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قرار اجلمعية العامة ،95/66
امل�ؤ َّرخ  9كانون الأول/دي�سمرب 2011
]بنا ًء على تقرير اللجنة ال�ساد�سة )](A/66/471

 -95/66القان ��ون النموذج ��ي للجن ��ة الأمم املتح ��دة للقان ��ون التج ��اري ال ��دويل
لال�شرتاء العمومي
� َّإن اجلمعية العامة،
�إذ ت�شري �إىل قرارها ( 2205د )21-امل�ؤرخ  17كانون الأول/دي�سمرب  1966الذي �أن�ش�أت مبوجبه
جلن ��ة الأمم املتح ��دة للقانون التج ��اري الدويل بغر�ض تعزي ��ز التن�سيق والتوحي ��د التدريجيني
للقانون التجاري الدويل مل�صلحة جميع ال�شعوب ،وال� سيما �شعوب البلدان النامية،
و�إذ تالحظ �أن اال�شرتاء ي�شكل جزءا كبريا من الإنفاق العام يف معظم الدول،
و�إذ ت�شري �إىل قرارها  54/49امل�ؤرخ  9كانون الأول/دي�سمرب  1994الذي �أو�صت فيه با�ستخدام
القان ��ون النموذجي للجن ��ة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل ال�ش�ت�راء ال�سلع والإن�شاءات
()1
واخلدمات،
و�إذ تالحظ �أن القانون النموذجي لعام  1994الذي �أ�صبح مرجعا دوليا مهما يف �إ�صالح قوانني
اال�شرتاء يحدد الإجراءات الكفيلة بتحقيق التناف�س وال�شفافية والإن�صاف واالقت�صاد والكفاءة
يف عملية اال�شرتاء،
و�إذ تالح ��ظ �أي�ضا �أنه على الرغم من االعرتاف الوا�سع النطاق بقيمة القانون النموذجي لعام
 ،1994فقد ن�ش�أت منذ اعتماده م�سائل وممار�سات جديدة ب َّررت تنقيح ن�صه،
و�إذ ت�س ِّل ��م ب� ��أن اللجنة اتفق ��ت ،يف دورتها ال�سابعة والثالثني يف ع ��ام  ،2004على �أن من املفيد
حتدي ��ث القانون النموذجي لعام  1994لكي يج�سد املمار�سات اجلديدة ،وخ�صو�صا املمار�سات
الناجم ��ة عن ا�ستخ ��دام اخلطابات الإلكرتوني ��ة يف اال�شرتاء العمومي ،واخل�ب�رة املكت�سبة من
ا�ستخ ��دام القان ��ون النموذجي لع ��ام  1994ك�أ�سا�س لإ�صالح القوانني ،ولك ��ن مع احلر�ص على
( ) 1الوثائق الر�سمية للجمعية العامة ،الدورة التا�سعة والأربعون ،امللحق رقم  17والت�صويب ( A/49/17و،)Corr.1
املرفق الأول.

1

2

قانون الأون�سيرتال النموذجي لال�شرتاء العمومي

ع ��دم اخلروج عن املبادئ الأ�سا�سية التي ي�ستند �إليها القانون النموذجي وعدم تعديل الأحكام
التي ثبتت جدواها،
و�إذ تالح ��ظ �أن التنقيح ��ات الت ��ي �أدخل ��ت على القان ��ون النموذجي لع ��ام  1994كانت مو�ضوع
م ��داوالت وافية وم�ش ��اورات م�ستفي�ضة مع احلكوم ��ات واملنظمات الدولي ��ة املهتمة ،و�أنه ميكن
بالتايل توقع �أن يكون القانون النموذجي املنقح الذي �سيدعى "القانون النموذجي للجنة الأمم
املتح ��دة للقانون التجاري الدويل لال�شرتاء العمومي" مقب ��وال لدى الدول على اختالف نظمها
القانونية واالجتماعية واالقت�صادية،
و�إذ تالح ��ظ �أي�ضا �أن من املتوق ��ع �أن ي�سهم القانون النموذجي املنق ��ح �إ�سهاما كبريا يف �إر�ساء
�إطار قانوين حديث متنا�سق ب�ش�أن اال�شرتاء العمومي ي�شجع على االقت�صاد والكفاءة والتناف�س
يف اال�ش�ت�راء ويعمل يف الوقت نف�سه على تعزيز النـزاهة والثقة والإن�صاف وال�شفافية يف عملية
اال�شرتاء،
واقتناعا منها ب�أن القانون النموذجي املنقح �سوف ي�ساعد الدول كافة ،وال� سيما البلدان النامية
والبلدان التي متر اقت�صاداتها مبرحلة انتقالية ،م�ساعدة كبرية على حت�سني ما لديها من قوانني
ا�ش�ت�راء وعلى �صياغة قوان�ي�ن ا�شرتاء �إن مل يكن لديها مثل ه ��ذه القوانني يف الوقت احلا�ضر،
و�سوف ي�ؤدي �إىل �إقامة عالقات اقت�صادية دولية متنا�سقة وزيادة التنمية االقت�صادية،
 -1تعرب عن تقديرها للجنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل لو�ضعها م�شروع القانون
()2
النموذجي للجنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل لال�شرتاء العمومي واعتمادها له؛
 -2تطل ��ب �إىل الأمني الع ��ام �أن يحيل ن�ص القانون النموذج ��ي �إىل احلكومات وغريها من
الهيئات املهتمة؛
 -3تو�صي ب�أن ت�ستخدم الدول كاف ��ة القانون النموذجي يف تقييم نظمها القانونية املتعلقــة
باال�شرتاء العمومي و�أن تويل القانون النموذجي االعتبار املنا�سب عند �سن قوانينها �أو تنقيحها؛
 -4تدعو �إىل توثيق التعاون والتن�سيق بني اللجنة والأجهزة واملنظمات الدولية الأخرى ،مبا
فيها املنظمات الإقليمية ،العاملة يف جمال �إ�صالح قوانني اال�شرتاء من �أجل تفادي االزدواجية
غ�ي�ر املرغ ��وب فيها يف اجله ��ود وعدم االت�ساق وع ��دم الرتابط �أو الت�ض ��ارب يف عملية حتديث
قانون اال�شرتاء العمومي وم�ؤاءمته؛
 -5ت�ؤ ِّي ��د اجله ��ود الت ��ي تبذلها �أمانة اللجن ��ة ومبادراته ��ا الرامية �إىل زي ��ادة التن�سيق بني
الأن�شطة القانونية املعنية ب�إ�صالح اال�شرتاء العمومي والتعاون ب�ش�أنها.
اجلل�سة العامة 82
 9كانون الأول/دي�سمرب 2011
( )2املرجع نف�سه ،الدورة ال�ساد�سة وال�ستون ،امللحق رقم  ،)A/66/17( 17الفقرة  192واملرفق الأول.

قانون الأون�سيرتال النموذجي لال�شرتاء العمومي
(وثيقة الأمم املتحدة ،A/66/17 ،املرفق الأول)
(بال�صيغة التي اعتمدتها جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل
يف  1متوز/يوليه )2011

الديباجة
حيث � َّإن [حكومة  ...ترى] [برملان  ...يرى] � َّأن من امل�ست�صوب تنظيم اال�شرتاء من �أجل تعزيز
الأهداف التالية:
(�أ) زيادة امليزة االقت�صادية والكفاءة �إىل �أق�صى حد يف عمليات اال�شرتاء؛
(ب) تعزي ��ز وت�شجيع م�شارك ��ة امل َو ِّردين واملقاول�ي�ن يف �إجراءات اال�ش�ت�راء ،ب�صرف
النظر عن جن�سيتهم ،مبا يعزّز التجارة الدولية؛
(ج) تعزيز التناف�س فيما بني امل َو ِّردين واملقاولني على توريد ال�شيء مو�ضوع اال�شرتاء؛
(د) توفري املعاملة املن�صفة واملت�ساوية والعادلة جلميع امل َو ِّردين واملقاولني؛
(هـ) تعزيز النـزاهة والإن�صاف يف عمليات اال�شرتاء وثقة اجلمهور بها؛
(و) حتقيق ال�شفافية يف الإجراءات املتعلقة باال�شرتاء؛
فقد [ا�شرتَعت] [ا�شرتَع] الأحكام التالية:

الف�صل الأول�  -أحكام عامة
املادة  - 1نطاق االنطباق
َينطبق هذا القانون على ِّ
كل ا�شرتاء عمومي.
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املادة  -2التعاريف

لأغرا�ض هذا القانون:
ٍ
إجراءات جُترى على مرحلتني :مرحل ٍة �أوىل،
(�أ) "�إج ��راءات االتفاق الإطاري" تعني �
الختي ��ار امل� � َو ِّرد �أو املقاول الذي �سي�صب ��ح طرف� � ًا (�أو امل َو ِّردين �أو املقاولني الذي ��ن �سي�صبحون
�أطراف ًا) يف االتفاق الإطاري مع اجلهة امل�شرتية؛ ومرحل ٍة ثانية ،لإر�ساء عقد اال�شرتاء مبقت�ضى
االتفاق الإطاري على ُم َو ِّرد �أو مقاول هو طرف يف ذلك االتفاق الإطاري:
‘"  ’1االتفاق الإطاري" يعني اتفاق ًا بني اجلهة امل�شرتية واملو ِّرد �أو املقاول الذي وقع
علي ��ه االختيار (�أو املو ِّردين �أو املقاولني الذين وقع عليهم االختيار) ُيربم عند
�إمتام املرحلة الأوىل من �إجراءات االتفاق الإطاري؛
‘"  ’2االتف ��اق الإط ��اري املغلق" يعني اتفاق ًا �إطاري ًا ال يج ��وز ل ِّأي مو ِّرد �أو مقاول مل
يكن طرف ًا فيه منذ البداية �أن ي�صبح طرف ًا فيه فيما بع ُد؛
‘"  ’3االتف ��اق الإط ��اري املفتوح" يعن ��ي اتفاق ًا �إطاري� � ًا يجوز للم ��و ِّرد �أو املقاول �أن
ي�صب ��ح طرف ًا فيه (�أو للمو ِّردي ��ن �أو املقاولني �أن ي�صبح ��وا �أطراف ًا فيه) فيما
بع ُد� ،إ�ضافة �إىل الطرف الأ َّول �أو الأطراف الأوىل؛
‘�"  ’4إج ��راءات االتف ��اق الإط ��اري املنطوي ��ة على تناف� ��س يف مرحلة ثاني ��ة" تعني
�إج � ٍ
�راءات يف �سياق اتفاق �إطاري مفتوح �أو اتف ��اق �إطاري مغلق ُمربم مع �أكرث
ُر�سى �أو تحُ َّ�س ُن فيها ،من خالل التناف�س
من مو ِّرد �أو مقاول واحدُ ،يتوخى �أن ت َ
يف مرحل ��ة ثانية ،بع� ��ض �أحكام اال�شرتاء و�شروطه التي يتع ��ذَّ ر �إر�سا�ؤها بدقة
كافية عند �إبرام االتفاق الإطاري؛
‘�"  ’5إج ��راءات االتفاق الإطاري غري املنطوية عل ��ى تناف�س يف مرحلة ثانية" تعني
�إج ��راءات يف �سياق اتف ��اق �إطاري مغل ��ق تُر�سى فيها جميع �أح ��كام اال�شرتاء
و�شروطه عند �إبرام االتفاق الإطاري؛
(ب) "االختي ��ار الأويل" يعني الإج ��راءات املن�صو�ص عليها يف الفقرة  3من املادة 49
م ��ن هذا القانون والت ��ي ُيح َّدد مبوجبها ،قبل االلتما�س ،عدد حمدود م ��ن امل َو ِّردين �أو املقاولني
الذين يفون على �أح�سن وجه مبعايري الت�أ ُّهل لعملية اال�شرتاء املعنية؛
(ج) "اال�شرتاء" �أو "اال�شرتاء العمومي" يعني احتيا َز اجلهة امل�شرتية �سلع ًا �أو �إن�شاءات
�أو خدمات؛
(د) "اال�ش�ت�راء املحل ��ي" يعن ��ي اال�ش�ت�را َء الذي يقت�صر عل ��ى امل َو ِّردي ��ن �أو املقاولني
املحليني مبقت�ضى املادة  8من هذا القانون؛
(ه� �ـ) "اال�ش�ت�راء املنط ��وي على معلوم ��ات �سر ّي ��ة" يعني اال�ش�ت�را َء الذي يج ��وز فيه،
مبقت�ض ��ى لوائ ��ح اال�شرتاء �أو غريها من �أحكام قانون هذه الدولة� ،أن ُي�ؤذن للجهة امل�شرتية ب�أن
تتخذ تدابري وتفر�ض ا�شرتاطات من �أجل حماية املعلومات ال�سر ّية؛
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(و) "االلتما� ��س" يعن ��ي دع ��و ًة �إىل تق ��دمي عط ��اءات �أو عرو� ��ض �أو �إىل امل�شاركة يف
�إجراءات طلب االقرتاحات �أو يف املناق�صات الإلكرتونية؛
املوجه مبا�شر ًة �إىل ُم َو ِّرد �أو مقاول واحد� ،أو
(ز) "االلتما�س املبا�شر" يعني
االلتما�س َّ
َ
املوجه �إىل عدد حمدود من
�إىل عدد حمدود من امل َو ِّردين �أو املقاولني .وهذا ال ي�شمل االلتما�س ّ
امل َو ِّردين �أو املقاولني عقب �إجراءات الت�أهيل الأ َّويل �أو االختيار الأ ّويل؛
(ح) "الت�أهيل الأويل" يعني الإجراءات املن�صو�ص عليها يف املادة  18من هذا القانون
والتي ُيح َّدد مبوجبها ،قبل االلتما�س ،من هم امل َو ِّردون �أو املقاولون ذوو الأهل َّية؛
(ط) "اجلهة امل�شرتية" تعني:

اخليار الأول
‘َّ �  ’1أي �إدارة �أو هيئ ��ة حكومي ��ة �أو جهاز حكوم ��ي �أو وحدة حكومية �أخ ��رى� ،أو � َّأي
�شعبة فرعية فيها �أو ع ّدة وحدات منها ،تقوم باال�شرتاء ،با�ستثناء ...؛ [و]

اخليار الثاين
‘َّ �  ’1أي �إدارة �أو هيئ ��ة �أو جه ��از �أو وح ��دة �أخرى� ،أو � َّأي �شعبة فرعي ��ة فيها �أو ع ّدة
وح ��دات منها ،تابع ��ة لـ[احلكوم ��ة] [� ّأي م�صطلح �آخر م�ستخ ��دم ي�شار به �إىل
احلكومة الوطنية للدولة امل�شرتعة] ،تقوم باال�شرتاء ،با�ستثناء ...؛ [و]
‘[  ’2يج ��وز للدولة امل�شرتعة �أن تُدرج يف ه ��ذه الفقرة الفرعية ،ويف فقرات فرعية
الحق ��ة عن ��د ال�ضرورة ،جهات �أو من�ش�آت �أخ ��رى� ،أو فئات من تلك اجلهات �أو
املن�ش�آت ،لي�شملها تعريف "اجلهة امل�شرتية"]؛
(ي) "ال�سيا�س ��ات االجتماعية-االقت�صادي ��ة" تعني ال�سيا�س � ِ
�ات البيئي َة واالجتماعية
واالقت�صادي ��ة وغريها من �سيا�سات هذه الدولة التي ت�أذن �أو ت�شرتط لوائح اال�شرتاء �أو غريها
م ��ن �أحكام قان ��ون هذه الدولة �أن ت�ضعه ��ا اجله ُة امل�شرتية يف االعتب ��ار يف �إجراءات اال�شرتاء.
تو�سع نطاق ه ��ذه الفقرة الفرعي ��ة ب�إدراج قائم ��ة �إي�ضاحية بتلك
[يج ��وز للدول ��ة امل�شرتع ��ة �أن ِّ
ال�سيا�سات]؛
(ك) "�ضمان ��ة العط ��اء" تعن ��ي �ضمان� � ًة ت�شرتطها اجله� � ُة امل�شرتية عل ��ى امل َو ِّردين �أو
املقاول�ي�ن ،و ُتق� � َّدم �إىل اجلهة امل�شرتي ��ة �ضمان ًا للوفاء ب� ِّأي التزام م�ش ��ار �إليه يف الفقرة ( 1و)
م ��ن املادة  17من ه ��ذا القانون ،وت�شمل ترتيبات مثل الكف ��االت امل�صرفية ،و�سندات ال�ضمان،
وخطاب ��ات االئتم ��ان ال�ضامن ��ة ،وال�شيكات الت ��ي يتح ّمل م�صرف م ��ا امل�س�ؤولي ��ة الرئي�سية عن
�صرفها ،والودائع النقدية ،وال�سندات الإذنية ،وال�سفاجت (الكمبياالت) .ومنع ًا لل�شك ،ال ي�شمل
هذا التعبري � َّأي �ضمانة لتنفيذ العقد.
(ل) "العر�ض املق َّدم (�أو العرو�ض املق َّدمة)" يعني العطا َء (�أو العطاءات) واالقرتاح
(�أو االقرتاح ��ات) وعر�ض (�أو عرو�ض) الأ�سعار والعر� ��ض (�أو العرو�ض) ،م�شار ًا �إليها ب�صفة
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جماعي ��ة �أو عامة ،مبا يف ذل ��ك �إذا اقت�ضى ال�سياق العر�ض املق� � َّدم الأ َّويل �أو اال�سرت�شادي (�أو
العرو�ض املق َّدمة الأولية �أو اال�سرت�شادية)؛
العقد الذي ُي َرب ُم بني اجله ��ة امل�شرتية وامل َو ِّرد �أو املقاول
(م) "عق ��د اال�ش�ت�راء" يعني َ
(�أو امل َو ِّردين �أو املقاولني) يف نهاية �إجراءات اال�شرتاء؛
(ن) "العملة" ت�شمل وحد َة احل�ساب النقدية؛
(�س) "فرتة التوقّف" تعني الفرت َة التي تبد�أ من �إر�سال التبليغ ح�سبما تقت�ضيه الفقرة
 2م ��ن املادة  22م ��ن هذا القانون ،وال ميكن يف �أثنائها للجهة امل�شرتي ��ة �أن تقبل العطاء املق ّدم
الفائ ��ز ،وميكن يف �أثنائها للم َو ِّردين �أو املقاول�ي�ن �أن يعرت�ضوا ،مبقت�ضى �أحكام الف�صل الثامن
من هذا القانون ،على القرار املب َّلغ؛
اللوائح التي تُ�شرتَع وفق ًا للمادة  4من هذا القانون؛
(ع) "لوائح اال�شرتاء" تعني
َ
�وب �ش ��راء �آ ّ
ين بوا�سطة اخل ��ط احلا�سوبي
(ف) "املناق�ص ��ة الإلكرتوني ��ة" تعن ��ي �أ�سل � َ
املبا�شر ت�ستخدمه اجله ُة امل�شرتية الختيار العر�ض املق َّدم الفائز ،وي�شتمل على تقدمي امل َو ِّردين
�أو املقاولني عطاءات خمفّ�ضة تعاقبي ًا �أثناء فرتة زمنية حم َّددة وعلى تقييم العطاءات �آلي ًا؛
(�ص) "امل َو ِّرد �أو املقاول" ،تبع ًا لل�سياق ،يعني � َّأي طرف ُيحتمل �أن ي�شارك يف �إجراءات
اال�شرتاء مع اجلهة امل�شرتية� ،أو � َّأي طرف م�شارك فع ًال يف تلك الإجراءات؛
(ق) "وثائق االختيار الأ ّويل" تعني ما تُ�صدره اجله ُة امل�شرتية ،مبقت�ضى الفقرة  3من
أحكام و�شروط �إجراءات االختيار الأ ّويل؛
املادة  49من هذا القانون ،من وثائقَ تبينِّ � َ
(ر) "وثائق الت�أهيل الأ ّويل" تعني ما تُ�صدره اجله ُة امل�شرتية ،مبقت�ضى املادة  18من
أحكام و�شروط �إجراءات الت�أهيل الأويل؛
هذا القانون ،من وثائق ُتبينِّ � َ
(� ��ش) "وثيقة االلتما� ��س" تعني وثيق ًة تُ�صدرها اجلهة امل�شرتي ��ة ،مبا فيها � ُّأي تعديالت
عليها ،حت ّدد �أحكام اال�شرتاء املعني و�شروطه؛

املادة  - 3االلتزامات الدولية على [هذه الدولة] فيما يت�صل باال�شرتاء [واالتفاقات
()3
احلكومية الدولية داخل [هذه الدولة]]
يف حال تنازُع هذا القانون مع التزام واقع على هذه الدولة ين�ش�أ عن� ،أو ينبع منِّ � ،أي:

()3
ن�ص هذه املادة وثيق ُة ال�صلة بالدول االحتادية ،والق�ص ُد منها �أن تنظر
ُ
العبارات الواردة بني �أقوا�س معقوفة يف ِّ
فيها تلك الدول.
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معاهد ٍة �أو �شكل �آخر من �أ�شكال االتفاق تكون هي طرفا فيها �أو فيه مع دولة

(�أ)
�أو دول �أخرى؛ [�أو]
اتفاقٍ �أبرمته هذه الدولة مع م�ؤ�س�سة متويل حكومية دولية[[ ]،؛ �أو]
(ب)
[(ج) اتف ��اقٍ بني احلكومة االحتادي ��ة يف [ ُيد َر ُج هنا ا�سم الدول ��ة االحتادية] و� ِّأي
مقاطعة فرعية �أو مقاطعات فرعية يف [ ُيد َر ُج هنا ا�سم الدولة االحتادية]� ،أو بني اثنتني �أو �أكرث
من تلك املقاطعات الفرعية]،
تك ��ون ال َغ َلبة ملقت�ضيات تلك املعاهدة �أو ذلك االتفاق؛ على �أن يخ�ضع اال�شرتاء ،يف كل النواحي
الأخرى ،لأحكام هذا القانون.

املادة  - 4لوائح اال�شرتاء
لوائح
ُي� ��ؤذَ ن لـ[ ُيد َر ُج هن ��ا ا�سم الهيئة �أو ال�سلطة املف ّو�ضة ب�إ�صدار لوائ ��ح اال�شرتاء] ب�أن تُ�صدر َ
ا�شرتاء من �أجل حتقيق �أهداف هذا القانون وتنفيذ �أحكامه.

املادة  - 5ن�شر الن�صو�ص القانونية
ُ -1ي�س ��ا َرع �إىل تي�س�ي�ر ِّاط�ل�اع اجلمه ��ور على ه ��ذا القانون وعل ��ى لوائح اال�ش�ت�راء و�سائر
الن�صو� ��ص القانوني ��ة التي تُط َّبق عموم ًا فيم ��ا يتعلق باال�شرتاء امل�شمول به ��ذا القانون ،وكل ما
الن�صو�ص على نحو منهجي.
ُيدخَ ل عليه وعليها من تعديالت ،وتُ�صان تلك
ُ
ن�صو�ص الأح ��كام الق�ضائية والقرارات الإدارية الت ��ي لها قيمة ال�سوابق
ُ -2تت ��اح للجمهور
ُ
فيما يتعلق باال�شرتاء امل�شمول بهذا القانون.

املادة  - 6الإعالم عن عمليات اال�شرتاء املحت َملة يف امل�ستقبل القريب
 -1يج ��وز للجهات امل�شرتي ��ة �أن تن�شر معلومات عن �أن�شطة اال�ش�ت�راء املعتزم القيام بها يف
الأ�شهر �أو ال�سنوات املقبلة.
 -2يج ��وز للجهات امل�شرتية �أي�ض� � ًا �أن تن�شر �إ�شعار ًا م�سبق ًا بعملي ��ات اال�شرتاء املحتملة يف
امل�ستقبل.
  -3ال ي�ش� � ِّكل ن�ش ُر � ِّأي معلوم ��ات مبقت�ضى هذه املادة التما�س ًا ،وه ��و ال ُيلزِ م اجله َة امل�شرتية
ب�إ�صدار التما�س ،وال ُي ِ
ك�سب امل َو ِّردين �أو املقاولني � َّأي حقوق.
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املادة  - 7االت�صاالت يف جمال اال�شرتاء
 -1ك ُّل امل�ستن ��دات والإ�شع ��ارات والق ��رارات و�سائ ��ر املعلوم ��ات التي تن�ش� ��أ يف �سياق عملية
اال�ش�ت�راء وتب َّل ��غ ح�سبما يقت�ضيه هذا القان ��ون ،مبا يف ذلك فيما يتعلق ب�إج ��راءات االعرتا�ض
مبقت�ض ��ى �أح ��كام الف�صل الثام ��ن� ،أو يف �سياق اجتماع ما� ،أو ت�ش ِّكل ج ��زء ًا من �سجل �إجراءات
اال�ش�ت�راء مبقت�ض ��ى امل ��ادة  25من ه ��ذا القانون ،يجب �أن تك ��ون يف �شكل يو ِّف ��ر �سج ًّال ملحتوى
ويتي�سر ِّ
االطالع عليه بحيث ميكن ا�ستخدامه مرجع ًا فيما بعد.
املعلومات َّ
 -2يج ��وز �إج ��را ُء االلتما� ��س املبا�ش ��ر وتبلي� � ُغ املعلومات ب�ي�ن امل َو ِّردي ��ن �أو املقاولني واجلهة
امل�شرتي ��ة امل�ش ��ار �إليه يف امل ��ادة  16والفقرة ( 1د) من امل ��ادة  17والفقرتني  6و 9من املادة 18
والفق ��رة �( 2أ) م ��ن املادة  41والفقرات � 2إىل  4من املادة  50من هذا القانون ،بو�سائل ال توفِّر
يوج ��ه �إىل متلقّي التبليغ ،بعد ذلك مبا�شرة ،ت�أكيد لذلك
�سج�ل ً�ا ملحتوى املعلومات� ،شريطة �أن َّ
ويتي�سر االطالع علي ��ه بحيث ميكن ا�ستخدامه
التبلي ��غ يف �ش ��كل يوفِّر �سج ًال ملحت ��وى املعلومات َّ
مرجع ًا فيما بعد.
 -3حت � ِّ�دد اجله ُة امل�شرتية ما يلي عندما تَلتم�س لأ َّول م ��رة م�شارك َة امل َو ِّردين �أو املقاولني يف
�إجراءات اال�شرتاء:
(�أ)  � َّأي ا�شرتاط يتعلق بال�شكل؛
(ب) يف عملي ��ات اال�ش�ت�راء املنطوي ��ة عل ��ى معلوم ��ات �سر ّي ��ة ،م ��ا يلزم م ��ن تدابري
وا�شرتاط ��ات ل�ضمان حماية املعلومات ال�سر ّية عل ��ى امل�ستوى املطلوب� ،إذا ر�أت اجلهة امل�شرتية
�ضرورة لذلك؛
(ج) الو�سائ � َ�ل امل ��راد ا�ستخدامه ��ا يف تبليغ املعلومات من جانب اجله ��ة امل�شرتية� ،أو
نياب� � ًة عنها� ،إىل امل ��و ِّرد �أو املقاول �أو �إىل � ِّأي �شخ�ص� ،أو من جانب امل ��و ِّرد �أو املقاول �إىل اجلهة
امل�شرتية �أو � ِّأي جهة �أخرى تت�ص ّرف نيابة عنها؛
(د) الو�سائ � َ�ل امل ��راد ا�ستخدامها لتلبية كل ما يقت�ضيه ه ��ذا القانون من ا�شرتاطات
ب�ش�أن تقدمي املعلومات كتاب ًة وب�ش�أن التوقيع؛
َ
الو�سائل املراد ا�ستخدامها لعقد � ِّأي اجتماع للمو ِّردين �أو املقاولني.
(هـ)
  -4ال يج ��وز للجه ��ة امل�شرتية �أن ت�ستخدم �س ��وى و�سائل االت�صال ال�شائ ��ع ا�ستخدامها لدى
امل َو ِّردي ��ن �أو املقاولني يف �سياق عملية اال�شرتاء املعنية .ويتعينَّ على اجلهة امل�شرتية �أ َّال ت�ستخدم
يف عق ��د � ِّأي اجتماع مع امل َو ِّردين �أو املقاولني �إ َّال الو�سائ ��ل التي تكفل� ،إ�ضاف ًة �إىل ذلك� ،إمكانية
م�شاركة امل َو ِّردين �أو املقاولني م�شارك ًة كامل ًة ومتزامنة يف ذلك االجتماع.
 -5ت َّتخ ��ذ اجله� � ُة امل�شرتية تدابري منا�سب ��ة ل�ضمان موثوقي ��ة املعلومات املعني ��ة و�سالمتها
و�س ّريتها.
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املادة  - 8م�شاركة امل َو ِّردين �أو املقاولني
ُ -1ي�سم ��ح للم َو ِّردي ��ن �أو املقاول�ي�ن بامل�شارك ��ة يف �إج ��راءات اال�شرتاء ب�ص ��رف النظر عن
جن�سياتهم ،با�ستثناء احلاالت التي تق ّرر فيها اجله ُة امل�شرتية �أن حت ّد من امل�شاركة يف �إجراءات
اال�ش�ت�راء عل ��ى �أ�سا� ��س اجلن�سية ،لأ�سباب حم� � َّددة يف لوائح اال�شرتاء �أو يف �أح ��كام �أخرى من
قانون هذه الدولة.
  -2ال تَفر� ��ض اجله� � ُة امل�شرتية� ،إذ تهدف �إىل احل� � ّد من م�شاركة امل َو ِّردي ��ن �أو املقاولني يف
�إج ��راءات اال�ش�ت�راءَّ � ،أي ا�شرتاط �آخر مي ّثل متييز ًا جتاه امل َو ِّردين �أو املقاولني �أو فيما بينهم� ،أو
جتاه فئات منهم� ،إ َّال عندما تكون خم ّولة �أو ملزمة بفعل ذلك مبوجب لوائح اال�شرتاء �أو مبوجب
�أحكام �أخرى من قانون هذه الدولة.
 -3تُعلن اجله ُة امل�شرتية ،عند التما�سها لأ َّول مرة م�شاركة امل َو ِّردين �أو املقاولني يف �إجراءات
اال�شرتاء ،ما �إذا كانت م�شاركة امل َو ِّردين �أو املقاولني يف �إجراءات اال�شرتاء حمدودة عم ًال بهذه
املادة ،و�أ�سباب ذلك احلد .وال يجوز لها تغيري ذلك الإعالن فيما بعد.
ُ -4ت ��درج اجله ُة امل�شرتية التي تق� � ِّرر احل َّد من م�شاركة امل َو ِّردي ��ن �أو املقاولني يف �إجراءات
اال�شرتاء عم ًال بهذه املادة يف �سجل �إجراءات اال�شرتاء بيان ًا بالأ�سباب والظروف التي ا�ستندت
�إليها يف ذلك.
ُتيح اجله ُة امل�شرتية ل ِّأي �شخ�ص ،عند الطلبِّ ،
حدها من م�شاركة
االطال َع على �أ�سباب ِّ
 -5ت ُ
امل َو ِّردين �أو املقاولني يف �إجراءات اال�شرتاء عم ًال بهذه املادة.

املادة  - 9م� ّؤهالت امل َو ِّردين واملقاولني
 -1تنطب ��ق هذه املاد ُة على ت�أ ُّك ��د اجلهة امل�شرتية من م� ّؤهالت امل َو ِّردي ��ن �أو املقاولني يف � ِّأي
مرحلة من �إجراءات اال�شرتاء.
 -2يج ��ب على امل َو ِّردي ��ن �أو املقاولني �أن يفوا مبا تراه اجلهة امل�شرتي ��ة منا�سبا وذا �صلة ،يف
ظروف عملية اال�شرتاء املعنية ،من املعايري التالية:
(�أ)  �أن يتواف ��ر لديه ��م ما يلزم لتنفيذ عقد اال�شرتاء م ��ن م� ّؤهالت مهنية وتقنية
وبيئي ��ة وكف ��اءة مهني ��ة وتقنية وم ��وارد مالية ومع ��دات ومرافق مادي ��ة �أخرى ومق ��درة �إدارية
وموثوقية وخربة وعاملني؛
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(ب) �أن يفوا مبا هو �سا ٍر من معايري �أخالقية ومعايري �أخرى يف هذه الدولة؛
(ج) �أن تكون لديهم الأهل َّية القانونية لإبرام عقد اال�شرتاء؛
(د) �أ ّال يكونوا ُمع�سرين �أو خَ ا�ضعني للحرا�سة الق�ضائية �أو ُمفل�سني �أو قيد الت�صفية،
مم ��ن تدير �ش�ؤونهم حمكم ٌة �أو موظ ��ف ق�ضائي ،و�أ ّال تك ��ون �أن�شطتهم التجارية قد
و�أ ّال يكون ��وا ّ
�أُوقفت ،و�أ ّال يكونوا خا�ضعني لإجراءات قانونية ل ِّأي من الأ�سباب ال�سالفة الذكر؛
(هـ) �أن يكونوا ق ��د �أوفوا بالتزاماتهم املتعلقة بت�سديد ال�ضرائب وا�شرتاكات ال�ضمان
االجتماعي يف هذه الدولة؛
(و) �أال يكون ��وا ق ��د �ص ��درت بحقهم �أو بح ��ق مديريهم �أو موظفيه ��م ،يف غ�ضون ...
حتدد الدولة امل�شرتعة هنا الفرتة الزمنية] قبل بدء �إجراءات اال�شرتاء� ،أحكام �إدانة
�سن ��وات [ ِّ
بارتكاب � ِّأي ُجرم يتعلق ب�سلوكهم املهني� ،أو بتقدمي بيانات كاذبة �أو ملفَّقة ب�ش�أن �أهليتهم لإبرام
عقد ا�شرتاء ،و�أال تكون �أهليتهم قد �أُ�سقطت على نحو �آخر مبقت�ضى �إجراءات �إيقاف �أو ِحرمان
�إدارية.
 -3يج ��وز للجهة امل�شرتية ،رهن ًا بحق امل َو ِّردين �أو املقاولني يف حماية ممتلكاتهم الفكرية �أو
�أ�سراره ��م التجارية� ،أن ت�شرتط عل ��ى امل َو ِّردين �أو املقاولني امل�شاركني يف �إجراءات اال�شرتاء �أن
يقدم ��وا الأدلة امل�ستندية �أو املعلوم ��ات الأخرى املنا�سبة لكي تقتنع ب�أنهم م� ّؤهلون وفق ًا للمعايري
ِّ
امل�شار �إليها يف الفقرة  2من هذه املادة.
ُّ �  -4أي ا�ش�ت�راط ُيف َر� ��ض مبقت�ض ��ى ه ��ذه امل ��ادة يج ��ب �أن ُي َب�َّي ينَّ يف وثائ ��ق الت�أهي ��ل
الأ َّويل �أو وثائ ��ق االختي ��ار الأ ّويل� ،إن وج ��دت ،ويف وثائ ��ق االلتما� ��س ،و�أن ُيط َّب ��ق بالت�س ��اوي
عل ��ى جمي ��ع امل َو ِّردي ��ن �أو املقاول�ي�ن .وال تفر� ��ض اجله� � ُة امل�شرتي ��ة � َّأي معي ��ار �أو ا�ش�ت�راط
�أو �إج ��راء �آخ ��ر يتعل ��ق مب� ّؤه�ل�ات امل َو ِّردي ��ن �أو املقاول�ي�ن غ�ي�ر م ��ا ه ��و من�صو� ��ص علي ��ه يف
هذا القانون.
 -5تق ِّي ��م اجله� � ُة امل�شرتي ��ة م� ّؤه�ل�ات امل َو ِّردي ��ن �أو املقاول�ي�ن وفق ��ا ملعاي�ي�ر و�إج ��راءات
الت�أهي ��ل املب َّين ��ة يف وثائ ��ق الت�أهي ��ل الأ َّويل �أو وثائ ��ق االختي ��ار الأ ّويل� ،إن وج ��دت ،ويف وثائ ��ق
االلتما�س.
 -6ما عدا � َّأي معيار �أو ا�شرتاط �أو �إجراء قد تفر�ضه اجله ُة امل�شرتية وفق ًا للمادة  8من هذا
القان ��ون ،ال تفر� ��ض اجله ُة امل�شرتية ب�ش�أن م� ّؤهالت امل َو ِّردي ��ن �أو املقاولني � َّأي معيار �أو ا�شرتاط
�أو �إج ��راء يمُ ِّث ��ل متييز ًا جتاه امل َو ِّردين �أو املقاولني �أو فيما بينهم �أو جتاه فئات منهم� ،أو ال ميكن
ت�سويغه مو�ضوعيا.
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 -7عل ��ى الرغ ��م من �أح ��كام الفقرة  6من ه ��ذه املادة ،يج ��وز للجهة امل�شرتي ��ة �أن ت�شرتط
الت�صدي ��ق القان ��وين على ما يق ّدم ��ه امل َو ِّرد �أو املق ��اول �صاحب العر�ض املق ��دم الفائز من �أدلة
م�ستندي ��ة لإثبات م� ّؤهالته فيما يخ� ��ص عملية اال�شرتاء املعنية .وال يج ��وز للجهة امل�شرتية� ،إذْ
تفع ��ل ذلك� ،أن تفر� ��ض � َّأي ا�شرتاط ��ات ب�ش�أن الت�صدي ��ق القانوين على الأدل ��ة امل�ستندية غري
اال�شرتاط ��ات املن�صو�ص عليها يف قوانني هذه الدولة فيما يتعل ��ق بالت�صديق القانوين على نوع
امل�ستندات املعني.
�( -8أ) تُ�س ِق ��ط اجله� � ُة امل�شرتية �أهل َّي َة � ِّأي ُم� � َو ِّرد �أو مقاول �إذا اكت�شف ��ت يف � ِّأي وقت � َّأن
املعلومات املق َّدمة عن م� ّؤهالته كاذب ٌة �أو ُم َلفَّقة؛
(ب) يجوز للجهة امل�شرتية �أن تُ�سقط �أهل َّي َة � ِّأي ُمو ِّرد �أو مقاول �إذا اكت�شفت يف � ِّأي وقت
� َّأن املعلومات املق َّدمة عن م� ّؤهالته تنطوي على خط�أ جوهري �أو نق�ص جوهري؛
(ج) با�ستثناء احلالة التي تَنطبق عليها الفقرة الفرعية (�أ) من هذه الفقرة ،ال يجوز
للجهة امل�شرتية �أن تُ�سقط �أهلي َة � ِّأي ُمو ِّرد �أو مقاول بنا ًء على � َّأن املعلومات املق َّدمة عن م� ّؤهالته
تنط ��وي على خط�أ �أو نق�ص يف ناحية غري جوهرية .ولكن يج ��وز �إ�سقاط �أهل َّية امل َو ِّرد �أو املقاول
�إذا مل ي�سارع �إىل �إ�صالح تلك العيوب بنا ًء على طلب اجلهة امل�شرتية؛
(د) يجوز للجهة امل�شرتية �أن تطلب من امل َو ِّرد �أو املقاول الذي ت� َّأهل �أ َّول ًّيا وفقا للمادة 18
م ��ن ه ��ذا القانون �أن يع ��اود �إثبات م� ّؤهالته وفق� � ًا للمعايري نف�سها الت ��ي ا�ستُخدمت يف الت�أهيل
الأ َّويل لذل ��ك امل� � َو ِّرد �أو املقاول .وتُ�سقط اجلهة امل�شرتية �أهل َّية � ِّأي ُمو ِّرد �أو مقاول ال يعاود �إثبات
م� ّؤهالت ��ه �إذا ُطل ��ب منه ذل ��ك .وت�سارع اجلهة امل�شرتية �إىل �إبالغ كل ُم ��و ِّرد �أو مقاول ُطلب منه
معاودة �إثبات م� ّؤهالته مبا �إذا كان قد فعل ذلك على نحو ير�ضيها.

املادة  - 10قواعد ب�ش�أن و�صف ال�شيء مو�ضوع اال�شرتاء و�أحكام و�شروط عقد
اال�شرتاء �أو االتفاق الإطاري
�( -1أ) ت َُ�ض َّم ُن وثائقُ الت�أهيل الأ َّويل �أو وثائقُ االختيار الأ ّويل� ،إن ُوجدت ،و�صف ًا لل�شيء
مو�ضوع اال�شرتاء؛
مف�ص ًال �أو�ص � َ
�اف ال�شيء
(ب) حت � ِّ�د ُد اجله� � ُة امل�شرتي ��ة يف وثائ ��ق االلتما�س حتدي ��د ًا َّ
مو�ض ��وع اال�شرتاء التي �ست�ستخدمها يف فح�ص العرو�ض املق ّدمة ،مبا يف ذلك املتطلبات الدنيا
الت ��ي يجب �أن تفي به ��ا العرو�ض املقدمة كي تعترب م�ستجيب ًة للمتطلبات ،والكيفية التي �ستطبق
بها تلك املتطلبات الدنيا.
 -2م ��ا ع ��دا � َّأي معيار �أو ا�شرتاط �أو �إج ��راء قد تَفر�ضه اجله ُة امل�شرتي ��ة وفق ًا للمادة  8من
�ستخدم يف وثائق الت�أهيل الأ َّويل �أو وثائق االختيار الأ ّويل� ،إن ُوجدت،
هذا القانون ،ال ُيد َر ُج �أو ُي َ
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�أو يف وثائ ��ق االلتما� ��سُّ � ،أي و�ص ��ف لل�شيء مو�ضوع اال�ش�ت�راء ميكن �أن يق ِّي ��د م�شاركة امل َو ِّردين
�أو املقاول�ي�ن يف �إج ��راءات اال�ش�ت�راء �أو �سب ��ل و�صوله ��م �إليه ��ا ،مبا يف ذل ��ك � ُّأي تقيي ��د ي�ستند
�إىل اجلن�سية.
 -3يجوز �أن ي�شتمل و�ص � ُ�ف ال�شيء مو�ضوع اال�شرتاء على موا�صفات ،وخمططات ،ور�سوم،
وت�صامي ��م ،ومتطلبات ،واختبارات وطرائق لإجرائها ،وتغليف ،وعالمات �أو �أو�سام �أو �شهادات
مطابقة ،ورموز وم�صطلحات.
 -4يك ��ون ُ
و�صف ال�شيء مو�ضوع اال�شرتاء ،بالقدر املمكن عملي ًا ،مو�ضوعي ًا ووظيفي ًا وعام ًا،
وتحُ � � َّدد يف ذل ��ك الو�صف خ�صائ� ُ��ص ذلك ال�شيء التقني ��ة والنوعية ذات ال�صل ��ة وخ�صائ�صه
املتعلق ��ة بالأداء .وال تُ�ش�َتطرَ ط عالم ٌة جتارية مع َّينة �أو ا�سم جت ��اري �أو براءة اخرتاع �أو ت�صميم
�أو ن ��وع �أو من�ش�أ مع�َّيوأنَّ �أو ُمن ِتج معينَّ� ،أو �إدراج �إ�شارة �إىل � ٍّأي منها� ،إ َّال �إذا مل تكن هناك طريقة
�أخ ��رى دقيقة ومفهومة مبا يكفي لو�صف خ�صائ�ص ال�شيء مو�ضوع اال�شرتاء� ،شريطة �أن تُد َرج
عبارة مثل "�أو ما يعادل ذلك".
�( -5أ) لدى �صياغة و�صف ال�شيء مو�ضوع اال�شرتاء الذي ُيراد �إدراجه يف وثائق الت�أهيل
الأ َّويل �أو وثائ ��ق االختي ��ار الأ ّويل� ،إن ُوج ��دت ،ويف وثائق االلتما�سُ ،يراع ��ى ا�ستخدام ال�سمات
املوح ��دة ،حيثما كان ��ت متاحة ،فيما يتعل ��ق باخل�صائ�ص
واملتطلب ��ات والرم ��وز وامل�صطلحات ّ
التقنية والنوعية لل�شيء مو�ضوع اال�شرتاء وخ�صائ�صه املتعلقة بالأداء؛
املوح ��دة وال�شروط
(ب) ُي� �ولىَ االعتب ��ا ُر الواجب ال�ستخ ��دام امل�صطلح ��ات التجارية َّ
املوح ��دة ،حيثم ��ا كانت متاح� � ًة ،يف �صياغة �أح ��كام و�شروط اال�ش�ت�راء و�أح ��كام و�شروط عقد
َّ
اال�ش�ت�راء �أو االتف ��اق الإطاري ال ��ذي �س ُي�ب�رم نتيجة لإج ��راءات اال�ش�ت�راء ،ويف �صياغة �سائر
اجلوانب ذات ال�صلة من وثائق الت�أهيل الأ َّويل �أو وثائق االختيار الأ ّويل� ،إن ُوجدت ،ومن وثائق
االلتما�س.

املادة  - 11قواعد ب�ش�أن معايري التقييم و�إجراءاته
 -1يج ��ب �أن تك ��ون معايري التقييم ،با�ستثن ��اء املعايري املب َّينة يف الفق ��رة  3من هذه املادة،
متعلقة بال�شيء مو�ضوع اال�شرتاء.
-2

يجوز �أن تت�ض ّمن معاي ُري التقييم املتعلقة بال�شيء مو�ضوع اال�شرتاء ما يلي:

(�أ)

ال�سع َر؛

(ب) تكالي � َ�ف ت�شغيل ال�سلع �أو الإن�شاءات و�صيانتها و�إ�صالحها ،ووقت ت�سليم ال�سلع �أو
�إجناز الإن�شاءات �أو تق ��دمي اخلدمات ،وخ�صائ�ص ال�شيء مو�ضوع اال�شرتاء ،مثل اخل�صائ�ص
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الوظيفية لل�سلع �أو الإن�شاءات واخل�صائ�ص البيئية لل�شيء مو�ضوع اال�شرتاء ،وال�شروط اخلا�صة
ب�سداد ثمن ال�شيء مو�ضوع اال�شرتاء ،وبالكفاالت املتعلقة به؛
(ج) خ�ب�ر َة امل َو ِّرد �أو املقاول ومدى موثوقيت ��ه وكفاءته املهنية والإدارية ،وكذلك خربة
وموثوقية وكف ��اءة العاملني الذين �سيقومون بتوفري ال�شيء مو�ضوع اال�شرتاء ،حيثما تكون لهذه
الأمور �صلة بعملية اال�شرتاء التي جُترى وفق ًا للمواد  47و 49و 50من هذا القانون.
�  -3إ�ضاف ًة �إىل املعايري املح َّددة يف الفقرة  2من هذه املادة ،يجوز �أن ت�شمل معاي ُري التقييم
ما يلي:
(�أ)  � َّأي معاي�ي�ر يكون �أخذها يف االعتبار م�أذون� � ًا به �أو م�شرتط ًا يف لوائح اال�شرتاء �أو
غريها من �أحكام قانون هذه الدولة؛
(ب) هام� � َ�ش تف�ضي ��ل ل�صالح امل َو ِّردين �أو املقاولني املحلي�ي�ن� ،أو ل�صالح ال�سلع املنتَجة
لوائح اال�ش�ت�راء �أو غريها من �أحكام
حملي� � ًا� ،أو � َّأي �ش ��كل �آخر من �أ�شكال التف�ضي ��ل �إذا كانت ُ
قانون هذه الدولة ت�أذن بذلك �أو ت�شرتطه .و ُيح�سب هام�ش التف�ضيل وفق ًا للوائح اال�شرتاء.
 -4يج ��ب �أن تكون جمي ��ع معايري التقييم غ�ي�ر ال�سعرية ،بالقدر املمكن عملي� � ًا ،مو�ضوعية
وقابلة للتحديد الك ّمي ومعبرَّ ًا عنها بقيمة نقدية.
-5

تبينِّ ُ اجله ُة امل�شرتية يف وثائق االلتما�س:

(�أ) ما �إذا كان �سيجري الت�أ ُّكد من العر�ض املق َّدم الفائز ا�ستناد ًا �إىل معايري �سعرية
�أم �إىل معايري �سعرية وغري �سعرية؛
(ب) جمي� � َع معاي�ي�ر التقييم التي تحُ � � َّدد مبقت�ضى هذه املادة ،مبا فيه ��ا ال�سعر املعدل
بح�سب � ِّأي �شكل من �أ�شكال التف�ضيل؛
أوزان الن�سبي ��ة لكل معاي�ي�ر التقييم ،با�ستثناء احلالة الت ��ي جُترى فيها عملي ُة
(ج) ال َ
اال�شرتاء مبقت�ضى املادة  49من هذا القانون ،حيث يجوز للجهة امل�شرتية �أن تُدرج قائم ًة بجميع
معايري التقييم ح�سب الرتتيب التنازيل لأهميتها؛
(د) كيفي َة تطبيق تلك املعايري يف �إجراءات التقييم.
ِ
ت�ستخدم اجله ُة امل�شرتية
 -6ل ��دى تقييم العرو�ض املق َّدمة وحتديد العر�ض املق� � َّدم الفائز،
املعاي�ي�ر والإج ��راءات املب ّينة يف وثائق االلتما�س فقط ،وتط ّبق تل ��ك املعايري والإجراءات املب ّينة
�ستخدم � ُّأي معيار �أو �إج ��راء مل يبينَّ وفق ًا لهذا
عل ��ى النحو املف�ص ��ح عنه يف تلك الوثائ ��ق .وال ُي َ
احلكم.
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املادة  - 12قواعد ب�ش�أن تقدير قيمة امل�شرتيات
َ�ستخدم طريق َة تقييم
ُق�سم اجله ُة امل�شرتية عملي َة اال�شرتاء �إىل عقود منف�صلة ،وال ت
ُ
  -1ال ت ِّ
مع َّين ��ة لتقدير قيمة امل�شرتيات لكي حت َّد م ��ن التناف�س بني امل َو ِّردين �أو املقاولني� ،أو لكي تتجنَّب
القانون من التزامات عليها.
ما يفر�ضه هذا
ُ
 -2ل ��دى تقدير قيمة امل�شرتيات ،تُراعي اجله ُة امل�شرتية القيم َة الإجمالية الق�صوى املق َّدرة
لعق ��د اال�شرتاء �أو جلمي ��ع عقود اال�شرتاء املتوخّ اة يف االتفاق الإط ��اري طيلة مدته الكاملة ،مع
�أخذ جميع �أ�شكال الأجور يف احل�سبان.

املادة  - 13قواعد ب�ش�أن لغة الوثائق
 -1تُ�صاغ وثائقُ الت�أهيل الأ َّويل �أو وثائق االختيار الأ ّويل� ،إن ُوجدت ،ووثائق االلتما�س باللغة
[تحُ ِّدد الدولة امل�شرتعة هنا لغتها �أو لغاتها الر�سمية] [وبلغة تُ�ستخدم عاد ًة يف التجارة الدولية،
ما مل تق ِّرر اجله ُة امل�شرتية خالف ذلك يف الظروف امل�شار �إليها يف الفقرة  4من املادة  33من
هذا القانون].
 -2يج ��وز �صياغ ُة وتقدمي طلبات الت�أ ُّه ��ل الأ َّويل �أو االختي ��ار الأ ّويل� ،إن ُوجدت ،والعرو�ض
املق َّدم ��ة ،باللغ ��ة التي �أُ�صدرت بها وثائ ��ق الت�أهيل الأ َّويل �أو وثائق االختي ��ار الأ ّويل� ،إن ُوجدت،
ووثائق االلتما�س ،على التوايل� ،أو ب� ِّأي لغة �أخرى ت�سمح بها تلك الوثائق.

املادة  -14قواعد ب�ش�أن طريقة ومكان تقدمي طلبات الت�أ ُّهل الأ َّويل
�أو االختيار الأ َّويل �أو تقدمي العرو�ض واملوعد النهائي لتقدميها
  -1تحُ � � َّدد طريق� � ُة ومكان تقدمي طلبات الت�أ ُّه ��ل الأ َّويل �أو االختي ��ار الأ َّويل واملوعد النهائي
لتقدميه ��ا يف الدع ��وة �إىل الت�أ ُّه ��ل الأ َّويل �أو �إىل االختي ��ار الأ َّويل ويف وثائ ��ق الت�أهي ��ل الأ َّويل �أو
االختي ��ار الأ َّويل ،ح�سبما يكون مط ّبق ًا .وتحُ َّدد طريق ُة وم ��كان تقدمي العرو�ض واملوعد النهائي
لتقدميها يف وثائق االلتما�س.
ُ -2يع�َّب�رَّ عن املواعي ��د النهائية لتقدمي طلب ��ات الت�أ ُّهل الأ َّويل �أو االختي ��ار الأ َّويل �أو تقدمي
العرو� ��ض بتاري ��خ معني ووقت معني ،ويج ��ب �أن تتيح تل ��ك املواعيد للم َو ِّردي ��ن �أو املقاولني وقت ًا
كافي� � ًا لإع ��داد وتقدمي طلباتهم �أو عرو�ضهم ،على �أن ي�ؤخ ��ذ يف االعتبار ما للجهة امل�شرتية من
احتياجات معقولة.
�  -3إذا �أ�صدرت اجله ُة امل�شرتية تو�ضيح ًا �أو تعدي ًال لوثائق الت�أهيل الأ َّويل �أو وثائق االختيار
الأ َّويل �أو وثائ ��ق االلتما� ��س ،وج ��ب عليها �أن تب ��ادر ،قبل املوعد النهائي املط َّب ��ق لتقدمي طلبات
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الت�أ ُّه ��ل الأ َّويل �أو االختي ��ار الأ َّويل �أو لتق ��دمي العرو� ��ض� ،إىل متدي ��د ذلك املوع ��د النهائي �إذا
اقت�ض ��ت ال�ض ��رور ُة �أو على النحو املطل ��وب مبقت�ضى الفقرة  3من املادة  15م ��ن هذا القانون،
بغي ��ة �إتاحة وقت كاف للم َو ِّردين �أو املقاولني لأخ ��ذ الإي�ضاح �أو التعديل يف االعتبار يف طلباتهم
�أو عرو�ضهم املق َّدمة.
 -4يج ��وز للجه ��ة امل�شرتية �أن تبادر ،ح�س ��ب تقديرها املُط َل ��ق ،وقبل املوع ��د النهائي لتقدمي
طلب ��ات الت�أ ُّه ��ل الأ َّويل �أو االختي ��ار الأ َّويل �أو تقدمي العرو�ض� ،إىل متديد ذل ��ك املوعد النهائي
رو�ضهم
يقدموا طلباتهم �أو ُع َ
املط َّب ��ق �إذا تع� �ذّر على واحد �أو �أكرث من امل َو ِّردين �أو املقاول�ي�ن �أن ِّ
قبل حلول ذلك املوعد النهائي املن�صو�ص عليه يف البداية ،وذلك ب�سبب � ِّأي ظروف خارجة عن
نطاق �سيطرتهم.
ُ -5ي�س ��ا َرع �إىل توجيه �إ�شعار ب� ِّأي متديد للموع ��د النهائي �إىل كل ُمو ِّرد �أو مقاول ز َّودته اجله ُة
امل�شرتية بوثائق الت�أهيل الأ َّويل �أو االختيار الأ َّويل �أو االلتما�س.

املادة �  - 15إي�ضاح وثائق االلتما�س وتعديلها
 -1يج ��وز للم� � َو ِّرد �أو املقاول �أن يطلب من اجلهة امل�شرتي ��ة �إي�ضاح ًا لوثائق االلتما�س .وعلى
اجله ��ة امل�شرتي ��ة �أن تر َّد على � ِّأي طلب ا�ستي�ض ��اح لوثائق االلتما�س تتلقاه من امل� � َو ِّرد �أو املقاول
وذل ��ك يف غ�ضون وقت معقول قبل املوع ��د النهائي لتقدمي العرو�ض .وت�ستجيب اجله ُة امل�شرتية
لذلك الطلب يف غ�ضون مهلة زمنية يتم ّكن امل َو ِّرد �أو املقاول �أثناءها من تقدمي عر�ضه يف الوقت
املنا�سب ،وت ِ
ُر�سل الإي�ضاح ،من دون حتديد هوية َم�صدر الطلب� ،إىل جميع امل َو ِّردين �أو املقاولني
الذين ز ّودتهم اجلهة امل�شرتية بوثائق االلتما�س.
 -2يجوز للجهة امل�شرتية ،يف � ِّأي وقت قبل املوعد النهائي لتقدمي العرو�ض ،ول ِّأي �سبب كان،
�س ��واء مببادرة منها �أم نتيجة لطل ��ب ا�ستي�ضاح مق ّدم من �أحد امل َو ِّردي ��ن �أو املقاولني� ،أن تع ّدل
ُر�سل الإ�ضاف ُة على وجه ال�سرعة �إىل جميع امل َو ِّردين �أو
وثائق االلتما�س ب�إ�صدار �إ�ضافة �إليها .وت َ
املقاول�ي�ن الذين ز ّودتهم اجلهة امل�شرتية بوثائق االلتما� ��س ،وتكون تلك الإ�ضافة ُملزِ مة لأولئك
امل َو ِّردين �أو املقاولني.
املعلومات املن�شورة ،عندما تُلتَم�س لأول مرة م�شارك ُة امل َو ِّردين �أو املقاولني
�  -3إذا �أ�صبح ��ت
ُ
يف �إجراءات اال�شرتاء ،غري دقيقة يف جوهرها ،نتيج ًة لإي�ضاح �أو تعديل �صدر طبقا لهذه املادة،
فعلى اجلهة امل�شرتية �أن تتكفَّل بن�شر املعلومات املع ّدلة بالكيفية نف�سها التي ُن�شرت بها املعلومات
الأ�صلية ويف املكان نف�سه ،و�أن تمُ َِّدد املوعد النهائي لتقدمي العرو�ض على النحو املن�صو�ص عليه
يف الفقرة  3من املادة  14من هذا القانون.
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�  -4إذا َعقدت اجله ُة امل�شرتية اجتماع ًا للم َو ِّردين �أو املقاولني ،فعليها �أن تُع ّد حم�ضر ًا لذلك
ُقدمه هي من ردود
االجتماع يت�ض َّمن ما ُيق َّدم فيه من طلبات ا�ستي�ضاح لوثائق االلتما�س ،وما ت ِّ
عل ��ى تلك الطلبات ،من دون حتديد هوية م�صادر الطلب ��ات .ويوفَّر املح�ضر على وجه ال�سرعة
جلمي ��ع امل َو ِّردي ��ن �أو املقاول�ي�ن الذين ز ّودتهم اجله ��ة امل�شرتي ��ة بوثائق االلتما� ��س ،وذلك لكي
يتم ّك ��ن �أولئك امل� � َو ِّردون �أو املقاولون من �أخذ املح�ضر يف االعتبار ل ��دى �إعداد عرو�ضهم املراد
تقدميها.

املادة �  - 16إي�ضاح املعلومات املتعلقة بامل�ؤهالت
و�إي�ضاح العرو�ض
 -1يجوز للجهة امل�شرتية ،يف � ِّأي مرحلة من مراحل �إجراءات اال�شرتاء� ،أن تطلب من امل َو ِّرد
�أو املق ��اول �إي�ضاحات ب�ش�أن املعلومات املتع ّلقة مب�ؤهالته �أو ب�ش�أن عرو�ضه ،مل�ساعدتها يف الت�أ ّكد
من امل�ؤهالت �أو فح�ص العرو�ض املق َّدمة وتقييمها.
ُ�صح ��ح اجله ُة امل�شرتي ��ة � َّأي �أخطاء ح�سابية حم�ضة تكت�شفه ��ا �أثناء فح�صها العرو�ض
 -2ت ِّ
ً
املق ّدم ��ة .وتُر�سل اجله ��ة امل�شرتية على الفور �إ�شعارا ب� ِّأي ت�صحيحات من هذا القبيل �إىل امل َو ِّرد
�أو املقاول الذي ق ّدم العر�ض املعني.
  -3ال يج ��وز التما� � ُ�س �أو عر� ��ض �أو �إباحة �إج ��راء � ِّأي تغي�ي�ر جوهري يف املعلوم ��ات املتع ّلقة
بامل�ؤه�ل�ات �أو يف العر� ��ض املق َّدم ،مبا يف ذلك التغي�ي�رات الرامية �إىل جعل َمن لي�س م� َّؤهال من
امل َو ِّردين �أو املقاولني م� َّؤهال �أو جعل عر�ض غري م�ستوف للمتطلبات م�ستوفيا لها.
  -4ال يجوز �إجرا ُء � ِّأي مفاو�ضات بني اجلهة امل�شرتية وامل َو ِّرد �أو املقاول بخ�صو�ص املعلومات
املتعلق ��ة بامل�ؤه�ل�ات �أو بخ�صو� ��ص العرو�ض املق َّدمة ،وال يج ��وز �إجراء � ِّأي تغي�ي�ر يف ال�سعر �إثر
�إي�ضاح ملتم�س مبوجب هذه املادة.
  -5ال تنطبق �أحكام الفقرة  4من هذه املادة على االقرتاحات املق َّدمة مبوجب املواد  49و50
و 51و 52من هذا القانون.
-6

تُد َرج جميع املرا�سالت التي جتري مبوجب هذه املادة يف �سجل �إجراءات اال�شرتاء.

املادة � - 17ضمانات العطاءات
يقدم ��ون عرو�ض ًا �أن
�  -1إذا ا�شرتط ��ت اجله� � ُة امل�شرتية عل ��ى امل َو ِّردي ��ن �أو املقاولني الذين ِّ
يوفّروا �ضمان َة ٍ
عطاء ،ف�إنه:

(�أ)

ُ
اال�شرتاط على جميع امل َو ِّردين �أو املقاولني؛
ُيط َّبقُ هذا
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ُ�ص وثائقُ االلتما�س على وجوب �أن يكون ك ٌّل من ُم ِ
�صدر �ضمانة العطاء
(ب) يجو ُز �أن َتن َّ
وامل�ص ��ا ِدق عليها� ،إن ُوجد ،وكذلك �شكل تلك ال�ضمانة و�أحكامها ،مقبو ًال لدى اجلهة امل�شرتية.
تن�ص وثائقُ االلتما�س� ،إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،على �أن ُي ِ
�صدر
ويف ح ��االت اال�شرتاء املحلي ،يجوز �أن َّ
�ضمان َة العطاء ُم�صد ٌر يف هذه الدولة؛
(ج) عل ��ى الرغم من �أحكام الفقرة الفرعي ��ة (ب) من هذه الفقرة ،ال ترف�ض اجله ُة
�صدرها ُم ِ
بحج ��ة �أنه مل ُي ِ
�صد ٌر يف هذه الدولة �إذا كانت تلك ال�ضمانة
امل�شرتي ��ة �ضمانة العطاء ّ
و ُم ِ
�صد ُرها يفيان باال�شرتاطات املب َّينة يف وثائق االلتما�س ،ما مل يكن ُ
قبول اجلهة امل�شرتية تلك
ال�ضمانة خمالف ًا لأحد قوانني هذه الدولة؛
(د) يج ��و ُز للم� � َو ِّرد �أو املق ��اول �أن يطلب من اجلهة امل�شرتية ،قب ��ل تقدمي العر�ض� ،أن
ُت�ؤ ِّك ��د مقبولي ��ة املُ ِ
�صدر املق�ت َ�رح ل�ضمانة العط ��اء� ،أو مقبولية امل�صا ِدق املق�ت َ�رح� ،إن ا�شترُ طت
امل�صا َدقة؛ وتُ�سارع اجله ُة امل�شرتية �إىل اال�ستجابة لذلك الطلب؛
يحول ت�أكي ُد مقبولية املُ ِ
(ه� �ـ)  ال ُ
�صدر املقرتَح �أو مقبولية � ِّأي م�صا ِدق مقرتَح دون رف�ض
اجله ��ة امل�شرتي ��ة ل�ضمانة العطاء ب�سب ��ب � َّأن املُ�ص � ِ�در �أو امل�صادق ،بح�سب احلال ��ة ،قد �أ�صبح
ُمع�سرا �أو �أنه مل يعد ذا جدارة ائتمانية ل ِّأي �سبب �آخر؛
(و) تحُ � ِّ�د ُد اجله� � ُة امل�شرتي ��ة يف وثائق االلتما� ��س � َّأي ا�شرتاط ��ات بخ�صو�ص ُم ِ
�صدر
أهم �أحكامه ��ا و�شروطها الأخرى ،وال
�ضمان ��ة العطاء املطلوب ��ة وطبيعتها و�شكله ��ا ومقدارها و� ّ
يجوز ل ِّأي ا�شرتاط ي�شري على نحو مبا�شر �أو غري مبا�شر �إىل �سلوك امل َو ِّرد �أو املقاول الذي يق ّدم
العر�ض �أن يتع ّلق �إ َّال مبا يلي:
‘�  ’1سح ��ب العر�ض املق َّدم �أو تعديله بعد انق�ضاء املوعد النهائي لتقدمي العرو�ض،
تن�ص على ذلك؛
�أو قبل املوعد النهائي �إذا كانت وثائق االلتما�س ّ
‘’2

عدم التوقيع على عقد اال�شرتاء �إذا ا�شرتطت وثائقُ االلتما�س ذلك؛

‘  ’3عدم تقدمي ال�ضمانة املطلوبة لتنفيذ العقد بعد قبول العر�ض املق ّدم الفائز� ،أو
ع ��دم الوفاء ب� ِّأي �شرط �آخر �سابق للتوقيع على عقد اال�شرتاء يكون من�صو�ص ًا
عليه يف وثائق االلتما�س.
  -2ال تُطا ِلب اجله ُة امل�شرتية مببلغ �ضمانة العطاء ،وتُ�سارِع �إىل �إعادة وثيقة ال�ضمان �أو �إىل
ت�أمني �إعادتها ،بعد وقوع ما ي�سبق �أ َّو ًال من الأحداث التالية:

(�أ)

انتها ِء �صالحية �ضمانة العطاء؛

(ب) ب ��د ِء نفاذ عقد اال�شرتاء وتقدمي �ضمانة لتنفيذ العقد� ،إذا كانت وثائق االلتما�س
ت�شرتط تلك ال�ضمانة؛
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(ج) �إلغا ِء اال�شرتاء؛
تن�ص وثائقُ
(د) �سح ��بِ العر� ��ض املق َّدم قبل املوعد النهائي لتق ��دمي العرو�ض ،ما مل َّ
االلتما�س على عدم ال�سماح بذلك ال�سحب.

املادة �  - 18إجراءات الت�أهيل الأويل
 -1يجوز للجهة امل�شرتية �أن تقوم ب�إجراءات ت�أهيل �أ َّويل لكي حت ّدد ،قبل االلتما�سَ ،من هم
أحكام املادة  9من هذا
امل� � َو ِّردون واملقاولون ذوو الأهل َّية .وتُط َّبق عل ��ى �إجراءات الت�أهيل الأ َّويل � ُ
القانون.
 -2تتك َّف ��ل اجله ُة امل�شرتية ،يف حال قيامها ب�إج ��راءات ت�أهيل �أويل ،بن�شر دعوة �إىل الت�أ ُّهل
الأ َّويل يف املن�ش ��ور املحدد يف لوائح اال�شرتاء .و ُتن�شَ ر الدعو ُة �إىل الت�أ ُّهل الأ َّويل �أي�ضا دوليا لكي
َّ
يطل ��ع عليه ��ا �أك ُرب عدد ممكن من امل َو ِّردي ��ن �أو املقاولني الدوليني ،ما مل ُتق� � ِّرر اجله ُة امل�شرتية
خالف ذلك يف الظروف امل�شار �إليها يف الفقرة  4من املادة  33من هذا القانون.
 -3تُ�ض َّمن الدعو ُة �إىل الت�أ ُّهل الأ َّويل املعلومات التالية:
(�أ)
ا�سم اجلهة امل�شرتية وعنوانها؛
َ
أهم الأحكام وال�شروط املطلوب ��ة يف عقد اال�شرتاء �أو االتفاق الإطاري
(ب) ملخّ �ص� � ًا ل ِّ
ومكان
ال ��ذي ُي َربم يف �سي ��اق �إجراءات اال�ش�ت�راء ،ي�شمل طبيع َة وكمي� � َة ال�سلع امل ��راد توريدها
َ
ت�سليمه ��ا� ،أو طبيع ��ة وموقع الإن�شاءات امل ��راد تنفيذها� ،أو طبيعة اخلدم ��ات واملوقع الذي ُيراد
تقدميه ��ا فيه ،وكذلك الوق ��ت املرغوب �أو امل�شرتط �أن يتم فيه توريد ال�سلع �أو �إجناز الإن�شاءات
�أو تقدمي اخلدمات؛
ُ�ستخدم للت�أ ُّكد من م� ّؤهالت امل َو ِّردين �أو املقاولني ،مبا
(ج) املعاي َري والإجراءات التي ت َ
يتوافق مع املادة  9من هذا القانون؛
إعالن الذي تقت�ضيه املادة  8من هذا القانون؛
(د) ال َ
(هـ) و�سيل� � َة احل�صول على وثائق الت�أهيل الأ َّويل وامل ��كان الذي ميكن احل�صول عليها
فيه؛
(و) الثم � َ�ن ال ��ذي تتقا�ضاه اجله ��ة امل�شرتية عن وثائ ��ق الت�أهي ��ل الأويل ،وعن وثائق
االلتما�س بعد الت�أهيل الأويل� ،إن كان لها ثمن؛
(ز) يف حال تقا�ضي ثمن عن وثائق الت�أهيل الأويل ،وعن وثائق االلتما�س بعد الت�أهيل
الأويل ،و�سيل َة دفع ذلك الثمن والعملة التي ُيدفع بها؛
(ح) اللغ َة �أو اللغات التي تُتاح بها وثائق الت�أهيل الأويل ،ووثائق االلتما�س بعد الت�أهيل
الأويل؛

قانون الأون�سيرتال النموذجي لال�شرتاء العمومي

19

(ط) كيفي� � َة وم ��كان تقدمي طلبات الت�أ ُّه ��ل الأ َّويل واملوعد النهائ ��ي لتقدميها ،وكذلك
كيفي� � َة ومكان تقدمي العرو�ض واملوعد النهائي لتقدميه ��ا� ،إن كانت معروف ًة �آنذاك ،مبا يتوافق
مع املادة  14من هذا القانون.
 -4توفِّر اجله ُة امل�شرتية جمموع ًة من وثائق الت�أهيل الأ َّويل لكل ُمو ِّرد �أو مقاول يطلبها وفقا
الثمن املتقا�ضى ع ��ن تلك الوثائق� ،إن كان لها ثمن .وال يجوز
للدع ��وة �إىل الت�أ ُّهل الأ َّويل ويدفع َ
�أن مي ِّث ��ل الثم � ُ�ن الذي ميكن للجهة امل�شرتية �أن تتقا�ضاه عن وثائق الت�أهيل الأ َّويل �سوى تكاليف
توفري تلك الوثائق للم َو ِّردين �أو املقاولني.
-5

تُ�ض َّم ُن وثائق الت�أهيل الأ َّويل املعلومات التالية:

ِ
التعليمات اخلا�ص َة ب�إعداد طلبات الت�أ ُّهل الأ َّويل وتقدميها؛
(�أ)
(ب) � َّأي �أدل ��ة م�ستندي ��ة �أو معلوم ��ات �أخرى يج ��ب �أن يق ّدمها امل� � َو ِّردون �أو املقاولون
لإثبات م�ؤهالتهم؛
م�ستخدميه ��ا امل�أذون لهم
(ج) ا�س � َ�م واح ��د �أو �أكرث م ��ن موظفي اجلهة امل�شرتي ��ة �أو
َ
باالت�صال مبا�شرة بامل َو ِّردين �أو املقاولني وبتلقي ات�صاالت مبا�شرة منهم فيما يتعلق ب�إجراءات
امل�ستخدم
الت�أهي ��ل الأويل ،من دون تدخّ ل من و�سيط ،وكذلك اللقب الوظيفي لذلك املوظف �أو
َ
وعنوانه؛
(د) �إح � ٍ
�االت مرجعي� � ًة �إىل ه ��ذا القانون ولوائ ��ح اال�شرتاء و�سائ ��ر القوانني واللوائح
الت ��ي لها �صلة مبا�شرة ب�إجراءات الت�أهيل الأويل ،و�إىل ِ
املو�ضع الذي ميكن فيه العثو ُر على هذه
القوانني واللوائح؛
(هـ) ما قد ت�ضعه اجله ُة امل�شرتية وفق ًا لهذا القانون وللوائح اال�شرتاء من ا�شرتاطات
�أُخرى ب�ش�أن �إعداد طلبات الت�أ ُّهل الأ َّويل وتقدميها وب�ش�أن �إجراءات الت�أهيل الأويل.
َ -6ت ُر ُّد اجله ُة امل�شرتية على � ِّأي طلب ا�ستي�ضاح لوثائق الت�أهيل الأ َّويل تتلقاه من � ِّأي ُمو ِّرد �أو
وتقدم
مقاول ،وذلك يف غ�ضون فرتة معقولة قبل املوعد النهائي لتقدمي طلبات الت�أ ُّهل الأ َّويلِّ .
اجله ُة امل�شرتية ذلك الرد يف غ�ضون مهلة زمنية مت ّكن امل َو ِّرد �أو املقاول من تقدمي طلبه اخلا�ص
ر�سل الر ُّد على � ِّأي طلب ُيعقَل �أن يكون مو�ض َع اهتمام من
بالت�أ ُّه ��ل الأ َّويل يف الوقت املنا�سب .و ُي َ
امل َو ِّردي ��ن �أو املقاول�ي�ن الآخرين ،من دون حتديد هوي ��ة ِ
م�صدر الطلب� ،إىل جمي ��ع امل َو ِّردين �أو
املقاولني الذين ز ّودتهم اجلهة امل�شرتية بوثائق الت�أهيل الأويل.
َ -7ت َّتخ ��ذُ اجله� � ُة امل�شرتي ��ة ق ��رار ًا ب�ش� ��أن م� ّؤه�ل�ات كل ُم ��و ِّرد �أو مق ��اول يق � ِّ�دم طلب� � ًا
للت�أ ُّه ��ل الأ َّويل .وال تط ِّب ��ق اجله� � ُة امل�شرتي ��ة ،عن ��د اتخاذه ��ا ذل ��ك الق ��رار� ،س ��وى املعاي�ي�ر
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والإج ��راءات املن�صو� ��ص عليه ��ا يف الدع ��وة �إىل الت�أ ُّه ��ل الأ َّويل ويف وثائ ��ق الت�أهي ��ل
الأويل.
  -8ال يح ��قّ اال�ستمرا ُر يف امل�شارك ��ة يف �إجراءات اال�شرتاء �إ َّال للم َو ِّردي ��ن �أو املقاولني الذين
�أُ ِّهلوا �أ َّول ًّيا.
 -9تُ�س ��ارع اجله ُة امل�شرتي ��ة �إىل �إبالغ كل ُم ��و ِّرد �أو مقاول ق ّدم طلبا للت�أ ُّه ��ل الأ َّويل مبا �إذا
كان ق ��د �أُ ِّهل �أ َّول ًّي ��ا �أم ال .وتتيح �أي�ض ًا ل ِّأي �شخ�ص ،بناء على الطل ��ب� ،أ�سماء جميع املو ِّردين �أو
املقاولني الذين �أُ ِّهلوا �أ َّول ًّيا.
 -10تُ�س ��ارع اجله� � ُة امل�شرتي ��ة �إىل �إب�ل�اغ كل م ��و ِّرد �أو مق ��اول مل ي� َّؤه ��ل �أ َّول ًّي ��ا ب�أ�سباب عدم
ت�أهيله.

املادة �  - 19إلغاء اال�شرتاء
 -1يجوز للجهة امل�شرتية �أن تُلغي اال�شرتاء يف � ِّأي وقت قبل قبول العر�ض املق َّدم الفائز وبعد
قبول العر�ض املق َّدم الفائز يف الظروف امل�شار �إليها يف الفقرة  8من املادة  22من هذا القانون.
وال تفتح اجلهة امل�شرتية � َّأي عطاءات �أو اقرتاحات بعد اتخاذ قرار ب�إلغاء اال�شرتاء.
أ�سباب ذلك الق ��رار يف �سجل �إجراءات
ُ -2ي ��د َر ُج ق ��را ُر اجلهة امل�شرتية ب�إلغاء اال�ش�ت�راء و� ُ
اال�ش�ت�راء ،و ُي�س ��ا َرع �إىل �إبالغ ��ه �إىل كل املو ِّردي ��ن �أو املقاولني الذين ق ّدموا عرو�ض� � ًا .و�إ�ضافة
�إىل ذل ��ك ،تُ�س ��ارع اجله ��ة امل�شرتي ��ة �إىل ن�شر �إ�شع ��ار ب�إلغاء اال�ش�ت�راء بالطريق ��ة نف�سها التي
�ات الأ�صلي ��ة املتعلق ��ة ب�إج ��راءات اال�ش�ت�راء ويف امل ��كان نف�س ��ه ،وتُعيد � َّأي
ُن�ش ��رت به ��ا املعلوم � ُ
عط ��اءات �أو اقرتاح ��ات مل تكن ق ��د فُتحت وقت اتخاذ ذل ��ك القرار �إىل املو ِّردي ��ن �أو املقاولني
الذين قدموها.
  -3ال تتك ّب ��د اجله� � ُة امل�شرتية ،ملح�ض احتجاجه ��ا بالفقرة  1من هذه امل ��ادةَّ � ،أي تبعة جتاه
املو ِّردي ��ن �أو املقاول�ي�ن الذين قدموا عرو�ض ًا ،ما مل يكن �إلغ ��ا ُء اال�شرتاء ناجت ًا عن ت�ص ُّرف غري
م�س�ؤول �أو ت�سويفي من جانب اجلهة امل�شرتية.

عادي
املادة  - 20ف�ض العرو�ض املنخف�ضة الأ�سعار انخفا�ض ًا غ َري ّ
 -1يج ��وز للجه ��ة امل�شرتي ��ة �أن ترف� ��ض � َّأي عر� ��ض �إذا ق� � ّررت � َّأن ال�سع ��ر ،مقرتن� � ًا ب�سائر
العنا�ص ��ر املك ِّون ��ة لذل ��ك العر� ��ض املق َّدم ،منخف� ��ض انخفا�ض ًا غري ع ��ادي قيا�س� � ًا �إىل ال�شيء

قانون الأون�سيرتال النموذجي لال�شرتاء العمومي

21

مو�ض ��وع اال�ش�ت�راء ،و�أن ��ه يث�ي�ر الريب ��ة ل ��دى اجله ��ة امل�شرتية ب�ش� ��أن ق ��درة امل ��و ِّرد �أو املقاول
ال ��ذي ق� � َّدم ذل ��ك العر� ��ض عل ��ى تنفي ��ذ عق ��د اال�ش�ت�راء ،وذل ��ك �شريط ��ة �أن تك ��ون اجله ��ة
امل�شرتية:
(�أ) ق ��د طلبت من امل ��و ِّرد �أو املقاول املعني كتابي ًا تفا�صي � َ�ل العر�ض املق ّدم الذي يثري
الريبة ب�ش�أن قدرة املو ِّرد �أو املقاول على تنفيذ عقد اال�شرتاء؛
(ب) ق ��د �أخ ��ذت يف اعتبارها َّ
كل ما ق ّدمه امل ��و ِّرد �أو املقاول م ��ن معلومات عقب ذلك
الطل ��ب ،وكذل ��ك املعلوم ��ات ال ��واردة يف العر�ض املق� � َّدم ،ولكن الريب ��ة ظ ّل ��ت ت�ساورها وذلك
باال�ستناد �إىل كل تلك املعلومات.
ُ -2ي ��د َر ُج يف �سج ��ل �إج ��راءات اال�ش�ت�راء ق ��را ُر اجله ��ة امل�شرتي ��ة برف�ض عر�ض م ��ا وفق ًا
أ�سباب ذلك القرار وك ُّل االت�صاالت التي جرت م ��ع املو ِّردين �أو املقاولني
لأح ��كام هذه امل ��ادة ،و� ُ
مبقت�ض ��ى ه ��ذه امل ��ادة .و ُيب َّل ��غ امل ��و ِّرد �أو املق ��اول املعني ،عل ��ى الفور ،بق ��رار اجله ��ة امل�شرتية
و�أ�سبابه.

املادة  - 21ا�ستبعاد املو ِّرد �أو املقاول من �إجراءات
اال�شرتاء ب�سبب تقدميه �إغراءات �أو من ج ّراء
مز ّية تناف�سية غري من�صفة
�أو ب�سبب ت�ضارب امل�صالح
 -1ت�ستبع ��د اجله� � ُة امل�شرتي ��ة امل ��و ِّر َد �أو املق ��اول م ��ن �إج ��راءات اال�ش�ت�راء يف احلالت�ي�ن
التاليتني:
م�ستخدم حايل �أو �سابق لدى اجلهة
(�أ)  �إذا عر�ض املو ِّرد �أو املقاول على � ِّأي موظف �أو
َ
امل�شرتي ��ة �أو ل ��دى �سلطة حكومية �أخرى� ،أو َمن ََح ُه �أو وافق عل ��ى منحه ،بطريقة مبا�شرة �أو غري
مبا�ش ��رة� ،إكرام َّي� � ًة من � ِّأي �ش ��كل �أو عم ًال �أو � َّأي �ش ��يء �آخر ذي منفعة �أو قيم ��ة ،بهدف الت�أثري
عل ��ى ت�ص� � ّرف �أو قرار ما من جانب اجلهة امل�شرتية �أو على �إج ��راء تت ّبعه فيما يتعلق ب�إجراءات
اال�شرتاء؛ �أو
(ب) �إذا كان لدى املو ِّرد �أو املقاول مزية تناف�سية غري من�صفة �أو كان لديه ت�ضارب يف
امل�صالح ،مبا يخالف �أحكام قانون هذه الدولة.
ُ -2ي ��د َر ُج � ُّأي قرار ت َّتخذه اجله ُة امل�شرتية با�ستبعاد املو ِّرد �أو املقاول من �إجراءات اال�شرتاء
أ�سباب ذلك اال�ستبعاد ،يف �سجل �إجراءات اال�شرتاء ،و ُي َ�سا َرع �إىل �إبالغه
مبقت�ضى هذه املادة ،و� ُ
�إىل املو ِّرد �أو املقاول املعني.
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املادة  - 22قبول العر�ض املق ّدم الفائز
وبدء نفاذ عقد اال�شرتاء
-1

العر�ض املق َّدم الفائز ما مل:
تَقبل اجله ُة امل�شرتية
َ

العر�ض الفائز وذلك مبقت�ضى املادة 9
(�أ) تُ�س َق ��ط �أهل َّي ُة املو ِّرد �أو املقاول الذي ق َّدم
َ
من هذا القانون؛ �أو
(ب) ُيل َغ اال�شرتاء مبقت�ضى الفقرة  1من املادة  19من هذا القانون؛ �أو
(ج) ُيرفَ�ض العر�ض املق َّدم الذي ُوجد يف نهاية التقييم �أنه فائز ،وذلك عند اعتباره
منخف�ض ًا انخفا�ض ًا غري عادي مبقت�ضى املادة  20من هذا القانون؛ �أو
(د) ُي�ستب َع ��د امل ��و ِّر ُد �أو املق ��اول الذي ق� � َّدم العر� َ��ض الفائز من �إج ��راءات اال�شرتاء
للأ�سباب املب ّينة يف املادة  21من هذا القانون.
 -2تُ�س ��ارع اجله� � ُة امل�شرتي ��ة �إىل �إ�شعار جميع املو ِّردي ��ن �أو املقاولني الذي ��ن ق َّدموا عرو�ض ًا
حد �أدنى،
بقرارها ب�ش�أن قبول العر�ض املق َّدم الفائز يف نهاية فرتة التوقف .و ُي�ض َّمن الإ�شعا ُرَ ،ك ٍّ
املعلومات التالية:

(�أ)
ا�سم وعنوان املو ِّرد �أو املقاول الذي ق ّدم العر�ض الفائز؛
َ
(ب) �سع� � َر العقد وح ��ده� ،أو �سعر العق ��د وملخ�ص ًا ل�سائر خ�صائ� ��ص العر�ض املق ّدم
الفائز ومزاياه الن�سبية �إذا كان العر�ض املق ّدم الفائز قد ّمت ت�أكيده على �أ�سا�س ال�سعر ومعايري
�أخرى؛
(ج) م ��د َة فرتة التوقّف ،ح�سبم ��ا ُحددت يف وثائق االلتما�س ،وذل ��ك وفق ًا ملقت�ضيات
لوائح اال�شرتاء .وت�سري مدة التوقف ابتداء من تاريخ �إر�سال الإ�شعار مبقت�ضى هذه الفقرة �إىل
جميع املو ِّردين �أو املقاولني الذين ق ّدموا عرو�ض ًا.
  -3ال تُط َّبق الفقرة  2من هذه املادة على �إر�ساء عقود اال�شرتاء:
(�أ) مبقت�ضى �إجراءات اتفاق �إطاري غري منطوية على تناف�س يف مرحلة ثانية؛ �أو
(ب) عندما َي ِق ُّل �سعر العقد عن احلد املق َّرر يف لوائح اال�شرتاء؛ �أو
(ج) عندم ��ا ُتق� � ِّر ُر اجله� � ُة امل�شرتي ��ة � َّأن هن ��اك اعتب � ٍ
�ارات عاجل� � ًة تتعل ��ق
بامل�صلح ��ة العام ��ة ت�ستل ��زم موا�صل ��ة �إج ��راءات اال�ش�ت�راء م ��ن دون ف�ت�رة تو ُّق ��ف .و ُي ��د َر ُج
ق ��را ُر اجله ��ة امل�شرتي ��ة بوج ��ود تل ��ك االعتب ��ارات العاجل ��ة و�أ�سب ��اب ه ��ذا الق ��رار يف �سج ��ل
�إجراءات اال�شرتاء.
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 -4عن ��د انق�ض ��اء ف�ت�رة التو ُّق ��ف� ،أو يف ح ��ال ع ��دم وجوده ��ا ،تُ�س ��ارع اجله� � ُة امل�شرتي ��ة
عق ��ب الت�أ ّك ��د من العر� ��ض املق َّدم الفائ ��ز �إىل �إر�س ��ال الإ�شعار بقب ��ول العر�ض املق� � َّدم الفائز
�إىل امل ��و ِّرد �أو املق ��اول ال ��ذي ق� � َّدم ذل ��ك العر� ��ض ،م ��ا مل ت�أمر [ ُي ��د َر ُج هن ��ا ا�س ��م املحكمة �أو
�أ�سم ��اء املحاك ��م] �أو [ ُي ��د َر ُج هن ��ا ا�س ��م الهيئ ��ة املخت�ص ��ة الت ��ي حددته ��ا الدول ��ة امل�شرتع ��ة]
بخالف ذلك.
�رام عق ��د ا�ش�ت�راء كتاب ��ي و�/أو موافق ��ة �سلطة �أخ ��رى ،يب ��د�أ نفاذ
 -5م ��ا مل ُي�ش�ت َ�رط �إب � ُ
ر�س ��ل الإ�شعار
عق ��د اال�ش�ت�راء امل َربم وفق� � ًا لأحكام و�ش ��روط العر�ض املق� � َّدم الفائ ��ز عندما ُي َ
ر�س ��ل الإ�شعار �أثناء م ��دة �سريان العر�ض
بالقب ��ول �إىل امل ��و ِّرد �أو املق ��اول املعني� ،شريط ��ة �أن ُي َ
املق ّدم.
ر�ضه املق ّدم على
�  -6إذا كان ��ت وثائقُ االلتما�س ت�شرتط توقيع امل ��و ِّرد �أو املقاول الذي ُقبل َع ُ
عقد ا�شرتاء كتابي يتوافق مع �أحكام و�شروط العر�ض املق َّدم املقبول:
(�أ) تق ��وم اجله� � ُة امل�شرتي ��ة وامل ��و ِّرد �أو املق ��اول املعن ��ي بالتوقي ��ع عل ��ى عق ��د
اال�ش�ت�راء يف غ�ض ��ون م ��دة معقول ��ة بع ��د �إر�س ��ال الإ�شع ��ار بالقب ��ول �إىل امل ��و ِّرد �أو املق ��اول
املعني؛
(ب) يب ��د�أ ُ
نفاذ عقد اال�ش�ت�راء عندما يو ِّقع املو ِّرد �أو املق ��اول املعني واجلهة امل�شرتية
ً
عل ��ى العقد ،ما مل تن� ��ص وثائق االلتما�س عل ��ى �أن يكون عقد اال�شرتاء خا�ضع� �ا ملوافقة �سلطة
ر�سل فيه الإ�شع ��ا ُر بالقبول �إىل املو ِّرد �أو املقاول املعني
�أخ ��رى .ويف الف�ت�رة ما بني الوقت الذي ُي َ
وبدء نفاذ عقد اال�شرتاء ،ال ت َّتخذ اجله ُة امل�شرتية وال ذلك املو ِّرد �أو املقاول � َّأي �إجراء يتعار�ض
مع بدء نفاذ عقد اال�شرتاء �أو مع تنفيذه.
تن�ص على �أن يكون عق ��د اال�شرتاء خا�ضع� � ًا ملوافقة �سلطة
�  -7إذا كان ��ت وثائ ��قُ االلتما� ��س ُّ
�أخ ��رى ،ال يبد�أ نفاذ عقد اال�شرتاء قبل �ص ��دور تلك املوافقة .وتحُ َّدد يف وثائق االلتما�س الفرتة
الزمني ��ة التي يق َّدر �أنه ��ا �سوف تلزم للح�صول على املوافقة عقب �إر�س ��ال الإ�شعار بالقبول .وال
عدم احل�ص ��ول على املوافقة يف غ�ض ��ون الفرتة املحددة يف وثائ ��ق االلتما�س �إىل متديد
ي� ��ؤ ِّدي ُ
م ��دة �سريان مفع ��ول العرو�ض املق َّدمة املح ��ددة يف تلك الوثائق �أو مدة �سري ��ان مفعول �ضمانة
العط ��اء املطلوب ��ة مبقت�ضى امل ��ادة  17من هذا القان ��ون ،ما مل مت َّدد هذه امل ��دة مبوجب �أحكام
هذا القانون.
عر�ضه املق َّدم على � ِّأي عقد ا�شرتاء كتابي كما هو
�  -8إذا مل يو ِّقع املو ِّر ُد �أو املقاول الذي ُقبل ُ
يقدم � َّأي �ضمانة م�شرتطة لتنفيذ العقد ،جاز للجهة امل�شرتية �إ ّما �أن تُلغي اال�شرتاء
م�شرتَط� ،أو مل ِّ
و�إ َّم ��ا �أن تق ِّرر �أن تختار العر�ض املق َّدم الفائز التايل ل ��ه من بني العرو�ض املق َّدمة املتبقية التي
تظل �سارية املفعول ،وفق ًا للمعايري والإجراءات املح ّددة يف هذا القانون ويف وثائق االلتما�س .ويف
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أحكام هذه املادة مع مراعاة ما يقت�ضيه اختالف احلال
احلالة الأخرية ،تُط ّبق على ذلك العر�ض � ُ
من تغيري.
ُوجه على
 -9تُعت�ب�ر الإ�شع � ُ
�ارات الالزم ��ة مبقت�ضى هذه املادة ق ��د �أُر�سلت عندما تُعن� � َون وت َّ
ُر�سل على � ِّأي نحو �آخر �إىل املو ِّرد �أو املقاول� ،أو تحُ ال �إىل
النح ��و ال�سليم وعلى الفور� ،أو ت َّ
ُوجه وت َ
�سلط ��ة خمت�صة لإر�سالها �إىل املو ِّرد �أو املقاول ،ب� ِّأي و�سيلة موثوقة تحُ َّدد وفق ًا للمادة  7من هذا
القانون.
 -10عندم ��ا يب ��د�أ نف � ُ
ويقدم امل ��و ِّر ُد �أو املق ��اول �ضمانة لتنفي ��ذ العقد� ،إذا
�اذ عقد اال�ش�ت�راء ِّ
وج ��ه �إىل املو ِّردي ��ن �أو املقاول�ي�ن الآخري ��ن على وجه ال�سرع ��ة �إ�شعار
كان ُي�ش�ت َ�رط تقدميه ��اُ ،ي َّ
ُ
ب�إب ��رام عق ��د اال�ش�ت�راء ُيح� � َّدد في ��ه ا�سم وعن ��وان امل ��و ِّرد �أو املق ��اول ال ��ذي �أبرم مع ��ه العقد
و�سعر العقد.

املادة  - 23الإ�شعار العلني ب�إر�ساء عقود اال�شرتاء
�أو االتفاقات الإطارية
 -1عندم ��ا يب ��د�أ نف � ُ
�اذ عق ��د اال�ش�ت�راء �أو ُي�ب َ�رم اتفا ٌق �إط ��اري ،تُ�س ��ارع اجله� � ُة امل�شرتية
�إىل ن�ش ��ر �إ�شع ��ار ب�إر�س ��اء عق ��د اال�ش�ت�راء �أو االتف ��اق الإط ��اري ،يح� � َّدد في ��ه ا�س ��م امل ��و ِّرد �أو
املق ��اول ال ��ذي �أُر�س ��ي عليه عق� � ُد اال�ش�ت�راء �أو �أُبرم مع ��ه االتفاق الإط ��اري (�أ�سم ��اء املو ِّردين
�أو املقاول�ي�ن الذي ��ن �أُر�س ��ي عليه ��م عق ��د اال�ش�ت�راء �أو �أُب ��رم معه ��م االتف ��اق الإط ��اري)
و�سعر العقد.
احلد
  -2ال تُط َّب ��ق الفق ��ر ُة  1عل ��ى �إر�س ��اء العق ��ود الت ��ي تق� � ّل قيم ُة �سع ��ر العقد فيه ��ا عن ِّ
املق� � َّرر يف لوائ ��ح اال�ش�ت�راء .وت ُ
َن�ش� � ُر اجله� � ُة امل�شرتي ��ة ،م ��ن ح�ي�ن �إىل �آخ ��ر� ،إ�شع ��ار ًا جامع ًا
ل ��كل م ��ا �أُر�سي م ��ن عقود من ه ��ذا القبيل ،عل ��ى �أ َّال يق� � ّل تواتُر ذل ��ك الن�شر عن م ��رة واحدة
يف ال�سنة.
تن�ص لوائح اال�شرتاء على كيفية ن�شر الإ�شعارات التي تقت�ضيها هذه املادة.
-3
ُّ

املادة  -24ال�سر ّية
  -1ال تُف�ش ��ي اجله� � ُة امل�شرتي ��ة ،يف ات�صاالته ��ا باملو ِّردي ��ن �أو املقاولني �أو ب� �� ِّأي �شخ�صَّ � ،أي
عدم �إف�شائها �ضروري ًا حلماية امل�صالح الأمنية الرئي�سية للدولة� ،أو �إذا كان
معلومات� ،إذا كان ُ
مي�س بامل�صالح التجارية امل�شروعة للمو ِّردين
�إف�شا�ؤها يخالف القانون �أو يعيق �إنفاذ القانون �أو ّ
�أو املقاول�ي�ن� ،أو يعي ��ق التناف� ��س املن�صف ،ما مل ت�أم ��ر ب�إف�شاء تلك املعلومات [ ُي ��د َر ُج هنا ا�سم
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املحكم ��ة �أو �أ�سم ��اء املحاكم] �أو [ ُيد َر ُج هنا ا�سم الهيئة املخت�صة التي حددتها الدولة امل�شرتعة]

ويكون ذلك الإف�شاء ،يف تلك احلالة ،خا�ضع ًا ل�شروط ذلك الأمر.

 -2با�ستثن ��اء ح ��االت توفري املعلوم ��ات �أو ن�شره ��ا مبقت�ضى الفقرتني  2و 10م ��ن املادة 22
وامل ��واد  23و 25و 42من هذا القان ��ون ،ت ِ
ُعامل اجله ُة امل�شرتية طلب ��ات الت�أ ُّهل الأ َّويل واالختيار
الأ َّويل والعرو�ض املق َّدمة على نحو تتجنّب به �إف�شاء حمتوياتها للمو ِّردين �أو املقاولني املناف�سني،
�أو ل ِّأي �شخ�ص �آخر غري م�أذون له باالطالع على هذا النوع من املعلومات.
ُراع ��ى ال�سر ّي� � ُة يف � ِّأي مناق�شات �أو ات�صاالت �أو مفاو�ضات �أو حوارات جُترى بني اجلهة
 -3ت َ
امل�شرتي ��ة و� ِّأي م ��و ِّرد �أو مق ��اول مبقت�ض ��ى الفق ��رة  3من امل ��ادة  48وامل ��واد � 49إىل  52من هذا
القان ��ون .وال يج ��وز ل ِّأي ط ��رف يف � ِّأي مناق�شات �أو ات�صاالت �أو مفاو�ض ��ات �أو حوارات من هذا
القبي ��ل �أن ُيف�شي ل ِّأي �شخ�ص �آخر � َّأي معلومات تقني ��ة �أو �سعرية �أو معلومات �أخرى تتعلق بهذه
املناق�ش ��ات �أو االت�ص ��االت �أو املفاو�ض ��ات �أو احلوارات من دون موافقة الط ��رف الآخر� ،إ َّال �إذا
اقت�ض ��ى القانون ذلك �أو �أمرت بذلك [ ُيد َر ُج هنا ا�سم املحكمة �أو �أ�سماء املحاكم] �أو [ ُيد َر ُج هنا
ا�سم الهيئة املخت�صة التي حددتها الدولة امل�شرتعة].
 -4رهن ًا باال�شرتاطات الواردة يف الفقرة  1من هذه املادة ،يف حالة اال�شرتاء املنطوي على
معلومات �سر ّية ،يجوز للجهة امل�شرتية ما يلي:

(�أ)
ال�سر ّية؛
(ب) �أن تُطا ِل ��ب املو ِّردي ��ن �أو املقاول�ي�ن ب�ضمان امتثال املتعاقدي ��ن معهم من الباطن
لال�شرتاطات التي ت�ستهدف حماية املعلومات ال�سر ّية.
�أن تفر� ��ض عل ��ى املو ِّردين �أو املقاول�ي�ن ا�شرتاطات ته ��دف �إىل حماية املعلومات

املادة  - 25ال�سجل امل�ستندي لإجراءات اال�شرتاء
-1

حتتفظ اجله ُة امل�شرتية ب�سجل لإجراءات اال�شرتاء يت�ضمن املعلومات التالية:

(�أ)

و�صف ًا وجيز ًا لل�شيء مو�ضوع اال�شرتاء؛

(ب) �أ�سما َء وعناوين املو ِّردين �أو املقاولني الذين ق ّدموا عرو�ض ًا ،وا�سم وعنوان املو ِّرد
�أو املق ��اول الذي ُيربم مع ��ه (�أو �أ�سماء وعناوين املو ِّردين �أو املقاول�ي�ن الذين ُيربم معهم) عقد
اال�ش�ت�راء ،و�سعر العقد (ويف حالة �إج ��راءات االتفاق الإطاري ،ا�سم وعن ��وان املو ِّرد �أو املقاول
ال ��ذي ُي�ب�رم معه (�أو �أ�سم ��اء وعناوين املو ِّردي ��ن �أو املقاولني الذين ُيربم معه ��م) ذلك االتفاق
الإطاري)؛
(ج) بيان� � ًا بالأ�سباب والظروف الت ��ي ا�ستندت �إليها اجلهة امل�شرتية يف اتخاذ قرارها
ب�ش�أن و�سيلة االت�صال و� َّأي ا�شرتاط يتعلق بال�شكل؛
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(د) يف �إج ��راءات اال�ش�ت�راء التي حت ّد فيها اجلهة امل�شرتية ،وفق� � ًا للمادة  8من هذا
القانون ،من م�شاركة املو ِّردين �أو املقاولني ،بيان ًا بالأ�سباب والظروف التي ا�ستندت �إليها اجلهة
امل�شرتية يف فر�ض ذلك احلد؛
(ه� �ـ) يف حال ا�ستخدام اجلهة امل�شرتية طريقة ا�شرتاء �أخرى غري املناق�صة املفتوحة،
بيان� � ًا بالأ�سباب والظروف التي ا�ستندت �إليها اجله ��ة امل�شرتية لت�سويغ ا�ستخدام تلك الطريقة
الأخرى؛
(و) يف حال ��ة اال�شرتاء ع ��ن طريق مناق�صة �إلكرتونية �أو اال�شرتاء الذي ينطوي على
مناق�ص ��ة �إلكرتوني ��ة باعتبارها مرحل ًة ت�سبق �إر�سا َء عقد اال�ش�ت�راء ،بيان ًا بالأ�سباب والظروف
الت ��ي ا�ستندت �إليها اجله ��ة امل�شرتية ال�ستخدام طريقة املناق�ص ��ة ،ومعلومات عن تاريخ ووقت
فتح املناق�صة و�إغالقها؛
(ز) يف حال ��ة �إج ��راءات االتف ��اق الإطاري ،بيان ًا بالأ�سباب والظ ��روف التي ا�ستندت
�إليها اجلهة امل�شرتية لت�سويغ ا�ستخدام �إجراءات االتفاق الإطاري ونوع االتفاق الإطاري املختار؛
(ح) يف حال �إلغاء اال�شرتاء مبقت�ضى الفقرة  1من املادة  19من هذا القانون ،بيان ًا بهذا
ال�ش�أن وبالأ�سباب والظروف التي ا�ستندت �إليها اجلهة امل�شرتية يف اتخاذ قرارها ب�إلغاء اال�شرتاء؛
(ط) يف ح ��ال �أخ ��ذ � ِّأي �سيا�س ��ات اجتماعية-اقت�صادي ��ة يف االعتب ��ار يف �إج ��راءات
اال�شرتاء ،معلومات تف�صيلية عن تلك ال�سيا�سات والكيفية التي ُط ّبقت بها؛
(ي) يف ح ��ال ع ��دم تطبيق فرتة توقف ،بيان ًا بالأ�سباب والظروف التي ا�ستندت �إليها
اجلهة امل�شرتية يف اتخاذ قرارها بعدم تطبيق فرتة توقف؛
(ك) يف ح ��ال االعرتا� ��ض �أو اال�ستئن ��اف مبقت�ض ��ى �أح ��كام الف�صل الثام ��ن من هذا
القان ��ون ،ن�سخ ًة من طلب �إعادة النظر �أو املراجع ��ة واال�ستئناف ،ح�سبما يكون مطبق ًا ،ون�سخة
من كل القرارات املتخذة يف �إجراءات االعرتا�ض �أو �إجراءات اال�ستئناف ذات ال�صلة �أو كلتيهما
والأ�سباب التي �أدت �إىل ذلك؛
(ل) ملخّ �ص� � ًا ل ِّأي طلبات ا�ستي�ضاح لوثائق الت�أهي ��ل الأ َّويل �أو وثائق االختيار الأ َّويل،
�إن ُوج ��دت� ،أو وثائ ��ق االلتما�س ،وللردود على تل ��ك الطلبات ،وملخّ �ص ًا �أي�ض� � ًا ل ِّأي تعديل لتلك
الوثائق؛
(م) معلوم � ٍ
�ات عن م� ّؤهالت املو ِّردي ��ن �أو املقاولني الذين ق ّدموا طلبات ت�أ ُّهل �أ َّويل �أو
اختيار �أويل� ،إن وجدت� ،أو ق ّدموا عرو�ض ًا� ،أو عن افتقارهم �إىل امل�ؤهالت؛
(ن) يف ح ��ال رف� ��ض عر� ��ض مق ّدم وذلك مبقت�ضى املادة  20من ه ��ذا القانون ،بيان ًا
بهذا ال�ش�أن وبالأ�سباب والظروف التي ا�ستندت �إليها اجلهة امل�شرتية يف ذلك القرار؛
(� ��س) يف ح ��ال ا�ستبعاد مو ّرد �أو مقاول من �إجراءات اال�ش�ت�راء مبقت�ضى املادة  21من
ه ��ذا القانون ،بيان ًا بهذا ال�ش� ��أن وبالأ�سباب والظروف التي ا�ستن ��دت �إليها اجلهة امل�شرتية يف
ذلك القرار؛

قانون الأون�سيرتال النموذجي لال�شرتاء العمومي

27

(ع) ن�سخ� � ًة من الإ�شعار بفرتة التوقّف املمنوحة وفق ًا للفقرة  2من املادة  22من هذا
القانون؛
إجراءات اال�شرتاء �إىل �إر�ساء عقد ا�شرتاء مبقت�ضى الفقرة  8من
(ف) يف ح ��ال �أ َّدت �
ُ
املادة  22من هذا القانون ،بيان ًا بهذا ال�ش�أن وبالأ�سباب التي �أ ّدت �إىل ذلك؛
أهم �أحكام العقد و�شروطه الأخ ��رى؛ ويف حال �إبرام عقد ا�شرتاء
(�ص) �سع� � َر العقد و� ّ
كتاب ��ي ،فن�سخ ًة من ��ه( .ويف حالة �إجراءات االتف ��اق الإطاريُ ،ي�ض ��اف �إىل ذلك ملخ�ص لأهم
�أحكام االتفاق الإطاري و�شروطه �أو ن�سخة من � ِّأي اتفاق �إطاري مكتوب مربم)؛
أهم �أحكامه و�شروطه الأخرى؛
(ق) �سع َر ُك ِّل َعر�ض ُمق َّدم وملخ�ص ًا ل ِّ
(ر) ملخّ �ص ًا لتقييم العرو�ض املق َّدمة ،مبا يف ذلك تطبيق � ِّأي هام�ش تف�ضيل مبقت�ضى
الفق ��رة ( 3ب) م ��ن املادة  11من هذا القانون ،والأ�سباب والظروف التي ا�ستندت �إليها اجلهة
امل�شرتية لت�سويغ رف�ض � ِّأي عطاءات مق َّدمة �أثناء املناق�صة؛
(� ��ش) يف ح ��ال االحتج ��اج ب�إعفاءات م ��ن �إف�ش ��اء املعلوم ��ات مبقت�ضى الفق ��رة  1من
�اب والظ ��روف امل�ست َن ��د �إليها يف
امل ��ادة � 24أو مبقت�ض ��ى امل ��ادة  69م ��ن ه ��ذا القان ��ون ،الأ�سب � َ
االحتجاج بها؛
(ت) يف اال�شرتاء املنطوي على معلومات �سر ّيةَّ � ،أي ا�شرتاطات مفرو�ضة على املو ّردين
�أو املقاولني حلماية املعلومات ال�سر ّية ،مبقت�ضى الفقرة  4من املادة  24من هذا القانون؛
(ث) � َّأي معلوم ��ات �أخ ��رى يلزم �إدراجه ��ا يف ال�سجل مبقت�ضى �أحكام ه ��ذا القانون �أو
لوائح اال�شرتاء.
ُ -2يتاح ِّ
االطال ُع على اجلزء من ال�سجل امل�شار �إليه يف الفقرات الفرعية (�أ) �إىل (ك) من
الفقرة  1من هذه املادة ،عند الطلب ،ل ِّأي �شخ�ص بعد قبول العر�ض املق ّدم الفائز �أو بعد �إلغاء
اال�شرتاء.
 -3رهن� � ًا ب�أح ��كام الفقرة  4من هذه املادة� ،أو با�ستثناء حال ��ة الإف�صاح مبقت�ضى الفقرة 3
م ��ن املادة  42من هذا القان ��ونُ ،يتاح ِّ
االطال ُع على اجلزء من ال�سج ��ل امل�شار �إليه يف الفقرات
الفرعي ��ة (ع) �إىل (ر) من الفقرة  1من ه ��ذه املادة ،عند الطلب ،للمو ِّردين �أو املقاولني الذين
ق َّدموا عرو�ض ًا ،بعد �أخذهم علم ًا بقرار قبول العر�ض املق ّدم الفائز.
 -4با�ستثن ��اء حال ��ة �صدور �أم ��ر بذلك من [ ُيد َر ُج هن ��ا ا�سم املحكمة �أو �أ�سم ��اء املحاكم] �أو
[ ُي ��د َر ُج هنا ا�سم الهيئة املخت�صة التي حددتها الدولة امل�شرتعة] ،ورهن ًا ب�شروط ذلك الأمر ،ال
يجوز للجهة امل�شرتية �أن تف�شي:
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(�أ) معلوم � ٍ
عدم �إف�شائها �ضروري ًا حلماية
�ات من �سجل �إجراءات اال�ش�ت�راء� ،إذا كان ُ
امل�صال ��ح الأمني ��ة الرئي�سي ��ة للدول ��ة �أو �إذا كان �إف�شا�ؤها يخال ��ف القانون �أو يح ��ول دون �إنفاذ
القان ��ون �أو ُيلح ��ق ال�ضر َر بامل�صالح التجارية امل�شروعة للمو ِّردي ��ن �أو املقاولني �أو يعوق التناف�س
املن�صف؛
(ب) معلوم � ٍ
�ات تتعلق بفح� ��ص العرو�ض املق َّدمة وتقييمها ،فيما ع ��دا امللخ�ص امل�شار
�إليه يف الفقرة الفرعية (ر) من الفقرة  1من هذه املادة.
 -5ت ��د ِّون اجله� � ُة امل�شرتية جمي� � َع الوثائق املتعلق ��ة ب�إجراءات اال�ش�ت�راء و ُت ِع� � ُّد ملفات لها
وحتافظ عليها ،وفق ًا للوائح اال�شرتاء �أو غريها من الأحكام القانونية لهذه الدولة.

املادة  -26مدونة لقواعد ال�سلوك
م�ستخدميها .وتتن ��اول� ،ضمن جملة
تُ�ش�ت َ�رع مدون ��ة لقواعد �سلوك موظفي اجله ��ة امل�شرتية �أو
َ
�أم ��ور ،منع ت�ض ��ارب امل�صالح يف عمليات اال�ش�ت�راء ،كما تتناول ،حيثما يك ��ون منا�سب ًا ،تدابري
لتنظي ��م الأمور املتعلقة بالعامل�ي�ن امل�س�ؤولني عن اال�شرتاء ،مثل الإق ��رارات بوجود م�صلحة يف
عمليات ا�شرتاء معينة ،و�إجراءات الفرز ،واالحتياجات التدريبية .وتُتاح مدونة قواعد ال�سلوك
التي تُ�شرتَع على هذا النحو للجمهور على وجه ال�سرعة ،وتُ�صان ب�صورة منهجية.

الف�صل الثاين -طرائق اال�شرتاء
و�شروط ا�ستخدامها؛ وااللتما�س
والإ�شعارات باال�شرتاء
الق�سم الأول -طرائق اال�شرتاء و�شروط ا�ستخدامها

املادة  - 27طرائق اال�شرتاء

()4

-1

يجوز للجهة امل�شرتية �أن تقوم باال�شرتاء بوا�سطة:

( )4يجوز للدول �أن تختار عدم �إدراج جميع طرائق اال�شرتاء املذكورة يف هذه املادة يف ت�شريعاتها الوطنية ،غري �أنه
ينبغ ��ي الن� ّ��ص دائم ًا على طائفة متنوعة م ��ن اخليارات املنا�سبة ،مبا فيها املناق�صة املفتوح ��ة ،يف تلك الت�شريعات .انظر،
يخ�ص هذه امل�س�ألة ،دلي ��ل ا�شرتاع قانون الأون�سيرتال النموذجي لال�شرتاء العمومي .كما يجوز للدول �أن تنظر ،فيما
فيم ��ا ّ
يخ� ّ��ص بع�ض� � ًا من طرائق اال�شرتاء ،فيما �إذا كان ينبغي �إدراج ا�شرتاط التما� ��س موافقة من هيئة عليا مع ّينة .وب�ش�أن هذه
امل�س�ألة ،انظر دليل اال�شرتاع �أي�ض ًا.
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(�أ)
(ب)
(ج)
(د)
(هـ)
(و)
(ز)
(ح)
(ط)
(ي)
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املناق�صة املفتوحة؛
املناق�صة املحدودة؛
طلب عرو�ض الأ�سعار؛
طلب االقرتاحات غري املقرتن بتفاو�ض؛
املناق�صة على مرحلتني؛
طلب االقرتاحات املقرتن بحوار؛
طلب االقرتاحات املقرتن مبفاو�ضات متعاقبة؛
التفاو�ض التناف�سي؛
املناق�صة الإلكرتونية؛
اال�شرتاء من م�صدر واحد.

 -2يج ��وز للجهة امل�شرتية �أن تقوم ب�إجراءات اتفاق �إطاري وفق ًا لأحكام الف�صل ال�سابع من
هذا القانون.

املادة  - 28القواعد العامة التي تُط َّبق على
اختيار طريقة اال�شرتاء
 -1تق ��وم اجله ��ة امل�شرتي ��ة باال�ش�ت�راء بوا�سط ��ة املناق�صة املفتوح ��ة ،فيما ع ��دا احلاالت
املن�صو�ص عليها يف املواد � 29إىل  31من هذا القانون.
  -2ال يج ��وز للجه ��ة امل�شرتية �أن ت�ستخدم طريقة ا�شرتاء �أخ ��رى غري املناق�صة املفتوحة �إال
وفق ��ا للم ��واد � 29إىل  31من ه ��ذا القانون ،وتخت ��ار طريقة اال�شرتاء الأخ ��رى تلك مبا ينا�سب
ظروف اال�شرتاء املعني ،وت�سعى �إىل زيادة التناف�س �إىل �أق�صى مدى ممكن عملي ًا.
�  -3إذا ا�ستخدمت اجلهة امل�شرتية طريقة ا�شرتاء �أخرى غري املناق�صة املفتوحة ،فعليها �أن
ُت ��درج يف ال�سجل املطل ��وب مبقت�ضى املادة  25من هذا القانون بيان� � ًا بالأ�سباب والظروف التي
ا�ستندت �إليها يف ت�سويغ ا�ستخدام تلك الطريقة.

املادة � - 29شروط ا�ستخدام طرائق اال�شرتاء املندرجة يف �إطار الف�صل الرابع
من هذا القانون (املناق�صة املحدودة ،وطلب عرو�ض الأ�سعار ،وطلب
االقرتاحات غري املقرتن بتفاو�ض)
 -1يج ��وز للجهة امل�شرتية �أن تقوم باال�ش�ت�راء بوا�سطة املناق�صة املحدودة ،وفق ًا للمادة 45
من هذا القانون ،عندما:
(�أ) يكون ال�شيء مو�ض ��وع اال�شرتاء ،ب�سبب �ش ّدة تعقده �أو طبيعته التخ�ص�صية ،غري
متاح �إ َّال لدى عدد حمدود من املو ِّردين �أو املقاولني؛ �أو
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(ب) يك ��ون الوقت والتكلف ��ة الالزمان لفح�ص وتقييم عدد كب�ي�ر من العطاءات غري
متنا�سبني مع قيمة ال�شيء مو�ضوع اال�شرتاء.
 -2يج ��وز للجهة امل�شرتية �أن تقوم باال�شرتاء بوا�سطة طلب عرو�ض �أ�سعار ،وفق ًا للمادة 46
من هذا القانون ،من �أجل ا�شرتاء �سلع �أو خدمات متاحة بي�سر وال تُنتَج �أو تُوفَّر خ�صي�صا ح�سب
الو�صف اخلا�ص املق َّدم من اجلهة امل�شرتية ،ولها �سوق را�سخة الأ�س�س ،ما دامت القيمة املق ّدرة
لعقد اال�شرتاء تق ّل عن مقدار العتبة املحددة يف لوائح اال�شرتاء.
 -3يج ��وز للجه ��ة امل�شرتي ��ة �أن تق ��وم باال�ش�ت�راء بوا�سطة طل ��ب االقرتاحات غ�ي�ر املقرتن
بتفاو� ��ض ،وفق� � ًا للمادة  47من ه ��ذا القانون ،عندما َيلزَ م �أن تدر� ��س اجلهة امل�شرتية اجلوانب
املالي ��ة من االقرتاحات على نحو منف�صل وبحيث ال تدر�سها �إ َّال بعد االنتهاء من فح�ص وتقييم
خ�صائ�ص االقرتاح التقنية والنوعية واملتعلقة بالأداء.

املادة � - 30شروط ا�ستخدام طرائق اال�شرتاء املندرجة يف �إطار الف�صل
اخلام�س من هذا القانون (املناق�صة على مرحلتني ،وطلب االقرتاحات
املقرتن بحوار ،وطلب االقرتاحات املقرتن مبفاو�ضات متعاقبة،
والتفاو�ض التناف�سي ،واال�شرتاء من م�صدر واحد)
 -1يج ��وز للجهة امل�شرتية �أن تقوم باال�ش�ت�راء بوا�سطة املناق�صة على مرحلتني وفق ًا للمادة
 48من هذا القانون ،عندما:
(�أ) ُتق � ِّ�در �أنه يلزم �إجراء مناق�شات م ��ع املو ِّردين �أو املقاولني لتح�سني بع�ض جوانب
و�صف ال�شيء مو�ضوع اال�شرتاء ول�صياغتها بالدقة املطلوبة مبقت�ضى املادة  10من هذا القانون
ولكي ُيتاح للجهة امل�شرتية احل�صول على احلل الأكرث �إر�ضاء الحتياجاتها اال�شرتائية؛ �أو
ولكن مل ُتق� � َّدم � ُّأي عطاءات �أو تكون اجلهة
(ب) تك ��ون قد �أُجري ��ت مناق�صة مفتوحة ْ
امل�شرتي ��ة قد �ألغت عملية اال�شرتاء وفق ًا للفق ��رة  1من املادة  19من هذا القانون ،وعندما ترى
اجلهة امل�شرتي ��ة � َّأن الدخول يف �إجراءات مناق�صة مفتوحة جديدة� ،أو ا�ستخدام �إحدى طرائق
رجح �أن ي�ؤدي �إىل �إبرام عقد
اال�ش�ت�راء املندرجة يف �إطار الف�صل الرابع م ��ن هذا القانون ،ال ُي ّ
ا�شرتاء.

[ -2رهن ��ا مبوافقة [ ُيد َر ُج هنا ا�سم الهيئة الت ��ي حتددها الدولة امل�شرتعة باعتبارها الهيئة
امل�س�ؤول ��ة عن �إ�ص ��دار املوافق ��ة]] )5(،يجوز للجهة امل�شرتي ��ة �أن تقوم باال�ش�ت�راء بوا�سطة طلب
االقرتاحات املقرتن بحوار وفق ًا للمادة  49من هذا القانون ،يف احلاالت التالية:
( )5يجوز للدولة امل�شرتعة �أن ترتئي ا�شرتاع الأحكام الواردة بني �أقوا�س معقوفة �إذا �شاءت �إخ�ضاع ا�ستخدام طريقة
اال�شرتاء هذه �إىل تدبري رقابة م�س ّبقة.
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مف�ص ًال لل�شيء مو�ضوع
(�أ) عندم ��ا ال ميك ��ن عمليا للجهة امل�شرتية �أن ت�صوغ و�صف� � ًا ّ
ُقدر �أنه يلزم �إجراء حوار مع املو ِّردين �أو املقاولني
اال�شرتاء وفق ًا للمادة  10من هذا القانون ،وت ِّ
من �أجل احل�صول على احلل الأكرث �إر�ضاء الحتياجاتها اال�شرتائية؛ �أو
(ب) عندم ��ا ت�سع ��ى اجلهة امل�شرتي ��ة �إىل �إبرام عقد لأغرا�ض البح ��ث �أو التجريب �أو
الدرا�س ��ة �أو التطوي ��ر ،با�ستثناء احلاالت الت ��ي يت�ض ّمن فيها العقد �إنت ��اج �أ�شياء بكميات كافية
لإثبات جدواها التجارية �أو ال�سرتداد تكاليف البحث والتطوير؛ �أو
(ج) عندما حت ّدد اجلهة امل�شرتية � َّأن الطريقة املختارة هي �أن�سب طريقة ا�شرتاء من
�أجل حماية م�صالح الأمن الوطني الأ�سا�سية للدولة؛ �أو
(د) عندم ��ا تكون قد �أُجريت مناق�صة مفتوحة ولك ��ن مل تق َّدم � ُّأي عطاءات� ،أو تكون
اجله ��ة امل�شرتي ��ة قد �ألغ ��ت عملية اال�ش�ت�راء عم ًال بالفقرة  1م ��ن املادة  19من ه ��ذا القانون،
وعندم ��ا ترى اجلهة امل�شرتية � َّأن الدخول يف �إجراءات مناق�ص ��ة مفتوحة جديدة� ،أو ا�ستخدام
رجح �أن ي�ؤدي
�إح ��دى طرائق اال�ش�ت�راء املندرجة يف �إطار الف�صل الرابع من ه ��ذا القانون ،ال ُي َّ
�إىل �إبرام عقد ا�شرتاء.
 -3يج ��وز للجهة امل�شرتية �أن تقوم باال�شرتاء بوا�سطة طلب االقرتاحات املقرتن مبفاو�ضات
متعاقبة وفق ًا للمادة  50من هذا القانون عندما َيلزَ م �أن تدر�س اجلهة امل�شرتية اجلوانب املالية
م ��ن االقرتاح ��ات على نح ��و منف�صل وبحي ��ث ال تدر�سها �إىل بع ��د االنتهاء م ��ن فح�ص وتقييم
ُقدر �أنه يلزم �إجراء مفاو�ضات
خ�صائ�ص االقرتاح التقنية والنوعية واملتعلقة بالأداء ،وعندما ت ِّ
متعاقب ��ة م ��ع املو ِّردي ��ن �أو املقاولني من �أج ��ل �ضمان �أن تك ��ون الأحكام وال�ش ��روط املالية لعقد
اال�شرتاء مقبولة لدى اجلهة امل�شرتية.
 -4يج ��وز للجه ��ة امل�شرتية �أن تقوم باال�ش�ت�راء بوا�سطة التفاو�ض التناف�س ��ي ،وفق ًا لأحكام
املادة  51من هذا القانون ،يف احلاالت التالية:
(�أ) عندم ��ا تكون هناك حاجة عاجل ��ة �إىل ال�شيء مو�ضوع اال�ش�ت�راء ،ومن ثم يكون
القي ��ام ب�إج ��راءات مناق�صة مفتوح ��ة� ،أو � ِّأي طريقة ا�شرتاء تناف�سية �أخ ��رى �أ�سلوب ًا غري عملي
ب�سبب ما يتطلبه ا�ستخدام تلك الطرائق من وقت� ،شريطة �أنه مل يكن مبقدور اجلهة امل�شرتية
�أن تتنب� ��أ بالظ ��روف امل�سب ّب ��ة لال�ستعجال ومل تكن تل ��ك الظروف نتيجة ت�ص� � ّرف ت�سويفي من
جانبها؛ �أو
(ب) عندم ��ا تكون هناك حاجة عاجلة �إىل ال�ش ��يء مو�ضوع اال�شرتاء ،من ج َّراء وقوع
ح ��دث كارثي ،مما يجع ��ل ا�ستخدام املناق�ص ��ة املفتوحة �أو � ِّأي طريقة ا�ش�ت�راء تناف�سية �أخرى
�أ�سلوب ًا غري عملي ب�سبب ما يتطلبه ا�ستخدام تلك الطرائق من وقت؛ �أو
(ج) عندما ترى اجلهة امل�شرتية � َّأن ا�ستخدام � ِّأي طريقة ا�شرتاء تناف�سية �أخرى لي�س
منا�سب ًا حلماية م�صالح الأمن الوطني الأ�سا�سية للدولة.
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 -5يج ��وز للجهة امل�شرتية �أن تقوم باال�شرتاء م ��ن م�صدر واحد ،وفق ًا لأحكام املادة  52من
هذا القانون ،يف الظروف اال�ستثنائية التالية:
(�أ) عندم ��ا ال يكون ال�شيء مو�ضوع اال�ش�ت�راء متاح ًا �إ َّال لدى مو ِّرد �أو مقاول معينَّ� ،أو
يخ�ص ال�ش ��يء مو�ضوع اال�شرتاء ،فال
عندم ��ا تك ��ون ملو ِّرد �أو مقاول معينّ حق ��وق ح�صرية فيما ّ
يوجد خيار �أو بديل معقول ،ويتعذّر من َث ّم ا�ستخدام � ِّأي طريقة ا�شرتاء �أخرى؛ �أو
(ب) عندما تكون هناك حاجة عاجلة ق�صوى �إىل ال�شيء مو�ضوع اال�شرتاء ،من ج ّراء
وقوع حدث كارثي ،فال يكون ا�ستخدام � ِّأي طريقة ا�شرتاء �أخرى �أ�سلوب ًا عملي ًا ،ب�سبب ما يتط ّلبه
ا�ستخدام تلك الطرائق من وقت؛ �أو
(ج) عندم ��ا ت ��رى اجلهة امل�شرتي ��ة ،بعد ا�شرتائها �سلع� � ًا �أو مع ��دات �أو تكنولوجيا �أو
خدم ��ات م ��ن م ��و ِّرد �أو مقاول� ،أنه يج ��ب ا�شرتاء �إم ��دادات �إ�ضافية من ذلك امل ��و ِّرد �أو املقاول
لأ�سب ��اب تتعل ��ق بتوحي ��د املوا�صف ��ات �أو ب�سب ��ب احلاج ��ة �إىل التوافق م ��ع ال�سل ��ع �أو املعدات �أو
التكنولوجيا �أو اخلدمات املوجودة ،وا�ضعة يف اعتبارها فعالية عملية اال�شرتاء الأ�صلية يف تلبية
احتياج ��ات اجلهة امل�شرتية ،وحمدودية حجم عملية اال�شرتاء املعتزمة مقارنة بعملية اال�شرتاء
الأ�صلية ،ومعقولية ال�سعر ،وعدم مالءمة البدائل املتاحة لل�سلع �أو اخلدمات املعنية؛ �أو
(د) عندما ترى اجلهة امل�شرتية � َّأن ا�ستخدام � ِّأي طريقة ا�شرتاء �أخرى لي�س منا�سب ًا
حلماية م�صالح الأمن الوطني الأ�سا�سية للدولة؛ �أو

(ه� �ـ) [رهنا مبوافقة [ ُيد َر ُج هنا ا�سم الهيئ ��ة التي حتددها الدولة امل�شرتعة باعتبارها
الهيئ ��ة امل�س�ؤولة عن �إ�ص ��دار املوافقة] ،و] عقب ن�شر الإ�شعار العلني و�إتاحة فر�صة كافية لإبداء
التعليق ��ات ،عندم ��ا يكون اال�ش�ت�راء من مو ِّرد �أو مق ��اول معينّ �ضروري ًا من �أج ��ل تنفيذ �سيا�سة
اجتماعية-اقت�صادي ��ة له ��ذه الدولة� ،شريط ��ة �أن يكون اال�شرتاء من ذلك امل ��و ِّرد �أو املقاول هو
وحده القادر على تعزيز تلك ال�سيا�سة.

املادة � - 31شروط ا�ستخدام املناق�صة الإلكرتونية
 -1يج ��وز للجهة امل�شرتية �أن تق ��وم باال�شرتاء بوا�سطة املناق�ص ��ة الإلكرتونية وفق ًا لأحكام
الف�صل ال�ساد�س من هذا القانون ،بال�شروط التالية:
مف�ص�ل ً�ا لل�شيء مو�ضوع
(�أ) عندم ��ا ميكن عملي ًا للجه ��ة امل�شرتية �أن ت�ص ��وغ و�صف ًا َّ
اال�شرتاء؛
(ب) عندم ��ا تك ��ون هناك �س ��وق تناف�سية ت�ضم مو ِّردي ��ن �أو مقاولني ُيتو َّق ��ع �أن يكونوا
م� َّؤهلني للم�شاركة يف مناق�صة �إلكرتونية ،مبا يكفل التناف�س الف ّعال؛
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(ج) عندم ��ا تك ��ون املعايري املزم ��ع �أن ت�ستخدمها اجلهة امل�شرتي ��ة يف تقرير العر�ض
املق َّدم الفائز قابلة للتحديد الك ّمي وميكن التعبري عنها مببالغ نقدية.
 -2يج ��وز للجه ��ة امل�شرتي ��ة �أن ت�ستخ ��دم املناق�ص ��ة الإلكرتوني ��ة باعتباره ��ا مرحلة ت�سبق
�إر�س ��اء عقد اال�ش�ت�راء يف طريقة من طرائق اال�شرتاء ح�سبما يك ��ون منا�سب ًا وفق ًا لأحكام هذا
القان ��ون .كما يج ��وز لها �أن ت�ستخدم املناق�صة الإلكرتونية لإر�س ��اء عقد اال�شرتاء يف �إجراءات
اتف ��اق �إط ��اري ينطوي عل ��ى تناف�س يف مرحلة ثانية وفق� � ًا لأحكام هذا القان ��ون .ولكن ال يجوز
ا�ستخ ��دام املناق�صة الإلكرتوني ��ة مبقت�ضى هذه الفقرة �إ َّال يف حال ا�ستيفاء ال�شروط الواردة يف
الفقرة ( 1ج) من هذه املادة.

املادة � - 32شروط ا�ستخدام �إجراءات االتفاق الإطاري
 -1يج ��وز للجهة امل�شرتية �أن تلج�أ �إىل �إجراءات اتفاق �إطاري ،وفق ًا لأحكام الف�صل ال�سابع
من هذا القانون ،عندما ترى:
(�أ) � َّأن احلاج ��ة �إىل ال�شيء مو�ضوع اال�شرتاء ُيتو ّق ��ع �أن تن�ش�أ على نحو غري حم ّدد �أو
على نحو متك ِّرر �أثناء فرتة مع ّينة من الزمن؛ �أو
(ب) � َّأن احلاج ��ة �إىل ال�ش ��يء مو�ض ��وع اال�ش�ت�راء ،بحكم طبيعته ،ق ��د تن�ش�أ على نحو
م�ستعجل �أثناء فرتة مع ّينة من الزمن.
ُ -2ت ��درج اجله ��ة امل�شرتية يف ال�سج ��ل املطلوب مبقت�ضى امل ��ادة  25من ه ��ذا القانون بيان ًا
بالأ�سب ��اب والظروف التي ا�ستندت �إليها يف ت�سوي ��غ اللجوء �إىل �إجراءات االتفاق الإطاري ونوع
االتفاق الإطاري الذي اختارته.

الق�سم الثاين -االلتما�س والإ�شعارات باال�شرتاء

املادة  - 33االلتما�س يف املناق�صة املفتوحة واملناق�صة على مرحلتني واال�شرتاء
بوا�سطة املناق�صة الإلكرتونية
ُ -1تن�شَ ��ر دعوة �إىل امل�شاركة يف املناق�صة املفتوحة �أو املناق�صة على مرحلتني وتُن�شر دعوة
�إىل اال�شرتاء بوا�سطة املناق�صة الإلكرتونية وفق ًا للمادة  53من هذا القانون يف املن�شور املحدد
يف لوائح اال�شرتاء.
 -2تُن�ش ��ر الدع ��وة دولي ًا �أي�ض ًا لكي ّ
يطل ��ع عليها �أكرب عدد ممكن م ��ن املو ِّردين �أو املقاولني
الدوليني.
أحكام هذه املادة عندما تلج�أ اجله ُة امل�شرتية �إىل �إجراءات الت�أهيل الأ َّويل وفق ًا
  -3ال تُط َّبق � ُ
للمادة  18من هذا القانون.
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  -4ال تُلزَ م اجلهة امل�شرتية بالت َكفُّل بن�شر الدعوة وفق ًا للفقرة  2من هذه املادة يف �إجراءات
اال�ش�ت�راء املحل ��ي و�إج ��راءات اال�شرتاء التي ُتق� � ِّرر فيها اجله ��ة امل�شرتية ،بالنظ ��ر �إىل القيمة
رجح
املنخف�ضة لل�شيء مو�ضوع اال�شرتاءَّ � ،أن املو ّردين �أو املقاولني املحليني وحدهم هم الذين ُي َّ
�أن يهتموا بتقدمي عرو�ض فيها.

املادة  - 34االلتما�س يف حاالت املناق�صة املحدودة وطلب عرو�ض
الأ�سعار والتفاو�ض التناف�سي واال�شرتاء من م�صدر واحد:
ا�شرتاط ن�شر �إ�شعار م�سبق باال�شرتاء
�( -1أ) عندم ��ا تقوم اجلهة امل�شرتية باال�شرتاء بوا�سط ��ة املناق�صة املحدودة بنا ًء على
الأ�سب ��اب املب ّين ��ة يف الفقرة �( 1أ) من املادة  29من هذا القان ��ون ،تلتم�س العطاءات من جميع
املو ِّردين واملقاولني املتاح لديهم ال�شيء مو�ضوع اال�شرتاء؛
(ب) عندم ��ا تقوم اجله ��ة امل�شرتية باال�شرتاء بوا�سطة املناق�ص ��ة املحدودة بنا ًء على
الأ�سب ��اب املب ّينة يف الفقرة ( 1ب) من املادة  29من ه ��ذا القانون ،تختار املو ِّردين �أو املقاولني
الذي ��ن تلتم� ��س منهم العط ��اءات على نحو غ�ي�ر متييزي ،وتختار ع ��دد ًا كافي ًا م ��ن املو ِّردين �أو
املقاولني �ضمان ًا للتناف�س الفعال.
 -2عندم ��ا تقوم اجلهة امل�شرتية باال�شرتاء بوا�سطة طلب عرو�ض �أ�سعار وفق ًا للفقرة  2من
امل ��ادة  29من هذا القان ��ون ،تطلب اجلهة امل�شرتية عرو�ض الأ�سعار من �أكرب عدد ممكن عملي ًا
من املو ِّردين �أو املقاولني ،على �أ َّال يق ّل عددهم عن ثالثة.
 -3عندما تقوم اجلهة امل�شرتي ��ة باال�شرتاء بوا�سطة التفاو�ض التناف�سي وفق ًا للفقرة  4من
امل ��ادة  30من ه ��ذا القانون ،جُتري مفاو�ضات م ��ع عدد كاف من املو ِّردي ��ن �أو املقاولني �ضمان ًا
للتناف�س الفعال.
 -4عندما تقوم اجلهة امل�شرتية باال�شرتاء من م�صدر واحد وفق ًا للفقرة  5من املادة  30من
هذا القانون ،تلتم�س اقرتاح ًا �أو عرو�ض �أ�سعار من مو ّرد �أو مقاول واحد.
 -5قب ��ل االلتما� ��س املبا�شر وفق� � ًا لأحكام الفق ��رات  1و 3و 4من هذه امل ��ادة ،تتكفّل اجلهة
كحد
امل�شرتي ��ة بن�شر �إ�شعار باال�ش�ت�راء يف املن�شور املحدد يف لوائح اال�شرتاء .و ُي�ض َّمن الإ�شعارٍّ ،
�أدنى ،املعلومات التالية:
(�أ) ا�سم اجلهة امل�شرتية وعنوانها؛
(ب) ملخ�ص ًا لأه � ِّ�م الأحكام وال�شروط املطلوبة يف عقد اال�شرتاء �أو االتفاق الإطاري
ال ��ذي ُي َربم يف �سي ��اق �إجراءات اال�ش�ت�راء ،ي�شمل طبيع َة وكمي ��ة ال�سلع امل ��راد توريدها ومكان
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ت�سليمه ��ا� ،أو طبيع ��ة وموقع الإن�شاءات امل ��راد تنفيذها� ،أو طبيعة اخلدم ��ات واملوقع الذي ُيراد
يتم فيه توريد ال�سلع �أو �إجناز الإن�شاءات
تقدميه ��ا فيه ،وكذلك الوق ��ت املرغوب �أو امل�شرتط �أن َّ
�أو تقدمي اخلدمات؛
(ج) الإعالن الذي تقت�ضيه املادة  8من هذا القانون؛
(د) طريقة اال�شرتاء املراد ا�ستخدامها.
مقت�ضيات الفقرة  5من هذه املادة يف ح ��االت احلاجة العاجلة امل�شار �إليها يف
  -6ال تُط َّب ��قُ
ُ
الفقرات �( 4أ) و( 4ب) و( 5ب) من املادة  30من هذا القانون.

املادة  - 35االلتما�س يف �إجراءات طلب االقرتاحات
ُ -1تن�شَ ��ر دع ��وة �إىل امل�شارك ��ة يف �إج ��راءات طل ��ب االقرتاح ��ات وفق ًا للفقرت�ي�ن  1و 2من
املادة  33من هذا القانون ،با�ستثناء احلاالت التالية:
(�أ) عندم ��ا تقوم اجلهة امل�شرتية ب�إج ��راءات الت�أهيل الأ َّويل وفقا للمادة  18من هذا
القانون �أو �إجراءات االختيار الأ َّويل وفقا للفقرة  3من املادة  49من هذا القانون؛ �أو
(ب) عندم ��ا تق ��وم اجلهة امل�شرتي ��ة بااللتما� ��س املبا�شر مبوجب ال�ش ��روط املب ّينة يف
الفقرة  2من هذه املادة؛ �أو
(ج) عندما تق ّرر اجلهة امل�شرتية عدم التكفل بن�شر الدعوة وفق ًا للفقرة  2من املادة  33من
هذا القانون يف الظروف امل�شار �إليها يف الفقرة  4من املادة  33من هذا القانون.
 -2يجوز للجهة امل�شرتية �أن تقوم بااللتما�س املبا�شر يف �إجراءات طلب االقرتاحات يف حال
من الأحوال التالية:
(�أ) �أن يكون ال�شيء مو�ضوع اال�شرتاء غري متاح �إ َّال لدى عدد حمدود من املو ِّردين �أو
املقاول�ي�ن� ،شريطة �أن تلتم�س اجلهة امل�شرتية اقرتاحات من جميع �أولئك املو ِّردين �أو املقاولني؛
�أو
(ب) �أن يك ��ون الوق ��ت والتكلفة الالزمان لفح�ص وتقييم ع ��دد كبري من االقرتاحات
غ�ي�ر متنا�سبني مع قيم ��ة ال�شيء املراد �ش ��را�ؤه� ،شريطة �أن تلتم�س اجله ��ة امل�شرتية اقرتاحات
م ��ن عدد كاف من املو ِّردين �أو املقاولني �ضمان ًا للتناف�س الفعال و�أن تختار املو ِّردين �أو املقاولني
الذين تلتم�س منهم اقرتاحات على نحو خالٍ من التمييز؛ �أو
(ج) �أن ينط ��وي اال�ش�ت�راء على معلوم ��ات �سر ّية� ،شريطة �أن تلتم� ��س اجلهة امل�شرتية
اقرتاحات من عدد كاف من املو ِّردين �أو املقاولني �ضمان ًا للتناف�س الفعال.
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ُ -3ت ��درِج اجله ��ة امل�شرتية يف ال�سج ��ل املطلوب مبقت�ضى امل ��ادة  25من ه ��ذا القانون بيان ًا
بالأ�سباب والظروف التي ا�ستندت �إليها لت�سويغ اللجوء �إىل االلتما�س املبا�شر يف �إجراءات طلب
االقرتاحات.
 -4تتكف ��ل اجلهة امل�شرتية بن�شر �إ�شعار باال�شرتاء وفق� � ًا للمتطلبات املب ّينة يف الفقرة  5من
امل ��ادة  34م ��ن ه ��ذا القان ��ون حيثم ��ا تق ��وم بااللتما� ��س املبا�ش ��ر يف �إج ��راءات طل ��ب
االقرتاحات.

الف�صل الثالث -املناق�صة املفتوحة
الق�سم الأول -التما�س العطاءات

املادة �  - 36إجراءات التما�س العطاءات
تلتم� ��س اجلهة امل�شرتية العطاءات بالتكفل بن�شر دعوة �إىل تقدمي العطاءات وفق ًا لأحكام املادة
 33من هذا القانون.

املادة  -37حمتويات الدعوة �إىل تقدمي العطاءات
تُ�ض َّمن الدعوة �إىل تقدمي العطاءات املعلومات التالية:
(�أ) ا�سم اجلهة امل�شرتية وعنوانها؛
(ب) ملخ�ص� � ًا لأهم الأح ��كام وال�شروط املطلوبة يف عقد اال�ش�ت�راء الذي ُيربم نتيجة
لإجراءات اال�شرتاء ،ي�شمل طبيع َة وكمية ال�سلع املراد توريدها ومكان ت�سليمها� ،أو طبيعة وموقع
الإن�ش ��اءات املراد تنفيذه ��ا� ،أو طبيعة اخلدمات واملوقع الذي ُيراد تقدميها فيه ،وكذلك الوقت
يتم فيه توري ُد ال�سلع �أو �إجناز الإن�شاءات �أو تقدمي اخلدمات؛
املرغوب �أو امل�شرتط �أن َّ
(ج) ملخ�ص� � ًا للمعاي�ي�ر والإجراءات التي تُ�ستخ � َ�دم للت�أ ّكد من م�ؤه�ل�ات املو ِّردين �أو
املقاول�ي�ن ،ول ِّأي �أدل ��ة م�ستندية �أو معلومات �أخرى يجب عل ��ى املو ِّردين �أو املقاولني �أن يقدموها
لإثبات م�ؤهالتهم ،مبا يتوافق مع املادة  9من هذا القانون؛
(د) الإعالن الذي تقت�ضيه املادة  8من هذا القانون؛
(هـ) و�سيلة احل�صول على وثائق االلتما�س واملكان الذي ميكن احل�صول عليها فيه؛
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(و) الثمن الذي تتقا�ضاه اجلهة امل�شرتية عن وثائق االلتما�س� ،إن كان لها ثمن؛
(ز) يف ح ��ال تقا�ضي ثمن عن وثائق االلتما� ��س ،و�سيل َة دفع ذلك الثمن والعملة التي
ُيدفَع بها؛
(ح) اللغ َة �أو اللغات التي تُتاح بها وثائق االلتما�س؛
(ط) كيفية تقدمي العطاءات ومكان تقدميها وموعده النهائي.

املادة  -38توفري وثائق االلتما�س
تو ّف ��ر اجله ��ة امل�شرتية وثائق االلتما�س لكل م ��و ّرد �أو مقاول يلبي الدع ��وة �إىل تقدمي العطاءات
وفق� � ًا للإجراءات واملتطلبات املحددة يف تلك الدع ��وة .ويف حال القيام ب�إجراءات ت�أهيل �أويل،
تو ّف ��ر اجله ��ة امل�شرتية جمموعة م ��ن وثائق االلتما�س لكل م ��و ّرد �أو مقاول يكون ق ��د ت� َّأهل �أ َّول ًّيا
ويدف ��ع الثم ��ن املتقا�ض ��ى عن تل ��ك الوثائ ��ق� ،إن كان لها ثمن .ويج ��ب �أ َّال يتج ��اوز الثمن الذي
يج ��وز للجهة امل�شرتية �أن تتقا�ض ��اه مقابل وثائق االلتما�س تكلفة توفري تل ��ك الوثائق للمو ِّردين
�أو املقاولني.

املادة  - 39حمتويات وثائق االلتما�س
تُ�ض َّمن وثائق االلتما�س املعلومات التالية:
ِ
التعليمات اخلا�ص َة ب�إعداد العطاءات؛
(�أ)
(ب) املعاي�ي َ�ر والإج ��راءات الت ��ي تُط َّبق ،وفق ًا لأح ��كام املادة  9من ه ��ذا القانون ،يف
الت�أ ّك ��د م ��ن م� ّؤهالت املو ِّردين �أو املقاولني ويف � ِّأي �إثب ��ات �إ�ضافي ب�ش�أن تلك امل�ؤهالت مبقت�ضى
الفقرة  5من املادة  43من هذا القانون؛
ِ
املتطلبات املتعلق َة بالأدلة امل�ستندية �أو غريها من املعلومات التي يجب �أن يق ّدمها
(ج)
املو ّردون �أو املقاولون لإثبات م�ؤهالتهم؛
(د) و�صف ًا مف�ص ًال لل�شيء مو�ضوع اال�شرتاء ،وفق ًا للمادة  10من هذا القانون ،وكمية
ال�سل ��ع املراد ا�شرتا�ؤها؛ واخلدمات املراد �أدا�ؤها؛ واملكان الذي يراد فيه ت�سليم ال�سلع �أو تنفيذ
الإن�شاءات �أو تقدمي اخلدمات؛ والوقت املرغوب �أو املطلوب توريد ال�سلع �أو �إجناز الإن�شاءات �أو
تقدمي اخلدمات فيه� ،إن وجد؛
بقدر م ��ا تك ��ون معروفة من ُ
�كام و�ش � َ
قبل ل ��دى اجلهة
�روط عقد اال�ش�ت�راءْ ،
(ه� �ـ) �أح � َ
امل�شرتية ،وا�ستمارة العقد التي يوقّع عليها الطرفان� ،إن وجدت؛
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(و) يف ح ��ال ال�سم ��اح ببدائ ��ل خل�صائ� ��ص ال�ش ��يء مو�ض ��وع اال�ش�ت�راء �أو للأحكام
وال�ش ��روط التعاقدي ��ة �أو ملتطلبات �أخرى مب ّينة يف وثائ ��ق االلتما�س ،بيان ًا به ��ذا ال�ش�أن وو�صف ًا
للكيفية التي يجري بها تقييم العطاءات البديلة؛
فح�سب من
(ز) يف ح ��ال ال�سماح للمو ِّردي ��ن �أو املقاولني بتقدمي عطاءات ب�ش�أن جزء
ُ
ال�شيء مو�ضوع اال�شرتاء ،و�صف ًا للجزء الذي يجو ُز تقد ُمي عطاءات ب�ش�أنه �أو الأجزاء التي يجو ُز
تقد ُمي عطاءات ب�ش�أنها؛
(ح) الكيفي َة التي ُي�صاغ بها �سعر العطاء ويعبرَّ بها عنه ،مبا يف ذلك بيان مبا �إذا كان
ال�سع ��ر ي�شمل عنا�صر �أخرى غري تكلفة ال�شيء مو�ضوع اال�شرتاء ذاته ك�أن ي�شمل مثال ما ميكن
تطبيقه من تكاليف نقل وت�أمني ور�سوم جمركية و�ضرائب؛
ِ
العمالت التي �س ُي�صاغ بها �سعر العطاء ويعبرَّ بها عنه؛
(ط) العمل َة �أو
ِ
اللغات التي ُت َع ُّد بها العطاءات ،وفق ًا للمادة  13من هذا القانون؛
(ي) اللغ َة �أو
(ك) � َّأي ا�شرتاطات ت�ضعها اجلهة امل�شرتية ب�ش�أن ُم ِ
�صدر � ِّأي �ضمانة عطاء يتعينّ على
امل ��و ِّرد �أو املقاول مق ّدم العط ��اء �أن يوفّرها وفق ًا للمادة  17من هذا القانون ،وب�ش�أن طبيعة تلك
ال�ضمانة و�شكلها ومقدارها و�أهم �أحكامها و�شروطها الأخرى ،و� ّأي ا�شرتاطات من هذا القبيل
ب�ش�أن ما يتعني على املو ِّرد �أو املقاول الذي ُيربِم عقد اال�شرتاء �أن يوفّره من �ضمانة لتنفيذ ذلك
العقد ،مبا يف ذلك �ضمانات مثل �سندات الكفالة املتعلقة بالأيدي العاملة واملعدات؛
يعدل عطاءه �أو ي�سحبه قبل املوعد النهائي
(ل) �إذا كان ال يجوز للمو ّرد �أو املقاول �أن ِّ
لتقدمي العطاءات من دون فقدان �ضمانة عطائه ،بيان ًا بهذا ال�ش�أن؛
(م) كيفي� � َة تق ��دمي العطاءات ومكان تقدميها وموع ��ده النهائي ،مبا يتوافق مع املادة
 14من هذا القانون؛
(ن) الو�سيل� � َة الت ��ي ميك ��ن به ��ا للمو ّردين �أو املقاول�ي�ن ،مبقت�ضى امل ��ادة  15من هذا
القان ��ون� ،أن ي�ستو�ضحوا عن وثائق االلتما�س ،وبيان ًا مب ��ا �إذا كانت اجلهة امل�شرتية تعتزم عقد
اجتماع للمو ِّردين �أو املقاولني يف هذه املرحلة؛
(� ��س) امل ��د َة التي تكون فيها العطاءات نافذة املفع ��ول ،مبا يتوافق مع املادة  41من هذا
القانون؛
(ع) كيفي� � َة فت ��ح العطاءات ومكان فتحها وتاريخه ووقته ،مبا يتوافق مع املادة  42من
هذا القانون؛
(ف) معاي َري و�إجراءات فح�ص العطاءات بنا ًء على و�صف ال�شيء مو�ضوع اال�شرتاء؛
(�ص) معاي َري و�إجراءات تقييم العطاءات وفق ًا للمادة  11من هذا القانون؛
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(ق) العمل� � َة التي تُ�ستخدم لغر�ض تقييم العط ��اءات ،مبقت�ضى الفقرة  4من املادة 43
م ��ن ه ��ذا القانون ،و�إ َّما �سع َر ال�صرف الذي �سوف ُي�ستخ ��دم لتحويل �أ�سعار العطاءات �إىل تلك
العملة و�إ َّما بيان ًا ب� َّأن �سعر ال�صرف ال�ساري يف تاريخ معينّ والذي تعلنه م�ؤ�س�سة مالية معينة هو
الذي �سوف ُي�ستخدم؛
(ر) �إح � ٍ
�االت مرجعي ًة �إىل هذا القان ��ون و�إىل لوائح اال�شرتاء و�سائر القوانني واللوائح
التي لها �صلة مبا�شرة ب�إجراءات اال�شرتاء ،مبا فيها تلك التي تُط َّبق على اال�شرتاء املنطوي على
معلومات �سر ّية ،واملو�ضع الذي ميكن فيه العثور على تلك القوانني واللوائح؛
(�ش) ا�س � َ�م واحد �أو �أكرث من موظفي اجلهة امل�شرتي ��ة �أو م�ستخدميها امل�أذون لهم ب�أن
يت�صل ��وا مبا�ش ��رة باملو ِّردين �أو املقاولني وب� ��أن يتلقوا منهم مبا�شرة ات�ص ��االت ب�ش�أن �إجراءات
اال�شرتاء ،من دون تدخُّ ل من و�سيط ،واللقب الوظيفي لهذا ال�شخ�ص وعنوانه؛
(ت)  �إ�شع ��ار ًا باحل ��ق ال ��ذي تن�ص عليه امل ��ادة  64من ه ��ذا القان ��ون يف االعرتا�ض �أو
اال�ستئن ��اف ب�ش�أن ما تتخذه اجله ��ة امل�شرتية من قرارات �أو تدابري ُيزعم ب�أنها ال متتثل لأحكام
هذا القانون ،مع معلومات عن مدة فرتة التوقف املط َّبقة ،ويف حال عدم تطبيق � ِّأي فرتة توقّف،
بيان ًا بهذا ال�ش�أن والأ�سباب الداعية �إىل ذلك؛
(ث)  � َّأي �إج ��راءات �شكلية يلزَ م ا�ستيفا�ؤها متى ُقبل العط ��اء املق َّدم الفائز لكي ي�صبح
عقد اال�شرتاء نافذ املفعول ،مبا فيها �إبرام عقد ا�شرتاء كتابي ،وموافقة �سلطة �أخرى مبقت�ضى
امل ��ادة  22من ه ��ذا القانون ،والف�ت�رة التي ُيق� � َّدر �أن يتطلبها احل�صول على تل ��ك املوافقة بعد
�إر�سال الإ�شعار بالقبول ،حيثما يكون ذلك مط ّبق ًا؛
(خ) � َّأي ا�شرتاط ��ات �أخ ��رى تقررها اجلهة امل�شرتية ،مبا يتواف ��ق مع هذا القانون ومع
لوائح اال�شرتاء ،فيما يتعلق ب�إعداد العطاءات وتقدميها و�سائر جوانب �إجراءات اال�شرتاء.

الق�سم الثاين -تقدمي العطاءات

املادة  - 40تقدمي العطاءات
ُ -1تق� � َّدم العطاءات ح�سبما تن� ��ص عليه وثائق االلتما�س فيما يخ�ص كيفية التقدمي ومكانه
وموعده النهائي.
-2

(�أ) ُيق َّدم العطاء كتاب ًة وموقَّع ًا عليه:
‘’1
‘  ’2وفقا ملا حت ّدده اجلهة امل�شرتية يف وثائق االلتما�س من متطلبات تكفل على الأقل
درجة مماثلة من املوثوقية والأمن وال�سالمة وال�سر ّية� ،إذا كان يف � ِّأي �شكل �آخر؛
ويف مظروف خمتوم� ،إذا كان يف �شكل ورقي؛ �أو
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(ب) ت ��ز ِّود اجله� � ُة امل�شرتي ��ة امل ��و ّر َد �أو املقاول ب�إي�ص ��ال ُيبينَّ فيه تاري ��خ ووقت تَ�سلُّم
عطائه؛
(ج) حتافظ اجلهة امل�شرتية على �أمن العطاء و�سالمته و�سر ّيته ،وتكفل عدم فح�ص
حمتوى العطاء �إ َّال بعد فتحه وفق ًا لهذا القانون.
  -3ال ُيفتَح � ُّأي عطاء تت�س ّلمه اجلهة امل�شرتية بعد املوعد النهائي لتقدمي العطاءات ،بل ُيعاد
من دون فتحه �إىل املو ّرد �أو املقاول الذي ق ّدمه.

املادة  - 41فرتة نفاذ مفعول العطاءات؛ وتعديل
العطاءات و�سحبها
-1

تكون العطاءات نافذة املفعول �أثناء الفرتة الزمنية املح ّددة يف وثائق االلتما�س.

�( -2أ) يج ��وز للجهة امل�شرتي ��ة �أن تطلب من املو ِّردين �أو املقاولني ،قبل انق�ضاء فرتة نفاذ
مفع ��ول عطاءاته ��م� ،أن مي ّددوا تلك الفرتة مل ��دة �إ�ضافية حم ّددة .ويجوز للم ��و ّرد �أو املقاول �أن
يرف�ض ذلك الطلب من دون فقدان �ضمانة عطائه؛
(ب) على املو ِّردين �أو املقاولني الذين يوافقون على متديد فرتة نفاذ مفعول عطاءاتهم
�أن مي� � ّددوا ف�ت�رة نفاذ مفعول �ضمانات العطاءات التي ق ّدموه ��ا �أو �أن يتكفّلوا بتمديدها� ،أو �أن
يق ّدموا �ضمانات عطاءات جديدة تغطي الفرتة املم ّددة لنفاذ مفعول عطاءاتهم .و ُيعترب املو ِّرد
�أو املق ��اول الذي مل تمُ � � َّدد �ضمانة عطائه� ،أو الذي مل يق ّدم �ضمانة عطاء جديدة� ،أنه قد َرفَ�ض
طلب متديد فرتة نفاذ مفعول عطائه.
 -3يجوز للمو ّرد �أو املقاول �أن يع ّدل عطاءه �أو ي�سحبه قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات
م ��ن دون فقدان �ضمانة عطائه ،م ��ا مل تن�ص وثائق االلتما�س على خالف ذلك .ويكون التعديل
�أو الإ�شع ��ار بال�سح ��ب نافذ املفع ��ول �إذا ت�س ّلمت ��ه اجلهة امل�شرتي ��ة قبل املوع ��د النهائي لتقدمي
العطاءات.

الق�سم الثالث -تقييم العطاءات

املادة  - 42فتح العطاءات
 -1تُف َت ��ح العط ��اءات يف الوق ��ت املح� � ّدد يف وثائ ��ق االلتما� ��س باعتب ��اره موع ��د ًا نهائي� � ًا
لتقدميه ��ا .وتُفت ��ح العطاءات وفق ًا مل ��ا تن�ص عليه وثائ ��ق االلتما�س ب�ش�أن م ��كان الفتح وكيفيته
و�إجراءاته.
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 -2ت�سم ��ح اجلهة امل�شرتية جلميع املو ِّردين �أو املقاولني الذين ق ّدموا عطاءات� ،أو ملم ّثليهم،
ب�أن ي�شاركوا يف فتح العطاءات.
ُ -3يع َل ��ن ا�س ��م وعن ��وان كل م ��و ّرد �أو مق ��اول ُيف َت ��ح عط ��ا�ؤه و�سع ��ر ذل ��ك العط ��اء �أم ��ام
الأ�شخا� ��ص احلا�ضري ��ن عند فت ��ح العط ��اءات ،وتُب َّلغ تلك الأ�سم ��اء والعناوي ��ن والأ�سعار ،عند
ح�ض ��روا �أو يمُ َّثلوا عند
الطل ��ب� ،إىل املو ِّردي ��ن �أو املقاول�ي�ن الذين ق ّدموا عط ��اءات ولكنهم مل َي ُ
فت ��ح العط ��اءات ،وتُد َر ُج عل ��ى الفور يف �سجل �إج ��راءات اال�شرتاء الذي تقت�ضي ��ه املادة  25من
هذا القانون.

املادة  - 43فح�ص العطاءات وتقييمها
�( -1أ) رهن ��ا ب�أح ��كام الفقرة الفرعية (ب) م ��ن هذه الفقرة ،تَعت�ب�ر اجله ُة امل�شرتية
العط ��ا َء م�ستجيب� � ًا للمتط ّلب ��ات �إذا كان يفي بجمي ��ع املتط ّلبات املب ّينة يف وثائ ��ق االلتما�س وفق ًا
للمادة  10من هذا القانون؛
(ب) يجوز للجهة امل�شرتية �أن تعترب العطاء م�ستجيب ًا للمتط ّلبات حتى �إذا كان يت�ض ّمن
حي ��ود ًا طفيفة ال مت ّثل حتوير ًا جوهري ًا للخ�صائ� ��ص والأحكام وال�شروط وغريها من املتط ّلبات
املب ّين ��ة يف وثائق االلتما�س �أو خروج ًا جوهري ًا عنها� ،أو �إذا كان يت�ض ّمن �أخطاء �أو هفوات ميكن
ت�صحيحها من دون م�سا�س مب�ضمون العطاء .و ُيجرى تقدير ك ّمي ،قدر الإمكان ،ل ِّأي حيود من
هذا القبيل و ُت�ؤخذ تلك احليو ُد يف احل�سبان على النحو املنا�سب لدى تقييم العطاءات.
 -2ترف�ض اجله ُة امل�شرتية العطا َء:

(�أ)
(ب) �إذا مل يقب ��ل امل ��و ِّرد �أو املق ��اول ال ��ذي ق� � ّدم العط ��اء � َّأي ت�صحيح خلط� ��أ ح�سابي
مبقت�ضى املادة  16من هذا القانون؛
(ج) �إذا كان العطاء غري م�ستجيب للمتط ّلبات؛
(د) يف احلاالت الظرف ّية امل�شار �إليها يف املادتني � 20أو  21من هذا القانون.
�إذا كان املو ِّرد �أو املقاول الذي ق ّدم العطاء غري م� ّؤهل؛

�( -3أ) تُق ِّيم اجله ُة امل�شرتية العطاءات التي مل تُرفَ�ض ،بغية الت�أ ّكد من العطاء الفائز،
ح�س ��ب تعريف ��ه الوارد يف الفق ��رة الفرعية (ب) من ه ��ذه الفقرة ،وفق ًا للمعاي�ي�ر والإجراءات
الواردة يف وثائق االلتما�س .وال ُي�ستخدم � ُّأي معيار �أو �إجراء مل يرد يف وثائق االلتما�س؛
(ب) يكون العطا ُء الفائز �أ ًّيا مما يلي:
‘’1

العطا َء الأدنى �سعر ًا ،عندما يكون ال�سع ُر هو املعيا َر الوحيد لإر�ساء العقد؛ �أو
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‘  ’2العط ��ا َء الأك�ث�ر مزايا وال ��ذي ُيتيقَّن من ��ه باال�ستن ��اد �إىل معاي�ي�ر و�إجراءات
التقيي ��م املح َّددة يف وثائق االلتما�س وفق� � ًا للمادة  11من هذا القانون ،عندما
تكون هناك معايري �سعرية ومعايري �أخرى.
 -4عندم ��ا يعبرَّ عن �أ�سعار العط ��اءات بعملتني �أو �أكرث ،تحُ َّول �أ�سع ��ار جميع العطاءات �إىل
ال ُعمل ��ة املحددة يف وثائق االلتما�س ح�سب �سعر ال�صرف املح ّدد يف تلك الوثائق ،عمال بالفقرة
الفرعية (ق) من املادة  39من هذا القانون ،وذلك لغر�ض تقييم العطاءات واملقارنة بينها.
 -5يج ��وز للجه ��ة امل�شرتية� ،سواء قامت ب�إجراءات ت�أهي ��ل �أ َّويل مبقت�ضى املادة  18من هذا
القان ��ون �أم مل تق ��م� ،أن تطلب من املو ِّرد �أو املق ��اول الذي ق ّدم العطاء الذي ُوجد �أنه هو العطاء
ٍ
إجراءات
الفائز مبقت�ضى الفقرة ( 3ب) من هذه املادة� ،أن يعاود �إثبات م� ّؤهالته وفق ًا ملعايري و�
تتوافق مع �أحكام املادة  9من هذا القانون .و ُتبينَّ يف وثائق االلتما�س املعايري والإجراءات املراد
ا�ستخدامه ��ا يف ذلك الإثبات الإ�ض ��ايف .ويف حال القيام ب�إجراءات ت�أهي ��ل �أويل ،تكون معايري
الإثبات هي املعايري نف�سها التي ا�ستُخدمت يف �إجراءات الت�أهيل الأويل.
�  -6إذا ُطل ��ب من امل ��و ّرد �أو املقاول الذي ق ّدم العطاء الفائز �أن يع ��اود �إثبات م�ؤهالته وفق ًا
للفق ��رة  5م ��ن ه ��ذه املادة ولكنه مل يفع ��ل ذلك ،ترف�ض اجله ��ة امل�شرتية ذل ��ك العطاء وتختار
العطاء الفائز الذي يليه ،وفق ًا للفقرة  3من هذه املادة ،من بني العطاءات املتبقية التي ال تزال
ناف ��ذة املفعول ،رهن ًا بح ��ق اجلهة امل�شرتية يف �إلغاء اال�شرتاء وفق� � ًا للفقرة  1من املادة  19من
هذا القانون.

املادة  -44حظر املفاو�ضات مع املو ِّردين �أو املقاولني
مفاو�ضات ب�ي�ن اجلهة امل�شرتية و� ِّأي م ��و ّرد �أو مقاول ب�ش�أن العط ��اء الذي ق ّدمه ذلك
ال جُت� � َرى
ٌ
املو ِّرد �أو املقاول.

الف�صل الرابع� -إجراءات املناق�صة
املحدودة وطلب عرو�ض الأ�سعار
وطلب االقرتاحات غري املقرتن بتفاو�ض
املادة  - 45املناق�صة املحدودة
 -1تلتم� ��س اجله� � ُة امل�شرتية العط ��اءات وفق ًا لأحكام الفقرتني  1و 5م ��ن املادة  34من هذا
القانون.
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�كام الف�صل الثالث من ه ��ذا القانون عل ��ى �إجراءات املناق�ص ��ة املحدودة،
 -2تَنطب ��ق �أح � ُ
با�ستثناء �أحكام املواد من � 36إىل .38

املادة  - 46طلب عرو�ض الأ�سعار
 -1تطل ��ب اجله ��ة امل�شرتية عرو�ض الأ�سع ��ار وفق ًا لأحكام الفقرة  2م ��ن املادة  34من هذا
القانون .ويب َّلغ كل مو ِّرد �أو مقاول ُيلتَم�س منه عر�ض �أ�سعار مبا �إذا كان يجب �أن تُد َرج يف ال�سعر
� ُّأي عنا�ص ��ر �أخ ��رى غري تكاليف ال�ش ��يء مو�ضوع اال�ش�ت�راء نف�سه ،مثل � ِّأي نفق ��ات نقل وت�أمني
ور�سوم جمركية و�ضرائب تنطبق على ذلك.
يقدم عر� ��ض �أ�سعار واحد ًا فق ��ط ،وال ُي�سمح له بتغيري
ُ -2ي�سم ��ح ل ��كل مو ِّرد �أو مق ��اول ب�أن ِّ
عر�ض ��ه .وال جُت� � َرى مفاو�ضات بني اجلهة امل�شرتي ��ة و� ِّأي مو ِّرد �أو مقاول ب�ش� ��أن عر�ض الأ�سعار
الذي ق ّدمه.
 -3يك ��ون عر� ��ض الأ�سعار الفائز ه ��و العر�ض الأدنى �سع ��ر ًا الذي يف ��ي باحتياجات اجلهة
امل�شرتية مثلما هو حم ّدد يف طلب عر�ض الأ�سعار.

املادة  - 47طلب االقرتاحات غري املقرتن بتفاو�ض
 -1تَلتم� ��س اجله� � ُة امل�شرتي ��ة االقرتاح ��ات بوا�سط ��ة التكفّل بن�ش ��ر دع ��وة �إىل امل�شاركة يف
�إجراءات طلب االقرتاحات غري املقرتن بتفاو�ض وفق ًا للفقرة  1من املادة  35من هذا القانون،
تن�ص عليه تلك املادة.
�إ َّال يف حال انطباق ا�ستثناء ُّ
-2

تُ�ض َّم ُن الدعوة ما يلي:

(�أ)

ا�سم اجلهة امل�شرتية وعنوانها؛
َ

(ب) و�صف ًا مف�ص ًال لل�شيء مو�ضوع اال�شرتاء وفق ًا للمادة  10من هذا القانون ،والوقت
واملكان اللذين ُيرغب �أو ُيط َلب توفري ذلك ال�شيء فيهما؛
�كام و�ش ��روط عق ��د اال�شرتاء ،بق ��در ما تك ��ون معروفة من قب � ُ�ل لدى اجلهة
(ج) �أح � َ
امل�شرتية ،وا�ستمارة العقد التي يوقّع عليها الطرفان� ،إن وجدت؛
ُ�ستخدم للت�أ ّكد من م�ؤهالت املو ِّردين �أو املقاولني و� َّأي
(د) املعاي�ي َ�ر والإجراءات التي ت َ
�أدلة م�ستندية �أو معلومات �أخرى يجب �أن يق ّدمها املو ِّردون �أو املقاولون لإثبات م�ؤهالتهم ،وفق ًا
للمادة  9من هذا القانون؛
(هـ) معاي َري و�إجراءات فتح االقرتاحات وفح�صها وتقييمها وفق ًا للمادتني  10و 11من
ه ��ذا القانون ،مبا يف ذلك املتطلبات الدنيا ب�ش�أن اخل�صائ� ��ص التقنية والنوعية واخل�صائ�ص
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املتعلقة بالأداء التي يجب �أن تفي بها االقرتاحات لكي تُعترب م�ستجيبة للمتط ّلبات وفق ًا للمادة 10
م ��ن ه ��ذا القانون ،وبيان� � ًا يفيد ب� �� َّأن االقرتاحات الت ��ي ال تفي بتل ��ك املتط ّلبات �س ��وف تُرف�ض
باعتبارها غري م�ستجيبة للمتطلبات؛

(و)
(ز)
(ح)
(ط)
(ي)
(ك)
-3

إعالن الذي تقت�ضيه املادة  8من هذا القانون؛
ال َ
َ
و�سائل احل�صول على طلب االقرتاحات واملو�ضع الذي ميكن احل�صول عليه منه؛
الثمن الذي تتقا�ضاه اجلهة امل�شرتية مقابل طلب االقرتاحات� ،إن كان له ثمن؛
َ
و�سيل َة دفع ثمن طلب االقرتاحات والعملة التي ُيدفع بها يف حال تقا�ضيه؛
اللغ َة �أو اللغات التي تُتاح بها طلبات االقرتاحات؛
كيفي َة تقدمي االقرتاحات ومكان تقدميها واملوعد النهائي لتقدميها.

طلب االقرتاحات:
تُ�صدر اجله ُة امل�شرتية َ

(�أ) �إىل كل م ��و ِّرد �أو مق ��اول ي�ستجي ��ب للدع ��وة �إىل امل�شارك ��ة يف �إج ��راءات طل ��ب
االقرتاحات غري املقرتن بتفاو�ض ،وفق ًا للإجراءات واملتطلبات املح ّددة فيها� ،إذا كانت الدعوة
قد ُن�شرت وفق ًا لأحكام الفقرة  1من املادة  35من هذا القانون؛
(ب) �إىل كل م ��و ِّرد �أو مق ��اول �أُ ّه ��ل �أ َّول ًّي ��ا وفق ًا للم ��ادة  18من ه ��ذا القانون ،يف حالة
الت�أهيل الأويل؛
(ج) �إىل كل م ��و ِّرد �أو مق ��اول اختارت ��ه اجله ��ة امل�شرتي ��ة ،يف حالة االلتما� ��س املبا�شر
مبقت�ضى الفقرة  2من املادة  35من هذا القانون؛
ويك ��ون ق ��د �س ّدد ثمن طلب االقرتاح ��ات� ،إن كان له ثمن .وال يج ��وز �أن ميثل الثمن الذي
ميك ��ن للجهة امل�شرتي ��ة �أن تفر�ضه مقابل طل ��ب االقرتاحات �سوى تكالي ��ف توفري ذلك الطلب
للمو ِّردين �أو املقاولني.

ُ -4ي�ض َّم � ُ�ن طلب االقرتاحات� ،إ�ضاف ًة �إىل املعلوم ��ات امل�شار �إليها يف الفقرات الفرعية (�أ)
�إىل (هـ) و(ك) من الفقرة  2من هذه املادة ،املعلومات التالية:
(�أ) تعليم � ٍ
موجهة �إىل
�ات ب�ش� ��أن �إعداد االقرتاحات وتقدميها ،مبا يف ذل ��ك تعليمات َّ
يقدم ��وا االقرتاحات �إىل اجلهة امل�شرتي ��ة يف �آن واحد يف مظروفني:
املو ِّردي ��ن �أو املقاول�ي�ن ب�أن ِّ
يحتوي �أحدهما على خ�صائ�ص االقرتاح التقنية والنوعية وخ�صائ�صه املتعلقة بالأداء ،ويحتوي
الآخر على جوانب االقرتاح املالية؛
(ب) و�صف� � ًا للجزء الذي ميكن تقد ُمي اقرتاحات ب�ش�أنه� ،أو الأجزاء التي ميكن تقدمي
اقرتاحات ب�ش�أنها ،يف حال ال�سماح للمو ِّردين �أو املقاولني بتقدمي اقرتاحات ب�ش�أن جزء فح�سب
من ال�شيء مو�ضوع اال�شرتاء؛
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(ج) العمل� � َة �أو العم�ل�ات التي ُي�ص ��اغ بها �سعر االقرتاح ويعبرَّ بها عن ��ه ،والعملة التي
تُ�ستخ � َ�دم لغر�ض تقيي ��م االقرتاحات؛ و�إ َّما �سعر ال�صرف الذي �س ��وف ُي�ستخدم لتحويل �أ�سعار
االقرتاح ��ات �إىل تل ��ك العمل ��ة ،و�إ َّما بيان ًا يفيد ب� �� َّأن �سعر ال�صرف ال�صادر ع ��ن م�ؤ�س�سة مالية
معينة واملعمول به يف تاريخ معني هو الذي �سوف ُي�ستخدم؛
(د) الكيفي� � َة الت ��ي ُي�ص ��اغ بها �سع ��ر االقرتاح ويع�َّبرَرَّ بها عنه ،مبا يف ذل ��ك بيان مبا
�إذا كان ال�سع ��ر �سوف ي�شمل عنا�صر �أخرى غري تكلف ��ة ال�شيء مو�ضوع اال�شرتاء نف�سه ،مثل رد
نفقات النقل �أو الإيواء �أو الت�أمني �أو ا�ستخدام املعدات �أو الر�سوم �أو ال�ضرائب؛
َ
(ه� �ـ)
الو�سائل الت ��ي ميكن بها للمو ِّردي ��ن �أو املقاولني �أن يلتم�س ��وا ،مبقت�ضى املادة 15
م ��ن هذا القان ��ون ،تو�ضيحات ب�ش� ��أن طلب االقرتاح ��ات ،وبيان ًا مبا �إذا كان ��ت اجلهة امل�شرتية
تعتزم عقد اجتماع للمو ّردين �أو املقاولني يف هذه املرحلة؛
(و) �إح � ٍ
�االت مرجعي� � ًة �إىل ه ��ذا القان ��ون و�إىل لوائ ��ح اال�ش�ت�راء و�سائ ��ر القوان�ي�ن
واللوائ ��ح الت ��ي لها �صلة مبا�شرة ب�إج ��راءات اال�شرتاء ،مبا فيها تلك الت ��ي تنطبق على عمليات
اال�ش�ت�راء املنطوي ��ة على معلوم ��ات �سر ّية ،واملو�ضع ال ��ذي ميكن العثور فيه عل ��ى هذه القوانني
واللوائح؛

(ز)
م�ستخدميها امل�أذون لهم
ا�سم موظف واحد �أو �أكرث من موظفي اجلهة امل�شرتية �أو
َ
َ
باالت�صال مبا�شرة باملو ِّردين �أو املقاولني وبتلقي ات�صاالت مبا�شرة منهم فيما يتعلق ب�إجراءات
واللقب الوظيفي لهذا ال�شخ�ص وعنوانه؛
تدخل من و�سيط،
اال�شرتاء ،من دون ُّ
َ
ُ�ص عليه امل ��ادة  64من هذا القان ��ون يف االعرتا�ض �أو
(ح) �إ�شع ��ار ًا باحل ��ق ال ��ذي َتن ُّ
اال�ستئن ��اف ب�ش� ��أن الق ��رارات �أو التدابري التي تتخذه ��ا اجلهة امل�شرتية و ُيزع ��م ب�أنها ال متتثل
لأح ��كام ه ��ذا القان ��ون� ،إىل جانب معلوم ��ات عن مدة ف�ت�رة التوقّف املنطبق ��ة ،ويف حال عدم
انطباق � ِّأي فرتة توقّف ،فبيان ًا بذلك ال�ش�أن والأ�سباب الداعية �إليه؛
(ط) � َّأي �إج ��راءات �شكلية ت�صب ��ح الزمة ما �أن ُيقبل االق�ت�راح الفائز لكي يدخل عقد
اال�ش�ت�راء حيز النفاذ ،مبا يف ذل ��ك ،حيثما يكون منطبق ًا� ،إبرام عقد ا�ش�ت�راء كتابي وموافقة
�سلطة �أخرى عليه وفق ًا للمادة  22من هذا القانون ،والفرتة الزمنية املق َّدر �أن يتطلبها احل�صول
على تلك املوافقة بعد �إر�سال الإ�شعار بالقبول؛
(ي) � َّأي متطلب ��ات �أخ ��رى ق ��د تق ّررها اجله ��ة امل�شرتية وفق� � ًا لهذا القان ��ون وللوائح
اال�شرتاء ب�ش�أن �إعداد االقرتاحات وتقدميها وب�ش�أن �إجراءات اال�شرتاء.
 -5تق ��وم اجله� � ُة امل�شرتي ��ة ،قب ��ل فتح املظاري ��ف التي حتت ��وي عل ��ى اجلوان ��ب املالية من
االقرتاحات ،بفح�ص وتقيي ��م اخل�صائ�ص التقنية والنوعية لالقرتاحات وخ�صائ�صها املتعلقة
بالأداء وفق ًا للمعايري والإجراءات املح ّددة يف طلب االقرتاحات.
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نتائج فح�ص وتقييم اخل�صائ�ص التقنية والنوعية لالقرتاحات وخ�صائ�صها
 -6تُد َرج فور ًا ُ
املتعلقة بالأداء يف �سجل �إجراءات اال�شرتاء.
�ات الت ��ي ال تف ��ي خ�صائ�صها التقني ��ة والنوعية وخ�صائ�صه ��ا املتعلقة
 -7تُعت�ب�ر االقرتاح � ُ
ب ��الأداء باملتطلب ��ات الدنيا ذات ال�صل ��ة اقرتاحات غ�ي�ر م�ستجيبة للمتطلب ��ات وتُرفَ�ض لذلك
ر�س ��ل الإ�شع ��ار بالرف� ��ض و�أ�سب ��اب الرف� ��ض عل ��ى وج ��ه ال�سرع ��ة ،م ��ع املظروف
ال�سب ��ب .و ُي َ
غ�ي�ر املفت ��وح ال ��ذي يحت ��وي عل ��ى جوان ��ب االق�ت�راح املالي ��ة� ،إىل كل م ��و ِّرد �أو مق ��اول معن ��ي
ُر ِف�ض اقرتاحه.
�ات التي تفي خ�صائ�صها التقنية والنوعية وخ�صائ�صها املتعلقة بالأداء
 -8تُعترب االقرتاح � ُ
باملتطلبات الدنيا ذات ال�صلة �أو تفوقها اقرتاحات م�ستجيبة للمتطلبات .وتقوم اجلهة امل�شرتية
على وجه ال�سرعة ب�إبالغ كل مو ِّرد �أو مقاول ق َّدم اقرتاحا من هذا القبيل بالدرجة التي �أحرزتها
خ�صائ� ��ص اقرتاح ��ه التقنية والنوعي ��ة وخ�صائ�صه املتعلقة ب ��الأداء .وتدعو اجله ��ة امل�شرتية
جمي ��ع �أولئك املو ِّردي ��ن �أو املقاولني �إىل جل�سة فتح املظاريف التي حتت ��وي على اجلوانب املالية
القرتاحاتهم.
 -9تُقر�أ الدرجة الت ��ي �أحرزتها اخل�صائ�ص التقنية والنوعية واخل�صائ�ص املتعلقة بالأداء
ل ��كل اقرتاح م�ستجي ��ب للمتطلبات واجلانب املايل املقابل من ذلك االقرتاح يف ح�ضور املو ِّردين
ُوجه �إليهم الدعوة ،وفق ًا للفقرة  8من هذه املادة� ،إىل جل�سة فتح املظاريف
�أو املقاولني الذين ت ّ
التي حتتوي على اجلوانب املالية لالقرتاحات.
 -10تق ��وم اجله ��ة امل�شرتي ��ة مبقارن ��ة اجلوان ��ب املالي ��ة م ��ن االقرتاح ��ات امل�ستجيب ��ة
للمتطلب ��ات وحت� � ّدد على ذل ��ك الأ�سا� ��س االقرتاح الفائ ��ز وفق ًا للمعاي�ي�ر والإج ��راءات املب ّينة
يف طل ��ب االقرتاح ��ات .ويك ��ون االقرتاح الفائ ��ز هو االقرتاح ال ��ذي يح�صل عل ��ى �أف�ضل تقييم
�إجم ��ايل م ��ن حيث ما يل ��ي (�أ) املعاي�ي�ر الأخرى غ�ي�ر ال�سعري ��ة املب ّينة يف طل ��ب االقرتاحات
و(ب) ال�سعر.

الف�صل اخلام�س�  -إجراءات املناق�صة على مرحلتني ،وطلب االقرتاحات
املقرتن بحوار ،وطلب االقرتاحات املقرتن مبفاو�ضات متعاقبة،
والتفاو�ض التناف�سي ،واال�شرتاء من م�صدر واحد
املادة  - 48املناق�صة على مرحلتني
 -1ت�س ��ري �أحكام الف�صل الثالث من هذا القانون عل ��ى �إجراءات املناق�صة على مرحلتني،
ن�صت هذه املادة على حت ّلل جزئي من تلك الأحكام.
�إ َّال �إذا ّ
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 -2تدع ��و وثائ ��ق االلتما� ��س املو ِّردي ��ن �أو املقاول�ي�ن �إىل �أن يق ّدم ��وا ،يف املرحل ��ة الأوىل من
�إج ��راءات املناق�ص ��ة على مرحلت�ي�ن ،عطاءات �أولي ��ة تت�ض ّمن اقرتاحاتهم م ��ن دون ذكر �سعر
العط ��اء .ويجوز �أن تلتم�س وثائق االلتما�س اقرتاحات ب�ش� ��أن اخل�صائ�ص التقنية �أو النوعية �أو
اخل�صائ�ص املتعلقة بالأداء لل�شيء مو�ضوع اال�شرتاء ،وب�ش�أن �أحكام و�شروط التوريد التعاقدية،
وكذل ��ك معلومات عن كفاءة املو ِّردين �أو املقاولني املهنية والتقنية وم� ّؤهالتهم ،حيثما كانت لها
�صلة باملو�ضوع.
 -3يج ��وز للجهة امل�شرتية ،يف املرحلة الأوىل� ،أن جت ��ري مناق�شات مع املو ِّردين �أو املقاولني
الذي ��ن مل تُرف� ��ض عطاءاتهم الأولية مبقت�ض ��ى �أحكام هذا القانون ،ب�ش� ��أن � ٍّأي من جوانب تلك
العط ��اءات .وعندم ��ا جتري اجله ��ة امل�شرتية مناق�ش ��ات مع � ِّأي م ��و ِّرد �أو مق ��اول ،تتيح جلميع
املو ِّردين �أو املقاولني فر�صة مت�ساوية للم�شاركة يف تلك املناق�شات.
�( -4أ) يف املرحل ��ة الثانية من �إجراءات املناق�صة على مرحلتني ،تدعو اجلهة امل�شرتية
جمي ��ع املو ِّردي ��ن �أو املقاولني الذين مل تُرف� ��ض عطاءاتهم الأولية يف املرحل ��ة الأوىل �إىل تقدمي
عط ��اءات نهائية ت�شمل الأ�سعار وذلك ا�ستجاب ًة ل�صيغة منقَّحة من الأحكام وال�شروط اخلا�صة
بعملية اال�شرتاء؛
(ب) ل ��دى تنقيح �أحكام اال�ش�ت�راء و�شروطه ذات ال�صلة ،ال يجوز للجهة امل�شرتية �أن
حت�سن من جوانب و�ص ��ف ال�شيء مو�ضوع
تع � ِّ�دل ال�ش ��يء مو�ضوع اال�شرتاء ،ولكن يج ��وز لها �أن ِّ
اال�شرتاء بالقيام مبا يلي:
‘  ’1ح ��ذف �أو تعديل � ِّأي جانب من اخل�صائ� ��ص التقنية �أو النوعية �أو اخل�صائ�ص
املتعلق ��ة بالأداء لل�شيء مو�ضوع اال�شرتاء ،املن�صو�ص عليها يف البدء ،و�إ�ضافة
� ِّأي خ�صائ�ص جديدة تتوافق مع مقت�ضيات هذا القانون؛
‘  ’2ح ��ذف �أو تعدي ��ل � ِّأي معيار لفح� ��ص العطاءات �أو تقييمه ��ا من�صو�ص عليه يف
الب ��دء ،و�إ�ضافة � ِّأي معي ��ار جديد يتوافق مع مقت�ضيات ه ��ذا القانون ،على �أن
يقت�صر ذلك على احلاالت التي يكون فيها ذلك احلذف �أو التعديل �أو الإ�ضافة
الزم� � ًا ب�سبب ما �أُدخ ��ل من تغيريات عل ��ى اخل�صائ�ص التقني ��ة �أو النوعية �أو
اخل�صائ�ص املتعلقة بالأداء لل�شيء مو�ضوع اال�شرتاء؛
(ج) ُيب َّلغ املو ِّردون �أو املقاولون ،يف الدعوة �إىل تقدمي عطاءاتهم النهائية ،مبا ُيجرى
من حذف �أو تعديل �أو �إ�ضافة مبقت�ضى الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة؛
(د) يج ��وز للم ��و ِّرد �أو املقاول الذي ال يرغب يف تق ��دمي عطاء نهائي �أن ين�سحب من
�إج ��راءات املناق�ص ��ة م ��ن دون �أن َي�س ُق ��ط حقه يف � ِّأي �ضمان ��ة عطاء رمبا يكون ذل ��ك املو ِّرد �أو
املقاول قد �أُلزم بتقدميها؛
(هـ) تُق َّيم العطاءات النهائية من �أجل الت�أ ّكد من العطاء الفائز ح�سب تعريفه الوارد
يف الفقرة ( 3ب) من املادة  43من هذا القانون.
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املادة  - 49طلب االقرتاحات املقرتن بحوار
 -1تلتم� ��س اجله� � ُة امل�شرتية تقد َمي اقرتاحات بوا�سطة التك ّف ��ل بن�شر دعوة �إىل امل�شاركة يف
�إج ��راءات طلب االقرتاحات املقرتن بحوار وفق ًا للفقرة  1من املادة  35من هذا القانون� ،إ َّال يف
حال انطباق ا�ستثناء تن�ص عليه تلك املادة.
-2

تُ�ض َّمن الدعو ُة ما يلي:

(�أ)
ا�سم اجلهة امل�شرتية وعنوانها؛
َ
(ب) و�ص � َ�ف ال�شيء مو�ضوع اال�ش�ت�راء ،بقدر ما يكون معروف ًا ،والوقت واملكان اللذين
ُيرغب �أو ُي�شرتط توفري ذلك ال�شيء فيهما؛
�كام و�ش ��روط عق ��د اال�شرتاء ،بق ��در ما تك ��ون معروفة من قب � ُ�ل لدى اجلهة
(ج) �أح � َ
امل�شرتية ،وا�ستمارة العقد الذي يوقّع عليه الطرفان� ،إن وجدت؛
َ
(د)
املراحل املزمعة للإجراءات؛
(هـ) املعاي َري والإجراءات التي تُ�ستخدم للت�أ ّكد من م� ّؤهالت املو ِّردين �أو املقاولني ،و� َّأي
�أدلة م�ستندية �أو معلومات �أخرى يجب �أن يق ّدمها املو ِّردون �أو املقاولون لإثبات م� ّؤهالتهم ،وفقا
للمادة  9من هذا القانون؛
(و) املتط ّلب � ِ
�ات الدني ��ا الت ��ي يج ��ب �أن تف ��ي به ��ا االقرتاح ��ات لكي تعت�ب�ر م�ستجيبة
للمتط ّلبات وفق ًا للمادة  10من هذا القانون ،وبيان ًا ب� َّأن االقرتاحات التي ال تفي بتلك املتط ّلبات
الدنيا �سوف تُرف�ض باعتبارها غري م�ستجيبة للمتط ّلبات؛
إعالن الذي تقت�ضيه املادة  8من هذا القانون؛
(ز) ال َ
(ح) و�سائ � َ�ل احل�صول على طل ��ب االقرتاحات ،واملو�ضع ال ��ذي ميكن احل�صول عليه
فيه؛
(ط)
الثمن الذي تتقا�ضاه اجلهة امل�شرتية مقابل طلب االقرتاحات� ،إن كان له ثمن؛
َ
َ
و�سائل دفع ذلك الثمن والعملة التي
(ي) يف حال تقا�ضي ثمن عن طلب االقرتاحات،
ُيدفَع بها؛
(ك) اللغ َة �أو اللغات التي يتاح بها طلب االقرتاحات؛
(ل) كيفي َة تقدمي االقرتاحات ومكان تقدميها وموعده النهائي.
 -3لغر�ض احل ّد من عدد املو ِّردين �أو املقاولني الذين �سوف تُط َلب منهم االقرتاحات ،يجوز
للجه ��ة امل�شرتية �أن تقوم ب�إجراءات اختيار �أويل .وت�سري على �إجراءات االختيار الأ َّويل �أحكام
ن�صت هذه
امل ��ادة  18م ��ن هذا القان ��ون ،مع ما يقت�ضيه اخت�ل�اف احلال من تغي�ي�رات� ،إ َّال �إذا ّ
الفقرة على حت ّلل جزئي من تلك الأحكام:
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(�أ) تن� ُّ��ص اجله ُة امل�شرتي ��ة يف وثائق االختيار الأ َّويل على �أنه ��ا لن تطلب اقرتاحات
�إ َّال من عدد حمدود من املو ِّردين �أو املقاولني ،املختارين اختيار ًا �أ َّول ًّيا ،الذين يفون على �أح�سن
وجه مبعايري الت�أ ُّهل املح ّددة يف وثائق االختيار الأويل؛
(ب) ُيح� � َّدد يف وثائق االختي ��ار الأ َّويل العد ُد الأق�صى للمو ِّردين �أو املقاولني املختارين
اختيار ًا �أ َّول ًّيا الذين �سوف تُطلب منهم االقرتاحات ،والكيفية التي �سوف يجري بها اختيار ذلك
احلد� ،ض ��رورة �ضمان التناف�س
الع ��دد .وت�ضع اجله ُة امل�شرتي ��ة يف اعتبارها ،لدى �إر�ساء ذلك ِّ
الف ّعال؛
(ج) تر ّت ��ب اجلهة امل�شرتية درجات املو ِّردي ��ن �أو املقاولني الذين يفون مبعايري الت�أ ُّهل
املح� � ّددة يف وثائق االختي ��ار الأ َّويل وفق ًا لكيفية الرتتيب املب ّينة يف الدع ��وة �إىل االختيار الأ َّويل
ويف وثائق االختيار الأويل؛
(د) تق ��وم اجله� � ُة امل�شرتية باختي ��ار �أ َّويل للمو ِّردين �أو املقاول�ي�ن الذين ح�صلوا على
�أف�ض ��ل درجات الرتتيب حتى بلوغ العدد الأق�صى املب�ّيينّ يف وثائق االختيار الأويل ،على �أ َّال يق ّل
ذلك العدد عن ثالثة� ،إن �أمكن؛
(هـ) تُ�سارع اجله ُة امل�شرتية �إىل �إبالغ كل مو ِّرد �أو مقاول مبا �إذا كان قد اختري اختيار ًا
�أ َّول ًّي ��ا ،وعن ��د الطلب تق ��وم ب�إبالغ املو ِّردي ��ن �أو املقاولني الذي ��ن مل يقع عليه ��م االختيار الأ َّويل
ب�أ�سب ��اب ذل ��ك .وتتيح ل ِّأي �شخ�ص ،عند الطلب� ،أ�سماء جمي ��ع املو ِّردين �أو املقاولني الذين وقع
عليهم االختيار الأويل.
-4

ت ِ
طلب االقرتاحات:
ُ�صدر اجله ُة امل�شرتية َ

(�أ) عندم ��ا تُن�شر دعو ٌة �إىل امل�شاركة يف �إج ��راءات طلب االقرتاحات املقرتن بحوار،
وفق� � ًا لأحكام الفق ��رة  1من املادة  35من هذا القانون� ،إىل كل مو ِّرد �أو مقاول ي�ستجيب للدعوة
وفق ًا للإجراءات واملتط ّلبات املح ّددة يف تلك الدعوة؛
(ب) يف حال ��ة الت�أ ُّه ��ل الأويل� ،إىل كل مو ِّرد �أو مقاول َت� َّأهل ت�أ ُّه ًال �أ َّول ًّيا وفق ًا للمادة 18
من هذا القانون؛
(ج) يف ح ��ال تنظيم �إجراءات اختيار �أويل� ،إىل كل مو ِّرد �أو مقاول وقع عليه االختيار
الأويل ،وفق ًا للإجراءات وال�شروط املح َّددة يف وثائق االختيار الأويل؛
(د) يف حالة االلتما�س املبا�شر مبقت�ضى الفقرة  2من املادة  35من هذا القانون� ،إىل
كل مو ِّرد �أو مقاول اختارته اجله ُة امل�شرتية؛
ويدف ��ع الثم ��ن املتقا�ضى على طلب االقرتاحات� ،إن كان له ثم ��ن .ويجب �أ َّال يتجاوز الثمن الذي
يجوز للجهة امل�شرتية �أن تتقا�ضاه على طلب االقرتاحات تكلفة توفريه للمو ِّردين �أو املقاولني.
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طلب االقرتاحات� ،إ�ضاف ًة �إىل املعلومات امل�شار �إليها يف الفقرات �( 2أ) �إىل (و)
ُ -5ي�ض َّمن ُ
و(ل) من هذه املادة ،املعلومات التالية:
(�أ) تعليمات ب�ش�أن �إعداد االقرتاحات وتقدميها؛
(ب) يف ح ��ال ال�سماح للمو ِّردين �أو املقاولني بتقدمي اقرتاحات ب�ش�أن جزء فح�سب من
ال�ش ��يء مو�ضوع اال�شرتاء ،و�صف ًا للج ��زء الذي ميكن تقد ُمي اقرتاحات ب�ش�أن ��ه �أو الأجزاء التي
ميكن تقد ُمي اقرتاحات ب�ش�أنها؛
(ج) العمل� � َة �أو العم�ل�ات التي ي�صاغ بها �سعر االق�ت�راح �أو يعبرَّ بها عنه ،والعملة التي
ت�ستخ ��دم لغر�ض تقيي ��م االقرتاحات ،و�إ ّما �سعر ال�صرف الذي �س ��وف ي�ستخدم لتحويل �أ�سعار
االقرتاحات �إىل تلك العملة و�إ ّما بيان ًا يفيد ب� َّأن �سعر ال�صرف ال�صادر عن م�ؤ�س�سة مالية مع ّينة
وال�ساري يف تاريخ معينّ هو الذي �سوف ُي�ستخدم؛
(د) الكيفي َة التي ُي�صاغ بها �سعر االقرتاح �أو يعبرَّ بها عنه ،مبا يف ذلك بيان ب�ش�أن ما
�إذا كان ال�سع ��ر �سوف ي�شمل عنا�صر �أخرى غري تكلف ��ة ال�شيء مو�ضوع اال�شرتاء نف�سه ،مثل ر ّد
نفقات النقل �أو الإيواء �أو الت�أمني �أو ا�ستخدام املعدات �أو الر�سوم �أو ال�ضرائب؛
(ه� �ـ) الو�سائ � َ�ل الت ��ي ميك ��ن به ��ا للمو ِّردين �أو املقاول�ي�ن ،مبقت�ضى امل ��ادة  15من هذا
القان ��ون� ،أن يلتم�س ��وا �إي�ضاحات لطلب االقرتاحات ،وبيان ًا ب�ش� ��أن ما �إذا كانت اجلهة امل�شرتية
تعتزم عقد اجتماع للمو ِّردين �أو املقاولني يف هذه املرحلة؛
(و) � َّأي عنا�ص ��ر لو�ص ��ف ال�ش ��يء مو�ض ��وع اال�ش�ت�راء� ،أو � َّأي �أحكام �أو �ش ��روط لعقد
مما لن يكون خا�ضع ًا للحوار �أثناء الإجراءات؛
اال�شرتاءّ ،
(ز) يف حال اعتزام اجلهة امل�شرتية احل َّد من عدد املو ِّردين �أو املقاولني الذين �سوف
تدعوهم �إىل امل�شاركة يف احلوار ،العدد الأدنى لأولئك املو ِّردين �أو املقاولني ،الذي يجب �أ َّال يق َّل
ع ��ن ثالثة �إن �أمكن ،وعددهم الأق�صى� ،إن اقت�ض ��ى الأمر واملعايري والإجراءات ،طبق ًا لأحكام
هذا القانون ،التي �سوف ُت َّتبع يف اختيار هذا العدد؛
(ح) معاي َري و�إجراءات تقييم االقرتاحات وفق ًا للمادة  11من هذا القانون؛
(ط) � ٍ
إحاالت مرجعي� � ًة �إىل هذا القانون و�إىل لوائح اال�شرتاء و�سائر القوانني واللوائح
الت ��ي لها �صلة مبا�شرة ب�إج ��راءات اال�شرتاء ،مبا فيها تلك التي ت�س ��ري على عمليات اال�شرتاء
املنطوية على معلومات �سر ّيةِ ،
واملو�ضع الذي ميكن فيه العثور على تلك القوانني واللوائح؛
ا�سم موظف واحد �أو �أكرث من موظفي اجلهة امل�شرتية �أو م�ستخدميها امل�أذون لهم
(ي)
َ
باالت�صال مبا�شرة باملو ِّردين �أو املقاولني وبتلقّي ات�صاالت مبا�شرة منهم فيما يتعلق ب�إجراءات
اال�شرتاء ،من دون تدخُّ ل من و�سيط ،واللقب الوظيفي لهذا ال�شخ�ص وعنوانه؛
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(ك) �إ�شع ��ار ًا باحل ��ق ال ��ذي تن� ّ��ص عليه امل ��ادة  64من ه ��ذا القان ��ون يف االعرتا�ض
�أو اال�ستئن ��اف ب�ش� ��أن الق ��رارات �أو التداب�ي�ر الت ��ي تتخذه ��ا اجله ��ة امل�شرتي ��ة و ُيزع ��م ب�أنه ��ا
ال متتث ��ل لأح ��كام ه ��ذا القان ��ون� ،إىل جان ��ب معلوم ��ات ع ��ن م ��دة ف�ت�رة التو ّق ��ف املنطبق ��ة؛
ويف ح ��ال ع ��دم انطب ��اق � ِّأي ف�ت�رة تو ّق ��ف ،فبيان� � ًا به ��ذا ال�ش� ��أن والأ�سب ��اب الداعي ��ة
�إىل ذلك؛
(ل) � َّأي �إج ��راءات �شكلي ��ة ت�صبح الزم ��ة ما �أن ُيقبل العر� �ُ�ض الفائز لكي يدخل عقد
اال�ش�ت�راء ح ّيز النفاذ ،مبا يف ذل ��ك ،حيثما يكون منطبق ًا� ،إبرام عق ��د ا�شرتاء كتابي وموافقة
�سلطة �أخرى عليه وفق ًا للمادة  22من هذا القانون ،والفرتة الزمنية املق َّدر �أن يتط ّلبها احل�صول
على تلك املوافقة بعد �إر�سال الإ�شعار بالقبول؛
(م)  � َّأي متطلب ��ات �أخ ��رى ق ��د تق ّررها اجله ��ة امل�شرتية وفق� � ًا لهذا القان ��ون وللوائح
اال�شرتاء ب�ش�أن �إعداد االقرتاحات وتقدميها وب�ش�أن �إجراءات اال�شرتاء.
�( -6أ) تفح� ��ص اجله ُة امل�شرتي ��ة كل االقرتاحات الت ��ي تتلقّاها قيا�س ًا عل ��ى املتط ّلبات
الدني ��ا املح� � ّددة ،وترف� ��ض كل اقرتاح ال يف ��ي بتلك املتط ّلب ��ات الدنيا باعتباره غ�ي�ر م�ستجيب
للمتط ّلبات؛
حد �أق�صى لع ��دد املو ِّردين �أو املقاولني الذين ميكن دعوتهم
(ب) عندم ��ا يتق َّرر و�ض ُع ٍّ
ِ
االقرتاحات امل�ستجيبة للمتط ّلبات ذلك احل َّد الأق�صى،
�إىل امل�شارك ��ة يف احلوار ،ويتجاوز عد ُد
ً
تخت ��ا ُر اجله ُة امل�شرتية العد َد الأق�ص ��ى من االقرتاحات امل�ستجيبة وفق� �ا للمعايري والإجراءات
املح ّددة يف طلب االقرتاحات؛
(ج) ُي�سا َرع �إىل �إر�سال �إ�شعار بالرف�ض و�أ�سباب الرف�ض �إىل كل مو ِّرد �أو مقاول ُرف�ض
اقرتاحه.
 -7تدعو اجله ُة امل�شرتية كل مو ِّرد �أو مقاول ق َّدم اقرتاح ًا م�ستجيب ًا للمتط ّلبات ،يف حدود � ِّأي
ع ��دد �أق�صى منطبق� ،إىل امل�شارك ��ة يف احلوار .وتتكفّل اجلهة امل�شرتية ب�أن يكون عدد املو ِّردين
�أو املقاول�ي�ن املدعوي ��ن �إىل امل�شاركة يف احل ��وار ،الذي يجب �أ َّال يق َّل عن ثالث ��ة �إن �أمكن ،كافي ًا
ل�ضمان التناف�س الف ّعال.
-8

ُيجري احلوا َر ممثلو اجلهة امل�شرتية نف�سهم على نحو متزامن.

تعدل اجله ُة امل�شرتية ال�شيء مو�ضوع اال�شرتاء ،وال � َّأي معيار ت�أهيل
�  -9أثناء �سري احلوار ،ال ِّ
�أو تقييم ،وال � َّأي متط ّلبات دنيا مق َّررة مبقت�ضى الفقرة ( 2و) من هذه املادة ،وال � َّأي عن�صر من
عنا�ص ��ر و�صف ال�شيء مو�ضوع اال�شرتاء ،وال � َّأي حك ��م �أو �شرط يف عقد اال�شرتاء لي�س خا�ضع ًا
للحوار ،ح�سبما ورد يف طلب االقرتاحات.
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ُّ �  -10أي متط ّلب ��ات �أو توجيهات �أو وثائ ��ق �أو تو�ضيحات �أو معلومات �أخرى تتو ّلد �أثناء احلوار،
ُر�سل يف الوقت نف�سه وعلى َق َدم امل�ساواة �إىل
وتر�سلها اجلهة امل�شرتية �إىل � ِّأي مو ِّرد �أو مقاول ،ت َ
املعلومات خا�ص ًة
جمي ��ع املو ِّردي ��ن �أو املقاولني الآخرين امل�شارك�ي�ن يف احلوار ،ما مل تكن تل ��ك
ُ
بذل ��ك املو ِّرد �أو املقاول �أو حم�صورة فيه� ،أو ما مل يكن �إر�سالها خمالف ًا لأحكام ال�سر ّية الواردة
يف املادة  24من هذا القانون.
 -11عق ��ب احلوار ،تطلب اجله ُة امل�شرتية �إىل كل مو ِّرد �أو مقاول يظ ّل م�شارك ًا يف الإجراءات
تقدمي عر�ضه الأف�ضل والنهائي فيما يتعلق بجميع جوانب اقرتاحه .ويكون الطلب كتابيا وتحُ َّدد
فيه كيفية ومكان تقدمي ذلك العر�ض الأف�ضل والنهائي واملوعد النهائي لتقدميه.
  -12ال جُت� � َرى مفاو�ض ��ات بني اجله ��ة امل�شرتية و� ٍّأي م ��ن املو ِّردين �أو املقاول�ي�ن ب�ش�أن عر�ضه
الأف�ضل والنهائي.
يلبي على �أح�سن وجه احتياجات اجلهة امل�شرتية،
العر�ض الفائز هو
 -13يكون
ُ
َ
العر�ض الذي ّ
التي ُح ِّددت وفقا ملا ورد يف طلب االقرتاحات من معايري و�إجراءات خا�صة بتقييم االقرتاحات.

املادة  - 50طلب االقرتاحات املقرتن مبفاو�ضات متعاقبة
�كام الفقرات � 1إىل  7من املادة  47من هذا القانون ،مع ما يقت�ضيه اختالف
 -1ت�س ��ري �أح � ُ
احلال م ��ن تغيريات ،على اال�شرتاء الذي ُيجرى بوا�سطة طلب االقرتاحات املقرتن مبفاو�ضات
ن�صت هذه املادة على حت ّلل جزئي من تلك الأحكام.
متعاقبة� ،إ َّال �إذا ّ
وخ�صائ�صها املتعلق ُة بالأداء
خ�صائ�صها التقني ُة والنوعية
�ات التي تفي
 -2تُعترب االقرتاح � ُ
ُ
ُ
ُ
ّ
ً
َ
وحتدد اجلهة امل�شرتي ��ة درجة ترتيب كل
باملتط ّلب ��ات الدنيا �أو تفوقه ��ا م�ستجيبة للمتطلب ��اتِّ .
اق�ت�راح م�ستجي ��ب للمتط ّلبات وفق ًا مل ��ا ورد يف طلب االقرتاحات من معاي�ي�ر و�إجراءات لتقييم
االقرتاحات ،وتقوم مبا يلي:
(�أ) تب ِّل� � ُغ على وج ��ه ال�سرعة ك َّل مو ِّرد �أو مق ��اول ق َّدم اقرتاح ًا م�ستجيب� � ًا للمتط ّلبات
خ�صائ�ص اقرتاحه التقني ُة والنوعية وخ�صائ�صه املتعلقة بالأداء
بالدرجة التي ح�صل ��ت عليها
ُ
وبرتتيب اقرتاحه؛
(ب) تدع ��و امل ��و ِّر َد �أو املق ��اول ال ��ذي ح�ص ��ل عل ��ى �أف�ضل ترتي ��ب وفق ًا لتل ��ك املعايري
والإجراءات �إىل مفاو�ضات ب�ش�أن اجلوانب املالية من اقرتاحه؛
(ج) تُع ِل ��م �سائر املو ِّردي ��ن �أو املقاولني الذين ق ّدموا اقرتاح ��ات م�ستجيبة للمتط ّلبات
ب�أن ��ه قد ُينظر يف التفاو�ض معهم ب�ش� ��أن اقرتاحاتهم �إذا مل ت�ؤ ِّد املفاو�ضات مع املو ِّرد �أو املقاول
ذي (املو ِّردين واملقاولني ذوي) الرتتيب الأف�ضل �إىل �إبرام عقد ا�شرتاء.
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�  -3إذاتبينَّ للجهةامل�شرتية� َّأناملفاو�ضاتمعاملو ِّرد�أواملقاولالذي ُدعيمبقت�ضىالفقرة(2ب)
م ��ن هذه املادة لن ت�ؤدي �إىل �إبرام عقد ا�ش�ت�راء� ،أَع َل َمت اجله ُة امل�شرتية ذلك املو ِّر َد �أو املقاول
ب�أنها تنهي املفاو�ضات.
 -4تدع ��و اجله ُة امل�شرتية بعدئذ املو ِّر َد �أو املقاولَ ال ��ذي ح�صل على ثاين �أف�ضل ترتيب �إىل
التفاو� ��ض؛ و�إذا مل ت� ��ؤ ِّد املفاو�ض ��ات مع ذل ��ك املو ِّرد �أو املق ��اول �إىل �إبرام عق ��د ا�شرتاءَ ،د َعت
اجله� � ُة امل�شرتية املو ِّردين �أو املقاول�ي�ن الآخرين الذين ما زالوا م�شاركني يف �إجراءات اال�شرتاء
تتو�صل �إىل �إبرام عقد ا�ش�ت�راء �أو ترف�ض كل
�إىل التفاو� ��ض ،ح�س ��ب ت�سل�سل ترتيبه ��م� ،إىل �أن ّ
االقرتاحات املتبقّية.
�  -5أثن ��اء �س�ي�ر املفاو�ضات ،ال يج ��وز للجهة امل�شرتي ��ة �أن تع ّدل ال�شيء مو�ض ��وع اال�شرتاء،
والَّ � أي معي ��ار م ��ن معاي�ي�ر الت�أهي ��ل �أو الفح� ��ص �أو التقيي ��م ،مبا يف ذل ��ك � ُّأي متط ّلب ��ات دنيا
مق� � ّررة ،و� َّأي عن�ص ��ر من عنا�صر و�ص ��ف ال�شيء مو�ض ��وع اال�شرتاء �أو �أ ًّيا م ��ن �أحكام و�شروط
عق ��د اال�شرتاء غري اجلوانب املالي ��ة لالقرتاحات التي تخ�ضع للمفاو�ضات ح�سبما ورد يف طلب
االقرتاحات.
تعيد فتح باب التفاو�ض مع � ِّأي م ��و ِّرد �أو مقاول �سبق لها �أن
  -6ال يج ��وز للجه ��ة امل�شرتية �أن َ
التفاو�ض معه.
�أنهت
َ

املادة  - 51التفاو�ض التناف�سي
 -1ت�س ��ري �أحكام الفق ��رات  3و 5و 6من امل ��ادة  34من هذا القانون عل ��ى الإجراءات التي
ت�سبق املفاو�ضات.
ُّ �  -2أي متط ّلبات �أو توجيهات �أو وثائق �أو تو�ضيحات �أو معلومات �أخرى ذات �صلة باملفاو�ضات
تر�سله ��ا اجله ��ة امل�شرتية �إىل � ِّأي م ��و ِّرد �أو مقاول قب ��ل املفاو�ضات �أو �أثناءه ��ا تُر�سل يف الوقت
ذات ��ه وعلى َق َدم امل�ساواة �إىل جميع املو ِّردين �أو املقاول�ي�ن الآخرين الذين يتفاو�ضون مع اجلهة
امل�شرتي ��ة ب�ش� ��أن اال�شرتاء ،ما مل تكن تلك املعلومات خا�صة بذلك املو ِّرد �أو املقاول �أو حم�صورة
فيه� ،أو ما مل يكن �إر�سالها خمالف ًا لأحكام ال�سر ّية الواردة يف املادة  24من هذا القانون.
 -3عق ��ب �إمتام املفاو�ضات ،تطلب اجله� � ُة امل�شرتية �إىل كل مو ِّرد �أو مقاول يظل م�شارك ًا يف
الإج ��راءات �أن يق� � ّدم ،بحلول تاريخ معينّ ،عر�ضه الأف�ضل والنهائ ��ي فيما يتعلق بجميع جوانب
اقرتاحه.
�ات ب�ي�ن اجلهة امل�شرتية و� ٍّأي م ��ن املو ِّردين �أو املقاول�ي�ن ب�ش�أن عر�ضه
  -4ال جُت� � َرى مفاو�ض � ٌ
الأف�ضل والنهائي.
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يك ��ون العر� �ُ�ض الفائز هو العر� َ��ض الذي يلب ��ي احتياجات اجلهة امل�شرتي ��ة على �أح�سن

املادة  - 52اال�شرتاء من م�صدر واحد
�كام الفق ��رات � 4إىل  6من امل ��ادة  34من ه ��ذا القانون على الإج ��راءات التي ت�سبق
ت�س ��ري �أح � ُ
التما� ��س اق�ت�راح �أو طل ��ب عرو�ض �أ�سعار م ��ن مو ِّرد �أو مق ��اول واحد .وجتري اجله ��ة امل�شرتية
مفاو�ض ��ات مع املو ِّرد �أو املقاول الذي ُيلتم�س من ��ه االقرتاح �أو طلب عرو�ض الأ�سعار ،ما مل تكن
تلك املفاو�ضات غري ممكنة عملي ًا يف الظروف املحيطة بعملية اال�شرتاء املعنية.

الف�صل ال�ساد�س -املناق�صات الإلكرتونية
املادة  - 53املناق�صة الإلكرتونية كو�سيلة ا�شرتاء قائمة
بذاتها
 -1تلتم� ��س اجله� � ُة امل�شرتية العط ��اءات ب�أن تتكف ��ل بن�شر دع ��وة �إىل امل�شارك ��ة يف املناق�صة
الإلكرتونية وفق ًا للمادة  33من هذا القانون .وتُ�ض َّم ُن الدعو ُة ما يلي:
ا�سم اجلهة امل�شرتية وعنوانها؛
(�أ)
َ
(ب) و�صف� � ًا مف�ص�ل ً�ا لل�شيء مو�ض ��وع اال�شرتاء ،وفق� � ًا للمادة  10من ه ��ذا القانون،
والوقت واملكان اللذين ُيرغب �أو ُيطلب توفري ذلك ال�شيء فيهما؛
�كام و�ش ��روط عق ��د اال�شرتاء ،بق ��در ما تك ��ون معروفة من قب � ُ�ل لدى اجلهة
(ج) �أح � َ
امل�شرتية ،وا�ستمارة العقد الذي �سيو ِّقع عليه الطرفان� ،إن وجِ دت؛
إعالن الذي تقت�ضيه املادة  8من هذا القانون؛
(د) ال َ
(ه� �ـ) املعاي�ي َ�ر والإجراءات التي تُ�ستخدم للت�أكد من م�ؤهالت املو ِّردين �أو املقاولني و� َّأي
�أدل ��ة م�ستندية �أو معلومات �أخرى يجب �أن يقدمها املو ِّردون �أو املقاولون لإثبات م�ؤهالتهم وفق ًا
للمادة  9من هذا القانون؛

(و)
اال�شرتاء؛

املعاي َري والإجراءات اخلا�صة بفح�ص العطاءات بناء على و�صف ال�شيء مو�ضوع

(ز) املعاي َري والإجراءات اخلا�صة بتقييم العطاءات وفق ًا للمادة  11من هذا القانون،
مبا يف ذلك � ُّأي �صيغة ريا�ضية �سوف تُ�ستخدم يف �إجراءات التقييم �أثناء املناق�صة؛
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(ح) الكيفي َة التي ُي�صاغ بها �سع ُر العطاء ويعبرَّ بها عنه ،مبا يف ذلك بيان مبا �إذا كان
ال�سع ��ر �سوف ي�شمل عنا�صر �أخرى غري تكلفة ال�شيء مو�ضوع اال�شرتاء ذاته ،مثل ما قد َينطبق
من تكاليف نقل وت�أمني ور�سوم جمركية و�ضرائب؛
(ط) العمل َة �أو العمالت التي ُي�صاغ بها �سع ُر العطاء ويعبرَّ بها عنه؛
(ي) العد َد الأدنى للمو ِّردين �أو املقاولني الذين يلزم �أن ي�سجلوا �أنف�سهم يف املناق�صة
لكي جُت َرى املناق�ص ُة ،على �أن يكون ذلك العد ُد كافي ًا ل�ضمان التناف�س الف ّعال؛
حد على عدد املو ِّردين �أو املقاولني
[(ك)  �إذا فُر� ��ض ،وفق ًا للفقرة  2من هذه املادةُّ � ،أي ٍّ
ي�سجلوا �أنف�سهم يف املناق�صة ،العد َد الأق�صى ذا ال�صلة واملعايري والإجراءات
الذين ميك ��ن �أن ّ
التي �سوف ُت َّتبع يف اختيار ذلك العدد ،مبا يتوافق مع الفقرة  2من هذه املادة؛]
(ل) كيفي� � َة الو�ص ��ول �إىل املناق�ص ��ة ،مبا يف ذل ��ك املعلومات املنا�سب ��ة خلط الو�صل
املبا�شر باملناق�صة؛
(م) املوع � َ�د النهائ ��ي الذي يجب فيه على املو ِّردين �أو املقاولني �أن ي�سجلوا �أنف�سهم يف
املناق�صة ،ومتطلبات ذلك الت�سجيل؛
مقدمي العطاءات عند فتح
(ن) تاري ��خَ ووقت فتح املناق�صة ،ومتطلبات حتديد هوية ِّ
املناق�صة؛
(�س) املعاي َري التي حتكم �إقفال املناق�صة؛
ملقدمي
(ع) �سائ� � َر قواعد �إج ��راء املناق�صة ،مبا يف ذلك املعلومات الت ��ي �سوف تُتاح ِّ
العط ��اءات �أثناء �س�ي�ر املناق�صة ،واللغة التي �س ��وف تُق َّدم بها تلك املعلوم ��ات ،وال�شروط التي
يقدموا عطاءاتهم مبقت�ضاها؛
ملقدمي العطاءات �أن ِّ
ميكن ِّ
(ف) �إح � ٍ
�االت مرجعي ًة �إىل هذا القانون و�إىل لوائح اال�شرتاء و�سائر القوانني واللوائح
الت ��ي لها �صلة مبا�ش ��رة ب�إجراءات اال�شرتاء ،مبا فيها تلك الت ��ي تَنطبق على عمليات اال�شرتاء
املنطوية على معلومات �سر ّية ،واملو�ضع الذي ميكن فيه العثور على هذه القوانني واللوائح؛
(�ص) الو�سائ � َ�ل الت ��ي ميكن به ��ا للمو ِّردين �أو املقاول�ي�ن �أن ي�ستو�ضحوا ع ��ن املعلومات
املتعلقة ب�إجراءات اال�شرتاء؛
(ق) ا�س � َ�م موظ ��ف واحد �أو �أكرث من موظفي اجلهة امل�شرتي ��ة �أو م�ستخدميها امل�أذون
له ��م باالت�ص ��ال مبا�ش ��رة باملو ِّردين �أو املقاول�ي�ن وبتلقي ات�ص ��االت مبا�شرة منه ��م فيما يتعلق
ب�إجراءات اال�ش�ت�راء ،قبل املناق�صة وبعدها ،من دون تدخُّ ل من و�سيط ،واللقب الوظيفي لهذا
ال�شخ�ص وعنوانه؛
(ر) �إ�شع ��ار ًا باحل ��ق الذي تن� ��ص عليه املادة  64م ��ن هذا القان ��ون يف االعرتا�ض �أو
زع ��م ب�أنها ال متتثل
اال�ستئن ��اف ب�ش� ��أن الق ��رارات �أو التدابري التي تتخذه ��ا اجلهة امل�شرتية و ُي َ
لأح ��كام ه ��ذا القان ��ون� ،إىل جانب معلوم ��ات عن مدة ف�ت�رة التوقف املنطبق ��ة ،ويف حال عدم
انطباق � ِّأي فرتة توقّف ،فَبيان ًا بذلك ال�ش�أن والأ�سباب الداعية �إليه؛
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(� ��ش) � َّأي �إجراءات �شكلي ��ة تُ�صبح الزم ًة بعد املناق�صة لكي يدخ ��ل عق ُد اال�شرتاء حيز
النف ��اذ ،مبا فيها الت�أكد عند االقت�ضاء من امل�ؤهالت �أو مدى اال�ستجابة للمتطلبات وفق ًا للمادة
 57من هذا القانون ،و�إبرام عقد ا�شرتاء كتابي مبقت�ضى املادة  22من هذا القانون؛
(ت) � َّأي متطلبات �أخ ��رى تقررها اجلهة امل�شرتية ب�ش�أن �إجراءات اال�شرتاء وفق ًا لهذا
القانون وللوائح اال�شرتاء.
[  -2ال يج ��وز للجه ��ة امل�شرتية �أن تفر�ض حد ًا �أق�صى على ع ��دد املو ِّردين �أو املقاولني الذين
ميك ��ن ت�سجيله ��م يف املناق�صة الإلكرتونية �إ َّال بقدر ما ت�ستلزمه ح ��دود القدرة املتاحة يف نظام
�سي�سجلون يف املناق�صة.
ات�صاالته ��ا ،وعليه ��ا �أن تختار دون متييز املو ِّردين �أو املقاولني الذي ��ن
َّ
و ُت ��درج اجلهة امل�شرتي ��ة يف ال�سجل املطلوب مبقت�ضى املادة  25من هذا القانون بيان ًا بالأ�سباب
والظروف التي ا�ستندت �إليها يف ت�سويغ فر�ض ذلك احلد الأق�صى].
 -3يجوز للجهة امل�شرتية �أن تق ِّرر ،على �ضوء ظروف عملية اال�شرتاء املعنية� ،إجراء فح�ص
�أو تقيي ��م للعط ��اءات الأولية قب ��ل املناق�صة الإلكرتوني ��ة .ويف تلك احلالة ،تُ�ض َّم ��ن الدعوة �إىل
املناق�صة� ،إ�ضافة �إىل املعلومات الواردة يف الفقرة  1من هذه املادة ،ما يلي:
(�أ) دع ��و ًة �إىل تقدمي عط ��اءات �أولية� ،إىل جان ��ب تعليمات ب�ش�أن كيفي ��ة �إعداد تلك
العطاءات؛
(ب) كيفي َة ومكان تقدمي العطاءات الأولية واملوعد النهائي لتقدميها.
 -4حينم ��ا تكون املناق�صة الإلكرتونية م�سبوقة بفح� ��ص �أو تقييم للعطاءات الأولية ،تُ�سارع
اجلهة امل�شرتية بعد االنتهاء من فح�ص العطاءات الأولية �أو تقييمها �إىل:
(�أ) �إر�سال الإ�شعار بالرف�ض ،مع بيان �أ�سباب الرف�ض� ،إىل كل مو ِّرد �أو مقاول ُرف�ض
عطا�ؤه الأويل؛
(ب) توجي ��ه دع ��وة �إىل املناق�ص ��ة �إىل كل م ��و ِّرد �أو مقاول م�ؤهل يك ��ون عطا�ؤه الأ َّويل
م�ستجيب ًا للمتطلبات ،مع توفري كل املعلومات الالزمة للم�شاركة يف املناق�صة؛
(ج) حينم ��ا يكون قد �أُج ��ري تقييم العطاءات الأولية ،تُ�ش َف ��ع كل دعوة �إىل املناق�صة
توجه �إليه الدعوة.
�أي�ضا بنتيجة التقييم فيما يخ�ص املو ِّرد �أو املقاول الذي ّ

املادة  - 54املناق�صة الإلكرتونية كمرحلة ت�سبق �إر�ساء
عقد اال�شرتاء
 -1عندم ��ا تُ�ستخ � َ�د ُم مناق�ص� � ٌة �إلكرتونية كمرحلة ت�سب ��ق �إر�ساء عقد اال�ش�ت�راء يف �إحدى
طرائ ��ق اال�ش�ت�راء ،ح�س ��ب االقت�ض ��اء� ،أو يف �إج ��راءات اتف ��اق �إط ��اري تنط ��وي عل ��ى تناف�س
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يف مرحل ��ة ثاني ��ة ،تُب ِّل� � ُغ اجله� � ُة امل�شرتي ��ة املو ِّردي ��ن �أو املقاول�ي�ن ،عندم ��ا تلتم� ��س لأول م ��رة
م�شاركته ��م يف �إج ��راءات اال�ش�ت�راء ،ب� �� َّأن مناق�ص� � ًة �إلكرتونية �س ��وف جُترى ،وتو ِّف ��ر� ،إ�ضافة
�إىل املعلوم ��ات الأخ ��رى ال�ل�ازم �إدراجه ��ا مبقت�ض ��ى �أح ��كام هذا القان ��ون ،املعلوم ��ات التالية
عن املناق�صة:
(�أ) ال�صيغ َة الريا�ضية التي �سوف تُ�ستخدم يف �إجراءات التقييم �أثناء املناق�صة؛
(ب) كيفي َة الو�صول �إىل املناق�صة ،مبا يف ذلك املعلومات املنا�سبة عن الرابط املبا�شر
باملناق�صة.
ُوج ُه اجله ُة امل�شرتية ،قبل �إجراء املناق�صة ،دعو ًة �إىل امل�شاركة فيها �إىل جميع املو ِّردين
 -2ت ِّ
�أو املقاولني املتبقني يف الإجراءاتُ ،يح َّدد فيها:
(�أ) املوع� � ُد النهائي الذي يجب في ��ه على املو ِّردين �أو املقاولني �أن ي�سجلوا �أنف�سهم يف
املناق�صة ومتطلبات ذلك الت�سجيل؛
مقدمي العطاءات عند فتح
(ب) تاري ��خُ ووقت فتح املناق�صة
ُ
ومتطلبات حتدي ��د هوية ِّ
املناق�صة؛
(ج) املعاي ُري التي حتكم �إقفال املناق�صة؛
ملقدمي
(د) �سائ� � ُر قواعد �إج ��راء املناق�صة ،مبا يف ذلك املعلومات الت ��ي �سوف تُتاح ِّ
العط ��اءات �أثن ��اء املناق�صة ،وال�ش ��روط التي ميكن ملق ّدم ��ي العطاءات �أن يقدم ��وا عطاءاتهم
مبقت�ضاها.
 -3حينم ��ا يكون قد �أُج ��ري تقييم للعطاءات الأولي ��ة ،تُ�شفع كل دع ��وة �إىل املناق�صة �أي�ض ًا
ُوجه �إليه الدعوة.
بنتيجة التقييم فيما يخ�ص املو ِّرد �أو املقاول الذي ت َّ

املادة  - 55الت�سجيل يف املناق�صة الإلكرتونية
وتوقيت �إجرائها
ُ -1ي�س ��ا َرع �إىل �إر�س ��ال ت�أكي ��د للت�سجي ��ل يف املناق�ص ��ة الإلكرتونية �إىل كل م ��و ِّرد �أو مقاول
م�سجل.
ّ
�  -2إذا كان ع ��د ُد املو ِّردين �أو املقاولني امل�سجلني يف املناق�صة الإلكرتونية غ َري ٍ
كاف ل�ضمان
تناف� ��س ف ّع ��ال ،جاز للجه ��ة امل�شرتية �أن تلغي املناق�ص ��ة .و ُي�سا َرع �إىل �إبالغ كل ُم� � َو ِّرد �أو مقاول
م�سجل ب�إلغاء املناق�صة.
ّ
 -3تك ��ون الف�ت�ر ُة الزمنية املمتدة ب�ي�ن �إ�صدار الدع ��وة �إىل املناق�ص ��ة الإلكرتونية و�إجراء
املناق�صة طويل ًة مبا يكفي لتمكني املو ِّردين �أو املقاولني من اال�ستعداد لها ،مع مراعاة ما للجهة
امل�شرتية من احتياجات معقولة.
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املادة  - 56املتطلبات �أثناء املناق�صة الإلكرتونية
-1

ت�ستند املناق�ص ُة الإلكرتونية �إىل ما يلي:

(�أ) ال�سعرِ � ،إذا كان ُيراد �إر�ساء عقد اال�شرتاء على �أدنى العطاءات �سعر ًا؛ �أو
(ب) ال�سع ��رِ ومعاي َري �أخرى تحُ َّدد للمو ِّردين �أو املقاولني مبقت�ضى املادتني  53و 54من
ه ��ذا القانون ،ح�سبما يك ��ون منطبق ًا� ،إذا كان ُيراد �إر�ساء عقد اال�ش�ت�راء على �أكرث العطاءات
مزايا.
�  -2أثناء املناق�صة:
مقدمي العطاءات فر�ص ٌة مت�ساوية ومتوا�صلة لتقدمي عطاءاتهم؛
(�أ) تُتاح جلميع ِّ
(ب) ُيج� � َرى تقيي� � ٌم �آيل جلميع العطاءات وفق� � ًا للمعايري والإج ��راءات وال�صيغ التي
ُوفِّرت للمو ّردين �أو املقاولني مبقت�ضى املادتني  53و 54من هذا القانون ،ح�سبما يكون منطبق ًا؛
(ج) يجب �أن يتلقَّى ك ٌّل من مق ّدمي العطاءات� ،آني ًا وعلى نحو متوا�صل �أثناء املناق�صة،
ٍ
معلومات كافي ًة مت ِّكنه من حتديد مرتبة عطائه قيا�س ًا بالعطاءات الأخرى؛
قدم ��ي العط ��اءات �أو
(د) ال يج ��وز �إج ��را ُء � ِّأي ات�ص ��ال ب�ي�ن اجله ��ة امل�شرتي ��ة و ُم ِّ
تن�ص علي ��ه الفقرت ��ان الفرعيت ��ان (�أ) و(ج) من
فيم ��ا ب�ي�ن ُم ِّ
قدمي العط ��اءات� ،إ َّال ح�سبم ��ا ُّ
هذه الفقرة.
مقدمي العطاءات.
  -3ال يجوز للجهة امل�شرتية �أن تُف�صح �أثناء املناق�صة عن هوية � ٍّأي من ِّ
 -4تُق َف ��ل املناق�ص ُة وفق ًا للمعايري التي ُح ِّددت للمو ِّردي ��ن �أو املقاولني مبقت�ضى املادتني 53
و 54من هذا القانون ،ح�سبما يكون منطبق ًا.
 -5تُع ِّلق اجله ُة امل�شرتية املناق�ص َة �أو تُنهيها يف حال �إ�صابة نظام ات�صاالتها ب�أعطال ميكن
�أن ت�ؤث ��ر عل ��ى �سالمة �سري املناق�ص ��ة� ،أو لغري ذلك م ��ن الأ�سباب املن�صو� ��ص عليها يف قواعد
�إج ��راء املناق�صة .وال يج ��وز للجهة امل�شرتية �أن تف�صح عن هوي ��ة � ٍّأي من مق ّدمي العطاءات يف
حال تعليق املناق�صة �أو �إنهائها.

املادة  - 57املتطلبات بعد املناق�صة الإلكرتونية
 -1يك ��ون العطا ُء الفائز ه ��و العطا َء الذي يتبني عن ��د �إقفال املناق�ص ��ة الإلكرتونية �أنه هو
الأدنى �سعر ًا �أو الأكرث مزايا ،ح�سبما يكون منطبق ًا.
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فح�ص للعطاءات الأ َّولية �أو
 -2يف حال ��ة اال�شرتاء باملناق�صة الذي مل َي�سبق في ��ه املناق�ص َة ٌ
تقيي� � ٌم لها ،تت�أكد اجله ُة امل�شرتية ،بعد املناق�صة ،من مدى ا�ستجابة العطاء الفائز للمتطلبات
وم ��ن م�ؤه�ل�ات امل َو ِّرد �أو املق ��اول الذي ق َّدمه .وترف� ��ض اجله ُة امل�شرتية ذلك العط ��ا َء �إذا تبني
�أن ��ه غري ُم�ستجي ��ب للمتطلبات �أو � َّأن امل� � َو ِّرد �أو املقاول الذي ق َّدمه لي�س م� َّؤه�ل ً�ا .وتختار اجله ُة
امل�شرتي ��ة ،م ��ن دون امل�سا� ��س بحقها يف �إلغ ��اء اال�شرتاء وفق� � ًا للفقرة  1من امل ��ادة  19من هذا
القان ��ون ،العط ��ا َء ال ��ذي كان عند �إقف ��ال املناق�صة ثاين �أدن ��ى العطاءات �سع ��ر ًا �أو ثاين �أكرث
العطاءات مزايا� ،شريطة الت�أكد من ا�ستجابة ذلك العطاء للمتطلبات ومن � َّأن املورد �أو املقاول
الذي ق َّدمه م�ؤه ٌل.
�  -3إذا تب�َّينَنَّ للجه ��ة امل�شرتي ��ة عن ��د �إقفال املناق�ص ��ة � َّأن العط ��ا َء الفائز منخف� �ُ�ض ال�سعر
انخفا�ض� � ًا غ�ي�ر ع ��ادي ،ويثري لديه ��ا دواعي قلق ب�ش� ��أن قدرة مق � ِّ�دم العطاء عل ��ى تنفيذ عقد
اال�شرتاء ،جاز لها �أن تتبع الإجراءات املب َّينة يف املادة  20من هذا القانون .و�إذا رف�ضت اجله ُة
امل�شرتية العطاء باعتباره منخف�ض ال�سعر انخفا�ض ًا غري عادي وفقا للمادة  ،20وجب عليها �أن
تختار العطاء الذي كان عند �إقفال املناق�صة ثاين �أدنى العطاءات �سعر ًا �أو ثاين �أكرث العطاءات
مي�س ه ��ذا احلكم بحق اجلهة امل�شرتية يف �إلغاء اال�ش�ت�راء وفق ًا للفقرة  1من املادة
مزاي ��ا .وال ّ
 19من هذا القانون.

الف�صل ال�سابع�  -إجراءات االتفاق الإطاري
املادة �  - 58إر�ساء االتفاق الإطاري املغلق
-1

تُر�سي اجله ُة امل�شرتية االتفاق الإطاري املغلق:

(�أ) بوا�سط ��ة �إج ��راءات مناق�ص ��ة مفتوح ��ة ،وفق ًا لأح ��كام الف�صل الثال ��ث من هذا
القانون� ،إ َّال يف احلاالت التي ين�ص فيها هذا الف�صل على حت ّلل جزئي من تلك الأحكام؛ �أو
(ب) بوا�سط ��ة طرائ ��ق ا�شرتاء �أخرى وفق ًا للأحكام ذات ال�صل ��ة من الف�صول الثاين
والراب ��ع واخلام�س من ه ��ذا القانون� ،إ َّال يف احل ��االت التي ين�ص فيها ه ��ذا الف�صل على حتلُّل
جزئي من تلك الأحكام.
 -2تُط َّب ��ق �أح ��كام هذا القان ��ون التي ِّ
تنظم الت�أهي ��ل الأ َّويل وحمتوي ��ات االلتما�س يف �سياق
طرائ ��ق اال�شرتاء امل�شار �إليها يف الفقرة  1من هذه املادة على املعلومات التي توفَّر للمو ِّردين �أو
املقاولني عندما تُلتَم�س لأول مرة م�شاركتهم يف �إجراءات اتفاق �إطاري مغلق ،تطبيق ًا يراعي ما
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يقت�ضيه اختالف احلال من تغيريات .و ُتبينِّ اجلهة امل�شرتية يف تلك املرحلة� ،إ�ضافة �إىل ذلك،
ما يلي:
(�أ) � َّأن اال�ش�ت�راء �سوف ُي َ�سيرَّ ب�صفت ��ه �إجرا َء اتفاق �إطاري ُيف�ض ��ي �إىل �إبرام اتفاق
�إطاري مغلق؛
(ب) ما �إذا كان االتفاق الإطاري �سوف ُيربم مع مو ِّرد �أو مقاول واحد �أو �أكرث؛
(ج) � َّأي ح � ٍّ�د �أدن ��ى �أو �أق�صى مفرو�ض عل ��ى عدد املو ِّردي ��ن �أو املقاولني الذين �سوف
يكون ��ون �أطراف� � ًا يف االتفاق الإط ��اري �إذا كان االتفاقُ �سوف ُي َربم مع �أكرث م ��ن مو ِّرد �أو مقاول
واحد،؛
َ
�شكل االتفاق الإطاري و�أحكامه و�شروطه وفق ًا للمادة  59من هذا القانون.
(د)
أحكام املادة  22من هذا القانون على �إر�ساء االتفاق الإطاري املغلق ،مع مراعاة
 -3تُط َّب ��ق � ُ
ما يقت�ضيه اختالف احلال من تغيريات.

املادة  - 59املتط ّلبات املتعلقة باالتفاقات الإطارية املغلقة
-1

ُي َربم االتفاقُ الإطاري املغلق كتاب ًة ،و ُيبينَّ فيه ما يلي:

(�أ) م ��د ُة االتفاق الإطاري ،التي ال يج ��وز �أن تتجاوز املد َة الق�صوى املن�صو�ص عليها
يف لوائح اال�شرتاء؛
(ب) و�صفٌ لل�شيء مو�ضوع اال�شرتاء و�سائر �أحكام و�شروط اال�شرتاء التي ُحددت عند
�إبرام االتفاق الإطاري؛
تقديرات �أحكام و�شروط اال�شرتاء التي ال ميكن حتديدها بدقة كافية عند �إبرام
(ج)
ُ
االتفاق الإطاري ،بقدر ما تكون معروفة؛
(د) م ��ا �إذا كان االتف ��اق الإطاري املغلق الذي ي َربم مع �أكرث من مو ِّرد �أو مقاول واحد
�س ��وف ينط ��وي على تناف�س يف مرحل ��ة ثانية من �أج ��ل �إر�ساء عقد اال�ش�ت�راء مبقت�ضى االتفاق
الإطاري ،و�إذا كان الأمر كذلك:
‘  ’1بيا ٌن ب�أحكام و�شروط اال�شرتاء التي �سوف تحُ َّدد �أو �سوف تنقَّح خالل التناف�س
يف املرحلة الثانية؛
�راءات اخلا�ص ��ة ب� ِّأي تناف� ��س يف املرحل ��ة الثانية والتوات ��ر املتوقع لذلك
‘  ’2الإج � ُ
التناف�س ،واملواعيد النهائية املتوخّ اة لتقدمي عرو�ض املرحلة الثانية؛
�راءات واملعايري التي تُط َّب ��ق �أثناء التناف�س يف املرحل ��ة الثانية ،مبا فيها
‘  ’3الإج � ُ
ً
ال ��وزن الن�سبي لتلك املعايري وكيفي ��ة تطبيقها ،وفقا للمادتني  10و 11من هذا
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القان ��ون .و�إذا جاز �أن تختلف الأوزان الن�سبية ملعاي�ي�ر التقييم �أثناء التناف�س
يف املرحلة الثانية ،فيتعني �أن يحدد االتفاق الإطاري نطاق االختالف امل�سموح
به؛
ر�س ��ى على �أدنى
(ه� �ـ) م ��ا �إذا كان عق ��د اال�ش�ت�راء مبقت�ضى االتفاق الإط ��اري �سوف ُي َ
العرو�ض املق َّدمة �سعر ًا �أو على �أكرث العرو�ض مزايا؛
(و) طريق ُة �إر�ساء عقد اال�شرتاء.
ُ -2ي�ب َ�رم االتفاقُ الإطاري املغلق مع �أكرث من م ��و ِّرد �أو مقاول واحد كاتفاق واحد بني جميع
الأطراف� ،إ َّال يف احلاالت التالية:
(�أ) �إذا ر�أت اجله� � ُة امل�شرتي ��ة � َّأن من م�صلحة �أحد طريف االتف ��اق الإطاري �أن ُي َرب َم
اتفا ٌق منف�صل مع � ِّأي مو ِّرد �أو مقاول طرف يف االتفاق الإطاري؛
(ب) �إذا �أدرج ��ت اجله� � ُة امل�شرتي ��ة يف ال�سج ��ل املطل ��وب مبقت�ض ��ى امل ��ادة  25م ��ن
ه ��ذا القان ��ون بيان� � ًا بالأ�سب ��اب والظ ��روف الت ��ي ا�ستن ��دت �إليه ��ا لت�سوي ��غ �إب ��رام اتفاق ��ات
منف�صلة؛
(ج) �إذا كان � ُّأي اخت�ل�اف يف �أح ��كام و�ش ��روط االتفاق ��ات املنف�صل ��ة اخلا�صة بعملية
ا�شرتاء مع َّينة طفيف ًا وال يتعلق �إ َّال بالأحكام التي ت�س ّوغ �إبرام اتفاقات منف�صلة.
ُ -3ي�ض َّم ��ن االتف ��اقُ الإط ��اري� ،إ�ضاف� � ًة �إىل املعلوم ��ات املح� � ّددة يف املوا�ض ��ع الأخرى من
ه ��ذه امل ��ادة ،ك َّل ما يلزم م ��ن معلومات لك ��ي يت�سنى �إعمال االتف ��اق الإطاري عل ��ى نحو ف َّعال،
مب ��ا فيه ��ا املعلومات املتعلق ��ة بكيفية االطالع عل ��ى ن�ص االتف ��اق والإ�شع ��ارات اخلا�صة بعقود
اال�ش�ت�راء املقبل ��ة املندرج ��ة يف �إط ��اره ،واملعلوم ��ات الالزم ��ة املتعلق ��ة باالت�ص ��االت عندم ��ا
ينطبق ذلك.

املادة �  - 60إن�شاء االتفاق الإطاري املفتوح
-1

تُن�شئ اجله ُة امل�شرتية اتفاق ًا �إطاري ًا مفتوح ًا وتديره باالت�صال احلا�سوبي املبا�شر.

 -2تلتم� ��س اجله� � ُة امل�شرتية امل�شا َر َك ��ة يف االتفاق الإطاري املفتوح بتكفله ��ا بن�شر دعوة �إىل
االن�ضمام �إىل ذلك االتفاق وفق ًا للمادة  33من هذا القانون.
-3

ت َُ�ض َّمن الدعو ُة �إىل االن�ضمام �إىل االتفاق الإطاري املفتوح املعلومات التالية:

(�أ) ا�س � َ�م وعنوان اجلهة امل�شرتية التي تن�شئ االتفاق الإطاري املفتوح وتُديره ،وا�سم
وعنوان � ِّأي جهات م�شرتية �أخرى �سوف يكون لها احلق يف �إر�ساء عقود ا�شرتاء مبقت�ضى االتفاق
الإطاري؛
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(ب) بيان� � ًا ب� َّأن عملية اال�شرتاء �سوف ت�س�َّيصبرَّ ب�صفتها �إجرا َء اتفاق �إطاري ُيف�ضي �إىل
�إبرام اتفاق �إطاري مفتوح؛
(ج) لغ َة (�أو لغات) االتفاق الإطاري املفتوح ،وكل املعلومات املتعلقة ب�إعمال االتفاق،
مب ��ا فيه ��ا املعلومات املتعلق ��ة بكيفية االطالع عل ��ى ن�ص االتف ��اق والإ�شع ��ارات اخلا�صة بعقود
اال�شرتاء املقبلة املندرجة يف �إطاره ،واملعلومات الالزمة املتعلقة باالت�صاالت؛
�كام وال�شروط اخلا�صة باملو ِّردين �أو املقاولني الذين ُي�سمح لهم باالن�ضمام
(د) الأح � َ
�إىل االتفاق الإطاري املفتوح ،مبا فيها:
‘’1
[‘’2

‘’3

‘’4

إعالن الذي تقت�ضيه املادة  8من هذا القانون؛
 ال ُ
حد �أق�صى على ع ��دد املو ِّردي ��ن �أو املقاولني الأطراف يف
 يف ح ��ال فر� ��ض � ِّأي ٍّ
ً
االتف ��اق الإطاري املفتوح وفقا للفقرة  7من هذه املادة ،ذلك العدد الأق�صى،
واملعاي�ي�ر والإج ��راءات التي �سوف تتب ��ع يف اختياره وفق ًا للفق ��رة  7من هذه
املادة؛]
 التعليمات اخلا�صة ب�إعداد وتقدمي العرو�ض اال�سرت�شادية الالزمة لالن�ضمام
ُ
�ان العملة �أو العمالت واللغة (�أو
�إىل االتف ��اق الإطاري املفتوح ،مبا يف ذلك بي � ُ
اللغ ��ات) املراد ا�ستخدامه ��ا ،وكذلك املعاي�ي ُ�ر والإجراءات التي ُت َّتب ��ع للت�أ ّكد
م ��ن م�ؤه�ل�ات املو ِّردي ��ن �أو املقاول�ي�ن و� ُّأي �أدل ��ة م�ستندية �أو معلوم ��ات �أخرى
يج ��ب �أن يق ّدمها امل ��و ِّردون �أو املقاولون لإثبات م�ؤهالتهم وفق� � ًا للمادة  9من
هذا القانون؛
 بي ��ا ٌن �صري ٌح ب�أنه يجوز للمو ِّردين �أو املقاولني �أن يطلبوا االن�ضمام �إىل االتفاق
الإطاري يف � ِّأي وقت �أثناء فرتة �إعماله بتقدمي عرو�ض ا�سرت�شادية ،رهنا ب� ِّأي
يتم �إ�صداره
َح � ٍّ�د �أق�صى مفرو�ض على عدد املو ِّردين �أو املقاولني ،وب� ِّأي �إعالن ّ
مبقت�ضى املادة  8من هذا القانون؛

أحكام وال�شروط الأخرى من االتفاق الإطاري املفتوح ،مبا يف ذلك كل املعلومات
(هـ) ال َ
التي يلزم �إيرادها يف االتفاق الإطاري املفتوح وفق ًا للمادة  61من هذا القانون؛
(و) �إح � ٍ
�االت مرجعي ًة �إىل هذا القانون و�إىل لوائح اال�شرتاء و�سائر القوانني واللوائح
الت ��ي لها �صلة مبا�ش ��رة ب�إجراءات اال�شرتاء ،مبا فيها تلك التي ت�س ��ري على اال�شرتاء املنطوي
على معلومات �سر ّية ،واملو�ضع الذي ميكن فيه االطالع على تلك القوانني واللوائح؛
(ز) ا�س � َ�م موظف واحد �أو �أكرث من موظفي اجله ��ة امل�شرتية �أو م�ستخدميها امل�أذون
له ��م باالت�ص ��ال مبا�ش ��رة باملو ِّردين �أو املقاول�ي�ن وبتلقي ات�ص ��االت مبا�شرة منه ��م فيما يتعلق
ب�إجراءات اال�شرتاء من دون تدخّ ل من و�سيط ،واللقب الوظيفي لهذا ال�شخ�ص وعنوانه.
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 -4يجوز للم َو ِّردين �أو املقاولني �أن يطلبوا االن�ضمام كطرف �أو �أطراف �إىل االتفاق الإطاري
يف � ِّأي وق ��ت �أثن ��اء ف�ت�رة �إعماله ب� ��أن يق ّدم ��وا �إىل اجلهة امل�شرتي ��ة عرو�ض� � ًا ا�سرت�شادية تفي
باال�شرتاطات الواردة يف الدعوة �إىل االن�ضمام �إىل االتفاق الإطاري املفتوح.
 -5تدر� ��س اجله� � ُة امل�شرتي ��ة جمي� � َع العرو� ��ض اال�سرت�شادي ��ة الت ��ي تتلقاه ��ا خ�ل�ال فرتة
�إعم ��ال االتف ��اق الإط ��اري يف غ�ض ��ون م ��دة �أق�صاه ��ا  ...ي ��وم عمل [حت � ِّ�دد الدول ��ة امل�شرتعة
الف�ت�رة الزمني ��ة الق�ص ��وى] ،وفق ًا للإج ��راءات املب َّينة يف الدع ��وة �إىل االن�ضم ��ام �إىل االتفاق
الإطاري املفتوح.
ُ -6ي�ب َ�رم االتفاقُ الإطاري مع جميع املو ِّردي ��ن �أو املقاولني امل� َّؤهلني الذين ق ّدموا عرو�ض ًا ما
مل تك ��ن عرو�ضهم ق ��د ُرف�ضت بنا ًء على الأ�سباب املح ّددة يف الدعوة �إىل االن�ضمام �إىل االتفاق
الإطاري املفتوح.
[  -7ال يج ��وز للجه ��ة امل�شرتي ��ة �أن تفر� ��ض ح� � ّد ًا �أق�ص ��ى على ع ��دد الأط ��راف يف االتفاق
الإط ��اري املفت ��وح �إ َّال بق ��در م ��ا ت�ستلزم ��ه ح ��دود ال�سع ��ة املتاح ��ة يف نظ ��ام ات�صاالته ��ا،
وتخت ��ار دون متيي ��ز املو ِّردي ��ن �أو املقاول�ي�ن الذي ��ن �سي�صبح ��ون �أطراف� � ًا يف االتف ��اق
الإط ��اري املفت ��وح .و ُت ��درج اجله ��ة امل�شرتي ��ة يف ال�سج ��ل املطل ��وب مبقت�ض ��ى امل ��ادة  25م ��ن
ه ��ذا القان ��ون بيان� � ًا بالأ�سب ��اب والظ ��روف الت ��ي ا�ستن ��دت �إليه ��ا يف ت�سوي ��غ فر� ��ض ذل ��ك
احلد الأق�صى].
 -8تُ�س ��ارع اجله ��ة امل�شرتي ��ة �إىل �إب�ل�اغ املو ِّردي ��ن �أو املقاول�ي�ن مب ��ا �إذا كانوا ق ��د �أ�صبحوا
�أطراف� � ًا يف االتف ��اق الإط ��اري ،وب�أ�سب ��اب رف� ��ض عرو�ضه ��م اال�سرت�شادي ��ة �إن مل ي�صبح ��وا
�أطراف ًا فيه.

املادة  - 61املتط ّلبات املتعلقة باالتفاقات الإطارية املفتوحة
 -1ين� ّ��ص االتفاق الإط ��اري املفتوح على التناف� ��س يف املرحلة الثانية من �أج ��ل �إر�ساء عقد
اال�شرتاء مبقت�ضى ذلك االتفاق ،ويت�ض ّمن ما يلي:

(�أ)

م ّد َة االتفاق الإطاري؛

(ب) و�ص � َ�ف ال�شيء مو�ضوع اال�ش�ت�راء وكل �أحكام و�شروط اال�شرتاء الأخرى املعروفة
وقت �إن�شاء االتفاق الإطاري املفتوح؛
(ج) � َّأي �أحكام و�شروط ميكن حت�سينها من خالل التناف�س يف املرحلة الثانية؛
(د) �إجراءات التناف�س يف املرحلة الثانية وتواتره املتوقَّع؛
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(ه� �ـ) م ��ا �إذا كان عق ��د اال�ش�ت�راء مبقت�ضى االتفاق الإط ��اري �سوف ُير�س ��ى على �أدنى
العرو�ض �سعرا �أو على �أكرث العرو�ض مزايا؛
(و) الإج ��راءات واملعاي�ي�ر الت ��ي �ستُط َّبق �أثناء التناف�س يف املرحل ��ة الثانية ،مبا فيها
ال ��وزن الن�سبي ملعاي�ي�ر التقييم وكيفية تطبيقها ،وفق ًا للمادت�ي�ن  10و 11من هذا القانون .و�إذا
ج ��از �أن تختل ��ف الأوزان الن�سبية ملعاي�ي�ر التقييم �أثناء التناف�س يف املرحل ��ة الثانية ،فيتعينّ �أن
يح ّدد االتفاق الإطاري مدى االختالف امل�سموح به؛
 -2تعاود اجله ُة امل�شرتية ،طوال م ّدة �إعمال االتفاق الإطاري املفتوح ،وملرة واحدة يف ال�سنة
عل ��ى الأقل ،ن�ش� � َر الدعوة �إىل االن�ضمام �إىل االتفاق الإطاري املفتوح ،وتكفل� ،إ�ضاف ًة �إىل ذلك،
االط�ل�ا َع املبا�شر والكامل وغري املق َّيد على �أحكام االتفاق الإطاري و�شروطه وعلى � ِّأي معلومات
�ضرورية �أخرى ذات �صلة ب�إعماله.

املادة  -62املرحلة الثانية من �إجراءات االتفاق الإطاري
ر�س ��ى � ُّأي عقد ا�شرتاء مبقت�ضى االتفاق الإطاري وفق� � ًا لأحكام ذلك االتفاق و�شروطه
ُ -1ي َ
ووفق ًا لأحكام هذه املادة.
  -2ال يج ��و ُز �إر�س ��اء � ِّأي عقد ا�شرتاء مبقت�ضى االتفاق الإط ��اري �إ َّال على مو ِّرد �أو مقاول كان
طرف ًا يف ذلك االتفاق.
�كام املادة  22من هذا القانون ،با�ستثناء الفق ��رة  2منها ،على قبول العر�ض
 -3تَ�س ��ري �أح � ُ
املق َّدم الفائز مبقت�ضى االتفاقات الإطارية غري املنطوية على تناف�س يف املرحلة الثانية.
 -4يف االتف ��اق الإط ��اري املغل ��ق الذي ينط ��وي على تناف� ��س يف املرحلة الثاني ��ة ويف االتفاق
إجراءات التالية:
الإطاري املفتوح ،ت�سري على �إر�ساء عقد اال�شرتاء ال
ُ
نحو:

(�أ)

ُوجه يف وقت واحد على
تُ�صدر اجله ُة امل�شرتية دعوة كتابية �إىل تقدمي العرو�ض ت ّ

‘  ’1ي�شم ُل َّ
كل مو ِّرد �أو مقاول طرف يف االتفاق الإطاري؛
‘  ’2يقت�ص� � ُر على املو ِّردين �أو املقاول�ي�ن الأطراف يف االتفاق الإطاري القادرين يف
ذل ��ك احلني على تلبي ��ة احتياجات تل ��ك اجلهة امل�شرتية فيم ��ا يخ�ص ال�شيء
ر�سل يف الوق ��ت نف�سه �إ�شع ��ار بالتناف�س يف
مو�ض ��وع اال�ش�ت�راء� ،شريط ��ة �أن ُي َ
املرحل ��ة الثاني ��ة �إىل جميع الأط ��راف يف االتفاق الإطاري لك ��ي يت�سنى لها �أن
ت�شارك يف التناف�س يف املرحلة الثانية؛
(ب) تُ�ض َّمن الدعوة �إىل تقدمي العرو�ض املعلومات التالية:
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 بيان� � ًا يعيد ت�أكيد �أحكام االتفاق الإطاري و�شروطه القائمة التي تُدرج يف عقد
اال�ش�ت�راء املرتقب ،مع حتديد �أحكام و�ش ��روط اال�شرتاء التي تخ�ضع للتناف�س
يف املرحل ��ة الثانية ،وتق ��دمي مزيد من التفا�صيل عن تل ��ك الأحكام وال�شروط
عند االقت�ضاء؛
 بيان� � ًا يعيد ت�أكيد الإجراءات واملعايري املتعلق ��ة ب�إر�ساء عقد اال�شرتاء املرتقب
مبا يف ذلك وزنها الن�سبي وكيفية تطبيقها؛
التعليمات اخلا�صة ب�إعداد العرو�ض؛
كيفي َة تقدمي العرو�ض ومكانه وموعده النهائي؛
 يف ح ��ال ال�سماح للمو ِّردي ��ن �أو املقاولني بتقدمي عرو�ض ب�ش� ��أن جزء فقط من
ال�ش ��يء مو�ض ��وع اال�شرتاء ،و�صف ًا للج ��زء الذي يجوز تقد ُمي عر� ��ض ب�ش�أنه �أو
الأجزاء التي يجوز تقد ُمي عرو�ض ب�ش�أنها؛
 الكيفي َة التي ينبغي �أن ُي�صاغ بها �سعر العر�ض ويعبرّ بها عنه ،مبا يف ذلك بيان
مب ��ا �إذا كان ال�سعر ي�شمل عنا�صر �أخرى غ�ي�ر تكلفة ال�شيء مو�ضوع اال�شرتاء
نف�سه ،مثل ما قد ينطبق من نفقات نقل وت�أمني ور�سوم جمركية و�ضرائب؛
 �إح � ٍ
�االت مرجعي� � ًة �إىل ه ��ذا القان ��ون و�إىل لوائح اال�ش�ت�راء و�سائ ��ر القوانني
واللوائح التي لها �صلة مبا�شرة ب�إجراءات اال�شرتاء ،مبا فيها تلك التي ت�سري
على اال�شرتاء املنطوي على معلومات �سر ّيةِ ،
واملو�ضع الذي ميكن فيه االطالع
على تلك القوانني واللوائح؛
 ا�سم موظف واحد �أو �أكرث من موظفي اجلهة امل�شرتية �أو م�ستخدميها امل�أذون
َ
له ��م باالت�صال مبا�شرة باملو ِّردين �أو املقاولني وبتلقي ات�صاالت مبا�شرة منهم
فيم ��ا يتعل ��ق بالتناف�س يف املرحل ��ة الثانية من دون تدخّ ل م ��ن و�سيط ،واللقب
الوظيفي لهذا ال�شخ�ص وعنوانه؛
 �إ�شع ��ار ًا باحلق ال ��ذي تن�ص عليه املادة  64من هذا القان ��ون يف االعرتا�ض �أو
اال�ستئن ��اف ب�ش�أن الق ��رارات والتدابري التي تتخذها اجله ��ة امل�شرتية و ُيزعم
ب�أنها ال متتثل لأحكام هذا القانون� ،إىل جانب معلومات عن مدة فرتة التوقف
املنطبق ��ة ،ويف حال عدم انطب ��اق � ِّأي فرتة توقف فبيان ًا بهذا ال�ش�أن والأ�سباب
الداعية �إىل ذلك؛
� َّأي �إج ��راءات �شكلية ت�صبح الزمة ما � ْأن ُيقبل العر�ض املق ّدم الفائز لكي يبد�أ
نفاذ عق ��د اال�شرتاء ،مبا يف ذلك ،عندما يكون منطبق� � ًا� ،إبرام عقد ا�شرتاء
كتابي مبقت�ضى املادة  22من هذا القانون؛
� َّأي متطلب ��ات �أخ ��رى تق ِّرره ��ا اجله ��ة امل�شرتية وفق ًا له ��ذا القان ��ون وللوائح
اال�ش�ت�راء ب�ش�أن �إع ��داد العرو�ض وتقدميها وب�ش�أن �سائ ��ر جوانب التناف�س يف
املرحلة الثانية؛
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(ج) تق ِّيم اجله ُة امل�شرتية جمي َع العرو�ض املق َّدمة التي تتلقاها وحت ّدد العر�ض املق َّدم
الفائز وفق ًا ملعايري التقييم والإجراءات املُب َّينة يف الدعوة �إىل تقدمي العرو�ض؛
العر�ض املق ّدم الفائز وفق ًا للمادة  22من هذا القانون.
(د) تقبل اجله ُة امل�شرتية
َ

املادة  -63التغيريات �أثناء �إعمال االتفاق
الإطاري
ال يج ��وز �أثناء �إعمال االتفاق الإط ��اري � ُ
إدخال � ِّأي تغيري على و�صف ال�ش ��يء مو�ضوع اال�شرتاء.
وال يج ��وز � ُ
إدخال تغيريات على �أحكام اال�شرتاء و�شروطه الأخرى ،مبا يف ذلك املعايري (ووزنها
الن�سب ��ي وكيفية تطبيقها) والإجراءات املنطبقة على �إر�س ��اء عقد اال�شرتاء املرتقب �إ َّال بالقدر
امل�سموح به �صراحة يف االتفاق الإطاري.

الف�صل الثامن�  -إجراءات االعرتا�ض

()6

املادة  -64احلق يف االعرتا�ض واال�ستئناف
 -1يج ��وز ل ِّأي مو ِّرد �أو مقاول ي ّدعي �أن ��ه تع ّر�ض� ،أو ي ّدعي �أنه قد يتع ّر�ض ،خل�سارة �أو �ضرر
ب�سب ��ب ما ُيزعم من عدم امتثال قرار �أو تدب�ي�ر تتخذه اجله ُة امل�شرتية لأحكام هذا القانون �أن
يعرت�ض على القرار �أو التدبري املعني.
 -2يج ��وز بد ُء �إجراءات االعرتا�ض عن طريق [تقدمي طلب �إعادة نظر �إىل اجلهة امل�شرتية
مبقت�ض ��ى امل ��ادة  66من ه ��ذا القانون� ،أو طلب مراجع ��ة �إىل [ ُيد َر ُج هنا ا�س ��م الهيئة امل�ستقلة]
مبقت�ض ��ى املادة  67من هذا القانون� ،أو طلب ا�ستئن ��اف �إىل [ ُيد َر ُج هنا ا�سم املحكمة �أو �أ�سماء
املحاكم]].
[ -3يجوز ل ِّأي مو ِّرد �أو مقاول �أن ي�ست�أنف � َّأي قرار متّخذ ب�ش�أن �إجراءات االعرتا�ض مبقت�ضى
املادة � 66أو املادة  67من هذا القانون لدى [ ُيد َر ُج هنا ا�سم املحكمة �أو �أ�سماء املحاكم]].

( )6ثم ��ة خي ��ارات معينة تُعر�ض يف هذا الف�صل بني �أقوا�س معقوفة .وللح�صول على �إر�شادات ب�ش�أن تلك اخليارات،
انظر دليل ا�شرتاع قانون الأون�سيرتال النموذجي لال�شرتاء العمومي.
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املادة  -65مفعول االعرتا�ض
  -1ال تتخ ��ذ اجله� � ُة امل�شرتي ��ة � َّأي خطوة من �ش�أنه ��ا �أن ت�ؤدي �إىل بدء نف ��اذ عقد ا�شرتاء �أو
اتفاق �إطاري يف �سياق �إجراءات اال�شرتاء املعنية:
�أو

(�أ) �إذا تلقَّت طلب ًا لإعادة النظر يف غ�ضون املهل املحددة يف الفقرة  2من املادة 66؛

(ب) �إذا تل َّق ��ت �إ�شعار ًا بطلب للمراجعة من [ ُيد َر ُج هنا ا�سم الهيئة امل�ستقلة] مبقت�ضى
الفقرة ( 5ب) من املادة � ،67أو
(ج) �إذا تلق ��ت �إ�شع ��ار ًا بطل ��ب �أو با�ستئناف من [ ُي ��د َر ُج هنا ا�سم املحكم ��ة �أو �أ�سماء
املحاكم].

حتدد الدولة امل�شرتعة
 -2تنق�ض ��ي مد ُة احلظر امل�شار �إليه يف الفقرة  1بع ��د  ...يوم عمل [ ِّ
امل ��دة الزمني ��ة] من �إبالغ مق � ِّ�دم الطل ��ب �أو امل�ست�أ ِنف ،ح�س ��ب احلالة ،واجله ��ة امل�شرتية عند
االقت�ض ��اء ،وجميع امل�شاركني الآخري ��ن يف �إجراءات االعرتا�ض بقرار اجلهة امل�شرتية �أو [ ُيد َر ُج
هنا ا�سم الهيئة امل�ستقلة] �أو [ ُيد َر ُج هنا ا�سم املحكمة �أو �أ�سماء املحاكم].
يجوز للجهة امل�شرتية �أن تطلب يف � ِّأي وقت �إىل [ ُيد َر ُج هنا ا�سم الهيئة امل�ستقلة]

�( -3أ)
�أو [ ُي ��د َر ُج هن ��ا ا�سم املحكمة �أو �أ�سماء املحاكم] �أن ت� ��أذن لها بالدخول يف عقد ا�شرتاء �أو اتفاق
�إطاري بنا ًء على � َّأن اعتبارات امل�صلحة العامة العاجلة ت�س ّوغ ذلك؛
(ب) يجوز لـ[ ُيد َر ُج هنا ا�سم الهيئة امل�ستقلة] ،عند النظر يف هذا الطلب [� ،أو من تلقاء
نف�سها� ]،أن ت�أذن للجهة امل�شرتية ب�أن تدخل يف عقد اال�شرتاء �أو االتفاق الإطاري �إذا ما اقتنعت
ب� �� َّأن اعتبارات امل�صلحة العام ��ة العاجلة ت�س ّوغ ذلك .و ُيد َر ُج يف �سج ��ل �إجراءات اال�شرتاء قرار
[ ُي ��د َر ُج هنا ا�سم الهيئ ��ة امل�ستقلة] والأ�سباب الداعية �إىل اتخاذه ،و ُيب َّل ��غ به فور ًا ك ٌّل من اجلهة
ومقدم الطلب وجميع امل�شاركني الآخرين يف �إج ��راءات االعرتا�ض وجميع امل�شاركني
امل�شرتي ��ة ِّ
الآخرين يف �إجراءات اال�شرتاء.

املادة  -66تقدمي طلب ب�ش�أن �إعادة النظر لدى
اجلهة امل�شرتية
 -1يجوز ل ِّأي مو ِّرد �أو مقاول �أن يق ّدم طلب ًا �إىل اجلهة امل�شرتية ب�ش�أن �إعادة النظر يف قرار
�أو تدبري اتخذته تلك اجلهة امل�شرتية يف �سياق �إجراءات اال�شرتاء.
�ات �إعادة النظ ��ر �إىل اجله ��ة امل�شرتية كتاب� � ًة يف غ�ضون الف�ت�رات الزمنية
ُ -2تق� � َّدم طلب � ُ
التالية:
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طلبات �إع ��ادة النظر يف �ش ��روط االلتما�س �أو الت�أهي ��ل الأ َّويل �أو االختيار
(�أ) ُتق� � َّدم
ُ
الأ َّويل �أو القرارات �أو التدابري التي اتخذتها اجلهة امل�شرتية يف �سياق �إجراءات الت�أهيل الأ َّويل
�أو االختيار الأويل ،يف موعد ي�سبق انق�ضاء املوعد النهائي لتقدمي العرو�ض؛
طلبات �إعادة النظر يف القرارات �أو التدابري الأخرى التي اتخذتها اجلهة
(ب) ُتق� � َّدم
ُ
امل�شرتي ��ة يف �سياق �إجراءات اال�شرتاء يف غ�ضون ف�ت�رة التوقّف املط َّبقة مبقت�ضى الفقرة  2من
امل ��ادة  22من ه ��ذا القانون� ،أو �إذا مل تُط ّب ��ق � ُّأي فرتة توقف ،ففي موع ��د ي�سبق بدء نفاذ عقد
اال�شرتاء �أو االتفاق الإطاري.
 -3تَن�ش ��ر اجله ُة امل�شرتي ��ة �إ�شعار ًا بالطلب ف ��ور َت َلقِّيه ،وتقوم مبا يل ��ي ،يف موعد ال يتجاوز
ثالثة (� )3أيام عمل بعد تلقِّيها الطلب:
(�أ) ُتق� � ِّرر ما �إذا كان ��ت �ستقبل النظر يف الطلب �أم �سرتف�ضه ،وم ��ا �إذا كانت �ستع ّلق
�إج ��راءات اال�ش�ت�راء �إذا ق� � ّررت �أن تقبل النظر يف الطل ��ب .ويجوز للجهة امل�شرتي ��ة �أن ترف�ض
الطل ��ب �إذا قررت � َّأن الطلب ال ي�ستن ��د �إىل �أ�س�س �سليمة على نحو بينّ� ،أو � َّأن الطلب مل ُيق َّدم يف
غ�ضون املواعيد النهائية املن�صو�ص عليها يف الفقرة  2من هذه املادة� ،أو � َّأن مقدم الطلب لي�س
ذا �صفة قانونية .وي�ش ّكل هذا الرف�ض قرار ًا ب�ش�أن الطلب؛
(ب) تُب ّلغ جمي َع امل�شاركني يف �إجراءات اال�شرتاء التي يتعلق بها الطلب بتقدمي الطلب
وم�ضمونه؛
(ج) تُب ِّل ��غ مق � ِّ�د َم الطلب وجميع امل�شارك�ي�ن الآخرين يف �إج ��راءات اال�شرتاء بقرارها
ب�ش�أن ما �إذا كانت �ستقبل النظر يف الطلب �أم �سرتف�ضه ،على النحو التايل:
‘�  ’1إذا ق� � ّررت اجله� � ُة امل�شرتية قبولَ النظر يف الطلب ،قام ��ت� ،إ�ضاف ًة �إىل ذلك،
بالإع�ل�ام ع َّما �إذا كان ��ت �س ُتعلِّق �إج ��راءات اال�شرتاء ،وعن م ��دة تعليقها� ،إن
كانت �س ُتع َّلق؛
رف�ض الطلب �أو مل تُع ِّلق �إجراءات اال�شرتاء ،قامت
‘�  ’2إذا ق� � ّررت اجله ُة امل�شرتية َ
مقدم الطلب بالأ�سباب الداعية �إىل اتخاذها قرارها.
�إ�ضافة �إىل ذلك ب�إعالم ِّ

مقدم الطلب بح�سب مقت�ضيات الفقرة ( 3ج)
ُوجه اجلهة امل�شرتية �إ�شعارا �إىل ِّ
�  -4إذا مل ت ِّ
والفقرة  8من هذه املادة يف غ�ضون الفرتة الزمنية املحددة يف الفقرة  3من هذه املادة� ،أو �إذا
كان مق � ِّ�دم الطلب غ�ي�ر را�ض عن القرار الذي ُب ِّل ��غ به ،جاز له بعد ذل ��ك �أن يبا�شر على الفور
�إج ��راءات [ل ��دى [ ُيد َر ُج هن ��ا ا�سم الهيئة امل�ستقل ��ة] مبوجب املادة  67من ه ��ذا القانون �أو لدى
[ ُيد َر ُج هنا ا�سم املحكمة �أو �أ�سماء املحاكم]] .وينتهي اخت�صا�ص اجلهة امل�شرتية يف قبول النظر
يف الطلب �إذا ُبو�شرت هذه الإجراءات.
 -5يج ��وز للجه ��ة امل�شرتية ،عند اتخاذها ق ��رار ًا ب�ش�أن ٍ
طلب قبلت النظر في ��ه� ،أن تُلغي � َّأي
ت�صحح هذا
ق ��رار �أو تدبري اتخذت ��ه يف �سياق �إجراءات اال�شرتاء التي يتعلق به ��ا الطلب� ،أو �أن ِّ
تعدله �أو تدعمه.
القرار �أو التدبري �أو ِّ
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 -6تُ�ص ��در اجله� � ُة امل�شرتية قرارها وفق� � ًا للفقرة  5من هذه امل ��ادة يف غ�ضون  ...يوم عمل
[حتدد الدولة امل�شرتعة امل ّدة الزمنية] بعد تلقّي الطلب .وت�سارع بعد ذلك اجلهة امل�شرتية على
مقدم الطلب و�إىل جميع امل�شاركني الآخرين يف �إجراءات االعرتا�ض
الفور �إىل تبليغ القرار �إىل ِّ
وجميع امل�شاركني الآخرين يف �إجراءات اال�شرتاء.
مقد َم الطلب بقرارها وفق ًا ملتطلبات الفقرتني  6و 8من هذه
�  -7إذا مل تُبلغ اجله ُة امل�شرتية ِّ
ملقدم الطلب �أن يبا�شر فور ًا �إجراءات [لدى [ ُيد َر ُج هنا ا�سم الهيئة امل�ستقلة]
املادةَ ،ح َّق بعد ذلك ِّ
مبوجب املادة  67من هذا القانون �أو لدى [ ُيد َر ُج هنا ا�سم املحكمة �أو �أ�سماء املحاكم]] .وينتهي
اخت�صا�ص اجلهة امل�شرتية يف قبول النظر يف الطلب �إذا ُبو�شرت هذه الإجراءات.
ٍ
قرارات مكتوب ًة،
 -8تكون جمي ُع القرارات ال�صادرة عن اجلهة امل�شرتية مبوجب هذه املادة
القرارات على الفور يف
ُت َبينِّ فيها التداب َري امل َّتخذة والأ�سباب الداعية �إىل اتخاذها ،و ُتد َر ُج تلك
ُ
�سج ��ل �إجراءات اال�شرتاء ،جنب ًا �إىل جنب مع الطلب ال ��ذي تلقّته اجله ُة امل�شرتية مبوجب هذه
املادة.

املادة  - 67تقدمي طلب ب�ش�أن املراجعة لدى هيئة م�ستقلة
 -1يجوز للمو ِّرد �أو املقاول �أن يق ّدم طلب ًا �إىل [ ُيد َر ُج هنا ا�سم الهيئة امل�ستقلة] ب�ش�أن مراجعة
قرار �أو تدبري اتخذته اجلهة امل�شرتية يف �سياق �إجراءات اال�شرتاء� ،أو ب�ش�أن عدم �إ�صدار اجلهة
امل�شرتي ��ة قرار ًا مبقت�ضى املادة  66من هذا القانون يف غ�ض ��ون املُ َهل الزمنية املن�صو�ص عليها
يف تلك املادة.
ُ -2تق� � َّدم طلبات املراجعة كتاب ��ة �إىل [ ُيد َر ُج هنا ا�سم الهيئ ��ة امل�ستقلة] يف غ�ضون الفرتات
الزمنية التالية:
�ات مراجعة �ش ��روط االلتما� ��س �أو الت�أهي ��ل الأ َّويل �أو االختيار الأ َّويل
(�أ) ُتق� � َّدم طلب � ُ
�أو الق ��رارات �أو التداب�ي�ر التي اتخذتها اجله ��ة امل�شرتية يف �سياق �إج ��راءات الت�أهيل الأ َّويل �أو
االختيار الأ َّويل يف موعد ي�سبق املوعد النهائي لتقدمي العرو�ض؛
طلبات مراجعة القرارات �أو التدابري الأخرى التي اتخذتها اجلهة امل�شرتية
(ب) تُق َّدم
ُ
يف �إطار �إجراءات اال�شرتاء على النحو التايل:
‘  ’1يف غ�ض ��ون فرتة التو ّق ��ف املط َّبقة مبقت�ض ��ى الفقرة  2من امل ��ادة  22من هذا
القانون؛ �أو
‘�  ’2إذا مل تُط َّبق � ُّأي فرتة توقّف ،ففي غ�ضون  ...يوم عمل [حت ّدد الدولة امل�شرتعة
امل� � ّدة الزمني ��ة] من الوقت الذي �أ�صبح فيه مق � ِّ�دم الطلب على علم بالظروف
مقدم
الداعي ��ة �إىل تقدمي الطلب �أو من الوقت الذي كان ينبغي �أن ي�صبح فيه ِّ
الطلب على علم بتلك الظروف� ،أيهما �أ�سبق ،على �أ َّال يتجاوز موعد ًا �أق�صاه ...
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يوم عمل [حتدد الدولة امل�شرتعة امل ّدة الزمنية] بعد بدء نفاذ عقد اال�شرتاء �أو
االتفاق الإطاري [�أو قرار �إلغاء اال�شرتاء]؛
مما تن�ص عليه الفق ��رة الفرعية (ب)‘ ’1من ه ��ذه الفقرة ،يجوز
(ج) عل ��ى الرغ ��م ّ
للم ��و ِّرد �أو املقاول �أن يطلب �إىل [ ُي ��د َر ُج هنا ا�سم الهيئة امل�ستقلة] �أن تقبل النظر يف طلب ب�ش�أن
املراجع ��ة ُمق� � َّدم بع ��د انق�ضاء ف�ت�رة التوقّف ،ولك ��ن يف موعد ال يتج ��اوز  ...ي ��وم عمل [حت ّدد
الدول ��ة امل�شرتعة امل� � ّدة الزمنية] بعد بدء نفاذ عقد اال�شرتاء �أو االتفاق الإطاري [�أو قرار �إلغاء
اال�ش�ت�راء] ،بن ��ا ًء على � َّأن الطلب يثري اعتب ��ارات هامة ب�ش�أن امل�صلحة العام ��ة .ويجوز لُ [ يد َر ُج
هن ��ا ا�س ��م الهيئة امل�ستقلة] �أن تقب ��ل النظر يف الطلب �إن اقتنعت ب� َّأن االعتب ��ارات الهامة ب�ش�أن
امل�صلح ��ة العام ��ة ت�س ّوغ ذلك .و ُيب َّلغ امل ��و ِّرد �أو املقاول املعني فور ًا بقرار [ ُي ��د َر ُج هنا ا�سم الهيئة
امل�ستقلة] والأ�سباب التي دعتها �إىل اتخاذه؛
طلبات املراجع ��ة ب�ش�أن عدم �إ�صدار اجلهة امل�شرتية قرار ًا مبقت�ضى املادة
(د) ُتق� � َّدم
ُ
 66م ��ن ه ��ذا القانون يف غ�ض ��ون املُ َهل الزمنية املحددة يف تلك امل ��ادة ،يف غ�ضون  ...يوم عمل
[حت ��دد الدول ��ة امل�شرتعة امل� � ّدة الزمنية] بعد املوعد ال ��ذي كان ينبغي فيه �إب�ل�اغ مقدم الطلب
بقرار اجلهة امل�شرتية وفق ًا ملقت�ضيات الفقرات  3و 6و 8من املادة  66من هذا القانون ،ح�سبما
يكون منا�سب ًا.
 -3يج ��وز ل� �ـ [ ُيد َر ُج هنا ا�سم الهيئ ��ة امل�ستقلة] بعد تلقيها طلب ًا ب�ش� ��أن املراجعة �أن تقوم مبا
يلي ،رهن ًا مبراعاة املقت�ضيات الواردة يف الفقرة  4من هذه املادة:
[(�أ)] ت�أمر بتعليق �إجراءات اال�شرتاء يف � ِّأي وقت َ
قبل بدء نفاذ عقد اال�شرتاء؛ [و
(ب) ت�أمر بتعليق تنفيذ عقد ا�شرتاء �أو �إعمال اتفاق �إطاري دخل ح ّيز النفاذ؛]
�إذا ر�أت [ ُيد َر ُج هنا ا�سم الهيئة امل�ستقلة] � َّأن هذا التعليق �ضروري حلماية م�صالح مق ّدم الطلب
وم ��ا دامت الهيئة ترى ذلك �ضروري ًا ،ما مل تق ّرر � َّأن اعتبارات امل�صلحة العامة العاجلة تقت�ضي
ال�سري يف �إجراءات اال�شرتاء [�أو عقد اال�شرتاء �أو االتفاق الإطاري ،ح�سبما يكون منطبق ًا] .كما
يج ��وز لُ [ ي ��د َر ُج هنا ا�سم الهيئة امل�ستقلة] �أن ت�أمر بتمديد � ِّأي تعليق ُمط ّبق �أو برفعه ،مع مراعاة
االعتبارات املذكورة �آنف ًا.
-4

تقوم [ ُيد َر ُج هنا ا�سم الهيئة امل�ستقلة] مبا يلي:

(�أ) ت�أم ��ر بتعليق �إجراءات اال�شرتاء ملدة ع�ش ��رة (� )10أيام عمل يف حال تلقي طلب
قبل املوعد النهائي لتقدمي العرو�ض؛
(ب) ت�أمر بتعليق �إجراءات اال�شرتاء [�أو تنفيذ عقد اال�شرتاء �أو �إعمال اتفاق �إطاري،
ح�س ��ب احلالة] ،يف حال تلقي طلب بعد انق�ض ��اء املوعد النهائي لتقدمي العرو�ض و�إذا مل تُط َّبق
� ُّأي فرتة توقّف؛
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وذل ��ك ما مل تق� � ّرر [ ُيد َر ُج هن ��ا ا�سم الهيئ ��ة امل�ستقلة] � َّأن اعتب ��ارات امل�صلح ��ة العامة العاجلة
تقت�ض ��ي ال�سري يف �إج ��راءات اال�ش�ت�راء [�أو عقد اال�ش�ت�راء �أو االتفاق الإط ��اري ،ح�سبما يكون
منطبق ًا].
-5

الطلب ،تقوم على الفور مبا يلي:
بعد �أن تتلقى [ ُيد َر ُج هنا ا�سم الهيئة امل�ستقلة]
َ

(�أ) تُع ِّل ��ق �أو تق� � ّرر عدم تعليق �إجراءات اال�شرتاء [�أو تنفي ��ذ عقد اال�شرتاء �أو �إعمال
االتفاق الإطاري ،ح�سب احلالة] وفق ًا للفقرتني  3و 4من هذه املادة؛
(ب) تُبل ��غ اجله� � َة امل�شرتية وجميع امل�شاركني املح ��ددة هويتهم يف �إجراءات اال�شرتاء
التي يتعلق بها الطلب ،بهذا الطلب وم�ضمونه؛
(ج) تُبل ��غ جمي� � َع امل�شاركني املح� � َّددة هويتهم يف �إج ��راءات اال�شرتاء الت ��ي يتعلق بها
الطل ��ب ،بقرارها ب�ش�أن التعلي ��ق .و�إذا ق ّررت [ ُيد َر ُج هنا ا�سم الهيئ ��ة امل�ستقلة] تعليق �إجراءات
اال�شرتاء [�أو تنفيذ عقد اال�شرتاء �أو �إعمال االتفاق الإطاري ،ح�سب احلالة] ،ف�إنها حت ّدد كذلك
م ��دة التعلي ��ق� .أ َّما �إذا ق ّررت عدم تعليق الإجراءات ،ف�إنها تب�ّيمنّ ملق ّدم الطلب وللجهة امل�شرتية
الأ�سباب التي دعتها �إىل اتخاذ قرارها؛
(د) تَن�شر �إ�شعار ًا بالطلب.
 -6يج ��وز لُ [ ي ��د َر ُج هنا ا�سم الهيئ ��ة امل�ستقلة] �أن ترف�ض الطلب ،وعليه ��ا �أن ترفع � َّأي تعليق
ُمط ّبق يف هذا اخل�صو�ص� ،إن هي ق ّررت ما يلي:
(�أ) � َّأن الطل ��ب ال ي�ستند �إىل �أ�س�س �سليمة على نحو بينّ� ،أو مل ُيق َّدم يف �إطار االمتثال
للمواعيد النهائية املن�صو�ص عليها يف الفقرة  2من هذه املادة؛ �أو
مقدم الطلب لي�س ذا �صفة قانونية.
(ب) � َّأن ِّ
وتُ�س ��ارع [ ُي ��د َر ُج هن ��ا ا�س ��م الهيئ ��ة امل�ستقل ��ة] �إىل �إب�ل�اغ مق � ِّ�دم الطل ��ب واجله ��ة امل�شرتي ��ة
وجمي ��ع امل�شارك�ي�ن الآخري ��ن يف �إج ��راءات اال�ش�ت�راء بالرف� ��ض وبالأ�سب ��اب الداعي ��ة
�إلي ��ه ،وبرف ��ع � ِّأي تعلي ��ق ناف ��ذ املفع ��ول يف ه ��ذا ال�ص ��دد .وي�ش� � ّكل هذا الرف� ��ض ق ��رار ًا ب�ش�أن
الطلب.
مقدم الطلب واجلهة امل�شرتي ��ة وامل�شاركني الآخرين يف �إجراءات
ُوج ��ه ال
ُ
إ�شعارات �إىل ِّ
 -7ت َّ
اال�ش�ت�راء مبوجب الفقرت�ي�ن  5و 6من هذه املادة ،يف موعد �أق�صاه ثالث ��ة (� )3أيام عمل عقب
تلقِّي الطلب.
موجه� � ًا مبوج ��ب الفق ��رة الفرعي ��ة 5
 -8تق ��وم اجله� � ُة امل�شرتي ��ة ،ف ��ور تلقيه ��ا �إ�شع ��ار ًا َّ
(ب) م ��ن ه ��ذه امل ��ادة بتمك�ي�ن [ ُي ��د َر ُج هن ��ا ا�س ��م الهيئ ��ة امل�ستقل ��ة] م ��ن ِّ
االط�ل�اع الفعل ��ي
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عل ��ى كل م ��ا يف حوزته ��ا م ��ن وثائ ��ق تتعل ��ق ب�إج ��راءات اال�ش�ت�راء ،وذل ��ك ب�أ�سل ��وب ينا�س ��ب
الظروف.
 -9يج ��وز لُ [ يد َر ُج هنا ا�س ��م الهيئة امل�ستقلة] ،عند اتخاذ قراره ��ا ب�ش�أن طلب قبلت النظر
فيه� ،أن تعلن القواعد القانونية �أو املبادئ التي حتكم مو�ضوع الطلب ،وعليها �أن تعالج � َّأي تعليق
نافذ املفعول ،و�أن تتخذ واحد ًا �أو �أكرث من التدابري التالية ،ح�سبما يكون منا�سب ًا:
(�أ) حتظ ��ر على اجله ��ة امل�شرتية �أن ت�أتي ب� �� ِّأي ت�صرف �أو تتخذ � َّأي ق ��رار �أو تتبع � َّأي
�إجراء ال ميتثل لأحكام هذا القانون؛ �أو
(ب) ُتل ��زم اجله� � َة امل�شرتية الت ��ي ت�صرفت على نحو ال ميتثل لأحكام ه ��ذا القانون �أو
اتبع ��ت �إج ��راءات ال متتثل لها ،ب�أن تك ��ون ت�صرفاتها �أو قراراته ��ا �أو �إجراءاتها ممتثلة لأحكام
هذا القانون؛ �أو
[(ج) تُلغي كلي ًا �أو جزئي ًا ت�ص ُّرف اجلهة امل�شرتية �أو قرارها الذي ال ميتثل لأحكام هذا
القانون [ما عدا � َّأي ت�ص ُّرف �أو قرار يقت�ضي بدء نفاذ عقد اال�شرتاء �أو االتفاق الإطاري]؛ �أو
(د) تن ِّق ��ح � َّأي قرار �صادر عن اجله ��ة امل�شرتية ال ميتثل لأحكام هذا القانون [ما عدا
� َّأي ت�ص ُّرف �أو قرار يقت�ضي بدء نفاذ عقد اال�شرتاء �أو االتفاق الإطاري]؛ �أو

(هـ)
ت�صدق على � ِّأي قرار �صادر عن اجلهة امل�شرتية؛ �أو
ِّ
(و) تلغ ��ي �إر�س ��اء عقد اال�شرتاء �أو االتفاق الإطاري الذي بد�أ نفاذه على نحو ال ميتثل
لأحكام هذا القانون وت�أمر� ،إذا ما ُن ِ�شر �إ�شعار ب�إر�ساء هذا العقد �أو االتفاق ،بن�شر �إ�شعار ب�إلغاء
�إر�سائه؛ �أو]
(ز) ت�أمر ب�إنهاء �إجراءات اال�شرتاء؛ �أو
(ح) ترف�ض الطلب؛ �أو
(ط) تق�ض ��ي بدف ��ع تعوي�ض عما تك ّبده املو ِّرد �أو املقاول ال ��ذي ق َّدم الطلب من تكاليف
معقول ��ة نتيجة لت�صرف �أو قرار �صدر عن اجلهة امل�شرتية� ،أو لإجراء اتبعته يف �سياق �إجراءات
اال�ش�ت�راء ،ال ميتثل لأح ��كام هذا القانون وع ّما حلق به من خ�سائر �أو �أ�ضرار [ ،على �أن يقت�صر
ذلك التعوي�ض على تكاليف �إعداد العر�ض �أو التكاليف املتعلقة بالطلب� ،أو كليهما]؛ �أو
(ي) ت َّتخذ تدابري بديلة بح�سب ما تقت�ضيه الظروف.
 -10ي�ص ��در ق ��رار [ ُي ��د َر ُج هنا ا�سم الهيئ ��ة امل�ستقلة] مبقت�ض ��ى الفقرة  9من ه ��ذه املادة يف
غ�ض ��ون  ...يوم عمل [حتدد الدول ��ة امل�شرتعة امل ّدة الزمنية] عقب تلق ��ي الطلب .وتقوم [ ُيد َر ُج
هنا ا�سم الهيئة امل�ستقلة] فور ًا بعد ذلك بتبليغ القرار �إىل اجلهة امل�شرتية ومقدم الطلب ،و�إىل
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جمي ��ع امل�شاركني الآخرين يف �إجراءات طل ��ب املراجعة وجميع امل�شاركني الآخرين يف �إجراءات
اال�شرتاء.
 -11تكون جمي ُع القرارات ال�صادرة عن [ ُيد َر ُج هنا ا�سم الهيئة امل�ستقلة] مبقت�ضى هذه املادة
القرارات
ق ��رارات مكتوبة تبينِّ التداب َري املتخذة والأ�سباب الداعي ��ة �إىل اتخاذها ،و ُتد َرج تلك
ُ
فور ًا يف �سجل �إجراءات اال�شرتاء ،جنب ًا �إىل جنب مع الطلب الذي تلقته [ ُيد َر ُج هنا ا�سم الهيئة
امل�ستقلة] مبقت�ضى هذه املادة.

املادة  - 68حقوق امل�شاركني يف �إجراءات االعرتا�ض
 -1يح� � ُّق ل ِّأي مو ِّرد �أو مقاول م�ش ��ارك يف �إجراءات اال�شرتاء التي يتعلق بها الطلب ،وكذلك
ل ِّأي �سلط ��ة حكومية ت�أ ّث ��رت م�صاحلها �أو ميكن �أن تت�أ ّثر م�صاحلها م ��ن جراء هذا الطلب� ،أن
ي�ش ��ارك يف �إجراءات االعرتا� ��ض مبقت�ضى املادتني  66و 67من هذا القانون .ويمُ نَع � ُّأي مو ِّرد �أو
مق ��اول ُي َ
خطر على النحو الواجب بالإجراءات ،لكنه يتخ ّلف عن امل�شاركة فيها ،من االعرتا�ض
الحق� � ًا مبقت�ضى املادت�ي�ن  66و 67من هذا القانون ب�ش�أن القرارات �أو التدابري التي هي مو�ضوع
الطلب.
 -2يح ��ق للجه ��ة امل�شرتية �أن ت�ش ��ارك يف �إجراءات االعرتا�ض مبقت�ض ��ى املادة  67من هذا
القانون.
 -3يح ��ق للم�شاركني يف �إج ��راءات االعرتا�ض مبقت�ضى املادت�ي�ن  66و 67من هذا القانون،
�أن يح�ض ��روا جميع جل�سات اال�ستماع ،ويكون لهم فيها من مي ّثلهم ويرافقهم يف �أثناء �إجراءات
االعرتا� ��ض و�أن ُي�ست َمع �إليهم و�أن يقدموا �أدلة �إثباتية ت�شم ��ل �شهود ًا و�أن يطلبوا عقد � ِّأي جل�سة
ا�ستم ��اع علن ًا ،و�أن يلتم�سوا الو�صول �إىل �سجل �إجراءات االعرتا�ض ،رهن ًا ب�أحكام املادة  69من
هذا القانون.

املادة  - 69ال�سر ّية يف �إجراءات االعرتا�ض
ال ُتف�شَ ى � ُّأي معلومات يف �سياق �إجراءات االعرتا�ض ،وال تُعقد � ُّأي جل�سة ا�ستماع علنية مبقت�ضى
القيام بذلك ي�ضعف حماية امل�صالح الأمنية الرئي�سية
املادتني  66و 67من هذا القانون� ،إذا كان ُ
للدول ��ة �أو يخالف القان ��ون �أو يعيق �إنفاذه �أو مي� ��س بامل�صالح التجارية امل�شروع ��ة للمو ِّردين �أو
املقاولني �أو يعيق التناف�س املن�صف.
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