئ َاوَّ صََُِْ ثًَؼهُػهشدِْ 

 يُنُّ/56 يُطُس بَُٓاّ يًَٗاتىويًُناِْ ساويَزناس َُٖيبزاسدٕبُسصَ  ئاطتِ  ًًَؤِْ ديٓاسّ عًَشاقٌ 111
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 ثاشكؤى )ب(

 /سَييةم18تؤمارى رَيكارةكانى طرَيبةستكردن بةثَيى ماددةى  ناوةِرؤكى

Contents of record of procurement proceedings 

in accordance with article 18-Third 

 
داوانشاوٕ طشيَبُطتًإ يُطُس بهشيَت يإ ثًَىيظتِ  بشِطاُّْوَطفهشدًَْهِ نىست بؤ ئُو  -يُنُّ

 .طشيَبُطتهشدٕ

نشدٕ بُو سيضبُْذيًُّ خشاوَتُ ًَْى ثالِْ طااَلُّْ طشيَبُطتهشدٕ نُ بابُتِ طشيَبُطتهشدٕ ئاَارَ -دووَّ
 .ثًَهذًًَََٖٓت

سيَهُوت و َاوَّ باَلونشدُْوَّ باْطًَٗؼتٓاَُ بؤ ثًَؼهُػهشدِْ تُْذَس يإ ئاطاداسنشدُْوَّ  -طًًَُّ
يُ طشْطًجًَذإ بؤ خظتُْٓاوَوَّ  ثًَؼهُػهشدِْ داواناسيًُناِْ ػًاْذِْ ثًَؼىَختُ يإ طىصاسػتهشدٕ

 .يًظتِ نىستهشاوَّ ساويَزناسإ

ْاوو وَصيفُّ ئُْذاَاِْ يًزُْ ثُيىَْذاسَنإ، و فُسَاْبُساِْ ثًَهٗاتُناِْ طشيَبُطتهشدٕ ئُواُّْ  -ضىاسَّ
 .سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕ ئُجناّ دَدَٕ

طشيَبُطتهشٕ، دطُ يُ ػًَىاصّ نَُهشدُْوَّ نشاوَ ِ ػًَىاصَناِْ َُٖيبزاسدْبَُٓاو باسودؤخُناِْ  -ثًَٓذُّ
 .يُ ناتِ طشيَبُطتهشدٕ يُطُس ناال يإ ناس يإ خضَُتطىصاسيًُ ْاساويَزناسيًُنإ

 داواناسيٌِ ػًَىاصَناِْ ديهُّ طشيَبُطتهشدٕ، دطُ يُ ػًَىاصّ َُٖيبزاسدْبَُٓاو باسودؤخُناِْ  -ػُػُّ
 .ُطتهشدٕ يُطُس خضَُتطىصاسيًُ ْاساويَزناسيًُنإيُ ناتِ طشيَب ئؤفُسَنإثًَؼهُػهشدِْ 

ئُو ٖؤناسو باسودؤخاُّْ َتُاُْيإ ثًَهشاوَ  ئؤفُسّيُ ساَيُتِ ئُجناَذاِْ سيَههُوتِٓ ضىاسضًَىَ،  -سُوتُّ
 .بؤ ثاطاوداِْ بُناسًَٖٓاِْ ػًَىاصّ سيَههُوتِٓ ضىاسضًَىَو دؤسّ سيَههُوتُٓ دَطتًٓؼاْهشاوَنُ

َُاناِْ دياسنشدِْ ْشخ و ثىوختُّ سىنِ و َُسدُ طُسَنًًُناِْ ديهُ بؤ ُٖس ْشخ يإ بٓ -ُٖػتُّ
 .ثشؤطُيُنِ طشيَبُطتهشدٕ

دياسنشدِْ ئُوَّ ناّ يُ ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس بُػذاسيهشدِْ سَت نشدؤتُوَو ٖؤيُناِْ  -ْؤيُّ
 .سَتهشدُْوَؾ
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ػًاْذِْ  داواناسيٌبىوِْ صاًْاسّ ثُيىَطت بُ يًَٗاتىويًُناِْ ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس ئُواُّْ  -دَيُّ
 .ثًَؼىَختُيإ ثًَؼهُػهشدووَ يإ ْا، يُ ساَيُتِ ئُجناَذاِْ ػًاْذِْ ثًَؼىَختُ

اسّ ئُو ْاوو ْاوًْؼاِْ ئُو بُػذاسبىواُّْ تُْذَسيإ ثًَؼهُؾ نشدووَو ْاوو ْاوًْؼاِْ ثًَؼهُػه -ياصدَّ
 .تُْذَسَّ طشيَبُطتِ يُطَُيذا نشاوَو بُٖاو َاوَّ طشيَبُطتُنُ

ئُو بشَِ ثاساُّْ يُ ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس وَسطرياوٕ بؤ بُدَطتًَٗٓاِْ سووْهشدُْوَّ  -دواصدَّ
 .دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ يإ دؤنًىًََٓتُناِْ ػًاْذِْ ثًَؼىَختُ

ئُْذاَاِْ يًزُّْ  داواناسيٌطُياْذٕ يُطُس دريُنِ بُسرَوَْذيًُنإ، و صاًْاسّ دَسباسَّ ثًَشِا -طًَضدَّ
( يُ بُػذاسيهشدٕ يُ سيَهاسَناِْ تنحيطشيَبُطتهشدٕ يإ نُطاِْ ديهُّ بُسثشغ بؤ خؤالدإ )

 .طشيَبُطتهشدٕ

 ثىوختُيُنِ ُٖس داواناسيًُنِ سووْهشدُْوَ بؤ دؤنًىًََٓتُناِْ ػًاْذِْ ثًَؼىَختُ، يإ -ضىاسدَّ
ثًَؼهُػهشدِْ تُْذَسو وَالَذاُْوَيإ، ُٖسوَٖا ثىوختُيُنِ ُٖس َُٖىاسنشدًَْهِ ئُّ دؤنًىًََٓتاُْ. وَ 
ثىوختُيُنِ ئُو ثشطًاسو سووْهشدُْواُّْ ْاو نؤبىوُْوَّ سيَدؤػهاس يُطٍَُ ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَس، 

 .ئُطُس طشيَبذسيَت

 .دوانُوتىوسيَهُوت و ناتِ وَسطشتِٓ ُٖس تُْذَسيَهِ  -ثاصدَّ

 ثًَؼدظتًَٓهِثىوختُّ َُٖيظُْطاْذٕ و بُساوسدنشدِْ تُْذَسَنإ يُ ًَْىاًْؼًاْذا ثُساويَضّ ُٖس  -ػاصدَّ
 (./ْؤي34ُّ)يؤناَيِ وَى ثًادَنشدًَْو بؤ َاددَّ 

سووْهشدُْوَّ ووسدَناسيٌ طًاطُتُ بُسدَواَهاسيًُناِْ سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕ و سيَطُّ  -سُظذَّ
 .شدًْإ ئُطُس ئُّ طًاطُتاُْ ثُيشَِونشإثًادَن

سووْهشدُْوَّ ئُو ٖؤناسو باسودؤخاُّْ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ ثؼتِ ثًَبُطتىوٕ يُ وَسطشتِٓ  -ُٖردَّ
 .بشِياسّ ثًادَُْنشدِْ َاوَّ ساوَطتإ، ئُطُس ثًادَّ ُْنات

 .ٖؤيُناِْ سَتهشدُْوَّ ُٖس تُْذَسيَو -ْؤصدَّ

 .ىَػاْذُْوَّ نَُهشدُْوَو دووباسَنشدُْوَّ سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕٖؤيُناِْ َُٖي -بًظتُّ

سووْهشدُْوَّ ئُو باسودؤخاُّْ دَوسّ طُسُْنُوتِٓ ثًَؼهُػهاساِْ تُْذَسّ بشاوَيإ  -بًظت و يُنُّ
 .داوَ يُ واروونشدِْ طشيَبُطت
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(، و ُْٖطاوَ سيَهاسيًُ 63ثىوختُّ بابُتِ طهاال، يُ ساَيُتِ بىوِْ طهاال بُثًَِ َاددَّ ) -بًظت و دووَّ
يُ طُسَنًًُنإ يُ ضاسَطُسنشدِْ طهاالو بشِياسَ دَسنشاوَنإ، و ئُو ضاسَطُسيًاُّْ يُُٖس قؤْاغًَو 

اِْ ثاػُنؼُنشدٕ، و قؤْاغُناِْ ثشؤطُّ ثًَذاضىوُْوَّ طهاال ثًادَ نشاوٕ. و سووْهشدُْوَّ ٖؤيُن
َُسدُناِْ ُٖس يُناليٌ نشدُْوَيُى ئُطُس يُ ُٖس قؤْاغًَو يُ قؤْاغُناِْ ثشؤطُّ ثًَذاضىوُْوَ 

 .تُطىيُنشابًَت

 ُٖس صاًْاسيًُى نُ بُثًَِ سىنُُناِْ ئُّ سيَُٓايًُ داوانشاوَ تؤَاس بهشيَت. -بًظت و طًًَُّ
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 ثاشكؤى )ج(

 نرخى فرؤشتهى دؤكيومَيهتةكانى كةمكردنةوة دياركردنىخشتةى 

Schedule of permissible fees for bidding Documents 

 

بُسصتشئ ئاطتِ ْشخِ فشؤػتِٓ دؤنًىًََٓتُناِْ 
 نَُهشدُْوَ

 )ُٖصاس ديٓاسّ عًَشاقٌ(

 طىرَُّ تُسخاْهشاو بؤ طشيَبُطت 

 )ًًَؤٕ ديٓاسّ عًَشاقٌ(

 111نَُرت يُ  51

 511 تاوَنى 111صياتش يُ  111

 1,111 تاوَنى 511صياتش يُ  211

 3,111 تاوَنى 1,111صياتش يُ  311

 5,111 تاوَنى 3,111صياتش يُ  511

 11,111 تاوَنى 5,111صياتش يُ  1,111

 25,111تاوَنى  11,111صياتش يُ  2,111

 51,111 تاوَنى 25,111صياتش يُ  4,111

 111,111  تاوَنى  51,111صياتش يُ  5,111

 111,111صياتش يُ  11,111 تاوَنى 5,111 يُ
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 ثاشكؤى )د(

 رَيكاري سةربار بؤ شَيوازى جَيبةجَيكردنى راستةوخؤ

Additional procedures for the direct implementation method 

 

 (:1ماددةى )
 ئُو ثًَٓاطاُّْ يُّ ثاػهؤيُ بُناسٖاتىوٕ بُّ ػًَىَيُّ خىاسَوَٕ:

: ئُو دَطُالتُيُ نُ ثشؤرَنُ خشاوَتُ بىددُّ طاالُّْ يُطٍَُ سَضاونشدِْ ئُوَّ دَطُالتِ دًَبُدًَهاس -1
 ز(ّ ئُّ ثاػهؤيُدا ٖاتىوَ.-/يُن2ُّيُ َاددَّ )

: ئُو اليُُّْ طىودَُْذ دَبًَت يُ ثشؤرَ يُ ناتِ بُدًَطُياْذِْ، و بُسثشغ دَبًَت يُ طىودَُْذ -2
 ضاالنًًُنإ ُٖسوَى يُّ سيَُٓايًُ سووْهشاوَتُوَ. دًَبُدًَهشدِْ بُػًَهِ

: ئُو يًزُْيُّ دَطُالتُناِْ طشيَبُطتهشدٕ ثًَهًذًََٖٓٔ بؤ دًَبُدًَهشدِْ يًزُّْ دًَبُدًَهشدِْ ثشؤرَ -3
 ثشؤرَ يُ سيَطُّ دًَبُدًَهشدِْ ساطتُوخؤ بُثًَِ ئُّ سيَُٓايًُ.

 

 (:2ماددةى )
 Project insertion conditions : َُسدُناِْ خظتُْٓاوّ ثشؤرَيُنُّ

ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ دًَبُدًَهاس ثشؤرَ خباتُْاو ثالِْ طااَلُْو بىددُّ وَبُسًَٖٓاِْ طاالُْ، و سَواُّْ أ. 
ُّ ثًَهٗاتُناِْ ثشؤرَو نُسَطتُو طُسضاوَ َشؤيًُ تُنًٓهّوَصاسَتِ ثالْذاْاِْ بهات يُطٍَُ ئُو ساثؤستُ 

ّ ثشؤرَو تًَضىوطُالتِ دًَبُدًَهاس، دَخاتُسِوو بُ َُبُطتِ نَُهشدُْوَّ بُسدَطتُناِْ الّ دَ
 نَُهشدُْوَّ َاوَّ دًَبُدًَهشدٕ يُطٍَُ طُسَْتِ نىايًتِ ئُو ناسَّ داوانشاوَ.

دَطُالتِ دًَبُدًَهاس بؤّ ُٖيُ ثًَؼًٓاسّ دًَبُدًَهشدِْ ُْٖذيَو يُ ثشؤرَناِْ بُػًَىاصّ دًَبُدًَهشدِْ ب. 
ثًَؼهُؾ بُ وَصاسَتِ ثالْذاْإ بهات يُطٍَُ بَُيطُْاَُ داوانشاوَنإ. وَصاسَتِ ثالْذاْاًْؽ  ساطتُوخؤ

بىوٕ يُ بىوِْ ثًَذاويظتًًُناِْ دًَبُدًَهشدِْ ثشؤرَ بُ ػًَىاصّ اسّ خؤّ دَسدَنات يُدواّ دَيًٓابشِي
 .دًَبُدًَهشدِْ ساطتُوخؤ يُالّ دَطُالتِ دًَبُدًَهاس بُثًَِ ئُّ سيَُٓايًُ

، بُثًَِ سيَُٓايٌ دًَبُدًَهشدِْ بىددُّ طااَلُّْ سهىَُتِ ُٖسيَُِ دًَبُدًَهاسطُسؤنِ دَطُالتِ  دـ.
 ضانهشدُْوَنىسدطتإ، بؤّ ُٖيُ ئُّ ػًَىاصَ بُناس بًًََٗٓت بؤ دًَبُدًَهشدِْ ثشؤرَناِْ )ْىيَهشدُْوَ يإ 
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، يُطٍَُ ئاطاداسنشدُْوَّ ىيًهشاوٕتَُ يإ فشاواْهشدٕ يإ ناسّ يُْاناو( نُ يُ بىددُّ طاالُْ
 وَصاسَتِ داسايٌ و ئابىوسيٌ و وَصاسَتِ ثالْذاْإ يُّ باسَيُوَ.

دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بؤّ ُٖيُ ػًَىاصّ دًَبُدًَهشدِْ ساطتُوخؤ بُناس بًًََٗٓت يُدواّ دَيًٓايٌ بىوٕ  د.
يُ بَِ نَُيهِ دًَبُدًَهشدِْ ثشؤرَ بُ ػًَىاصّ نَُهشدُْوَ )يُ دواّ دًَبُدًَهشدِْ سيَهاسَناِْ 

ناسَناِْ طشيَبُطت يُ  ُْذُْوَّيًَظ، يإ ثاَيجؼت بُ الوَنِنَُهشدُْوَ( يإ يُ سيَطُّ بَُيًَٓذَسّ 
بَُيًَٓذَس بُو َُسدُّ نُسَطتُو طُسضاوَّ َشؤيٌ ثًَىيظت ُٖبًَت ويَشِاّ ثابُْذبىوٕ بُوَّ يُ )بشِطُّ 
طًًَُّ/ بُْذّ ب(ّ ئُّ ثاػهؤيُ ٖاتىوَ، يُطٍَُ ئاطاداسنشدُْوَّ وَصسَتِ ثالْذاْإ و وَصاسَتِ داسايٌ و 

 ئابىوسيٌ يُّ باسَيُوَ.

شيَت سَصاَُْذّ طُسؤنايُتِ ئُجنىَُِْ وَصيشإ وَسبطرييَت بؤ دًَبُدًَهشدِْ ُْٖذيَو ثشؤرَّ دَن ٖـ.
ثُيىَطت بُ ئاطايؽ يإ خاوَٕ َؤسنِ ًَْٗين بُ ػًَىاصّ دًَبُدًَهشدِْ ساطتُوخؤ يُ اليُٕ داَُصساوَ 

 سهىًًَُناُْوَ.

 

 Administrative and organizational aspects: اليُُْ ناسطًَشِّ و سيَهدشاوَيًُنإ دووَّ

يًزُّْ دًَبُدًَهشدِْ ساطتُوخؤ ثاَيجؼت بُ فُسَاًَْهِ وَصاسيٌ يإ فُسَاًَْهِ ناسطًَشِّ بُثًَِ ثًَشَِوَناِْ  أ.
 وَصاسَتِ داسايٌ و ئابىوسيٌ، ثًَهذًََٖٓذسيَت.

ثًَىيظتُ يُطُس اليُِْ طىودَُْذ طُسثُسػتِ دًَبُدًَهشدِْ ثشؤرَنُو بُدواداضىوِْ بهات بُثًَِ ئُوَّ  ب.
 ُناِْ طشيَبُطتهشدْذا ٖاتىوَ.خُطًَُتيُ َُسز و 

ثًَىيظتُ سيَههُوتًَٓو يُ ًَْىإ دَطُالتِ دًَبُدًَهاس يإ ْىيَُٓسّ ساطجًَشدساويإ و يًزُّْ دًَبُدًَهشدٕ  دـ.
ُطتِ دًَبُدًَهشدِْ ثشؤرَ ئُجناّ بذسيَت. سيَههُوتُٓنُؾ طؼت صاًْاسّ ثُيىَطت بُ ثشؤرَ يُخؤ بُ َُب

و ديضايني و ُْخؼُو خؼتُّ بشَِنإ و َُسدُنإ و َاوَّ دًَبُدًَهشدِْ خُطًَُت دَطشيَت ويَشِاّ 
 ّ دَنات.ثاَيجؼت بُو سَػٓىوطُّ سيَههُوتٔ نُ دَطُالتِ دًَبُدًَهاس ئاَادَ تًَضىوثشِؤرَو 

ثًَىيظتُ سيَهاسَناِْ دًَبُدًَهشدِْ ثشؤرَ ٖاوػًَىَ بًَت بؤ دًَبُدًَهشدِْ ُٖس ثشؤرَيُنِ ديهُ يُ سيَطُّ د. 
طشيَبُطتهشدٕ يُطٍَُ بَُيًَٓذَسيَو يُ سووّ بُدًَطُياْذٕ و وَسطشتٔ و ناسّ دًَبُدًَهشاوو َاوَّ 

 ضانهشدُْوَ، ٖتذ.
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 Project cost and periodبُدًَهشدٕ ّ ثشؤرَو َاوَّ دًَتًَضىو: طًًَُّ

ّ ثشؤرَ دَخشيَتُ ْاو بىددُّ وَبُسًَٖٓإ دطُ يُو ثشِؤرَو ضاالنًًُ َُسدذاساُّْ يُ )بشِطُّ تًَضىوأ. 
 يُنُّ/ز(ّ ئُّ َاددَيُ ٖاتىوٕ.

ًًؤٕ( َ 351ّ ئُو ثشِؤراُّْ يُ سيَطُّ دًَبُدًَهشدِْ ساطتُوخؤوَ دًَبُدٌَ دَنشئَ يُ )تًَضىوب. ثًَىيظتُ 
طَِ طُدو ثُجنا ًًَؤٕ ديٓاسّ عًَشاقِ تًَجُسِ ُْنات بؤ طؼت دَطُالتُناِْ طشيَبُطتهشدٕ دطُ يُ 
وَصاسَتُناِْ )ئاوَداْهشدُْوَو ًْؼتُدًَهشدٕ، ػاسَواِْ و طُػتىطىصاس، ناسَبا(، و ثاسيَضطاو ئًذاسَ 

ُدًَهشدِْ ساطتُوخؤوَ بؤ ئُّ ّ ثشِؤرَّ دًَبُدًَهشاو يُ سيَطُّ دًَبتًَضىوطُسبُخؤنإ، بُدؤسيَو 
ًًَؤٕ( ًًَاس ديٓاسّ عًَشاقِ تًَجُسِ ُْنات، دطُ يُو ثشِؤراُّْ يُ  1,111دَطُاَلتاُّْ باطهشاوٕ يُ )

 بشِطُّ )يُنُّ/ز(ّ ئُّ َاددَيُ دَقًإ يُطُس نشاوَ.

ُوَ دـ. دَنشيَت بؤ طؼت دَطُالتُناِْ طشيَبُطتهشدٕ دطُ يُ ُٖس طَِ وَصاسَتِ )ئاوَداْهشدْ
ًْؼتُدًَهشدٕ، ػاسَواٌْ و طُػتىطىصاس، ناسَبا( داوا يُ يُنًَو يُّ وَصاسَتاُْ بهُٕ ُٖس يُنُو يُ 
ضىاسضًَىَّ تايبُتهاسيًُناِْ ثشِؤرَنُ دًَبُدٌَ بهات يُطٍَُ تُسىيًهشدِْ تُسخاْهشاوَ داسايًُنإ بؤ ئُو 

جنا ًًَؤٕ ديٓاسّ عًَشاقِ تًَجُسِ دَنات ًًَؤٕ( طَِ طُدو ثُ 351ّ َُصَْذَنشاويإ يُ )تًَضىوثشِؤراُّْ 
و يُ يُى ًًَاس ديٓاسّ عًَشاقِ تًَجُسِ ْانات نُ دَنشيَت يُ سيَطُّ دًَبُدًَهشدِْ ساطتُوخؤوَ دًَبُدٌَ 

 بهشيَت بُثًَِ ئُّ سيَُٓايًُ.

يُ ئُجناَِ دًَبُدًَهشدِْ ثشؤرَ بُ ػًَىاصّ  تًَضىود. دَطُالتِ دًَبُدًَهاس بؤّ ُٖيُ ثاػُنُفتِ 
دًَبُدًَهشدِْ ساطتُوخؤ بُناس بًًََٗٓت يُ دًَبُدًَبُدًَهشدِْ ثشؤرَو ضاالنِ ديهُ بُ ثُيشَِونشدِْ َُٖإ 
ػًَىاصو يُ َاوَّ َُٖإ طاَيِ داسايًذا، يُطٍَُ ئاطاداس نشدُْوَّ ُٖسدوو وَصاسَتِ داسايٌ و ئابىوسيٌ و 

باسَيُوَ. وَ ثًَىيظتُ سَصاَُْذّ وَصاسَتِ داسايٌ و ئابىوسيٌ وَسبطرييَت ئُطُس  ثالْذاْإ يُّ
 دًَبُدًَهشدُْنُ يُ َاوَّ طاَيِ داسايٌ دواتش بًَت يُطٍَُ ئاطاداس نشدُْوَّ وَصاسَتِ ثالْذاْإ.

يُّ سيَزَيُ  ٖـ. ثًَىيظتُ سيَزَّ يُدَط بُثًَِ سيَُٓايٌ دًَبُدًَهشدِْ بىددُّ طاالُْ بًَت. وَ ْابًَت
 تًَجُسِيَٓذسيَت تُْٗا يُ دواّ بُدَطتًَٗٓاِْ سَصاَُْذّ وَصاسَتِ داسايٌ و ئابىوسيًُوَ ُْبًَت.

ّ َُصَْذَنشاو بًَت، و بُثًَِ تًَضىو%(ّ طىرَُّ 3و. ثًَىيظتُ سيَزَّ طُسثُسػتًهشدٕ و ضاوديَشيٌ )
 دَنشيَت. خُسزدطتإ سيَُٓايٌ دًَبُدًَهشدِْ بىددُّ طااَلُّْ سهىَُتِ ُٖسيَُِ نىس

خُسز يًزُّْ دًَبُدًَهشدٕ بؤ  ثًَؼُنٌ ّ َُصَْذَنشاوّ ثشؤرَ وَىتًَضىو%(ّ طىرَُّ 21ص. سيَزَّ )
 دَنشيَت.
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يإ تًَضىوسؤر( طُدو ُٖػتا سؤرّ سؤرًََشيٌ بؤ ئُو ثشِؤراُّْ  181ح. ثًَىيظتُ َاوَّ دًَبُدًَهشدِْ ثشِؤرَ )
سؤر( طَِ طُد سؤرّ سؤرًََشيٌ بؤ ئُو  311ًًَؤٕ( طَِ طُدو ثُجنا ًًَؤٕ ديٓاسّ عًَشاقًًُ، و ) 351)

 ًًَؤٕ( طَِ طُدو ثُجنا ًًَؤٕ ديٓاسّ عًَشاقِ صياتشَ، تًَجُسِ ُْنات. 351يإ يُ )تًَضىوثشِؤراُّْ 
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(ّ 96َيجؼت بُوَّ يُ بشِطُّ )يُنُّ(ّ َاددَّ )ثؼتبُػت بُو دَطُالتُّ ثًَُإ ساطجًَشدساوَو ثا
دا ٖاتىوَ، ئَُُّ خىاسَوََإ 2116(ّ طاَيِ 2رَاسَ ) طؼتًًُناِْسيَُٓايٌ دًَبُدًَهشدِْ طشيَبُطتهشدُْ 

 دَسنشد:

 
 ثاشكؤى )هـ(

طرَيبةستكردن لةسةر بهةماى هاوبةشي لة نَيوان هةردوو كةرتى  رييةكانىتةواوكا ةرَيكار
 طشيت و تايبةتدا

 

Annex (e) 

Supplemental Procedures for Procurement of Public-Private Partnership (PPP) 

 

 بةشى يةكةم

 حوكنى طشتى
General Provisions 

 

 (Purpose: مةبةطت )1ماددةى 

رَاسَ  طؼتًًُناَُِْبُطت يُّ ثاػهؤيُ بشيتًًُ يُ تُواونشدِْ سيَُٓايٌ دًَبُدًَهشدِْ طشيَبُطتهشدُْ 
، بُ سىنُِ ووسدَناسيٌ تايبُتهشاو بُ سيَههُوتُٓناِْ دًَبُدًَهشدِْ ثشِؤرَناِْ 2116(ّ طاَيِ 2)

ػًَىاصيَهِ  صيَذَنشدِْىوِْ تىاْاّ ، يُ ًَْىاًْؼًاْذا بPPPًَْىإ ُٖسدوو نُستِ طؼتِ و تايبُتذا يُ ٖاوبُػِ 
(ّ سيَُٓايٌ دًَبُدًَهشدِْ طشيَبُطتهشدُْ 2طشيَبُطتهشدٕ نُ بطىجنًَت يُطٍَُ ئُو ثشْظًجاُّْ يُ َاددَّ )

 دَقًإ يُطُس نشاوَ. طؼتًًُنإ

 

 (Definitions: ثيَهاطة )2ماددةى 

 PPP( )Public – Privateٖاوبُػِ ًَْىإ ُٖسدوو نُستِ طؼتِ و تايبُت )ٖاوبُػِ  -يُنُّ

Partnership - PPP:)  ئُو سيَههشدُْ طشيَبُطتهاسيًاُْيُ يُ ًَْىإ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ يُ اليُى
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و قُواسَيُى يُ نُستِ تايبُتذا يُ اليُنِ ديهُ بُ َُبُطتِ دابًٓهشدِْ بُٓضُّ طؼتِ و ريَشخإ و/ يإ 
 خضَُتطىصاسيٌ طؼتِ، بُدؤسيَو ئَُاُّْ خىاسَوَ ئُجناّ دَدسئَ:

ٓإ و/ يإ بُسِيَىَبشدُّْ نُستِ تايبُت بؤ َاوَيُنِ صََُِْ دياسنشاو ثًَِ أ. سَخظاْذِْ ئُو وَبُسًَٖ
 َُٖيذَطتًَت.

 ب. دياسنشدًَْهِ صؤس سووٕ و ئاػهشا بؤ َُتشطًًُناِْ ًَْىإ نُستِ تايبُت و دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ.

ز. وَ سَضاونشدِْ ئُوَّ ئايا دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بُتُْٗا َافِ ُٖيُ ئُو ناس يإ خضَُتطىصاسيًاُّْ 
دَم  PPPوَ يُ واُْيُ سيَههُوتِٓ ٖاوبُػِ  ياخىد ْا.)اطتغالٍ(  طىوديإ بًًََٗٓتبُبابُتِ طشيَبُطنت 

طُياْذٕ نُ ػايظتُ دَبًَت ناتًَو ثُيىَطت بُبُدًَثًَؼًُّٓ بهات يُطُس وَسطشتِٓ قُواسَّ تايبُت بؤ 
 و ثًَٓاطُنشاو يُ اليُٕ دَطُاَلتِ طشيَبُطتهشدُْوَ ديَُٓدّ. ّ ثًَؼىَختُ ديانشاوثًَىَس

باْطًَٗؼت ُْنشاو بؤ ثشؤرَّ  ئؤفُسيَهِ (:Unsolicited Proposalباْطًَٗؼتُٓنشاو ) ئؤفُسّ -دووَّ
نُ يُ اليُٕ قُواسَيُنِ نُستِ تايبُتُوَ بُ دَطتجًَؼدُسّ تايبُت بُخؤّ ثًَؼهُػهشاوَ  PPPٖاوبُػِ 

 دَطُاَلتِ طشيَبُطتهشدُْوَ. داواناسيٌُْوَى وَى وَالَذاُْوَيُنِ 

: يُنُّ دؤنًىًََٓتِ (Initial unsolicited proposalبُسايٌ باْطًَٗؼتُٓنشاو ) ئؤفُسّ -طًًَُّ
 تِ طشيَبُطتهشدٕ بُ َُبُطتِ بُخؼًِٓ سَصاَُْذيٌ بُسايٌ.ثًَؼهُػهشاو بُ دَطُال

سَصاَُْذّ بُخؼشاو يُ اليُٕ دَطُاَلتِ  (:Preliminary Approvalسَصاَُْذّ بُسايٌ ) -ضىاسَّ
 ئؤفُسيَهِدَدات  ئؤفُسبُسايٌ باْطًَٗؼتُٓنشاو نُ سيَطُ بُ خاوَٕ  ئؤفُسّطشيَبُطتهشدُْوَ يُطُس بَُٓاّ 

 ُنشاو ثًَؼهُؾ بهات.نؤتايٌ باْطًَٗؼتٓ

 ئؤفُسّ: (Final Unsolicited Proposalنؤتايٌ باْطًَٗؼتُٓنشاو ) ئؤفُسّ -ثًَٓذُّ
 يُدواّ ثًَذاِْ سَصاَُْذّ بُسايٌ. ئؤفُسباْطًَٗؼتُٓنشاوّ ثًَؼهُػهشاو يُ اليُٕ خاوَٕ 

ناتًَو دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ طشيَبُطتِ  (:Direct Negotiationىطتاِْ ساطتُوخؤ )ْدا -ػُػُّ
 دَنات، ئُجناّ دَدسيَت. طجاسدٕبُبَِ بُناسًَٖٓاِْ سيَهاسَناِْ نًَربِنًَهاس  PPPٖاوبُػِ 

يإ صياتش نُ  يُطشدبىوُْوَيُنِ ٖاسيهاسيٌ دوو داَُصساوَ(: Consortiumيُنًَتًٌ داسايٌ ) -سُوتُّ
سيٌ )سيَههُوتِٓ يُنًَتًٌ داسايٌ( يُنذَطشٕ بؤ ثًَؼهُػهشدِْ يُطُس بَُٓاّ سيَههُوتًَٓهِ طشيَبُطتها

 .PPPبؤ دًَبُدًَهشدِْ ثشؤرَّ ٖاوبُػِ  ئؤفُسيَو

نؤَجاًْايُنُ بُثًَِ ياطا دادََُصسيَت بُ َُبُطتِ  (:Project Companyنؤَجاًْاّ ثشؤرَ ) -ُٖػتُّ
 .PPPضىوُْْاو طشيَبُطتًَو بؤ دًَبُدًَهشدِْ ثشؤرَّ ٖاوبُػِ 
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ثشؤطُّ سَخظاْذِْ ئُو يًظتُ نىستهشاوَيُّ  (:Initial Selectionبُسايٌ ) َُٖيبزاسدِْ -ُّْؤي
يُْاو طشيَبُطتهشدٕ بؤ  ئؤفُسَنإثًَؼهُػهشدِْ  داواناسيٌدَنُويَتُ ثًَؽ باْطًَٗؼتهشدِْ 
بؤ تىاْاثًَذاِْ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ نُ تُْٗا ثًَؼهُػهاساِْ  PPPسيَههُوتُٓناِْ ثشؤرَناِْ ٖاوبُػِ 

بُسصتشئ َُٖيظُْطاْذًْإ بُدَطت ًَٖٓاوَ باْطًَٗؼت بهات بؤ ثًَؼهُػهشدِْ  ئؤفُساُّْئُو 
 .ئؤفُسَناًْإ

دَطُاَلتِ  يُ: ئُو سيَهاسَ(Best and Final Offer - BAFO) ئؤفُسباػرتئ و نؤتا  -دَيُّ
يُسووّ بُٓسَِتًًُوَ وَاَلَذَسٕ بؤ  ئؤفُسإُّْ ثًَِ َُٖيذَطتًَت بؤ باْطًَٗؼتهشدِْ خاوَٕ ئُو طشيَبُطتهشد

 .ئؤفُسَناًْإثًَؼهُػهشدِْ باػرتئ و نؤتا 

سيَُٓايٌ  (:Procurement Regulation) طؼتًًُنإسيَُٓايٌ دًَبُدًَهشدِْ طشيَبُطتهشدُْ  -ياصدَّ
 و ثاػهؤناِْ.2116(ّ طاَيِ 2رَاسَ )طؼتًًُناِْ دًَبُدًَهشدِْ طشيَبُطتهشدُْ 

 

 (Scope of application: ضواسضيَوةى ثيادةكشدى )3ماددةى 

بُثًَِ سيَُٓايٌ  PPPطشيَبُطتُناِْ ٖاوبُػِ طجاسدِْ و  ئؤفُسَنإثًَؼهُػهاساِْ َُٖيبزاسدِْ 
و سىنُُناِْ ئُّ ثاػهؤيُ ئُجناّ  2116(ّ طاَيِ 2رَاسَ ) طؼتًًُناِْدًَبُدًَهشدِْ طشيَبُطتهشدُْ 

 دَدسيَت.

 

 بةشى دووةم

 PPPثالنذاناى و ئامادةطاصيي بؤ طشيَبةطتكشدنى ياوبةشى 

Planning and preparation of PPP procurement  

 

 PPP: ثيَذاويظتيية بهةسِةتييةكانى ثيَشوةختةى طشيَبةطتكشدنى ياوبةشى 4ماددةى 
Prerequisites for PPP procurement  

ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ دَيًٓا ببًَتُوَ يُ ٖاتُٓدّ طؼت داواناسيًُ ثًَىيظتُنإ ثًَؽ  -يُنُّ
بؤ دياسنشدٕ و ئُجناَذاِْ ثشؤطُناِْ  PPPدَطتهشدٕ بُ سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدِْ ٖاوبُػِ 

ريٓطُيٌ و بُدَطتًَٗٓاِْ سَصاَُْذّ  ناسيطُسيٌَُٖيظُْطاْذِْ نَُيو و ُٖس َُٖيظُْطاْذًَْهِ ثًَىيظت بؤ 
يُ خظتُْٓاوَوَّ ئُو ثشؤراُّْ دَطُاَلتُناِْ  ثُيشَِونشاوٕوَصاسَتِ ثالْذاْإ، بُثًَِ ئُو سيَضهاُّْ 
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دَنُٕ بؤ ْاو بىددُّ طااَلُّْ وَبُسًَٖٓإ بؤ بُطتِٓ سيَههُوتِٓ ٖاوبُػِ طشيَبُطتهشدٕ ثًَؼًٓاسيإ 
PPP .ُبؤ ثشؤرَن 

ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ صاًْاسّ بُػًَىاصيَهِ اليُْطري ثًَؼهُؾ ُْنات بُدؤسيَو نُ  -دووَّ
 ثًَؼبدات بُطُس ئُواِْ ديهُ. ئؤفُسَنإيُواُْيُ ُْٖذيَو ثًَؼهُػهاساِْ 

 

 (Project officer: بةسثشطى ثشؤرة )5ماددةى 

ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ نُطًَو يُْاوَوَ يإ يُ دَسَوَّ ئُّ دَطُالتُ دَطتًٓؼإ  -يُنُّ
بهات نُ صآًِْ ثًَؼىَختُو ػاسَصايٌ ثًَىيظتِ ُٖبًَت بؤ ئُوَّ ببًَتُ بُسثشطِ طشيَبُطتهشدٕ بؤ ثشؤرَّ 

 .PPPٖاوبُػِ 

، بُسِيَىَبشدِْ دًَبُدًَهشدِْ ثشؤرَ يُ سيَطُّ قؤْاغُناِْ ثالْذاْاِْ ئُسنُناِْ بُسثشطِ ثشؤرَ -وَّدو
 و ضاوديَشيهشدِْ باؾ دًَبُدًَهشدِْ ثشؤرَنُ دَطشيَتُوَ. ئؤفُسَنإطشيَبُطتهشدٕ و ًَٖٓاِْ )اطتذساز( 

ويَشاّ بُسثشطِ ثشؤرَ، دَنشيَت ثؼت بُ ساويَزناسيَهِ طشيَبُطتهشدٕ ببُطرتيَت بؤ ياسَُتًذاِْ تًُِ  -طًًَُّ
. ثًَىيظتُ ساويَزناسَنُ ػاسَصايٌ ُٖبًَت يُ ثشؤرَّ ئؤفُسَنإطشيَبُطتهشدٕ و داْىطتإ يُ قؤْاغِ ًَٖٓاِْ 

نُ يُ سيَطُّ سيَهاسّ نًَربِنًَهاس . ساويَزناسPPPَٖاوػًَىَ و يُ طؼت قؤْاغُناِْ ثشؤرَّ ٖاوبُػِ 
دَطتًٓؼإ دَنشيَت، تُْٗا ئُطُس ساويَزناسَنُ  طؼتًًُنإبُثًَِ سيَُٓايٌ دًَبُدًَهشدِْ طشيَبُطتهشدُْ 

 سيَهدشاويَهِ ًَْىدَوَيُتِ فشَ سهىَُت بًَت يإ ئاراْظًَهِ بُخؼُسّ دوواليُُْ بًَت.

 

 (Formulation of specificationsةكاى )خةطلَةت: داسشتهى 6ماددةى 

يُطُس بَُٓاّ بُدًَطُياْذٕ و/ يإ دَسٖاويَؼتُ  PPPثشؤرَّ ٖاوبُػِ تُنًٓهًًُناِْ ُ خُطًَُتثًَىيظتُ 
ثًَىيظتُنإ يُ اليُٕ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدُْوَ داسػتِٓ بؤ بهشيَت بُسِيَطُيُنِ بابُتًًاُْ بؤ دَطتُبُسنشدِْ 

ئاطتُْطِ ْاثًَىيظت يُبُسدَّ بُػذاسيهشدِْ  دِْبُسصتشئ ئاطتِ نًَربِنًَهشدٕ، و خؤدووسطشتٔ يُ دسوطتهش
 يُ سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕ. ئؤفُسَنإػهاساِْ ثًَؼهُ
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 (Cost estimation) تيَضوو: مةصةنذةكشدنى 7ماددةى 

، ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ PPPّ طشيَبُطتهشدِْ ٖاوبُػِ تًَضىوبؤ َُبُطتُناِْ َُصَْذَنشدِْ  -يُنُّ
و ْىيَهشاوُْتُوَ ثُيشَِونشاوٕ طشيَبُطتهشدٕ ئُو منىوُْ داسايًاُّْ يُ قؤْاغِ َُٖيظُْطاْذِْ نَُيهِ ثشؤرَ 

 داواناسيٌسَضاو بهات بؤ ئُوَّ ببًَتُ سَْطذاُْوَّ ووسدَناسيٌ طُسباسّ ثشؤرَنُ ُٖسوَى يُ 
 ْذا ديَت.ئؤفُسَناثًَؼهُػهشدِْ 

وادَنات دَطُالتِ  و داْىطتإ نُ ئؤفُسَُبُطتُناِْ ئاطاْهاسّ ثشؤطُّ َُٖيظُْطاْذِْ بؤ  -دووَّ
طؼتِ دَطتُبُس بهات، دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بؤّ ُٖيُ  داسايٌطشيَبُطتهشدٕ باػرتئ بُٖا بُساَبُس بُ 

يإ خضَُتطىصاسيًُوَ ّ سادَطتهشدِْ نُستِ طؼتِ بُ ريَشخإ دَّ بُناسًَٖٓاِْ بزاستًَضىوثُْا بباتُ بُس 
(The cost of utilizing the option of delivery of the infrastructure or service by the 

public sector.ٕوَى طُسضاوَيُى بؤ بُساوسدنشد ) 

 

 بةشى طيَيةم

 PPPسيَكاسةكانى طشيَبةطتكشدنى ياوبةشى 
PPP procurement Procedures 

 

 هةدىيََب ئؤفةسةكاىو ئةو مةسجانةى ثيَويظتة لة  ئؤفةس: داواكاسييةكانى 8ماددةى 
Solicitation of proposals and conditions required in proposals 

يًَٗاتىو بهات.  ئؤفُسّيُ ثًَؼهُػهاساِْ  ئؤفُسَنإثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ داواّ  -يُنُّ
(ّ 23وَ دَنشيَت ئَُُؾ َظؤطُس بهشيَت يُ سيَطُّ ئُجناَذاِْ ػًاْذِْ ثًَؼىَختُ بُثًَِ َاددَّ )

يإ يُ سيَطُّ باْطًَٗؼتهشدٕ بؤ ثًَؼهُػهشدِْ  ُايٌ دًَبُدًَهشدِْ طشيَبُطتهشدُْ طؼتًًُنإسيَٓ
 ئؤفُسَنإبُسايٌ ثًَؼهُػهاساِْ  َُٖيبزاسدِْسووْهشدُْوَّ ًْاصبىوٕ و ئًٓذا ئاَادَنشدِْ يًظتِ 

 باْطًَٗؼت دَنشئَ. ئؤفُسَناًْإئُواُّْ بؤ ثًَؼهُػهشدِْ 

بُسايٌ  َُٖيبزاسدِْثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ، يُ ناتِ ئاَادَبىوِْ يًظتِ  -دووَّ
ًَؼهُػهاساِْ ، دَيًٓا ببًَتُوَ يُوَّ يًظتُنُ رَاسَيُنِ ثًَىيظت يُ ثئؤفُسَنإثًَؼهُػهاساِْ 

يُخؤ دَطشيَت بؤ َظؤطُس نشدِْ نًَربِنًًَُنِ ناسا بُو َُسدُّ رَاسَّ ثًَؼهُػهاساِْ  ئؤفُسَنإ
 يُ طَِ نَُرت ُْبًَت. ئؤفُسَنإ
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بهات بؤ طشيَبُطتهشدٕ بؤ ثشؤرَّ ٖاوبُػِ بُو  باْطُواصثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ  -طًًَُّ
دَقٌ  طتهشدُْ طؼتًًُنإطشيَبُ(ّ سيَُٓايٌ دًَبُدًَهشدِْ 22وَّ(ّ َاددَّ )ضؤًُْتًًُّ يُ بشِطُّ )دو

ناِْ ئُواُّْ داواّ ئؤفُسَبُسايٌ ثًَؼهُػهاساِْ َُٖيبزاسدِْ يُطُس نشاوَ بَُُبُطتِ داْاِْ يًظتِ 
 ئُّ صاًْاسيًاُّْ خىاسَوَ يُخؤ بطشيَت: ٕ يٌَ دَنشيَت. وَ ثًَىيظتُ باْطُواصَنُئؤفُسيا

 ْاوًْؼإ و صاًْاسّ ثُيىَْذيهشدٕ بُ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ.أ. ْاوو 

ب. وَطفهشدٌْ ْاوَسؤِنِ ثشؤرَّ طشيَبُطتهشدُْنُ تا ئُو ئاطتُّ ثًَِ ْاطشاوَو دؤسّ طشيَبُطتِ 
-Build-Operate-Transfer (BOT) ،(DBO) Design-Build [و  PPPٖاوبُػًًُنُ 

Operate ،ُػىيَِٓ دياسنشاو بؤ ثًَؼهُػهشدِْ ئُّ دؤسَ ْاوَسِؤنُ. نات وو  ]و ِٖ ديه 

دـ. سووْهشدُْوَّ ضؤًُْتِ دَطتهُوتِٓ دؤنًىًََٓتُناِْ ػًاْذِْ ثًَؼىَختُ، يإ ُٖس دؤنًىًََٓتًَهِ 
صياتش دَسباسَّ  و ووسدّبُسايٌ، نُ صاًْاسّ طُسباس َُٖيبزاسدِْثُيىَْذاس يُ ساَيُتِ ثًادَنشدِْ يًظتِ 

 تُبُس دَنات.ثشؤرَنُ دَط

 د. سووْهشدُْوَّ سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدِْ ثًادَنشاو بُثًَِ سىنُُناِْ ئُّ ثاػهؤيُ.

يإ داْاِْ  ئؤفُسَنإو سيَهاساُّْ ثًادَ دَنشئَ بؤ دَيًٓابىوٕ يُ يًَٗاتىويٌ ثًَؼهُػهاساِْ ثًَىَسٖـ. ئُو 
ثًَؼهُػهاساِْ  ّؤػُطرينشدِْ )سـش( رَاسَبُسايٌ، يُ ساَيُتِ ثًادَنشدِْ، يُطٍَُ ط َُٖيبزاسدِْيًظتِ 

و  و بَُيطُْاَُ باْطًَٗؼتًإ ئاساطتُ دَنشيَت بؤ بُػذاسيهشدٕ و دياسنشدِْ ئُو بشِواْاَُ ئؤفُساُّْئُو 
و صاًْاسّ ديهُ نُ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بُ ثًَىيظتِ دَصاًَْت و ثًَىيظتُ يُطُس  دؤنًىًََٓتاُْ

ًَهشدِْ طشيَبُطتهشدُْ ٖاوثًَضِ بهُٕ، بُثًَِ سيَُٓايٌ دًَبُد ئؤفُسَناًْإُطٍَُ ي ئؤفُسَنإثًَؼهُػهاساِْ 
 .طؼتًًُنإ

 ئؤفُسَنإثًَؼهُػهشدِْ  داواناسيٌثًَذإ ئُطُس بشِياسدسا ْشخِ نشِيِٓ ثاسَو. دياسنشدِْ ئاَشاصو دساوّ 
 وَسبطرييَت.

 ْىوطشاوُْتُوَ. ثًٌَ ئؤفُسَنإص. صَإ يإ ئُو صَاْاُّْ داواناسيًُناِْ 

 .ئؤفُسَنإح. سيَطُو ػىئَ و وادَّ نؤتايٌ ثًَؼهُػهشدِْ 

 ئؤفُساُّْتُْٗا يُ ثًَؼهُػهاساِْ ئُو  ئؤفُسَنإط. سووْهشدُْوَيُى دَم بهات يُطُس داوانشدِْ 
بُسايٌ  َُٖيبزاسدِْتُْٗا يًظتِ  ئؤفُساُّْثًَؼىَختُ ػًاْذًْإ بؤنشاوَ، يإ يُ ثًَؼهُػهاساِْ ئُو 

 دَياْطشيَتُوَ، يُ ساَيُتِ ثًادَنشدًْذا.
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ُْيإ يٌَ بًَتُدّ نُ ثًَىَساًْاصيإ ُٖيُ بُػذاس بٔ، ئُو  ئؤفُساُّْثًَىيظتُ يُطُس ثًَؼهُػهاساِْ ئُو  -ضىاسَّ
دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بُ طىجناويإ دَصاًَْت بؤ سيَهاسَناِْ تايبُت بُ طشيَبُطتهشدٕ، بُػًَىَيُنِ 

بُسايٌ بؤ  َُٖيبزاسدًِْاُْ بُ َُبُطتِ ػًاْذِْ ثًَؼىَختُ يإ خظتًَُْٓى يًظتِ ًُتثاطاوداسو باب
يُ ساَيُتِ ثًادَنشدِْ، ُٖسوَى يُ دؤنًىًََٓتُناِْ ػًاْذِْ ثًَؼىَختُ يإ  ئؤفُسَنإثًَؼهُػهاساِْ 

ُس ئاَارَناِْ اُْ نىست دَنشيَُٓوَ طثًَىَسبُسايٌ سووْهشاوُْتُوَ. ئُّ  َُٖيبزاسدِْدؤنًىًََٓتُناِْ 
دَقًإ يُطُس  طؼتًًُنإنُ يُ سيَُٓايٌ دًَبُدًَهشدِْ طشيَبُطتهشدُْ  َناِْ يًَٗاتىويٌ و ػًاْذٕثًَىَس

 َناِْ يًَٗاتىويٌ، ئَُاُّْ خىاسَوَؾ بطشيَتُوَ:ثًَىَسنشاوَ، وَ ثًَىيظتُ ويَشاّ 

و ثًَذاويظتًٌ َاددّ ديهُّ ُسضاوَّ َشؤيٌ و نُيىثٍُ طتُواوو  تُنًٓهِأ. ػًاوبىوُْناِْ ثًؼُيٌ و 
انشدٕ و ٓثًَىيظت بؤ دًَبُدًَهشدِْ طؼت قؤْاغُناِْ ثشؤرَنُ يُ ًَْىاًْؼًاْذا ناسَناِْ ديضايًٓهشدٕ و بً

 و ضانهشدُْوَ. بُناسخظنت

ثاسَداِْ ب. تىاْاّ تُواو بؤ بُسِيَىَبشدِْ اليُُْ داسايًُناِْ ثشؤرَو تىاْاّ يُئُطتؤطشتِٓ ثًَذاويظتًًُناِْ 
 ىيٌ(.)مت

ز. و تىاْاّ ناسطًَشِّ و سيَهدظتُٓنًٌ طىجناوو ػًاوبىوٕ و ػاسَصايٌ يُ ًَْىاًْؼًاْذا ػاسَصايٌ ثًَؼىو يُ 
 ريَشخاِْ ٖاوػًَىَ.)َشافل( ئًؼجًَهشدِْ ػىيَِٓ 

تُيإ َناِْ دَقهشاو يُ دؤنًىًََٓتُناِْ ػًاْذِْ ثًَؼىَخثًَىَس ئؤفُساُّْطؼت ثًَؼهُػهاساِْ ئُو  -ثًَٓذُّ
ذَدسيَت بؤ بُػذاسيهشدٕ يُ سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕ يُ ناتِ ثًادَنشدِْ يٌَ ٖاتؤتُدّ سيَطُيإ ثًَ

بُسايٌ، ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ  َُٖيبزاسدِْػًَىاصّ ػًاْذِْ ثًَؼىَختُ. وَ يُ ناتِ ثًادَنشدِْ ػًَىاصّ 
نُ باػرتئ َُٖيظُْطاْذًْإ بُدَطتًَٗٓاوَ بؤ ئُوَّ  َُٖيبزيَشيَت ئؤفُساُْطشيَبُطتهشدٕ ثًَؼهُػهاساِْ ئُو 

 َُٖيبزاسدِْسيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕ بًاْطشيَتُوَ بُ بُسصتشئ ئاطتِ دياسنشاو يُ دؤنًىًََٓتُناِْ 
 ثًَؼىَختُ بُو َُسدُّ رَاسَيإ يُ طَِ نَُرت ُْبًَت.

 

 (Participation by consorita) : بةشذاسيكشدنى يةكيَتيية داساييةكاى9دةى ماد

 -يُنُّ

يُ  ئؤفُسنإ بؤ ثًَؼهُػهشدِْ داسايًُ أ. دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بؤّ ُٖيُ سيَطُ بذات بُ ثًَهًَٗٓاِْ يُنًَتًًُ
 بؤ بُػذاسيهشدِْ يُ سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕ. ئؤفُسناتِ باْطًَٗؼتهشدِْ ثًَؼهُػهاساِْ 



128 

 

نإ ثًَؼهُؾ دَنشئَ ٖاوثًَض نشابٔ بُو بَُيطُْاَُو داسايًُ ًًُيُ اليُٕ يُنًَت ئؤفُساُّْب. ثًَىيظتُ ئُو 
(ّ ئُّ ثاػهؤيُ دَقًإ 8و ػًابىوْاُّْ يُ بشِطُّ )ضىاسَّ(ّ َاددَّ )ثًَىَسدؤنًىًََٓتاُّْ تايبُتٔ بُو 

نُ داسايًُ نُ بًَت يإ طُباسَت بُ خىدّ يُنًَتًًُداسايًُ يُطُس نشاوَ، ض طُباسَت بُ ئُْذاَاِْ يُنًَتًًُ
 يُ َُٖإ ناتذا.

 -دووَّ

( بُ تضامنٖاوناسيٌ )تهافٌ( و ثًَهُوَيٌ )ػًَىَّ نُ ثابُْذ دَبًَت بُداسايًُ أ. ُٖس ئُْذاًََهِ يُنًَتًًُ
 ّ خظتُسِووّ ثًَؼهُؾ نشدووَ.داسايًُ ثابُْذيًُناِْ ئُو يُنًَتًًُ

يُطٍَُ ئُو نؤَجاًْايُّ ثشؤرَ نُ  ََُيُ دَناتَا ب. ناتًَو دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ يُ قؤْاغِ ثًَؼهُوتىودا
بؤ دًَبُدًَهشدِْ ثشؤرَنُ ثًَهذًََٖٓشيَت، ، ئُوا ئُّ نؤَجاًْايُ بُسثشغ دَبًَت يُ ٖاتُٓدّ طُسدُّ 

 ثًَذاويظتًًُناِْ سيَههُوتِٓ ٖاوبُػِ.

ُوخؤ يإ ْاسِاطتُوخؤ نُ بؤٍ ُٖيُ بُػًَىَيُنِ ساطتداسايًُ ُٖس ئُْذاًََو يُ ئُْذاَاِْ يُنًَتًًُ -طًًَُّ
ذا بؤ ثًَؼهُػهشدِْ يُنًَتًٌ داسايًبُػذاسّ بهات وَى ئُوَّ نؤَجاًْايُنِ الوَنِ بًَت، تُْٗا يُ يُى 

ديهُ يُ َُٖإ ناتذا. وَ طُسثًَضًهشدِْ ئُّ سيَظايُ دَبًَتُ ٖؤّ  ئؤفُسيَهِ، ُْوَى يُ ئؤفُسيَو
 ئؤفُساُّْئُْذاَُناِْ، و سَتهشدُْوَّ طؼت ئُو نُو داسايًُ يًَظُْذُْوَّ يًَٗاتىويٌ يُ يُنًَتًًُ

( يُ بُػذاسيهشدٕ. بُاَلّ ئَُُ سيَطُ ْاطشيَت يُوَّ ُٖس نؤَجاًْايُى متداخلةتًَهَُٗيهًَؽ بىوٕ )
ئُْذاًََهِ ٖاوبُؾ  داسايٌ يإ ُٖس ئُْذاًََهِ يُنًَتًٌ ئؤفُسبًَت يُ صياتش يُ يُى  ّ الوَنِطشيَبُطتهاس

 .ئؤفُسدابًَت يُ صياتش يُ يُى 

 ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ دَيًٓابًَتُوَ يُ تىاْاناِْ ُٖس ئُْذاًََو يُ ئُْذاَاِْ يُنًَتًًُ -ضىاسَّ
ثًَؼهُؾ نشدووَ، و  ئؤفُسيإاُّْ ُ داسايًنُ يُناتِ تًَشِواْني يُ ػًاوبىوُْناِْ ئُو يُنًَتًًداسايًُ

َُٖيظُْطاْذِْ ئُوَّ ئايا ػًاوبىوُْناِْ ئُْذاَُنإ ثًَهُوَ تُواوَ بؤ ًَٖٓاُْدّ ثًَذاويظتًًُناِْ طؼت 
 .باْطُواصداقؤْاغُناِْ ثشؤرَنُ بُثًَِ داواناسيًُناِْ ػًاْذِْ وَطفهشاو يُ 

نَِ بًَت يإ ِ خؤّ ض يُ قؤْاغِ نًَربِي، يُطُس داواناسداسايٌ طؤسِيِٓ ئُْذاًََو يُ يُنًَتًٌ -ثًَٓذُّ
. وَ يُ ناتِ سَصاَُْذيذإ بًَت ِ ثًَؼىَختُّ دَطُالتِ طشيَبُطتهاسيدًَبُدًَهشدٕ، َُسدُ بُ سَصاَُْذ

 ،ثًَىيظتُ ئُْذاَُ ْىيًَُنُ بُالّ نُّ َُٖإ ػًاوبىوُْناِْ ئُْذاَُ طؤسِدساوَنُّ ُٖبًَت، بُ ثًَضُواُّْ
بظًَُْت يإ ثًَذاضىوُْوَ بهات بُ َُسدُناِْ  دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بؤّ ُٖيُ يًَٗاتىويٌ يٌَ

 .ثشؤرَّ طشيَذساو يُطٍَُ يُنًَتًٌ داسايٌ سيَههُوتِٓ
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بهات يُ طؼت ئُواُّْ  ئؤفُسثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ داواّ ثًَؼهُػهشدِْ  -يُنُّ
ِ بُسايٌ دَياْطشيَتُوَ، بُو َُسدُّ َُٖيبزاسدْثًَؼىَختُ ػًاْذًْإ بؤ نشاوَ يإ ئُواُّْ يًظتِ 

 ئؤفُسَنإثًَؼهُػهشدِْ  داواناسيٌثاسَّ نشِيُٓنُ بذات، ئُطُس ُٖبًَت. ثًَىيظتُ  ئؤفُسثًَؼهُػهاسّ 
 بُالّ نُّ ئُّ صاًْاسيًاُّْ خىاسَوَ يُخؤ بطشيَت:

 أ. ْاوو ْاوًْؼإ و صاًْاسّ ثُيىَْذيهشدٕ بُ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ.

ديهُو  سَطُصّب. وَطفهشدٌْ بابُتِ طشيَبُطتهشدٕ يُ ًَْىاًْؼًاْذا ئاَارَناِْ بُدًَطُياْذِْ تُنًٓهِ و 
بًَُٓدّ، ُٖسوَٖا َاوَّ ثًَىيظت و ثًَطُّ  ئؤفُسَنُئاطتُناِْ ئُو خضَُتطىصاسياُّْ ثًَىيظتُ يُ 

دًَبُدًَهشدِْ طشيَبُطت يُ ًَْىاًْؼًاْذا داواناسيًُناِْ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ دَسباسَّ سيَظا 
 ثًَىاُْيًُناِْ طُالَُتًٌ و ئاساًٌَ و ثاساطتِٓ ريٓطُ.

ثًَؼًُّٓ صوودساو طُسَْتِ، [دـ. ئاطتِ ئُو ثاَيجؼتُ داسايًُّ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ ئاَادَيُ بًبُخؼًَت 
، ]دَدسيَت( ُٖبىوَنإيُ قؤْاغُ صووَناِْ ثُسَطُْذِْ ثشؤرَّ ٖاوبُػِ و بُس يُ بىوِْ  ثًَؼًٓاُّْ )ئُو 

 ٕ.و ِٖ ديهُ يُو ػتاُّْ يُ سيَههُوتِٓ ثشؤرَ يُطُسّ سيَهذَنُو

 ئؤفُسَد. سَػٓىوطِ طشيَبُطتِ ٖاوبُػِ و ئاَارَنشدٕ بُوَّ ئُّ سَػٓىوطُ يُطٍَُ طؼت ثًَؼهُػهاساِْ 
بُس  ئؤفُسَنإػًاوبىوَنإ طفتىطؤّ يُطُس دَنشيَت، و سَػٓىوطًَهِ نؤتايٌ بؤ طؼت ثًَؼهُػهاساِْ 

اوَسِؤنِ بشِطُّ الوَنِ دَطتُبُس دَنشيَت يُطٍَُ سَضاونشدِْ ْ ئؤفُسَنإيُ وادَّ ثًَؼهُػهشدِْ 
.)ٍ( 

داواّ سووْهشدُْوَ بهُٕ يُطُس نُ  ئؤفُسٖـ. ئُو ئاَشاصاُّْ سيَطُخؤؾ دَنُٕ بؤ ثًَؼهُػهاساِْ 
 طؼتًًُنإ(ّ سيَُٓايٌ دًَبُدًَهشدِْ طشيَبُطتهشدُْ 25بُثًَِ ئُو سيَهاسَّ يُ َاددَّ ) ئؤفُس داواناسيٌ

ايا دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بًُْاصَ نؤبىوُْوَيُنِ بُسايٌ و سووْهشدُْوَّ ئُوَّ ئ ،دَقٌ يُطُس نشاوَ
 يُّ قؤْاغُدا ببُطتًَت. ئؤفُسبؤ ثًَؼهُػهاساِْ 

ناِْ وَطفهشدِْ بابُتِ طشيَبُطتهشدٕ يإ َُسدًَو يُ َُسدُناِْ ئُو سَطُصَيَو يُ سَطُصو. ُٖس 
 نُ داْىطتإ يُناتِ سيَهاسَناِْ ْايطشيَتُوَ. ّسيَههُوتُّٓ ثشؤرَيُ

 .ئؤفُسَنإص. سيَٓىيَين دَسباسَّ ئاَادَنشدٕ و ثًَؼهُػهشدِْ 
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َنإ و ػًَىاصّ ثًادَنشدًْإ يُ َُٖيظُْطاْذٕ و ثًَىَسو نًَؼِ سيَزَيٌ  ئؤفُسَنإَُٖيظُْطاْذِْ  ثًَىَسّح. 
 (ّ ئُّ ثاػهؤيُ.11بُثًَِ بشِطُّ )دووَّ( يُ َاددَّ ) ئؤفُسَنإبُساوسدنشدِْ 

ثًادَ دَنشيَتت ُٖس سيَُٓايًُى يُ ًَْىاًْؼًاْذا ُٖس خؼتُيُنِ صََُِْ ثُيىَْذاس نُ  ط. داسػتِٓ داوانشاوو
و داسايٌ  تُنًٓهِ ئؤفُسّيُ ًَْىاًْؼًاْذا ثًَىيظت بىوِْ ثًَؼهُػهشدِْ ُٖسدوو طُباسَت بُ ئؤفُسَنُ، 

 نشاودا.سبُػًَىَيُنِ طُسبُخؤ يُ صَسفِ َؤ

بُػذاسبىوَنإ ئُطُس  ئؤفُسَاْىطتإ يُطٍَُ ثًَؼهُػهاساِْ ٍ. سووْهشدُْوَّ تىاْابىوِْ ئُجناَذاِْ د
 داْىطتإ ئُجناّ بذات. بًَت دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بًُْاص

ى. ُٖس داواناسيًُنِ ديهُ نُ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بشِياسّ يًَذَدات و ثُيىَطتُ بُ ئاَادَنشدٕ و 
ٕ بُثًَِ سىنُُناِْ سيَُٓايٌ دًَبُدًَهشدِْ و سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشد ئؤفُسَنإثًَؼهُػهشدِْ 

 .طؼتًًُنإطشيَبُطتهشدُْ 

ذاس دَبًَت بُ نىايًتِ ْضُْذ طٓىوسيَو دياس بهات نُ ثُيىَ ئؤفُسثًَؼهُػهشدِْ  داواناسيٌيُواُْيُ  -دووَّ
طُسنُوتىو ْابٔ يُ ًَٖٓاُْدّ ئُّ طٓىوساُْ بُ  ئؤفُساُّْو اليُِْ تُنًٓهِ و داسايٌ و باصسطاِْ، وَ ئُو 

 وَالَُٓدَس دادَْذسئَ و يُ سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕ سَتذَنشيَُٓوَو دووسدَخشيَُٓوَ.

ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ يُ ْضيهرتئ دَسفُتذا وَالَِ ُٖس داواناسيًُنِ  -طًًَُّ
بذاتُوَ بؤ بُدَطتًَٗٓاِْ سووْهشدُْوَ دَسباسَّ  ؤفُسَنإئثًَؼهُػهشاو يُ ُٖس ثًَؼهُػهاسيَهِ 

دياسنشاوَ يُ  ئؤفُسثًَؼهُػهشدِْ  داواناسيٌيُطُس ئُو ػًَىَيُّ يُ  ئؤفُسثًَؼهُػهشدِْ  داواناسيٌ
. وَ وَالَُنُؾ طؼتاْذٌْ ئؤفُسَاوَيُنِ صََُِْ َاقىَيذا، ئُويؽ بُس يُ وادَّ نؤتايٌ ثًَؼهُػهشدِْ 

يُ ْضيهرتئ دَسفُتذا بُبَِ ئاػهشانشدِْ طُسضاوَّ  ئؤفُسطُس طؼت ثًَؼهُػهاساِْ بؤ دَنشيَت بُ
 داواناسيًُنُ.

، يُ ناتِ ثًَىيظتًذا، ساطجاسدَ بهشيَت بُوَّ ئؤفُسثًَؼهُػهشدِْ  داواناسيٌثًَىيظتُ يُ  -ضىاسَّ
 بُ َُبُطتِهشدِْ تُبهُٕ بؤ ديشاط دَوسوبُسّطُسداِْ ثًَطُّ ثشؤرَو ْاوضُّ  ئؤفُسثًَؼهُػهاساِْ 

ّ تايبُتِ تًَضىوو يُطُس بُسثشطًاسَتِ و  ئؤفُسَنإدَطتهُوتِٓ ُٖس صاًْاسيًُنِ ثًَىيظت بؤ ئاَادَنشدِْ 
 خؤيإ.

يُطٍَُ ثًَؼهُػهاساِْ ئُو ئُجناّ بذات دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بؤّ ُٖيُ نؤبىوُْوَيُنِ بُسايٌ  -ثًَٓذُّ
بُ َُبُطتِ َُٖيبزاسدِْ بُسايٌ دَياْطشيَتُوَ، شاوَ يإ يًظتِ ثًَؼىَختُ ػًاْذًْإ بؤ نئؤفُساُّْ 

، و ثًَىيظتُ طؼت داواناسيًُناِْ سووْهشدُْوَو ئؤفُسثًَؼهُػهشدِْ  داواناسيٌسووْهشدُْوَّ 
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وَالَُناًْإ يُ نؤْىوطِ نؤبىوُْوَ دؤنًىًََٓت بهشئَ، و ثًَىيظتُ ثًَؼهُؾ بهشيَت بُ طؼت ئُواُّْ 
 دِْ بُسايٌ دَياْطشيَتُ.َُٖيبزاسثًَؼىَختُ ػًاْذًْإ بؤ نشاوَو ئُواُّْ يًظتِ 

َناِْ َُٖيظُْطاْذِْ ثًَىَسيُ ًَْىاًْؼًاْذا َُٖىاسنشدِْ  سَنإئؤفُ داواناسيٌُٖس َُٖىاسنشدًَْهِ  -ػُػُّ
يُ بشِطُّ الوَنِ )ح(ّ بشِطُّ )يُنُّ(ّ ئُّ َاددَيُ ئاَارَيإ ثًَهشاوَ، بؤ طؼت  ئؤفُساُّْئُو 

 دًََْشدسيَت. ئؤفُسَنإبُػذاسبىواِْ سيَهاسَناِْ داواناسٍ ثًَؼهُػهشدِْ 

  -سُوتُّ

بُو اليُُّْ دَسيهشدووَو  نتثُيىَطدياس دَنات نُ  ُاْاسيًناوائؤفُس ئُو د ثًَؼهُػهشدِْ داواناسيٌأ. 
َُسدُناِْ ُٖس طُسَْتًًُنِ داوانشاو  ويَشاّطشوػت و داسػنت و طىرَُو َُسدُ طُسَنًًُناِْ ديهُ 

دًَبُدًَهشدُّْ يُواُْيُ دَطُالتِ  باؾ، ُٖسوَٖا ُٖس صاًْاسيًُى دَسباسَّ طُسَْتِ ئُو ئؤفُسبؤ 
 .بُطتهشدٕ داواّ دَناتطشيَ

يُواُْيُ داوانشاو بًَت دطُ يُو ساَيُتاُّْ دَطتِ بُطُسدا ُْطرييَت نُ يَو . ثًَىيظتُ طُسَْتِ ًٖض ئؤفُسب
ُنإ ئاَارَيإ ثًَهشاوَ، طؼتًً(ّ سيَُٓايٌ دًَبُدًَهشدِْ طشيَبُطتهشدُْ 27يُ بشِطُّ )دووَّ(ّ َاددَّ )

 بُّ ػًَىَيُّ خىاسَوَ:

(، ئُطُس داوانشاو بًَت، يُ ْاو ئُو BAFO) ئؤفُس. طُسُْنُوتٔ يُ ثًَؼهُػهشدِْ باػرتئ و نؤتا 1
(ّ ئُّ 11وادَيُّ يُ اليُٕ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدُْوَ بشِياسدساوَ بُثًَِ بشِطُّ )دَيُّ(ّ َاددَّ )

 ثاػهؤيُ.

ؤرَ يُ دواّ َُسدُناِْ سيَههُوتِٓ ثش . طُسُْنُوتٔ يُ دابًٓهشدِْ طُسَْتِ داوانشاو بؤ بُدًَطُياْذ2ِْ
يإ بؤ ٖاتُٓدّ ُٖس َُسدًَهِ ديهُ بُس يُ واروونشدِْ سيَههُوتٔ ُٖسوَى يُ  قُبىيهشدِْ ئؤفُس

 دياسنشاوَ. ئؤفُسثًَؼهُػهشدِْ  داواناسيٌ

 

 و ئةجنامذانى دانوطتاى ئؤفةسةكاى: كشدنةوةو يةلَظةنطانذنى 11ماددةى 
Opening and evaluation of proposals and negotiation 

   -يُنُّ

يُ ناتِ نؤتايًٗاتِٓ َاوَّ َُٖيظُْطاْذٕ نُ  ئؤفُسَنإ بهاتُوَ أ. ثًَىيظتُ يُطُس دَطُاَلتِ طشيَبُطتهشدٕ
بُ ئاَادَبىوِْ ئُو  ئؤفُسَنإ داواناسيٌدياسنشاوَو يُ ػىيَِٓ دياسنشاو يُ  ئؤفُسَنإ داواناسيٌيُ 

 .نُ ًْاصيإ ُٖيُ ئؤفُسثًَؼهُػهاساُّْ 
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و داسايٌ، ثًَىيظتُ  تُنًٓهِ ئؤفُسّبُ دوو صَسفِ دًا بؤ  ئؤفُسَنإب. يُ ساَيُتِ ثًَؼهُػهشدِْ 
و  تُنًٓهًًُنإ ئؤفُسَباْطًَٗؼت بهشئَ بؤ ئاَادَبىوٕ يُ ثشؤطُّ نشدُْوَّ  ئؤفُسَنإثًَؼهُػهاساِْ 

ػًَىَيُنِ طُسبُخؤ نشاُْوَ بُثًَِ  داسايًُنإ ئُطُس بُ ئؤفُسَُٖسوَٖا يُ ناتِ نشدُْوَّ 
 دؤنًىًََٓتُناِْ نَُهشدُْوَ.

يُ ًَْىاًْؼًاْذا نًَؼِ  ئؤفُسَنإ داواناسيٌَناِْ َُٖيظُْطاْذٕ يُ ثًَىَسدَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ  -دووَّ
اُْو ًَتؤدّ َُٖيظُْطاْذٕ و ئُو سيَهاساُّْ ثًَىيظتُ يُ ثشؤطُّ ثًَىَسسيَزَيٌ ُٖس يُنًَو يُّ 

ناِْ ئاػهشا دَنات. ئُّ ئؤفُسَثًادَ بهشيَت، دياس دَنات و بؤ ثًَؼهُػهاساِْ  ئؤفُسَنإظُْطاْذِْ َُٖي
 اُْؾ ثًادَ دَنشئَ يُطُس:ثًَىَس

 .ئؤفُسَنُأ. تىاْظيت ناسطًَشِيٌ و تُنًٓهِ ثًَؼهُػهاسّ 

ّ ثًَؼهُؾ نشاوَ يُ ًَٖٓاُْدّ داواناسيًُناِْ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بُو ػًَىَيُّ ئؤفُسَب. ناسايٌ ئُو 
 سووٕ نشاوَتُوَ. ئؤفُسَنإثًَؼهُػهشدِْ  داواناسيٌيُ 

ّ ناسو ْؤرَْهشدُْوَو تًَضىونُو ئؤفُسَداسايًُّ ثًَؼهُػهشاوَ بؤ دًَبُدًَهشدِْ  ئؤفُسَدـ. ْشخ يإ ئُو 
 سنشاوَنإ يإ داَُصساوَنإ يإ خضَُتطىصاسيًُنإ.ضانهشدُْوَّ ناال ثًَؼًٓا

ٖاتىوٕ يُ ضىاسضًَىَّ  ئؤفُساُّْيًزُْيُى ثًَهذًََٖٓذسيَت بُ َُبُطتِ َُٖيظُْطاْذِْ ئُو  -طًًَُّ
 ، ثًَهذيَت يُ:PPPسيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدِْ ٖاوبُػِ 

طُالتِ طشيَبُطتهشدٕ و/ يإ ػاسَصا يُ أ. ػاسَصاٍ تُنًٓهِ و ياطايٌ و ػاسَصاّ ديهُّ ثُيىَْذاس يُْاو دَ
 دَسَوَّ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ.

 ب. ْىيَُٓسّ وَصاسَت يإ دَطتُّ ثُيىَْذاس.

 دـ. ْىيَُٓسٍ وَصاسَتِ ثالْذاْإ/ يُنُّ طشيَبُطتهشدُْناِْ ٖاوبُػِ.

 د. ْىيَُٓسّ ثاسيَضطا يإ ئًذاسَّ طُسبُخؤّ ثُيىَْذاس.

 -ضىاسَّ

ٖاتىوَنإ بجؼهًَٓت بُثًَِ ْضَرتئ ئاطتِ  ئؤفُسَ تُنًٓهًًُدَطُاَلتِ طشيَبُطتهشدٕ طؼت  أ. ثًَىيظتُ يُطُس
دّ ئُّ داواناسيًاُّْ يًَٓايُتُ ئؤفُسيَوَنإ. وَ ثًَىيظتُ ُٖس ئؤفُس داواناسيٌداواناسيًُناِْ بشِياسدساو يُ 

 سَتبهشيَتُوَ يُطُس بَُٓاّ ئُوَّ نُ وَالَذَس ًًُْ.
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دًََْشدسيَت  ئؤفُسب. ئاطاداسيًُى بُ سَتهشدُْوَو ٖؤيُناِْ بُػًَىَيُنِ خًَشا بؤ ُٖس ثًَؼهُػهاسيَهِ 
 سَتهشاوُْتُوَ. ئؤفُسَناًْإيُواُّْ 

 -ثًَٓذُّ

، ئُواُّْ يُ داواناسٍ ثًَؼهُػهشدِْ تُنًٓهًًُنإ ئؤفُسََناِْ َُٖيظُْطاْذٕ و بُساوسدنشدِْ ثًَىَسأ. 
 دياسنشاوٕ، بُالّ نُّ، ئَُاُّْ خىاسَوَ دَطشيَتُوَ: ئؤفُس

 . تىْذوتؤَيِ تُنًٓهِ.1

 َ ريٓطُيًُنإ.ثًَىَس. وَالَذاُْوَّ بؤ 2

 . نَُيهِ بُناسخظنت.3

َناِْ ثًَىَسدَيظُملًًََٓت يُطُس تىاْابىوِْ ثًَؼهُػهاسَنُّ يُطُس يًَٗاتُٓدّ  ئؤفُسَنُ. ئُو ئاطتُّ 4
ثًَؼهُػهشدِْ  داواناسيٌبُدًَطُياْذِْ داوانشاو بُدسيَزايٌ َاوَّ سيَههُوتِٓ ثشؤرَنُ بُو ػًَىَيُّ يُ 

 سووْهشاوَتُوَ. ئؤفُسَنإ

داسايٌ و باصسطاًًُْنإ، بُطىيَشَّ ثًَىيظت و ُٖسوَى  ئؤفُسََناِْ َُٖيظُْطاْذٕ و بُساوسدنشدِْ ثًَىَسب. 
 دياسنشاوَ، ئَُاُّْ خىاسَوَ دَطشيَتُوَ: ئؤفُسَنإثًَؼهُػهشدِْ  داواناسيٌيُ 

ّ ديهُ يُ َاوَّ تًَضىو. بُٖاّ ُْٖىونُيٌ تُعشيفُّ )ايتعشيفُ( ثًَؼًٓاسنشاوو ْشخُناِْ يُنُنإ و 1
ئاطت بؤ ئُّ  ئؤفُسَنإذات بُ ثًَؼهُػهاساِْ ب سيَطُ ئؤفُسَنإثًَؼهُػهشدِْ  داواناسيٌناسدا، ئُطُس 

ثًَؼهُػهشدِْ  داواناسيٌؼًٓاس بهُٕ يُطٍَُ ثًادَنشدِْ ْشخِ داػهاْذِْ دياسنشاو يُ اُْ ثًَتًَضىودؤسَ 
 .ئؤفُسَنإ

ثًَؼًٓاسنشاوَنإ، ئُطُس ُٖبًَت، يُ اليُِْ دَطُالتِ ساطتُوخؤيُ  ثًَؼًُٓ . بُٖاّ ُْٖىونُي2ٌ
 .ئؤفُسَنإثًَؼهُػهشدِْ  داواناسيٌطشيَبُطتهشدُْوَو ثًادَنشدِْ ْشخِ داػهاْذِْ دياسنشاو يُ 

دياسنشابًَت يُطٍَُ  ئؤفُسَنإثًَؼهُػهشدِْ  داواناسيٌَ داسايًُناِْ ديهُ نُ يُواُْيُ يُ ثًَىَس. 3
 سَضاونشدِْ طشوػتِ طشيَبُطتِ ٖاوبُػٌ.

ت، بُسدَطت، ئُطُس ُٖبًَ ثًَؼًُّٓ. َُوداّ ثاَيجؼتِ داسايٌ يُ اليُٕ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدُْوَ بُػًَىَّ 4
ِ طؼتًًُوَ يُ ُٖسيَِ، ُٖس ناتًَو ئَُُ ثًادَ بهشيَت، و ئَُُؾ ًَهو ثًَؼبًًٓهشاو بًَت يُ اليُٕ ُٖس دَطُاَلت

 يُطُس بَُٓايُنِ نًَربِنًَهاس دياس دَنشيَت.

 . تىْذوتؤَيِ سيَهظاصيًُ داسايًُ ثًَؼًٓاسنشاوَنإ.5
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 يُخؤّ دَطشٕ. ئؤفُسَنإُّ . و تىاْاناِْ ئُو طُػُثًَذاُْ نؤَُاليُتِ و ئابىوسيًا6ْ

وَالَذَسّ  ئؤفُسيَهِنُ  ئؤفُسثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ ُٖس ثًَؼهُػهاسيَهِ  -ػُػُّ
ثًَؼهُؾ نشدووَ يُ ْاو ُٖس بُسصتشئ ئاطتًَهِ ناسثًَهشاو بؤ بُػذاسيهشدٕ يُ داْىطتإ باْطًَٗؼت 

 قؤْاغًَو بؤ داْىطتاْذٕ دياس نشابًَت. نإئؤفُسَثًَؼهُػهشدِْ  داواناسيٌبهات، ئُطُس يُ 

  -سُوتُّ

 ًَِْٗٓ بًَت. ئؤفُسَنُأ. ثًَىيظتُ داْىطتاِْ ًَْىإ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ و ثًَؼهُػهاسّ 

بهات بُو ػًَىاصَّ ئاػهشاُْنشدِْ  ئؤفُسَنإب. ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ َاََُيُ يُطٍَُ 
 نًَربِنًَهاسَناِْ ديهُ َظؤطُس دَنات. ئؤفُسَهُػهاسّ ْاوَسِؤنُنُّ بؤ ثًَؼ

دـ. ثًَىيظتُ يُطُس ُٖس اليًَُْو يُ اليُُْناِْ داْىطتإ ًٖض صاًْاسيًُنِ تُنًٓهِ يإ ْشخذاسّ يإ 
باصاسِطُيٌ ديهُّ ثُيىَطت بُ داْىطتإ بؤ ًٖض نُطًَهِ ديهُ بُبَِ سَصاَُْذّ اليُُْنُّ ديهُ ئاػهشا 

 .طؼتًًُنإ(ّ سيَُٓايٌ دًَبُدًَهشدِْ طشيَبُطتهشدُْ 31سَضاونشدِْ َاددَّ )ُْنُٕ، يُطٍَُ 

ُٖس داواناسٍ و سيَظاّ سيَٓىيَِٓ و دؤنًىًََٓت و سووْهشدُْوَو صاًْاسّ ديهُ نُ دَطُالتِ  -ُٖػتُّ
اِْ ئؤفُسَندَيًَٓشيَت، ثًَىيظتُ بؤ طؼت ثًَؼهُػهاساِْ  ئؤفُسَنإطشيَبُطتهشدٕ بؤ ُٖس ثًَؼهُػهاسيَهِ 

ديهُ يُ َُٖإ ناتذاو بُ يُنظاِْ بًَٓشيَت، َُطُس ئُّ صاًْاسيًاُْ دياسنشاو بٔ يإ تُْٗا تايبُت بٔ بُ 
ثُيىَْذاس يإ ئُّ دؤسَ ثًَىَْذيًاُْ دَبًَتُ ثًَؼًًَهشدِْ سىنُُناِْ ًَِْٗٓ بشِياسدساو  ئؤفُسّثًَؼهُػهاسّ 

دًَبُدًَهشدِْ (ّ سيَُٓايٌ 31ئُّ َاددَيُو َاددَّ ) بُثًَِ بشِطُّ الوَنِ )ز(ّ بشِطُّ )سُوتُّ(ّ
 ًًُنإ.طشيَبُطتهشدُْ طؼت

هِ ثًَىَسيَدَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ يُ َاوَّ داْىطتاْذا بؤّ ًًُْ بابُتِ طشيَبُطتهشدٕ يإ ُٖس  -ْؤيُّ
ُناِْ ػًاْذٕ يإ َُٖيظُْطاْذٕ يإ ُٖس ْضَرتئ ئاطتِ داواناسيًُنإ يإ ُٖس َُسدًَو يُ َُسد

ثًَؼهُػهشدِْ  داواناسيٌنُ ًَهُضِ داْىطتإ ًًُْ ُٖسوَى يُ َُٖىاس بهات سيَههُوتِٓ ثشؤرَ 
 .(ّ ئُّ ثاػهؤي11َُّ )دياسنشاوَ بُثًَِ بشِطُّ الوَنِ )و( يُ بشِطُّ )يُنُّ(ّ َادد ئؤفُسَنإ

، داوا يُ طؼت ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ، يُ دواّ نؤتايًٗاتِٓ داْىطتإ -دَيُّ
نؤتايٌ ثًَؼهُؾ  ئؤفُسّيُ سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕ باػرتئ بهات  ئؤفُسَنإثًَؼهُػهاساِْ ديهُّ 

ئُواُّْ ًَهُضِ داْىطتإ ْني. ثًَىيظتُ  ئؤفُسَناًْإبهُٕ يُوَّ ثُيىَطتُ بُ طؼت اليُُْناِْ 
ْىوطشاو بًَت يُطٍَُ دياسنشدِْ سيَطُو ػىئَ و وادَّ نؤتايٌ طُسِّ ثًَؼهُػهشدِْ بُداواناسيًُنُ 

 (.BAFO) ئؤفُسباػرتئ و نؤتا 
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  -ياصدَّ

ناِْ ثًَىَسَوَاَلَذَسَنإ يُطُس بَُٓاّ  ئؤفُسَأ. ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ طؼت 
نُ داواناسيًُناِْ دَطُالتِ ئؤفُسَيُ ٔ ئُو طُسنُوتىو باػرتي ئؤفُسَُّٖيظُْطاْذٕ سيضبُْذ بهات. 

اِْ ٖاتىو يُ و سيَهاسَناِْ َُٖيظُْطاْذِْ ئؤفُسَنثًَىَسطشيَبُطتهشدٕ دًًَََٖٓتُدّ بُو ػًَىَيُّ بُتُْٗا 
 و ُٖس َُٖىاسنشدًَْهِ، دياسّ دَنُٕ. ئؤفُسَنإ داواناسيٌ

نُ يُ بشِطُّ  ئؤفُست يُ قؤْاغِ باػرتئ نؤتا ب. دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بؤّ ُٖيُ بشِياس بذات واص بًًََٗٓ
)دَيُّ(ّ ئُّ َاددَيُ ئاَارَّ ثًَهشاوَ، يُ ساَيُتِ ئُو ثشؤراُّْ نَُرت ئاَيؤصٕ و ثشؤرَ بضىونُنإ، وَى 

 خاوَِْ ئًُتًاصّ بُطُسخظتِٓ ئُو ريَشخاُّْ بُنشداسَنِ يُ ئاسادايُ. َُٖيبزاسدِْ

 

 (Direct negotiation: دانوطتانى ساطتةوخؤ )12ماددةى 

ثًَؼهُػهشدِْ  داواناسيٌدووباسَ بهاتُوَ بؤ  باْطُواصثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ  -يُنُّ
نُ داواناسيًُناِْ ػًاْذِْ يًَبًَٗتُدّ، وَالَذاُْوَّ ُٖبًَت،  ئؤفُسناتًَو يُى ثًَؼهُػهاسّ  ئؤفُسَنإ

دووباسَ بهشيَتُوَ يُ دواّ طُسِاِْ  باْطُواصاػهؤيُ. ثًَىيظتُ (ّ ئُّ ث8بُثًَِ بشِطُّ )دووَّ(ّ َاددَّ )
سَطُُْنُ، يُ  ئؤفُسَ داواناسيٌدَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ يُ ٖؤيُناِْ واصًَٖٓإ يُ وَالَذاُْوَّ 

ػًاْذٕ بُػًَىَيُنِ طىجناو يإ ئُطُس ديضايِٓ ثشؤرَنُ  ثًَىَسَناًَِْْىاًْؼًاْذا دَيًٓابىوٕ يُ دياسنشدِْ 
تُبُس، يُ ًَْىاًْؼًاْذا َُٖىاسنشدٕ و َطرياو ًٖض ُْٖطاويَهِ ضاسَطُسٍ ثًَىيظتجناو بًَت و يإ طى

 ، ئُطُس ثًَىيظت بهات.ئؤفُسَنإثًَؼهُػهشدِْ  داواناسيٌْىيَهشدُْوَّ دؤنًىًََٓتُناِْ 

 ، دَسنُوت:باْطُواصئُطُس يُ دواّ دووباسَنشدُْوَّ  -دووَّ

و  وَالَذاُْوَّ ُٖيُ ئؤفُسوَالَذاُْوَّ ًًُْ يإ تُْٗا يُى ثًَؼهُػهاسّ  ئؤفُسأ. ًٖض ثًَؼهُػهاسيَهِ 
 ئؤفُسيَهِو ئًٓذا دَسدَبشِيَت خؤّ ئاَادَيٌ يًَِ ديَتُدّ،  باْطُواصداواناسيًُناِْ ػًاْذِْ دَقهشاو يُ 

 وَالَذَس ثًَؼهُؾ دَنات.

داواناسيًُناِْ  ئؤفُسُاَلّ تُْٗا يُى ثًَؼهُػهاسّ ب ئؤفُسب. يإ وَالَذاُْوَّ صياتش يُ يُى ثًَؼهُػهاسّ 
وَالَذَس  ئؤفُسيَهِئًٓذا دَسدَبشِيَت و خؤّ ئاَادَيٌ  و يًَِ ديَتُدّ باْطُواصػًاْذِْ دَقهشاو يُ 

 ثًَؼهُؾ دَنات.

بُسايٌ، بُاَلّ تُْٗا يُى  َُٖيبزاسدِْٖاتىو يُ يًظتِ  ئؤفُسّدـ. يإ صياتش يُ يُى ثًَؼهُػهاسّ 
 وَالَذَس ثًَؼهُؾ دَنات. ئؤفُسيَهِ ئؤفُسثًَؼهُػهاسّ 
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دَسباسَّ سيَههُوتِٓ  ئؤفُسدَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بؤّ ُٖيُ ساطتُوخؤ يُطٍَُ تانُ ثًَؼهُػهاسّ        
 ثشؤرَنُ داْىطتإ بهات.

بظجًَشدسيَت بُو َُسدُّ ئُو ِ ساطتُوخؤ دَنشيَت سيَههُوتِٓ ثشؤرَنُ يُطُس بَُٓاّ داْىطتاْ -طًًَُّ
يُ خظتُْٓاوَوَّ ئُو ثشؤراُّْ دَطُالتُناِْ طشيَبُطتهشدٕ ثًَؼًٓاسيإ دَنُٕ  سيَشَِواُْ بطرييَُٓبُس نُ

ثُيشَِو نشاوٕ يُ ضىاسضًَىَّ بىددُّ طااَلُّْ وَبُسًَٖٓإ يُ وَصاسَتِ ثالْذاْإ، يُّ ساَيُتاُّْ 
 خىاسَوَ:

ئَُُؾ ِ ثًَىيظتًًُنِ صؤس بؤ َظؤطُسيٌ بُسدَواًٌَ ثًَؼهُػهشدِْ خضَُتطىصاسيٌ أ. يُ ناتِ بىوْ
 وادَنات ضىوُْْاو سيَهاسَناِْ َُٖيبزاسدِْ نًَربِنًَهاس نشداسَنِ ُْبًَت.

 ب. يُبُس ٖؤٍ ثُيىَطت بُ بُسطشٍ ًْؼتًُاًٌْ يإ ئاطايؼِ ًْؼتًُاًٌْ.

ثًَؼهُػهشدِْ خضَُتطىصاسيٌ داوانشاو )بؤ منىوُْ، ناتًَو دـ. بىوِْ تُْٗا يُى طُسضاوَّ بُتىاْا يُطُس 
 .بًَت( دَطُُٕنُ دؤسَنُّ  ثًَىيظت بُ بُناسًَٖٓاِْ تُنُٓيؤدًايُنِ تؤَاسنشاو دَبًَت يإ َُعشيفُيُى

 داواناسيٌِ ثًَؼىَختُ يإ َُٖيبزاسدْد. يُ ناتِ دَسنشدِْ باْطًَٗؼتٓاَُيُنِ ثًَؼىوتش بؤ سيَهاسَناِْ 
طُسنُوتىو ُْبىوٕ يُ  ئؤفُسَنإثًَؼهُؾ ُْنشا يإ طؼت  ئؤفُسيَوبُالّ ًٖض  ئؤفُسشدِْ ثًَؼهُػه
 .ئؤفُسَنإثًَؼهُػهشدِْ  داواناسيٌَناِْ َُٖيظُْطاْذِْ دياسنشاو يُ ثًَىَسًَٖٓاُْدّ 
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 بةشى ضواسةم

 بانطًيَشتهةكشاوةكاى ئؤفةسة
Unsolicited proposals 

 

 بانطًيَشتهةكشاوةكاى  ئؤفةسة: قةبولكشاوةيي 13ماددةى 
Admissibility of unsolicited proposals 

(ّ ئُّ 8باْطًَٗؼتُٓنشاوَنإ، بُدَس يُ َاددَّ ) ئؤفُسَدَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بؤّ ُٖيُ بشِواًَْتُ  -يُنُّ
ئُّ َاددَيُ دَقًإ يُطُس نشاوَ،  ثاػهؤيُ، ئُويؽ بُ ناسنشدٕ بُو سيَهاساُّْ يُ بشِطُناِْ خىاسَوَّ

 بُو َُسدُّ:

ّ باْطُواصثُيىَطت ُْبٔ بُو ثشؤرَيُّ دَطتهشاوَ بُ سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕ بؤّ يإ  ئؤفُساُْأ. ئُّ 
 بؤنشاوَ.

باْطًَٗؼتُٓنشاو  ئؤفُسّب. وَ بُالّ صؤس )أقـِ تكذيش( دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ و ثًَؼهُػهاسّ 
هتًَطُيؼتًٓإ واروونشدووَ نُ دُخت دَنات يُ ػًاوبىوِْ ثًادَنشدِْ ئُو سيَهاساُّْ ياداػتٓاَُّ يًَ

 يُّ َاددَيُدا دَقًإ يُطُس نشاوَ.

 باْطًَٗؼتُٓنشاو ئَُاُّْ خىاسَوَ دَطشيَتُوَ: ئؤفُسّسيَهاسَناِْ قُبىيهشدِْ  -دووَّ

بُسايٌ باْطًَٗؼتُٓنشاو  ئؤفُسّنىستهشاوَّ  ئؤفُسيَهِ، يُ قؤْاغِ بُسايًذا، ئؤفُسأ. ثًَىيظتُ ثًَؼهُػهاسّ 
 ثًَؼهُؾ بُ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بهات. َُبُطت يُّ قؤْاغُؾ بشيتًًُ يُ:

 باْطًَٗؼتُٓنشاو. ئؤفُسّ. دَيًٓابىوٕ يُ ٖاتُٓنايُّ  َُسدُناِْ قُبىيهشدِْ 1

باْطًَٗؼتُٓنشاوَوَ  ئؤفُسّ. وَ بؤ داْاِْ ئُو سيَظاياُّْ نُ ثًَؼىَختُ َاََُيُنشدٕ يُطٍَُ داسػتِٓ نؤتايٌ 2
 سيَهذَخات.

باْطًَٗؼتُٓنشاوو ئُجناَذاِْ  ئؤفُسّب. ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ، يُ دواّ وَسطشتِٓ 
 ئؤفُسَنُئاطاداس بهاتُوَ يُوَّ ئايا  ئؤفُسػهاسّ ثؼهًِٓٓ بُسايٌ بؤّ، يُ ْضيهرتئ دَسفُتذا ثًَؼهُ

طؼتِ دَطتُبُس دَنات ياخىد ْا يُطٍَُ سَضاونشدِْ ٖؤناسَناِْ طىجناِْ سيَهظاصيًُناِْ  بُسرَوَْذيٌ
 طشيَبُطتهشدٕ و َاقىَيبىوِْ َُتشطًًُناِْ ثشؤرَ.
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و سَصاَُْذّ  بُدّ ديًََٓتتِ طؼ بُسرَوَْذيٌثشؤرَنُ وا دادًََْت دـ. ناتًَو دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ 
باْطًَٗؼتُٓنشاو باْطًَٗؼت بهات بؤ  ئؤفُسّبُسايٌ ثًَِ دَدات، ثًَىيظتُ يُطُسّ ثًَؼهُػهاسّ 

نؤتايٌ و طؼتطري نُ صاًْاسّ تًَشوتُطُىل ثشؤرَّ ثًَؼًٓاسنشاو يُخؤ دَطشيَت بؤ  ئؤفُسّثًَؼهُػهشدِْ 
 ئُوَّ بتىاًَْت:

و نَُيهِ تُنًٓهِ و ئابىوسيٌ ثشؤرَنُ  ئؤفُسابىوُْناِْ ثًَؼهُػهاسّ . َُٖيظُْطاْذِْ طىجناو بؤ ػ1ً
ئُجناّ بذات يُ ًَْىاًْؼًاْذا ديشاطُتهشدِْ نَُيهِ تُنًٓهِ و ئابىوسيٌ و ديشاطُتهشدِْ ناسيطُسّ 

 يُخؤّ طشتىوَ. ئؤفُسَنُريٓطُيٌ و ئُو صاًْاسيًاُّْ ضَُهٌ تُنُٓيؤدًًإ يٌَ ديَتُدّ نُ 

ّ ثًَؼًٓاسنشاوَ دًَبُدٌَ ىويٌ بُثًَِ ئُو سيَشَِوَات ئايا يُ تىاْادا ُٖيُ ثشؤرَنُ بُ طُسنُوت. وَ بشِياس بذ2
 بهشيَت بُثًَِ ئُو َُسداُّْ يُ اليُٕ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدُْوَ قُبىيهشاوَ.

سيَض بطشيَت يُ َّ باْطًَٗؼت ُْنشاوَ، ئؤفُسد. ثًَىيظتُ يُطُس دَطُاَلتِ طشيَبُطتهشدٕ يُ ناتِ تًَشِواْني يُو 
َافُناِْ خاوَْذاسيَيت ٖضسيٌ يإ َافُ بُتُْٗايًُناِْ )سـشٍ( ديهُّ ٖاتىو تًايذا نُ يًَِ دسوطت دَبًَت 

 ئاَارَّ ثًَهشاوَ. ئؤفُسَنُيإ يُ 

، ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ ئُو صاًْاسيًاُّْ يُ ئؤفُسَٖـ. دطُ يُ َُٖيظُْطاْذِْ ئُو 
يإ يُ دًاتِ ئُو ثًَؼهُؾ نشاوٕ، بُناسيإ ًًََُْٖٓت تُْٗا بُ سَصاَُْذّ  ئؤفُسَنُثًَؼهُػهاسّ 
 ُْبًَت. ئؤفُسَنُثًَؼهُػهاسّ 

و. ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ ويَُّٓ سَِطُٕ و نؤثًًُناِْ دؤنًىًََٓتُنإ بؤ ثًَؼهُػهاسّ 
ُوَ َُطُس ُٖسدواليُٕ يُطُس ثًَضُواُّْ ئَُُ نُّ سَت بهشيَتئؤفُسَبطُسِيًََٓتُوَ ئُطُس  ئؤفُسَنُ

 سيَههُوتنب.

  -طًًَُّ

باْطًَٗؼتُٓنشاواُّْ َافُناِْ خاوَْذاسيَتًٌ ٖضسيٌ يإ َافِ بُتُْٗايٌ )سـشٍ(  ئؤفُسَأ. يُ ساَيُتِ ئُو 
 ديهُ يُخؤ ْاطشيَت، وَ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ واّ دادًََْت نُ:

يُ َافُناِْ َافًَو بُبَِ بُناسًَٖٓاِْ ًٖض بُدّ بًَٗٓشيَت ثشؤرَنُ . دَنشيَت ئُجناَِ ويظرتاو يُ 1
خاوًَُْتِ يإ  ئؤفُسَنُخاوَْذاسيَيت ٖضسيٌ يإ َافُ بُتُْٗايًُناِْ )سـشٍ( ديهُ نُ ثًَؼهُػهاسّ 

 .يُبُسدَطتِ دايُ

 . وَ ضَُو يإ تُنُٓيؤدًاّ ثًَؼًٓاسنشاو تاى يإ ْىَّ ًًُْ.2
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دَقًإ يُطُس  ًًُنإطؼتطشيَبُطتهشدُْ (ّ سيَُٓايٌ دًَبُدًَهشدِْ 45يُ َاددَّ )بُدَس يُو باسودؤخاُّْ 
نشاوَ، ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ ئُطُس بشِياسّ دًَبُدًَهشدِْ ثشؤرَّ دا، دَطتبهات بُ 

 يٌداواناسثشؤطُّ طشيَبُطتهشدٕ بُثًَِ سىنُُناِْ بُػِ طًًََُِ ئُّ ثاػهؤيُ بُ سيَهاسَناِْ 
سَطُُْنُ ئاػهشا ُْنشيَت، و داوا يُ  ئؤفُسَ(. وَ ثًَىيظتُ ْشخِ 8ناًْؼُوَ بُثًَِ َاددَّ )ئؤفُسَ

 بَُٓايٌ ثًَؼهُؾ بهات. ئؤفُسيَهِسَطُٕ دَنشيَت  ئؤفُسّثًَؼهُػهاسّ 

بؤ بُػذاسيهشدٕ يُ سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕ نُ دَطُالتِ  ئؤفُسَنُب. باْطًَٗؼتهشدِْ ثًَؼهُػهاسّ 
طشيَبُطتهشدٕ دَطتِ ثًَهشدووَ بُثًَِ بشِطُّ الوَنِ )أ(ّ ئُّ بشِطُيُ، وَ بؤّ ُٖيُ بُو بشَِّ يُ 

 ياداػتٓاَُّ يًَهتًَطُيؼتِٓ ئاَارَثًَهشاو يُ بشِطُّ )يُنُّ(ّ ئُّ َاددَيُ دَقِ يُطُس نشاوَ:

 باْطًَٗؼتُٓنشاوَوَ. ئؤفُسّاُّْ ثُيىَطنت بُ ئاَادَنشدِْ تًَضىوُوَ يُ بشِّ ئُو . قُسَبىوّ بهات1

ببُخؼًَت ُٖسوَى يُ ياداػتٓاَُّ يًَهتًَطُيؼنت وَطفهشاوَ يُ ًَْىاًْؼًاْذا ئُو َافُّ تًاصاتِ ديهُّ ثًَ. ئ2ًُ
ُػهشدِْ باػرتئ و سَطُُْنُ يُ بُػذاسيهشدٕ يُ طُسِّ ثًَؼه ئؤفُسََظؤطُس نشاوَ بؤ ثًَؼهُػهاسّ 

 (.BAFO) ئؤفُسنؤتا 

، ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ ئؤفُسَنإدـ. يُ دواّ وَسطشتٔ و َُٖيظُْطاْذٕ و دياسنشدِْ سيضبُْذّ 
بؤ بُػذاسيهشدٕ يُ قؤْاغِ دووَّ نُ ثًَؼهُػهشدِْ َُٖيبزيَشيَت  ئؤفُسطشيَبُطتهشدٕ باػرتئ دوو 

سَطُٕ بُػًَىَيُنِ  ئؤفُسّدَطشيَت. وَ ثًَؼهُػهاسّ  ( يُخؤBAFO) ئؤفُسَنإباػرتئ و نؤتا 
 ئؤفُسَنُّ يُ ًَْى ئؤفُسَباْطًَٗؼت دَنشيَت بؤ بُػذاسيهشدٕ يُ قؤْاغِ دووَّ ُٖتا ئُطُس  ساطتُوخؤ

َُٖيبزيَشدساوَناًْؽ ُْبٔ يُ دواّ تُواونشدِْ سيَهاسَناِْ قؤْاغِ يُنُّ بؤ بُػذاسيهشدٕ يُ قؤْاغِ 
ثًَىيظت دَنات  ئؤفُس( وَ ثًَؼهُػهشدِْ باػرتئ و نؤتا BAFO) ئؤفُسئ و نؤتا ثًَؼهُػهشدِْ باػرت

 بشاوَ يُ دواّ ئُّ قؤْاغُ. ئؤفُسّ َُٖيبزاسدِْبُ 

باْطًَٗؼتُٓنشاواُّْ َافُناِْ خاوَْذاسيَتِ ٖضسيٌ يإ َافِ بُتُْٗايٌ  ئؤفُسَيُ ساَيُتِ ئُو  -ضىاسَّ
 )سـشٍ( ديهُ يُخؤ دَطشٕ:

(ّ بشِطُّ الوَنِ )أ(ّ 1أ. ئُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بشِياسيذا ئُو َُسداُّْ يُ بشِطُّ الوَنِ )
بشِطُّ )طًًَُّ(ّ ئُّ َاددَيُ ُْٖاتىوُْتُدّ، ئُوا ثًَىيظت ْانات دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ دَطتبهات بُ 

ٍَ ئُوَػذا، دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕ بُثًَِ بُػِ طًًََُِ ئُّ ثاػهؤيُ. يُطُ
باْطًَٗؼتُٓنشاو. وَ  ئؤفُسّّ بُساوسدناس بؤ سَطُصبؤّ ُٖيُ بُسدَواّ بًَت يُ ُٖوَيذإ بؤ دَطتهُوتِٓ 
باَلو  ئؤفُسَنَُناِْ دَسٖاويَؼتُ بُٓسَِتًًُناِْ سَطُصثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ وَطفهشدِْ 
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بُس يُ  ئؤفُسَناًْإبؤ ثًَؼهُػهشدِْ  ئؤفُسَنإتهشدِْ ثًَؼهُػهاساِْ ديهُّ بهاتُوَ يُطٍَُ باْطًَٗؼ
 وادَّ نؤتايٌ دياسنشاو.

ًٖض  سُسَطُٕ، ئُط ئؤفُسّؼهُػهاسّ داْىطتإ بهات يُطٍَُ ثًَُٖيُ ب. دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بؤّ 
 ديهُ ُْٖاتنب. ئؤفُسّ

بؤ ٖات وَى وَالَذاُْوَيُى بؤ باْطًَٗؼتًَو نُ دَسّ نشدووَ  ئؤفُسّدـ. ئُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ 
بُ ناسنشدٕ بُ بشِطُّ الوَنِ )أ(ّ ئُّ بشِطُيُ، ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ ثًَؼهُػهاساِْ 

بؤ داْىطتإ باْطًَٗؼت بهات. وَ يُ ساَيُتِ وَسطشتِٓ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بؤ رَاسَيُنِ  ئؤفُسَنإ
وا دَسدَنُويَت ثًَذاويظتًًُناِْ ريَشخاًٌْ دًًَََٖٓتُدّ، ئُوا يُ طُسَتادا نُ  ئؤفُسَنإوسَّ تُواوّ طُ

بهات بُثًَِ بُػِ طًًََُِ ئُّ  ئؤفُسَنإثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ داواّ ثًَؼهُػهشدِْ 
دَنشيَت بذسيَتُ ثًَؼهُػهاسّ  ثاػهؤيُ، يُطٍَُ سَضاونشدِْ ُٖس ٖاْذَسيَو يإ دًاونًَهِ ديهُ نُ

 باْطًَٗؼتُٓنشاوَوَ بُثًَِ بشِطُّ الوَنِ )ب(ّ بشِطُّ )طًًَُّ(ّ ئُّ َاددَيُ. ئؤفُسّ

 

 بةشى ثيَهجةم

 جيَبةجيَكشدنى ثشؤرة
Project Implementation 

 

 (Project agreement: سيَككةوتهى ثشؤرة )14ماددةى 

ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ بُ ْىوطني بضًَتُ ْاو سيَههُوتِٓ ثشؤرَ يُطٍَُ ثًَؼهُػهاسّ  -يُنُّ
 بشاوَ. ثًَىيظتُ وَى ْضَرتئ ئاطت سيَههُوتِٓ ثشؤرَ دَم بهات يُطُس ئَُاُّْ خىاسَوَ: ئؤفُسّ

ُ ًَْىاًْؼًاْذا ئاطتِ ئُو أ. َاف و ثابُْذيًُناِْ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ و اليُِْ نُستِ تايبُت، ي
 خضَُتطىصاسيًُّ داوانشاوَ يُ اليُٕ نُستِ تايبُتُوَ ثًَؼهُؾ بهشيَت.

 ب. َاوَّ سيَههُوتِٓ ثشؤرَ.

ًًُنإ بؤ طؼت ُٖبىوَطؼيت و تايبُتُنإ، و سىنُُناِْ طىاطتُٓوَّ  ُٖبىوَ )أؿىٍ(دـ. وَطفهشدِْ 
 .اليُِْ نُستِ تايبُت

 .طُياْذِْ اليُِْ نُستِ تايبُتشاو بؤ بُدًَد. ثُيهُسّ ناسطًَشِّ داوان



141 

 

ٖـ. ثًَؼهُػهشدِْ ياسَُتِ يُ اليُٕ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدُْوَ بُ اليُِْ نُستِ تايبُت يُ دَطتهُوتِٓ 
 َؤَيُت و سيَطُثًَذاِْ ثًَىيظت بؤ دًَبُدًَهشدِْ ثشؤرَ.

اليُِْ نُستِ تايبُت و سيَهاسَناِْ بؤ  ثًَؼًُٓنإو. سيَهظاصيٌ داسايٌ يُ ًَْىاًْؼًاْذا طُسضاوَو طشوػتِ 
 تِ داسايٌ. ِْ ئاَادَنشدِْ ساثؤسبُسصَفتُيٌ داسايٌ و يًَجشطًُٓوَّ داسايٌ و ثًَذاويظتًًُنا

 ص. دابُػهشدِْ َُتشطًًُنإ يُ ًَْىإ ُٖسدووال.

 ح. سيَطُضاسَ بُسدَطتُنإ بؤ ُٖسدوواليُٕ يُ ساَيُتِ نَُتُسخَُِ يُ بُدًَطُياْذٕ.

 طُسِاْذُْوَّ بُٓضُنإ بؤ دَطُاَلتِ طشيَبُطتهشدٕ يُ ناتِ نؤتايًٗاتِٓ سيَههُوتِٓ ثشؤرَ.ط. 

 ٍ. ياطاّ ناسثًَهشاو.

 ى. وَ يُناليًهشدُْوَّ ْانؤنًًُنإ.

بُ دَسبهات وَصاسَتِ ثالْذاْإ/ يُنُّ طشيَبُطتهشدُْناِْ ٖاوبُػِ بؤّ ُٖيُ سيَظاّ يُندشاو  -دووَّ
تُ بُ بُْذَناِْ وَى ًَٖضّ طُثًَُٓسو نؤتايًجًًََٗٓاِْ طشيَبُطت و قُسَبىو و تايبُتِ يُوَّ ثُيىَط

 َُٖىاسنشدِْ ياطا ناسثًَهشاوَنإ و يُناليًهشدُْوَّ ْانؤنًًُنإ.

 

 (Project agreement signature: وارووكشدنى سيَككةوتهى ثشؤرة )15ماددةى 

نُطِ ساطجًَشدساو واروونشدِْ  ،بؤ سيَههُوتِٓ ثشؤرَ بُدَطتًَٗٓاِْ سَصاَُْذيِ ثًَىيظتيُدواّ  -يُنُّ
 .تِ طشيَبُطتهشدٕ ئُجناَذَداتسيَههُوتِٓ ثشؤرَنُ يُ دًاتِ دَطُال

ثًَىيظتُ سيَههُوتِٓ ثشؤرَ ثُطُْذ بهشيَت يُطٍَُ دابُػهشدِْ ضُْذ نؤثًًُنِ بُثًَِ سيَهاسَ  -دووَّ
 ٕ.َناناسثًَهشاو

 

 يَكشدنى ثشؤرة : بةسِيَوةبشدنى جيَبةج16ماددةى 
Administration and management of project implementation 

ويَشاّ َظؤطُسنشدِْ سُوايُنشدِْ بُٓضُنإ بؤ اليُِْ نُستِ تايبُت، ثًَىيظتُ يُطُس دَطُاَلتِ  -يُنُّ
ِ طشيَبُطتهشدٕ ضاوديَشيٌ و َُٖيظُْطاْذِْ دًَبُدًَهشدِْ سيَههُوتِٓ ثشؤرَ بهات بؤ َظؤطُس نشدْ

دًَبُدًَهشدِْ بُثًَِ َُسدُناِْ و بُسِيَىَبشدِْ بُػًَىَيُنِ دسوطت، وَ ُٖس بُٓضُيُى سُوايُ نشابًَت بؤ 
. بؤيُ ثًَىيظتُ بُناس دًََٖٓشيَت بُػًَىَيُنِ دسوطتِ اليُِْ نُستِ تايبُت ثاسيَضساو دَبًَت و بُسِيَىَبشدْ
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َظؤطُس بهات بؤ دًَبُدًَهشدِْ سيَههُوتٔ و  يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ دَطتُبُسّ بُسِيَىَبشدٕ
 دابًٓهشدِْ داٖاتُناِْ ضاوديَشيٌ و سيَهاسَنإ ثًادَ نشاوٕ بُ َُبُطتِ:

 أ. ضاوديَشيٌ و ثًَىاُْنشدِْ بُدًَطُياْذٕ و دَسٖاويَؼتُنإ.

 ب. ثًَىَْذيهشدٕ يُطٍَُ اليُِْ نُستِ تايبُت.

نشاوَنإ يُطٍَُ ئاطتُناِْ نىايًتِ و َتُاُْيٌ ثًَىيظت دـ. َظؤطُسّ وَنًُنِ خضَُتطىصاسيًُ ثًَؼهُؾ 
و بُسدَواًٌَ سيَهدشاو بؤ داَُصساوَناِْ ثشؤرَنُ ُٖسوَى يُ سيَههُوتِٓ ثشؤرَ دَقِ يُطُس نشاوَ 

 تُ داوانشاوَنإ يُ اليُٕ نُستِ تايبُتُوَ.يُطٍَُ َظؤطُسنشدِْ ْاسدِْ ساثؤس

 بُسرَوَْذيًُنإ يُ ضاوديَشيٌ و َُٖيظُْطاْذِْ دًَبُدًَهشدٕ.د. بُػذاسيجًَهشدِْ خاوَٕ 

 ٖـ. بُثًَِ تىاْا خؤدووسطشتٔ يُ ْانؤنًًُنإ و يُناليٌ نشدُْوَيإ.

 و. طُسثُسػتًهشدِْ طؼتِ يُطُس ئُو ضاالنًًاُّْ بُسِيَىَدَضٔ يُ بُسِيَىَبشدِْ سيَههُوتِٓ ثشؤرَ.

وسدبًًٓهشدٕ بُػًَىَيُنِ بُسدَواّ و سيَهدشاو بؤ داَُصساوَناِْ ص. َظؤطُسنشدِْ ثشؤطُناِْ رًََشياسيٌ و و
 ثشؤرَ ُٖسوَى يُ سيَههُوتِٓ ثشؤرَ دَقًإ يُطُس نشاوَ.

ح. َظؤطُسنشدِْ بُدًَطُياْذِْ ُٖس ثًَذاويظتًًُى نُ يُطُس طىاطتُٓوَّ تُنُٓيؤدًاو يًَضاًٌْ ثًادَ بهشيَت 
ًَْىاًْؼًاْذا وَسطشتِٓ نُستِ طؼيت بؤ بُسثشطًَتًٌ بُسِيَىَبشدِْ  بُثًَِ ثًَىيظتًًُناِْ سيَههُوتِٓ ثشؤرَ يُ

 داَُصساوَنُ يُ نؤتايًذا.

 تِ ثًَىيظت دَسباسَّ ثشؤرَ يإ بُثًَِ ثًَىيظت.ثؤسط. وَ ئاَادَنشدِْ سا

بؤ ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ ضىاسضًَىَيُى بؤ ضاوديَشيٌ و َُٖيظُْطاْذٕ ئاَادَ بهات  -دووَّ
َُبُطتُناِْ ئُجناَذاِْ ضاوديَشيٌ ئاَارَثًَهشاو يُ بشِطُّ )يُنُّ(ّ ئُّ َاددَيُ بُ ساويَز يُطٍَُ اليُِْ 

 َ طُسَنًًُناِْ ئُّ ضىاسضًَىَيُ ئَُاُْ دَطشيَتُوَ:سَطُصنُستِ تايبُت. وَ 

 أ. ثالِْ بُسِيَىَبشدِْ ثشؤرَ.

 ب. ئاَارَناِْ بُدًَطُياْذٕ.

 تُ ْاوبُْاوَناِْ سايًهشدِْ ناسَنإ.دابًٓهشدِْ ساثؤستُنإ يُ ًَْىاًْؼًاْذا ساثؤسداواناسيًُناِْ دـ. 

 د. دُختهشدُْوَو دياسنشدِْ بُٖاّ بُٓضُناِْ ثشؤرَنُ.

 تِ طُسبُخؤ.ـ. ووسدبًًٓهشدِْ دَسَنِ و ساثؤسٖ
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 و. وَ بُػذاسيهشدٕ يُطٍَُ خاوَٕ بُسرَوَْذيًُنإ.

 

 (Publishing and entry into effectووى ): بالَوكشدنةوةو بةسكاسب17ماددةى 

(ّ 2رَاسَ ) طؼتًًُناِْ ُايٌ دًَبُدًَهشدِْ طشيَبُطتهشدُْ: ئُّ ثاػهؤيُ بُػًَهِ داُْبشِاوَ يُ سيَٓيُنُّ
 .2116طاَيِ 

 : ئُّ ثاػهؤيُ يُ سؤرْاَُّ وَقايعِ نىسدطتإ باَلو دَنشيَتُوَ.دووَّ

طُدو ُٖػتا سؤر يُ سيَهُوتِ باَلونشدُْوَّ ناس بُّ ثاػهؤيُ ( 181َاوَّ )تًَجُسِبىوِْ : دواّ طًًَُّ
 دَنشيَت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د. عًِ طٓذّ 

 وَصيشّ ثالْذاْإ
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ّ ثًَُإ ساطجًَشدساوَ، بُ ئاَارَنشدٕ بؤ سىنُِ َاددَناِْ دَسواصَّ طًًََُِ ُثؼتبُطت بُو دَطُالت
 ، ئَُُّ خىاسَوََإ دَسنشد:2116(ّ طاَيِ 2رَاسَ ) طؼتًًُناِْ ُبُدًَهشدِْ طشيَبُطتهشدْسيَُٓايٌ دًَ

 

 ثاشكؤى )و(

 ثَيداضوونةوةى سكااَلكان

 
 : ثيَشكةشكشدنى طكاال1َماددةى 

دَنشيَت يُ سيَطُّ سادَطتهشدِْ ساطتُوخؤ يإ ثؤطتِ ئاطايٌ يإ ثؤطتِ خًَشا يإ ثؤطتِ  -يُنُّ
دَواَِ فُسٌَ يُ سؤريَهِ دياسنشاودا طهااَليُنُ بُ طهاال ثًَؼهُؾ بهشيَت، و بُ نؤتايًٗاتِٓ  ئُيًهرتؤِْ

 ثًَؼهُػهشاو دادَْذسيَت ناتًَو وَسدَطرييَت يُ اليُٕ:

(ّ سيَُٓايٌ 65دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ )يًزُّْ ْاوَْذيٌ طهااَلناِْ طشيَبُطتهشدُْنإ( بُثًَِ )َاددَّ  -أ
 ، يا2116ِٕ (ّ طاَي2اِْ رَاسَ )طؼتًًُندًَبُدًَهشدِْ طشيَبُطتهشدُْ 

 (ّ سيَُٓايٌ ئاَارَثًَهشاوَوَ.66ئُجنىَُِْ ثًَذاضىوُْوَ يُ دواّ داِْ بُساَبُسّ طهاال بُثًَِ )َاددَّ  -ب

دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ يإ ئُجنىَُِْ ثًَذاضىوُْوَ، بُطىيَشَّ ثًَىيظت، يُطٍَُ وَسطشتِٓ بؤ  -دووَّ
 .وَسطشتىوَثًَؼهُػهاسّ طهاال نُ طهاالنُّ يُ  طهااَليُنُ َُٖيذَطتًَت بُ دَسنشدِْ ثؼتطرييًُى

 

 : ثيَكًاتةى ثيَويظت بؤ طكاالَى ثيَشكةشكشاو بة دةطةالَتى طشيَبةطتكشدى2ماددةى 

ثًَىيظتُ طهاالّ ثًَؼهُػهشاو بُ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ ْىوطشاو بًَت و يُ اليُٕ ثًَؼهُػهاسّ طهااَل 
 واروونشابًَت و ثًَىيظتُ:يإ ْىيَُٓسَ سيَطُثًَذساوَنُّ 

ْاوو ْاوًْؼإ و ْاوًْؼاِْ ثؤطتِ ئُيًهرتؤِْ و رَاسَّ تُيُفؤِْ ثًَؼهُػهاسّ طهاال يُخؤ  -يُنُّ
 .بطشيَت

 .ْاوّ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ و ْاوو رَاسَو سيَهُوتِ نَُهشدُْوَنُ دياس بهات -دووَّ
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وداوَنًًُناِْ طهاالنُ، يُ ًَْىاًْؼًاْذا ئاَارَّ بُ بَُٓا ياطايٌ و سو ووسدسووْهشدُْوَيُنِ  -طًًَُّ
طُسثًَضٌ بهشئَ و ضؤًًُْتِ  سيَُٓايًُدا ٖاتىوٕ نُ دَويظرتيَتدياسنشاو بُو سىنُاُّْ يُو 
 .طُسثًَضًهشدُْنُ، ثًَؼهُؾ بهات

 .ٖاوثًَض بًَت بُ دؤنًىًََٓتُ ثاَيجؼتُنإ بُطىيَشَّ بُسدَطتًًإ -ضىاسَّ

ًْاسيًاُّْ دَطُملًَٓٔ نُ ثًَؼهُػهاسّ طهاال، بُ َُبُطتِ ثًَؼهُػهشدِْ طهاال، طؼت ئُو صا -ثًَٓذُّ
ئابىوسيٌ ساطتُوخؤّ ناستًَهشاو دَبًَت  بُسرَوَْذيٌثًَؼهُػهاسّ تُْذَسيَهِ نشداسَنًًُ يإ طشمياُْيُو 

ثؼتطىيَدظنت يُ اليُٕ ِ طشيَبُطتهشدٕ يإ سيَهاسَنإ يإ بشِياسَنإ يإ طجاسدْيُ ئُجناَِ بشِياسّ 
 .دَطُاَلتِ طشيَبُطتهشدُْوَ، دابني دَنُٕ

 .طؼت ئُو صاًْاسيًاُّْ ناتُ صََُُْيًُناِْ ثًَؼهُػهشدِْ طهااَل دَطُملًَٓٔ دابني دَنات -ػُػُّ

 بُ ساػهاوٍ سيَهاسَ ساطتهاسَ داوانشاوَنإ دياس دَنات. -سُوتُّ

 

 ثيَشكةشكشاو بة ئةجنومةنى ثيَذاضوونةوة: ثيَكًاتةى ثيَويظت بؤ طكاالَى 3ماددةى 

ثًَىيظتُ طهاالّ ثًَؼهُػهشاو بُ ئُجنىَُِْ ثًَذاضىوُْوَ ْىوطشاو بًَت و يُ اليُٕ ثًَؼهُػهاسّ  -يُنُّ
 طهاال يإ ْىيَُٓسَ سيَطُثًَذساوَنُّ واروونشابًَت و ثًَىيظتُ:

 .ًَهشاوَ يُخؤ بطشيَت(ّ ئُّ ثاػهؤيُ ئاَارَيإ ث2ئُو صاًْاسيًاُّْ يُ )َاددَّ  -أ

داواناسّ دَسنشدِْ سىنًَُهِ دياسنشاو يُخؤ بطشيَت و ػًَىاصّ دادثًَذاِْ )إْـاف( داوانشاو دياس  -ب
 بهات.

 وَ دَنشيَت طهاالنُ ئُّ داواناسيًُّ خىاسَوَ يُخؤ بطشيَت: -دووَّ

اِْ تؤَاسنشاو يإ صاًْاسٍ ًَِْٗٓ طشتُٓبُسّ سيَىػىيَِٓ تايبُت يُ ناتِ َاََُيُنشدٕ يُطٍَُ صاًْاسٍ باصسط -أ
 .ديهُ

ُّ دؤنًىًََٓتاُْ بُو بَُٓاياُّْ طهاالنُ او، يُطٍَُ سووْهشدُْوَّ ثُيىَطت بدؤنًىًََٓتِ دياسنش -ب
 .يُطُسّ بًٓاتٓشاوَ

طشيَذاِْ داًْؼتًَٓهِ طىيَطشتٔ، يُطٍَُ سووْهشدُْوَّ ئُو ٖؤياُّْ دَبُٓ َايُّ ثًَىيظتِ طشيَذاِْ  -دـ
 ًَٓو بؤ يُناليٌ نشدُْوَّ طهاالنُ.داًْؼت
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 : ئاطاداسكشدنةوة بة ثيَشكةشكشدنى طكاالَ بة ئةجنومةنى ثيَذاضوونةوة4ماددةى 

يُ ناتِ ثًَؼهُػهشدِْ طهاال بُ ئُجنىَُِْ ثًَذاضىوُْوَ بُ ثًُّ يُنُّ ثًَىيظتُ يُطُس ثًَؼهُػهاسّ 
اَيجؼتُناًْؼُوَ( ثًَؼهُؾ بُ دَطُاَلتِ طهاال نؤثًُنِ تُواوّ طهاالنُ )بُ طؼت دؤنًىًََٓتُ ث

 طشيَبُطتهشدٕ بهات.

 

 : طشيَذانى ئةجنومةنى ثيَذاضوونةوة5ماددةى 

يُ  طشٍَ دَدسيَت داًْؼتُٓناِْ ئُجنىَُٕ بُخًَشاتشئ ناتِ يُ تىاْادابىو يُ سووّ نشداسَنًًُوَ -يُنُّ
 دواّ وَسطشتِٓ طهاالنُ بُ ػًَىَيُنِ بَُٓايٌ.

 ياطايٌ طشيَذاِْ ئُجنىَُٕ بُ ئاَادَبىوِْ صؤسيُّٓ سَٖاّ رَاسَّ ئُْذاَُناِْ ديَتُ نايُوَ.رَاسَّ  -دووَّ

 وَسدَطريئَ. ّ ئُْذاَُ ئاَادَبىوَنإُّٓ رَاسَيبشِياسَناِْ ئُجنىَُٕ بُصؤس -طًًَُّ

 طَُيذاوَ.يُ ناتِ يُنظاْبىوِْ دَْطُنإ، ئُو اليُُْ ثًَؼذَخشيَت نُ طُسؤنِ ئُجنىَُٕ دَْطِ يُ -ضىاسَّ

 

 : سةتكشدنةوةى طكاالَى ثيَذاضوونةوة6ماددةى 

 طهاال يُبُس ئُّ ٖؤياُّْ خىاسَوَ سَت دَنشيَتُوَ:

(آ سيَُٓايٌ و سىنُُناِْ 66و  65ثابُْذ ُْبىوٕ بُ ًٖض سىنًَُو يُواُّْ يُ ُٖسدوو )َاددَّ  -يُنُّ
 .ئُّ ثاػهؤيُ ٖاتىوٕ

 يإ ضُْذ ،نُ بَُٓايُنِ دسوطت بؤ طهاال ْآًَُٖٓدّ (ادعاءات) باْطُػُيُى ثًَؼهُػهشدِْ ضُْذ -دووَّ
 .سووْهشدُْوَيُنِ ياطايٌ و واقًعِ تًَشوتُطٍُ ثًَؼهُؾ ْانُٕباْطُػُيُى 

يُنُّ و دووَّ(ّ سيَُٓايٌ، يُ ناتِ ثًَؼهُؾ  64يُطٍَُ سَضاونشدِْ سىنُُناِْ )َاددَّ  -طًًَُّ
دَطُاَلتِ طشيَبُطتهشدٕ بُ ثًُّ يُنُّ يإ يُوَّ ثُيىَطتُ  ُْنشدِْ طهاال يُ َاوَّ دياسنشاودا ض بُ

 .بُ وادَّ نؤتايٌ بؤ ثًَؼهُػهشدِْ طهااَل بُ ئُجنىَُِْ ثًَذاضىوُْوَ

ثُيىَطتبىوِْ طهاال بُ دًَبُدًَهشدِْ طشيَبُطت يإ بُسِيَىَبشدِْ يُ دًاتِ سيَهاسَناِْ  -ضىاسَّ
 طشيَبُطتهشدٕ.
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 ةكشدى بة شيَوةيةكى تايبةت لةطةلَ صانياسى نًيَهىمامةلَ داواكاسيي: 7ماددةى 

َاََُيُنشدٕ بُػًَىَيُنِ تايبُت يُطٍَُ صاًْاسيٌ ًَِْٗٓ، ئُجنىَُِْ  داواناسيٌوَى بُدَْطُوَٖاتِٓ 
 ثًَذاضىوُْوَ بؤّ ُٖيُ سيَىػىيَِٓ طىجناو بطشيَتُبُس يُ ًَْىاًْؼًاْذا بؤ منىوُْ:

س )ثًَؼهُػهاسّ طهاال يإ دَطُاَلتِ طشيَبُطتهشدٕ( نُ داواّ َاََُيُ داوانشدٕ يُ اليُِْ ثُيىَْذا -يُنُّ
بُ ساػهاوّ َُٖيبظتًَت بُ دياسنشدِْ  تايبُت يُطٍَُ صاًْاسيٌ ًَِْٗٓ، نُ داواناسيًُنُدَنات بُػًَىَيُنِ 

 .ّ ئُّ داواناسيًُ سووٕ بهاتُوَو ٖؤ صاًْاسيٌ ثُيىَْذاس

يُنِ ْاًَِْٗٓ بؤ ئُو صاًْاسيًاُّْ ثًَىيظتُ بُ ػًَىَيُنِ ًَِْٗٓ َاََُيُّ ئاَادَنشدِْ ثىوختُ داواناسيٌ -دووَّ
يُطَُيذا بهشيَت بُدؤسيَو بتىاْشيَت ئُّ ثىوختُيُ ئاػهشا بهشيَت. ُٖسوَٖا ثًَىيظتُ ئُّ داواناسيًُ بُ 

 .بًَتّ( )َفٗىووسدَناسيٌ تًَشوتُطٍُ ثًَؼهُؾ بهشيَت بؤ ئُوَّ ْاوَسِؤنِ صاًْاسيًُنإ تًَطُيؼرتاو 

ثًَؼهُػهشدِْ ويَُٓيُنِ ًَِْٗٓ يُ دؤنًىًََٓتُ ثُيىَْذاسَنإ )بُ ًْؼاُّْ "ًَِْٗٓ" ئاَارَّ  داواناسيٌ -طًًَُّ
 .( دؤنًىًََٓتُنإَٓكشُيُطُس نشابًَت( و نؤََُيًَهِ ثانٓىوطهشاوّ )

ًَِْٗٓ ًَهُض بؤ ثابُْذبىوِْ ًَِْٗٓ و سيَطُدإ بُ ثاسيَضَساِْ ُٖسدووال بُ تًَشِاَاِْ )َعايُٓ( صاًْاسيٌ  -ضىاسَّ
 ئاػهشاُْنشدِْ يُو ساَيُتاُّْ ثًَىيظت بَُُ دَنات.

 

 : ثشكهيهى بةسايي طكاال8َماددةى 

يُ طِ سؤر يُ سيَهُوتِ صياتش ُْبًَت يُ دواّ ثؼهًِٓٓ بُسايٌ طهاال، ئُجنىَُِْ ثًَذاضىوُْوَ، يُ َاوَيُى 
ذِْ ثًَؼهُػهاسّ طهاالو دَطُالتِ طشيَبُطتهشدِْ ثُيىَْذاس بُ بشِياسّ َُٖيذَطتًَت بُ ثًَشِاطُياْ، وَسطشتِٓ

 أ(ّ سيَُٓايٌ.-طًًَُّ 66قُبىيهشدِْ طهاال يإ سَتهشدُْوَّ، بُثًَِ )َاددَّ 

 

 : تيَبيهييةكانى دةطةالَتى طشيَبةطتكشدى دةسباسةى طكاال9َماددةى 

طشيَبُطتهشدٕ دَسباسَّ ثًَؼهُػهشدِْ طهاال بُ  يُ دواّ ئاساطتُنشدِْ ئاطاداسّ بؤ دَطُالتِ -يُنُّ
ئُجنىَُِْ ثًَذاضىوُْوَ، ثًَىيظتُ ئُجنىَُِْ ثًَذاضىوُْوَ يُ دواّ قُبىيهشدِْ طهاال داوا يُ دَطُالتِ 
طشيَبُطتهشدِْ ثُيىَْذاس بهُٕ بُ ثًَؼهُػهشدِْ تًَبًًًُٓناِْ دَسباسَّ طهاالنُ يُو َاوَ صًًََُُّْ 

 اضىوُْوَ دياسّ دَنات.ئُجنىَُِْ ثًَذ
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ثًَىيظتُ تًَبًًًُٓناِْ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ سووْهشدُْوَيُى يُخؤ بطشيَت بُو سووداواُّْ  -دووَّ
 ئُو ثُيىَْذاسٕ، يُ ًَْىاًْؼًاْذا باػرتئ َُصَْذَنشدِْ بُٖاّ طشيَبُطت، و َُٖيظُْطاْذًَْو بؤ

طؼت ئُو دؤنًىًََٓتاُّْ ثُيىَْذاسٕ بُ سيَهاسَناِْ يُ طهاالنُدا ٖاتىوٕ، و يًظتًَو بُ باْطُػاُّْ 
طشيَبُطتهشدٕ. وَ ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ يُ َُٖإ ناتذا ويَُٓيُى يُ تًَبًًًُٓناِْ 

( يُى سؤرّ ناسنشدٕ يُ ثًَؼهُػهشدِْ تًَبًًًُٓنإ بُ ئُجنىَُِْ 1دَسباسَّ طهاالنُ يُ َاوَّ )
 ًَؼهُػهاسّ طهاالنُ.ثًَذاضىوُْوَ، بذاتُ ث

ئُجنىَُِْ ثًَذاضىوُْوَ بؤّ ُٖيُ داوا يُ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ و ثًَؼهُػهاسّ طهاال بهات نُ  -طًًَُّ
ُٖس دؤنًىًََٓت يإ بُػًَو يُ دؤنًىًََٓتِ بُسدَطتًإ نُ ئُجنىَُِْ ثًَذاضىوُْوَّ بُ ثُيىَْذاسّ 

 دَصاًَْت، بذاتُ ئُجنىَُِْ ثًَذاضىوُْوَ.

ئُجنىَُِْ ثًَذاضىوُْوَ بؤّ ُٖيُ داواّ ثًَؼهُػهشدِْ داتاّ طُسباس بهات يُ اليُٕ ُٖسدووالوَو  -ضىاسَّ
اليُِْ ديهُّ ْابُػذاس يُ طهاال، بُطىيَشَّ ثًَىيظت، يُثًَٓاو يُناليًهشدُْوَيُنِ دادثُسوَساُّْ 

 طهاالنُ.

ىوُْوَ بُ دَطتهُوتِٓ تًَبًين، دَطُاَلتِ ئُجنىَُِْ ثًَذاض داواناسيٌوَى بُدَْطُوَٖاتِٓ  -ثًَٓذُّ
طشيَبُطتهشدٕ بؤّ ُٖيُ داواناسّ بُ سَتهشدُْوَّ طهاال ثًَؼهُؾ بهات، ئُطُس بشِواّ وابىو ٖؤناس 
ُٖيُ بؤ ئُّ ناسَ بُس يُ ثًَؼهُػهشدِْ تًَبًِٓ داوانشاو بُثًَِ بشِطُّ )يُنُّ(ّ ئُّ َاددَيُ. يُّ دؤسَ 

ذاضىوُْوَ بؤّ ُٖيُ دَسفُتًَو بذاتُ ثًَؼهُػهاسّ طهاال بُ تىاجنذإ )تعًًل( ساَيُتاُْدا، ئُجنىَُِْ ثًَ
ستهشدُْوَنُ، َُطُس ُٖس طىَاًَْو ُٖبًَت يُ اليُٕ ئُجنىَُِْ ثًَذاضىوُْوَ بُوَّ  داواناسيٌيُطُس 

 بُثًَِ ثًَشَِوَ.سَتهشدُْوَنُ  داواناسيٌ

سووْهشدُْوَّ تًَبًًًُٓناِْ يُطُس تًَبًًًُٓناِْ دَطُالتِ دَسفُتًَو دَدسيَتُ ثًَؼهُػهاسّ طهاال بؤ  -ػُػُّ
طشيَبُطتهشدٕ دَسباسَّ ئُو طهااَليُّ ثًَؼهُػِ ئُجنىَُِْ ثًَذاضىوُْوَ نشاوَ. ثًَؼهُػهاسّ طهاال 
بؤّ ُٖيُ تًَبًًًُٓناِْ دَسباسَّ تًَبًًًُٓناِْ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ يُ َاوَيُى نُ ئُجنىَُِْ 

( سؤر يُ دواّ وَسطشتِٓ ثًَؼهُػهاسّ طهاال بؤ 7ّ دياسّ دَنات و ْابًَت يُ )ثًَذاضىوُْوَ
تًَبًًًُٓناِْ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ تًَجُسِ بهات، ثًَؼهُؾ بهات، يُطٍَُ ويَُٓيُنِ نُ ثًَؼهُػِ 

 دَطُالتِ طشيَبُطتهشدِْ دَنات.
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 : دانيشتهةكانى طويَليَطشتو11ماددةى 

ذاضىوُْوَ، ئُطُس بُطىجناوّ صاٌْ، يُطُس داواناسّ يُنًَو يُ ُٖسدوو اليُُْنُ يإ بُ ئُجنىَُِْ ثًَ -يُنُّ
دَطتجًَؼدُسّ ئُو، بؤّ ُٖيُ داًْؼتًَٓهِ طىيًًََطشتٔ دَسباسَّ طهاالنُ طشٍَ بذات. وَ يُ ساَيُتِ 

ًَذاضىوُْوَ دَسباسَّ سَتهشدُْوَّ ئُجنىَُِْ ثًَذاضىوُْوَ، ثًَىيظتُ ٖؤيُناِْ ئَُُ يُ بشِياسّ ئُجنىَُِْ ث
 طهاالنُ باغ بهشئَ.

ثاؾ  طشٍَ دَدسيَت داًْؼتُٓناِْ طىيًًََطشتٔ بُ صووتشئ ناتِ يُ تىاْادابىو يُ سووّ نشداسَنًًُوَ -دووَّ
 .وَسطشتِٓ اليُُْنإ بؤ تًَبًِٓ و دؤنًىًََٓتُناِْ ثُيىَْذاس يُ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدُْوَ

اليُُْناِْ بُػذاسبىو يُ طهاالنُ باْطًَٗؼت بهشئَ بؤ ئاَادَبىوِْ داًْؼتِٓ ثًَىيظتُ طؼت  -طًًَُّ
ُبَِ ثًَذاِْ دَسفُتِ طىيًًََطشتٔ. وَ ْابًَت داًْؼتُٓناِْ طىيًًََطشتٔ بُ ئاَادَبىوِْ يُنًَو يُ اليُُْنإ ب

َبىوٕ يُ ناتِ بُ ُٖسدووال، طشٍَ بذسيَت. وَ ئُجنىَُِْ ثًَذاضىوُْوَ بؤّ ُٖيُ ئاَاد ئاَادَبىوٕ
 داًْؼتُٓنُ َُٖىوّ يإ بُػًَهِ نؤتهشاو بهات.

يُ ناتِ ئاَادَُْبىوِْ يُنًَو يُ اليُُْنإ يُ داًْؼتِٓ طىيًًََطشتٔ، ثًَىيظتُ يُطُس ئُجنىَُِْ  -ضىاسَّ
 ثًَذاضىوُْوَ طشيَذاِْ داًْؼتُٓنُ بؤ تُْٗا يُنذاس دواخبات.

ئَ و / يإ دَْىوطشيَُٓوَ. وَ ُٖس اليًَُْو بؤّ ُٖيُ ويَُّٓ دَطت وَقائًعِ داًْؼتُٓنإ تؤَاس دَنش -ثًَٓذُّ
 ّ تايبُتِ خؤّ ئُطُس وَقائًعِ داًْؼتُٓنُ تؤَاس و/ يإ ْىوطشابًَتُوَ.تًَضىوبهُويَت يُطُس 

 

 : ثةنابشدنة بةس شاسةصاياى11ماددةى 

ذاضىوُْوَّ طهاال ناتًَو ئَُُ ئُجنىَُِْ ثًَذاضىوُْوَ بؤّ ُٖيُ ثُْا بباتُ بُس ػاسَصايإ يُ ناتِ ثًَ
 بُثًَىيظت دَصاًَْت بؤ ياسَُتًذاِْ يُ طشتُٓبُسّ بشِياسّ دسوطت.

 

 : قةسةبووكشدنةوةكانى ثيَشكةشكاسى تةنذةس12ماددةى 

َناِْ ئاَادَنشدٕ و تًَضىوُٖس قُسَبىونشدُْوَيُنِ داسايٌ ػايظتُ بؤ ثًَؼهُػهاسّ طهاال تُْٗا 
بُدواداضىوِْ طهاالنُ بُثًَِ َافِ ثًَذاضىوُْوَ دَطشيَتُوَو يُ دَطتذاِْ قاصاْر ثًَؼهُػهشدِْ تُْذَس يإ 

طشيَبُطت  طجاسدِْيُخؤ ْاطشيَت. وَ تُْٗا دَنشيَت ببُخؼشيَتُ ثًَؼهُػهاسّ تُْذَسيَو نُ دَبىوَ بشاوَّ 
 ( دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ ُْبا.إغفاٍئُطُس سَفتاس يإ ثؼتطىيَدظتِٓ )
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 )مشاطالت( نووطشاوكاسيي: سادةطتكشدنى خيَشاى 13ماددةى 

ثُيىَطت بُ طهااَلنإ يُ سيَطُّ ئُو ئاَشاصاُّْ خًَشايٌ طُياْذٕ َظؤطُس  ْىوطشاوناسيًُناِْطؼت 
 دَنُٕ سَواُْ دَنشيَت.

 

 : بالَوكشدنةوةى بشِياسةكانى ئةجنومةنى ثيَذاضوونةوة14ماددةى 

َّ ثُيىَطت بُ طهاال يُ ْضيهرتئ دَسفُتذا يُطُس ثًَطُّ ئُيًهرتؤِْ بُثًَِ بشِياسّ ئُجنىَُِْ ثًَذاضىوُْو
 دَيُّ(ّ سيَُٓايٌ، باَلو دَنشيَتُوَ. 71)َاددَّ 

 

 و تؤماسةكاىدؤطية: ثابةنذبوونةكانى ثاسيَضطاسيكشدى لة 15ماددةى 

شيَبُطتهشدُْوَ دَسنشابًَت يإ ثًَىيظتُ بشِياسَناِْ تايبُت بُ طهااَلنإ، ض ئُواُّْ يُ دَطُالتِ ط -يُنُّ
يُ ئُجنىَُِْ ثًَذاضىوُْوَ، خبشيَُٓ ْاو تؤَاسّ سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕ نُ ثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتُناِْ 

 18طشيَبُطتهشدٕ دابًِٓ بهُٕ بؤ ُٖس ساَيُتًَو يُ ساَيُتُناِْ سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕ بُثًَِ )َاددَّ 
 طًًَُّ(ّ سيَُٓايٌ.

ثًَىيظتُ تؤَاسَنُ ُٖسوَٖا طشوػتِ طهاالو سيَىػىيَُٓناًْؽ يُخؤ بطشيَت، ئُطُس ُٖبًَت، نُ  -ّدووَ
َتُاُْيإ ثًَذساوَ بؤ ضاسَطُسّ طهاال. وَ ئُطُس طهاالنُ سَتهشايُوَ، ثًَىيظتُ ٖؤيُناِْ ثًَىيظت بؤ 

 ئَُُ بٓىوطشيَُٓوَ.

 دؤطًُّثًَىيظتُ دؤنًىًََٓتُناِْ ثُيىَطت بُ طهااَلنإ بُ سَفتاسو بشِياسَناًْؼًاُْوَ خبشيَُْٓاو  -طًًَُّ
 نشاوَ دسوطت بهشيَت.وايُنُّ(ّ سيَُٓايٌ دا 18طشيَبُطت نُ بُثًَِ )َاددَّ 

 

 ةوة ياى يةكالييكشدنةوةى طكاالَليَظةنذن: دؤكيوميَهتكشدنى حالَةتةكانى 16ماددةى 

يُى يإ يُناليًهشدُْوَيُنِ طهااَليُنِ ثًَؼهُػهشاو بُ دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ يًَظُْذُْوَثًَىيظتُ ُٖس 
يإ ئُجنىَُِْ ثًَذاضىوُْوَ بُْىوطني دؤنًىًََٓت بهشيَت و يُ تؤَاسّ سيَهاسَناِْ طشيَبُطتهشدٕ تؤَاس 

ًَىاًْؼًاْذا سووْهشدُْوَّ ٖؤيُنإ يإ طًًَُّ(ّ سيَُٓايٌ، يُ ْ 18بهشيَت وَى ناسنشدًَْو بُ )َاددَّ 
 يُى يإ يُناليًهشدُْوَيُنِ طهاالنُ.يًَظُْذُْوََُسدُناِْ ُٖس 
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 : ئاطاداسكشدنةوة بة سيَكاسة ساطتكاسييةكاى17ماددةى 

ُنإ طؼتًًثًَىيظتُ يُطُس دَطُالتِ طشيَبُطتهشدٕ ئُجنىَُِْ ثًَذاضىوُْوَو بُسِيَىَبُسايُتًٌ طشيَبُطتهشدُْ 
يُ وَصاسَتِ ثالْذاْإ يُ ْضيهرتئ دَسفُتذا ئاطاداس بهاتُوَ بُو سيَهاساُّْ طشتىيُتُبُس وَ وَالَذاُْوَيُى بؤ 

 بشِياسّ ئُجنىَُِْ ثًَذاضىوُْوَ نُ طهاالنُ يإ ُٖس بُػًَهِ ثاَيجؼت دَنات.

 

 :18ماددةى 
ًًُناِْ رَاسَ طؼتهشدِْ طشيَبُطتهشدُْ ئُّ ثاػهؤيُ )و( بُػًَهِ داُْبشِاوَ يُ سيَُٓايٌ دًَبُدًَ -يُنُّ
 .2116(ّ طاَيِ 2)

 ئُّ ثاػهؤيُ يُ سؤرْاَُّ وَقايعِ نىسدطتإ باَلو دَنشيَتُوَ. -دووَّ
سؤر( ػُطت سؤر يُ سيَهُوتِ باَلونشدُْوَّ ناس بُّ  61َاوَّ ) تًَجُسِبىوِْيُ دواّ  -طًًَُّ

 ثاػهؤيُ دَنشيَت.
 


