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  )1((القانون النموذجي) ٢٠١١لالشرتاء العمومي لعام 

  

# 

 يف القانون النموذجي املستخَدمالتعبري 
إىل أحكام إيضاحية (مع إشارات 

 هه أو وصفُ تعريفُ  )ذات الصلة القانون النموذجي

  كوك الدولية الصما ُيستخَدم يف 
  من تعابري أخرى اليت تنظم االشرتاء 

 حتمل املعىن نفسه أو معًىن مشااً 

  منخفض السعر انخفاضًا العرض ال -١    
 غير عادي

  )٢٠(املادة 

يكون سعره، باالقرتان مع سائر العناصر املكونة،  هو العرض املقدم الذي
اخنفاضاً غري عادي حبيث الشيء موضوع االشرتاء  إىل بالقياسمنخفضاً 

يثري لدى اجلهة املشرتية شواغل بشأن مدى قدرة املورد أو املقاول الذي 
  قدم ذلك العرض على تنفيذ عقد االشرتاء.

"العناصر املكونة للعرض شرح لتعابري "العرض املقدم" وعلى  لالطالعو 
 د أو املقاول" م" و"الشيء موضوع االشرتاء" و"اجلهة املشرتية" و"املقداملور

 أدناه. ٥٩و ٨٥و ٦٢و ٨٢و ١٤و ٨٣و"عقد االشرتاء"، انظر الفقرات 

حنو غري عادي من سائر العطاءات  علىعطاء أدىن   •
من  (أ) من املادة الثالثة عشرة )٤(الفقرة املقدمة (

االتفاق املتعدد األطراف املتعلق باالشرتاء احلكومي 
(GPA) 2(العاملية تجارةال، الصادر عن منظمة( 

  ))”WTO GPA 1994“(اختصاراً: 
عطاء ذو سعر أدىن على حنو غري عادي من   •

مة األسعار الواردة يف العطاءات األخرى املقد 
النص من  ) من املادة اخلامسة عشرة٦(الفقرة (

”WTO GPA 1994“املنقح التفاق 
(اختصاراً:  )3(

“2012 WTO GPA”((  
من  ٥٧املادة غري عادي ( عطاء منخفض اخنفاضاً   •

، الصادر عن الربملان EC/2004/17اإليعاز 
من  ٥٥املادة و  )4(؛والس األورويب األورويب

───────────────── 
 ، املرفق األول.(A/66/17) ١٧الدورة السادسة والستون، امللحق رقم  للجمعية العامة،الوثائق الرمسية   )1(  

وَدخل حيز  ١٩٩٤، الصادر عن منظمة التجارة العاملية، والذي جرى التفاوض بشأنه بالتوازي مع جولة أوروغواي يف عام (GPA)االتفاق املتعدد األطراف املتعلق باالشرتاء احلكومي   )2(  
هذا املسرد،  إعداد(ب) من البيان اخلتامي الذي جيسد نتائج جولة أوروغواي من املفاوضات املتعددة األطراف، وهو متاٌح، وقَت  ٤(انظر املرفق  ١٩٩٦كانون الثاين/يناير   ١ذ يف النفا

  ).www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gpr-94_e.pdfيف املوقع الشبكي 
  . وقد أُكد هذا القرار السياسي، يف ”GPA“ االتفاق املتعلق باالشرتاء احلكومي ، َتوصل املتفاوضون إىل اتفاق بشأن نتائج إعادة التفاوض على٢٠١١كانون األول/ديسمرب   ١٥يف   )3(  

. والنص املنقح (GPA/113)من االتفاق املتعلق باالشرتاء احلكومي  من املادة الرابعة والعشرين ٧الفقرة  تعلق بنتائج املفاوضات رمسياً مبقتضى، باعتماد القرار امل٢٠١٢آذار/مارس  ٣٠
  .www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htmهذا املسرد، يف املوقع الشبكي  إعدادلالتفاق متاٌح، وقَت 

اجلهات العاملة يف قطاعات خدمات  اليت تتبعها، بشأن تنسيق إجراءات االشرتاء ٢٠٠٤آذار/مارس  ٣١، الصادر عن الربملان األورويب وعن الس األورويب يف EC/2004/17اإليعاز   )4(  
هذا املسرد، يف املوقع الشبكي  إعداد. وهو متاٌح، وقَت ١، الصفحة ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠، L.134، الرقم اجلريدة الرمسية لالحتاد األورويبالربيد (والطاقة والنقل و املياه 

http://europa.eu.int/comm/internal_market/publicprocurement/legislation_en.htm.(  
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 يف القانون النموذجي املستخَدمالتعبري 
إىل أحكام إيضاحية (مع إشارات 

 هه أو وصفُ تعريفُ  )ذات الصلة القانون النموذجي

  كوك الدولية الصما ُيستخَدم يف 
  من تعابري أخرى اليت تنظم االشرتاء 

 حتمل املعىن نفسه أو معًىن مشااً 

، الصادر عن الربملان EC/2004/18اإليعاز     
  )5(األورويب والس األورويب)

 االستئناف -٢
 )٦٤(املادة 

 م إىل سلطة خمتص هو طلب مقد ذ يف إجر  ة ضد اءات االعرتاض.قرار اخت  
 أدناه. ٨على شرح لتعبري "إجراءات االعرتاض"، انظر الفقرة  لالطالعو 

من املادة  ١قضائية (الفقرة الدارية أو اإلراجعة امل  •
  )”WTO GPA 2012“الثامنة عشرة من االتفاق 

) من ٩( ٢قضائية (املادة القضائية وغري الراجعة امل  •
ربملان األورويب الصادر عن ال EC/2007/66اإليعاز 

  )6(والس األورويب)
تقديم طلب بشأن إعادة النظر  -٣

 لدى الجهة المشترية
 )٦٦(املادة 

هو إجراءات اعرتاض يستهّلها املورد أو املقاول الذي يدعي أنه َتعرض، أو 
قد يَتعرض، خلسارة أو ضرر بسبب ما يُزَعم من عدم امتثال قرار أو تدبري 

ة املشرتية ألحكام قانون االشرتاء يف الدولة املشرتعة (اختصاراً: تتخذه اجله
م إىل اجلهة املشرتية  م") بأن يقدد أو املقاول املتظللباً إلعادة النظر ط"املور
ذته يف إجراءات االشرتاء. يف القرار أو التدبري الذي اخت  

د أو املقاول" على شرح لتعابري "إجراءات االعرتاض" و"املور  لالطالعو 
 .أدناه ٦٢و ٨٥و  ٨لفقرات و"اجلهة املشرتية"، انظر ا

 غريهيئة  اتقوم اليت ولية لالعرتاض األراجعة امل  •
دارية اإلسلطة ال[ ٤السلطة املشار إليها يف الفقرة 

من املادة الثامنة  ٥ ةقضائية] (انظر الفقر الأو 
  )”WTO GPA 2012“عشرة من االتفاق 

) من ٥( ١السلطة املتعاقدة (املادة  راجعة لدىامل  •
  EC/2007/66)اإليعاز 

 ٥٣املادة (املشرتية من جانب اجلهة  إعادة النظر    •
قانون األونسيرتال النموذجي الشرتاء السلع من 

(اختصاراً:  )7(١٩٩٤واإلنشاءات واخلدمات لعام 
 )")١٩٩٤النموذجي لعام  "القانون

───────────────── 
، بشأن تنسيق إجراءات إرساء عقود املنشآت العمومية وعقود اللوازم العمومية ٢٠٠٤آذار/مارس  ٣١، الصادر عن الربملان األورويب وعن الس األورويب يف EC/2004/18اإليعاز   )5(  

هذا املسرد، يف املوقع الشبكي  إعداد. وهو متاٌح، وقَت ١١٤، الصفحة ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠، L.134، الرقم لرمسية لالحتاد األورويباجلريدة اوعقود اخلدمات العمومية (
http://europa.eu.int/comm/internal_market/publicprocurement/legislation_en.htm.(  

املتعلقني بتحسني  EEC/92/13و EEC/89/665واملعدل إليعازْي الس  ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب   ١١، الصادر عن الربملان األورويب وعن الس األورويب يف EC/2007/66اإليعاز   )6(  
هذا  إعداد. وهو متاٌح، وقَت ٣١، الصفحة ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب   ٢٠، L.335، الرقم اجلريدة الرمسية لالحتاد األورويبقود العمومية (فعالية إجراءات املراجعة فيما يتعلق بإرساء الع

  ).http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/remedies/remedies_en.htmاملسرد، يف املوقع الشبكي 
 ١٧الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واألربعون، امللحق رقم يف املرفق األول لتقرير األونسيرتال عن أعمال دورا السابعة والعشرين ( ١٩٩٤يرد نص القانون النموذجي لعام   )7(  

(A/49/17) وهو متاٌح أيضاً يف املوقع الشبكي .(http://www.uncitral.org.  
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إىل أحكام إيضاحية (مع إشارات 

 هه أو وصفُ تعريفُ  )ذات الصلة القانون النموذجي

  كوك الدولية الصما ُيستخَدم يف 
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المراجعة لدى بشأن طلب تقديم   -٤    
 يئة مستقلةه

 )٦٧(املادة 

م املورد أو املقاول املتظلم ب لالعرتاض يستهّله هو إجراء إىل هيئة أن يقد
ذته اجلهة املشرتية يف سياق إجراءات ملطلباً مستقلة  راجعة قرار أو تدبري اخت

من  ٦٦االشرتاء أو بشأن عدم إصدار اجلهة املشرتية قراراً مبقتضى املادة 
  ذجي يف غضون املهل الزمنية املنصوص عليها يف تلك املادة.القانون النمو 

 ٤على شرح لتعبري "املورد أو املقاول املتظلم"، انظر الفقرة  لالطالعو 
  أعاله.

على شرح لتعابري "اهليئة املستقلة" و"إجراءات االعرتاض"  لالطالعو 
 .أدناه ٦٢و ٨و ٣٧لفقرات و"اجلهة املشرتية"، انظر ا

دارية لدى هيئة مراجعة ليست مبحكمة اإلجعة راامل  •
عشرة من االتفاق  الثامنةمن املادة  ٦(الفقرة 

“2012 WTO GPA”(  
 ٢قضائية لدى هيئة مستقلة (املادة الراجعة غري امل  •

  EC/2007/66)) من اإليعاز ٩(
من القانون  ٥٤دارية (املادة اإلنظر الإعادة   •

  )١٩٩٤النموذجي لعام 
 

د االشتراء أو االتفاق إرساء عق  -٥
 اإلطاري
 َوْصلتان[** ٢٣و ٢٢(املادتان 
 **])تشعبيتان

هو املرحلة اخلتامية إلجراءات االشرتاء اليت ينظمها القانون النموذجي، 
واليت تفضي إىل إبرام عقد االشرتاء أو االتفاق اإلطاري بني اجلهة املشرتية 

نفاذ أو املقاولني املختارين) وإىل بدء  واملورد أو املقاول املختار (املوردين
  ذلك العقد أو ذلك االتفاق.

على شرح لتعابري "عقد االشرتاء" و"االتفاق اإلطاري" و"اجلهة  لالطالعو 
 .أدناه ٨٥و ٦٢و ٣١و ٥٩ت املشرتية" و"املورد أو املقاول"، انظر الفقرا

من  ٤٣إرساء العقد وإبرام االتفاق اإلطاري (املادة   •
) من اإليعاز ٤( ٣٥، واملادة EC/2004/17يعاز اإل

2004/18/EC(  
من القانون  ١٤إرساء عقد االشرتاء (املادة   •

  )١٩٩٤النموذجي لعام 

 العروض الفضلى والنهائية   -٦
والفقرة  ٤٩) من املادة ١١الفقرة ((
 تانَوْصل[** ٥١) من املادة ٣(

 **])تشعبيتان

ها املوردون أو املقاولون الباقون يف إجراءات هي العروض النهائية اليت يقدم
االشرتاء عقب إمتام مرحلة احلوار يف إجراءات طلب االقرتاحات املقرتن 

  حبوار، أو مرحلة التفاوض يف إجراءات التفاوض التنافسي.
م" و"املورد أو املقاول" على شرح لتعابري "العرض املقد  لالطالعو 

 .أدناه ١٢و ٨٥و ٨٣ر الفقرات و"التفاوض التنافسي"، انظ

العطاءات النهائية (املادة الرابعة عشرة من االتفاق     
“1994 WTO GPA” من اإليعاز  ٢٩، واملادة

2004/18/EC(  

 إلغاء االشتراء  -٧
 )١٩(املادة 

اجلهة املشرتية أثناء أي إجراءات اشرتاء بعدم  القرار الذي تتخذههو 
  مواصلة إجراءات االشرتاء.

 أدناه. ٦٢على شرح لتعبري "اجلهة املشرتية"، انظر الفقرة  طالعلالو 

رفض مجيع العطاءات أو االقرتاحات أو العروض     
أو عروض األسعار (املبادئ التوجيهية الختيار 

اخلرباء االستشاريني واستخدامهم من جانب 
اجلهات املقرتضة من البنك الدويل، صيغة 
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التوجيهية بشأن ("مبادئ البنك الدويل  )8(٢٠١٠    
من  ١٢االشرتاء (اخلرباء االستشاريون)")؛ واملادة 

 )١٩٩٤القانون النموذجي لعام 

 إجراءات االعتراض  -٨
 (الفصل الثامن)

هي اإلجراءات اليت يستهّلها املورد أو املقاول املتظلم لدى اجلهة املشرتية أو 
ذته اجلهة املشرتية، وأّي  لدى هيئة مستقلة أو حمكمة ضد قرار أو تدبري اخت

اعرتاض أو استئناف يُقدم الحقاً إىل هيئة خمتّصة يف الدولة ضد أي قرار 
  يـُتخذ يف إجراءات االعرتاض.

 ٤انظر الفقرة املورد أو املقاول املتظلم"، على شرح لتعبري " لالطالعو 
  أعاله.

 "، انظراملستقلة اهليئة" و"اجلهة املشرتية" على شرح لتعبرييْ  لالطالعو 
 **].أدناه [**َوْصلتان تشعبيتان ٣٧و ٦٢الفقرتني 

إجراءات املراجعة (املادة الثامنة عشرة من االتفاق   •
“2012 WTO GPA” ،حيثياتمن  ١٧ والبند 

  )EC/2007/66اإليعاز 
إعادة النظر (الفصل السادس من القانون   •

  )١٩٩٤النموذجي لعام 

 وتعديلها  إيضاح وثائق االلتماس  -٩
 )١٥(املادة 

مه اجلهة املشرتية للموردين أو املقاولني من شرح يتعلق  اإليضاح: هو ما تقد
  بوثائق االلتماس.

التعديل: هو ما تدخله اجلهة املشرتية على وثائق االلتماس من تصحيحات 
  أو تعديالت أخرى.

املقاول" و"وثائق على شرح لتعابري "اجلهة املشرتية" و"املورد أو  لالطالعو 
 أدناه. ٨٠و ٨٥و ٦٢االلتماس"، انظر الفقرات 

الرّد على طلب استيضاح يتعلق بوثائق املناقصة،   •
وعلى طلبات احلصول على معلومات أخرى 

  )”WTO GPA 1994“من االتفاق  ١٢(املادة 
إجراءات اإليضاح (مبادئ البنك الدويل التوجيهية   •

  اريون))بشأن االشرتاء (اخلرباء االستش

 االتفاق اإلطاري المغلق  - ١٠
 ‘)٢) ‘أ، التعريف ( ٢(املادة 

  ُمعرف يف القانون النموذجي بأنه يعين:
"اتفاقاً إطارياً ال جيوز ألي مورد أو مقاول مل يكن طرفاً فيه منذ البداية   

  أن يصبح طرفاً فيه فيما بعد."
ول" و"االتفاق اإلطاري"، انظر "املورد أو املقا على شرح لتعبرييْ  لالطالعو 

  

───────────────── 
 http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENTمتاحٌة، وقَت صدور هذا املسرد، يف املوقع الشبكي   )8(  

/0,,contentMDK:20060656~menuPK:93977~pagePK:84269~piPK:60001558~theSitePK:84266,00.html.  
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# 

 يف القانون النموذجي املستخَدمالتعبري 
إىل أحكام إيضاحية (مع إشارات 

 هه أو وصفُ تعريفُ  )ذات الصلة القانون النموذجي

  كوك الدولية الصما ُيستخَدم يف 
  من تعابري أخرى اليت تنظم االشرتاء 

 حتمل املعىن نفسه أو معًىن مشااً 

 أدناه [**َوْصلتان تشعبيتان**]. ٣١و ٨٥الفقرتني     

 المعلومات السرية   - ١١
 واملادتان )؛هـ، التعريف ( ٢ املادة(
 **])تشعبيتان تانَوْصل[** ٢٤و ٧

يها الدولة املشرتعة معلومات سرية مبقتضى القانون  هي املعلومات اليت تسم
ة االطالع عليها، مبقتضى القانون أو الالئحة يإمكان الوطين وتكون

 معينة من األشخاص. فئاتالتنظيمية، حمصورًة يف 

  

 التفاوض التنافسي  - ١٢
 )٥١) و٣( ٣٤) و٤( ٣٠(املواد 

هو طريقة اشرتاء تُتاح يف ظروف حمدودة جداً (يف حاالت االستعجال 
اسية للدولة، حيثما ال يكون والطوارئ، وألغراض محاية املصاحل األمنية األس

  ، وهي تنطوي على: )من املناسب استخدام طرائق اشرتاء أخرى
(أ) إشعار علين مسبق باالشرتاء؛ و(ب) إجراء اجلهة املشرتية مفاوضات 

متزامنة بشأن أحكام عقد االشرتاء وشروطه مع عدد كاف من املوردين أو 
ملوردين أو املقاولني املشاركني املقاولني لضمان تنافس فعال؛ و(ج) تقدمي ا

معروضاً فضلى وعليها  ونتفاوضاليت ي ائية بشأن مجيع جوانب اقرتاحا
مع اجلهة املشرتية؛ و(د) قيام اجلهة املشرتية بفحص وتقييم العروض 

  الفضلى والنهائية؛ و(هـ) اختيار العرض الفائز.
 ٦، انظر الفقرة على شرح لتعبري "العرض األفضل النهائي" لالطالعو 

  أعاله.
على شرح لتعابري "االشرتاء" و"اجلهة املشرتية" و"املورد أو  لالطالعو 

 ٢٩و ٨٥و ٦٢و ٥٨، انظر الفقرات املقاول" و"الفحص" و"التقييم"
 أدناه. ٢٧و

  

 شروط االستخدام  - ١٣
 األول) القسم(الفصل الثاين، 

بإمكان اجلهة املشرتية هي جمموعة اشرتاطات دنيا جيب تلبيتها لكي يصبح 
  أن تستخدم طريقة اشرتاء غري املناقصة املفتوحة.

"اجلهة املشرتية" و"املناقصة املفتوحة"، انظر  لتعبرييْ على شرح  لالطالعو 
 أدناه [**َوْصلتان تشعبيتان**]. ٤٩و ٦٢الفقرتني 

احلاالت املسوغة لالستخدام (اإليعازان   
2004/17/EC 2004/18و/ECالتفاق ؛ وا  

2012 WTO GPA(  

 العناصر المكونة للعرض المقدم  - ١٤
 (ح)) ٣٩و ٢٠و ١١و ١٠(املواد 

السعر (مثن الشيء موضوع االشرتاء، الذي ميكن أن يشمل   (أ)  
األمر  كن سوم اجلمركية والضرائب؛ وإذا مل يأيضاً نفقات النقل والتأمني والر 

  العناصر املكونة للعطاء تشمل ما يلي:
اقتصاديات عملية صنع السلع   (أ)  
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# 

 يف القانون النموذجي املستخَدمالتعبري 
إىل أحكام إيضاحية (مع إشارات 

 هه أو وصفُ تعريفُ  )ذات الصلة القانون النموذجي

  كوك الدولية الصما ُيستخَدم يف 
  من تعابري أخرى اليت تنظم االشرتاء 

 حتمل املعىن نفسه أو معًىن مشااً 

نًة منفصلًة للعرض املقدم؛ عناصر مكو كذلك فيمكن اعتبار تلك العناصر     
  ؛(ح)  ٣٩انظر يف هذا الشأن املادة 

تكلفة تشغيل وصيانة وإصالح السلع أو اإلنشاءات؛   (ب)  
والوقت الالزم لتسليم السلع أو إجناز اإلنشاءات أو تقدمي اخلدمات؛ 

وخصائص الشيء موضوع االشرتاء، مثل اخلصائص الوظيفية للسلع أو 
البيئية للشيء املعين؛ وشروط الدفع والضمانات اإلنشاءات واخلصائص 

  املتعلقة بالشيء موضوع االشرتاء؛
املورد أو املقاول والعاملني الذين سيقومون  ما يتمتع بهمدى   (ج)  

ومدى كفاءم املهنية من خربات وموثوقية بتوفري الشيء موضوع االشرتاء 
ء املضطلع ا وفقاً ألحكام واإلدارية، حيثما كان ذلك مهما يف عملية االشرتا

  ؛من القانون النموذجي  ٥٠و ٤٩و ٤٧املواد 
أّي عناصر أخرى للعرض املقدم الذي يُفَحص أو يُقيم وفقاً   (د)  

للمعايري والقواعد اإلجرائية اليت تنص عليها اجلهة املشرتية يف وثائق االلتماس 
  ْصلتان تشعبيتان**].من القانون النموذجي [**وَ  ١١و ١٠وفقاً للمادتني 

م"  لالطالعو  على شرح لتعابري "الشيء موضوع االشرتاء" و"العرض املقد
"االشرتاء" و"املورد أو املقاول" و"السلع" و"اإلنشاءات" و"اخلدمات" و

 ٨٣و ٨٢و"الفحص" و"التقييم" و"وثائق االلتماس"، انظر الفقرات 
  أدناه. ٨٠و ٢٧و ٢٩و ٨٥و ٥٨و ٧٦و ١٥و ٣٥و

واقتصاديات اخلدمات املقدمة واقتصاديات طريقة 
  اإلنشاء؛
احللول التقنية املختارة و/أو ما يتوافر   (ب)  

م العطاء من ظروف مواتية على حنو استثنائي  لدى مقد
  ل اإلنشاء؛لتوريد السلع أو اخلدمات أو إلجناز أعما

م العطاء   (ج)   مدى أصالة ما يقرتح مقد
  توفريه من توريدات أو خدمات أو أعمال إنشاء؛

مدى االمتثال ملا هو ساٍر يف املكان   (د)  
الذي سُتؤدى فيه األعمال أو اخلدمات أو التوريدات 
  من أحكام تتعلق حبماية اليد العاملة وبظروف العمل؛

م العطاء على مدى إمكانية حصول مق  (هـ)   د
  معونة من الدولة.

من  ٥٥ة ، واملادEC/2004/17من اإليعاز  ٥٧(املادة 
  )EC/2004/18اإليعاز 

 اإلنشاءات  - ١٥
 )٣٩(املادة 

املباين أو اهلياكل أو املنشآت أو بإعادة هي مجيع األعمال املرتبطة بتشييد 
ع، واحلفر، إنشائها أو دمها أو ترميمها أو جتديدها، مثل يئة املوق

والتشييد، والبناء، وتركيب املعدات أو املواد، والزخرفة والتشطيب، وكذلك 
اخلدمات التبعية اليت تصحب التشييد مثل حفر الثقوب ورسم اخلرائط 

والتصوير الساتلي واالستقصاءات السيزمية وما إىل ذلك من اخلدمات اليت 
ة هذه اخلدمات ال تتجاوز تُقدم بناًء على عقد االشرتاء، إذا كانت قيم

من القانون ‘ ٢‘، التعريف (ل) ٢قيمة اإلنشاءات نفسها (انظر املادة 
  ).١٩٩٤النموذجي لعام 

اإلنشاءات املدنية أو أعمال  أو خدمات التشييد  •
 WTO 2012(ج) من االتفاق  ١البناء (املادة 

GPA(  
 ١أعمال البناء أو األعمال اهلندسية املدنية (املادة   •

  )EC/2004/18) (ب) من اإليعاز ٢(
اإلنشاءات (املبادئ التوجيهية الشرتاء السلع   •

اإلنشاءات واخلدمات غري االستشارية املندرجة و 
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 يف القانون النموذجي املستخَدمالتعبري 
إىل أحكام إيضاحية (مع إشارات 

 هه أو وصفُ تعريفُ  )ذات الصلة القانون النموذجي

  كوك الدولية الصما ُيستخَدم يف 
  من تعابري أخرى اليت تنظم االشرتاء 

 حتمل املعىن نفسه أو معًىن مشااً 

يف إطار قروض البنك الدويل لإلنشاء والتعمري  أدناه. ٥٩على شرح لتعبري "عقد االشرتاء"، انظر الفقرة  لالطالعو     
دولية، صيغة كانون وائتمانات ومنح وكالة التنمية ال

(مبادئ البنك الدويل  )9(٢٠١١الثاين/يناير 
 التوجيهية بشأن االشرتاء))

 العملة  - ١٦
 )٣٩(املادة 

من القانون النموذجي  بأا تشمل "وحدة احلساب  ٢ُمعرفة يف املادة 
 النقدية".

للتحويل القابلة العملة احمللية أو العملة األجنبية     
دئ البنك الدويل التوجيهية بالكامل (كما يف مبا

  بشأن االشرتاء (اخلرباء االستشاريون))
الموعد النهائي لتقديم الطلبات/   - ١٧

 العروض
 )١٤(املادة 

أن تقبل أي طلبات هو تاريخ ووقت معينان ال جيوز بـَْعَدمها للجهة املشرتية 
للتأهل األوىل أو طلبات لالختيار األوىل أو عروض من أجل فحصها 

  تقييمها.و 
على شرح لتعابري "العرض املقدم" و"اجلهة املشرتية" و"الفحص"  لالطالعو 

 أدناه. ٢٧و ٢٩و ٦٢و ٨٣و"التقييم"، انظر الفقرات 

من اإليعاز  ٤٥احلدود الزمنية (املادة     
2004/17/EC من اإليعاز  ٣٨، واملادة
2004/18/EC(  

 وصف الشيء موضوع االشتراء  - ١٨
 )١٠(املادة 

ائص الشيء موضوع االشرتاء من الناحية التقنية ومن حيث النوعية خص
واألداء، وأّي متطّلبات أخرى جيب أن يلبيها العرض املقدم لكي يُعتَرب 

دها اجلهة املشرتية يف وثائق االلتماس للمتطلبات مستجيباً  حسبما حتد ،
  من القانون النموذجي. ١٠وفقاً للمادة 

تعابري "الشيء موضوع االشرتاء" و"العرض املقدم" على شرح ل لالطالعو 
 ٨٠و ٦٢و ٨٣و ٨٢و"اجلهة املشرتية" و"وثائق االلتماس"، انظر الفقرات 

 أدناه.

  

 االلتماس المباشر   - ١٩
 واملادتان )؛ز، التعريف ( ٢ املادة(

  ُمعرف يف القانون النموذجي بأنه يعين:

لتماس املوجه مباشرًة إىل مورد أو مقاول واحد، أو إىل عدد حمدود "اال  

 ٢- ٣توجيه دعوة مباشرة دون إعالن مفتوح (البند     
  من مبادئ البنك الدويل التوجيهية بشأن االشرتاء)

───────────────── 
-http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/278019 املوقع الشبكي متاحٌة، وقَت صدور هذا املسرد، يف  )9(  

1308067833011/Procurement_GLs_English_Final_Jan2011.pdf.  
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# 

 يف القانون النموذجي املستخَدمالتعبري 
إىل أحكام إيضاحية (مع إشارات 

 هه أو وصفُ تعريفُ  )ذات الصلة القانون النموذجي

  كوك الدولية الصما ُيستخَدم يف 
  من تعابري أخرى اليت تنظم االشرتاء 

 حتمل املعىن نفسه أو معًىن مشااً 

من املوردين أو املقاولني. وهذا ال يشمل االلتماس املوجه إىل عدد  **])تشعبيتان تانَوْصل[** ٣٥و ٣٤    
حمدود من املوردين أو املقاولني عقب إجراءات التأهيل األويل أو 

  االختيار األويل."

التأهيل " و"ملورد أو املقاولا" و"االلتماسعلى شرح لتعابري " لالطالعو 
 أدناه. ٥٥و ٥٣و ٨٥و ٧٩"، انظر الفقرات االختيار األويل" و"األويل

السجل المستندي إلجراءات   - ٢٠
 االشتراء
 )٢٥(املادة 

لية اشرتاء معينة، يتضمن القرارات ووصفاً للتدابري هو ملف كتايب جامع لعم
  املتخذة وسائر املعلومات املتعلقة بعملية االشرتاء مع املستندات الداعمة.

 أدناه. ٥٨على شرح لتعبري "االشرتاء"، انظر الفقرة  لالطالعو 

املستندات والتقارير املتعلقة بإجراءات االشرتاء   •
بعملية االشرتاء املتناَولة، مبا  وبإرساء العقود اخلاصة

(بشأن الثامنة املادة  مبقتضىفيها التقارير الالزمة 
العقود اليت أُرسيت بطريقة املناقصة احملدودة، مبا يف 

ذلك اسم اجلهة املشرتية وقيمة السلع واخلدمات 
املشرتاة ونوعها، مع بيان باألحوال والظروف 

ة)، وكذلك املسوغة الستخدام املناقصة احملدود
البيانات اليت تكفل قدراً مناسباً من إمكانية تتبع 
عملية االشرتاء املتناَولة بوسائل إلكرتونية (الفقرة 

 2012) من املادة السادسة عشرة من االتفاق ٣(

WTO GPA(  
ما يلزم ختزينه من معلومات تتعلق بإرساء العقود   •

  )EC/2004/17من اإليعاز  ٥٠(املادة 
املستندية الالزمة للمراجعة الالحقة السجالت   •

  الدويل التوجيهية بشأن االشرتاء)(مبادئ البنك 
من القانون  ١١سجل إجراءات االشرتاء (املادة   •

  )١٩٩٤النموذجي لعام 
 االشتراء المحلي  - ٢١

 ))د، التعريف ( ٢(املادة 
على  من القانون النموذجي بأنه "االشرتاء الذي يقتصر ٢ُمعرف يف املادة 

  من هذا القانون". ٨املوردين أو املقاولني احملليني مبقتضى املادة 
"االشرتاء" و"املورد أو املقاول"، انظر الفقرتني  لتعبرييْ على شرح  لالطالعو 

االستبعادات املتفق عليها من املعاملة الوطنية ومبدأ   •
من املادة اخلامسة من  ٤فقرة عدم التمييز (ال

  )WTO GPA 2012االتفاق 
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# 

 يف القانون النموذجي املستخَدمالتعبري 
إىل أحكام إيضاحية (مع إشارات 

 هه أو وصفُ تعريفُ  )ذات الصلة القانون النموذجي

  كوك الدولية الصما ُيستخَدم يف 
  من تعابري أخرى اليت تنظم االشرتاء 

 حتمل املعىن نفسه أو معًىن مشااً 

من مبادئ  ٣- ٣الوطنية (البند املناقصة التنافسية   • أدناه [**َوْصلتان تشعبيتان**]. ٨٥و ٥٨    
  وجيهية بشأن االشرتاء)تالبنك الدويل ال

 الموردون أو المقاولون المحليون  - ٢٢
 )٣٣و ١١و ٢(املواد 

هيئات اعتبارية هم، يف سياق دولة معينة، املوردون أو املقاولون املسجلون ك
  يف تلك الدولة.

 أدناه. ٨٥على شرح لتعبري "املورد أو املقاول"، انظر الفقرة  لالطالعو 

  

 السلع المنَتجة محلياً   - ٢٣
 )١١(املادة 

ما تبني التشريعات  هي، يف سياق دولة معينة، السلع املصنوعة حملياً (عادةً 
يد العاملة واملواد اخلام واملكونات) النسبة املئوية الدنيا للمحتوى احمللي (ال

  الالزم توافره إلعطاء السلع تلك الصفة).
 أدناه. ٣٥على شرح لتعبري "السلع"، انظر الفقرة  لالطالعو 

، WTO GPA 1994املنتجات احمللية (االتفاق   •
(أ) من املادة  )١(من الديباجة، والفقرة  ٢الفقرة 

  دة الثالثة عشرة)(ب) من املا )٤(ة الثالثة، والفقر 
السلع املصنوعة يف بلد اجلهة املقرتضة (مبادئ   •

  البنك الدويل التوجيهية بشأن االشرتاء)
 المناقصة اإللكترونية  - ٢٤

املادة و  )؛ف، التعريف ( ٢(املادة 
 والفصل السادس) ٣١

  ُمعرفة يف القانون النموذجي بأا تعين:
يب املباشر تستخدمه اجلهة "أسلوب اشرتاء آين بواسطة اخلط احلاسو   

املشرتية الختيار العرض املقدم الفائز، ويشتمل على تقدمي املوردين أو 
املقاولني عطاءات خمفضة تعاقبياً أثناء فرتة زمنية حمددة وعلى تقييم 

  العطاءات آلياً."
م الفائز"  لالطالعو  على شرح لتعابري "اجلهة املشرتية" و"العرض املقد

 أدناه. ٢٧و ٨٥و ٨٤و ٦٢ورد أو املقاول" و"التقييم"، انظر الفقرات و"امل

املناقصة اإللكرتونية (املادة الرابعة عشرة من   •
من  ٥٤واملادة  ؛WTO GPA 2012االتفاق 
  )EC/2004/18اإليعاز 

المناقصة اإللكترونية كطريقة   - ٢٥
 اشتراء قائمة بذاتها

 تانَوْصل[** ٥٣) و١( ٣١ادتان (امل
 **])شعبيتانت

  هي مناقصة إلكرتونية ُتستخَدم كطريقة اشرتاء منفصلة.
"املناقصة اإللكرتونية" و"طريقة االشرتاء"،  لتعبرييْ على شرح  لالطالعو 

 أدناه [**َوْصلتان تشعبيتان**]. ٤٤أعاله والفقرة  ٢٤انظر الفقرة 

املناقصة اإللكرتونية (املادة الرابعة عشرة من     
) ٧( ١تان واملاد ؛WTO GPA 2012االتفاق 

  )EC/2004/18من اإليعاز  ٥٤و

 كمرحلة  المناقصة اإللكترونية  - ٢٦
 َوْصلتان[** ٥٤) و٢( ٣١(املادتان 
 **])تشعبيتان

هي مناقصة إلكرتونية ُتستخَدم كمرحلة تسبق إرساء عقد االشرتاء يف 
افس يف طريقة اشرتاء أخرى أو يف إجراءات اتفاق إطاري ينطوي على تن

  مرحلة ثانية.
على شرح لتعابري "املناقصة اإللكرتونية" و"طريقة االشرتاء"  لالطالعو 

من اإليعاز  ٥٤املناقصة اإللكرتونية (املادة     
2004/18/EC(  
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# 

 يف القانون النموذجي املستخَدمالتعبري 
إىل أحكام إيضاحية (مع إشارات 

 هه أو وصفُ تعريفُ  )ذات الصلة القانون النموذجي

  كوك الدولية الصما ُيستخَدم يف 
  من تعابري أخرى اليت تنظم االشرتاء 

 حتمل املعىن نفسه أو معًىن مشااً 

و"إجراءات االتفاق اإلطاري املنطوية على تنافس يف مرحلة ثانية"، انظر     
 أدناه. ٣٣و ٤٤أعاله والفقرتني  ٢٤الفقرة 

 التقييم  - ٢٧
 )٤٣و ٢٥و ٢٢و ١٦و ١١(املواد 

هو حتليل مقارن للعروض املقدمة، وفقاً للمعايري والقواعد اإلجرائية املبينة يف 
  وثائق االلتماس بغرض التأكد من العرض املقدم الفائز.

على شرح لتعابري "العرض املقدم" و"وثائق االلتماس" و"العرض  لالطالعو 
 أدناه. ٨٤و ٨٠و ٨٣ز"، انظر الفقرات املقدم الفائ

حيثيات اإليعاز من  ٤٦ البندالتقييم (    
2004/18/EC(  

 معايير التقييم  - ٢٨
 )١١(املادة 

هي املعايري املستخَدمة يف التقييم حسبما ُحددت يف وثائق االلتماس 
  للتأكد من العرض املقدم الفائز.

"وثائق االلتماس" و"العرض املقدم على شرح لتعابري "التقييم" و لالطالعو 
 أدناه. ٨٤و ٨٠أعاله والفقرتني  ٢٧الفائز"، انظر الفقرة 

(ح) من املادة  )٢(معايري إرساء العقد (الفقرة   •
  )WTO GPA 1994الثانية عشرة من االتفاق 

 ١الفقرتان معايري إرساء العقود أو معايري اإلرساء (  •
 EC/2004/17ن اإليعازيمن ديباجة  ٥١و
  )،EC/2004/18و

معايري االختيار (مبادئ البنك الدويل التوجيهية   •
  االشرتاء (اخلرباء االستشاريون))بشأن 

لتقرير اجلهة املشرتية  ستستخدمهااملعايري اليت   •
العطاء الفائز؛ ومعايري تقييم االقرتاحات (املادتان 

من القانون النموذجي لعام  ٣٩(هـ) و ٢٧
١٩٩٤(  

 الفحص  - ٢٩
 )٤٣و ٢٥و ١٦و ١١املواد (

التأكد من مؤهالت املوردين أو املقاولني ومن استجابة العروض اليت 
وهذه العملية تقوم على أساس قدموها للمعايري احملددة يف وثائق االلتماس. 

"، وال تنطوي على مقارنة بني العروض املقدمة كما هو اإلخفاقتياز/"االج
  احلال يف التقييم.

 وثيقةعلى شرح لتعابري "املورد أو املقاول" و"العرض املقدم" و" طالعلالو 
 ٨٠و ٨٣و ٨٥ الفقراتأعاله، و  ٢٧الفقرة  االلتماس" و"التقييم"، انظر

 .أدناه
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# 

 يف القانون النموذجي املستخَدمالتعبري 
إىل أحكام إيضاحية (مع إشارات 

 هه أو وصفُ تعريفُ  )ذات الصلة القانون النموذجي

  كوك الدولية الصما ُيستخَدم يف 
  من تعابري أخرى اليت تنظم االشرتاء 

 حتمل املعىن نفسه أو معًىن مشااً 

عمليات االشتراء المحتملة في   - ٣٠    
 القريب المستقبل

 )٦(املادة 

من املادة  ٧عمليات االشرتاء املخطط هلا (الفقرة   • لسنوات املقبلة.هي أنشطة االشرتاء املعتَزم القيام ا يف األشهر أو ا
(للمقارنة  WTO GPA 1994التاسعة من االتفاق 

انظر "عمليات االشرتاء املقرتحة") واملادة السابعة 
نظر (للمقارنة ا WTO GPA 2012من االتفاق 

  ))""عمليات االشرتاء املزَمعة
ادة السابعة من االتفاق عمليات االشرتاء املقبلة (امل  •

2012 WTO GPA(  
"خمططات اجلهات املشرتية"، اليت تبني نوع وقيمة   •

من اإليعاز  ٤١العقود اليت تعتزم إرساءها (املادة 
2004/17/EC من اإليعاز  ٣٥، واملادة
2004/18/EC(  

 االتفاق اإلطاري  - ٣١
 ‘)١) ‘أ، التعريف ( ٢(املادة 

رتية واملورد أو املقاول الذي وقع عليه االختيار (أو هو اتفاق بني اجلهة املش
املوردين أو املقاولني الذين وقع عليهم االختيار) يُربَم عند إمتام املرحلة 

  األوىل من إجراءات االتفاق اإلطاري.
على شرح لتعابري "اجلهة املشرتية" و"املورد أو املقاول"  لالطالعو 

 أدناه. ٣٢و ٨٥و ٦٢، انظر الفقرات و"إجراءات االتفاق اإلطاري"

  

 إجراءات االتفاق اإلطاري  - ٣٢
 ))أ، التعريف ( ٢(املادة 

  ُمعرفة يف القانون النموذجي بأا تعين:

"إجراءات ُجترى على مرحلتني: مرحلة أوىل، الختيار املورد أو املقاول   
أطرافاً)  الذي سيصبح طرفاً (أو املوردين أو املقاولني الذين سيصبحون

يف االتفاق اإلطاري مع اجلهة املشرتية؛ ومرحلة ثانية، إلرساء عقد 
االشرتاء مبقتضى االتفاق اإلطاري على مورد أو مقاول هو طرف يف 

  االتفاق اإلطاري."

و"االتفاق  د أو املقاول" و"اجلهة املشرتية""املور لتعابري ولالطالع على شرح 
ان لتأدناه [**َوصْ  ٦٢و ٨٥الفقرتني عاله و أ ٣١الفقرة انظر  ،اإلطاري"
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# 

 يف القانون النموذجي املستخَدمالتعبري 
إىل أحكام إيضاحية (مع إشارات 

 هه أو وصفُ تعريفُ  )ذات الصلة القانون النموذجي

  كوك الدولية الصما ُيستخَدم يف 
  من تعابري أخرى اليت تنظم االشرتاء 

 حتمل املعىن نفسه أو معًىن مشااً 

 **].تشعبيتان    

إجراءات االتفاق اإلطاري   - ٣٣
المنطوية على تنافس في مرحلة 

 ثانية
 ‘)٤) ‘أ، التعريف ( ٢(املادة 

  ُمعرفة يف القانون النموذجي بأا تعين:
مغلق ُمربَم مع  ي"إجراءات يف سياق اتفاق إطاري مفتوح أو اتفاق إطار   
كثر من مورد أو مقاول واحد، يُتوخى أن تُرسى أو ُحتسن فيها، من أ

خالل التنافس يف مرحلة ثانية، بعض أحكام االشرتاء وشروطه اليت يتعذر 
  إرساؤها بدقة كافية عند إبرام االتفاق اإلطاري."

"االتفاق اإلطاري املغلق" و"االتفاق  لتعبرييْ على شرح  لالطالعو 
  أعاله [**َوْصلتان تشعبيتان**]. ٣١و ١٠نظر الفقرتني اإلطاري"، ا

على شرح لتعابري "االتفاق اإلطاري املفتوح" و"املورد أو املقاول"  لالطالعو 
 ٥٨و ٨٥و ٤٨و"االشرتاء" و"التنافس يف مرحلة ثانية"، انظر الفقرات 

 أدناه. ٧٤و

  

إجراءات االتفاق اإلطاري غير   - ٣٤
في مرحلة المنطوية على تنافس 

 ثانية
 ‘)٥) ‘أ، التعريف ( ٢(املادة 

  ُمعرفة يف القانون النموذجي بأا تعين:
إجراءات يف سياق اتفاق إطاري مغلق تُرسى فيه مجيع أحكام "  

  االشرتاء وشروطه عند إبرام االتفاق اإلطاري."
" و"االتفاق "االتفاق اإلطاري املغلق لتعبرييْ على شرح  لالطالعو 

  أعاله [**َوْصلتان تشعبيتان**]. ٣١و ١٠ تنير ، انظر الفقاإلطاري"
 أدناه. ٥٨على شرح لتعبري "االشرتاء"، انظر الفقرة  لالطالعو 

  

 السلع  - ٣٥
واملادتان  )؛ج، التعريف ( ٢(املادة 

 **])تشعبيتان تانَوْصل[** ٣٩و ١١

دات هي أشياء من كل صنف ووصف، وتشمل املواد اخلام واملنتجات واملع
واألشياء اليت تكون على هيئة جامدة أو سائلة أو غازية، والكهرباء، 

وكذلك اخلدمات التبعية اليت تصحب توريد السلع إذا كانت قيمة هذه 
اخلدمات التبعية ال تتجاوز قيمة السلع نفسها (جيوز للدولة املشرتعة أن 

من القانون ‘ ١‘، التعريف (ل) ٢تدرج فئات أخرى من السلع (انظر املادة 
 ).١٩٩٤النموذجي لعام 

  )EC/2004/18املنتجات (اإليعاز     

  شرط من شروط استخدام إجراءات االتفاق اإلطاري مبقتضى القانون على نحو غير محدد أو على نحو   - ٣٦
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# 

 يف القانون النموذجي املستخَدمالتعبري 
إىل أحكام إيضاحية (مع إشارات 

 هه أو وصفُ تعريفُ  )ذات الصلة القانون النموذجي

  كوك الدولية الصما ُيستخَدم يف 
  من تعابري أخرى اليت تنظم االشرتاء 

 حتمل املعىن نفسه أو معًىن مشااً 

 متكرر    
 ) (أ))١، الفقرة ( ٣٢(املادة 

اء اليت الشيء موضوع االشرت  عدم املعرفة املسبقة بكميةالنموذجي، يفرتض 
  ستلزم أثناء أي فرتة زمنية معينة و/أو توقيت تسليم ذلك الشيء.

 ٣٢على شرح لتعبري "إجراءات االتفاق اإلطاري"، انظر الفقرة  لالطالعو 
  أعاله.

 ٨٢على شرح لتعبري "الشيء موضوع االشرتاء"، انظر الفقرة  لالطالعو 
 أدناه.

 الهيئة المستقلة  - ٣٧
 )الفصل الثامن(

هي هيئة خمتصة يف الدولة املشرتعة، مستقلة عن اجلهة املشرتية، تعهد إليها 
الدولة بالنظر يف طلبات املراجعة وباختاذ تدابري بشأن تلك الطلبات وبشأن 

من  ٦٧إجراءات االشرتاء اليت تتعلق ا تلك الطلبات، وفقاً ألحكام املادة 
  القانون النموذجي.

  أعاله. ٤ري "طلبات املراجعة"، انظر الفقرة على شرح لتعب لالطالعو 
 أدناه. ٦٢على شرح لتعبري "اجلهة املشرتية"، انظر الفقرة  لالطالعو 

من املادة الثامنة عشرة  ٤السلطة املستقلة (الفقرة   •
  )WTO GPA 2012من االتفاق 

ابتدائية مستقلة عن اجلهة املشرتية مراجعة هيئة   •
  )EC/2007/66 ) من اإليعاز٣( ٢(املادة 

من القانون النموذجي  ٥٤دارية (املادة اإليئة اهل  •
  )١٩٩٤لعام 

 العروض االسترشادية  - ٣٨
 )٦٠(املادة 

هي عروض يقدمها موردون أو مقاولون لكي يصبحوا أطرافاً يف االتفاق 
  اإلطاري املفتوح.

ول" و"االتفاق على شرح لتعابري "العرض املقدم" و"املورد أو املقا لالطالعو 
 أدناه. ٤٨و ٨٥و ٨٣اإلطاري املفتوح"، انظر الفقرات 

  

  العطاءات األولية  - ٣٩
 )٥٣(املادة 

هي عروض تُقدم للفحص أو التقييم قبل إجراء املناقصة اإللكرتونية كطريقة 
  اشرتاء قائمة بذاا.

نية  على شرح لتعابري "الفحص" و"التقييم" و"املناقصة اإللكرتو  لالطالعو 
 أعاله. ٢٥و ٢٧و ٢٩كطريقة اشرتاء قائمة بذاا"، انظر الفقرات 

  

(غير المتضمنة  العطاءات األولية  - ٤٠
 )٤٨(املادة لألسعار 

هي عطاءات حتتوي على اقرتاحات بدون سعر عطاء يقدمها املوردون أو 
املقاولون يف املرحلة األوىل من إجراءات املناقصة على مرحلتني لكي 

لتنقيح بعض جوانبها املتعلقة  معهما اجلهة املشرتية وتناقشها تفحصه
بوصف الشيء موضوع االشرتاء ولصياغتها بالقدر الالزم من التفصيل 
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# 

 يف القانون النموذجي املستخَدمالتعبري 
إىل أحكام إيضاحية (مع إشارات 

 هه أو وصفُ تعريفُ  )ذات الصلة القانون النموذجي

  كوك الدولية الصما ُيستخَدم يف 
  من تعابري أخرى اليت تنظم االشرتاء 

 حتمل املعىن نفسه أو معًىن مشااً 

  من القانون النموذجي. ١٠مبقتضى املادة     
"الفحص" و"وصف الشيء موضوع  لتعبرييْ على شرح  لالطالعو 

  لتان تشعبيتان**].أعاله [**َوصْ  ١٨و ٢٩االشرتاء"، انظر الفقرتني 
ولالطالع على شرح لتعابري "سعر العطاء" و"املورد أو املقاول" و"املناقصة 

 .٦٢و ٨٨و ٨٥و ٨٦على مرحلتني" و"اجلهة املشرتية"، انظر الفقرات 

الدعوة إلى تقديم عطاءات أو   - ٤١
عروض أو إلى المشاركة في 

إجراءات طلب اقتراحات أو في 
 مناقصة إلكترونية

 ))و، التعريف ( ٢(املادة 

 دين أو املقاولني من معلومات دنيا عن أيم إىل املورهي ما يُنَشر أو يُقد
عملية اشرتاء معينة لتمكينهم من تقدير مدى مصلحتهم يف املشاركة يف 

إجراءات االشرتاء ومن تقدمي طلب ذا الشأن وفقاً للمتطّلبات احملددة يف 
  الدعوة.

"االشرتاء" و"املورد أو املقاول"، انظر الفقرتني  لتعبرييْ على شرح  علالطالو 
 أدناه [**َوْصلتان تشعبيتان**]. ٨٥و ٥٨

الدعوة إىل املشاركة يف عملية االشرتاء (املادة   •
  )WTO GPA 1994التاسعة من االتفاق 

كاف -اإلشعار بعملية االشرتاء املزَمعة (املواد طاء  •
  )WTO GPA 2012من االتفاق 

دعوة إىل تقدمي عطاء، أو املشاركة يف إجراءات   •
حمدودة أو متفاَوض عليها، أو إىل التفاوض، أو 

 ٤٧) و٧) (٢( ١إىل املشاركة يف حوار (املادتان 
) ٨) (٢( ١، واملواد EC/2004/17من اإليعاز 

 )EC/2004/18من اإليعاز  ٤٠و ٣٣و

جيهية رسالة الدعوة (مبادئ البنك الدويل التو   •
  بشأن االشرتاء (اخلرباء االستشاريون))

   يفتسويتصرف غير مسؤول أو   - ٤٢
 من جانب الجهة المشترية

 )١٩(املادة 

ُيستخَدم هذا التعبري يف القانون النموذجي يف سياق إلغاء االشرتاء (املادة 
): جيوز حتميل اجلهة املشرتية تبعة إلغاء االشرتاء إذا كان ذلك اإللغاء ١٩

من جانبها، كما يف حال قيام  تسويفيجتاً عن تصرف غري مسؤول أو نا
اجلهة املشرتية بإلغاء االشرتاء بعد فتح العطاءات، إذ َتعلم أن املورد أو 
املقاول احملبذ لديها لن يفوز، أو عندما تعمد اجلهة املشرتية إىل إلغاء 

ة للمناقصة املفتوحة يف املناقصة املفتوحة بغرض استخدام طريقة اشرتاء بديل
عملية االشرتاء املعَلن عنها جمدداً، حسبما يسمح به القانون النموذجي يف 

، أو عندما تبدأ اجلهة املشرتية  ٣٠) (د) من املادة ٢) (ب) و(١الفقرتني (
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# 

 يف القانون النموذجي املستخَدمالتعبري 
إىل أحكام إيضاحية (مع إشارات 

 هه أو وصفُ تعريفُ  )ذات الصلة القانون النموذجي

  كوك الدولية الصما ُيستخَدم يف 
  من تعابري أخرى اليت تنظم االشرتاء 

 حتمل املعىن نفسه أو معًىن مشااً 

  عملية االشرتاء دون ختطيط سليم لتلك العملية.    
  أعاله. ٧ر الفقرة على شرح لتعبري "إلغاء االشرتاء"، انظ لالطالعو 

" و"اجلهة املشرتية" و"املورد أو االشرتاءعلى شرح لتعابري " لالطالعو 
 ٦٢و ٥٨املقاول" و"املناقصة املفتوحة" و"طريقة االشرتاء"، انظر الفقرات 

 أدناه. ٤٤و ٤٩و ٨٥و

 هامش التفضيل  - ٤٣
 )١١(املادة 

للجهة املشرتية أن حتبذ هو أسلوب يُطبق يف تقييم العروض املقدمة ويتيح 
بعض املوردين أو املقاولني أو بعض السلع (عادًة ما يكون ذلك التحبيذ 

للموردين أو املقاولني احملليني أو للسلع املنَتجة حملياً) على املوردين أو 
فعندما يكون الفارق يف السعر (أو  املقاولني اآلخرين أو السلع األخرى.

ة النوعية) بني العرض املقدم من فئة حمبذة (أو بشأن توليفة السعر مع درج
سلع حمبذة) ويكون أدىن العروض املقدمة سعراً أو أكثرها مزايا واقعاً ضمن 
م من الفئة احملبذة (أو بشأن  د فوز العرض املقدنطاق هامش التفضيل، يؤك

ضيل وتطبيقه، اليت السلع احملبذة) وفقاً للقواعد املتعلقة حبساب هامش التف
  يُراد إيرادها يف تشريعات الدولة املشرتعة.

يم" و"السلع" و"املوردون أو املقاولون يعلى شرح لتعابري "التق لالطالعو 
 ٢٣و ٢٢و ٣٥و ٢٧احملليون" و"السلع املنَتجة حملياً"، انظر الفقرات 

  أعاله.
ملشرتية" و"املورد أو على شرح لتعابري "العرض املقدم" و"اجلهة ا لالطالعو 

 أدناه. ٨٥و ٦٢و ٨٣املقاول"، انظر الفقرات 

  

 طريقة االشتراء  - ٤٤
 )٢٧(املادة 

االشرتاء، رهناً مبجموعة من شروط عملية سري به تُ الذي  األسلوبهي 
م الفائز. ن من العرض املقداالستخدام ولقواعد وإجراءات االلتماس والتيق  

  أعاله. ١٣بري "شروط االستخدام"، انظر الفقرة على شرح لتع لالطالعو 
على شرح لتعابري "االشرتاء" و"االلتماس" و"العرض املقدم  لالطالعو 

 أدناه. ٨٤و ٧٩و ٥٨الفائز"، انظر الفقرات 

من املادة السابعة من  ٢طرائق االشرتاء (الفقرة   •
  )WTO GPA 2012االتفاق 

ز اإلجراءات (الفصل اخلامس من اإليعا  •
2004/18/EC(  
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# 

 يف القانون النموذجي املستخَدمالتعبري 
إىل أحكام إيضاحية (مع إشارات 

 هه أو وصفُ تعريفُ  )ذات الصلة القانون النموذجي

  كوك الدولية الصما ُيستخَدم يف 
  من تعابري أخرى اليت تنظم االشرتاء 

 حتمل املعىن نفسه أو معًىن مشااً 

 التلفيق  - ٤٥    
 )٩(املادة 

كيد بالقول أو الفعل ال يتوافق مع حقائق األمور (مثل أّي زعم أو تأ
خاطئة بسبب جتاهل واع للحقيقة أو  تتضمن وقائع اإلدالء بأقوال

هامة) وال يُراد ذا التعبري أن جوهرية أو َحْجب وقائع ا، أو  تخفافاالس
بأقوال كاذبة، الذي يشار إليه يف القانون النموذجي على يشمل اإلدالء املتعمد 

 حنو منفصل.

اإلعالنات الكاذبة أو سوء السلوك املهين أو    
األفعال أو اإلغفاالت اليت تنعكس سلباً على 

 WTO GPAجارية (صيغتا االتفاق تنزاهة املورد ال
  )٢٠١٢و ١٩٩٤لعامي 

 العطاء األكثر مزايا  - ٤٦
 )٤٣ ة(املاد

لعطاء الفائز املتيقن منه بناًء على تقييم السعر وغريه من معايري التقييم، اهو 
ووفقاً إلجراءات تقييم العطاءات املنصوص عليها يف وثائق االلتماس، وفقاً 

  .من القانون النموذجي ١١للمادة 
 التقييم"، انظر الفقرتني ريولالطالع على شرح لتعبريْي "التقييم" و"معاي

  ه [**َوْصلتان تشعبيتان**].أعال ٢٨و ٢٧
 .أدناه ٨٠ولالطالع على شرح لتعبري "وثيقة االلتماس"، انظر الفقرة 

العطاء األكثر مزايا من الناحية االقتصادية (املادة   •
  )EC/2004/18) (أ) من اإليعاز ١( ٥٣

العرض ذو التكلفة األدىن تقييماً؛ أو العرض املقيم   •
لبنك الدويل التوجيهية بشأن األدىن سعراً (مبادئ ا

  )٥٢- ٢و ٤٩-٢االشرتاء، البندان 
) ٤( ٣٤(املادة  على أنه أدىن عطاءالعطاء املقيم   •

  )١٩٩٤من القانون النموذجي لعام ‘ ٢‘(ب) 
 اإلشعار باالشتراء  - ٤٧

َوْصلتان [** ٣٥و ٣٤(املادتان 
 **])تانتشعبي

ناء حالة طلب عروض األسعار هو إشعار يُنشر قبل االلتماس املباشر (باستث
(أمهها  ةاالشرتاء املقبل عملية وحالة االستعجال)، حيتوي على معلومات عن

اسم اجلهة املشرتية وعنواا، وملخص ألحكام عقد االشرتاء أو االتفاق 
ضة على مشاركة املوردين أو اإلطاري وشروطه الرئيسية، وإعالن عن القيود املفرو 

  املقاولني يف إجراءات االشرتاء، وطريقة االشرتاء املزمع استخدامها).
ولالطالع على شرح لتعابري "االلتماس املباشر" و"االتفاق اإلطاري" و"طريقة 

  .أعاله ٤٤و ٣١و ١٩االشرتاء"، انظر الفقرات 
"االشرتاء" و"اجلهة ولالطالع على شرح لتعابري "طلب عروض األسعار" و

 إجراءات االشرتاء" املقاولني يف املشرتية" و"عقد االشرتاء" و"مشاركة املوردين أو
 .أدناه ٨٥و ٥١و ٥٩و ٦٢و ٥٨و ٧١"، انظر الفقرات و"املورد أو املقاول

) (أ) من اإليعاز ١( ٣٠اإلشعار بالعقد (املادة   •
2004/18/EC(  

عار اخلاص باالشرتاء اإلشعار العام باالشرتاء واإلش  •
  )(مبادئ البنك الدويل التوجيهية بشأن االشرتاء

 االتفاق اإلطاري المفتوح  - ٤٨
 ‘)٣) ‘أ، التعريف ( ٢(املادة 

  معرف يف القانون النموذجي بأنه يعين:
"اتفاقاً إطارياً جيوز للمورد أو املقاول أن يصبح طرفاً فيه (أو للموردين   

حوا أطرافاً فيه) فيما بعد، إضافًة إىل الطرف األول أو املقاولني أن يصب

از ) من اإليع٥( ١نظام االشرتاء الدينامي (املادة     
2004/18/EC(  
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 يف القانون النموذجي املستخَدمالتعبري 
إىل أحكام إيضاحية (مع إشارات 

 هه أو وصفُ تعريفُ  )ذات الصلة القانون النموذجي

  كوك الدولية الصما ُيستخَدم يف 
  من تعابري أخرى اليت تنظم االشرتاء 

 حتمل املعىن نفسه أو معًىن مشااً 

  ".أو األطراف األوىل    
  .أعاله ٣١ولالطالع على شرح لتعبري "االتفاق اإلطاري"، انظر الفقرة 
 أدناه). ٨٥ولالطالع على شرح لتعبري "املورد أو املقاول"، انظر الفقرة 

 المناقصة المفتوحة  - ٤٩
 الفصل الثالث)(

، وحتتوي حمدود وغري اليت تنطوي على التماس علين العامةهي طريقة االشرتاء 
فيها وثائق االلتماس على وصف وحتديد شاملني ملا يراد اشرتاؤه، مما يوفر 

ام، كما تنطوي أو املقاولون يف إعداد عطاء أساساً عاماً يستند إليه املوردون
للموردين أو املقاولني عن املعايري اليت يُعتزم استخدامها يف  على إفصاح تام

للتفاوض بني وعلى حظر تام  عطاءات ويف اختيار العطاء الفائز،تقييم ال
و املقاولني بشأن مضمون عطاءام، وعلى فتح علين اجلهة املشرتية واملوردين أ

اإلفصاح عن النهائي لتقدمي العطاءات، وعلى  املوعد للعطاءات عند حلول
  أي شكليات مشرتطة لبدء نفاذ عقد االشرتاء.

ولالطالع على شرح لتعابري "طريقة االشرتاء" و"التقييم" و"املوعد النهائي 
  .أعاله ١٧و ٢٧و ٤٤لتقدمي العروض"، انظر الفقرات 

اس" و"املورد أو ولالطالع على شرح لتعابري "االلتماس" و"وثيقة االلتم
املقاول" و"اجلهة املشرتية" و"العطاء الفائز" و"فتح العطاءات" و"عقد 

 أدناه. ٥٩و ٥٠و ٨٤و ٦٢و ٨٥و ٨٠و ٧٩االشرتاء"، انظر الفقرات 

) (أ) من ١١( ١اإلجراءات املفتوحة (املادة   •
  )EC/2004/18اإليعاز 

املناقصة التنافسية الدولية (مبادئ البنك الدويل   •
  توجيهية بشأن االشرتاء)ال

 فتح العطاءات  - ٥٠
 )٤٢(املادة 

ن ، ويُعلَ لعطاءاتعلين لهو مرحلة يف إجراءات املناقصة تنطوي على فتح 
عن اسم وعنوان كل مورد أو مقاول يُفتح عطاؤه وعن سعر العطاء فيها 

  أمام األشخاص احلاضرين عند فتح العطاءات.
ورد أو املقاول" و"سعر العطاء"، انظر "امل لتعبرييْ ولالطالع على شرح 

 .**]َوْصلتان تشعبيتان[**أدناه  ٨٦و ٨٥الفقرتني 

(مبادئ البنك الدويل  (مظاريف) العروضفتح     
  التوجيهية بشأن االشرتاء)



 

18 
 

 

# 

 يف القانون النموذجي املستخَدمالتعبري 
إىل أحكام إيضاحية (مع إشارات 

 هه أو وصفُ تعريفُ  )ذات الصلة القانون النموذجي

  كوك الدولية الصما ُيستخَدم يف 
  من تعابري أخرى اليت تنظم االشرتاء 

 حتمل املعىن نفسه أو معًىن مشااً 

مشاركة الموردين أو المقاولين في   - ٥١    
 إجراءات االشتراء

 ٥٤و ٢٥و ١٥و ١٠و ٨و ٧(املواد 
 )٦٠و ٥٨و

ة املوردين أو املقاولني يف أي مرحلة من إجراءات االشرتاء، هي مشارك
أو األويل ابتداًء من حلظة تقدمي طلب التأهيل األويل أو طلب االختيار 

  تقدمي العرض.
ولالطالع على شرح لتعابري "املورد أو املقاول" و"التأهيل األويل" 

 ٥٥و ٥٣و ٨٥ و"االختيار األويل" و"تقدمي العروض"، انظر الفقرات
 .أدناه ٨٣و

  

 فترة نفاذ مفعول العطاءات  - ٥٢
 )٤١(املادة 

هي الفرتة اليت يكون فيها املوردون أو املقاولون ُملَزمني بأحكام وشروط ما 
  قدموه من عروض.

"، انظر العرض املقدم"املورد أو املقاول" و" لتعبرييْ ولالطالع على شرح 
 .**]َوْصلتان تشعبيتان[**أدناه  ٨٣و ٨٥الفقرتني 

  

 التأهيل األولي  - ٥٣
 )١٨واملادة  )؛ح، التعريف ( ٢(املادة 

  معرف يف القانون النموذجي بأنه يعين:
من هذا القانون واليت ُحيدد  ١٨"اإلجراءات املنصوص عليها يف املادة   

  مبوجبها، قبل االلتماس، َمن هم املوردون أو املقاولون ذوو األهلية."
 د أو املقاول"، انظر ولالطالع على شرح لتعبريي "االلتماس" و"املور

 لتان تشعبيتان"].صْ أدناه ["وَ  ٨٥و ٧٩الفقرتني 

  

 وثائق التأهيل األولي  - ٥٤
واملادة  )؛ر)، التعريف (٢(املادة 

١٨( 

  معرفة يف القانون النموذجي بأا تعين:
من هذا القانون، من  ١٨دة "ما تصدره اجلهة املشرتية، مبقتضى املا  

  "وثائق تبني أحكام وشروط إجراءات التأهيل األويل.
  .أعاله ٥٣ولالطالع على شرح لتعبري "التأهيل األويل"، انظر الفقرة 
 .أدناه ٦٢ولالطالع على شرح لتعبري "اجلهة املشرتية"، انظر الفقرة 
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# 

 يف القانون النموذجي املستخَدمالتعبري 
إىل أحكام إيضاحية (مع إشارات 

 هه أو وصفُ تعريفُ  )ذات الصلة القانون النموذجي

  كوك الدولية الصما ُيستخَدم يف 
  من تعابري أخرى اليت تنظم االشرتاء 

 حتمل املعىن نفسه أو معًىن مشااً 

 االختيار األولي  - ٥٥    
ملادة وا )؛ب، التعريف ( ٢(املادة 

 )٣، الفقرة  ٤٩

  معرف يف القانون النموذجي بأنه يعين:
من هذا  ٤٩من املادة  ٣"اإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرة   

 دين أو القانون واليت ُحيدد مبوجبها، قبل االلتماس، عدد حمدود من املور
ء املقاولني الذين يـَُفون على أحسن وجه مبعايري التأهل لعملية االشرتا

  املعنية."
ولالطالع على شرح لتعابري "االلتماس" و"املورد أو املقاول" و"االشرتاء"، 

 .أدناه ٥٨و ٨٥و ٧٩انظر الفقرات 

  

 وثائق االختيار األولي  - ٥٦
واملادة  )؛ق، التعريف ( ٢(املادة 

 )٣، الفقرة  ٤٩

  معرفة يف القانون النموذجي بأا تعين:
من هذا  ٤٩من املادة  ٣ية، مبقتضى الفقرة "ما تصدره اجلهة املشرت   

  القانون، من وثائق تبني أحكام وشروط إجراءات االختيار األويل."
  .أعاله ٥٥ولالطالع على شرح لتعبري "االختيار األويل"، انظر الفقرة 
 أدناه. ٦٢ولالطالع على شرح لتعبري "اجلهة املشرتية"، انظر الفقرة 

  

 تقديم العطاءات  - ٥٧
 )٤٠(املادة 

املوردين أو املقاولني عطاءام إىل اجلهة املشرتية يف شكل  تقدميهو 
مكتوب، ممهورًة بتوقيعهم وموضوعًة يف مظروف خمتوم، أو يف شكل 

إلكرتوين معادل، يكفل نفس الدرجة من األمن والسالمة والسرية والوثوق، 
ده اجلهة املشرتية يف وثائق اال لتماس ويف املكان واملهلة على النحو الذي حتد

  الزمنية احملددين يف تلك الوثائق.
ولالطالع على شرح لتعابري "املورد أو املقاول" و"اجلهة املشرتية" و"وثيقة 

 .أدناه ٨٠و ٦٢و ٨٥االلتماس"، انظر الفقرات 

) من اإليعاز ٨( ١تقدمي العطاءات (املادة   •
2004/18/EC لثالث من الثاين من الفصل ا والفرع؛

  )١٩٩٤القانون النموذجي لعام 
"مبادئ البنك الدويل التوجيهية  العروضتقدمي   •

  بشأن االشرتاء)
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# 

 يف القانون النموذجي املستخَدمالتعبري 
إىل أحكام إيضاحية (مع إشارات 

 هه أو وصفُ تعريفُ  )ذات الصلة القانون النموذجي

  كوك الدولية الصما ُيستخَدم يف 
  من تعابري أخرى اليت تنظم االشرتاء 

 حتمل املعىن نفسه أو معًىن مشااً 

 االشتراء  - ٥٨    
 ))، التعريف (ج ٢(املادة 

  معرف يف القانون النموذجي بأنه يعين:
  "احتياز اجلهة املشرتية سلعاً أو إنشاءات أو خدمات."  

 ٣٥لسلع" و"اإلنشاءات"، انظر الفقرتني "ا لتعبرييْ ولالطالع على شرح 
  .**]َوْصلتان تشعبيتان[**أعاله  ١٥و

"اجلهة املشرتية" و"اخلدمات"، انظر الفقرتني  لتعبرييْ ولالطالع على شرح 
 .**]َوْصلتان تشعبيتان[**أدناه  ٧٦و ٦٢

  

 عقد االشتراء  - ٥٩
 ))م، التعريف ( ٢(املادة 

  بأنه يعين:معرف يف القانون النموذجي 

املقاول (أو املوردين أو  "العقد الذي يُربَم بني اجلهة املشرتية واملورد أو  
  املقاولني) يف اية إجراءات االشرتاء."

املقاول"، انظر  "اجلهة املشرتية" و"املورد أو لتعبرييْ ولالطالع على شرح 
 .**]َوْصلتان تشعبيتان[**أدناه  ٨٥و ٦٢الفقرتني 

) (أ) من اإليعاز ٢( ١قود العمومية (املادة الع    
2004/18/EC(  

االشتراء المنطوي على معلومات   - ٦٠
 سرية

 ))، التعريف (هـ ٢(املادة 

  معرف يف القانون النموذجي بأنه يعين:
االشرتاء الذي جيوز فيه، مبقتضى لوائح االشرتاء أو غريها من أحكام "  

املشرتية بأن تتخذ تدابري وتفرض  قانون هذه الدولة، أن يُؤَذن للجهة
  ."اشرتاطات من أجل محاية املعلومات السرية

  .أعاله ٥٨ة انظر الفقر الشرتاء"، ولالطالع على شرح لتعبري "ا

"اجلهة املشرتية" و"لوائح االشرتاء"، انظر  لتعبرييْ ولالطالع على شرح 
 أدناه. ٦١و ٦٢الفقرتني 

طلب تدابري أمنية العقود السرية والعقود اليت تت  •
  )EC/2004/18من اإليعاز  ١٤خاصة (املادة 

 ٢يف ميدان الدفاع واألمن (املادة  املرساةالعقود   •
EC/2004/17من اإليعاز 

)10(( 

───────────────── 
التوريد تنسيق إجراءات إرساء أنواع معينة من عقود اإلنشاءات وعقود شأن ، ب٢٠٠٩متوز/يوليه  ١٣ بتاريخ، الصادر عن الربملان األورويب وعن الس األورويب EC/2009/81اإليعاز   )10(  

، الرقم اجلريدة الرمسية لالحتاد األورويب( EC/2004/18و EC/2004/17إليعازين الذي يعدل االدفاع واألمن، و  ميداينْ وعقود اخلدمات من جانب السلطات أو اجلهات املتعاقدة يف 
L.216 ،هذا املسرد، يف املوقع الشبكي إعداد . وهو متاٌح، وقَت ٧٦، الصفحة ٢٠٠٩آب/أغسطس  ٢٠  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L: 2009:216:0076:0136:en:PDF(.  
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# 

 يف القانون النموذجي املستخَدمالتعبري 
إىل أحكام إيضاحية (مع إشارات 

 هه أو وصفُ تعريفُ  )ذات الصلة القانون النموذجي

  كوك الدولية الصما ُيستخَدم يف 
  من تعابري أخرى اليت تنظم االشرتاء 

 حتمل املعىن نفسه أو معًىن مشااً 

 لوائح االشتراء  - ٦١    
 ))ع، التعريف ( ٢(املادة 

  معرفة يف القانون النموذجي بأا تعين:

 من هذا القانون." ٤"اللوائح اليت ُتشرتَع وفقاً للمادة   

  

 الجهة المشترية  - ٦٢
 ))، التعريف (ط ٢(املادة 

  معرفة يف القانون النموذجي بأا تعين:

  "اخليار األول  
أّي إدارة أو هيئة حكومية أو جهاز حكومي أو وحدة حكومية ‘ ١‘  

أخرى، أو أّي شعبة فرعية فيها أو عدة وحدات منها، تقوم باالشرتاء، 
  [و] باستثناء...؛

  اخليار الثاين  
أّي إدارة أو هيئة أو جهاز أو وحدة أخرى، أو أّي شعبة فرعية أو ‘ ١‘  

أّي مصطلح آخر مستخَدم عدة وحدات منها، تابعة لـ [احلكومة] [
]، تقوم باالشرتاء، ةة الوطنية للدولة املشرتعيشار به إىل احلكوم

  باستثناء...؛ [و]

درج يف هذه الفقرة الفرعية، ويف فقرات جيوز للدولة املشرتعة أن ت‘ [٢‘  
الحقة عند الضرورة، جهات أو منشآت أخرى، أو فئات من تلك 

  ؛"‘]اجلهة املشرتية‘اجلهات أو املنشآت، ليشملها تعريف 

 .أعاله ٥٨ولالطالع على شرح لتعبري "االشرتاء"، انظر الفقرة 

) من اإليعاز ٩( ١السلطات املتعاقدة (املادة     
2004/18/EC(  

 العلني بإرساء العقداإلشعار   - ٦٣
 )٢٣(املادة 

اإلعالم وسائط ، من خالل النشر يف اجلمهور العامإىل موجه هو إعالن 
احملددة يف تشريعات الدولة املشرتعة، عمن أُرسي عليه عقد االشرتاء أو 

  االتفاق اإلطاري وعن سعر عقد االشرتاء.

د االشرتاء" و"االتفاق اإلطاري"، انظر "عق لتعبرييْ ولالطالع على شرح 
 .**]َوْصلتان تشعبيتان[**أعاله  ٣١و ٥٩الفقرتني 

واملرفق  ٤٣اإلشعار بإرساء عقد االشرتاء (املادة   •
  )EC/2004/17السادس عشر من اإليعاز 

 ٣٥شعار بنتائج إجراءات إرساء العقد (املادة اإل  •
ألف من اإليعاز -) واملرفق السابع٤(

2004/18/EC(  

] من مبادئ ٧[ ١إرساء العقد (التذييل  قرار نشر  •
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# 

 يف القانون النموذجي املستخَدمالتعبري 
إىل أحكام إيضاحية (مع إشارات 

 هه أو وصفُ تعريفُ  )ذات الصلة القانون النموذجي

  كوك الدولية الصما ُيستخَدم يف 
  من تعابري أخرى اليت تنظم االشرتاء 

 حتمل املعىن نفسه أو معًىن مشااً 

  البنك الدويل التوجيهية بشأن االشرتاء)    
   أعاله). ٥٨ينبغي أن يُفَهم كأنه اشرتاء (انظر الفقرة  االشتراء العمومي  - ٦٤
 النشر دولياً   - ٦٥

) ٢( ٣٣) و٢( ١٨(املادتان 
 **])تانتشعبيَوْصلتان [**

سرة على نطاق واسع للموردين أو املقاولني يعالم متهو النشر يف واسطة إ
  الدوليني.

 .أعاله ٨٥ولالطالع على شرح لتعبري "املورد أو املقاول"، انظر الفقرة 

مكتب  النشر من خاللعلى سبيل املثال،   •
 ٤٢(املادة  ةاملنشورات الرمسية للجماعات األوروبي

 ٣٦و ٣٥، واملادتان EC/2004/17من اإليعاز 
  )EC/2004/18) من اإليعاز ٢(

إشعار عام باالشرتاء يف نشرة  على سبيل املثال،  •
"United Nations Development Business "

(مبادئ البنك الدويل  (UNDB online)اإللكرتونية 
  التوجيهية بشأن االشرتاء)

 معايير التأهيل  - ٦٦
 )٩(املادة 

ة لكي تتأكد من أهلية املوردين أو هي املعايري اليت تستخدمها اجلهة املشرتي
املقاولني للمشاركة يف إجراءات االشرتاء، حسبما تنص عليه وثائق التأهيل 

  األويل أو االختيار األويل، حيثما انطبق احلال، ويف وثائق االلتماس.
"وثائق التأهيل األويل" و"وثائق االختيار  لتعبرييْ ولالطالع على شرح 

  .**]َوْصلتان تشعبيتان[**أعاله  ٥٦و ٥٤فقرتني األويل"، انظر ال
"املورد أو املقاول" و"وثيقة االلتماس"، انظر  لتعبرييْ ولالطالع على شرح 

 .**]َوْصلتان تشعبيتان[**أدناه  ٨٠و ٨٥الفقرتني 

املعايري اجلوهرية اليت ينبغي أخذها يف االعتبار     
 ٥٤إىل  ٥٢للتأكد من مؤهالت املقاول (املواد 

من  ٥٢إىل  ٤٥، واملواد EC/2004/17من اإليعاز 
  )EC/2004/18اإليعاز 

 األوزان النسبية  - ٦٧
 )١١(املادة 

كل معيار من لهي ما تعطيه اجلهة املشرتية يف وثائق االلتماس من وزن 
  معايري التقييم نسبًة إىل املعايري األخرى.

ة" و"معايري التقييم"، انظر "اجلهة املشرتي لتعبرييْ ولالطالع على شرح 
  .**]َوْصلتان تشعبيتان[**أعاله  ٢٨و ٦٢الفقرتني 

 أدناه. ٨٠انظر الفقرة  على شرح لتعبري "وثيقة االلتماس"،ولالطالع 

تها النسبية األوزان املختلفة للمعايري ومراجح  •
) واملادة ٥٥، الديباجة (EC/2004/17(اإليعاز 

) ٤٦، الديباجة (EC/2004/18)؛ واإليعاز ٢( ٥٥
  ))٢( ٥٣واملادة 

مراجحة معايري التقييم (مبادئ البنك الدويل   •
  التوجيهية بشأن االشرتاء)
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# 

 يف القانون النموذجي املستخَدمالتعبري 
إىل أحكام إيضاحية (مع إشارات 

 هه أو وصفُ تعريفُ  )ذات الصلة القانون النموذجي

  كوك الدولية الصما ُيستخَدم يف 
  من تعابري أخرى اليت تنظم االشرتاء 

 حتمل املعىن نفسه أو معًىن مشااً 

طلب االقتراحات المقترن   - ٦٨    
 بمفاوضات متعاقبة

َوْصلتان [** ٥٠) و٣( ٣٠(املادتان 
 **])تانتشعبي

اجلوانب املالية  هو طريقة اشرتاء ِمسُتها املميزة الرئيسية هي أن التفاوض على
للعروض املقدمة جيري بعد االنتهاء من تقييم اخلصائص التقنية والنوعية 

  واألدائية لتلك العروض.
"طريقة االشرتاء" و"التقييم"، انظر الفقرتني  لتعبرييْ ولالطالع على شرح 

  .**]َوْصلتان تشعبيتان[**أعاله  ٢٧و ٤٤
 أدناه. ٨٣قدم"، انظر الفقرة ولالطالع على شرح لتعبري "العرض امل

  

 طلب االقتراحات المقترن بحوار  - ٦٩
َوْصلتان [** ٤٩) و٢( ٣٠(املادتان 

 **])تانتشعبي

هي إجراء حوار مع املوردين أو الرئيسية هو طريقة اشرتاء ِمسُتها املميزة 
  املقاولني من أجل احلصول على أفضل احللول تلبيًة حلاجات االشرتاء.

 أعاله ٤٤الع على شرح لتعبري "طريقة االشرتاء"، انظر الفقرة ولالط.  
 أدناه. ٨٥ولالطالع على شرح لتعبري "املورد أو املقاول"، انظر الفقرة 

) (ج) من اإليعاز ١١( ١احلوار التنافسي (املادة     
2004/18/EC(  

طلب االقتراحات غير المقترن   - ٧٠
 بتفاوض

 ْصلتانوَ [** ٤٧) و٣( ٢٩ املادتان(
 **])تشعبيتان

املالية للعروض  اجلوانبهو طريقة اشرتاء ِمسُتها املميزة الرئيسية هي أن تقييم 
املقدمة جيري بعد تقييم اخلصائص التقنية والنوعية واألدائية لتلك العروض، 

  حيث تُقدم العروض إىل اجلهة املشرتية يف مظروفني خمتومني منفصلني.
رح لتعابري "طريقة االشرتاء" و"التقييم" و"اجلهة املشرتية"، ولالطالع على ش

  .أعاله ٦٢و ٢٧و ٤٤انظر الفقرات 
 أدناه. ٨٣ولالطالع على شرح لتعبري "العرض املقدم"، انظر الفقرة 

  

 طلب عروض األسعار  - ٧١
 انتَوْصل[** ٤٦) و٢( ٢٩ املادتان(

 **])تشعبيتان

 دين أو كل من زة الرئيسية هي تقدمي  هو طريقة اشرتاء ِمسُتها املمياملور
املقاولني عرض أسعار واحداً فقط استجابًة لطلب عروض األسعار الصادر 

ويكون خاضعاً  ،ال ميكن تغيريه هذا عن اجلهة املشرتية؛ وعرض األسعار
للتفاوض (هذه الطريقة ليست متاحة إالّ الشرتاء األشياء البسيطة واملتدنية 

  توافرة بسهولة).القيمة وامل

"طريقة االشرتاء" و"اجلهة املشرتية"، انظر  لتعبرييْ ولالطالع على شرح 
  .**]َوْصلتان تشعبيتان[**أعاله  ٦٢و ٤٤الفقرتني 

التسوق (مبادئ البنك الدويل التوجيهية بشأن     
  اء)االشرت 
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# 

 يف القانون النموذجي املستخَدمالتعبري 
إىل أحكام إيضاحية (مع إشارات 

 هه أو وصفُ تعريفُ  )ذات الصلة القانون النموذجي

  كوك الدولية الصما ُيستخَدم يف 
  من تعابري أخرى اليت تنظم االشرتاء 

 حتمل املعىن نفسه أو معًىن مشااً 

 أدناه. ٨٥ولالطالع على شرح لتعبري "املورد أو املقاول"، انظر الفقرة     

 إجراءات طلب االقتراحات  - ٧٢
 )٣٥(املادة 

هي طرائق االشرتاء اليت تشمل طلب االقرتاحات غري املقرتن بتفاوض 
وطلب االقرتاحات املقرتن حبوار وطلب االقرتاحات املقرتن مبفاوضات 

  أعاله). ٦٨و ٦٩و ٧٠متعاقبة (انظر الفقرات 

 .أعاله ٤٤نظر الفقرة االشرتاء"، ا ةولالطالع على شرح لتعبري "طريق

  

 المناقصة المحدودة  - ٧٣
َوْصلتان [** ٤٥) و١( ٢٩(املادتان 

 **])تانتشعبي

أشكال املناقصة، وِمسُتها املميزة الرئيسية شكالً من هي طريقة اشرتاء متثل 
  هي االلتماس املباشر.

انظر ولالطالع على شرح لتعبريْي "طريقة االشرتاء" و"االلتماس املباشر"، 
  .**]َوْصلتان تشعبيتان[**أعاله  ١٩و ٤٤الفقرتني 

املناقصة االنتقائية (الفقرة (ف) من املادة األوىل   •
  من املادة التاسعة من االتفاق  ٤والبند 

2012 WTO GPA(  
 ) (ب) من اإليعاز١١( ١اإلجراءات احملدودة (املادة   •

  )EC/2004/18 الصادر عن االحتاد األورويب

قصة الدولية احملدودة (مبادئ البنك الدويل املنا  •
  التوجيهية بشأن االشرتاء)

 التنافس في مرحلة ثانية  - ٧٤
 ؛‘٤) ‘أ، التعريف ( ٢(املادة 

 والفصل السابع)

هو مرحلة يف االتفاقات اإلطارية املغلقة املشتملة على أكثر من مورد أو 
جيري فيها حتديد أو  مقاول واحد، ويف االتفاقات اإلطارية املفتوحة اليت

تنقيح بعض أحكام أو شروط االشرتاء، اليت يتعذر حتديدها بدقة كافية عند 
إبرام االتفاق اإلطاري، من خالل تنافس بني املوردين أو املقاولني الذين هم 

  أطراف يف االتفاق اإلطاري.
اري ولالطالع على شرح لتعابري "االتفاق اإلطاري املغلق" و"االتفاق اإلط

 ٥٨و ٤٨و ١٠املفتوح" و"االشرتاء" و"االتفاق اإلطاري"، انظر الفقرات 
  .أعاله ٣١و

إعادة فتح باب التنافس (مذكرة االحتاد األورويب     
 )11(التوضيحية بشأن االتفاقات اإلطارية)

───────────────── 
  هذا املسرد، يف املوقع الشبكي  إعداد. وهي متاحٌة، وقَت ١٤/٧/٢٠٠٥، املؤرخة CC/2005/03-Rev.1الوثيقة   )11(  

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/explan-notes/classic-dir-framework_en.pdf.  
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# 

 يف القانون النموذجي املستخَدمالتعبري 
إىل أحكام إيضاحية (مع إشارات 

 هه أو وصفُ تعريفُ  )ذات الصلة القانون النموذجي

  كوك الدولية الصما ُيستخَدم يف 
  من تعابري أخرى اليت تنظم االشرتاء 

 حتمل املعىن نفسه أو معًىن مشااً 

 أدناه. ٨٥ولالطالع على شرح لتعبري "املورد أو املقاول"، انظر الفقرة     

 عقد االشتراءتنفيذ  ةضمان  - ٧٥
املادتان و  )؛ك، التعريف (٢ (املادة

 )٣٩و ١٧

مع اجلهة الذي يربم بعقد االشرتاء إخالل املورد أو املقاول  لعدمهي ضمانة 
الشكل واملقدار باجلهة املشرتية  تلك ، يقدمها ذلك املورد أو املقاول إىلاملشرتية
ر االشرتاطات احملددة يف تلك يف وثيقة االلتماس ووفقاً لسائ مهاحتدداللذين 

  الوثيقة (مثل االشرتاط املتعلق بطبيعة الضمانة وُمصِدرها).
ولالطالع على شرح لتعبريْي "عقد االشرتاء" و"اجلهة املشرتية"، انظر 

  .**]َوْصلتان تشعبيتان[**أعاله  ٦٢و ٥٩الفقرتني 

ثيقة االلتماس"، انظر ولالطالع على شرح لتعبريْي "املورد أو املقاول" و"و 
 .**]َوْصلتان تشعبيتان[**أدناه  ٨٠و ٨٥الفقرتني 

ضمانة التنفيذ (مبادئ البنك الدويل التوجيهية     
  بشأن االشرتاء)

 الخدمات  - ٧٦
 )٣٩(املادة 

هي اخلدمات ذات الطابع الفكري واالستشاري وأّي خدمات أخرى غري 
 ٣٥اردين أعاله، انظر الفقرتني مشمولة بتعبريْي "السلع" و"اإلنشاءات" الو 

 أعاله [**َوْصلتان تشعبيتان**]. ١٥و

  

 االشتراء من مصدر واحد  - ٧٧
 لتانَوصْ [** ٥٢) و٥( ٣٠ املادتان(

 **])تشعبيتان

اشرتاء ُتستخَدم كمالذ أخري، وِمستها املميزة الرئيسية هي انتفاء  ةهو طريق
أو اقرتاح تُوجه إىل مورد أو  التنافس، ألن الدعوة إىل تقدمي عرض أسعار

  مقاول واحد فقط.
  أعاله. ٤٤ولالطالع على شرح لتعبري "طريقة االشرتاء"، انظر الفقرة 

 أدناه. ٨٥ولالطالع على شرح لتعبري "املورد أو املقاول"، انظر الفقرة 

التعاقد املباشر (مبادئ البنك الدويل التوجيهية     
  بشأن االشرتاء)

 االقتصادية-سياسات االجتماعيةال  - ٧٨
 ةواملاد ؛(ي)، التعريف  ٢(املادة 

٢٥ (  

  معرفة يف القانون النموذجي بأا تعين:
"السياسات البيئية واالجتماعية واالقتصادية وغريها من سياسات هذه   

الدولة اليت تأذن أو تشرتط لوائح االشرتاء أو غريها من أحكام قانون 
يف االعتبار يف إجراءات اجلهة املشرتية هذه الدولة أن تضعها 

  االشرتاء."
ولالطالع على شرح لتعبريْي "لوائح االشرتاء" و"اجلهة املشرتية"، انظر 

معاملة البلدان النامية معاملة خاصة وتفاضلية   •
  من املادة اخلامسة من االتفاق  ١(البند 

1994 WTO GPA(  
من املادة األوىل من  ١التدابري التعويضية (البند   •

  )WTO GPA 1994االتفاق 
االلتزامات املتعلقة بالضرائب ومحاية البيئة وأحكام   •
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# 

 يف القانون النموذجي املستخَدمالتعبري 
إىل أحكام إيضاحية (مع إشارات 

 هه أو وصفُ تعريفُ  )ذات الصلة القانون النموذجي

  كوك الدولية الصما ُيستخَدم يف 
  من تعابري أخرى اليت تنظم االشرتاء 

 حتمل املعىن نفسه أو معًىن مشااً 

محاية العمالة وبظروف العمل؛ ومعايري اإلدارة  أعاله [**َوْصلتان تشعبيتان**]. ٦٢و ٦١الفقرتني     
من اإليعاز  ٥٠و ٢٧البيئية (املادتان 

2004/18/EC(  
الجتماعية استدامة املشاريع؛ واألهداف ا  •

للمشاريع؛ وإعطاء أفضليات للسلع املصنوعة حملياً 
أو للمقاولني احملليني (مبادئ البنك الدويل 

  التوجيهية بشأن االشرتاء)
 االلتماس  - ٧٩

 ٦واملواد  ؛(و)، التعريف  ٢(املادة 
من الفصل الثاين  والقسم، ١٨و ٧و

  )الثاين

  معرف يف القانون النموذجي بأنه يعين:
أو إىل املشاركة يف إجراءات  ،إىل تقدمي عطاءات أو عروض "دعوة  

  طلب االقرتاحات أو يف املناقصات اإللكرتونية."
 أعاله). ٤١(انظر الفقرة 

الدعوة إىل املشاركة فيما يتعلق باشرتاء ُمزَمع (البند   •
  من االتفاق  التاسعةمن املادة  ١

1994 WTO GPA(  
املشاركة يف حوار  الدعوة إىل تقدمي عطاءات أو إىل  •

من اإليعاز  ٤٠أو إىل التفاوض (املادة 
2004/18/EC(  

الدعوة إىل تقدمي عروض (مبادئ البنك الدويل   •
  التوجيهية بشأن االشرتاء)

 وثيقة االلتماس  - ٨٠
ومواضع  ؛التعريف (ش)،  ٢(املادة 

  أخرى كثرية يف القانون النموذجي)

  ين:معرفة يف القانون النموذجي بأا تع
د    وثيقة ُتصدرها اجلهة املشرتية، مبا فيها أّي تعديالت عليها، ُحتد"

  أحكام االشرتاء املعين وشروطه."
  

ولالطالع على شرح لتعبريْي "اجلهة املشرتية" و"االشرتاء"، انظر 
 أعاله [**َوْصلتان تشعبيتان**]. ٥٨و ٦٢الفقرتني 

شرة من من املادة العا ٧وثائق املناقصة (البند   •
  )WTO GPA 2012االتفاق 

 ٤٠وثيقة حتديد املواصفات واألوصاف (املادة   •
  )EC/2004/18) من اإليعاز ٢(

(مبادئ البنك النموذجية لتقدمي العروض وثائق ال  •
  الدويل التوجيهية بشأن االشرتاء)

 فترة التوّقف   - ٨١
واملواد  ؛(س) ، التعريف ٢(املادة 

  معرفة يف القانون النموذجي بأا تعين:
 ٢٢من املادة  ٢"الفرتة اليت تبدأ من إرسال التبليغ حسبما تقتضيه الفقرة   
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# 

 يف القانون النموذجي املستخَدمالتعبري 
إىل أحكام إيضاحية (مع إشارات 

 هه أو وصفُ تعريفُ  )ذات الصلة القانون النموذجي

  كوك الدولية الصما ُيستخَدم يف 
  من تعابري أخرى اليت تنظم االشرتاء 

 حتمل املعىن نفسه أو معًىن مشااً 

 ٥٣و ٤٩و ٤٧و ٣٩و ٢٥و ٢٢    
  )٦٧و ٦٦و ٦٢و

من هذا القانون، وال ميكن يف أثنائها للجهة املشرتية أن تقبل العطاء 
مبقتضى  املقدم الفائز وميكن يف أثنائها للموردين أو املقاولني أن يعرتضوا،

  أحكام الفصل الثامن من هذا القانون، على القرار املبلغ."
  أعاله. ٦٢شرح لتعبري "اجلهة املشرتية"، انظر الفقرة ولالطالع على 

ولالطالع على شرح لتعبريْي "العرض املقدم الفائز" و"املورد أو املقاول"، 
 **].أدناه [**َوْصلتان تشعبيتان ٨٥و ٨٤انظر الفقرتني 

 الشيء موضوع االشتراء  - ٨٢
مواضع أخرى كثرية ، و  ١٠(املادة 

  )يف القانون النموذجي

ما حتتازه اجلهة املشرتية من سلع أو إنشاءات أو  -حاجات االشرتاء 
حسبما تصفها  -خدمات، أو أّي توليفة منها، يف أّي عملية اشرتاء معينة 

  من القانون النموذجي. ١٠لمادة اجلهة املشرتية يف وثيقة االلتماس وفقاً ل
ولالطالع على شرح لتعابري "السلع" و"اإلنشاءات" و"اخلدمات"، انظر 

  أعاله. ٧٦و ٣٥و ١٥املداِخل 
ولالطالع على شرح لتعابري "اجلهة املشرتية" و"االشرتاء" و"وثيقة 

 أعاله. ٨٠و ٥٨و ٦٢االلتماس"، انظر الفقرات 

، WTO GPA 1994 الشيء موضوع العقد (االتفاق    
  )EC/2004/18و EC/2004/17واإليعازان 

 العرض المقدم  - ٨٣
التعريف (ل)، ومواضع ، و  ٢(املادة 

  )أخرى كثرية يف القانون النموذجي

  معرف يف القانون النموذجي بأنه يعين:
"العطاء واالقرتاح وعرض األسعار والعرض، مشاراً إليها بصفة مجاعية   

م األويل أو أو عامة، مبا يف ذل ك، إذا اقتضى السياق، العرض املقد
 االسرتشادي."

  )EC/2004/18و EC/2004/17العطاء (اإليعازان   •
العرض (مبادئ البنك الدويل التوجيهية بشأن   •

  االشرتاء)

 العرض المقدم الفائز  - ٨٤
 ٢٥و٢٢و ١٩و ١١و ٩(املواد 

  )٦٢و ٣١و

شرتية من فوزه أثناء تقييم العروض هو العرض املقدم الذي تتأكد اجلهة امل
املقدمة، استناداً إىل معايري وإجراءات تقييم العروض املنصوص عليها يف 

  وثيقة االلتماس:
  يف إجراءات املناقصة، يكون العرض الفائز هو:  •

العطاء األدىن سعراً، عندما يكون السعر هو املعيار الوحيد إلرساء ‘ ١‘  
  العقد؛ أو

     2012د الفائز (االتفاق عطاء املور WTO GPA(  
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# 

 يف القانون النموذجي املستخَدمالتعبري 
إىل أحكام إيضاحية (مع إشارات 

 هه أو وصفُ تعريفُ  )ذات الصلة القانون النموذجي

  كوك الدولية الصما ُيستخَدم يف 
  من تعابري أخرى اليت تنظم االشرتاء 

 حتمل املعىن نفسه أو معًىن مشااً 

ألكثر مزايا، عندما تكون هناك معايري سعرية ومعايري العطاء ا‘ ٢‘      
  ))؛٣( ٤٣أخرى (املادة 

يف إجراءات طلب عروض األسعار، يكون العرض الفائز هو العرض   •
األدىن سعراً الذي يفي باحتياجات اجلهة املشرتية مثلما هو حمدد يف 

  ) ؛٣( ٤٦طلب عروض األسعار (املادة 
ت غري املقرتن بتفاوض، يكون العرض يف إجراءات طلب االقرتاحا  •

الفائز هو االقرتاح الذي حيصل على أفضل تقييم إمجايل من حيث ما 
يلي: (أ) املعايري األخرى غري السعرية املبينة يف طلب االقرتاحات؛ 

  ))؛١٠( ٤٧و(ب) السعر (املادة 
يف إجراءات طلب االقرتاحات املقرتن حبوار، يكون العرض الفائز هو   •

رض الذي يليب على أحسن وجه احتياجات اجلهة املشرتية، اليت الع
ُحددت وفقاً ملا ورد يف طلب االقرتاحات من معايري وإجراءات خاصة 

  ))؛١٣( ٤٩بتقييم االقرتاحات (املادة 
يف إجراءات التفاوض التنافسي، يكون العرض الفائز هو العرض الذي   •

  ))؛٥( ٥١أحسن وجه (املادة يليب احتياجات اجلهة املشرتية على 
•   يف املناقصات اإللكرتونية، يكون العرض الفائز هو العطاء الذي يتبني

عند إقفال املناقصة اإللكرتونية أنه هو األدىن سعراً أو األكثر مزايا 
  )).١( ٥٧واملادة  ، التعريف (ف)؛ ٢(املادة 

املشرتية" و"التقييم" ولالطالع على شرح لتعابري "العرض املقدم" و"اجلهة 
 ٢٧و ٦٢و ٨٣و"وثيقة االلتماس" و"العطاء األكثر مزايا"، انظر الفقرات 

  أعاله. ٤٦و ٨٠و
ولالطالع على شرح لطرائق االشرتاء املشار إليها يف هذا العمود فيما 

أعاله  ٢٤و ١٢و ٧٣- ٦٨و ٤٩يتصل ذا التعريف، انظر الفقرات 
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# 

 يف القانون النموذجي املستخَدمالتعبري 
إىل أحكام إيضاحية (مع إشارات 

 هه أو وصفُ تعريفُ  )ذات الصلة القانون النموذجي

  كوك الدولية الصما ُيستخَدم يف 
  من تعابري أخرى اليت تنظم االشرتاء 

 حتمل املعىن نفسه أو معًىن مشااً 

 أدناه. ٨٨والفقرة     

 المورد أو المقاول  - ٨٥
)، ومواضع صالتعريف (و ،  ٢(املادة 

 )أخرى كثرية يف القانون النموذجي

  معرف يف القانون النموذجي بأنه يعين:
"تبعاً للسياق، أّي طرف حيتمل أن يشارك يف إجراءات االشرتاء مع   

  فعًال يف تلك اإلجراءات."اجلهة املشرتية، أو أّي طرف مشارك 
 أعاله. ٦٢ولالطالع على شرح لتعبري "اجلهة املشرتية"، انظر الفقرة 

 2012االتفاق املادة األوىل من املورد (الفقرة (ر) من   •

WTO GPA(  
م اخلدمات (املادة و املقاول واملورد   • من ٨( ١مقد (

  )EC/2004/18اإليعاز 
ات واملقاولون (مبادئ املوردون ومقدمو اخلدم  •

  البنك الدويل التوجيهية بشأن االشرتاء)
 سعر العطاء  - ٨٦

 )٤٨و ٤٣و ٤٢و ٣٩(املواد 
الذي السعر الذي يصوغه ويعرب عنه املورد أو املقاول يف عطائه النهائي 

مه إىل اجلهة املشرتية وتقرأه اجلهة املشرتية عند فتح العطاءات وفقاً  يقد
اعدة عامة، مثن الشيء يشمل، كق لقانون النموذجي من ا ٤٢للمادة 

ر العناصر املكونة الضرورية لتوفري ائموضوع االشرتاء نفسه زائداً تكلفة س
الشيء موضوع االشرتاء؛ وتتضمن وثيقة االلتماس تعليمات للموردين أو 
يف املقاولني بشأن النحو الذي يتعني به صوغ سعر العطاء والتعبري عنه، مبا 

ذلك ما إذا كان السعر يشمل عناصر أخرى غري مثن الشيء موضوع 
رسوم مجركية و نقل وتأمني  نفقاتاالشرتاء نفسه، مثل ما ينطبق من 

  (ح). ٣٩وضرائب (انظر يف هذا الشأن املادة 
ولالطالع على شرح لتعابري "املورد أو املقاول" و"اجلهة املشرتية" و"فتح 

وع االشرتاء" و"العناصر املكونة" و"وثيقة العطاءات" و"الشيء موض
 أعاله. ٨٠و ١٤و ٨٢و ٥٠و ٦٢و ٨٥االلتماس"، انظر الفقرات 

م (مبادئ البنك الدويل التوجيهية بشأن  السعر املقد
  االشرتاء)

 ضمانة العطاء  - ٨٧
 )(ك)التعريف  ، ٢(املادة 

  معرفة يف القانون النموذجي بأا تعين:
جلهة املشرتية على املوردين أو املقاولني وتُقدم إىل "ضمانة تشرتطها ا  

(و) من  ١اجلهة املشرتية ضماناً للوفاء بأّي التزام مشار إليه يف الفقرة 
الكفاالت املصرفية، مثل تيبات من هذا القانون، وتشمل تر  ١٧املادة 

الضمان، وخطابات االئتمان الضامنة، والشيكات اليت  وسندات
ما املسؤولية الرئيسية عن صرفها، والودائع النقدية، يتحمل مصرف 

ضمانة العرض (مبادئ البنك الدويل التوجيهية     
  بشأن االشرتاء)
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# 

 يف القانون النموذجي املستخَدمالتعبري 
إىل أحكام إيضاحية (مع إشارات 

 هه أو وصفُ تعريفُ  )ذات الصلة القانون النموذجي

  كوك الدولية الصما ُيستخَدم يف 
  من تعابري أخرى اليت تنظم االشرتاء 

 حتمل املعىن نفسه أو معًىن مشااً 

، والسفاتج (الكمبياالت). ومنعاً للشك ال يشمل والسندات اإلذنية    
  "هذا التعبري أّي ضمانة لتنفيذ العقد.

ولالطالع على شرح لتعابري "املورد أو املقاول" و"اجلهة املشرتية" و"ضمانة 
 أعاله. ٧٥و ٦٢و ٨٥ "، انظر الفقراتاالشرتاء تنفيذ عقد

 المناقصة على مرحلتين  - ٨٨
 تانَوْصل[** ٤٨) و١( ٣٠ املادتان(

 **])تانتشعبي

جيري  يتسم أساسا بأنههي طريقة اشرتاء متثل شكًال من أشكال املناقصة 
  مرحلتني:على 

على نقاش بني اجلهة املشرتية واملوردين أو  لتشتماملرحلة األوىل   •
املقاولني بشأن جوانب عطاءام األولية باستثناء السعر، من أجل 

تنقيح جوانب وصف الشيء موضوع االشرتاء وصوغها بدرجة 
  من القانون النموذجي؛ ١٠التفصيل املطلوبة مبقتضى املادة 

نهائية مشفوعًة بالسعر، على تقدمي العطاءات التشتمل املرحلة الثانية   •
فحص وعلى جتاوباً مع جمموعة أحكام االشرتاء وشروطه املنقحة، 

  العطاءات النهائية وتقييمها وإرساء عقد االشرتاء.
االشرتاء" و"اجلهة املشرتية" و"املورد أو  ةولالطالع على شرح لتعابري "طريق

شرتاء" " و"وصف الشيء موضوع االاألوليةاملقاول" و"العطاءات 
و"االشرتاء" و"الفحص" و"التقييم" و"إرساء عقد االشرتاء"، انظر الفقرات 

 أعاله. ٥و ٢٧و ٢٩و ٥٨و ١٨و ٤٠و ٨٥و ٦٢و ٤٤

إجراءات املناقصة على مرحلتني (مبادئ البنك الدويل 
  التوجيهية بشأن االشرتاء)
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