
 

 

  ٤للمادة  اً إرشادات بشأن لوائح االشتراء المقرر إصدارها وفق    
      قانون األونسيترال النموذجي لالشتراء العموميمن     

    مةد مق  - الً أو   
ــــانون األونســــيرتال النمــــوذجي لالشــــرتاء العمــــومييرتئــــي   -١ ) أن ٤(املــــادة  )1(٢٠١١لعــــام  ق

أهـداف القــانون النمـوذجي وتنفيــذ أحكامــه. اشـرتاء مــن أجـل حتقيــق  لــوائحتصـدر الــدول املشـرتعة 
والغــرض مــن لــوائح االشــرتاء هــو اســتكمال اإلطــار التشــريعي لنظــام االشــرتاء، حبيــث يفضــي علــى 
حّد سواء إىل بيان تفاصـيل اإلجـراءات الـيت يـأذن ـا القـانون النمـوذجي ومراعـاة الظـروف احملـّددة 

  .ةالسائدة، واحملتمل أن تتغّري، يف الدولة املشرتع
وتـــنص أحكـــام خمتلفـــة مـــن القـــانون النمـــوذجي صـــراحة علـــى وجـــوب اســـتكماهلا بلـــوائح   -٢

تقــرر الــدول املشــرتعة اســتكمال أحكــام أخــرى مــن القــانون  جيــوز أناشــرتاء. وعــالوة علــى ذلــك، 
النمــوذجي بلــوائح اشــرتاء حــىت لــو كانــت تلــك األحكــام ال تشــري صــراحة إىل لــوائح االشــرتاء. ويف  

أال تتعـــــارض لـــــوائح االشـــــرتاء مـــــع القـــــانون النمـــــوذجي أو تقـــــوض فعاليـــــة  ينبغـــــيني، كلتـــــا احلـــــالت
  أحكامه.

وتشــمل األمثلــة الرئيســية علــى اإلجــراءات الــيت قــد يكــون مــن املفيــد إعــداد قواعــد أكثــر   -٣
 ٦و ٥تفصـــيال بشـــأا يف لـــوائح االشـــرتاء مـــا يلـــي: طريقـــة نشـــر خمتلـــف أنـــواع املعلومـــات (املـــواد 

ــــــدابري ضــــــمان موثوقيــــــة وســــــالمة وســــــرّية املعلومــــــات ٥( ٣٤) و١( ٣٣و ٢٣و) ٢( ١٨و ))؛ وت
))؛ واألســــباب الداعيــــة إىل احلــــّد مــــن املشــــاركة يف ٥( ٧املبلغــــة أثنــــاء إجــــراءات االشــــرتاء (املــــادة 

االقتصـــادية يف -؛ وحســـاب هـــامش التفضـــيل وتطبيـــق السياســـات االجتماعيـــة)٨االشـــرتاء (املـــادة 
)؛ واالشـــرتاطات املتعلقـــة مبـــدة ١٢)؛ وتقـــدير قيمـــة املشـــرتيات (املـــادة ١١ادة تقيـــيم العـــروض (املـــ

))؛ واملتطلبـــات املتعلقـــة بالســـجل الوثـــائقي إلجـــراءات االشـــرتاء ٢(ج) ( ٢٢ف (املـــادة قّـــفـــرتة التو 
؛ )) (أ)١( ٥٩؛ واملــدة القصــوى لالتفاقــات اإلطاريــة املغلقــة (املــادة ))٥) (ث) و(١( ٢٥(املــادة 

واحلـــّد مـــن كميـــة املشـــرتيات الـــيت تـــتّم يف حـــاالت الضـــرورة  )؛٢٦عـــد الســـلوك (املـــادة ومدونـــة قوا
ــــة  العاجلــــة باســــتخدام طريقــــة التفــــاوض التنافســــي أو االشــــرتاء مــــن مصــــدر واحــــد (أي أن الكمي

) (انظـــر التعليـــق علـــى األحكـــام ذات العاجلـــةتقتصـــر علـــى تلـــك الـــيت تقتضـــيها معاجلـــة الظـــروف 
  ).الدليل) يف ٥) و(٤( ٣٠الصلة من املادة 
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وإضافة إىل استخدام اللوائح كمسـألة ممارسـة فضـلى، فـإن عـدم إصـدار لـوائح اشـرتاء علـى   -٤
النحو الذي يرتئيه القانون النموذجي قد جيـّرد اجلهـة املشـرتية مـن صـالحية اختـاذ اإلجـراءات احملـّددة 

)؛ ٨اءات االشــــرتاء (املــــادة املعنيــــة. وتشــــمل هــــذه احلــــاالت مــــا يلــــي: احلــــّد مــــن املشــــاركة يف إجــــر 
وإجراءات هذا التطبيق (املـادة  احمللينيوصالحية تطبيق هامش التفضيل لصاحل املوردين أو املقاولني 

)؛ واســتخدام طلــب عــروض األســعار نظــراً ألنــه ال جيــوز اســتخدام طريقــة االشــرتاء هــذه إالّ يف ١١
  )).٢( ٢٩بّينة يف لوائح االشرتاء (املادة االشرتاء الذي تقّل قيمته عن املستويات العتبية امل

ــــه اللجنــــة يف دورــــا اخلامســــة   - ٥ ــــذي اعتمدت ــــل اشــــرتاع القــــانون النمــــوذجي، ال كمــــا ورد يف دلي
ـــــر  )2(،٢٠١٢واألربعـــــني، يف عـــــام  ـــــوائح االشـــــرتاء" وفقـــــينبغـــــي أن تُفس لألعـــــراف  اً اإلشـــــارة إىل "ل

وم أي أداة ُتســـتخدم يف الدولـــة املشـــرتعة لتنفيـــذ وقـــد يشـــمل هـــذا املفهـــالقانونيـــة للدولـــة املشـــرتعة؛ 
د هــذه األعــراف القانونيــة أيضــا املســائل الــيت تُتنــاول عــادة مــن خــالل  قوانينهــا التشــريعية. وقــد حتــد

ــــع أحكــــام  )3(اإلرشــــادات. وال ــــدف هــــذه الوثيقــــة إىل معاجلــــة هــــذه املســــائل. وهــــي تــــدمج مجي
وء علـــى املســـائل الرئيســـية الواجـــب النظـــر فيهـــا فيمـــا الـــيت تســـلط الضـــالقـــانون النمـــوذجي والـــدليل 

  يتعلق بلوائح االشرتاء من أجل حتقيق أهداف القانون النموذجي وتنفيذ أحكامه.
وجــرى جتميــع األحكــام ذات الصــلة حســب املوضــوع. فقــد جــرت أوال مناقشــة املواضــيع   -٦

االقتصــادية، -الجتماعيــةالعامــة ذات الصــلة بعــدد مــن مــواد القــانون النمــوذجي (مثــل السياســات ا
واملعلومــات الســرّية). وتعقــب ذلــك مناقشــة للمواضــيع ذات الصــلة مبــواد حمــددة مــن الفصــل األول 
مــن القــانون النمــوذجي، حســب ترتيــب مــواد ذلــك الفصــل. وجــرى جتميــع مناقشــة املســائل ذات 

تـــتم الوثيقـــة لكـــل طريقـــة أو أســـلوب اشـــرتاء. وختُ تبعـــاً الصـــلة مبختلـــف طرائـــق وأســـاليب االشـــرتاء 
مبســائل جــرى تســليط الضــوء عليهــا فيمــا خيــص لــوائح االشــرتاء أو غريهــا مــن اللــوائح املنطبقــة يف 

  سياق إجراءات االعرتاض.
الوثيقــة ال تعــاجل ســوى املســائل الرئيســية، فإنــه ال يُقصــد ــا أن تكــون شــاملة مــن  ن ومبــا أ  -٧

لــــى وجـــه اخلصـــوص، وباالتســـاق مــــع حيـــث املســـائل الـــيت ســــوف تنـــاَقش يف لـــوائح االشـــرتاء. وع
هـــذه الوثيقـــة ال تتنـــاول مســـائل ختطـــيط االشـــرتاء  ن نطـــاق القـــانون النمـــوذجي ودليـــل االشـــرتاع، فـــإ

وإدارة العقود عـدا تلـك الـيت تتصـل اتصـاال مباشـرا باألحكـام ذات الصـلة مـن القـانون النمـوذجي. 

                                                           
متاح وقت صدور الدليل نص . ٤٦)، الفقرة A/67/17( ١٧الدورة السابعة والستون، امللحق رقم  ملرجع نفسه،ا  )2(  

: هذه الوثيقة يف املوقع
www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/procurement_infrastructure/2012Guide.html.  
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يف لـــوائح االشـــرتاء لـــدى الـــدول ًال تنظيمـــاً مفصـــوقـــد يلـــزم تنظـــيم هـــذه املراحـــل مـــن دورة االشـــرتاء 
  املشرتعة.

القـــانون النمــــوذجي ولـــوائح االشــــرتاء  ن فــــإ )4(وعـــالوة علــــى ذلـــك، وكمــــا ورد يف الـــدليل،  -٨
منــه ال تكفــي وحــدها لضــمان العمــل الفّعــال لنظــام االشــرتاء لــدى  ٤للمــادة  اً املقــرر إصــدارها وفقــ

يف حــني هنــاك تعــني اختاذهــا يف فــروع قانونيــة أخــرى الدولــة املشــرتعة. فهنــاك بعــض التــدابري الــيت ي
. ويشــري الــدليل إىل التــدابري الــيت يتعــني اختاذهــا خــارج أو إداري مؤسســيذات طــابع  تــدابري أخــرى

وهـــذه التـــدابري ال  )5(إطـــار قـــانون االشـــرتاء مـــن أجـــل ضـــمان التنفيـــذ الفّعـــال للقـــانون النمـــوذجي.
  جتري مناقشتها يف هذه الوثيقة.

    
      مواضيع عامة  -اً ثاني  
    االشتراءمجال االقتصادية في -السياسات االجتماعية  -ألف  

االقتصـــادية الـــيت ميكـــن أو ينبغـــي اتّباعهـــا طـــوال -ينبغـــي أن ُحتـــدد السياســـات االجتماعيـــة  -٩
(س)  ٢االشــرتاء يف لــوائح االشــرتاء أو غريهــا مــن األحكــام القانونيــة للدولــة املشــرتعة (انظــر الفقــرة 

-٨(س) و ٢، ويف التعليــق علــى املــواد يف مقدمــة الفصــل األول والتعليــق  ون النمــوذجي نمــن القــا
  .)، يف الدليل ١١
ـــوائح االشـــرتاء، جيـــب أن تعـــاجل هـــذه األخـــرية، يف مجلـــة أمـــور   -١٠ وحيثمـــا تقـــرر حتديـــدها يف ل

  يلي: وحسب االنطباق، ما
مشـاركة فئـات مـن  حتَِـد أن  اجيب عليهـاحلاالت اليت جيوز فيها للجهة املشرتية أو   (أ)  

االشـــرتاء  ن معينـــة مـــن املـــوردين أو املقـــاولني يف إجـــراءات االشـــرتاء (علـــى ســـبيل املثـــال، اإلعـــالن بـــأ
  والتعليق ذا الصلة)؛ ٨سيكون حمليا فقط) (انظر املادة 

أو لصــاحل أي هــامش تفضــيل ميكــن تطبيقــه لصــاحل املــوردين أو املقــاولني احملليــني   (ب)  
لـدى تقيـيم العـروض، وطريقـة حسـابه  أو أي شكل آخر من أشـكال التفضـيل لع املنَتجة حملياً،الس

  والتعليق ذا الصلة)؛ ١١وتطبيقه (انظر املادة 

                                                           
  .من اجلزء األول ٨١-٥٨ت الفقرا  )4(  
  .املرجع نفسه  )5(  



 

4 

 

 

إدراجهــا يف متطلبــات التأهيــل  جيــباقتصــادية ميكــن أو -أي سياســات اجتماعيــة  (ج)  
وصـــف الشـــيء موضـــوع االشـــرتاء، ويف (مثـــل املعـــايري البيئيـــة واألخالقيـــة وغريهـــا مـــن املعـــايري)، ويف 

االقتصــادية مبــا يتجــاوز أي -االمتثــال إىل السياســات االجتماعيــة ملراعــاةوضــع معــايري التقيــيم (أي 
  )؛والتعليق ذا الصلة ١١-٩حد أدىن مطلوب) (انظر املواد 

تســــوغ اســــتخدام االشــــرتاء مــــن مصــــدر  معينــــةاقتصــــادية -أي سياســــة اجتماعيــــة  (د)  
  ) والتعليق ذا الصلة)؛هـ) (٥( ٣٠ملادة واحد (انظر ا

عـــن طريـــق حظـــر اعتمـــاد الضـــوابط املفروضـــة علـــى اجلهـــات املشـــرتية، وخصوصـــا   )هـ(  
  السياسات الظرفية وفق الصالحية التقديرية للجهة املشرتية.

ــه   - ١١ نــة يف لــوائح االشــرتاء، ينبغــي للــوائح االشــرتاء أن توجوعنــدما ال تكــون هــذه السياســات مبي
لى األقل القراء إىل قوانني وقواعد أخرى ذات صلة لكـي تكـون اجلهـات املشـرتية علـى علـم باملعـايري ع

ــــق بســــائر املعــــايري - االجتماعيــــة ــــة فيمــــا يتعل ــــة التطبيــــق ومبــــدى صــــالحيتها التقديري االقتصــــادية الواجب
- اســات االجتماعيـــةن املــوردون أو املقــاولون إىل أن تطبيــق السيأَ بينمــا يُطمــ االقتصــادية- االجتماعيــة

  االقتصادية يف مشرتيات الدول املوقعة جيري على أساس شفاف وموضوعي.
اقتصـــادية يف -وينبـــه الـــدليل الـــدول املشـــرتعة بشـــأن تـــداعيات اتّبـــاع سياســـات اجتماعيـــة  -١٢

ــعة باملعــايري أو الظــروف االجتماعيــة رها مــن تقــدمي قائمــة موساالقتصــادية الــيت قــد-االشــرتاء، وحيــذ 
  )6(يُطبق فيها هامش تفضيل.

    
    المعلومات السّرية  -باء  

الســلطة املمنوحــة للجهــات املشــرتية الختــاذ تــدابري خاصــة وفــرض متطلبــات خاصــة مــن  ن إ  -١٣
، ال تنطبـق سـوى بالقـدر اإلفصـاح العلـينأجل محاية املعلومات السرّية، مبـا يف ذلـك مـنح إعفـاءات 

 ٢حكـام القانونيـة يف الدولـة املشـرتعة (انظـر املـادة مـن األغريهـا الذي تسمح به لـوائح االشـرتاء أو 
  .)والتعليق ذا الصلة) ١(

أن حتـدد أنـواع االشـرتاء الـيت جيـوز  جيـب عليهـاوعندما تعاجل لـوائح االشـرتاء هـذه املسـائل،   -١٤
لومـات مـن أجـل محايـة املع متطلبـاتأن تتخـذ تـدابري وتفـرض عليهـا  يتعـني أو للجهة املشـرتية فيها 

  أن تتناول لوائح االشرتاء، يف مجلة أمور، ما يلي:جيب  سريّة. وعالوة على ذلكال

                                                           
من التعليق  ١٣-٧من مقدمة الفصل األول، والفقرات  ٣٣-٢٦من اجلزء األول، والفقرات  ٢٧-٩الفقرات   )6(  

  .١١على املادة 



 

5 
 

التدابري اليت ميكن اختاذها. وتشمل األمثلة علـى التـدابري الـيت ميكـن اللجـوء إليهـا   (أ)  
محايــــة بعــــض أجــــزء الســــجل مــــن اإلفصــــاح، واإلعفــــاءات مــــن اإلشــــعار العلــــين باالشــــرتاء وإرســــاء 

) ٢( ٣٥)، و٤( ٢٥، و٢٤) (ب)، و٣( ٧دام االلتمــــاس املباشــــر (انظــــر املــــواد العقــــد، واســــتخ
  ؛)والتعليق ذا الصلة

حلمايــة  املتطلبــات الــيت قــد تُفــرض علــى املــوردين واملقــاولني واملقــاولني مــن البــاطن  (ب)  
ظـــر (اننقــل املعلومـــات (التشــفري مـــثال) ب املتعلقـــةاملعلومــات الســـرّية، مثــل بعـــض الطرائــق واألدوات 

  .)والتعليق ذا الصلة) ٤( ٢٤) (ب) و٣( ٧املواد 
    

    القيمة ةالمنخفض المشتريات  -جيم  
) (ب)، مــن التطبيــق اإللزامــي ٣( ٢٢تُعفــى املشــرتيات املنخفضــة القيمــة، مبوجــب املــادة   -١٥

العلـين بإرسـاء  )، مـن شـرط اإلشـعار٢( ٢٣، وتُعفـى تلـك املشـرتيات، مبوجـب املـادة ف ق تو لفرتة ال
مبوجــب املــادة  . (يتضــمن الفصــل الثــاين أيضــا عتبــة عليــا الســتخدام طلــب عــروض األســعارعقــدال

تعيـني احلـّد مهمـة .) ويف مجيع هذه احلاالت، حييـل القـانون النمـوذجي إىل لـوائح االشـرتاء )٢( ٢٩
الـــذي ســـينطبق. ويعـــزى ذلـــك إىل أنـــه مـــن غـــري املمكـــن للقـــانون النمـــوذجي أن حيـــدد عتبـــة واحـــدة 

 العتبــات املناســبة لكــل ري مجيــع الــدول املشــرتعة، كمــا قــد تتغــات املنخفضــة القيمــة تناســب للمشــرتي
ظـروف اقتصـادية أخـرى. وتقـع علـى كاهـل اهليئـة الـيت تصـدر تغـري يف م أو تضخ  عند حدوثدولة 

  لوائح االشرتاء مسؤولية النظر يف حتديد القيمة أو القيم املناسبة جلميع تلك العتبات.
 يشـــرتطاألمثلـــة األخـــرى الـــيت توجـــد ـــا إشـــارات إىل مشـــرتيات منخفضـــة القيمـــة، ال  ويف  -١٦

يف لــوائح االشــرتاء. فعلــى ســبيل املثــال، ال ُيشــرتط نشـــر  صــرحيةعتبــات حتديــد القــانون النمــوذجي 
عنـــدما تقـــرر اجلهـــة املشـــرتية أنـــه، نظـــرا  اً دوليـــنشـــراً الـــدعوات إلجـــراءات التأهيـــل األويل واملناقصـــة 

املـوردين أو املقـاولني احملليـني وحـدهم سـوف يكونـون  ن ض قيمة الشيء موضوع االشـرتاء، فـإالخنفا
. وعــالوة علــى ذلــك، يعــود أحــد األســباب ))٤( ٣٣) و٢( ١٨تــان معنيــني بتقــدمي عــروض (املاد

املناقصــــة احملــــدودة وااللتمــــاس املباشــــر يف إجــــراءات طلــــب املســــوغة الســــتخدام نــــوع واحــــد مــــن 
العـروض مـع لدراسـة وتقيـيم عـدد كبـري مـن  الالزمـنيىل عدم تناسـب الوقـت والتكلفـة االقرتاحات إ

  والتعليق ذا الصلة).) (ب) ٢( ٣٥) (ب) و١( ٢٩قيمة الشيء موضوع االشرتاء (انظر املادتني 
اتباعه حيـال وينبغي للجهة أو اهليئة اليت تصدر لوائح االشرتاء أن تنظر يف النهج املناسب   -١٧
بوصفه مشـرتيات "منخفضـة القيمـة"، وخصوصـا مـا إذا كـان ميكـن، أو ينبغـي، أن يكـون يعاَمل  ما

هنـاك مبلـغ واحــد تعاَمـل املشــرتيات دونـه باعتبارهــا منخفضـة القيمــة. فعلـى ســبيل املثـال، إذا ثبتــت 
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 لوائح االشرتاء عتبة واحدة جلميع احلاالت اليت يشري فيها قانون االشرتاء إىل عتبـة منخفضـة القيمـة
مـا إذا كـان ينبغـي تطبيـق َوَجـَب حتديـد (مبا فيهـا احلـد األعلـى السـتخدام طلـب عـروض األسـعار)، 

تلــك القيمــة علــى مجيــع حــاالت اإلشــارة إىل "املشــرتيات املنخفضــة القيمــة" يف القــانون (حــىت تلــك 
نت اليت ال تتضمن إشارات صرحية إىل عتبة منخفضة القيمة، كما هو موضح أعاله)، أو ما إذا كا

  عتبات ومبالغ خمتلفة. هي اليت تُبني أن من املناسب استخدامالظروف 
    

    لمشاركة في إجراءات االشتراءعلى االرسوم المفروضة   -دال  
الوضع املثايل هو أالّ تُفرض أي رسوم على الوصول إىل نظـم  )7(كما أشري إليه يف الدليل،  -١٨

تلــك الــنظم. ولــذا ينبغــي أن تثــين لــوائح االشــرتاء عــن  اتصــاالت اجلهــة املشــرتية وال علــى اســتخدام
 علـى حنـو خيـالفملشاركة يف إجراءات االشرتاء، ا حىت ال تكون عامًال مثبطاً عنفرض تلك الرسوم 

فــرض رســوم علــى اســتخدام نظــام االتصــاالت،  يتقــررمبــادئ القــانون النمــوذجي وأهدافــه. وعنــدما 
وخالياً من أي متييز ون الرسم شفافا ومربرا ومعقوال ومتناسبا ينبغي أن تشرتط لوائح االشرتاء أن يك

الوصــول إىل إجــراءات االشــرتاء. وجيــوز أن تشــرتط لــوائح االشــرتاء نشــر مبلــغ أو تقييــد فيمــا خيــص 
اسرتجاع تكـاليف مثًال حلني (وأن تذكر أنه جمرد ترتيب مؤقت يُطبق فرضه،  ومربراتالرسم املنطبق 

  االتصاالت اجلديد).استحداث نظام 
وثـائق واملسألة ذات الصلة هي فرض رسوم لقاء احلصـول علـى وثـائق التأهيـل األّويل و/أو   -١٩

أن حتتــوي لــوائح االشــرتاء  جيــبااللتمـاس. وعنــدما يُفــرض ســعر لقــاء احلصــول علــى تلــك الوثــائق، 
صــول علــى تلــك احلعلــى أحكــام حتــول دون تقاضــي اجلهــة املشــرتية مبــالغ مفرطــة االرتفــاع مقابــل 

املقـرر تقاضـيه مقابـل الوثــائق  يكـون السـعرذلـك مـن خـالل اشـرتاط أن أن تفعـل الوثـائق. وميكنهـا 
متكــني اجلهــة املشــرتية مــن اســرتجاع التكــاليف املتكبــدة بالفعــل يف تــوفري الوثــائق، علــى  يهــدف إىل

االشـــرتاء مـــا ال جيـــب  ســـبيل املثـــال، مـــن خـــالل طبعهـــا وإرســـاهلا بالربيـــد. وينبغـــي أن تبـــني لـــوائح
الســعي إىل اســرتجاعه عــن طريــق الســعر املتقاضــى لقــاء الوثــائق، مثــل تكــاليف إعــداد تلــك الوثــائق 

  (مبا يف ذلك أتعاب اخلرباء االستشاريني وتكاليف اإلعالن).
    

    االستعانة بجهات خارجية واالشتراء المركزيالمتعلقة بمسائل ال  -هاء  
تــدابري وضـع نظـام االشـرتاء واســتخدامه الـيت قـد يكـون هلــا  شـرتاءينبغـي أن تعـاجل لـوائح اال  -٢٠

النهوج املتبنّــاة إزاء وضــع نظــام االشــرتاء فــتــأثري متييــزي وغــري ذلــك مــن العواقــب غــري املستحســنة. 
                                                           

  .٧من التعليق على املادة  ١٢الفقرة   )7(  
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ألطــراف ثالثــة يف وضــع نظــام االتصــال واســتخدام الــنظم احلصــرية،  إشــراكواســتخدامه، مثــل أي 
اركة املـــوردين أو املقـــاولني يف إجـــراءات االشـــرتاء. كمـــا أـــا تـــؤثر يكـــون هلـــا تـــأثري مباشـــر علـــى مشـــ

قــرارات علــى نطــاق نظــام االشــرتاء مــن قبيــل فــرض رســوم علــى اســتخدام نظــام مــا يتخــذ مــن علــى 
عمومـــــا ويف فـــــرادى  االشـــــرتائيةاالشـــــرتاء وكـــــذلك قـــــرارات اجلهـــــات املشـــــرتية بشـــــأن اســـــرتاتيجياا 

  عمليات االشرتاء.
ــــة أ وجيــــب  -٢١ ــــدا مســــائل االســــتعانة باجلهــــات اخلارجي ــــوائح االشــــرتاء حتدي يف أداء ن تعــــاجل ل

ــــني املؤسســــات إذا يف تضــــارب حــــدوث وظــــائف االشــــرتاء، وخصوصــــا خمــــاطر  ُدفعــــت املصــــاحل ب
حالــة كــل علــى أســاس   األطــراف الثالثــةمقــدمي تكنولوجيــا املعلومــات واخلــدمات مــن  مســتحقات
ل منصــات االشــرتاء اإللكــرتوين، مثــل املناقصــات اإللكرتونيــة أجــل صــيانة وتشــغي مــن اســتعانة ــم

أو االتفاقــات اإلطاريــة املفتوحــة، وتــأثري األطــراف اخلارجيــة علــى اســرتاتيجيات االشــرتاء، ومشــاكل 
بنــاء املهــارات واخلــربات الكافيــة واالحتفــاظ ــا لــدى اجلهــة املشــرتية، واملطلوبــة جلملــة أمــور، منهــا 

  .األطراف الثالثةدمي اخلدمات من اإلشراف على أنشطة مق
وحيثمـــا تقـــوم أجهـــزة شـــراء مركزيـــة بـــدور الـــوكالء جلهـــة مشـــرتية واحـــدة أو أكثـــر وُيشـــجع   -٢٢

يتســـىن حتقيـــق وفـــورات ضـــخمة، جيـــب أن تضـــمن لـــوائح االشـــرتاء أن  حـــىتاملركـــزي  الشـــراءعلـــى 
ـــيم أن تضـــع لـــوائح ا وينبغـــيتعمـــل تلـــك الرتتيبـــات علـــى حنـــو شـــّفاف وفّعـــال.  الشـــرتاء تـــدابري لتقي

والتوحيـــد القياســـي واســـتيعاب خمتلـــف احتياجـــات فـــرادى املشـــرتيات  الشـــراءاملزايـــا النســـبية لـــذلك 
أن تعـــاجل مســـائل تضـــارب هلـــا ملشـــرتيات احلكوميـــة. وينبغـــي اســـوق قطاعـــات مجيـــع وعلـــى نطـــاق 

بها مـن الرســوم املركزيـة مصـلحة يف زيـادة مكاسـ الشــراءاملصـاحل بـني املؤسسـات (قـد تكـون جلهـات 
مــن خــالل اإلبقــاء علــى األســعار مرتفعــة وتشــجيع مشــرتيات تتجــاوز احتياجــات اجلهــة املشــرتية). 

املركزيـــة لعمليـــات اشـــرتاء مقبلـــة، جيـــب أن تـــدعو لـــوائح االشـــرتاء إىل  الشـــراءوحيثمـــا ختطـــط جهـــة 
اإلجـراء مبـا يسـمح تفاعل أوثق مع اهليئـة الـيت يوجـد ـا املسـتخدمون النهـائيون احملتملـون قبـل بـدء 

ودة جلــــ إن باختــــاذ قــــرار أفضــــل بشــــأن املــــدى املناســــب لتوحيــــد واســــتيعاب االحتياجــــات املتباينــــة (
املعلومــــات الــــواردة مــــن املســــتخدمني النهــــائيني أمهيــــة حامســــة. فقــــد ال تكــــون احتياجــــات فــــرادى 

قـــود ممـــا الـــوزارات أو الوكـــاالت متطابقـــة، ممـــا يفضـــي إىل حصـــول الـــبعض علـــى مـــردود أفضـــل للن
  دت تلك االحتياجات دون حتليل كاف).ح حيصل عليه اآلخرون إذا وُ 
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  ينبغي تناولها في لوائح االشتراء في سياق مواد محددة التي مواضيع ال  -اً ثالث  
من القانون النموذجي (أحكام عامة) ، حسب ترتيب  في الفصل األول

      المواد
    نشر النصوص القانونية   - ٥المادة     

لــوائح االشــرتاء طريقــة وواســطة نشــر النصــوص القانونيــة املشــمولة بــالفقرة أن حتــدد  بجيــ  -١
أو أن تشــــري إىل مصــــادر قانونيــــة تتنــــاول عالنيــــة القــــوانني واللــــوائح التنظيميــــة  ٥) مــــن املــــادة ١(

أيضـا  َوَجـبَ إذا تقـرر حتديـد الطريقـة والواسـطة يف لـوائح االشـرتاء، فـلتشريعات العامـة. وغريها من ا
  أن تكفل ما يلي:لى تلك اللوائح ع

يف مكـــان عمـــومي ومتـــاح بســـهولة الـــنص علـــى واســـطة أو طريقـــة مركزيـــة للنشـــر   (أ)  
  وعلى نطاق واسع (اجلريدة الرمسية أو ما يعادهلا)؛

تكــــون املعلومــــات املنشــــورة يف واســــطة مركزيــــة وحيــــدة جيــــب أن  ن الــــنص علــــى أ  (ب)  
تُنشــر يف وســائط إعالميــة أخــرى. كمــا  قــدعلومــات الــيت موثوقــة وذات حّجيــة وهلــا أولويــة علــى امل

  قابلة للقراءة والفهم والتفسري واحلفظ؛ تظل تلك املعلوماتجيب أن 
أخــرى  إعالميـةحتـّدد عالقـة تلـك الواسـطة املركزيـة الوحيـدة بوسـائط وضـع قواعـد   (ج)  

الرمسيــة األخــرى  يــةموســائط اإلعالالتُنشــر فيهــا تلــك املعلومــات، والــنص علــى قواعــد النشــر يف  قــد
خمتلفــــة قبـــل نشــــر املعلومـــات يف الواســــطة  يـــة(علـــى ســـبيل املثــــال، حظـــر النشــــر يف وســـائط إعالم

املركزيـــــة، واشـــــرتاط أن حتتـــــوي نفـــــس املعلومـــــات املنشـــــورة يف الوســـــائط املختلفـــــة علـــــى البيانـــــات 
  نفسها)؛
ضـع املثـايل هـو أالّ الو أن دال أعاله، - الثاين القسميف  جاءمعاجلة موضوع الرسوم (  (د)  

تُفــرض أي رســوم نظــري االطــالع علــى القــوانني واللــوائح وســائر النصــوص القانونيــة الــيت ُتطّبــق عمومــاً 
  فيما يتعلق باالشرتاء املشمول بقانون االشرتاء، وكل ما يُدَخل عليها من تعديالت).

ع اجلمهــور" أن تــنص لــوائح االشــرتاء كــذلك علــى مــا يســتتبعه شــرطا "تيســري اطــال وجيــب  -٢
و"الصــون املنهجــي". ومــن الناحيــة العمليــة، فــإن شــرط "تيســري اطــالع اجلمهــور" علــى املعلومــات 

االطـــالع يعـــين ضـــرورة أن تكـــون املعلومـــات قابلـــة للوصـــول إليهـــا وقراءـــا دون احلاجـــة إىل طلـــب 
نشــر يف . ويــوحي ذلــك بتصــرفات اســتباقية مــن جانــب الســلطات املعينــة يف الدولــة (مثــل العليهــا

ور. وشــرط "الصــون الرمسيــة) لضــمان أن تصــل املعلومــات املقصــودة إىل اجلمهــ يــةوســائط اإلعالمال
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ثـة بالفعـل، وبالتـايل  جيـبالسـلطة املعينـة يف الدولـة  ن املنهجي" يعين أ أن تضـمن أن املعلومـات حمد
  يث ميكن رصد االمتثال.موثوقة: وال بد من توثيق الطريقة نفسها اليت ُيستوىف ا هذا االلتزام حب

وهلــا اســتخدامها وإذا رغبــت الدولــة املشــرتعة يف تشــجيع نشــر نصــوص أخــرى ذات صــلة   -٣
لــــدى املــــوردين واملقــــاولني (مثــــل املبــــادئ التوجيهيــــة أو األدلــــة اخلاصــــة باالشــــرتاء  وأمهيتهــــاعملــــي ال

وطنيــة املّتبعـــة يف ووثــائق أخــرى تقــّدم معلومــات عــن جوانــب هامــة مــن املمارســات واإلجــراءات ال
جمـــال االشـــرتاء، وقـــد تـــؤثّر يف احلقـــوق وااللتزامـــات العامـــة للمـــوردين واملقـــاولني)، ينبغـــي أن حتـــدد 

  لنشر اليت ينبغي أن تنطبق عليها.وشروط الوائح االشرتاء النصوص اإلضافية 
لتزامــات أن حتــدد لــوائح االشــرتاء ماهيّــة اهليئــات احلكوميــة املســؤولة عــن الوفــاء باال جيــب  -٤

  اليت تقضي ا هذه املادة ما مل يُتناول ذلك يف أحكام أخرى من قانون الدولة املشرتعة.
    

    اإلعالم عن عمليات االشتراء المحتَملة في المستقبل القريب   -٦المادة     
ـــوائح االشـــرتاء احملتـــوى املستصـــوب للمعلومـــات املـــراد نشـــرها مبقتضـــى   -١ ينبغـــي أن تتنـــاول ل

. ويشـــري الـــدليل يف هـــذا الصـــدد إىل أن إتاحـــة معلومـــات وفـــرية أو غـــري ذات صـــلة أو هـــذه املـــادة
ض اهلــدف مــن نشــر و ا بعنايــة ومفيــدة وذات صــلة، قــد يقــمضــللة، بــدال مــن معلومــات خمطــط هلــ

ومـن األمثلـة علـى املعلومـات الواجـب إدراجهـا: اإلطـار الـزمين الــذي  )8(هـذا النـوع مـن املعلومـات.
املعلومــات ذات الصــلة باالشــرتاء املخطــط لــه، والــذي قــد يكــون نصــف ســنة أو  ينبغــي أن تشــمله

ســنة واحــدة أو فــرتة أخــرى؛ وحمتــوى إشــعار مســبق بعمليــة اشــرتاء ممكنــة يف املســتقبل؛ والفــرق بــني 
هــذا النــوع مــن اإلشــعارات وأنــواع أخــرى مــن اإلشــعارات املســبقة باالشــرتاء، مثــل اإلشــعار الــذي 

مـــام والـــذي يُنشـــر عـــادة يف ســـياق إجـــراءات طلـــب االقرتاحـــات أو اإلشـــعار يلـــتمس إبـــداء االهت
مـــن  ٣٥و ٣٤ املـــادتنياملســـبق باالشـــرتاء املطلـــوب يف معظـــم حـــاالت االلتمـــاس املباشـــر مبقتضـــى 

  القانون النموذجي.
وينبغــي أن تتنــاول لــوائح االشــرتاء كــذلك شــروطا أخــرى للنشــر، مثــل مكــان ووســيلة نشــر   -٢

 ٥راعـــاة املســـائل املؤكـــد علـــى أمهيتهـــا مـــن أجـــل لـــوائح االشـــرتاء مبقتضـــى املـــادة املعلومـــات، مـــع م
  أعاله.

ينبغـــي أن تتفـــادى لـــوائح  )9(ومتاشـــيا مـــع مـــا هـــو مـــذكور يف الـــدليل بشـــأن هـــذه النقطـــة،  -٣
االشرتاء فرض اشـرتاط لنشـر هـذا النـوع مـن املعلومـات. وينبغـي للـوائح االشـرتاء بـدال مـن ذلـك أن 

                                                           
  .٦من التعليق على املادة  ٢الفقرة   )8(  
  .٦على املادة  من التعليق ٧الفقرة   )9(  
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هــذا النــوع مــن املعلومــات مــا مل تكــن هنــاك اعتبــارات املتعلقــة بنشــر  العامــةالقاعــدة أن تـنص علــى 
أن يُـــرتك للجهـــة املشـــرتية أن تقـــرر، علـــى أســـاس كـــل حالـــة علـــى  ، هـــي:تشـــري إىل عكـــس ذلـــك

  حدة، ما إذا كان ينبغي نشر مثل هذه املعلومات.
ة إمكانيـة تقصـري مهلـة تقـدمي وقد توفّر لوائح االشرتاء حوافز لنشر تلك املعلومـات، كإتاحـ  -٤

العطـــاءات يف عمليـــات االشـــرتاء املعلـــن عنهـــا مســـبقاً. وميكـــن أن تشـــري لـــوائح االشـــرتاء أيضـــا إىل 
احلاالت اليت يكون فيها نشر هذه املعلومات مستصوبا علـى وجـه اخلصـوص، وذلـك عنـدما يكـون 

  شرتاء حّدا معّينا.من املتوّقع مثال اشرتاء إنشاءات معّقدة أو عندما تتجاوز قيمة اال
    

    االتصاالت في مجال االشتراء   - ٧المادة     
 الفكـرتني اللتـني تعـّرب عنهمـا عبارتـا "الشـائع اسـتخدامها"ينبغي للوائح االشـرتاء أن تشـرح   -١

يف اشــرتاطات هــذه املــادة بضــرورة أن تكــون وســائل االتصــال شــائعة الواردتــان و"كاملــة ومتزامنــة" 
 إمكانيـــة الـــربط الشـــبكي فيمـــا مـــثًال تتـــيح  حبيـــثدين أو املقـــاولني املعنيـــني (االســـتخدام لـــدى املـــور

) وأن تكــون وســائل االتصــال املســتخدمة يف اً علــى حنــو فعــالتبادليــاســتخداماً بينهــا واســتخدامها 
االجتماعــات، إضــافة إىل ذلــك، قــادرة علــى ضــمان املشــاركة الكاملــة واملتزامنــة يف االجتماعــات، 

متابعــة مجيــع وقــائع االجتمــاع والتفاعــل اآلين مــع ســائر املشــاركني عنــد االقتضــاء أي القــدرة علــى 
ـــوائح االشـــرتاء خصـــائص وســـائل االتصـــال الـــيت ميكـــن  وجيـــب. ))٤( ٧(انظـــر املـــادة  أن تتنـــاول ل

للجهـــة املشـــرتية أن تســـتخدمها يف أنـــواع معينـــة مـــن االشـــرتاء الســـتيفاء تلـــك االشـــرتاطات. وبـــدال 
احللـــول التكنولوجيـــة  ي ني لـــوائح االشـــرتاء، باألمثلـــة واإلشـــارات العمليـــة، أتبـــ جيـــوز أن مـــن ذلـــك

القائمـة يف الدولـة املشـرتعة يف وقــت معـني يلـيب تلــك االشـرتاطات وكيفيـة ذلــك. ويتمثـل ـج آخــر 
يف أن تشــرتط لــوائح االشــرتاء، حيثمــا تقــرر اجلهــة املشــرتية اســتخدام وســائل االتصــال غــري الورقيــة، 

ائل اتصــــال حمــــددة تلــــيب اشــــرتاطات القــــانون النمــــوذجي هــــذه، يف ضــــوء األوضــــاع اســــتخدام وســــ
  السائدة يف الدولة املشرتعة يف أي مرحلة زمنية معينة.

وينبغـــي أن ترســـي لـــوائح االشـــرتاء قواعـــد واضـــحة فيمـــا خيـــّص االشـــرتاطات ذات الصـــلة   -٢
رّية" فيمـــا خيـــص العـــروض، وأن بــــ"الكتابة" و"التوقيـــع" و"املوثوقيـــة" و"األمـــن" و"الســـالمة" و"الســـ

. كمــا ةبيئــة غــري الورقيــالتســتحدث، عنــد الضــرورة، وســائل مكافئــة وظيفيــاً ملــا هــو مّتبــع مــن أجــل 
ينبغـــي هلـــا أن تتنـــاول احللـــول القانونيـــة اهلادفـــة إىل حتقيـــق الدرجـــة الكافيـــة مـــن قابليـــة االســـتخدام 

ـُنشأة يف إجــراءات االشــرتاء وضــمان موثوقيــة واملوثوقيــة وإمكانيــة التتبــع والتحّقــق مــن املعلومــات املــ
عــــــدم ربــــــط  احلــــــرص علــــــىتلــــــك املعلومــــــات وســــــالمتها وســــــرّيتها حســــــب االقتضــــــاء. وينبغــــــي 

عــدم فــرض تــدابري أمنيــة أشــد ممــا هــو مطّبــق علــى االشــرتاطات القانونيــة حبالــة تطــور تقــين معّينــة، و 
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أن تثـين املـوردين أو املقـاولني عـن املشـاركة ؛ ألن تلـك التـدابري ميكـن ةبيئة الورقيالعلى حنو آخر يف 
  يف االشرتاء غري الورقي.

ومــــــن املســـــــائل احملـــــــددة األخــــــرى الـــــــيت ينبغـــــــي تناوهلــــــا يف لـــــــوائح االشـــــــرتاء: (أ) نطـــــــاق   -٣
) مــــن هــــذه املــــادة مــــن اشــــرتاط الشــــكل والتنفيــــذ العملــــي لألحكــــام؛ ٢االســــتثناءات يف الفقــــرة (

  م أكثـــــر مـــــن شـــــكل ووســـــيلة لالتصـــــال يف أي إجـــــراءات و(ب) املســـــائل الناشـــــئة عـــــن اســـــتخدا
  اشرتاء معّينة.

هنـــاك جوانــب أخــرى وفــروع قانونيـــة ذات صــلة تــرتبط باملـــادة  )10(وكمــا يالحــظ الــدليل،  -٤
ـــــة وإدارة الســـــجالت واإلجـــــراءات القضـــــائية ٧ ـــــق منهـــــا بالتجـــــارة اإللكرتوني ، وخصوصـــــا مـــــا يتعل

لكيــة الفكريــة وحقــوق املؤلّــف. وإضــافة إىل ذلــك، ينبغــي أن والتنــافس ومحايــة البيانــات والســرّية وامل
إجـــراءات االشـــرتاء باعتبارهـــا جـــزءا مـــن إطـــار شـــامل لشـــؤون اإلدارة الرشـــيدة  عوليـــةجيـــري تنـــاول 

  يتناول شؤون العاملني واملسائل التنظيمية واإلدارية لدى اجلهة املشرتية ويف القطاع العام بأسره.
    

    ردين أو المقاولين مشاركة المو   - ٨المادة     
أن تبــــني لــــوائح االشــــرتاء أو أحكــــام أخــــرى مــــن قــــانون الدولــــة املشــــرتعة األحــــوال  جيــــب  -١

االســــتثنائية الــــيت جيــــوز فيهــــا للدولــــة املشــــرتعة أن حتــــّد مــــن مشــــاركة فئــــات معينــــة مــــن املــــوردين أو 
  املقاولني يف إجراءات االشرتاء.

يف حــاالت خمتلفــة اختــاذ قــرار بفــرض قيــود علــى جيــوز  )11(وكمــا هــو مالَحــظ يف الــدليل،  -٢
-املشــــــاركة يف إجــــــراءات االشــــــرتاء. وقــــــد ينشــــــأ هــــــذا املوقــــــف بســــــبب السياســــــات االجتماعيــــــة

االقتصـــــادية للدولـــــة (مثـــــل بـــــرامج التخصـــــيص لصـــــاحل املنشـــــآت الصـــــغرية واملتوســـــطة أو لصـــــاحل 
أعــاله. وهنــاك مســائل  ألــف-القســم الثــاينالكيانــات اآلتيــة مــن منــاطق مغبونــة) كمــا أشــري إليــه يف 

أخـــرى ـــّم الدولـــة، مثـــل الســـالمة واألمـــن، قـــد تســـوغ تقييـــد املشـــاركة، علـــى ســـبيل املثـــال بســـبب 
يــؤدي تطبيــق  ال تنفيــذ نظــم العقوبــات الــيت يفرضــها جملــس األمــن التــابع لألمــم املتحــدة. ومــن مثّ 

مـــا هـــي احلـــال بالنســـبة إىل هـــذه املـــادة بالضـــرورة إىل احلـــّد مـــن املشـــاركة علـــى أســـاس اجلنســـية (ك
االشـــرتاء احمللـــي). وينبغـــي أن تتنـــاول لـــوائح االشـــرتاء الطائفـــة املتنوعـــة مـــن احلـــاالت الـــيت يـــراد أن 

  تشملها هذه املادة كما هو مبني يف الدليل.

                                                           
  .٧من التعليق على املادة  ١٣الفقرة   )10(  
  .٨من التعليق على املادة  ٢الفقرة   )11(  
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لدولـة املشـرتعة، لـدى وضـع ا جيب علـى )12(وكما يالَحظ مبزيد من االستفاضة يف الدليل،  -٣
يف  عواقــب تلـك السياســات، أن تنظـر يف ٨ابري اسـتثنائية مبقتضــى املـادة سياسـات تنطـوي علــى تـد

ملشـاركة املـوردين أو املقـاولني يف إجـراءات  تقييـدضوء االلتزامات الدوليـة للدولـة، مـع مراعـاة أن أي 
االشرتاء ينطـوي علـى خمـاطر انتهـاك التزامـات الـدول بالتجـارة احلـرة مبقتضـى الصـكوك الدوليـة ذات 

  )13(مثل اتفاق منظمة التجارة العاملية املتعلق باالشرتاء احلكومي.الصلة، 
وجيـــوز أن تـــنص لـــوائح االشـــرتاء علـــى عينـــة مـــن إعـــالن تصـــدره اجلهـــة املشـــرتية مبقتضـــى   -٤

) من هذه املادة. وقـد حتـدد أيضـا اإلطـار الـزمين الـذي يتعـني ضـمنه علـى اجلهـة املشـرتية ٣الفقرة (
، أســباب حــّدها مــن مشــاركة املــوردين أو املقــاولني يف إجــراءات أن تقــدم ألي شــخص، عنــد طلبــه

  ) من هذه املادة.٥مبوجب الفقرة ( مطلوباالشرتاء، كما هو 
) مـــن هــــذه املـــادة، جيـــوز أن تفــــرض لـــوائح االشـــرتاء علــــى ٥) و(٤ويف ســـياق الفقـــرتني (  -٥

يف اختــاذ قرارهــا باحلــّد  اجلهــة املشــرتية اشــرتاطا بــأن تــدعم األســباب والظــروف الــيت اســتندت إليهــا
  من املشاركة مبسّوغات قانونية.

 
    مؤهالت الموردين أو المقاولين   - ٩المادة     

أن حتــــدد لــــوائح االشــــرتاء، مــــا مل تقــــم بــــذلك أحكــــام أخــــرى مــــن قــــانون الدولــــة  جيــــب  -١
الــــيت ظــــروف الاملشــــرتعة، مــــا هــــو ســــاٍر مــــن معــــايري أخالقيــــة ومعــــايري أخــــرى مالئمــــة ووجيهــــة يف 

  ) (ب) من هذه املادة والتعليق ذا الصلة).٢خمتلف أنواع االشرتاء (انظر الفقرة (كتنف ت
كمــا ينبغــي أن حتــدد األدلــة املســتندية املالئمــة أو املعلومــات األخــرى الــيت تطلبهــا اجلهــة   -٢

) مــن هــذه املـــادة ٣املشــرتية مــن أجــل التحقــق مـــن مــؤهالت املــوردين أو املقــاولني (انظـــر الفقــرة (
 تقارير سنوية مراجعـة (إلثبـات املـوارد املاليـة)، تشملوتلك األدلة املستندية قد . )لتعليق ذا الصلةوا

وكشـــوفات املخـــزون مـــن املعـــدات وغريهـــا مـــن املرافـــق املاديـــة، وتـــراخيص ممارســـة أنـــواع معّينـــة مـــن 
  األنشطة، وشهادات االمتثال للمعايري املنطبقة وتأكيد الوضع القانوين.

                                                           
  .٨من التعليق على املادة  ٧الفقرة   )12(  
يف إطار منظمة التجارة العاملية، الذي مت التفاوض عليه بالتوازي  املتعلق باالشرتاء احلكومياملتعدد األطراف االتفاق   )13(  

كانون   ١٥. ويف ١٩٩٦كانون الثاين/يناير   ١، والذي دخل حيز النفاذ يف ١٩٩٤ة أوروغواي يف عام مع جول
، توصل املتفاوضون إىل اتفاق بشأن نتائج إعادة التفاوض على االتفاق. وجرى التأكيد على ٢٠١١األول/ديسمرب 

ار بشأن نتائج املفاوضات مبقتضى من خالل االعتماد الرمسي للقر  ٢٠١٢آذار/مارس  ٣٠هذا القرار السياسي يف 
. والنصان كالمها متاحان يف )GPA/113( االتفاق املتعلق باالشرتاء احلكوميمن املادة الرابعة والعشرين من  ٧الفقرة 
   .www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htmالرابط 
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ــــإعالن ذايت مــــن املــــوردين أو املقــــاولني وجيــــوز أ  -٣ يضــــا للــــوائح االشــــرتاء أن تــــأذن حتديــــدا ب
ينبغـــي أن حتـــدد لـــوائح  الـــةبكـــوم مـــؤهلني للمشـــاركة يف إجـــراءات االشـــرتاء املعّينـــة. ويف تلـــك احل

فعلـــى ســـبيل املثـــال، قـــد يكفـــي  االشـــرتاء احلـــاالت الـــيت يكـــون فيهـــا ذلـــك اإلعـــالن الـــذايت كافيـــا.
لى هذا النوع من اإلعالنـات عنـد فـتح املناقصـات اإللكرتونيـة البسـيطة القائمـة يف حـّد االعتماد ع

ذاــا مــا دام ارتئــي أن التحّقــق الواجــب مــن امتثــال املــورد أو املقــاول الفــائز ملعــايري التأهيــل املنطبقــة 
  سوف يتّم بعد املناقصة.

ملعياريــــة يف لــــوائح االشــــرتاء، وقــــد تَــــرُِد متطلبــــات التأهيــــل ا ويف بعــــض الواليــــات القضــــائية  -٤
ــــل األويل/االختيــــار األويل/االلتمــــاس  تكتفــــي وألســــباب  .إىل تلــــك اللــــوائح باإلحالــــةوثــــائق التأهي

بــإيراد مجيــع تتعلــق بالشــفافية واملعاملــة املنصــفة واملتســاوية والعادلــة، فــإن القــانون النمــوذجي يقضــي 
ــــائق ذات الصــــلة (انظــــر الفقــــر  ــــات يف الوث ــــق ذا الصــــلة مــــن هــــذه املــــادة ٤ة املتطّلب  أن  إال؛ )والتعلي

) قــــد ُتســــتوىف مــــىت أشــــارت ٤األهــــداف ذات الصــــلة بالسياســــات املنصــــوص عليهــــا يف الفقــــرة (
الوثــائق إىل متطّلبــات التأهيــل يف مصــادر قانونيــة شــفافة ومتاحــة بيســر (كتلــك املتاحــة باســتخدام 

ــــوائح االشــــرت  وجيــــبالوصــــالت التشــــعبية).  ــــة أن تــــأذن ل اء ــــذا التوجــــه إذا كــــان مناســــبا يف الدول
  املشرتعة.

تأهيـــل أو اشــرتاطات أو إجـــراءات وجيــب أن تـــأذن لـــوائح االشــرتاء باســـتخدام أي معـــايري   -٥
غـــري مـــربرة موضـــوعيا ومتثـــل متييـــزاً جتـــاه املـــَوردين أو املقـــاولني أو فيمـــا بيـــنهم، أو أن تشـــرتط ذلـــك 

شـرتية أن تسـتخدم تلـك املعـايري أو االشـرتاطات أو اإلجــراءات االسـتخدام، لكـي يتسـىن للجهـة امل
) مـــن هـــذه املـــادة بـــاالقرتان مـــع ٦يف التحقـــق مـــن مـــؤّهالت املـــَوردين أو املقـــاولني (انظـــر الفقـــرة (

. كمـا ميكـن أن تقـدم أمثلـة علـى )والتعليق ذا الصلةاألخرية) (انظر أعاله فيما خيص هذه  ٨املادة 
إىل تشـــويه أو ، عمـــدا أو بغـــري قصـــد، قـــد تفضـــيضـــها اجلهـــة املشـــرتية عمليـــا اشـــرتاطات أخـــرى تفر 

  تفاديها. مما يقتضيمشاركة املوردين أو املقاولني يف إجراءات االشرتاء، تقييد 
م لــــوائح االشــــرتاء أمثلــــة علــــى معلومــــات غــــري دقيقــــة جوهريــــا أو منقوصــــة   -٦ وجيــــوز أن تقــــد

املعلومـات (انظــر أهليـة املـورد أو املقـاول الــذي يقـدم تلـك  للجهـة املشـرتية أن ُتســقط تتـيحجوهريـا 
  .والتعليق ذا الصلة) من هذه املادة) (ب) ٨الفقرة (

) (د) من خـالل الـنص علـى أنـه يف معظـم ٨لوائح االشرتاء أن تقيد تطبيق الفقرة (لوجيوز   -٧
وُجتــرى علــى مراحـــل  تــاً طــويالً تســتغرق وقدة الـــيت ّقــعمليــات االشــرتاء (رمبــا باســتثناء العمليــات املع

معــــاودة التأكيــــد، يف مرحلــــة الحقــــة مــــن إجــــراءات االشــــرتاء، علــــى مــــؤّهالت  ال تكــــونمتعــــددة) 
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سوى فيما خيص املـورد أو املقـاول صـاحب واجبًة املوردين أو املقاولني الذين اجتازوا التأهيل األويل 
  التعليق ذا الصلة).و  من هذه املادة) (د) ٨العطاء الفائز (انظر الفقرة (

، خصوصا ما يتعلق منها باإلعسـار وفـرض ٩وترتبط فروع أخرى من القانون بتنفيذ املادة   -٨
الضــــرائب والتصــــديق القــــانوين وكــــذلك قــــانون الشــــركات والقــــانون اجلنــــائي. وقــــد ينطــــوي االمتثــــال 

) مـن هـذه املـادة علـى ) (ب٢للمعايري األخرى املنطبقة يف الـدول املشـرتعة املشـار إليهـا يف الفقـرة (
ختـص تصاريح أمنية واعتبارات بيئية ومعايري تتعلـق بقـانون العمـل الـدويل وحقـوق اإلنسـان ومسـائل 

إطــار قــانون االشــرتاء. ولــذلك، ال بــد مــن ضــمان االتســاق بــني لــوائح ، ال تنــدرج داخــل االســتدامة
  االشرتاء واللوائح اليت قد توجد يف تلك الفروع األخرى من القانون.

    
عقد  قواعد بشأن وصف الشيء موضوع االشتراء وأحكام وشروط  - ١٠المادة     

    االشتراء أو االتفاق اإلطاري 
ل للشــيء وصــف مفّصــميكــن فيهــا تقــدمي ال أن حتــدد لــوائح االشــرتاء احلــاالت الــيت  جيــب  -١

رتاطات أن تقــدم اشـــبـــيف بدايــة إجـــراءات االشــرتاء ولـــذا ُيســمح للجهـــة املشــرتية موضــوع االشـــرتاء 
دنيــا بــدال مــن ذلــك (علــى ســبيل املثــال، يف إجــراءات طلــب االقرتاحــات املقــرتن حبــوار وإجــراءات 

  .)والتعليق ذا الصلة) (ب) ١اإلطاري (انظر الفقرة (االتفاق 
وجيـــب أن تـــأذن لـــوائح االشـــرتاء باســـتخدام أي معـــايري أو اشـــرتاطات أو إجـــراءات ميكـــن   -٢

و املقـاولني يف إجــراءات االشـرتاء أو سـبل وصــوهلم إليهـا، أو أن تشــرتط أن تقيـد مشـاركة املــَوردين أ
ذلــــك االســــتخدام، لكــــي يتســــىن للجهــــة املشــــرتية أن تســــتخدم تلــــك املعــــايري أو االشــــرتاطات أو 

) مــن هــذه ٢اإلجــراءات يف وصــف الشــيء موضــوع االشــرتاء و/أو فحــص العــروض (انظــر الفقــرة (
. كمـا ميكـن )والتعليـق ذا الصـلةاألخـرية) ر أعـاله فيمـا خيـص هـذه (انظ ٨املادة باالقرتان مع املادة 

، عمـــدا أو بغـــري قـــد تُفضـــيأن تقـــدم أمثلـــة علـــى اشـــرتاطات أخـــرى تفرضـــها اجلهـــة املشـــرتية عمليـــا 
 ممـــــا يقتضـــــيشـــــاركة املـــــوردين أو املقـــــاولني يف إجـــــراءات االشـــــرتاء، م إىل تشـــــويه أو تقييـــــدقصـــــد، 
  تفاديها.

فيــــد أن تنــــاقش لــــوائح االشــــرتاء مــــدى الصــــالحية التقديريــــة املمنوحــــة مــــن املقــــد يكــــون و   -٣
أو بـراءة اخـرتاع أو تصـميم أو نـوع أو منشـأ للجهة املشرتية الستخدام عالمـة جتاريـة أو اسـم جتـاري 

، يف وصف الشيء موضوع االشرتاء (انظـر الفقـرة ( ُمنِتجمعني أو  والتعليـق  مـن هـذه املـادة) ٤معني
) مــن هــذه املــادة ٤املوصــوفة يف الفقــرة ( الضــيقة جــداً ينبغــي هلــا: (أ) معاجلــة الظــروف . و )ذا الصــلة

طريقـــة أخـــرى دقيقـــة ومفهومـــة مبـــا يكفـــي لوصـــف حيـــث ال توجـــد الـــيت تـــأذن بـــذلك االســـتخدام (
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الـــدعوة إىل وصـــف مســـتند إىل املخرجـــات كقاعـــدة )؛ و(ب) خصـــائص الشـــيء موضـــوع االشـــرتاء
اجة لوصـف السـمات البـارزة للشـيء املطلـوب حيـث يلـزم اسـتخدام عامة؛ و(ج) التأكيد على احل

الوصـــــف املســـــتند إىل املـــــدخالت؛ و(د) اشـــــرتاط إدراج عبـــــارة "أو مـــــا يعـــــادل ذلـــــك" يف وصـــــف 
الشـــيء موضـــوع االشـــرتاء حيـــث تكـــون اإلشـــارة إىل عالمـــة جتاريـــة معينـــة أو اســـم جتـــاري أو بـــراءة 

 مــن أجــل حتســني  مــراً ال ميكــن تفاديــه أو أمــراً مستصــوباً أاخــرتاع أو تصــميم أو نــوع أو منشــأ معــني
فهــم املــوردين أو املقــاولني الحتياجــات اجلهــة املشــرتية. وكمــا يالحــظ الــدليل حيثمــا يوجــد معيــار 
صــــناعة مســــتخدم عمومــــا (ميكــــن جتســــيده يف مصــــطلحات جتاريــــة موحــــدة) مــــن شــــأن الســــماح 

ـــن فهـــم باســـتخدام اســـم جتـــاري أو عالمـــة جتاريـــة عوضـــا عـــن وصـــ ف تقـــين مفـــرط الطـــول أن حيس
 يكــــون رصــــد مــــدىاملــــوردين أو املقــــاولني الحتياجــــات اجلهــــة املشــــرتية. ولكــــن يف هــــذه احلالــــة، 

يلــزم يف هــذا الصــدد و ضــمانة ضــرورية،  مكاِفئــات للشــيء املوصـوفاسـتعداد اجلهــة املشــرتية لقبــول 
، ويلـــزم تـــوخي هـــذا التكـــافؤتـــوا وضـــع إرشـــادات توضـــح كيـــف ميكـــن للمـــوردين أو املقـــاولني أن يثب

 التكــافؤولــذا ينبغــي أن تتنــاول لــوائح االشــرتاء ســبل إثبــات وتقيــيم  )14(املوضــوعية يف هــذا الصــدد.
  .املكاِفئاتتشرتط على اجلهة املشرتية أن تقبل أن و 
وحتـــــدد لـــــوائح االشـــــرتاء الســـــمات واالشـــــرتاطات والرمـــــوز واملصـــــطلحات املوحـــــدة الـــــيت   -٤

إىل تلــك اللــوائح يف صــياغة وصــف الشــيء موضــوع االشــرتاء أو تشــري ملشــرتية تســتخدمها اجلهــة ا
. ســـمات واالشـــرتاطات والرمـــوز واملصـــطلحات املوحـــدةاملصـــدر الـــذي ميكـــن أن توجـــد بـــه تلـــك ال

اجلهــة الـيت تســتخدمها وينطبـق األمــر نفســه علـى املصــطلحات التجاريــة املوحـدة والشــروط املوحــدة 
روط االشــرتاء وأحكــام وشــروط عقــد االشــرتاء أو االتفــاق اإلطــاري صــياغة أحكــام وشــاملشــرتية يف 
خمتلــف وثــائق االشــرتاء: ينبغــي أن تبــني يف لــوائح االشــرتاء ســائر اجلوانــب ذات الصــلة مــن ويف صــياغة 

 مــن هــذه املــادة) ٥(انظــر الفقــرة ( إىل املصــدر الــذي ميكــن أن توجــد بــه تلــك اللــوائحأن تشــري أو 
  ).والتعليق ذا الصلة

    
    قواعد بشأن معايير التقييم وإجراءاته   - ١١المادة     

جيــوز للــوائح االشــرتاء أن تتوســع يف القائمــة اإليضــاحية مبعــايري التقيــيم املنصــوص عليهــا يف   -١
بتلـك تفصـلها. بيـد أنـه ينبغـي هلـا أن تتفـادى وضـع قائمـة شـاملة أن  ) مـن هـذه املـادة أو٢الفقرة (

علــى اعتبــار أن دام معيــار معــني أو جمموعــة مــن املعــايري، عــدا الســعر، اســتخاملعــايري أو أن تشــرتط 
يف األحـوال كافـة وأن مـن غـري املمكـن سـرد قائمـة جامعـة مبعـايري  بكاملهـامعايري التقيـيم لـن ُتطبـق 

                                                           
  .١٠من التعليق على املادة  ٥فقرة ال  )14(  
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التقيـــيم لكـــل أنـــواع االشـــرتاء بغـــّض النظـــر عـــن مـــدى الشـــمولية املتوّخـــاة يف صـــياغتها. ويقـــوم ـــج 
ي، كمــا هــو مــذكور يف الــدليل، علــى أن اجلهــة املشــرتية ميكنهــا أن تطبّــق معــايري القــانون النمــوذج

) مـا دامـت معـايري التقيـيم ٢تقييم حـىت وإن مل تنـدرج ضـمن الفئـات العريضـة املسـرودة يف الفقـرة (
أن تتعلـــق بالشـــيء  أال وهـــو وجـــوب –) مـــن هـــذه املـــادة ١مســـتوفية للشـــرط املـــذكور يف الفقـــرة (

االشـرتاء أن تـدعو إىل قيـام السـلطات املعينـة بإصـدار جيـوز للـوائح  ومع ذلك )15(موضوع االشرتاء.
  قواعد و/أو إرشادات ملساعدة اجلهات املشرتية على تصميم معايري تقييم مناسبة ووجيهة.

خــربة املــورد أو املقــاول فيهــا تقيــيم  جيــدروينبغــي للــوائح االشــرتاء أن تتنــاول احلــاالت الــيت   -٢
يتــه وكفاءتـه املهنيــة واإلداريـة، وكــذلك خــربة وموثوقيـة وكفــاءة العـاملني الــذين ســيقومون ومـدى موثوق

. وينطبـق )مـن هـذه املـادة والتعليـق ذا الصـلة) (ج) ٢بتوفري الشيء موضوع االشرتاء (انظـر الفقـرة (
العـادة جـرت علـى اسـتخدام هـذه األخـرية  ن ذلك عـادة علـى إجـراءات طلـب االقرتاحـات نظـرا أل

أجــــل اشــــرتاء "خــــدمات مــــن النــــوع الفكــــري" (مثــــل اخلــــدمات املعماريــــة والقانونيــــة والطبيــــة مــــن 
 يــارا تقييميــا مهمــا. وبــدال مــن ذلــكواهلندســية). ويف هــذا النــوع مــن االشــرتاء، ال تـَُعــد التكلفــة مع

التكليــف احملــدد، وجــودة فهــم أداء تــه مــن أجــل وموثوقيمقــدم اخلــدمات خــربة ينصــب الرتكيــز علــى 
همــــة قيـــــد النظــــر واملنهجيـــــة املقرتحـــــة، ومــــؤهالت املـــــوظفني الرئيســـــيني الــــذين يقـــــدمون اخلدمـــــة امل

ونقــل املعرفــة، إذ كــان نقلهــا ذا صــلة باالشــرتاء أو كــان جــزءا حمــددا مــن املهنيــة واإلداريــة، وكفــاءم 
دمات، املـــوظفني الرئيســـيني يف أداء اخلـــ ضـــمنشـــروط االشـــرتاء وأحكامـــه ومـــدى مشـــاركة املـــواطنني 

  عند االقتضاء.
وينبغــي للــوائح االشــرتاء أن توضــح أن معــايري التقيــيم هــذه ميكــن أن يؤخــذ ــا، إىل جانــب   - ٣

ومـــع أن . ٩حـــد أدىن مـــن متطلبـــات املهـــارات واخلـــربات، علـــى أـــا معـــايري للتأهيـــل مبقتضـــى املـــادة 
ت املقدمـة مـن مـوردين أو بصـالحية رفـض االقرتاحـا ٩اجلهة املشرتية تتمتع مبقتضـى أحكـام املـادة 

تقيــيم اجلهــة املشــرتية  علــى يتعــني مقــاولني غــري مســتوفني حلــد أدىن فيمــا خيــص املهــارات واخلــربات، 
 مبقــدورمرحلــة احلــوار:  مهــارات وخــربات املــوردين أو املقــاولني املــؤهلني املســموح هلــم باملشــاركة يف

حــد مقـدمي اخلـدمات خبـربات اآلخـرين، وبنـاء علــى اجلهـة املشـرتية أن تقـارن مـثًال اخلـربة الالزمـة أل
 د أو مقـاول معـنيهذه املقارنة، قـد تشـعر اجلهـة املشـرتية بقـدر أكـرب أو أقـل مـن الثقـة يف قـدرة مـور
علــى تنفيــذ املشــروع مقارنــًة بغــريه. ولــذلك ينبغــي للــوائح االشــرتاء أن تشــرح اســتخدام هــذه املعــايري  

مـــــن القـــــانون  ٩مـــــؤهالت املـــــوردين أو املقـــــاولني مبقتضـــــى املـــــادة كمعـــــايري دنيـــــا يف التحقـــــق مـــــن 

                                                           
  .١١من التعليق على املادة  ٣فقرة ال  )15(  
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يفضـي إىل تقيـيم هـذه املعـايري ممـا   ٤٩و ١١النموذجي  واسـتخدام هـذه املعـايري مبقتضـى املـادتني 
  من جانب اجلهة املشرتية على أساس تنافسي.

أخـرى مـن قـانون  أحكـامتبينهـا أن تبني لـوائح االشـرتاء أي معـايري اسـتثنائية، مـا مل  وجيب  -٤
يــؤذن للجهــة املشــرتية، أو ُيشــرتط عليهــا، أن تراعيهــا لــدى تقيــيم العــروض، وهــي  ،الــدول املشــرتعة

ـــذا ال يـــرجح أن ُيســـمح ـــا كمعـــايري تقيـــيم  معـــايري لـــن تتعلـــق عـــادة بالشـــيء موضـــوع االشـــرتاء ول
لتعليـق ذا الصـلة. انظـر مـن هـذه املـادة وا) (أ) ٣() مـن هـذه املـادة (انظـر الفقـرة ٢مبقتضى الفقرة (

 القســماالشــرتاء" يف جمــال االقتصــادية يف -"السياســات االجتماعيــة اجلــزء الــوارد حتــت عنــوانأيضــا 
لـــدى حتديـــد تلـــك املعـــايري ينبغـــي تفـــادي اإلشـــارات إىل الفئـــات العريضـــة، ألـــف أعـــاله). و-الثـــاين

) مــن هــذه ٢شــمولة بــالفقرة (مثــل االعتبــارات البيئيــة، نظــرا الحتمــال وقــوع تــداخل مــع املعــايري امل
املــادة. فعلــى ســبيل املثــال تتصــل املتطلبــات البيئيــة اخلاصــة بإنتــاج الشــيء موضــوع االشــرتاء بــذلك 

تــرخيص وجــود ): وال يلــزم لــذلك ٢الشــيء وميكــن بالتــايل إدراجهــا كمعــايري تقيــيم مبوجــب الفقــرة (
أقــــل اتصــــاًال بالشــــيء أخــــرى مبوجــــب لــــوائح االشــــرتاء أو قــــوانني أخــــرى. وهنــــاك اعتبــــارات بيئيــــة 

  لكن قد يلزم النظر فيها إذا اشرتط قانون الدولة املشرتعة ذلك أو أذن به. موضوع االشرتاء
وينبغـــي أن تـــنظم لـــوائح االشـــرتاء أيضـــا الكيفيـــة الـــيت قـــد ُتســـتخدم ـــا املعـــايري الـــواردة يف   -٥

و موضــوعي وشــّفاف. ومبــا ) (أ) يف فــرادى عمليــات االشــرتاء لضــمان تطبيقهــا علــى حنــ٣الفقــرة (
اســــتبعاد املــــوردين أو املقــــاولني األجانــــب  تــــؤدي إىلأن املعــــايري البيئيــــة علــــى وجــــه اخلصــــوص قــــد 

تكـــون املعـــايري الوطنيـــة، علـــى ســــبيل املثـــال، أعلـــى مـــن تلـــك الســـائدة يف دول أخــــرى)،  مـــا(حيث
عو إىل إصــدار توجيهــات حمــددة ينبغــي للــوائح االشــرتاء أن تتنــاول اســتخدام املعــايري البيئيــة، أو تــد

جـــراءات التعـــرض إلـــذا الشـــأن، لضـــمان إمكانيـــة أن تطبـــق اجلهـــات املشـــرتية تلـــك املعـــايري دون 
  طعن تعطيلية.

لصـــــاحل ميكــــن تطبيقــــه هــــامش تفضــــيل أن تــــأذن لــــوائح االشــــرتاء باســـــتخدام أي  وجيــــب  -٦
شــــكل آخــــر مــــن أشــــكال  أيّ أو  ة حمليــــاً،، أو لصــــاحل الســــلع املنَتجــــاملــــَوردين أو املقــــاولني احملليــــني
أحكـام تتنـاول هـذا املوضـوع ما مل لدى تقييم العروض،  ،االستخدام التفضيل، أو أن تشرتط ذلك

. انظـر )) (ب) مـن هـذه املـادة والتعليـق ذا الصـلة٣(انظـر الفقـرة ( أخرى من قانون الـدول املشـرتعة
القسـم االشـرتاء" يف جمـال االقتصـادية يف -عية"السياسات االجتما اجلزء الوارد حتت عنوانأيضا يف 

ـــاً  ـــوائح االشـــرتاء معـــايري لتحديـــد املـــورد أو املقـــاول "احمللـــي" أعـــاله).  ألـــف-ثاني وينبغـــي أن تضـــع ل
ولوصـــف الســـلع باعتبارهـــا "منتجـــة حمليـــا" (علـــى ســـبيل املثـــال: كوـــا حتتـــوي علـــى حـــّد أدىن مـــن 

. ويف هـــذا الصـــدد، قـــد تســـاعد أحكـــام االتفـــاق املتعلـــق احملتـــوى احمللـــي أو القيمـــة املضـــافة احملليـــة)
ــــرامج األســــعار التفضــــيلية،  ــــة فيمــــا يتعلــــق باملقاّصــــة وب باالشــــرتاء احلكــــومي ملنظمــــة التجــــارة العاملي
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املتاحــة كتــدابري انتقاليــة تفاوضـــية للبلــدان الناميــة، الـــدول يف فهــم الكيفيــة الـــيت يُطبــق مــا عمليـــا 
  قاولني "احملليني" و"احملتوى احمللي".مفهوما املوردين أو امل

ينبغـــي أن تثبـــت لـــوائح االشـــرتاء مقـــدار هـــامش التفضـــيل الـــذي قـــد وعـــالوة علـــى ذلـــك،   -٧
خيتلـــف بـــاختالف األشـــياء موضـــوع االشـــرتاء (ســـلع وإنشـــاءات وخـــدمات). كمـــا جيـــب أن تـــنص 

ة للعمــوم، مبــا علــى طريقــة وقواعــد حلســاب وتطبيــق هــامش التفضــيل. (تقــدم مصــادر خمتلفــة متاحــ
وميكــن لطريقــة احلســاب  )فيهــا مصــادر البنــك الــدويل، أمثلــة علــى تطبيــق هــوامش التفضــيل عمليــا.

والتطبيـــق املـــذكورة أن ترتئـــي تطبيـــق هـــامش تفضـــيلي للســـعر أو لعوامـــل النوعيـــة حصـــرا أو للرتتيـــب 
فيـة حتقيـق التـوازن العام للعرض املقدم عندما يكـون منطبقـا؛ وسـتود الدولـة املشـرتعة أن تبـت يف كي

االقتصــادية. وكمــا أشــري إليــه يف -بــني االعتبــارات املتعلقــة بالنوعيــة وانتهــاج السياســات االجتماعيــة
االقتصـــادية -ال بـــد مـــن النظـــر بعنايـــة يف التـــأثري الرتاكمـــي لتطبيـــق املعـــايري االجتماعيـــة )16(الـــدليل،

  وهوامش التفضيل وخماطر االزدواجية غري املقصودة.
قائمــة إيضـاحية باحلــاالت الـيت ال يكــون فيهـا التعبــري ن تــنص لـوائح االشــرتاء علـى أ وجيـب  -٨

عــن مجيــع معــايري التقيــيم غــري الســعرية بقيمــة نقديــة عمليــا أو مناســبا، كمــا يف طلــب االقرتاحــات 
أن تبـــني لـــوائح االشـــرتاء أيضـــا ســـبل  وجيـــبمـــن القـــانون النمـــوذجي).  ٤٩املقـــرتن حبـــوار (املـــادة 

بـذلك عمليـا. (انظـر القيـام  ميكـني ملعـايري التقيـيم غـري السـعرية بقيمـة نقديـة حيثمـا التحديد الكمّ 
جيـــوز فيهـــا أن تتنـــاول احلـــاالت الـــيت كمـــا ينبغـــي   )مـــن هـــذه املـــادة والتعليـــق ذا الصـــلة.) ٤الفقـــرة (

مـن  (ج)) ٥للجهة املشرتية أن تدرج معايري التقييم حبسب الرتتيب التنازيل ألمهيتهـا (انظـر الفقـرة (
طلــب االقرتاحــات املقــرتن حبــوار مبقتضــى املــادة ، كمــا يف إجــراءات )هــذه املــادة والتعليــق ذا الصــلة

  من القانون النموذجي. ٤٩
    

    قواعد بشأن تقدير قيمة المشتريات   - ١٢المادة     
. وينبغــي هلــا أن املشــرتياتع لــوائح االشــرتاء يف تنــاول القواعــد بشــأن تقــدير قيمــة ّســينبغــي أن تتو 

ـــع ـــا ّضـــتو  سلســـلة مـــن املشـــرتيات املتكـــررةح علـــى وجـــه اخلصـــوص الكيفيـــة الـــيت ينبغـــي أن جتم 
املنخفضــة القيمــة علــى مــدى فــرتة زمنيــة معّينــة مراعــاًة للعتبــات املطّبقــة. كمــا ينبغــي أن تــنص علــى 
ضـــمانات أساســـية حتمـــي مـــن التقســـيم املصـــطنع للشـــيء موضـــوع االشـــرتاء، وذلـــك مـــثال لغـــرض 

 أال وهـو) (ب) ، ١( ٢٩يف املـادة  السـبب املـذكوروء إىل املناقصة احملـدودة بنـاًء علـى تسويغ اللج

                                                           
  .١١من التعليق على املادة  ٩فقرة ال  )16(  
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أن الوقــــت والتكلفــــة الالزمــــني لفحــــص وتقيــــيم عــــدد كبــــري مــــن العطــــاءات ال يتناســــبان مــــع قيمــــة 
  الشيء موضوع االشرتاء.

    
    قواعد بشأن لغة الوثائق   - ١٣المادة     

ينبغــــي أن  بلغتــــني أو أكثــــرعامــــة ق االلتمــــاس كقاعــــدة يف الــــدول الــــيت تصــــدر فيهــــا وثــــائ  -١
تتضــمن لـــوائح االشــرتاء قاعـــدة مؤّداهـــا أنــه ينبغـــي أن يكــون املـــورد أو املقـــاول قــادرا علـــى أن يبـــين 
حقوقــه والتزاماتــه علــى أســاس أي مــن هــاتني اللغتــني أو مــن هــذه اللغــات، مــا مل يــنص علــى ذلــك 

وقـــد تُـــدعى اجلهـــة املشـــرتية كـــذلك إىل أن توضـــح يف  املشـــرتعة.بالفعـــل قـــانون االشـــرتاء يف الدولـــة 
وثــائق االلتمــاس َتَســاوي حّجيــة هــاتني اللغتــني أو هــذه اللغــات مجيعهــا، أو مــا إذا كانــت األولويــة 

  إلحدى اللغات يف حاالت عدم االتساق.
بغـــي أن بـــالنص الـــوارد بـــني معقـــوفتني يف الفقـــرة األوىل مـــن هـــذه املـــادة، ينوحيثمـــا ُحيـــتفظ   -٢

حتــدد لــوائح االشــرتاء اإلعفــاءات مــن القاعــدة العامــة بنشــر الوثــائق الــيت تصــدرها اجلهــة املشــرتية يف 
إجـــراءات االشـــرتاء بلغـــة ُتســـتخدم عـــادًة يف التجـــارة الدوليـــة. وتشـــمل تلـــك اإلعفـــاءات الظـــروف 

ـــــى املـــــادة ٤( ٣٣املشـــــار إليهـــــا يف املـــــادة  ـــــق عل ـــــي (انظـــــر التعلي واملشـــــرتيات ) ٨): االشـــــرتاء احملل
املنخفضـــة القيمـــة حيـــث ُحيتمـــل، يف نظـــر اجلهـــة املشـــرتية، أن يبـــدي املـــوردون واملقـــاولون احملليـــون 

مـن هـذه الوثيقـة لالطـالع علـى مناقشـة  جـيم-القسم ثانيـاً وحدهم اهتماما بتقدمي عروض. (انظر 
  ).ة القيمةاملسائل اليت ينبغي معاجلتها يف لوائح االشرتاء يف سياق املشرتيات املنخفض

    
قواعد بشأن طريقة ومكان تقديم طلبات التأهل األولي أو االختيار   - ١٤المادة     

    أو تقديم العروض والموعد النهائي لتقديمها  األولي
جيوز للوائح االشرتاء أن تتناول العواقب القانونية اليت قد تنشأ عن عدم امتثـال املـوردين أو   -١

طات اجلهة املشرتية بشأن طريقة ومكان تقدمي طلبات التأّهـل األويل أو االختيـار املقاولني إىل اشرتا
جلهـة املشـرتية أن ا جيـب علـىاألويل أو تقدمي العروض واملوعد النهائي لتقـدميها (علـى سـبيل املثـال، 

(انظـر ، للمتطلبـات املنطبقـة على حنـو آخـرتعيد العرض املقدم بعد املوعد احملّدد أو الذي ال ميتثل، 
  ) والتعليق عليها)).٣( ٤٠على سبيل املثال املادة 

ـــــوائح االشـــــرتاء علـــــى اجلهـــــة املشـــــرتية أن تضـــــمن تنبيـــــه املـــــوردين أو وجيـــــب   -٢ أن تشـــــرتط ل
إىل املقــاولني الــذين قــّدمت إلــيهم يف البدايــة وثــائق التأّهــل األويل أو االختيــار األويل أو االلتمــاس 

) مـن هـذه املـادة واملــادتني ٥ات املشـمولة ـذه املـادة (انظـر الفقـرة (تغيـريات تطـرأ علـى املعلومـ أيّ 
. وإذا كانـــــت تلـــــك الوثـــــائق قـــــد قُـــــّدمت إىل جمموعـــــة غـــــري )) والتعليـــــق عليهـــــا٦( ١٨) و٢( ١٥



 

20 

 

 

زيـــل مـــن موقـــع  مـــن املـــوردين أو املقـــاولني (علـــى ســـبيل املثـــال مـــن خـــالل عمليـــة تناهلويـــة معروفـــة 
ح االشـــــرتاء علـــــى األقـــــل ضـــــرورة أن تظهـــــر املعلومـــــات بشـــــأن شـــــبكي)، فيجـــــب أن تشـــــرتط لـــــوائ

  زيلها. التغيريات يف املكان نفسه الذي أتيح فيه تن
وينبغــي أن حتــّدد لــوائح االشــرتاء ُمــددا زمنيــة دنيــا يتعــّني علــى اجلهــة املشــرتية الســماح ــا   -٣

اد طلبــام وعروضــهم. (وخصوصـا مــىت أملــت التزاماــا الدوليــة ذلـك) للمــوردين أو املقــاولني إلعــد
وهــذه املــدد الــدنيا ينبغــي أن تقــرر علــى ضــوء كــل طريقــة اشــرتاء ووســيلة االتصــال املســتخدمة ومــا 

ــــا. ــــا أو دولي ــــة مبــــا يكفــــي يف عمليــــات  إذا كــــان االشــــرتاء حملي وجيــــب أن تكــــون تلــــك املــــدد طويل
قـــــاولني إلعـــــداد طلبـــــام االشـــــرتاء الدوليـــــة واملعقـــــدة مبـــــا يتـــــيح وقتـــــا معقـــــوال أمـــــام املـــــوردين أو امل

املشــرتية صــالحية حتديــد املــدة النهائيــة يف ســياق كــل عمليــة اشــرتاء مــع للجهــة  وتُــرتكوعروضــهم. 
مراعاة ظروف عملية االشـرتاء املعنيـة، مثـل درجـة تعقـد عمليـة االشـرتاء واملـدى املتوقّـع للتعاقـد مـن 

  الباطن والوقت الذي يستغرقه إرسال الطلبات أو العروض.
وينبغـــــي أن تتنـــــاول لـــــوائح االشـــــرتاء احلـــــاالت الـــــيت يصـــــبح فيهـــــا متديـــــد املوعـــــد النهـــــائي   -٤

ذلــك مســموحا بـــه فيهــا يكــون واحلـــاالت الــيت املنصــوص عليــه يف البدايــة إلزاميــا مبقتضــى القــانون 
ــــــى اجلهــــــة املشــــــرتية متديــــــد املوعــــــد النهــــــائي:  ــــــد اشــــــرتط القــــــانون النمــــــوذجي عل   ومستصــــــوبا. وق

ل إيضــاحات أو تعــديالت أو حماضــر اجتماعــات ُعقــدت مــع املــوردين أو املقــاولني (أ) عنــدما تُرســ
قبــل فــرتة قصــرية مــن موعــد التقــدمي النهــائي؛ و(ب) حيثمــا يطــرأ أي تغيــري علــى املعلومــات بشــأن 
االشــــرتاء املنشــــورة يف البدايــــة مبــــا مــــن شــــأنه أن تصــــبح تلــــك املعلومــــات غــــري دقيقــــة مــــن الناحيــــة 

) والتعليـق عليهـا). ويف حـاالت أخـرى، يكـون متديـد املوعـد النهـائي ٣( ١٥املـادة  اجلوهرية (انظـر
اختياريــا. وللحــّد مــن خمــاطر تعســف اجلهــة املشــرتية يف اســتخدام هــذه الصــالحية التقديريــة، ينبغــي 

) مـــن ٤للـــوائح االشـــرتاء أن تضـــع بعـــض تـــدابري الـــتحكم. فعلـــى ســـبيل املثـــال، يف ســـياق الفقـــرة (
كـــن أن تعـــاجل "الظـــروف اخلارجـــة عـــن نطـــاق ســـيطرة [املـــورد أو املقـــاول]" الـــيت مـــن هـــذه املـــادة، مي

أو أكثــــر مـــن تقـــدمي طلبــــام أو عروضـــهم يف الوقـــت احملــــّدد، واحـــد شـــأا منـــع مــــورد أو مقـــاول 
 وكيفيــة إثبــات تلــك الظــروف، واالســتجابة املفَرتضــة للجهــة املشــرتية يف مثــل تلــك احلــاالت. وبينمــا

تــدابري الــتحكم الــدنيا تلــك ســوف تســاعد علــى احلــّد مــن خمــاطر  ن افظــة علــى املرونــة، فــإينبغــي احمل
  .احملاباة

وجيـــوز أن تـــنص لـــوائح االشـــرتاء علـــى استصـــواب متديـــد املوعـــد النهـــائي بصـــورة خاصـــة يف   -٥
احلــاالت الــيت تواجــه فيهــا اجلهــة املشــرتية خمــاطر حتــديات عديــدة إذا مل متــدد املوعــد النهــائي، علــى 
ســبيل املثــال يف حــاالت حــدوث أعطــال يف نظــام االتصــاالت اخلــاص باجلهــة املشــرتية. وينبغــي أن 

  نظم االتصاالت وتوزيع املخاطر. اليت تصيبتنظم لوائح االشرتاء جوانب أخرى لألعطال 
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    إيضاح وثائق االلتماس وتعديلها   - ١٥المادة     

دة يف احلـــاالت الـــيت تكـــون فيهـــا وثـــائق أن تتنـــاول لـــوائح االشـــرتاء تطبيـــق هـــذه املـــا جيـــب  -١
االلتمــاس قــد ُقــدمت إىل جمموعــة غــري معروفــة اهلويــة مــن املــوردين أو املقــاولني (علــى ســبيل املثــال 

زيـل الوثـائق مـن موقـع شـبكي متـاح لالطـالع العـام). وينبغـي أن حتـدد أن التـزام اجلهـة  عن طريـق تن
بوثـــــائق  املتعلقـــــةلني بكـــــل اإليضـــــاحات والتعـــــديالت املشـــــرتية بـــــإبالغ فـــــرادى املـــــوردين أو املقـــــاو 

هـويتهم معروفـة هلـا. أمـا حيثمـا ال تكـون هـويتهم معروفـة، فيجـب علـى  ما دامـتااللتماس ينطبق 
زيــل. ومــن مث جيــب أن تكــون  األقــل بيــان اإليضــاحات والتعــديالت يف املكــان الــذي أتــيح فيــه التن

 –ابري اســـتباقية مـــن جانـــب اجلهـــة املشـــرتية لـــوائح االشـــرتاء واضـــحة مـــن حيـــث ضـــرورة اختـــاذ تـــد
الســـماح للمـــوردين أو املقـــاولني بـــاالطالع علـــى اإليضـــاحات أو التعـــديالت بنـــاًء علـــى طلـــبهم ال 

  املوردين أو املقاولني الكتشاف أن إيضاحا قد ُقدم أو تعديال قد أُدخل. فال سبيل أماميكفي: 
تتخــذ اجلهــة املشــرتية تــدابري ســريعة مبقتضــى هــذه  أن تــدعو لــوائح االشــرتاء إىل أن وجيــب  -٢

املـــادة حبيـــث ميكـــن للمـــوردين أو املقـــاولني أخـــذ اإليضـــاحات والتعـــديالت يف احلســـبان يف توقيـــت 
  يسبق املوعد النهائي لتقدمي العروض.

 يفأن تتنـــــاول لـــــوائح االشـــــرتاء مفهـــــوم أن تصـــــبح املعلومـــــات "غـــــري دقيقـــــة  جيـــــبكمـــــا   -٣
"التغيـــــري بـــــني مفهــــوم ) مــــن هـــــذه املــــادة، وأن تفـــــرق بينــــه و ٣إليــــه يف الفقـــــرة ("، املشـــــار جوهرهــــا

لـة يف املكـان نفسـه الـذي  اجلوهري" يف عملية االشـرتاء. فبينمـا يتطلـب األول نشـر املعلومـات املعد
ظهــــرت فيــــه املعلومــــات األصــــلية ومتديــــد املوعــــد النهــــائي لتقــــدمي العــــروض، يتطلــــب الثــــاين إلغــــاء 

عملية اشـرتاء جديـدة. واملفهومـان كالمهـا حـّديان. فـإذا أصـبحت املعلومـات غـري  دءوباإلجراءات 
زاهــة التنــافس وعمليــة  بــن الــيت طــرأت عليهــا علــى حنــو ميــسدقيقــة بالدرجــة الكافيــة نتيجــة التغيــريات 

. وإذا تـــأثر عــــدد يف جوهرهـــاللمـــرء القــــول بـــأن املعلومـــات أصـــبحت غــــري دقيقـــة  جـــازاالشـــرتاء، 
أو املقــاولني احملتملــني مــن جــراء تلــك التغيــريات (نتيجــًة مــثًال لتغيــري طريقــة تقــدمي العــروض  املــوردين

ــــــة يف جمتمعــــــات ال تنتشــــــر فيهــــــا وســــــائل االتصــــــال  ــــــة إىل الصــــــيغة اإللكرتوني مــــــن الصــــــيغة الورقي
ـــاً" قـــد طـــرأ علـــى عمليـــة االشـــرتاء.   زداد بشـــدة كمـــا يـــاإللكرتونيـــة)، قـــد ُيســـتنتج أن "تغيـــرياً جوهري

احتمــــال حــــدوث "تغيــــري جــــوهري" يف االشــــرتاء عنــــدما يرتتــــب علــــى اإليضــــاحات والتعـــــديالت 
املتعلقة بوثائق االلتماس األصلية حـدوث تغيـري كبـري علـى الشـيء موضـوع االشـرتاء حبيـث ال تعـود 
بعـــــده الوثـــــائق األصـــــلية قـــــادرًة علـــــى إخطـــــار املـــــوردين أو املقـــــاولني املـــــرتقبني علـــــى حنـــــو منصـــــف 

  ات احلقيقية للجهة املشرتية.باملتطّلب
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) مــن هــذه املــادة، أن األحكــام ال ٤وينبغــي أن توضــح لــوائح االشــرتاء، يف ســياق الفقــرة (  -٤
مع املـوردين أو املقـاولني أي طلبـات إليضـاح املعقود متنع اجلهة املشرتية من أن تتناول يف االجتماع 

مـــاع أو يف أثنائـــه، وردودهـــا علـــى تلـــك وثـــائق االلتمـــاس تكـــون قـــد قـــدمت إليهـــا ســـواء قبـــل االجت
  الطلبات. وينطبق على تلك الطلبات االلتزام باحلفاظ على سرّية هوية مصدر الطلب.

    
    إيضاح المعلومات المتعلقة بالمؤهالت وإيضاح العروض   - ١٦المادة     

املـوردون أو  يكـونينبغي للوائح االشـرتاء أن تفـرق بـني هـذه املـادة واملـادة السـابقة: فبينمـا   -١
هـــي الـــيت  اجلهـــة املشـــرتية تكـــونإيضـــاحات مبقتضـــى املــادة الســـابقة،  هـــم الـــذين يطلبـــوناملقــاولون 

اخـــــتالف إجـــــراء اللـــــوائح . كمـــــا ينبغـــــي أن توضـــــح تتطلـــــب إيضـــــاحات مبقتضـــــى املـــــادة احلاليـــــة
هـة اإليضاحات يف إطار هذه املادة عن املفاوضـات (حتظـر هـذه املـادة صـراحة املفاوضـات بـني اجل

املشـــــرتية وأي مـــــورد أو مقــــــاول خبصـــــوص املعلومــــــات املتعلقـــــة بــــــاملؤهالت أو العـــــروض باســــــتثناء 
مـــن القـــانون النمـــوذجي (انظـــر الفقـــرتني  ٥٢و ٥١و ٥٠و ٤٩املقرتحـــات املقدمـــة مبقتضـــى املـــواد 

  ) من هذه املادة)).٥) و(٤(
تنشــأ فيهــا احلاجــة إىل إيضــاح وينبغــي أن تتنــاول لــوائح االشــرتاء املراحــل الزمنيــة الــيت قــد   -٢

أن حتـــدد هلـــا االشـــرتاء. كمـــا ينبغـــي  طرائـــقاملعلومـــات املتعلقـــة بـــاملؤهالت أو العـــروض يف خمتلـــف 
تنطبــق عليهــا بعــض أحكــام هــذه املــادة. فعلــى ســبيل املثــال تشــرتط الفقــرة  الاالشــرتاء الــيت  طرائــق

تكتشــفها أثنــاء فحصــها العــروض  املشــرتية أن ُتصــحح أي أخطــاء حســابية حمضــة ة) علــى اجلهــ٢(
االشـرتاء، مثـل طلـب عـروض األسـعار  طرائـقال تنطبـق علـى بعـض  أن تلك األحكاماملقّدمة. بيد 

) ، وطلـــب االقرتاحـــات ٢( ٤٦حيـــث يكـــون تصـــحيح األخطـــاء احلســـابية حمظـــورا مبوجـــب املـــادة 
اجلوانـــب املاليـــة  ن ذات صـــلة نظـــرا ألتلـــك األحكـــام املقـــرتن مبفاوضـــات متعاقبـــة حيـــث ال تكـــون 

تنطبــــق علــــى مرحلــــة املناقصــــة يف املناقصــــات  اللالقرتاحــــات تتبلــــور أثنــــاء املفاوضــــات. كمــــا أــــا 
اإللكرتونية حيث قـد تـؤدي األخطـاء احلسـابية احملضـة إىل الـرفض التلقـائي مـن ِقبـل النظـام للعطـاء 

  ).٥( ٥٦ املتضمن لذلك اخلطأ أو إىل تعليق املناقصة أو إائها مبوجب املادة
وجــب هــذه وينبغــي أن تــنص لــوائح االشــرتاء علــى أمثلــة علــى اإليضــاحات املســموح ــا مب  -٣

ـــة الـــيت قـــد تطـــرأ  ينبغـــي للـــوائح املـــادة. وعلـــى وجـــه اخلصـــوص أن تتنـــاول خمـــاطر التغيـــريات اجلوهري
نتيجـــة للســـعي إىل احلصـــول علـــى إيضـــاحات أو تصـــحيح األخطـــاء احلســـابية، وهـــو أمـــر حمظـــور 

ه املـادة. ومـن املستصـوب الـنص علـى قائمـة إيضـاحية بـالتغيريات احملظـورة (تشـري املـادة مبوجب هذ
يف هــذا الســياق إىل تغيــريات مــن شــأا أن يصــبح املــورد أو املقــاول غــري املؤهــل مــؤهال أو العــرض 

  غري املستجيب للمتطلبات مستجيبا وإىل التغريات يف السعر).
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ضـمانات إجرائيـة للحـّد مـن خمـاطر املمارسـات التمييزيـة،  وينبغي أن ترسي لوائح االشرتاء  -٤
أن توثـــق يف الســـجل أي أخطـــاء حســـابية بـــاجلهـــة املشـــرتية  مطالبـــةعلـــى ســـبيل املثـــال مـــن خـــالل 

  تكتشفها أثناء عملية الفحص والتقييم واخلطوات املتخذة خبصوصها.
ه املــادة، اســتنادا وينبغــي أن تتنــاول لــوائح االشــرتاء طريقــة طلــب اإليضــاحات مبوجــب هــذ  -٥

. وال ٢٠إىل إجــراءات استقصــاء العــروض املنخفضــة األســعار اخنفاضــا غــَري عــادّي مبقتضــى املــادة 
  من القانون النموذجي. ٧إجراء كتايب عمال باملادة استخدام بد من اشرتاط 

    
    ضمانات العطاءات   - ١٧المادة     

ربر طلــب ضــمانات العطــاءات وأن ينبغــي للــوائح االشــرتاء أن تــنص علــى احلــاالت الــيت تــ  -١
 )17(العطـاء ضـمانة مغـاىل فيهـا تطلبهـا اجلهـة املشـرتية. ةتبني احلاالت اليت ميكن فيها اعتبـار ضـمان

ظـروف بعـض عمليـات االشـرتاء قـد تقـدم هـي نفسـها الضـمانة  ن أتلـك اللـوائح وينبغي أن توضح 
ونيـة. كمـا قـد تشـري القيمـة النسـبية لالشـرتاء املطلوبة إىل اجلهة املشـرتية، كمـا يف املناقصـات اإللكرت 

إىل أن تشـــجيع تـــدابري أخـــرى لتحقيـــق االنضـــباط املرغـــوب فيـــه لـــدى تقـــدمي العطـــاءات قـــد يكـــون 
الســـبيل األفضـــل. وجيـــوز أن تقـــدم لـــوائح االشـــرتاء أمثلـــة علـــى احلـــاالت الـــيت ينبغـــي فيهـــا النظـــر يف 

وحيــث تكــون مزايــا طلــب ضـــمانات  )18(بــدائل ضــمانة العطــاء، مثــل اإلعــالن الضـــامن للعــرض،
ومهيــة، علــى ســبيل املثــال يف طلــب االقرتاحــات املقــرتن حبــوار أو املناقصــات اإللكرتونيــة حيــث ال 
ميكــن إرغــام املـــوردين أو املقــاولني علــى البقـــاء يف عمليــة احلــوار أو تقـــدمي العطــاءات (علــى ســـبيل 

دمي العطـاءات بتغيـري أي جانـب مـن جوانـب املثال، يف املناقصات اإللكرتونيـة، ال ميكـن إلـزام مقـ
عطــاءام، وإمنــا كــل مــا ميلكــون عملــه هــو أن حيجمــوا عــن تقــدمي العطــاءات)، وبــذلك قــد تصــبح 
ضــمانة العطــاء عدميــة القيمــة يف واقــع األمــر، أو تصــبح يف أفضــل األحــوال غــري ناجعــة مــن حيــث 

  التكاليف.
أن تتنــاول لــوائح  ينبغــيالعطــاء مــربرا، ويف احلــاالت الــيت قــد يكــون فيهــا طلــب ضــمانات   -٢

االشــرتاء كيفيــة تطبيــق املتطلبــات يف املمارســة العمليــة، وانعكاســاا علــى عمليــة تقــدمي العطــاءات، 
االشـرتاء، قـد  طرائـقوخصوصا سـعر العطـاء. وينبغـي أن توضـح لـوائح االشـرتاء أيضـا أنـه يف بعـض 

نات العطـاءات مناسـبا، علـى سـبيل املثـال، توجد مرحلة زمنية معينـة قـد يكـون عنـدها طلـب ضـما
  العطاءات األولية. واليف املناقصة على مرحلتني يكون ذلك يف سياق تقدمي العطاءات النهائية 

                                                           
  . يف الدليل ١٧من التعليق على املادة  ٥و ٤لالطالع على اإلرشادات حول هذه النقطة، انظر الفقرتني   )17(  
  .يف الدليل ١٧ليق على املادة من التع ١٢انظر الفقرة   )18(  
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وينبغي، لـدى االنطبـاق، أن تشـري لـوائح االشـرتاء إىل أي قـانون يف الدولـة املشـرتعة حيظـر   -٣
 وجيــبدرها جهــة إصــدار يف الدولــة املشــرتعة. أن تقبــل اجلهــة املشــرتية ضــمانة العطــاء الــيت ال تصــ

  مبقتضى هذه املادة. فوريةأن تدعو لوائح االشرتاء إىل قيام اجلهة املشرتية باختاذ تدابري 
    

    إجراءات التأهيل األولي   - ١٨المادة     
ـــة أويتعـــني أن تـــنص لـــوائح االشـــرتاء علـــى مكـــان نشـــر الـــدعوة إىل التأهيـــل األويل (  اجلريـــدة الرمسي

ـــقـــع شـــبكي). وكمـــا هـــو مو مو  ةاملنخفضـــ املشـــرتياتأعـــاله يف ســـياق  جـــيم-القســـم الثـــاينح يف ض 
القيمــة"  ة"املنخفضــ املشــرتياتأن تــوفر لــوائح االشــرتاء تفاصــيل بشــأن كيفيــة تفســري  يتعــنيالقيمــة، 

لـوائح  من نشر دعـوة للتأهيـل األويل علـى الصـعيد الـدويل. كمـا ينبغـي أن توضـح األغراض إعفائه
رتاء يف هـــذا الســـياق أن اخنفـــاض القيمـــة وحـــده لـــيس مســـوغا الســـتبعاد املـــوردين أو املقـــاولني االشـــ

): ٨حبــد ذاــم مــن املشــاركة الدوليــة (علــى النقــيض مــن عمليــات االشــرتاء احمللــي احملــددة يف املــادة 
هـا دوليـا إذا مـا ميكن للموردين أو املقاولني الدوليني املشاركة يف عمليـات االشـرتاء الـيت مل يُعلـن عن

  )19(اختاروا ذلك، كأن يستجيبوا مثال إلعالن حملي أو منشور على اإلنرتنت.
    

   إلغاء االشتراء   - ١٩المادة     
للجهـات املشــرتية بشـأن نطــاق صـالحيتها التقديريــة تفصــيلية ينبغـي أن تــوفر لـوائح االشــرتاء إرشـادات 

أحكـــام  وأيمبقتضـــى كـــل مـــن قـــانون االشـــرتاء  إللغـــاء إجـــراءات االشـــرتاء والتبعـــات احملتمـــل أن تنشـــأ
  اإلدارية. التصرفاتيف الدولة املشرتعة ميكن أن تنص على تبعات بشأن  قانونية أخرى

    
    رفض العروض المنخفضة األسعار انخفاضاً غيَر عادّي   - ٢٠مادة ال    

هــة املشــرتية أن تشــري لــوائح االشــرتاء إىل القــانون الواجــب التطبيــق الــذي قــد يُلــزم اجل جيــب  -١
برفض العرض يف حال انطوائه، مـثًال، علـى أفعـال إجراميـة (مثـل غسـل األمـوال) أو ممارسـات غـري 
مشــروعة (مثــل عـــدم التقيّــد بالتزامـــات احلــّد األدىن لألجــور أو الضـــمان االجتمــاعي أو التواطـــؤ)، 

اللــوائح أن توضــح ومــن مثّ التفريــق بــني تلــك احلــاالت وتلــك الــيت تشــملها هــذه املــادة. كمــا ينبغــي 
  العرض املنخفض اخنفاضا غري عادي، وخصوصا يف سياق العطاءات الدولية.ب املقصود

وينبغـــي أن تــــنظم لـــوائح االشــــرتاء كــــذلك نـــوع املعلومــــات الــــيت جيـــوز للجهــــة املشــــرتية أن   -٢
 مــن ٨إىل  ٤تطلبهـا مـن أجــل إجـراءات تربيــر السـعر املشــار إليهـا يف هــذه املـادة ويف الفقــرات مـن 

                                                           
  .يف الدليل ١٨من التعليق على املادة  ٦و ٥انظر الفقرتني يف هذا السياق،   )19(  
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التعليـــق علـــى هـــذه املـــادة يف الـــدليل. وجيـــوز أن تبقـــي لـــوائح االشـــرتاء علـــى مرونـــة رفـــض أو قبـــول 
وهـي املرونـة الـيت تقـر بـأن تقيـيم خمـاطر األداء ينطـوي علـى العرض املنخفض اخنفاضا غـري عـادي، 

 بـــدال مـــن ذلــك أن تضـــع حـــدودا للصـــالحيةاللــوائح أو قـــد تقـــرر  قــدر كبـــري مـــن الذاتيــة املتأصـــلة؛
  تلك العروض أو رفضها. يف قبولالتقديرية 

    
   استبعاد المورد أو المقاول من إجراءات االشتراء بسبب تقديمه إغراءات  - ٢١المادة     

    أو من جّراء مزيّة تنافسية غير منصفة أو بسبب تضارب المصالح 
ــــد مــــا إذا كــــان هنــــا  -١ ــــوائح االشــــرتاء اجلهــــة املشــــرتية يف حتدي ك أســــاس ينبغــــي أن تســــاعد ل

الســــتبعاد مــــورد أو مقــــاول مــــن إجــــراءات االشــــرتاء علــــى أســــاس إغــــراءات أو مزيّــــة غــــري  وقــــائعي
  ف للمادة.سّ تنافسية أو تضارب يف املصاحل وذلك من أجل االحرتاز من التطبيق املتع

رت ر إذا قــفـللمفـاهيم املشـمولة ـذه املـادة. تعـاريف وضـع وال يتطلـب القـانون النمـوذجي   -٢
أن تراعــي االعتبــارات املثــارة يف التعليــق علــى هــذه املــادة  جــاز هلــا لــدول املشــرتعة تعريفهــاإحــدى ا

يف الــدليل. وحيثمــا توجــد تعــاريف قانونيــة ذات صــلة هلــذه املفــاهيم لــدى دولــة مشــرتعة ينبغــي أن 
 ٥للمـــادة  اً تــدعو لــوائح االشــرتاء إىل نشــرها يف إطــار النصــوص القانونيــة الــيت تــنظم االشــرتاء وفقــ

أمثلــة علــى مــا  ينبغــي أن تســوق لــوائح االشــرتاء مــن القــانون النمــوذجي. وحيثمــا ال توجــد تعــاريف
فعلــى ســبيل املثــال ينبغــي أن  .ل، ممارســات يــراد أن تغطيهــا هــذه املــادةكّ ال يشــأو ل، كّ ســوف يشــ

ركوا حتظــر لــوائح االشــرتاء علــى اخلــرباء االستشــاريني املشــاركني يف صــياغة وثــائق االلتمــاس أن يشــا
أن تـنظم مشـاركة الفـروع يف هلـا هـذه الوثـائق. كمـا ينبغـي فيهـا ُتسـتخدم  الـيتيف إجراءات االشرتاء 
تقــــوم املمارســــة علــــى تعريــــف اإلغــــراء  رتاء. ويف بعــــض الواليــــات القضــــائيةنفــــس إجــــراءات االشــــ

ان أن باإلشـــارة إىل حـــد أدىن؛ وُتشـــجع الـــدول املشـــرتعة الـــيت تـــوّد اعتمـــاد هـــذا الـــنهج علـــى ضـــم
  يكون احلّد مناسبا يف الظروف السائدة.

أن تكـــون اإلشـــارات يف لـــوائح االشـــرتاء إىل فـــروع أخـــرى مـــن قـــانون جـــداً ومـــن املـــرجح   -٣
الدولـــة املشـــرتعة، مثـــل قـــوانني مكافحـــة االحتكـــار، ضـــرورية جتنبـــا حلـــاالت ال لـــزوم هلـــا مـــن اللـــبس 

  ة الفساد يف الدولة.وعدم االّتساق والتصّورات اخلاطئة بشأن سياسات مكافح
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    قبول العرض المقّدم الفائز وبدء نفاذ عقد االشتراء   - ٢٢المادة     
أن حتـــدد لـــوائح االشـــرتاء املـــدة الـــدنيا لفـــرتة التوقـــف. وهنـــاك عـــدد مـــن االعتبـــارات  جيـــب  -١

ن املــدة الــدنيا، مبــا يف ذلــك مــا يرتتّــب علــى تلــك املــدة مــهــذه الواجــب مراعاــا عنــد تقريــر العامــة 
مـا يرتتـب علــى األخـذ بفــرتة توقـف طويلــة  ن أهـداف القــانون النمـوذجي. ورغــم أ تـأثري علـى جممــل

يأخـــذه املـــوّردون أو املقـــاولون يف االعتبـــار واحلســـبان لـــدى تقـــدمي عروضـــهم هـــو أمـــر مـــن تكـــاليف 
تاحــة أن تكــون طويلــة مبــا فيــه الكفايــة إل ينبغــيتلــك الفــرتة  ن ولــدى تقريــر املشــاركة مــن عــدمها، فــإ

الوقـــت لتقـــدمي أي اعـــرتاض علـــى اإلجـــراءات. وقـــد تـــوّد الـــدول املشـــرتعة أن حتـــدد أكثـــر مـــن مـــدة 
ــدواحــدة لفــرتة التوقــف تتناســب مــع خمتلــف أنــواع عمليــات االشــرتاء وتراعــي  عمليــة تقيــيم مــا  تعق

حــظ أن تال ؛ غــري أنــه ينبغــي لتلــك الــدولجــراءات املنطبقــة قــد اتبعــت أم الإذا كانــت القواعــد واإل
أن األخــذ بفـــرتات زمنيــة مفرطـــة الطــول قـــد يكـــون غــري مناســـب يف ســياق املناقصـــات اإللكرتونيـــة 
واالتفاقــات اإلطاريــة املفتوحــة، الــيت تفــرتض إرســاء العقــود بســرعة والــيت يكــون فيهــا عــدد املســائل 

 حـــاالت االشـــرتاء . مـــن ناحيـــة أخــرى قـــد تتطلـــبالــيت ميكـــن االعـــرتاض عليهـــا وتعّقــدها حمـــدودين
ولعـل مـن املناسـب التعبـري عـن طـول فـرتة التوقّـف  املتعلقة باهلياكـل األساسـية فـرتات دراسـة أطـول.

ف. وينبغـي قّـرتة التو فـ وقوعهـا أثنـاءتقومييـة تبعـاً لطـول أيـام العطـل واحتمـال اليام األأيام العمل أو ب
لكــايف للمــوردين أو أالّ يغيــب عــن البــال أن اهلــدف الرئيســي مــن فــرتة التوقّــف هــو إتاحــة الوقــت ا

املقـــاولني للبـــّت يف مســـألة تقـــدمي اعـــرتاض علـــى القـــرار الـــذي تعتـــزم اجلهـــة املشـــرتية اختـــاذه بقبـــول 
الظـروف، حبيـث  اتتيحهـ فـرتةع تبعـا لـذلك أن تكـون فـرتة التوقـف أقصـر قـومـن املتو  العرض الفـائز.

ـــلال  اض فـــإن األحكـــام الـــواردة يف الفصـــل أمـــا إذا قُـــّدم اعـــرت  دون داع بعمليـــة االشـــرتاء ذاـــا. ختُِ
  إلجراءات االشرتاء وسبل االنتصاف األخرى. تعليقالثامن من القانون النموذجي تتناول أي 

وينبغـــي أن تبـــني لـــوائح االشـــرتاء اعتبـــارات املصـــلحة العامـــة العاجلـــة الـــيت قـــد تســـوغ عـــدم   -٢
 إنفـــاذت رفـــع احلظـــر عـــن تطبيـــق فـــرتة التوقـــف، وأن تضـــمن االتســـاق يف هـــذا الصـــدد مـــع مســـوغا

(انظـــر   ٦٧ومســـوغات رفـــع التعليـــق التلقـــائي مبقتضـــى املـــادة   ٦٥عقـــد االشـــرتاء مبقتضـــى املـــادة 
يف ســـــياق  لـــــوحظأدنـــــاه لالطـــــالع علـــــى مناقشـــــة حـــــول هـــــذه املســـــائل). وكمـــــا  القســـــم العاشـــــر

رتاء أيضـا يف أعـاله، ينبغـي أن تنظـر لـوائح االشـ جـيم-القسـم الثـاينالقيمة يف  ةاملنخفض املشرتيات
القيمــــة مــــن تطبيــــق فــــرتة التوقــــف  ةاملنخفضــــ املشــــرتياتمواءمــــة القيمــــة الــــدنيا الــــيت تســــوّغ إعفــــاء 

الـيت تسـوّغ اإلعفـاء مـن  القـيم الـدنياخـرى، مثـل األ) مع القيم الـدنيا ) (ب)٣( ٢٢مبقتضى املادة 
وء إىل إجـــراءات واللجـــ ))٢( ٢٣مبوجـــب املـــادة بإرســـاء عقـــود ( املتعلقـــةاشــرتاط نشـــر اإلشـــعارات 
  ).)٢( ٢٩مبوجب املادة طلب عروض األسعار (
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وينبغــي أن تشــري لــوائح االشــرتاء إىل الظــروف الــيت جيــوز فيهــا اشــرتاط عقــد اشــرتاء كتــايب،   -٣
آخـــذة يف اعتبارهـــا أن شـــرطاً مـــن هـــذا القبيـــل قـــد يكـــون عبئـــا مرهقـــا جـــدا للمـــوردين أو املقـــاولني 

التوقيــــع. وبصــــورة  بشــــأن التحقــــق مــــن صــــحةاملشــــرتعة تــــدابري األجانــــب، وعنــــدما تفــــرض الدولــــة 
ســـلطة  احلصـــول علـــى موافقـــةمماثلـــة، ينبغـــي أن حتـــدد لـــوائح االشـــرتاء الظـــروف الـــيت ُيشـــرتط فيهـــا 

ـــزوم احلصـــول عليهـــا علـــى عقـــود  أخـــرى علـــى عقـــد االشـــرتاء قبـــل أن يبـــدأ نفـــاذه (كـــأن يقتصـــر ل
  االشرتاء اليت تزيد قيمتها على حّد معني).

عنـدما يتخلـف املـورد أو  املناسـب التصـرفه القـرار بشـأن ّجـوينبغـي للـوائح االشـرتاء أن تو   -٤
املقــاول الفــائز عــن توقيــع عقــد االشــرتاء عنــدما يطلــب منــه ذلــك، وأن تنــاقش ســبل تفــادي إســاءة 
اســــتخدام الصــــالحية التقديريــــة املمنوحــــة إىل اجلهــــة املشــــرتية يف أن تلغــــي االشــــرتاء أو أن ترســــي 

 ٥٧و ٤٣قـــد علـــى العـــرض الفـــائز التـــايل. واالعتبـــارات املثـــارة يف الســـياق املماثـــل يف املـــادتني الع
  أدناه هلا وجاهتها هنا.

  وجيــــــوز أن تنــــــاقش لــــــوائح االشــــــرتاء علــــــى حنــــــو مفيــــــد مســــــائل الــــــرد علــــــى االستفســــــارات:   - ٥
أن تؤكـد لـوائح االشـرتاء قيمـة بالنسـبة إىل اجلهـة املشـرتية، جيـوز  اً اختياريـعلـى هـذا الـرد أمـراً اإلبقاء  مع

الـــرد علـــى االستفســـارات، وخصوصـــا يف ســـياق االتفاقـــات اإلطاريـــة حيـــث ميكـــن لعمليـــات االشـــرتاء 
أن تـنص علـى احلـد األدىن مـن ضـمانات مراعـاة هلـا املتكررة أن تسـتفيد مـن العـروض احملسـنة. وينبغـي 

رة خاصـة يف سـياق احلاجـة إىل احلفـاظ األصول القانونية والشفافية، وأن تتناول تلـك الضـمانات بصـو 
  )20(على سرّية املعلومات احلساسة جتاريا أثناء الرد على االستفسارات.

    
    اإلشعار العلني بإرساء عقود االشتراء أو االتفاقات اإلطارية   - ٢٣المادة     

   )21(جيــــب أن تــــنص لــــوائح االشــــرتاء علــــى طريقــــة نشــــر املعلومــــات املشــــمولة ــــذه املــــادة  -١
ن تــــنظم بالتفصــــيل طريقــــة النشــــر الــــدوري لإلشــــعارات اجلامعــــة مبــــا أرســــي مــــن عقــــود مبوجــــب وأ

  االتفاق اإلطاري.
وجيـــب وحتــدد لـــوائح االشـــرتاء قيمـــة نقديــة دنيـــا ال يطبّـــق اشـــرتاط النشــر علـــى أقـــل منهـــا.   -٢

ن جـيم أعـاله، أن تضـم-الثـاين القسـملوائح االشرتاء لـدى قيامهـا بـذلك، وكمـا هـو مبـني يف  على
القيمـــة يف الدولـــة املشـــرتعة. وميكـــن للـــوائح االشـــرتاء أن  ةاملنخفضـــ املشـــرتياتاالتســـاق يف معاملـــة 

                                                           
من التعليق على  ٢٧إىل  ٢٣انظر الفقرات من لالطالع على االرشادات حول مسائل الرد على االستفسارات،   )20(  

  .يف الدليل ٢٢املادة 
  .يف الدليل ٥انظر التعليق على املادة ا من أجل نشر هذا النوع من املعلومات، لالطالع على املعايري الدني  )21(  



 

28 

 

 

) ٢تبـــني علـــى حنـــو مفيـــد يف هـــذا الســـياق أنـــه بينمـــا يشـــمل اإلعفـــاء مـــن النشـــر الـــوارد يف الفقـــرة (
دا أن مــن املســتبعد جــ فــإن املنخفضــة القيمــة الــيت تُرســى مبوجــب اتفــاق إطــاري،  املشــرتياتعقــود 

يشـــمل االتفاقـــات اإلطاريـــة نفســـها ألن القيمـــة اإلمجاليـــة لعقـــود االشـــرتاء املزمـــع إرســـاؤها مبقتضـــى 
  على األرجح أي قيمة منخفضة دنيا.اتفاق إطاري تتجاوز 

    
    السرية   - ٢٤المادة     

) مــن هــذه ١يلــزم أن تســرد لــوائح االشــرتاء قائمــة مستفيضــة باملعلومــات املشــمولة بــالفقرة (  -١
مثـــل معينـــة فيمـــا خيـــص مفـــاهيم  ال ســـيمااملــادة أو علـــى األقـــل املصـــادر القانونيـــة هلـــذه املعلومــات، 

مــن أجــل محايــة املصــاحل األمنيــة األساســية  اً املعلومــات الــيت يـَُعــد عــدم اإلفشــاء عنهــا ضــروريمفهــوم 
فـاهيم، إذا مل تُـنظم، للدولة املشرتعة، واملعلومات اليت قد "يعيق إفشاؤها التنافَس العادل". وهذه امل

بـدعوى قد تفسرها اجلهة املشرتية تفسريا فضفاضا جدا بغرض إعفـاء معلومـات معينـة مـن اإلفشـاء 
لـــوائح وهنــا جيـــب علــى أخـــرى معلومــات معينــة باعتبارهـــا ســرّية، قانونيــة . وقــد حتـــدد فــروع ســريتها

شــرتاء نفسـها بوضـوح نطــاق أن حتـدد لـوائح اال ينبغــياالشـرتاء أن حتيـل إليهــا؛ ويف حـاالت أخـرى، 
  ) من هذه املادة.١املفاهيم ذات الصلة املشار إليها يف الفقرة (

، جيوز أن تناقش لوائح االشرتاء التدابري اليت جيـب أن باء أعاله- لوحظ يف القسم الثاينوكما   - ٢
املعلومـات السـرّية تتخذها اجلهة املشرتية فيما خيص املوردين أو املقاولني ومقاوليهم من الباطن حلمايـة 

العامــة املنصــوص عليهــا يف الفقــرة احلمايــة القانونيــة يف ســياق عمليــة اشــرتاء بعينهــا عــالوة علــى تــدابري 
. كمــا ينبغــي للــوائح االشـــرتاء أن توضــح احلــاالت الـــيت قــد تكــون فيهـــا تلــك التــدابري مســـوغة أو )١(

وجـود معلومـات سـرّية حـىت بسـبب و مطلوبة قانونا بسبب الطابع احلساس للشيء موضـوع االشـرتاء أ
لــو مل يكــن الشــيء موضــوع االشــرتاء حساســاً هــو نفســه (مــثالً عنــدما تنشــأ احلاجــة إىل ضــمان ســرّية 
معلومات بشأن جدول التسليم الزمين أو مكان التسليم) أو كليهمـا معـاً. وقـد يلـزم أن تتضـمن لـوائح 

  أخرى.قانونية االشرتاء إحاالت مرجعية إىل فروع 
    

    السجل المستندي إلجراءات االشتراء   - ٢٥المادة     
ــــات ســــجل صــــارمة لضــــمان دقــــة الســــجل   -١ ــــوائح االشــــرتاء علــــى متطلب ــــنص ل ينبغــــي أن ت

ومشوليتــــه حــــىت يصــــبح اســــتخدام الســــجل مــــن ِقبــــل املــــوردين أو املقــــاولني املتضــــّررين وغــــريهم مــــن 
أن عليهـــا راف جمـــديا وفعـــاال. وجيـــب اهليئـــات املختصـــة لغـــرض االعـــرتاض واملراجعـــة واملراقبـــة واإلشـــ

وضــع املعلومــات والوثــائق  وتوقيــتمثــل شــكل ووســائل االحتفــاظ بالســجل، معّينــة تتنــاول مســائل 
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 شــــىت فئــــاتيف الســــجل إىل الــــواردة يف الســــجل، ونطــــاق اإلفشــــاء عــــن املعلومــــات ذات الصــــلة 
  باالطالع عليها. املهتمنياألشخاص 

ض علــى اجلهــة املشــرتية إتاحــة اطّــالع األشــخاص املــأذون وينبغــي للــوائح االشــرتاء أن تفــر   -٢
هلــم فــوراً علــى األجــزاء ذات الصــلة مــن الســجالت، نظــرا ألن تأجيــل إطالعهــم عليهــا حلــني بــدء 
نفاذ عقد االشرتاء، مثًال، قـد حيـرم املـوردين واملقـاولني مـن وسـيلة انتصـاف مهمـة. ومبـا أن اإلفشـاء 

أكثـــر إســـهاباً بشـــأن ســـري إجـــراءات االشـــرتاء) قـــد يعـــرتض عـــن بعـــض املعلومـــات (مثـــل معلومـــات 
يعيــــق التنــــافس العــــادل واملصــــاحل التجاريــــة  إفشــــاءهااملقــــاولون علــــى أســــاس أن  وأعليــــه املــــوردون 

املشــروعة ألولئــك املـــوردين أو املقــاولني، جيـــوز للــوائح االشـــرتاء أن تشــرتط علـــى اجلهــة املشـــرتية يف 
ة أن ختطـــر املـــوردين أو املقـــاولني يف وثـــائق االلتمـــاس ياحلساســـ الشـــديدةبعـــض عمليـــات االشـــرتاء 

بنّيتهـــــا اإلفشـــــاء عـــــن أجـــــزاء مـــــن الســـــجل بشـــــأن ســـــري إجـــــراء االشـــــرتاء ذي الصـــــلة بـــــاملوردين أو 
  املقاولني.

أعــــاله، يلــــزم أن تســــرد لــــوائح االشــــرتاء قائمــــة مستفيضــــة  ٢٤وكمــــا ورد يف ســــياق املــــادة   -٣
) من هـذه املـادة أو علـى األقـل املصـادر القانونيـة هلـذه املعلومـات، ٤قرة (باملعلومات املشمولة بالف

مــن أجــل  اً مثــل املعلومـات الــيت يـَُعـد عــدم اإلفشـاء عنهــا ضـروريمعّينـة فيمــا خيـص مفــاهيم  ال سـيما
ـــافَس  محايـــة املصـــاحل األمنيـــة األساســـية للدولـــة املشـــرتعة، واملعلومـــات الـــيت قـــد "يعيـــق إفشـــاؤها التن

. وهــذه املفــاهيم قــد تفســرها اجلهــة املشـــرتية تفســريا فضفاضــا جــدا بغــرض عــدم اإلفشـــاء العــادل"
أخــرى معلومــات معينــة قانونيــة . وقــد حتــدد فــروع بــدعوى ســريتهاعــن معلومــات معينــة يف الســجل 

ـــوائح االشـــرتاء أن حتيـــل إليهـــا؛ ويف حـــاالت أخـــرى  وهنـــا جيـــب علـــىباعتبارهـــا ســـرّية،  أن  ينبغـــيل
) مــن ٤رتاء نفســها بوضــوح نطــاق املفــاهيم ذات الصــلة املشــار إليهــا يف الفقــرة (حتــدد لــوائح االشــ

  هذه املادة.
ـــوائح االشـــرتاء مجيـــع املعلومـــات املطلـــوب إدراجهـــا يف ســـجل إجـــراءات  وجيـــب  -٤ أن تبـــني ل

) ١( ٢٥االشـرتاء إضــافة إىل تلـك املدرجــة صـراحة يف القــانون نفسـه (انظــر يف هـذا الســياق املــادة 
ى ســــبيل املثــــال قــــد تشــــرتط لــــوائح االشــــرتاء تســــجيل تقــــدمي العطــــاءات املتــــأخرة يف (ث)). فعلــــ

هفــوات ُتكتشــف أخطــاء و إلجــراءات االشــرتاء، وتســجيل أي حيــود طفيفــة أو  املســتنديالســجل 
  أثناء فحص وتقييم العطاءات واخلطوات املتخذة فيما يتعلق ا.

شــادات الداخليــة املنطبقــة ينبغــي أن ُختَــزن هــي وإذا رأت الدولــة املشــرتعة أن القواعــد واإلر   -٥
ـــ الوثـــائقاألخـــرى جنبـــاً إىل جنـــب مـــع هـــذا الســـجل وهـــذه  ، جـــاز هليئـــة اً فيمـــا خيـــص اشـــرتاء معين
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االشــرتاء العمــومي أو هليئــة مشــاة أن تشــرتط ذلــك يف لوائحهــا أو قواعــدها أو إرشــاداا اخلاصــة 
  باالشرتاء.

    
    لوك مدونة قواعد الس  - ٢٦المادة     

تبعـــاً لألعـــراف القانونيـــة املتبعـــة يف الـــدول املشـــرتعة، ميكـــن اشـــرتاع مدونـــة قواعـــد ســـلوك   -١
ــــة القــــانوين اإلداري علــــى  خصيصــــا للمــــوظفني املســــؤولني عــــن املشــــرتيات كجــــزء مــــن إطــــار الدول

  مستوى لوائح االشرتاء وكجزء منها.
اقتضــت وإذا  ،ئح االشــرتاءمدونــة قواعــد الســلوك علــى حنــو منفصــل عــن لــوا وإذا اشـُرتعت  -٢

، جيــب أن تــنص لــوائح االشــرتاء علــى كيفيــة إتاحــة مدونــة قواعــد الســلوك للجمهــور علــى الضــرورة
  )22(وجه السرعة وصيانتها بصورة منهجية.

    
مسائل الينبغي تناولها في لوائح االشتراء في سياق التي مواضيع ال  - اً رابع  

القانون النموذجي (طرائق  الفصل الثاني من تثيرها أحكامالتي عامة ال
    االلتماس واإلشعارات باالشتراء)  االشتراء وشروط استخدامها؛

الـدعوة إىل تقـدمي العطـاءات أو غريهـا جيب أن حتدد لوائح االشرتاء منشـورا يُعلـن فيـه عـن   -١
إشـــعار مســـبق باالشـــرتاء. كمـــا جيـــب أن حتـــدد لـــوائح االشـــرتاء وســـيلة فيـــه مـــن العـــروض أو يظهـــر 

نشــر تلــك الــدعوات واإلشــعارات. وقــد تكــون هــذه الوســائط ورقيــة أو إلكرتونيــة أو مزجيــا  وكيفيــة
  يف الدليل. ٥يف التعليق على املادة  على النحو املوضح بإسهابمنهما، 

أن تــنص لــوائح االشــرتاء علــى قواعــد نشــر الــدعوة لتقــدمي العطــاءات أو غريهــا مــن  وجيــب  -٢
لتوزيـــع الـــدويل وبالكيفيـــة واللغـــة اللتـــني تضـــمنان أن تصـــل العـــروض دوليـــا، أي يف الوســـائط ذات ا

  .وأن تفهمها تلك األوساطُ الدعوة إىل أوساط املوردين واملقاولني الدولية 
وجيـــوز أن ُيشـــرتط أيضـــا يف لـــوائح االشـــرتاء علـــى اجلهـــات املشـــرتية أن تنشـــر الـــدعوة إىل   -٣

لعــدد كبــري مــن املــوردين واملقــاولني تقــدمي العطــاءات أو غريهــا مــن العــروض بوســائل أخــرى تســمح 
بـاالطالع علـى إجـراءات االشــرتاء. وقـد تشـمل هــذه الوسـائل، مـثال، عــرض الـدعوة علـى لوحــات 
إعـالن رمسيــة ونشـرها يف نشــرات العقـود وتعميمهــا علـى غــرف التجـارة والبعثــات التجاريـة األجنبيــة 

                                                           
اليت تتضمن حكماً مماثًال ينطبق ) من القانون النموذجي ١( ٥انظر يف هذا السياق التعليق يف الدليل على املادة   )22(  

  على النصوص القانونية اليت ُتطبق تطبيقاً عاماً.
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البلــد التجاريــة يف اخلــارج. ويف حــال  يف البلــد الــذي تنتمــي إليــه اجلهــة املشــرتية وعلــى بعثــات هــذا
اســـتخدام اجلهـــة املشـــرتية وســـائل إلكرتونيـــة لإلعـــالن واالتصـــال، ميكـــن أن تســـمح لـــوائح االشـــرتاء 

  االلتماس نفسها. وثائقبتضمني الدعوة وصلة شبكية إىل 
ـــــوائح االشـــــرتاء بالتفصـــــيل اســـــتثناءات  وجيـــــب  -٤ لقاعـــــدة العامـــــة بشـــــأن نشـــــر اأن تتنـــــاول ل

ـــا الـــدعوات د ـــن يثـــري علـــى  –ولي أي االشـــرتاء احمللـــي أو عنـــدما تـــرى اجلهـــة املشـــرتية أن االشـــرتاء ل
األرجـــح اهتمـــام املـــوردين أو املقـــاولني األجانـــب بســـبب تـــدين قيمتـــه. وقـــد نوقشـــت املســـائل الـــيت 

يف  لــوحظجـيم أعـاله. وكمـا -القسـم الثـاينالقيمـة يف  ةاملنخفضـ املشـرتياتيتعـني تناوهلـا يف سـياق 
 تقريـر مـا يشـكل مشـرتيات منخفضـةاملـذكور، جيـب أن تضـمن لـوائح االشـرتاء االتسـاق يف  مالقس

بغــرض تطبيــق اإلعفــاءات ذات الصــلة يف القــانون النمــوذجي. ومــن املهــم أن توضــح لــوائح القيمــة 
االشـرتاء يف هـذا الصــدد أنـه يف كلتــا احلـالتني اللتــني ينطبـق فيهمـا اإلعفــاء مـن النشــر الـدويل، جيــوز 

ـــــــــــــيت ل ـــــــــــــك أن تصـــــــــــــدر التماســـــــــــــا دوليـــــــــــــا؛ أمـــــــــــــا يف احلـــــــــــــاالت ال   لجهـــــــــــــة املشـــــــــــــرتية مـــــــــــــع ذل
التماســا دوليــا لكــن يرغــب املــوردون أو املقــاولون األجانــب يف املشــاركة تلــك اجلهــة ال تصــدر فيهــا 

  السماح هلم بذلك. فيجب(بعد رؤيتهم إلعالن على اإلنرتنت مثال)، 
أن حتــدد لــوائح االشــرتاء أســباب اســتخدام  جيــبأعــاله،  ٨يف ســياق املــادة  لــوحظوكمــا   -٥

 َوَجــباالشــرتاء احمللــي؛ وإذا ُوجــدت تلــك األســباب يف أحكــام أخــرى مــن قــانون الدولــة املشــرتعة، 
  إليها. أن حتيللوائح االشرتاء على 

    
  ينبغي تناولها في لوائح االشتراء في سياق مواد محددة التي مواضيع ال  - اً خامس  

  (المناقصة المفتوحة) قانون النموذجي من ال من الفصل الثالث
      ، حسب ترتيب المواد

     توفير وثائق االلتماس  - ٣٨المادة     
القســـم مقابـــل وثـــائق االلتمـــاس يف  جيـــوز تقاضـــيهاالرســـوم الـــيت ب املتعلقـــةجيـــري تنـــاول االعتبـــارات 

  وهي ذات صلة يف سياق هذه املادة. ؛أعالهدال -الثاين
    

     ثائق االلتماسمحتويات و   - ٣٩المادة     
إذا لـــزم أن تتضـــمن وثـــائق االلتمـــاس علـــى األقـــل معلومـــات إضـــافًة إىل تلـــك املدرجــــة يف   -١

تشـــري إىل أحكـــام أخـــرى يف قـــانون الدولـــة أن القـــانون، وجـــب علـــى لـــوائح االشـــرتاء أن حتـــددها أو 
  .فيها قد تكون تلك املعلومات مدرجةاملشرتعة 
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الصــغرية واملتوســطة  املنشــآتحيثمــا يكــون تشــجيع دة، ويف ســياق الفقــرة (ز) مــن هــذه املــا  -٢
اقتصادية للحكومة املعنية، جيوز للوائح االشرتاء أن تشّجع اجلهات املشرتية على -سياسة اجتماعية

  النظر فيما إذا كانت ستسمح بتقدمي عطاءات جزئية يف وثائق االلتماس.
    

     تقديم العطاءات  - ٤٠المادة     
إصـــدار إرشـــادات فيمـــا  أن تـــدعو إىلح االشـــرتاء علـــى إرشـــادات أو ينبغـــي أن تـــنص لـــوائ  -١

غــري ورقيــة. ويلــزم أن تشــرتط أن يكفــل نظــام اجلهــة  بيئــةخيــص خمتلــف جوانــب تقــدمي العطــاءات يف 
املشــرتية، علــى أقــل تقــدير، عــدم متكــن أي شــخص مــن االطــالع علــى حمتــوى العطــاءات بعــد أن 

يكفــل ذلــك النظــاُم دد لفــتح العطــاءات رمسيــا. كمــا جيــب أن تتلقاهــا اجلهــة املشــرتية قبــل الوقــت احملــ
االطــالع علــى حمتــوى العطــاءات يف مراحــل  حــقفــتح العطــاءات وقــت فتحهــا رمسيــا و  حــق اقتصــارَ 

. األشــخاص املــأذون هلــم املعروفــة هــويتهم لــدى النظــام بوضــوحعلــى  الحقــة مــن إجــراءات االشــرتاء
ــــع العمليــــات ذات الصــــلة وجيــــب أيضــــا أن ُيصــــّمم النظــــام علــــى حنــــو يســــمح  ــــب مســــار مجي بتعّق

بالعطـاءات املقّدمـة، مبـا يف ذلـك حتديــد وقـت وتـاريخ تلقـي العطــاءات حتديـدا دقيقـا، والتحّقـق ممــن 
 اطّلــــع علــــى العطــــاءات، ومــــن وقــــت هــــذا االطــــالع، ومــــا إذا كانــــت العطــــاءات، الــــيت يُفــــرتض أن

 ا. وينبغي اختـاذ تـدابري مناسـبة للتحّقـق مـن االطالع عليها غري ممكن، قد مت املساس أو التالعب
حنـو آخـر غـري مـأذون بـه عنـد فتحهـا  أو التأثري فيها بأي  إتالفهاعدم إمكانية حذف العطاءات أو 

متناسـبة مـع املخـاطر احملتملـة. املستخدمة واستخدامها فيما بعد. وينبغي أن تكون املعايري والطرائق 
تاحــة يف املتجاريــة التكنولوجيــات ال شــىتيــة واألمــن باســتخدام وميكــن حتقيــق درجــة عاليــة مــن املوثوق
الصــغرية القيمــة والقليلــة املخــاطر. ولــذلك ينبغــي أن  املشــرتياتزمــن معــّني، ولكــن ذلــك ال يناســب 

  )23(.التكاليف منفعةإىل حتليل  هذا االختياريستند 
ة لتحديــد وقـت التســلم ويف احلـاالت الـيت ال يتــيح فيهـا نظـام تســلم العطـاءات أي إمكانيـ  -٢

بدّقة، قد حتتاج اجلهة املشرتية أن يكـون لـديها عنصـر تقـديري لتحديـد درجـة الدقّـة الـيت ميكـن ـا 
مـــة. غـــري أن هـــذا العنصـــر التقـــديري ينبغـــي أن تنظمـــه لـــوائح  م العطـــاءات املقدتســـجيل وقـــت تســـل

ة اإللكرتونيــــة، مــــن أجــــل منــــع إســــاءة االشــــرتاء بــــالرجوع إىل القواعــــد القانونيــــة املطّبقــــة يف التجــــار 
  استخدامه وضمان املوضوعية.

متنــــع املــــوردين أو قــــد وُيســــلم بأنــــه قــــد ال ميكــــن اجتنــــاب وقــــوع أعطــــال يف الــــنظم اآلليــــة   -٣
لـــوائح االشـــرتاء أن تعـــاجل هــــذه  وجيـــب علـــىاملقـــاولني مـــن تقـــدمي عطـــاءام قبـــل املوعـــد النهــــائي. 

                                                           
  .يف الدليل ٤٠على املادة من التعليق  ٣الفقرة   )23(  
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. فعلـى سـبيل املثـال، وكمـا يبـني شرتية خيارات تكفل هلـا معاجلتهـاتطرح على اجلهة املاحلاالت وأن 
علـــى اجلهـــة املشـــرتية أن تقـــّرر مـــا إذا كـــان  كـــان  عطـــل إذا وقـــعيف الـــدليل،  ٤٠التعليـــق علـــى املـــادة 

باملستطاع إعادة تشغيل النظـام بسـرعة كافيـة ملواصـلة السـري يف عمليـة االشـرتاء، وأن تقـّرر، يف هـذه 
كـــان مـــن الضـــروري متديـــد املوعـــد النهـــائي لتقـــدمي العطـــاءات. ولكـــن إذا رأت اجلهـــة احلالـــة، مـــا إذا  

املشــــرتية أن حــــدوث عطــــل يف النظــــام ســــوف حيــــول دون ســــريها قُــــدماً يف عمليــــة االشــــرتاء، فإــــا 
تسـتطيع أن تلغـي االشـرتاء وأن تعلــن عـن تنظـيم إجــراءات اشـرتاء جديـدة؛ علمــاً بـأن األعطـال الــيت 

مــــن جــــرّاء أفعــــال طائشــــة أو متعّمــــدة مــــن جانــــب اجلهــــة املشــــرتية، وكــــذلك  اآلليــــةم تقــــع يف الــــنظ
، ميكــن أن اآلليـةعــن أعطـال الــنظم الــيت تنشـأ سـائل املالقـرارات الــيت تتخـذها اجلهــة املشـرتية ملعاجلــة 

نون مــن القــاالفصــل الثــامن تــؤدي إىل جلــوء املــوردين أو املقــاولني املتضــررين إىل االعــرتاض مبقتضــى 
  )24(.النموذجي

    
     العطاءاتفتح   - ٤٢المادة     

لوائح االشرتاء أن تتناول بالتفصيل وسائل وطريقـة حضـور املـوردين أو املقـاولني على  جيب  -١
لــوائح االشــرتاء أن تشــرتط علــى  وجيــب علــىجلســة فــتح العطــاءات، ســواء شخصــيا أو افرتاضــيا. 

اســــتخدام وســــائل اتصــــال غــــري ورقيــــة يف إجــــراءات اجلهــــة املشــــرتية يف احلــــاالت الــــيت تقــــرر فيهــــا 
وفــــتح فــــتح العطــــاءات (مكــــان  شــــرائط حتــــّدداالشــــرتاء حصــــريا أو بــــاالقرتان بوســــائل ورقيــــة، أن 

تتــــيح اــــال حلضــــور املــــوردين أو املقــــاولني شخصــــيا العطــــاءات وطريقتــــه وتوقيتــــه وإجراءاتــــه) الــــيت 
ل جيــب أن توضــع يف احلســبان يف تلــك احلــاالت، وافرتاضــيا. وجيــوز للــوائح االشــرتاء أن تــدرج عوامــ

مثــــل فــــروق التوقيــــت، واحلاجــــة إىل تزويــــد املوِضــــع املــــادي لفــــتح العطــــاءات بــــأي وســــائل تكفــــل 
  )25(مشاركة الذين ال يستطيعون احلضور يف املوضع املادي أو خيتارون موضعًا افرتاضيًا إلكرتونيًا.

مثـل أن معينـة أن تتنـاول لـوائح االشـرتاء مفـاهيم  جيـبأعاله،  ٧يف سياق املادة  لوحظوكما   - ٢
" وتضـــمن "مشـــاركة كاملـــة ومتزامنـــة يف االجتماعـــات". االســـتخدامتكـــون وســـائل االتصـــال "شـــائعة 

مــن  ٣ولـدى تنـاول هـذا املفهــوم األخـري، جيـوز للــوائح االشـرتاء أن تسـتند إىل التفســري الـوارد يف الفقـرة 
أنـه جيـب أن تُتـاح للمـوردين أو تعبري "مشاركة كاملة ومتزامنـة" عين يف الدليل: ي ٤٢املادة التعليق على 

كـل املعلومــات احلَْرفيــة الـيت يُفصــح عنهـا أثنــاء فـتح العطــاءات. وتتضــّمن   لتلقــياملقـاولني فرصــة متزامنـة 
وجيـــب أيضـــا أن يكـــون مـــن هـــذه املـــادة.  )٣(للفقـــرة  اً وفقـــ تصـــدراملعلومـــات املعنيـــة اإلعالنـــات الـــيت 

                                                           
  .يف الدليل ٤٠من التعليق على املادة  ٦الفقرة   )24(  
  .) يف الدليل٤( ٧لالطالع على املزيد من املناقشات بشأن املتطلبات ذات الصلة، انظر التعليق على املادة   )25(  
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اع املـوردين أو املقـاولني التـدّخل يف حـال مالحظـة أي جتـاوزات أو أخطـاء، بالقـدر الـذي كــانوا مبسـتط
وبصــرف النظــر عــن الطريقــة املســتخدمة، ســوف يســتطيعون فعلــه لــو كــانوا حاضــرين حضــوراً ماديــاً. 

نـوا مـن جيب توصيل مجيع املعلومات ذات الصلة إىل املوردين أو املقـاولني قبـل وقـت كـاف لكـي يتمكّ 
  ).٤( ٧ألحكام املادة  اً املشاركة يف فتح العطاءات، وفق

فـــتح العطـــاءات فيمـــا خيـــص لـــوائح االشـــرتاء أن تضـــع ضــمانات حمـــددة علـــى أيضـــا  وجيــب  -٣
النظـام وحـدهم  لـدىألشـخاص املـأذون هلـم املعروفـة هـويتهم بوضـوح يكـون ل نأمثل: (أ)  ،بنظام آيل

املـادة، دون هـذه مـن  ١يف النظـام توقيـت فـتح العطـاءات، وفقـاً للفقـرة يف أن حيّددوا، أو يغّريوا،  ق احل
ولئــــــك ؛ و(ب) أن يكــــــون ألهاســــــرّيتأن يــــــؤدي ذلــــــك إىل النـْيــــــل مــــــن أمــــــن العطــــــاءات وســــــالمتها و 

أن يتـوىل لـوائح االشـرتاء يف فـتح العطـاءات يف التوقيـت احملـّدد. وقـد تقتضـي  ق األشخاص وحدهم احلـ
واملقصـود بعبـارة متـزامن.  علـى حنـواألشخاص املـأذون هلـم مهّمـة فـتح العطـاءات اثنان على األقل من 
يف هـــذا الســـياق أن يقـــوم األشـــخاص املـــأذون هلـــم املعيّنـــون، ضـــمن املهلـــة الزمنيـــة  "علـــى حنـــو متـــزامن"

نفســها تقريبــاً، بفــتح العناصــر نفســها الــيت يتكــّون منهــا العطــاء وبإعــداد ســجّالت تبــّني العناصــر الــيت 
أن يؤّكد النظام، قبـل فـتح العطـاءات، أمـن العطـاءات وذلـك ؛ و(ج) ت من العطاء ومىت ّمت ذلكفُتح

األشـخاص املـأذون هلــم ــا؛ و(د) أن يكـون  مـأذونغـري بـالتحّقق مـن عـدم كشـف أي عمليــة دخـول 
 ســبلتحّقــق مــن موثوقيــة العطــاءات وســالمتها ومــن تقــدميها يف الوقــت املناجمهـزين بالوســائل املناســبة ل

تدابري ملنـع النـْيـل مـن سـالمة العطـاءات أو ) أن تُتخذ هـدون القدرة على إجراء أي تغيري عليها؛ و(
منع حذفها أو منع إتالف النظام عنـد فتحـه إياهـا، مـثًال مـن خـالل دخـول فـريوس حاسـويب أو 

 ة آفةأيـب مسـار مجيـع العكذلك النظام  ؛ و(و) أن يُنشأ مشامليـات الـيت على حنـو يتـيح تعق
جتــري أثنــاء فـــتح العطــاءات، مبــا فيهـــا حتديــد هويــة الشـــخص الــذي فــتح كـــل عطــاء ومكّوناتـــه، 

  ؛ وتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ ووقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتح كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
أن تظـــّل إمكانيـــة االطّـــالع علـــى العطـــاءات املفتوحـــة حمصـــورة يف أيضـــا أن يكفـــل النظـــام و(ز) 

 املـراجعنيأعضـاء جلنـة التقيـيم أو األشخاص املأذون هلم باالطالع على حمتوياـا وبياناـا (مثـل 
  )26(يف املراحل الالحقة من إجراءات االشرتاء).

    
     فحص العطاءات وتقييمها  - ٤٣المادة     

فـــوات اهلخطـــاء و واألطفيفـــة اليـــود احلمثـــل معينـــة أن تفســـر لـــوائح االشـــرتاء مفـــاهيم  ينبغـــي  -١
. وجيب أن تؤكد تصحيحهاالنموذجي  من القانون ١٦اليت تتناول املادة األخطاء احلسابية مقارنًة ب

                                                           
  .يف الدليل ٤٢من التعليق على املادة  ٧و ٦الفقرتان   )26(  
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أخطاء أو هفوات ميكن تصحيحها دون مسـاس أو حيود لوائح االشرتاء على ضرورة أن تكون أي 
يف اخلصــائص واألحكــام  اً جوهريـأو حتــويراً مقبولـة، مثــل تلـك الــيت ال حتــدث تغيـريا  مبضـمون العطــاء

بيد أنه ال جيوز يف أي حال من األحـوال  والشروط وغريها من املتطلبات املبينة يف وثائق االلتماس.
إجراء تصحيح ألخطـاء أو هفـوات ينطـوي علـى تغيـري جـوهري يف العـروض املعنيـة، مـن قبيـل جعـل 
املـــورد أو املقـــاول غـــري املؤهـــل مـــؤهال أو جعـــل العـــرض غـــري املســـتجيب للمتطلبـــات مســـتجيبا هلـــا. 

مقبـول وغـري مقبـول مـن احليـود واألخطـاء  وينبغي أن تقدم لـوائح االشـرتاء أمثلـة عمليـة علـى مـا هـو
  .واهلفوات

التحديــد الكمــي فيمــا خيــص احليــود الطفيفــة وينبغــي أن تــنص لــوائح االشــرتاء علــى قواعــد   -٢
هــا حبيــث تقييمو  العطــاءاتفحــص علــى النحــو املناســب لــدى واألخطــاء واهلفــوات وعلــى مراعاــا 

  ميكن مقارنة العطاءات على حنو موضوعي ومنصف.
لــزم أن تضــع لــوائح االشــرتاء ضــمانات إجرائيــة للحــّد مــن خمــاطر املمارســات التمييزيــة يف وي  -٣

تطبيقات األحكام بشأن تصحيح احليود الطفيفـة واألخطـاء واهلفـوات وحتديـدها كّميـا، علـى سـبيل 
أن تــدرج يف الســجل أي حيــود طفيفــة وأخطــاء وهفــوات بــاجلهــة املشــرتية  مطالبــةاملثــال مــن خــالل 

  ناء عملية الفحص والتقييم واخلطوات املتخذة فيما يتعلق ا.ُتكتشف أث
جلميـــــع مســـــائل األخطـــــاء أو اإلغفـــــاالت يف العطـــــاءات  املســـــتفيضومـــــن أجـــــل التنـــــاول   -٤

واإليضــاحات والتصـــحيحات املمكنـــة إمــا مـــن ِقبـــل اجلهـــة املشــرتية أو أحـــد املـــوردين أو املقـــاولني، 
انون العقـود وفـروع أخـرى مـن قـانون الدولـة املشـرتعة وكـذلك قد يلزم أن تشري لوائح االشرتاء إىل قـ

ـــة املشـــرتعة طرفـــا فيـــه مثـــل اتفـــاق منّظمـــة التجـــارة ّســـأن جت د أحكـــام اتفـــاق دويل قـــد تكـــون الدول
  العاملية بشأن االشرتاء احلكومي.

 ه لــوائُح االشــرتاء اجلهــةَ ّجــ) مــن هــذه املــادة، ينبغــي أن تو ٦و() ٥وفيمــا يتعلــق بــالفقرتني (  -٥
املشرتية فيما يتعلق باخليارات املتاحة مبقتضى هذه املادة إذا مل يثبت الفائز مؤهالته مرة أخرى: إما 

اجلهة املشرتية  إلزامالعطاء الفائز التايل. وجيب  علىعقد االشرتاء  إرساءإلغاء إجراءات االشرتاء أو 
طريقة اشرتاء بديلة. وال ينبغي أن  إلغاء االشرتاء، وخصوصا تكاليف العواقب املرتتبة علىأن تقيم ب

قــد يلــزم إلغــاء االشــرتاء علــى ســبيل فى اختيــار العطــاء الفــائز التــايل. ُتشــجع اجلهــة املشــرتية دومــا علــ
املثال عندما ُيشتبه يف وجود تواطؤ بني املورد أو املقاول الذي يقدم العرض الفائز واملورد أو املقاول 

هـــذا ميكـــن أن يـــؤدي إىل قبـــول العطـــاء املرتفـــع الســـعر  ن ايل نظـــرا ألالـــذي يقـــدم العـــرض الفـــائز التـــ
ارتفاعا غـري عـادي. وينبغـي أن تشـرتط لـوائح االشـرتاء أن تـدرج اجلهـة املشـرتية يف السـجل تفاصـيل 
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ــذت تلــك اإلجــراءات عــالوة علــى) مــن هــذه املــادة إذا ٦) و(٥اإلجــراءات املرتــآة يف الفقــرتني ( نـُف 
  ذا اجلهة املشرتية وأسباب ذلك.القرارات اليت اخت

    
طرائق االشتراء ينبغي تناولها في لوائح االشتراء في سياق التي مواضيع ال  -اً سادس  

إجراءات من القانون النموذجي (في الفصل الرابع  الُمشار إليها
عروض األسعار وطلب االقتراحات غير  المناقصة المحدودة وطلب

      ) المقترن بتفاوض
    المحدودة وااللتماس المباشر في طلب االقتراحات المناقصة    

يف ســياق اســـتخدام املناقصـــة احملـــدودة أو طلـــب االقرتاحـــات مـــن أجـــل اشـــرتاء أصـــناف غـــري   - ١
أن تتنــاول لــوائح االشــرتاء مســألة حتديــد  جيــبمتاحــة إال لــدى عــدد حمــدود مــن املــوردين أو املقــاولني، 

املشـــرتية أن تــــدعو مجيــــع املــــوردين أو املقــــاولني القــــادرين الســـوق والضــــمانة الــــيت توجــــب علــــى اجلهــــة 
أن تــنظم اللــوائح اشــرتاط نشــر إشــعار  ينبغــي احملتملــني إىل تقــدمي األصــناف املشــرتاة. ويف هــذا الســياق

مســبق باالشـــرتاء وانعكاســـاته علــى االشـــرتاء، وخصوصـــا مــن حيـــث إنـــه إذا رد علــى اإلشـــعار املســـبق 
عروفني من قبُل، فيجب أن ُيسمح هلم بتقدمي عطاء أو اقـرتاح مـا مل تسـقط موردون أو مقاولون غري م

إجـراء أن تشـرتط لـوائح االشـرتاء  جيبأهليتهم أو مل يتبني بوجه آخر عدم امتثاهلم لشروط اإلشعار. و 
مناقصة مفتوحة مع التماس مفتوح وغري مقيد أو تأهيل أّويل عندما ال يكون نطاق السـوق معروفـا أو 

متامــــا، وخصوصــــا فيمــــا يتعلــــق مبجموعــــة املــــوردين أو املقــــاولني األجانــــب ومــــدى اهتمــــامهم مفهومــــا 
  بإجراءات االشرتاء يف الدولة املشرتعة.

زيــادة األعبـاء اإلداريــة  خمـاطروينبغـي أن تتنــاول لـوائح االشــرتاء التـدابري الكفيلــة باحلـّد مــن   -٢
  ١٥و ١٤اول إضـــايف، يف ضـــوء املـــادتني وحـــدوث تـــأّخر يف االشـــرتاء يف حـــال ظهـــور مـــورد أو مقـــ

اللتــني تتطلبــان إتاحــة الوقــت الكــايف للمــوردين أو املقــاولني لتقــدمي عروضــهم. وقــد تشــرتط لــوائح 
ـــ يُطلـــب فيـــه إىل املـــوردين أو املقـــاولني املهتمـــني تعريـــف  اً االشـــرتاء أن ُيضـــمن اإلشـــعار املســـبق بيان

ــــل حلــــول موعــــد  ــــائق االلتمــــاس وتقــــدميها إىل املــــوردين أو اجلهــــة املشــــرتية بأنفســــهم قب إصــــدار وث
  اجلهة املشرتية. لدىاملقاولني املعروفني 

ـــه لتفـــادي التكـــاليف غـــري املتناســـبة   -٣ الـــيت وفيمـــا يتعلـــق بااللتمـــاس املباشـــر الـــذي يُلجـــأ إلي
مـــة االشـــرتاء، جيـــب أن دراســـة عـــدد كبـــري مـــن العطـــاءات أو االقرتاحـــات مقارنـــة بقيترتتـــب علـــى 

ن مخســة مــثال، لضــماولــيكن مــن املــوردين أو املقــاولني،  معقــوالً أدىن  عــدداً االشــرتاء  حُ اول لــوائتتنــ
ـــــال، وكـــــذلك الطريقـــــ املوضـــــوعية الختيـــــار املـــــوردين أو املقـــــاولني الـــــذين ســـــُيدعون  ةَ التنـــــافس الفّع
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ــــة باألســــبقية أو ســــحب القرعــــة أو التنــــاوب أو غريهــــا ــــدأ األولوي ــــل األخــــذ مبب مــــن  للمشــــاركة، مث
  وسائل االختيار العشوائي يف سوق من أسواق السلع األساسية.

    
    طلب عروض األسعار    

أن تتنــاول لــوائح االشــرتاء باستفاضــة شــروط وقواعــد اســتخدام طريقــة االشــرتاء هــذه  جيــب  -١
ضـمان تـوفري مسـتوى كـاف مـن الشـفافية مسـألة أساسـية، وذلـك نظـرا ألن االشـرتاء  ن مع مراعـاة أ
ه الطريقـــة ال ُيشـــرتط فيـــه نشـــر إشـــعار مســـبق باالشـــرتاء، وقـــد تكـــون قيمتـــه أدىن مـــن بواســـطة هـــذ

. ٢٣العتبــة فيمــا يتعلــق بكــل واحــد مــن اإلشــعارات العلنيــة بإرســاء عقــود االشــرتاء مبقتضــى املــادة 
اؤها بطريقــة االشــرتاء هــذه. وميكــن أن رت شــاح لــوائح االشــرتاء نــوع األصــناف املقــرر ّضــأن تو  وينبغــي

اســــتخدام مصــــطلحات جتاريــــة معــــرتف ــــا، وخصوصــــا القواعــــد الدوليــــة لتفســــري للــــوائح اتشــــرتط 
ـــــة موحـــــدة أخـــــرى شـــــائعة  كـــــاليت   -املصـــــطلحات التجاريـــــة (اإلنكـــــوترمز)، أو أي أوصـــــاف جتاري

كيمـا يتسـىن حتديـد األصـناف املتاحـة يف   -تستعمل يف أسـواق تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت 
  ة االشرتاء هذه من أجلها بالرجوع إىل معايري القطاع.السوق اليت حّددت طريق

طلـب عـروض  بـدائلوينبغي للوائح االشرتاء أن تفرض علـى اجلهـة املشـرتية دومـا النظـر يف   -٢
خصوصــا حيثمــا أصــبح االشــرتاء اإللكــرتوين هــو القاعــدة املتبعــة. وقــد يكــون اســتخدام األســعار، 

 ةفّعــــاال مــــن حيــــث التكلفـــة بصــــفة خاصــــة يف حالــــالطرائـــق اإللكرتونيــــة لطلــــب عــــروض األســـعار 
  القيمة، ويكفل أيضا اختيارا أكثر شفافية. ةاملنخفض املشرتيات

أن تــنظم لــوائح االشــرتاء طريقـة حتديــد املشــاركني لضــمان  جيـبوعنـدما ال تتــوافر البــدائل،   -٣
إىل عــــدم اختيــــار املشــــاركني يف إجــــراءات طلــــب عــــروض األســــعار بطريقــــة تقيّــــد ســــبل الوصــــول 

األسواق أو تفسح اال أمام إسـاءة اسـتخدام اإلجـراءات. وتشـمل األمثلـة علـى إسـاءة اسـتخدام 
اإلجــراءات يف هــذا الصــدد اختيــار مــوردْين أو مقــاولْني معــروَفني بأســعارمها املرتفعــة، أو مــوردْين أو 

و مـــورد أو مقـــاول مقـــاولْني يقيمـــان يف منـــاطق نائيـــة جغرافيـــا، وذلـــك ســـعيا إىل توجيـــه االشـــرتاء حنـــ
ثالــث يقــع عليــه االختيــار، أو مــوردين أو مقــاولني ينتمــون إىل جمموعــة شــركات أو خيضــعون خالفــا 

إجـراء لـوائح االشـرتاء  وجيـوز أن تشـرتطلذلك لشكل من أشـكال املراقبـة املاليـة واإلداريـة املشـرتكة. 
وردين أو املقــاولني، حيثمــا يتســـىن مقارنــة بــني العــروض يف ســياقها التــارخيي والتنـــاوب فيمــا بــني املــ

اشــرتاء األصــناف نفســها بــني الفينــة واألخــرى. وقــد يُنظــر علــى حنــو خــاص إىل اســتخدام الفهــارس 
اإللكرتونيـــة مصـــدراً لعـــروض األســـعار علـــى أنـــه يتـــيح فرصـــة أفضـــل لتحقيـــق الشـــفافية يف اختيـــار 

ار، حبيـث ميكـن تقيـيم هـذا االختيـار املوردين أو املقاولني الـذين يُطلـب مـنهم تقـدمي عـروض األسـع
باملقارنــة مبــوردين ومقــاولني يعرضــون أصــنافاً ذات صــلة باملوضــوع يف فهــارس. كمــا جيــوز أن تشــرتط 
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لوائح االشـرتاء نشـر إشـعار مسـبق باالشـرتاء كمـا يف حـاالت أخـرى مـن االلتمـاس املباشـر، وإن مل 
شــرتاء علــى إجــراءات مراقبــة خاصــة تبــني ُيشــرتط ذلــك يف القــانون النمــوذجي. وقــد تــنص لــوائح اال

هويّـــة املـــوردين أو املقـــاولني الفـــائزين مـــن خـــالل هـــذه الطريقـــة، لكـــي يتســـّىن تقيـــيم قـــرارات إرســـاء 
  العقود املتكّررة.

    
    االقتراحات غير المقترن بتفاوضطلب     

املباشــــر يف  إضــــافة إىل املســــائل املؤكــــد عليهــــا فيمــــا يتعلــــق باملناقصــــة احملــــدودة وااللتمــــاس  -١
طلــب االقرتاحــات أعــاله، ينبغــي للــوائح االشــرتاء أن توضــح الغــرض مــن اســتخدام طريقــة االشــرتاء 

ســتخدم علــى حنــو مفيــد.  تُ هــذه وأن تبــني، مــع اإلشــارة إىل األمثلــة، احلــاالت الــيت ميكــن فيهــا أن 
ن التقنيــــــة والنوعيــــــة" وخصــــــائص "األداء" مــــــأن حتــــــدد نطــــــاق اخلصــــــائص "للــــــوائح كمــــــا ينبغــــــي 

االقرتاحــات حتديــدا واضــحا ميّيزهــا عــن "جوانبهــا املاليــة". ويقــدم التعليــق علــى طلــب االقرتاحــات 
غــري املقــرتن بتفــاوض يف الــدليل أمثلــة عمليــة علــى عناصــر االقرتاحــات الــيت قــد تنــدرج ضــمن هــذه 

  )27(الفئة أو تلك.
انون الــيت يتعــني علــى أن حتــدد لــوائح االشــرتاء املعلومــات الــدنيا غــري املدرجــة يف القــ جيــبو   -٢

. وحيثمـــا تكـــون تلـــك املعلومـــات حمـــددة يف أحكـــام يف وثـــائق االلتمـــاساجلهـــة املشـــرتية أن تـــدرجها 
  إليها.أن حتيل لوائح االشرتاء على  جيبأخرى من قانون الدولة املشرتعة، 

 دال-القســم الثــاينواالعتبــارات املتعلقــة بالســعر املفــروض مقابــل وثــائق االلتمــاس يتناوهلــا   -٣
ينبغــي للــوائح االشــرتاء أن ) (ح) و(ط). ولــذلك ٢( ٤٧أعــاله، وهــي ذات صــلة يف ســياق املــادة 

  تتناوهلا يف سياق طريقة االشرتاء هذه أيضا.
وجيـوز أن تــنص لــوائح االشــرتاء علــى إجــراء تعــديل علــى طريقــة االشــرتاء هــذه، إذا مــا مســح   -٤

ن مناســبا الشــرتاء أشــياء أبســط: جيــوز للجهــة قــانون االشــرتاء يف الدولــة املشــرتعة بــذلك، قــد يكــو 
احلـد أو تتجـاوز املشرتية اختيار االقرتاح الفائز على أساس السعر املبّني يف االقرتاحات الـيت تسـتويف 

األدىن مـــن املتطلبـــات التقنيـــة والنوعيـــة ومتطلبـــات األداء شـــريطة أن يـــنص علـــى ذلـــك بيـــان معـــايري 
وميكـــن أن يكـــون هـــذا الـــنهج مناســـبا يف احلـــاالت الـــيت ال  التقيـــيم يف الـــدعوة وطلـــب االقرتاحـــات.

حتتــاج فيهــا اجلهــة املشــرتية إىل تقيــيم اخلصــائص التقنيــة والنوعيــة وخصــائص األداء للمقرتحــات وال 
إىل إعطائهــا درجــات، بــل حتــدد عتبــة تقــيس علــى أساســها اخلصــائص التقنيــة والنوعيــة وخصــائص 

                                                           
فيما خيص طلب االقرتاحات غري  الرئيسية السياساتيةسائل املعام و الوصف يق يف الدليل على المن التعل ٢الفقرة   )27(  

  املقرتن بتفاوض.
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فــع جــدا حبيــث يصــبح مجيــع املــوردين أو املقــاولني الــذين األداء للمقرتحــات، وتكــون يف مســتوى مرت
العتبـــة قـــادرين علـــى األرجـــح علـــى تنفيـــذ عقـــد االشـــرتاء بقـــدر  تلـــكاقرتاحـــام  تســـتويف أو تتجـــاوز

  ويُفـــــــــــــــــــرتض، يف هــــــــــــــــــــذه احلــــــــــــــــــــاالت أيضــــــــــــــــــــا، أن متســـــــــــــــــــاو مــــــــــــــــــــن الكفــــــــــــــــــــاءة تقريبــــــــــــــــــــا. 
  .ال تستدعي احلاجة تقييم أي جوانب مالية لالقرتاحات غري السعر

    
طرائق االشتراء ينبغي تناولها في لوائح االشتراء في سياق التي مواضيع ال  -اً سابع  

إجراءات من القانون النموذجي (في الفصل الخامس  الُمشار إليها
وطلب االقتراحات المقترن بحوار، وطلب  المناقصة على مرحلتين،

االشتراء والتفاوض التنافسي، و  االقتراحات المقترن بمفاوضات متعاقبة،
      ) من مصدر واحد

    عموماً     
تقيـــيم الظـــروف الـــيت تســـتدعي  عنـــدميكـــن للـــوائح االشـــرتاء أن تســـاعد يف تعزيـــز املوضـــوعية   - ١

املــذكورة يف الفصــل اخلــامس. ومبــا أن هــذا التقيــيم جيــري يف مرحلــة  االشــرتاءاســتخدام إحــدى طرائــق 
ت مناسبة يف تلـك املرحلـة، مبـا يف ذلـك مـن أن تضع لوائح االشرتاء ضمانا ينبغيالتخطيط لالشرتاء، 

  توثيق مرحلة التخطيط لالشرتاء وتسجيلها على حنو كامل. اشرتاطخالل 
أن تعـاجل مسـألة االسـتعانة بـاخلرباء اخلـارجيني الـذين ميكـن تـوفريهم وينبغي للوائح االشرتاء   -٢

لـــــدخول بنجـــــاح يف مركزيـــــا أو مـــــن مصـــــادر أخـــــرى ملســـــاعدة اجلهـــــة املشـــــرتية يف بنـــــاء القـــــدرات ل
مناقشــات أو حــوار أو مفاوضـــات مــع القطـــاع اخلــاص، وإيضـــاح احتياجــات اجلهـــة املشــرتية علـــى 
حنــو ميكــن أن يفهمــه مجيــع املشــاركني فهمــا كــامال ومتســاويا، وتقيــيم العطــاءات والعــروض الناجتــة 

  على النحو الصحيح. احتياجاامبا يليب 
األدوات اإلداريـــــة واهلياكـــــل والضـــــمانات علـــــى وينبغــــي للـــــوائح االشـــــرتاء أن تـــــنص أيضــــا   -٣

اإلجرائيـــة مـــن أجـــل اســـتخدام طرائـــق االشـــرتاء الـــيت تنطـــوي علـــى تفاعـــل مـــع الســـوق، وخصوصـــا 
تلــك اهلادفــة إىل تفــادي إمكانيــة التعســف والفســاد. وعلــى وجــه اخلصــوص، يف االشــرتاء املنطــوي 

لــــوائح االشــــرتاء علــــى تــــدابري علــــى مســــائل حّساســــة أو عقــــود عاليــــة التنافســــية، ينبغــــي أن تــــنص 
رقابيــة، مبــا يف ذلــك مراجعــة تاليــة لإلجــراء، وحضــور مــراقبني مــن خــارج بُنيــة اجلهــة املشــرتية أثنــاء 
اإلجــــراءات، لتقيــــيم اســــتخدام الطرائــــق عمليــــا. وينبغــــي أن ــــدف هــــذه التــــدابري إىل منــــع حمابــــاة 

 معلومــات خمتلفــة إىل كــل واحــد مــوردين أو مقــاولني معينــني، علــى ســبيل املثــال مــن خــالل تقــدمي
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مـــنهم أثنـــاء املناقشـــات أو احلـــوار أو املفاوضـــات، وإىل احلـــّد مـــن خمـــاطر الكشـــف، ســـهواً أو بغـــري 
  ص املوردين أو املقاولني املتنافسني.ختسهو، عن معلومات حساسة جتاريا 

    
    المناقصة على مرحلتين    

ية يف تقيـيم الظـروف الـيت تسـتدعي اسـتخدام ينبغي للوائح االشرتاء أن تساعد اجلهة املشرت   -١
أمثلة على استخدامها النـاجح، كمـا يف اللوائح طريقة االشرتاء هذه. وقد يكون من املفيد أن تقدم 

املشرتيات التكنولوجية املتطورة مثل طائرات الركاب الكبـرية أو نظـم االتصـاالت أو املعـدات التقنيـة 
امعــات الكبــرية أو عمليــات التشــييد ذات  مرافــقة، مبــا يف ذلــك واملشــرتيات املتعلقــة بالبنيــة التحتيــ

لنظــر يف اســتخدام إىل الــوائح االشــرتاء اجلهــة املشــرتية  تــدفعالطبيعــة املتخصصــة. وبصــورة أعــّم، قــد 
هـــذه الطريقـــة عنـــدما يكـــون مـــن الواضـــح يف مرحلـــة التخطـــيط لالشـــرتاء أن احلصـــول علـــى املـــردود 

ذا وضـعت اجلهـة املشـرتية، دون فحـص العـروض الـيت ميكـن أن يقـدمها األفضل للمال غـري حمتمـل إ
الســـوق، وصـــفا كـــامال للمشـــرتيات مـــع بيـــان مجيـــع املواصـــفات التقنيـــة، ومجيـــع خصـــائص الشـــيء 
موضــــوع االشــــرتاء فيمــــا يتعلــــق بــــاجلودة واألداء، ومجيــــع جوانــــب الكفــــاءة ذات الصــــلة املطلوبــــة يف 

  ام االشرتاء وشروطه.املوردين أو املقاولني، ومجيع أحك
ــــه لــــوائح االشــــرتاء اجلهــــة املشــــرتية بشــــأن مجيــــع االســــتثناءات الــــيت ينبغــــي  وينبغــــي  -٢ أن توج

لـــدى تطبيـــق األحكـــام العامـــة للمناقصـــة املفتوحـــة الـــواردة يف الفصـــل الثالـــث مـــن القـــانون  إجراؤهـــا
   الفقــــرات مــــن النمـــوذجي علــــى املناقصـــة علــــى مـــرحلتني. وتــــرد أمثلــــة علـــى تلــــك االســـتثناءات يف

  من التعليق على إجراءات املناقصة على مرحلتني يف الدليل. ٣إىل  ١
بتقــــدمي  املتعلقــــةع لـــوائح االشــــرتاء يف مســــألة أحكـــام القــــانون النمـــوذجي ّســــوجيـــوز أن تتو   -٣

العطــاءات األوليــة وفحصــها ورفضــها. وجيــوز هلــا بصــورة خاصــة أن تــدرج أســباب رفــض العطــاءات 
) مـــن القـــانون النمـــوذجي  حســـب االقتضـــاء ٢( ٤٣ىل القائمـــة الـــواردة يف املـــادة األوليـــة اســـتنادا إ

(مــع مالحظــة أن األســباب الــيت متــس أســعار العطــاءات لــن تنطبــق نظــرا ألن العطــاءات األوليــة ال 
  تتضمن أسعارا).

ء هــذه وينبغــي أن توضــح لــوائح االشــرتاء الغــرض مــن املناقشــة الــيت تُعقــد يف طريقــة االشــرتا  -٤
املناقشـة ال تنطـوي علـى مفاوضـات ملزِمـة أو مسـاومة مـن أي  ن يعتها، وخصوصـا مـن حيـث إوطب

نوع، وقد تتعلق بأي جانب من جوانب العطـاءات األوليـة الـيت مل تُـرفض عـدا السـعر. وقـد يكـون 
اختيــاري ولــيس التزامــا: قــد تكــون أمــٌر إجــراء املناقشــة  ن مــن املفيــد أن تؤكــد لــوائح االشــرتاء علــى أ
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جلهـة املشــرتية قــادرة علــى تنقـيح أحكــام االشــرتاء وشــروطه ووضـعها يف صــيغتها النهائيــة دون عقــد ا
  العطاءات األولية املتلّقاة. وذلك استنادًا إىلاملناقشة، 

مجيــــع أمــــام ح لــــوائح االشــــرتاء مفهــــوم إتاحــــة فرصــــة متســــاوية للمناقشــــة ّضــــأن تو  وينبغــــي  -٥
ـــل املـــوردون أو وت املـــوردين أو املقـــاولني املعنيـــني. عـــين "الفرصـــة املتســـاوية" يف هـــذا الســـياق أن يعاَم

املقــــاولون علــــى قــــدم املســــاواة يف حــــدود مــــا يســــمح بــــه شــــرط تفــــادي اإلفصــــاح عــــن املعلومــــات 
وجيـــب أن تـــنص لـــوائح االشـــرتاء علـــى تـــدابري تتـــيح  الواجـــب كتماـــا واحلاجـــة إىل جتّنـــب التواطـــؤ.

 وجــوبشـرط مـن شـروط القـانون، ومــن ذلـك علـى سـبيل املثـال رصـد امتثـال اجلهـة املشـرتية هلــذا ال
  تسجيل وحفظ تفاصيل املناقشات مع كل مورد أو مقاول.

خمــاطر الكشــف، ســهواً أو بغــري ســهو، عــن  ن تتضــمن لــوائح االشــرتاء حتــذيرا بــأ وجيــب أن  -٦
مرحلــة املناقشــات ص املــوردين أو املقـاولني املتنافســني قــد تنشـأ، ال يف ختــمعلومـات حساســة جتاريـا 

فحســــب، وإمنــــا أيضــــا لــــدى صــــياغة اموعــــة املنقحــــة ألحكــــام االشــــرتاء وشــــروطه. واتســــاقا مــــع 
ـــة للمـــوردين أو  ٢٤أحكـــام املـــادة  ، جيـــب علـــى اجلهـــة املشـــرتية أن حتـــرتم ســـرّية االقرتاحـــات التقني

ت عمليـة مـن أجـل املقاولني يف مجيع مراحل العمليـة. وجيـب أن تـنص لـوائح االشـرتاء علـى إرشـادا
حتقيــــق ذلــــك، كــــأن حتظــــر علــــى اجلهــــة املشــــرتية الكشــــف عــــن مصــــدر املعلومــــات املســــتخدمة يف 

حـــة فيمـــا خيـــص املوضـــوع، وأن تشـــرتط قّ نيـــة والنوعيـــة وخصـــائص األداء املنصـــياغة اخلصـــائص التق
حــــــــة ملتطلبــــــــات االشــــــــرتاء، اســــــــتخدام رمــــــــوز قّ ، يف األحكــــــــام والشــــــــروط املنتتفــــــــادىعليهــــــــا أن 
  ات يتفرد ا مورد أو مقاول بعينه.ومصطلح
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    طلب االقتراحات المقترن بحوار    
ينبغي للوائح االشرتاء أن تساعد اجلهة املشرتية يف تقيـيم الظـروف الـيت تسـتدعي اسـتخدام   -١

أمثلة على استخدامها النـاجح، كمـا يف اللوائح طريقة االشرتاء هذه. وقد يكون من املفيد أن تقدم 
ادف إىل إجيــاد حلــول خمتلفــة، كثــريا مــا تكــون ابتكاريــة، ملســائل تقنيــة. وقــد تكــون هــذه االشــرتاء اهلــ

الطريقة مناسبة مـثال يف اشـرتاء األعمـال املعماريـة أو اإلنشـائية أو أعمـال البنيـة التحتيـة، حيـث يـتم 
الســـعي إىل االقتصـــاد يف اســـتهالك الطاقـــة وغـــري ذلـــك مـــن أهـــداف االشـــرتاء املســـتدامة. ويف تلـــك 
احلاالت ميكن أن يكون هناك العديد من احللول املمكنة لتلبيـة احتياجـات اجلهـة املشـرتية: فـيمكن 
ـــار مـــواد متنّوعـــة واســـتخدام مصـــدر مـــا للطاقـــة بـــدل مصـــدر آخـــر (طاقـــة الـــريح بـــدل الطاقـــة  اختي
 الشمسية أو بدل أنواع الوقـود األحفـوري). وال يكـون هنـاك تعقيـد علـى املسـتوى التقـين بالضـرورة:

ففي مشاريع البنية التحتية، مثًال، قد تكون هناك مواقع وأنواع خمتلفة من اإلنشاءات متّثل املتغّريات 
الرئيســية. وقــد يلــزم إجيــاد حــل مصــمم وفــق الغــرض املقصــود يف املشــاريع األقــل تعقيــدا، علــى ســبيل 

معينــة كــأن  املثــال، نظــام اتصــاالت مــن أجــل حفــظ الســجالت القانونيــة قــد يســتلزم تــوفري مســات
يكــون الوصــول إليــه متاحــاً ألمــد طويــل، وحيــث يكــون التفــوق التقــين أمــراً جوهريــاً. ويف مجيــع هــذه 
احلــاالت، ال ميكــن تقيــيم جاذبيــة احللــول واملهــارات واخلــربات الشخصــية للمــوردين أو املقــاولني إال 

تلــّيب احتياجــات اجلهــة احلوار أساســي مــن أجــل حتديــد ونيــل أفضــل احللــول الــيت فــبواســطة احلــوار؛ 
مع املوردين أو املقاولني مرتفعة،  حوارالتكاليف املرتتّبة على عدم الدخول يف  ن املشرتية. ولذلك فإ

  .واضحة جليةالعملية هذه يف حني تكون املكاسب االقتصادية انية من االخنراط يف 
ســـتخدم فيهـــا هـــذه الطريقـــة. وينبغــي أن حتـــدد لـــوائح االشـــرتاء احلـــاالت الــيت ال جيـــب أن تُ   -٢

ونظــراً ألن احلــوار ينطــوي عــادة علــى إجــراءات معّقــدة وتســتغرق وقتــاً طــويًال، فينبغــي أالّ ُتســتخدم 
هذه الطريقة لألصناف البسيطة اليت ُتشرتى يف العادة بواسطة طرائق اشرتاء ال تنطـوي علـى تفاعـل 

شـرتاء هـذه أن تنطبـق مـثًال علـى احلـاالت الـيت مع املوردين أو املقاولني. وليس اهلدف من طريقـة اال
تستدعي إجراء مفاوضات بسبب االستعجال أو بسبب عدم وجود أساس تنافسي كاف (إذ ُجييـز 
القانون النموذجي يف هذه احلاالت استخدام املفاوضات التنافسية أو االشرتاء مـن مصـدر واحـد). 

ّخى إالّ خفـض األسـعار، علـى النحـو املقـّرر يف وال تتناول هـذه الطريقـة نـوع املفاوضـات الـيت ال تتـو 
طلب االقرتاحات املقرتن مبفاوضات متعاقبة. وال يُقصد ـا أن تنطبـق يف احلـاالت الـيت حتتـاج فيهـا 
اجلهة املشرتية إىل صقل احتياجاا االشـرتائية وتتـوخى صـياغة جمموعـة واحـدة مـن أحكـام االشـرتاء 

اســتخدام  ينبغــي هنــاأساســها تقــدمي العطــاءات، حيــث  وشــروطه (تشــمل املواصــفات)، ميكــن علــى
  إجراءات املناقصة على مرحلتني.
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شــــروط اســــتخدام املناقصــــة علــــى مــــرحلتني وطلــــب  يفوبـــالنظر إىل أوجــــه التشــــابه الكثــــرية   -٣
مساما، ينبغي أن تويل اجلهة املشرتية اهتماما خاصا لتوضـيح الغـرض يف االقرتاحات املقرتن حبوار و 

م هذه الطريقة بدال من املناقصة على مرحلتني. وتكمـن إحـدى أبـرز السـمات الرئيسـية من استخدا
لطريقة االشرتاء هذه يف غياب أي جمموعة واحدة كاملة من أحكام االشرتاء وشروطه تتجـاوز احلـد 
األدىن مــن املتطلبــات الــيت تُقــيم العــروض النهائيــة علــى أساســها. ولكــي تــتمكن اجلهــة املشــرتية مــن 

خدام إجراءات طلب االقرتاحات املقـرتن حبـوار، عليهـا أن ختلـص إىل أن صـياغة جمموعـة كاملـة است
حـــوار مـــع إجـــراء ممـــا يقتضـــي واحـــدة مـــن شـــروط االشـــرتاء وأحكامـــه أمـــر متعـــّذر أو غـــري مناســـب، 

  عملية االشرتاء. حىت تنجحاملوردين أو املقاولني 
ن اجلهــة املشــرتية صــياغة وصــف تقــين كامــل يقتضــي مــيُقصــد ــذا اإلجــراء أن وبينمــا ال   -٤

للشـــيء موضـــوع االشـــرتاء، جيـــب أال ُتســـتخدم هـــذه الطريقـــة بـــديًال للتحضـــري املناســـب لالشـــرتاء. 
ولــذا جيــب أن تــدرج لــوائح االشــرتاء املســائل الــيت يتعــني تناوهلــا يف مرحلــة التخطــيط لالشــرتاء كــي 

التقنيـة الـدنيا وغريهـا مـن املتطلبـات مـن أجـل  ُتستخدم الطريقة بنجاح، كـأن يـتم حتديـد املتطلبـات
  املشروع اليت ال ميكن تغيريها أثناء احلوار. ومالمحاملشروع 

 وينبغــــي للــــوائح االشــــرتاء أن توضــــح الغــــرض مــــن احلــــوار املعقــــود يف طريقــــة االشــــرتاء هــــذه  -٥
   أن احلـــــوار قـــــد يتعلـــــق بـــــأي جانـــــب مـــــن جوانـــــب املقرتحـــــات،وطبيعـــــة هـــــذا احلـــــوار، وخصوصـــــا 

مبــا فيهــا الســعر. وبينمــا قــد ينصــّب الرتكيــز األساســي للحــوار عــادة علــى اجلوانــب التقنيــة والنوعيــة 
وجوانـــــب األداء، أو القضـــــايا القانونيـــــة أو غريهـــــا مـــــن املســـــائل الداعمـــــة، فـــــإن الشـــــيء موضـــــوع 

انــب االشــرتاء وأحــوال الســوق قــد يتيحــان للجهــة املشــرتية اســتخدام الســعر باعتبــاره جانبــاً مــن جو 
احلوار، بل قد يشّجعاا على ذلـك. وفضـًال عـن ذلـك، قـد يتعـذر يف بعـض احلـاالت الفصـل بـني 

  املعايري السعرية واملعايري غري السعرية.
أيضــا أن توضــح لــوائح االشــرتاء أن احلــوار ال يُقصــد منــه إجــراء مفاوضــات ملزِمــة  ويتعــني  -٦

أن تــدرج لــوائح االشــرتاء متطلبــات  نبغــيويأو املســاومة مــن جانــب أي طــرف مــن أطــراف احلــوار. 
إجـــراء حـــوار متـــزامن، مـــن قبيـــل أن جلميـــع املـــوردين واملقـــاولني الـــذين حـــددم اجلهـــة املشـــرتية مـــن 

ألحكــام االلتمــاس وشــروطه احلــق يف احلصــول علــى فرصــة متســاوية  اً احلــوار وفقــاملشــاركة يف أجــل 
عاقبـــة، وأن احلــوار ســـوف جيريــه موظفـــو االشـــرتاء للمشــاركة يف احلـــوار، وأنــه ال توجـــد مناقشــات مت

أنفســهم أو جلــان تفاوضــية مكونــة مــن مــوظفي االشــرتاء أنفســهم يف أوقــات خمتلفــة مــع مــوردين أو 
  مقاولني خمتلفني.
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إىل آلية موافقـة مسـبقة مـن أجـل اسـتخدام طريقـة االشـرتاء وإذا اشُرتعت األحكام الداعية   -٧
ــــوائح وجــــب )28(هــــذه، ــــنظم ل ــــازات املمنوحــــةاالشــــرتاء  أن ت يف إجــــراءات االشــــرتاء لســــلطة  االمتي

ـــة املشـــرتعة يف القـــانون، وال ســـيما إذا كانـــت هـــذه  االمتيـــازات ستســـقط املوافقـــة الـــيت تعينهـــا الدول
ســتمتد لتشــمل  ماملوافقــة علــى اســتخدام طريقــة االشــرتاء هــذه أعلــى اجلهــة املشــرتية  عنــد حصــول

تنــاول اإلجــراءات. وينبغــي للــوائح االشــرتاء،  أســلوبشــراف علــى أيضــاً شــكًال مــا مــن أشــكال اإل
لـــدى معاجلتهـــا هـــذه املســـائل، أن تـــويل اهتمامـــا خاصـــا للحاجـــة إىل تفـــادي تضـــارب املصـــاحل يف 

ها ُسـنف ةُ منحـت اجلهـحـدث مـثًال أن  هذه املرحلة ويف املراحـل الالحقـة مـن إجـراءات االشـرتاء إذا
قــة، مث وافقــت الحقــا علــى بــدء نفــاذ عقــد االشــرتاء أو اشــرتكت علــى اســتخدام هــذه الطري ةَ املوافقــ

  ناشئة عن إجراءات االشرتاء. يف استعراض مطالبات
أعــاله واجلوانــب املعينــة  القســم الرابــعواالعتبــارات املثــارة فيمــا يتعلــق بطرائــق االلتمــاس يف   -٨

احملـــــدودة وطلـــــب  أعـــــاله يف ســـــياق املناقصـــــة القســـــم الســـــادسمـــــن االلتمـــــاس املباشـــــر املثـــــارة يف 
ذات صــلة بــإجراءات طلــب االقرتاحــات املقــرتن حبــوار. ولــذلك ينبغــي هــي كلهــا أمــوٌر االقرتاحــات 

  للوائح االشرتاء أن تعاجلها يف سياق طريقة االشرتاء هذه أيضا.
اب أدىن عـــروض وينبغـــي للـــوائح االشـــرتاء أن توصـــي بـــاملوردين أو املقـــاولني الثالثـــة أصـــح  -٩

لمـــوردين أو املقـــاولني الــذين ســـوف ُتطلـــب لاألقصــى  العـــدديتقـــرر  عنــدماو  ؛معهـــملُيجــرى احلـــوار 
األقصـى املزمـع أن ُيسـمح  العـددمنهم االقرتاحات، جيب أن يكون هـذا العـدد األقصـى أعلـى مـن 

لـــه باملشــــاركة يف مرحلــــة احلــــوار، وذلــــك متكينــــاً للجهـــة املشــــرتية مــــن أن ختتــــار مــــن جمموعــــة كبــــرية 
  لمشاركة يف مرحلة احلوار.أنسب املرشحني ل

ويف الوقـــت نفســـه، ينبغـــي للـــوائح االشـــرتاء أن تتنـــاول املواقـــف الـــيت ال يُقـــدم فيهـــا ســـوى   -١٠
منــع اجلهــة املشــرتية  عندئــذ ينبغــياقــرتاح واحــد أو اقرتاحــني مــن االقرتاحــات املســتوفية للمتطّلبــات: 

  اجلهــــــــــة املشــــــــــرتية  ن ألمــــــــــن االســــــــــتمرار يف مباشــــــــــرة إجــــــــــراءات االشــــــــــرتاء يف تلــــــــــك احلــــــــــاالت 
حــىت ايــة مرحلــة احلــوار إذ ال  يةقاعــدة التنافســالعلــى أيــة حــال وســيلة تكفــل ــا بقــاء  ال متلــك

  ُمينع املوردون أو املقاولون من االنسحاب يف أي وقت من احلوار.
وز وينبغي للوائح االشرتاء أن تدرج مجيـع األسـباب مبقتضـى قـانون الدولـة املشـرتعة الـيت جيـ  -١١

مبقتضـــاها أن تســـتبعد اجلهـــة املشـــرتية املـــوردين أو املقـــاولني مـــن مواصـــلة املشـــاركة يف احلـــوار أو أن 
حتيــــل إىل تلــــك األســــباب، مــــع مراعــــاة أن القــــانون النمــــوذجي ال ميــــنح اجلهــــة املشــــرتية حقــــاً غــــري 

                                                           
)) ٢( ٣٠من التعليق على شروط استخدام طلب االقرتاحات املقرتن حبوار (املادة  ٥انظر يف هذا الصدد الفقرة   )28(  

  يف الدليل.
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رى، مـثًال، أن ذاك مشروط يف إاء حوار تنافسي مـع مـورد أو مقـاول مـا ـرد أن اجلهـة املشـرتية تـ
املـــورد أو املقـــاول لـــيس لديـــه فرصـــة حقيقيـــة للفـــوز بالعقـــد. ومـــن ناحيـــة أخـــرى، جيـــب اســـتبعادهم 

(بســبب تقــدمي إغــراءات أو مــن جــراء مزيــة تنافســية غــري منصــفة أو   ٢١أحكــام املــادة  اســتناداً إىل
)، أو إذا حــادوا بدرجــة  مــثالً  يف حالــة إفالســهم( إذا فقــدوا أهليــتهمبســبب تضــارب املصــاحل)، أو 

ــــة كبــــرية خــــالل  ــــل الشــــيء مرحل ــــات االشــــرتاء األساســــية (مث احلــــوار عــــن احلــــد األدىن مــــن متطّلب
موضــوع االشــرتاء، أو املتطلبــات الــدنيا، أو املتطلبــات احملــددة باعتبارهــا ليســت موضــوع احلــوار يف 

  بداية عملية االشرتاء).
تلـــك احلـــاالت علـــى اجلهـــة املشـــرتية أن ختطـــر  وجيـــوز للـــوائح االشـــرتاء أن تشـــرتط يف مجيـــع  -١٢

القاضــي بإـاء احلـوار معهــم وتُقـّدَم األســباب الداعيـة إىل اختاذهــا املـوردين أو املقـاولني فــورا بقرارهـا 
كمــــا أـــا قـــد تشــــرتط علـــى اجلهــــة املشـــرتية أن تـــزود املــــوردين أو املقـــاولني يف بدايــــة  هـــذا القـــرار.

عــن األســس الــيت ُتطاَلــب اجلهــة املشــرتية مبوجبهــا قانونــاً باســتبعادهم إجــراءات االشــرتاء مبعلومــات 
  من عملية االشرتاء.

ع حتســـني ختطـــيط عمليـــة االشـــرتاء حبيـــث تـــزداد إمكانيـــة جّ الشـــرتاء أن تشـــوينبغـــي للـــوائح ا  -١٣
أن حتــدد يف طلــب االقرتاحــات جــدوال زمنيــا بــاجلهــة املشــرتية  إلــزامالتنبــؤ ــا، وخصوصــا مــن خــالل 

يتـــيح للجــانبني تكــوين فكــرة أفضــل عـــن توقيــت خمتلــف املراحــل وعّمـــا ريا مــن أجــل اإلجــراء تقــدي
 وخـرباء ووثـائق وتصـاميم ومـا إىل ذلـك).  نيكل منها مـن مـوارد ذات صـلة (مـوظف  ينبغي إتاحته يف

كما جيوز للوائح االشـرتاء أن تشـرتط علـى اجلهـة املشـرتية حتديـد الفـرتة الزمنيـة القصـوى الـيت ينبغـي 
  من املوردين أو املقاولني أن يكّرسوا وقتهم ومواردهم هلذا الغرض. خالهلان يُتوقع أ

نطــــاق تعــــديل أحكــــام االشــــرتاء علــــى املفروضــــة ح القيــــود ّضــــوينبغــــي للــــوائح االشــــرتاء أن تو   - ١٤
وشــروطه املنصــوص عليهــا يف بدايــة إجــراءات االشــرتاء أثنــاء احلــوار، مــع مراعــاة أن املرونــة يف إدخــال 

فـــرض قيـــود مفرطـــة مـــن شـــأنه أن  ن ملالزمـــة لطريقـــة االشـــرتاء هـــذه، وأمـــن الســـمات اهـــي تعـــديالت ال
الغــرض املنشــود مــن إجــراءات االشــرتاء هــذه. وقــد تُــربر احلاجــة إىل إدخــال تعــديالت يف ضــوء  يقــوض

  احلوار، ولكن أيضاً يف ضوء ظروف ال صلة هلا باحلوار (كالتدابري اإلدارية).
ميكـن قبوهلـا والتعـديالت  باألمثلة العملية التعـديالت الـيت ّني لوائح االشرتاء أن تبعلى  ني ويتع  - ١٥

أن تكـون أي تعــديالت  ينبغـي). وبصـفة عامـة، ٩( ٤٩يف ضـوء متطلبـات املـادة قبوهلـا  الـيت ال ميكـن
مســـموحا ـــا إال إذا أُدخلـــت علـــى أحكـــام وشـــروط أساســـية لالشـــرتاء ال بـــد أن يـــؤدي تعـــديلها إىل 

(الشــيء موضــوع االشـــرتاء، ومعــايري التأهيــل والتقيــيم، واملتطلّبــات الـــدنيا، وأي  ةعمليــة اشــرتاء جديــد
  عناصر تستبعدها اجلهة املشرتية صراحة من احلوار يف بداية االشرتاء).
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لـوائح االشـرتاء أن تـدرج تـدابري عمليـة ـدف حتقيـق معاملـة منصـفة ومتسـاوية  وجيب على  -١٦
ملشــاركني أثنــاء احلــوار. وباإلضــافة إىل التــدابري احملــددة يف القــانون النمــوذجي نفســه وعادلــة جلميــع ا

ــــزامن نفــــس ممثلــــي اجلهــــة املشــــرتية  الــــيت تــــنص مــــثًال علــــى( ونفــــس أن ُجيــــري احلــــوار علــــى حنــــو مت
املعنيــني بتوزيــع الوثــائق واملعلومــات ذات الصــلة علــى املــوردين أو املقــاولني املشــاركني)،  األشــخاص

مــن قبيــل ضــمان ختصــيص نفــس القــدر مــن الوقــت غــي أن حتــدد لــوائح االشــرتاء تــدابري أخــرى، ينب
مــن أجــل حتديــد الواجــب اتباعهــا لبحــث املوضــوع ذاتــه مــع املشــاركني علــى حنــو متــزامن، والقواعــد 

  تسلسل االجتماعات املعقودة مع خمتلف املشاركني.
مفاوضــات بعــد تقــدمي أفضــل العــروض إجــراء  حظــر ن أن توضــح لــوائح االشــرتاء أ وينبغــي  -١٧

رهنــا بــالقيود   ١٦النهائيــة ال يشــمل إمكانيــة الســعي إىل احلصــول علــى إيضــاحات مبقتضــى املــادة 
الـــيت تفرضـــها تلـــك املـــادة، مثـــل حظـــر تغيـــري الســـعر أو معلومـــات جوهريـــة أخـــرى يف إطـــار عمليـــة 

  اإليضاح.
رتية أن تســــجل وحتفــــظ كتابيــــا لــــوائح االشــــرتاء أن تشــــرتط علــــى اجلهــــة املشــــ وجيــــب علــــى  -١٨

  تفاصيل احلوار مع كل مورد أو مقاول.
    

    طلب االقتراحات المقترن بمفاوضات متعاقبة    
ينبغي أن تساعد لـوائح االشـرتاء اجلهـة املشـرتية يف تقيـيم الظـروف الـيت تسـتدعي اسـتخدام   -١

اشــرتاء ها النــاجح، كمــا يف أمثلــة علــى اســتخداماللــوائح طريقــة االشــرتاء هــذه. ومــن املفيــد أن تقــدم 
فحـــص وتقيـــيم اخلصـــائص التقنيـــة والنوعيـــة وخصـــائص  ميكـــن بـــل يلـــزمأشـــياء أكثـــر تعقيـــداً حيـــث 

األداء لالقرتاحــــات علــــى حنــــو منفصــــل عــــن النظــــر يف اجلوانــــب املاليــــة لالقرتاحــــات، وحيــــث يلــــزم 
وانــــب تلــــك إجــــراء مفاوضــــات بشــــأن اجلوانــــب التجاريــــة أو املاليــــة لالقرتاحــــات؛ فقــــد تنطــــوي ج

االقرتاحـــات علـــى عـــدد هائـــل مـــن املتغـــريات علـــى حنـــو يتعـــذر معـــه توقـُعهـــا وحتديـــُدها بالكامـــل يف 
 أمـــا إذا اقتضـــتمســـتهل عمليـــة االشـــرتاء ويســـتوجب صـــقَلها واالتفـــاَق عليهـــا أثنـــاء املفاوضـــات. 

ال جيــــوز اســــتخدام طريقــــة فــــمفاوضــــات بشــــأن جوانــــب أخــــرى مــــن االقرتاحــــات،  ءَ إجــــرا ةُ الضـــرور 
  االشرتاء هذه. وتشمل األمثلة على استخدام طريقة االشرتاء هذه عمليا اخلدمات االستشارية.

أعــاله وجوانــب معينــة  القســم الرابــعواالعتبــارات املثــارة فيمــا يتعلــق بطرائــق االلتمــاس يف   -٢
ـــــارة يف  ـــــب  القســـــممـــــن االلتمـــــاس املباشـــــر مث الســـــادس أعـــــاله يف ســـــياق املناقصـــــة احملـــــدودة وطل

ذات صلة بـإجراءات طلـب االقرتاحـات املقـرتن مبفاوضـات متعاقبـة. ولـذلك هي كلها حات االقرتا
  ينبغي للوائح االشرتاء أن تعاجلها يف سياق طريقة االشرتاء هذه أيضا.
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ومجيع مراحل هذه الطريقة يف االشرتاء اليت تسبق مرحلة املفاوضـات هـي ذاـا الـيت تتضـمنها   - ٣
قـرتن بتفـاوض. ولـذلك ينبغـي للـوائح االشـرتاء أن تعـاجل املسـائل املثـارة طريقة طلب االقرتاحات غـري امل

  السادس أعاله يف سياق طريقة االشرتاء هذه أيضا. القسميف السياق ذي الصلة يف 
وينبغـــي للـــوائح االشـــرتاء أن توضـــح الغـــرض مـــن املفاوضـــات املعقـــودة وطبيعتهـــا يف طريقـــة   -٤

ــا قــد ال تتعلــق ســوى جبوانــب جتاريــة أو ماليــة لالقرتاحــات وأــا تُعقــد االشــرتاء هــذه، وخصوصــا  أ
ــــــة طلــــــب   ال تزامنيــــــاً  اً تعاقبيــــــ كمــــــا يف املفاوضــــــات التنافســــــية علــــــى ســــــبيل املثــــــال. وكمــــــا يف حال

ــــوائح االشــــرتاء بوضــــوح نطــــاق اخلصــــائص  ينبغــــياالقرتاحــــات غــــري املقــــرتن بتفــــاوض،  أن حتــــدد ل
"جوانبهــــا  نعــــعلـــى حنــــو منفصـــل ص "املتعلقــــة بـــاألداء" لالقرتاحــــات "التقنيـــة والنوعيــــة" واخلصـــائ

املالية". وترد أمثلة عملية علـى عناصـر االقرتاحـات الـيت قـد تنـدرج ضـمن فئـة أو أخـرى يف التعليـق 
  )29(على طلب االقرتاحات غري املقرتن بتفاوض وعلى طريقة االشرتاء هذه يف الدليل.

لــى الشــرط الــوارد يف القــانون بأنــه ال ميكــن إرســاء عقــد د لــوائح االشــرتاء عّكــوجيــب أن تؤ   -٥
اشـــرتاء علـــى مـــورد (مـــوردين) أو مقـــاول (مقـــاولني) ممـــن أُيـــت معهـــم املفاوضـــات. ويبـــني التعليـــق 

تقــرر عنــدما اجلهــة املشـرتية أن تراعيهـا  ينبغــيعلـى طريقــة االشـرتاء هــذه يف الـدليل االعتبــارات الـيت 
 اء املفاوضات مع املور30(د أو املقاول األفضل أو األعلى ترتيبا.إ(  

انضباط كل مـن املـوردين أو وقد يلزم أن تنص لوائح االشرتاء على تدابري عملية تشجع على   - ٦
املقاولني واجلهات املشرتية حبيث يتفاوض الطرفان حبسن نية. وجيوز للـوائح االشـرتاء أن تتضـمن أيضـا 

اجلهـة املشـرتية  إلـزامَ فاوضي للجهة املشرتية. وقد تتضمن تلـك التـدابري تدابري دف إىل تعزيز املركز الت
  أجل التفاوض يف وثائق االلتماس. أن حتدد فرتة منب

   

                                                           
واملسائل السياساتية الرئيسية فيما خيص طلب االقرتاحات غري الوصف العام  من التعليق يف الدليل على ٢الفقرة   )29(  

  ).٥٠(املادة  االقرتاحات املقرتن مبفاوضات متعاقبةمن التعليق على إجراءات طلب  ٣املقرتن بتفاوض، والفقرة 
  ).٥٠بة (املادة من التعليق على إجراءات طلب االقرتاحات املقرتن مبفاوضات متعاق ٧إىل  ٤الفقرات من   )30(  
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    التفاوض التنافسي    
لطريقــة االشــرتاء هــذه، الــيت د علــى الطــابع االســتثنائي ّكــلــوائح االشــرتاء أن تؤ  جيــب علــى  -١

ــــل علــــى االشــــرتاء مــــن مصــــد ر واحــــد مــــىت أمكــــن يف حــــاالت االســــتعجال ووقــــوع  ميكــــن أن تُفض
كـوارث ومـن أجـل محايـة املصـاحل األمنيـة األساسـية للدولـة املشـرتعة. وال ميكـن اعتبارهـا بـديًال عــن 

  أية طريقة اشرتاء أخرى متاحة مبقتضى القانون النموذجي.
حـاالت يف  لوائح االشـرتاء أن تشـرتط علـى اجلهـة املشـرتية أن تنظـر أوال، حـىت وجيب على  -٢

ـــــة املشـــــرتعة، يف اســـــتخدام  االســـــتعجال ووقـــــوع كـــــوارث ومحايـــــة املصـــــاحل األمنيـــــة األساســـــية للدول
 املناقصــــة املفتوحــــة أو أيــــة طريقــــة اشــــرتاء تنافســــية أخــــرى. وعنــــدما ختلــــص اجلهــــة املشــــرتية إىل أن

ء األفضــلية يف إعطــادائمــا  تنظــراســتخدام الطرائــق التنافســية األخــرى غــري ممكــن عمليــا، عليهــا أن 
االشـــرتاء مـــن مصـــدر واحـــد، مـــا مل ختلـــص إىل اســـتخدام املفاوضـــات التنافســـية علـــى الســـتخدام 

وجــود حاجــة عاجلــة قصــوى أو إىل وجــود ســبب خمتلــف آخــر يــربر اســتخدام طريقــة االشــرتاء مــن 
مـن القـانون النمـوذجي  (أي، علـى سـبيل املثـال،  ٣٠مـن املـادة  )٥(مصدر واحد مبوجب الفقـرة 

  ، أو وجود حقوق حصرية).ةتنافسي قاعدةجود عدم و 
كـــأن تكـــون وينبغـــي أن تبـــني لـــوائح االشـــرتاء أمثلـــة حتـــتم اســـتخدام طريقـــة االشـــرتاء هـــذه،   -٣

هنــــاك حاجــــة إىل إمــــدادات طبيــــة أو غــــري طبيــــة عاجلــــة إثــــر وقــــوع كارثــــة طبيعيــــة، أو حاجــــة إىل 
هـــذه  ن ح أّضــأن تو  بغــي هلــاويناســتبدال قطعــة وقــع فيهــا عطـــل مــن معــدات مســتخدمة بانتظـــام. 

الطريقة ال ميكن اسـتخدامها إذا كـان الطـابع العاجـل يُعـزى إىل عـدم ختطـيط االشـرتاء أو إىل اختـاذ 
. وجيــب أن توضــح لــوائح االشــرتاء إجــراءات أخــرى (أو عــدم اختاذهــا) مــن جانــب اجلهــة املشــرتية

طــابع العاجـــل حبــد ذاتـــه. وبعبـــارة نطــاق االشـــرتاء بواســطة هـــذه الطريقــة يتحـــدد مباشــرة تبعـــا لل ن أ
أخرى، إذا كانت هنـاك حاجـة عاجلـة لقطعـة مـن معـدات، وإذا كانـت هنـاك حاجـة متوقعـة لعـدة 

إال فيمــــا خيــــص  التنافســــي طريقــــة التفــــاوضقطــــع أخــــرى مــــن الــــنمط ذاتــــه، ال ميكــــن اللجــــوء إىل 
  القطعة الالزمة على الفور.

ضـــــافية مـــــن أجـــــل اســـــتخدام التفـــــاوض وجيـــــوز للـــــوائح االشـــــرتاء أن تفـــــرض أي شـــــروط إ  -٤
مــــن قبيــــل: حتديــــد قواعــــد معينـــة التنافســـي. فهــــي قــــد تشــــرتط أن تتخـــذ اجلهــــة املشــــرتية خطــــوات 

وإعـداد وثــائق  وإجـراءات أساســية إلجـراء املفاوضــات للمسـاعدة علــى كفالـة ســريها بطريقـة فعالــة؛
لشـيء املـراد اشـرتاؤه، شىت تستخدم كأساس للمفاوضات، مبا يف ذلك الوثـائق الـيت تعـرض وصـفا ل

وطلـــب قيـــام املـــوردين أو املقـــاولني الـــذين تتفـــاوض معهـــم  واألحكـــام والشـــروط التعاقديـــة املرغوبـــة؛
  بتقدمي أسعارهم مفصلة بنداً بنداً لتمكني اجلهة املشرتية من مقارنة العروض.
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اس يف طريقـــة االلتمـــ ن وااللتمـــاس املباشـــر مســـة متأصـــلة يف طريقـــة االشـــرتاء هـــذه نظـــرا أل  -٥
ـه إىل عـدد حمـدود مـن املـوردين أو املقـاولني الـذين حتـددهم اجلهـة املشـرتية. وهـو  االشرتاء هـذه موج

الســـادس أعـــاله يف ســـياق املناقصـــة احملـــدودة  القســـميثـــري قضـــايا مماثلـــة للقضـــايا الـــيت نوقشـــت يف 
ــــائج نشــــر إشــــعار مســــبق باالشــــرتاء، وخصوصــــا ظهــــور  مــــوردين أو وطلــــب االقرتاحــــات، مثــــل نت

ســلوك  الــيت تكفــل اتبــاعليــات اآلمقــاولني غــري معــروفني يطلبــون املشــاركة يف التفــاوض التنافســي، و 
اختيــار املـــوردين أو املقـــاولني. وينبغــي تنـــاول تلـــك املســائل يف لـــوائح االشـــرتاء يف عنـــد غــري متييـــزي 

  سياق طريقة االشرتاء هذه أيضا.
اشـرتاط نشـر إشـعار ش بصـورة خاصـة االسـتثناءات مـن لوائح االشرتاء أن تنـاق وجيب على  -٦

 طريقـــة التفـــاوضُمســـَبق باالشـــرتاء يف حالـــة االلتمـــاس املباشـــر نظـــرا ألـــا تتصـــل بشـــروط اســـتخدام 
يف حـــاالت  تلـــك الطريقـــةم اجلهـــة املشـــرتية بنشـــر هـــذا اإلشـــعار عنـــدما تســـتخدم زَ التنافســي. وال تُلـــ

التنافسـي مـن  التفـاوضند اللجوء إىل االشـرتاء بواسـطة عاجلة، لكنها قد تقّرر نشره رغم ذلك. وع
أجــل محايــة املصــاحل األمنيــة األساســية للدولــة، يكــون اإلشــعار املســبق باالشــرتاء مطلوبــا رهنــا بــأي 
اسـتثناءات قائمـة علـى السـرّية قــد تكـون منطبقـة مبوجـب األحكــام القانونيـة للدولـة املشـرتعة. فعلــى 

ات سرّية يف عملية اشـرتاء تتطلـب محايـة املصـاحل األمنيـة األساسـية سبيل املثال، قد تستخدم معلوم
للدولة؛ ويف هذه احلالة ميكن أن يؤذن للجهة املشرتية أو ُيشرتط عليها (مبقتضـى لـوائح االشـرتاء أو 

بشأن عملية االشـرتاء املعنيـة.  عليناألحكام القانونية األخرى للدولة املشرتعة) أالّ تنشر أي إشعار 
إىل أحكـــام أخـــرى يف قـــانون  ُحتيـــلأن تبـــني لـــوائح االشـــرتاء ذلـــك اإلذن أو االشـــرتاط أو أن  وجيـــب

  الدولة املشرتعة يبني فيها ذلك اإلذن أو االشرتاط.
وجيــوز للــوائح االشــرتاء أن توصــي بالــدخول يف مفاوضــات مــع ثالثــة مــوردين أو مقــاولني   -٧

  على األقل لضمان حتقيق تنافس فّعال.
ح الغـــرض مـــن املفاوضـــات وطبيعتهـــا يف طريقـــة االشـــرتاء ّضـــغـــي للـــوائح االشـــرتاء أن تو وينب  -٨

أن املفاوضات قـد تتعلـق بـأي جانـب مـن جوانـب املقرتحـات، وأـا تنطـوي علـى هذه، وخصوصا 
بالتعاقـــــب كمـــــا يف طلـــــب االقرتاحـــــات املقـــــرتن مبفاوضـــــات  المســـــاومة وينبغـــــي عقـــــدها بـــــالتزامن 

  متعاقبة.
لـوائح االشـرتاء إىل مجيـع الضـمانات يف القـانون النمـوذجي  حتيـلمـن املفيـد أن وقد يكون   -٩

الشـــــفافية واملعاملــــة املنصــــفة واملتســـــاوية والعادلــــة للمشــــاركني يف االشـــــرتاء  كفالــــةالــــيت ــــدف إىل  
بواســــطة طريقــــة االشــــرتاء هــــذه. وباإلضــــافة إىل املتطلبــــات احملــــددة يف القــــانون النمــــوذجي نفســــه، 

سياق طريقـة االشـرتاء هـذه (علـى سـبيل املثـال تلـك املتعلقـة بتوزيـع الوثـائق واملعلومـات وحتديدا يف 
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ذات الصـــلة علــــى املـــوردين أو املقــــاولني املشــــاركني)، فإـــا تتضــــمن شــــرط مســـك ســــجل مفصــــل 
ومتكـــني إلجـــراءات االشـــرتاء، تُـــدرج فيـــه تفاصـــيل املفاوضـــات مـــع كـــل مـــورد أو مقـــاول مشـــارك، 

. وينبغـــي ٢٥االطـــالع علـــى هـــذا الســـجل، وفـــق مـــا تـــنص عليـــه املـــادة  املقـــاولني مـــن املـــوردين أو
فرصـــة متســاوية للمشــاركة يف املفاوضـــات  إتاحــةللــوائح االشــرتاء أن حتــدد ضـــمانات أخــرى، مثــل 

التنافســـي. كمــا ميكــن أن تــنص علـــى تــدابري عمليــة، مــن قبيـــل  إىل التفــاوضمجيــع املــدعوين  أمــام
لوقت لبحـث املوضـوع ذاتـه مـع املشـاركني علـى حنـو متـزامن، وأن تكـون ختصيص نفس القدر من ا

قواعــــد حتديـــــد تسلســــل االجتماعـــــات املعقـــــودة مــــع خمتلـــــف املشـــــاركني، واملــــدة القصـــــوى ملرحلـــــة 
املفاوضــات، واإلطــار الــزمين للتفــاوض مــع كــل مــورد أو مقــاول مبينــة يف وثــائق االلتمــاس. وميكــن 

كــأن حيضــر املفاوضــات أشــخاص مــن خــارج   إشــرافيةء اختــاذ تــدابري أيضــا أن تشــرتط لــوائح االشــرتا
هيكــل اجلهــة املشــرتية لإلشــراف علــى العمليــة. كمــا ميكــن أن تشــرتط تشــكيل جلنــة تفاوضــية وأن 

  حتدد قواعد تكوينها وعملها.
أن تتضــمن لــوائح االشــرتاء تــدابري ــدف إىل كفالــة أن تعامــل اجلهــة املشــرتية مجيــع  وجيــب  -١٠
 بــأن  إلـزام اجلهـة املشـرتيةدين أو املقـاولني املشـاركني علـى قـدم املسـاواة. وتتضـمن تلـك التـدابري املـور

ــــع املــــوردين أو  ــــة كتابيــــا، وأن تبلغــــه بصــــورة متزامنــــة إىل مجي تصــــدر طلــــب أفضــــل العــــروض النهائي
قـــت معلومـــات بشـــأن انتهـــاء املفاوضـــات والو  مجـــيعهماملقـــاولني املشـــاركني حبيـــث ميكـــن أن يتلقـــوا 
  املتاح هلم إلعداد أفضل عروضهم النهائية.

وكمـــا هـــي احلـــال بالنســـبة إىل طرائـــق اشـــرتاء أخـــرى تنطـــوي علـــى مرحلـــة أفضـــل العـــروض   -١١
أن تتنـاول لـوائح االشـرتاء الفـروق بـني حظـر التفـاوض التـايل لتقـدمي أفضـل العـروض  جيـبالنهائية، 

حكــــام وشــــروط أفضــــل العــــروض النهائيــــة وإمكانيــــة طلــــب إيضــــاحات وتفســــريات فيمــــا خيــــص أ
  من القانون النموذجي. ١٦النهائية مبقتضى املادة 

    
    االشتراء من مصدر واحد    

ن تــدابري حتــول دون جلــوء اجلهــة املشــرتية إىل االشــرتاء م تتضــلــوائح االشــرتاء أن  جيــب علــى  -١
  من مصدر واحد عندما يتسىن االشرتاء بواسطة طرائق اشرتاء أخرى.

ائح االشرتاء أن تتناول حـاالت خمتلفـة تـؤدي إىل اسـتخدام االشـرتاء مـن مصـدر وينبغي للو   -٢
(أ) عنــدما قــد ال توجــد موضــوعيا بــدائل لالشــرتاء مــن مصــدر واحــد، كــأن ال يوجــد واحــد، مثــل: 

ـــا ألن لـــدى ذلـــك املـــورد أو  د أو مقـــاول واحـــد قـــادر علـــى تـــوفري الشـــيء املطلـــوب، إمســـوى مـــور
ـــــاً حصـــــر  ية يف الشـــــيء موضـــــوع االشـــــرتاء أو ألســـــباب أخـــــرى تؤكـــــد هـــــذه الصـــــفة املقـــــاول حقوق
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ـــة املشـــرتعة باســـتخدام االشـــرتاء مـــن مصـــدر واحـــد أو  احلصـــرية؛ و(ب) حيثمـــا يـــأذن قـــانون الدول
ــــذ  ــــال مــــن أجــــل تنفي ــــةيشــــرتطه ألســــباب أخــــرى، علــــى ســــبيل املث ــــة سياســــات الدول -االجتماعي

. وإضــافة إىل تلــك األســباب املوضــوعية واملــأذون األمنيــة األساســية مصــاحلهااالقتصــادية أو محايــة 
 عـدما من أجل استخدام االشـرتاء مـن مصـدر واحـد، فـإن غيـاب التخطـيط السـليم لالشـرتاء أو 

قـــدرة اجلهـــة املشـــرتية علـــى النظـــر يف طرائـــق أو أدوات بديلـــة واســـتخدامها قـــد يكـــون الســـبب يف 
  استخدام االشرتاء من مصدر واحد.

االشرتاء من مصدر واحد بسبب غياب أي بديل، جيـب أن حتـدد لـوائح  وحيثما ُيستخدم  -٣
اجلهـــة  تتـــذرع بـــهق ممـــا إذا كـــان الســـبب الـــذي قـــالتح تكفـــلتـــدابري يف شـــرح  ُتســـهباالشـــرتاء أو 

املشرتية من أجل استخدام االشرتاء من مصدر واحد له بالفعـل مـا يـربره موضـوعيا. ومـن بـني تلـك 
مســبق بشــأن االشــرتاء مــن مصــدر واحــد كضــمانة أساســية:  علــينعار إشــالتــدابري اشــرتاط إصــدار 

فهــو خيتــرب مــدى صــحة افــرتاض اجلهــة املشــرتية وجــوَد مــورد أو مقــاول حصــري، ممــا يعــزز عنصــري 
الشــفافية واملســاءلة بشــأن هــذا اجلانــب مــن عمليــة االشــرتاء. وقــد حتــدد لــوائح االشــرتاء مــدة دنيــا 

 ذلـــك اإلشـــعار يـــة بـــدء إجـــراءات االشـــرتاء وتـــدعو إىل توزيـــعلنشـــر مثـــل ذلـــك اإلشـــعار قبـــل إمكان
أن تشــرتط لـوائح االشـرتاء إجـراء عمليــة اشـرتاء أخـرى باسـتخدام طريقــة  وجيـبعلـى أوسـع نطـاق. 

مـــربر االشـــرتاء مـــن مصـــدر  ن ون أو مقـــاولون إضـــافيون نظـــرا ألاشـــرتاء أخـــرى حيثمـــا يظهـــر مـــورد
صــياغة املّتبعــة يف مارســات املري األخــرى التحقــق مــن واحــد يســقط يف تلــك احلالــة. وتشــمل التــداب

علـى حنـو حيصـر السـوق املعنيـة، حصـراً صـياغة ضـيقة لشيء موضوع االشرتاء (قد تصـاغ ا أوصاف
و بقصـــد). مفـــتعًال، يف مصـــدر واحـــد؛ وهـــذا قـــد يشـــجع االحتكـــار والفســـاد، ســـواء بغـــري قصـــد أ

ـــــــوائح االشـــــــرتاء اســـــــتخدام جّ وهلـــــــذا الســـــــبب ميكـــــــن أن تشـــــــ أوصـــــــاف وظيفيـــــــة (مواصـــــــفات ع ل
  ).املخرجاتاألداء/

وحيثمـــا يـــأذن قـــانون الدولـــة املشـــرتعة باســـتخدام االشـــرتاء مـــن مصـــدر واحـــد أو يشـــرتطه   -٤
ــ ينبغــيألســباب أخــرى،  الصــلة مــن أجــل االســتخدام  ير لــوائح االشــرتاء تطبيــق الشــرط ذأن تفس

  وحدوده، من قبيل:
) (ب) مـــــــن القـــــــانون ٥( ٣٠ادة يف ســـــــياق شـــــــرط االســـــــتخدام املبـــــــني يف املـــــــ  (أ)  

احلاجــة العاجلــة  ن ح أّضــصــوى، جيــوز للــوائح االشــرتاء أن تو النمــوذجي، وهــو احلاجــة العاجلــة الق
جيب أن تكون قصـوى إىل حـد يصـبح معـه إجـراء مفاوضـات مـع أكثـر مـن مـورد أو مقـاول، ومـن 

 التفـــاوضهـــي احلـــال يف التنافســـي، أمـــراً غـــري ممكـــن عمليـــا. وكمـــا  طريقـــة التفـــاوضمثّ اســـتخدام 
التنافســـي، فــــإن ضــــرورة ربــــط نطــــاق االشــــرتاء بوجـــود حاجــــة عاجلــــة قصــــوى ســــتحّد مــــن مقــــدار 

طريقــة: ينبغــي أن تقتصــر الكميــة املشــرتاة بواســطة هــذه الاألشــياء الــيت ميكــن اشــرتاؤها باســتخدام 
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لــــى ســــبيل إجــــراءات الطــــوارئ حصــــراً علــــى االحتياجــــات الناشــــئة عــــن حالــــة الطــــوارئ املعنيــــة. فع
ــا احلاجــة  املثــال، قــد تنشــأ عقــب وقــوع كارثــة مــا حاجــة فوريــة إىل ميــاه نظيفــة وإمــدادات طبيــة؛ أم
إىل مالجئ شبه دائمة، اليت قد تنشأ أيضا عـن الكارثـة نفسـها، فقـد ال تكـون علـى هـذا املسـتوى 

  من االستعجال وميكن اشرتاؤها بطرائق أخرى؛
) (ج)، وهـو احلاجـة إىل توحيـد ٥( ٣٠يف املادة  ويف سياق شرط االستخدام املبني  (ب)  

أن تـنص  جيـباملواصفات أو إىل التوافق مع السلع أو املعدات أو التكنولوجيا أو اخلـدمات املوجـودة، 
.  يكــون االشــرتاء يف هــذه احلــاالت حمــدوداً كميــاً وزمنيــاً  الــيت تقضــي بــأنقاعــدة اللــوائح االشــرتاء علــى 

هـــذا الســبب جيـــب أن يكــون اســـتثنائيا بالفعــل؛ وإال فقـــد تـــدرج  ن أكمــا ينبغـــي أن تؤكــد أيضـــا علــى 
  احتياجات ناجتة يف واقع األمر عن سوء ختطيط االشرتاء من جانب اجلهة املشرتية؛

) (د)، وهــــو اللجــــوء إىل ٥( ٣٠املبــــني يف املــــادة ويف ســــياق شــــرط االســــتخدام   (ج)  
لـوائح االشـرتاء أن  جيـب علـىسـية للدولـة، االشرتاء من مصـدر واحـد حلمايـة املصـاحل األمنيـة األسا

مالئمـا إال إذا   لـيستوضح أن استخدام االشـرتاء مـن مصـدر واحـد بـدال مـن طريقـة اشـرتاء أخـرى 
اجلهــة املشــرتية إىل أن املعلومــات املعنيــة لــن  وخلصــتكــان االشــرتاء ُتســتخدم فيــه معلومــات ســرّية 

 طريقـــة اشـــرتاء أخـــرى، مبـــا يف ذلـــك طريقـــة  تتمتـــع مبســـتوى احلمايـــة الكـــايف يف حـــال اســـتخدام أي
أعـاله، ال  بـاء-القسـم الثـاينالتنافسـي. وكمـا ذُكـر يف  مثـل طريقـة التفـاوضاشرتاء استثنائية أخـرى 

اختـــاذ تـــدابري خاصـــة وفـــرض اشـــرتاطات خاصـــة مـــن بإىل اجلهـــات املشـــرتية  املمنـــوح اإلذننطبـــق ي
مح بــه لــوائح االشــرتاء أو أحكــام أخــرى يف أجــل محايــة املعلومــات الســرّية ســوى بالقــدر الــذي تســ

  قانون الدولة املشرتعة؛
)، وهـــــو اســـــتخدام هــــــ) (٥( ٣٠املبـــــني يف املـــــادة ســـــياق شـــــرط االســـــتخدام ويف   (د)  

لـوائح  جيـب علـىاقتصادية للدولة املشـرتعة، -االشرتاء من مصدر واحد تنفيذاً لسياسات اجتماعية
اس التعليقــات وتلّقيهــا، لكــي تتــيح فرصــة حقيقيــة إلبــداء االشــرتاء أن تتنــاول بالتفصــيل مرحلــة التمــ

علــى التســاؤل تــنص علــى احملتــوى األدىن لإلشــعار، وخصوصــا للتشــجيع هلــا أن  وينبغــيالتعليقــات. 
بشأن ما إذا مل يكن متاحا سـوى مـورد أو مقـاول واحـد، وذلـك مـن أجـل تفـادي إسـاءة اسـتخدام 

ابــاة مــورد أو مقــاول بعينــه. كمــا ينبغــي هلــا أن تــنّظم هــذا النــوع مــن االشــرتاء مــن مصــدر واحــد حمل
اجلوانـــب األخـــرى يف تلـــك األحكـــام: علـــى وجـــه اخلصـــوص اجلهـــات الـــيت ينبغـــي حتديـــداً التمـــاس 

ـــار مـــا  ـــة مـــثال) وأغـــراض أو آث مـــن  قـــد ُيســـاقتعليقاـــا (كالتعليقـــات الـــيت تبـــديها اتمعـــات احمللي
تشرتط على اجلهة املشرتية أن تفسـح مهلـة كافيـة بـني  تعليقات، خصوصا السلبية منها. وينبغي أن

باالشــرتاء وموعــد بــدء إجــراءات االشــرتاء، لتحليــل وتســجيل التعليقــات  العلــينتــاريخ نشــر اإلشــعار 
اليت يبديها أي فرد من أفراد عامة اجلمهور وتقدمي شروح عند الطلب. وإذا ُسّنت األحكام الداعية 
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 َوَجـبَ  )31(من أجل استخدام االشرتاء من مصدر واحـد هلـذا السـبب، إىل إجياد آلية موافقة مسبقة
االمتيـازات تسـقط عنـد سـلطة املوافقـة، وال سـيما إذا كانـت هـذه  امتيـازاتأن تنظم لوائح االشـرتاء 

ســتمتد لتشــمل أيضــاً  ماملوافقــة علــى اســتخدام طريقــة االشــرتاء هــذه أعلــى اجلهــة املشــرتية  حصــول
راف على طريقة تناول اإلجراءات. وينبغي للـوائح االشـرتاء، لـدى تنـاول شكًال ما من أشكال اإلش

هذه املسائل، أن تويل اهتماما خاصا للحاجة إىل تفادي تضارب املصاحل يف هـذه املرحلـة واملراحـل 
على استخدام هـذه  ةَ ها املوافقسُ نف ةُ منحت اجله حدث مثًال أن الالحقة من إجراءات االشرتاء إذا

ناشــئة  يف اسـتعراض مطالبـاتوافقـت الحقــا علـى بـدء نفــاذ عقـد االشـرتاء أو اشــرتكت الطريقـة، مث 
  عن إجراءات االشرتاء.

اجلهــة املشــرتية علــى النظــر يف  عــدم قــدرةوحيــث يكــون غيــاب التخطــيط الســليم لالشــرتاء أو   - ٥
ن أ جيــبطرائــق أو أدوات بديلــة واســتخدامها هــو الســبب يف اســتخدام االشــرتاء مــن مصــدر واحــد، 

تتنــاول لــوائح االشــرتاء تلــك األســباب مــن خــالل وضــع تــدابري ترمــي إىل التخطــيط الســليم لالشــرتاء 
وبناء القدرة املطلوبة للنظر يف بدائل عن االشرتاء مـن مصـدر واحـد واسـتخدامها. فعلـى سـبيل املثـال، 

يف احلـــاالت  مـــن شـــأن االتفاقـــات اإلطاريـــة املغلقـــة اخلاليـــة مـــن مرحلـــة تنـــافس ثانيـــة أن تفـــي بـــالغرض
وجـود احتياجـات حمـددة وحمتملـة  يف ظـلمربمة مسـبقاً تلك االتفاقات العاجلة القصوى عندما تكون 

تنشأ على حنو دوري أو يف غضون فرتة زمنية معينة. وميكن عقد االتفاقـات اإلطاريـة املفتوحـة بالنسـبة 
ة املغلقـــة مــن أجـــل املشــرتيات األكثـــر دة البســيطة بينمـــا تُعقــد االتفاقـــات اإلطاريــّحـــإىل املشــرتيات املو 

تعقيـــدا، اســـتباقا لالحتياجـــات العاجلـــة أو اإلمـــدادات اإلضـــافية مـــن املصـــدر نفســـه ألســـباب تتعلـــق 
بتوحيــد املواصــفات وحتقيــق التوافــق. وميكــن اســتخدام طلــب عــروض األســعار واملناقصــات اإللكرتونيــة 

 أصـناف متاحـة يف األسـواق يف احلـاالت تنشـأ احلاجـة إىل حينمـابدال من االشـرتاء مـن مصـدر واحـد 
تكــــون  مــــامحايــــة املصــــاحل األمنيــــة األساســــية للدولــــة املشــــرتعة. وحيثمــــن أجــــل العاجلــــة والطــــوارئ و 

املفاوضـــات ضـــرورية لكـــن ال ميكـــن اســـتخدام طرائـــق اشـــرتاء أكثـــر تنظيمـــا وشـــفافية، ينبغـــي اســـتخدام 
تنطــوي بطبيعتهــا علــى قــدر أكــرب مــن  ريقــةتلــك الطالتنافســي. ويرجــع ذلــك إىل أن  طريقــة التفــاوض

التنــافس مقارنــة باالشــرتاء مــن مصــدر واحــد وإىل أن أحكــام القــانون النمــوذجي الــيت تــنظّم إجــراءات 
التفاوض التنافسي أكثـر تنظيمـاً وشـفافيًة مـن تكفل ضمانات أكثر، مما جيعل هذا التفاوض التنافسي 

  من مصدر واحد. االشرتاء
اشــر مسـة متأصــلة مـن مســات طريقـة االشــرتاء هـذه نظــرا إىل أن االلتمــاس يف وااللتمـاس املب  -٦

طريقة االشرتاء هذه موجه إىل مـورد أو مقـاول واحـد حتـدده اجلهـة املشـرتية. وهـو يثـري قضـايا مماثلـة 
                                                           

)) يف ٥( ٣٠من التعليق على شروط استخدام االشرتاء من مصدر واحد (املادة  ٨انظر يف هذا الصدد الفقرة  )31(  
  الدليل.
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الســادس أعــاله يف ســياق املناقصــة احملــدودة وطلــب االقرتاحــات،  القســمللقضــايا الــيت نوقشــت يف 
شــر إشــعار مســبق باالشــرتاء، وخصوصــا ظهــور مــوردين أو مقــاولني يعرتضــون علــى ن عواقــبمثــل 

 جيــبأعــاله. وتلــك القضــايا  ٣اســتخدام االشــرتاء مــن مصــدر واحــد الــذي نــوقش أيضــا يف الفقــرة 
  أيضا. تناوهلا يف لوائح االشرتاء يف سياق طريقة االشرتاء هذه

سـتثناءات مـن اشـرتاط نشـر إشـعار لـوائح االشـرتاء أن تنـاقش بوجـه خـاص اال وجيـب علـى  -٧
ُمســـَبق باالشـــرتاء يف حالـــة االلتمـــاس املباشـــر نظـــرا لصـــلتها بـــبعض شـــروط اســـتخدام االشـــرتاء مـــن 
مصــدر واحــد. وال تُلــَزم اجلهــة املشــرتية بنشــر هــذا اإلشــعار عنــدما ُيســتخدم االشــرتاء مــن مصــدر 

رغـم ذلـك. وعنـد اللجـوء إىل واحد يف حاالت عاجلة تعقب وقوع كـوارث، لكنهـا قـد تقـّرر نشـره 
االشـــرتاء بواســـطة االشـــرتاء مـــن مصـــدر واحـــد مـــن أجـــل محايـــة املصـــاحل األمنيـــة األساســـية للدولـــة، 

اإلشـعار املسـبق باالشـرتاء رهنـا بـأي اسـتثناءات قائمـة علـى السـرّية قـد تكـون منطبقـة نشـر ُيشرتط 
قــد ُتســتخدم معلومــات ســرّية يف مبوجــب األحكــام القانونيــة للدولــة املشــرتعة. فعلــى ســبيل املثــال، 

عمليـــة اشـــرتاء تتطلـــب محايـــة املصـــاحل األمنيـــة األساســـية للدولـــة؛ ويف هـــذه احلالـــة ميكـــن أن يـــؤذن 
للجهــة املشــرتية أو ُيشـــرتط عليهــا (مبقتضـــى لــوائح االشـــرتاء أو األحكــام القانونيـــة األخــرى للدولـــة 

لــوائح االشــرتاء أن  وجيــب علــىاء املعنيــة. بشــأن عمليــة االشــرت  علــيناملشــرتعة) أالّ تنشــر أي إشــعار 
يـــرد فيهـــا إىل أحكـــام قانونيـــة أخـــرى للدولـــة املشـــرتعة  ُحتيـــلأو االشـــرتاط أو أن  ذلـــك اإلذنتبـــني 

  االشرتاط. ذلك اإلذن أو
لــــــوائح االشــــــرتاء علــــــى حنــــــو مفيــــــد إىل مجيــــــع الضــــــمانات يف القــــــانون  ُحتيــــــلوميكــــــن أن   -٨

فافية يف االشـرتاء بواسـطة اسـتخدام طريقـة االشـرتاء هـذه، مثـل النموذجي اليت ترمـي إىل كفالـة الشـ
إشــعارات بإرسـاء عقـود االشــرتاء،  نشـراالشـرتاطات بشـأن تقــدمي إشـعار مسـبق باالشــرتاء، وبشـأن 

سـجل مسـتندي إلجـراءات االشـرتاء، تُـدرج فيـه مسـوغات اللجـوء إىل االشـرتاء مـن  مسـكوبشأن 
  مصدر واحد.

    
ينبغي تناولها في لوائح االشتراء في سياق المناقصات  تيالمواضيع ال  -اً ثامن  

والفصل السادس من القانون النموذجي  ٣١اإللكترونية (المادة 
      ))المناقصات اإللكترونية(

    عموماً     
ط لّ ية للمناقصـات اإللكرتونيـة وأن تسـح السمات الرئيسضّ لوائح االشرتاء أن تو  جيب على  -١

مـــن قبيـــل كوـــا مناقصـــات ُجتـــرى نهـــا وبـــني املناقصـــات التقليديـــة (الضـــوء علـــى الفـــروق الرئيســـية بي
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ميكــن فيهــا احلفــاظ علــى غفــالن  آليــةباالتصــال احلاســويب املباشــر وتشــتمل علــى عمليــات تقيــيم 
اشـرتاء هوية مقدمي العطـاءات وعلـى سـرّية اإلجـراءات وإمكانيـة تتّبعهـا، وُتسـتخدم دومـا كمرحلـة 

أن تسـتند إىل تعريـف املناقصـة للـوائح  ينبغـياء). ويف هـذا الصـدد، ائية تسـبق إرسـاء عقـد االشـرت 
مـــن القـــانون النمـــوذجي والتعليـــق العـــام علـــى الفصـــل الســـادس يف  ٢اإللكرتونيـــة الـــوارد يف املـــادة 

الـــدليل. وتالفيـــا للخلـــط والتفســـريات غـــري املستصـــوبة، ينبغـــي للـــوائح االشـــرتاء أن توضـــح بصـــورة 
" الــــوارد يف تعريــــف املناقصــــات اإللكرتونيــــة تعاقبيــــاً ت املخّفضــــة خاصــــة معــــىن مصــــطلح "العطــــاءا

مــــة  باعتبــــاره يشــــري إىل ختفيضــــات متعاقبــــة يف الســــعر أو إىل حتســــينات يف العــــروض اإلمجاليــــة املقد
  للجهة املشرتية.

ومســائل موثوقيــة البيانــات وســالمتها وأمنهــا واملواضــيع ذات الصــلة يف اســتخدام االشــرتاء   -٢
أعــــــاله ويف الــــــدليل هلــــــا أمهيــــــة خاصــــــة يف ســــــياق  ٤٠و ٧املبينــــــة يف ســــــياق املــــــادتني  اإللكــــــرتوين

ــــة نظــــرا ألــــا تُعقــــد أساســــا باالتصــــال احلاســــويب املباشــــر مبقتضــــى القــــانون  املناقصــــات اإللكرتوني
، مثــل كفالــة وجــود اهلياكــل معينــة النمــوذجي. ولــذا ينبغــي للــوائح االشــرتاء أن تتنــاول مســائل تقنيــة

ة، وتـــــوفر املواقـــــع ذات الصـــــلة علـــــى اإلنرتنـــــت وكوـــــا مدعومـــــة بعـــــرض النطـــــاق الـــــرتددي املالئمـــــ
اطــالع مقــدمي العطــاءات دون  خمــاطرلتجّنــب ارتفــاع  تــدابري أمنيــة مالئمــةاملناســب، وكفالــة تــوفر 

  على معلومات منافسيهم احلساسة من الناحية التجارية. إذن
اليت جيـب تقـدميها هي اجلوانب وانب التقنية للمناقصة و أن تتناول لوائح االشرتاء اجل وجيب  -٣

يف وثائق االلتماس مراعاة للسمات اإللكرتونية للمناقصة وضمانا لتحقيق الشـفافية وإمكانيـة التنبّـؤ 
أثنــــاء العمليــــة (كمواصــــفات التوصــــيل، واملعــــدات املســــتخدمة، واملوقــــع علــــى شــــبكة الويــــب، وأيــــة 

لـــوائح  وجيـــب علـــى، والقـــدرة االســـتيعابية إن كانـــت مهّمـــة). براجميـــات خاصـــة، والســـمات التقنيـــة
االشـرتاء أن تشـرتط علـى اجلهـة املشـرتية أن تُعِـد، فيمـا خيـص كـل مناقصـة إلكرتونيـة، قواعـد إلجـراء 

صياغة قواعد موحدة من أجل إجـراء ، أو تدعو إىل، على املناقصة. وجيوز للوائح االشرتاء أن تنص
جلهات املشرتية للمواءمة مـع متطلبـات أي عمليـة اشـرتاء معينـة. وينبغـي املناقصات قد تستخدمها ا

  لقواعد إجراء املناقصة أن حتدد على أقل تقدير ما يلي:
نـــوع املعلومــــات الــــيت ســـيتم اإلفصــــاح عنهــــا ملقـــدمي العطــــاءات أثنــــاء املناقصــــة،   (أ)  

(علـى أقـل تقـدير، ولضـمان  والكيفية اليت ستتاح ا هلم تلك املعلومات والوقـت الـذي سـتتاح فيـه
املعاملــة املنصــفة واملتســاوية والعادلــة، ينبغــي أن تقــدم املعلومــات نفســها بــالتزامن إىل مجيــع مقــدمي 

  العطاءات)؛
  معايري وإجراءات أي متديد للموعد النهائي لتقدمي العطاءات؛  (ب)  
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  تتطلب تعليق املناقصة أو إاءها؛الظروف اليت س  (ج)  
ت إجرائيـــــة تـُّتخـــــذ حلمايـــــة مصـــــاحل مقـــــدمي العطـــــاءات يف حالـــــة إـــــاء ضـــــمانا  (د)  

املناقصــة أو تعليقهــا، مــن قبيــل: إشــعار مجيــع مقــدمي العطــاءات علــى حنــو فــوري ومتــزامن بــالتعليق 
أو اإلــــاء؛ ويف حالــــة التعليــــق، إشــــعارهم بوقــــت إعــــادة فــــتح املناقصــــة واملوعــــد النهــــائي اجلديــــد 

أن حتـــدد القواعـــد مـــا إذا كـــان  ينبغـــيمناقصـــة إلكرتونيـــة قائمـــة بـــذاا،  إلغالقهـــا. وحيثمـــا تُنهـــي
إرســاء العقــد اســتنادا إىل النتــائج  كــان ميكــناإلــاء يلغــي بالضــرورة املناقصــة اإللكرتونيــة، أو مــا إذا  

  وقت اإلاء؛احملرزة 
ما عنـــد‘ ١‘املعــايري املســموح ــا الـــيت حتكــم إقفــال املناقصــة مـــن قبيــل مــا يلــي:   )هـ(  

ــــاريخ والوقــــت احملــــّددان إلقفــــال املناقصــــة قــــد انقضــــيا؛  ــــدما ال تتلقــــى اجلهــــة ‘ ٢‘يكــــون الت أو عن
تُزايــد علــى العــرض األعلــى  وســاريةاملشــرتية يف غضــون فــرتة زمنيــة معينــة أيــة أســعار أو قــيم جديــدة 

ر اخلــــاص أو عنــــدما ُيســــتكمل عــــدد املراحــــل املبّينــــة يف املناقصــــة، واحملــــّددة يف اإلشــــعا‘ ٣‘رتبــــة؛ 
بإجرائهـــا. وينبغـــي أيضــــا أن توضـــح لــــوائح االشـــرتاء أن كــــل واحـــد مــــن هـــذه املعــــايري قـــد يســــتتبع 

ـــــع  ـــــد مـــــن املعلومـــــات احملـــــّددة، وينبغـــــي أن تتوس ـــــواع  اإلرشـــــاداتالتقـــــدمي املســـــبق ملزي يف شـــــرح أن
انقضــائه بعــد الــوارد أعــاله مــثال يســتلزم تعيــني الوقــت الــذي ُيســمح ب‘ ٢‘املعلومــات املعنيــة. فالبنــد 

الــوارد أعــاله التقــدمي املســبق ملعلومــات ‘ ٣‘ويســتلزم البنــد  تلقــي آخــر عــرض قبــل إقفــال املناقصــة.
مـن عـدة مراحـل (ينبغـي يف  مأ ستكون مؤلفـة مـن مرحلـة واحـدة فقـط تتعلق مبا إذا كانت املناقصة

  تفضـي إليــهنهـا، ومــا احلالـة األخــرية أن تتنـاول املعلومــات املقّدمـة عــدد املراحـل ومــدة كـل واحــدة م
، مــن قبيـل مــا إذا كـان يُتــوخى اسـتبعاد بعــض مقـدمي العطــاءات يف عنــد انتهائهـاكـل مرحلــة منهـا 
  اية كل مرحلة)؛

اإلجراءات املقّرر اتّباعهـا يف حـال تعـرض النظـام املسـتخدم أثنـاء عمليـة املناقصـة   (و)  
  ألي عطل أو خلل وظيفي أو توّقف؛

إدخاهلا كحـد أدىن علـى األسـعار أو غريهـا مـن القـيم يف إطـار  أية حتسينات يلزم  (ز)    
أيــة عطــاءات جديــدة تُقــّدم أثنــاء املناقصــة أو أيــة قيــود تُفــرض علــى هــذه التحســينات، فيمــا خيــص 

وجيــب يف احلالــة األخـــرية  الشــروط الــيت ميكــن ملقــدمي العطــاءات أن يقـــدموا عطــاءام مبقتضــاها.
ملفروضـــة (الـــيت قـــد تكـــون متأصـــلة يف اخلصـــائص التقنيـــة لألصـــناف أن توضـــح املعلومـــات القيـــود ا

  املراد اشرتاؤها).
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 بطرائــــقلــــوائح االشــــرتاء أن تــــدعو إىل مزيــــد مــــن التخطــــيط املفصــــل مقارنــــة جيــــب علــــى و   -٤
ــــالنظر إىل احلاجــــة إىل وضــــع صــــيغ رياضــــية الختيــــار الفــــائز وإعــــداد قواعــــد  االشــــرتاء األخــــرى، ب

  ملناقصة.تفصيلية من أجل إجراء ا
آليـــات لـــدى اجلهـــة املشـــرتية مـــن  ، أو تـــدعو إىل وضـــع،وينبغـــي للـــوائح االشـــرتاء أن تضـــع  -٥

 .التنـــافس يف األســـواق الـــيت ُتســــتخدم فيهـــا آليـــات مـــن قبيـــل املناقصـــات اإللكرتونيــــة رصـــدأجـــل 
وينبغــــي أن تشــــرتط لــــوائح االشــــرتاء أن تكــــون لــــدى اجلهــــة املشــــرتية معلومــــات مستفيضــــة بشــــأن 

شــبيهة ســابقة والســوق ذي الصــلة وبنيــة الســوق. وينبغــي للــوائح االشــرتاء أن تــدعو إىل  معــامالت
يشـارك العـدد الصـغري  الـيتإدخال تعديالت على إجـراءات االشـرتاء يف عمليـات االشـرتاء املتكـررة 

نفســه مــن مقــدمي العطــاءات يف املناقصــات اإللكرتونيــة وإذا ظهــر أي دليــل علــى تالعــب مقــدمي 
  ت بنتائج املناقصات اإللكرتونية.العطاءا

    
    شروط استخدام المناقصة اإللكترونية   - ٣١المادة     

ينبغــــي للــــوائح االشــــرتاء أن تســــاعد اجلهــــة املشــــرتية يف تقيــــيم الظــــروف الــــيت يصــــبح فيهــــا   -١
د أن توفر للجهة املشرتية إرشـادات عنـهلا وينبغي استخدام املناقصة اإللكرتونية مستصوبا ومناسبا. 

نظرهــا يف الســوق املعنيــة قبــل بــدء إجــراءات االشــرتاء، الســتبانة املخــاطر والفوائــد النســبية للمناقصــة 
ع علـى اسـتخدام مفـردات اشـرتاء موّحـدة لتحديـد الشـيء موضـوع جّ أن تشـ هلـا اإللكرتونية، وينبغـي

ط الضــوء لّ تســأن  وجيــب عليهــااالشــرتاء بواســطة رمــوز أو باإلشــارة إىل معــايري عامــة حمــّددة ســوقيا. 
للســلع واخلــدمات الشــائعة االســتعمال الــيت يوجــد هلــا  مالءمــةً املناقصــات اإللكرتونيــة أكثــر  ن علــى أ

عموما سوق كبرية تنافسـية للغايـة، حيـث ميكـن للجهـة املشـرتية أن تصـدر وصـفا مفصـال أو وصـفا 
واملواصـفات التقنيـة.  اجلـودة نفـس، وحيث تـوفر عـروض مقـدمي العطـاءات قطاعيةحييل إىل معايري 

ويشــمل ذلــك اللــوازم املكتبيــة والســلع األوليــة ومعــدات تكنولوجيــا املعلومــات القياســية، ومــواد البنــاء 
ـــع أالّ ُيســـفر تكبّـــد  ـــيم معقـــدة؛ ويُتوّق ـــة تقي األساســـية واخلـــدمات البســـيطة. وال يتطلـــب األمـــر عملي

يســفر عــن آثــار حمــدودة)؛ وال تُرتقــب بعــد التكــاليف الالحقــة لعمليــة االقتنــاء عــن أي آثــار (أو أن 
خــدمات أخــرى أو منــافع إضــافية. وال تـَُعــد أنــواع االشــرتاء الــيت تكــون فيهــا  أي األويل إجنــاز العقــد 

للعوامــل غــري القابلــة للقيــاس الكمــي الغلبــة علــى االعتبــارات املتعلقــة بالســعر والكميــة، مبــا يف ذلــك 
ارية وغريها من عمليات االشرتاء املبنية على اجلودة، مناسبة اشرتاء اإلنشاءات أو اخلدمات االستش

  للمناقصات اإللكرتونية.
 -رمبـــا مؤقتـــا وبقـــدر مـــا يســـمح بـــه قـــانون االشـــرتاء  -حتصـــر وجيـــوز للـــوائح االشـــرتاء أن   -٢

استخدام املناقصات اإللكرتونية يف األسواق املعروف أا تنافسية (أي حيثما يوجد عدد كاف من 
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العطاءات لكفالة التنافس وضمان إغفال هوية مقدمي العطاءات)، أو أن تعمد إىل فـرض مقّدمي 
قيود نوعية كقصر استخدام املناقصات على اشرتاء السلع فحسـب، حيـث يكـون مـن األيسـر متييـز 

قـوائم إيضـاحية باألصـناف الـيت يكـون اشـرتاؤها باملناقصـات اللوائح هياكل التكاليف. وقد تتضمن 
، قائمـة باخلصـائص العامـة الـيت جتعـل الصـنف املعـني بـدًال مـن ذلـكنية مناسبا أو تتضـمن، اإللكرتو 

  مالئما أو غري مالئم لالقتناء بواسطة هذا األسلوب يف االشرتاء.
وجيــوز للــوائح االشــرتاء أن تضــع شــروطا إضــافية بشــأن اســتخدام املناقصــات اإللكرتونيــة،   -٣

تكــــاليف إقامــــة النظــــام الــــالزم  المتصــــاصميــــع املشــــرتيات ُيســــمح ــــا مبقتضــــى القــــانون، مثــــل جت
الــيت تتــوىل تــوفري تكنولوجيــا  الثالثــةإلجــراء املناقصــات اإللكرتونيــة، مبــا يف ذلــك تكــاليف األطــراف 

مبفهــوم معــايري "الســعر" املبنيــة علــى  ؛ وأن تضــع إرشــادات تتعلــقاملعلومــات واخلــدمات اإللكرتونيــة
والتعليـق عليهــا. ويف السـياق األخـري، ينبغــي أن توضـح لــوائح  ١١األحكـام ذات الصـلة مــن املـادة 

االشــرتاء أنــه يف احلــاالت الــيت يكــون فيهــا تقريــر العــرض الفــائز منطويــا علــى معــايري غــري ســعرية، ال 
بــد أن تكــون تلــك املعــايري قابلــة للتحديــد الكّمــي وللتعبــري عنهــا نقــديا (باألرقــام أو النســبة املئويــة 

بشـأن التعبـري بقيمـة نقديـة "بالقـدر  ١١هذا احلكم التنبيه الـذي تـنص عليـه املـادة  ويتجاوزمثال): 
املمكن عملياً". ولـئن كـان مـن املمكـن نظريـا التعبـري عـن مجيـع املعـايري نقـديا، علـى النحـو املـذكور 

يف احلـــاالت الـــيت يكـــون فيهـــا  تتحقـــقالفصـــل األول مـــن الـــدليل، فـــإن النتيجـــة املثلـــى مقدمـــة يف 
  ري عن معايري التقييم على هذا النحو موضوعيا وجمديا من الناحية العملية.التعب

    
    المناقصة اإللكترونية كوسيلة اشتراء قائمة بذاتها   - ٥٣المادة     

إجــراء ينبغــي للــوائح االشــرتاء أن تســاعد اجلهــة املشــرتية يف تقيــيم الظــروف الــيت تســتدعي   -١
العطــاءات أو فحــص و/أو تقيــيم العطــاءات األوليــة. حتقــق ســابق للمناقصــة مــن مــؤهالت مقــدمي 

 يكـاد ينعـدم أّي خـوف مـن أن يف السـوقاجلـاهزة مواضـيع االشـرتاء اشـرتاء  عنـد فعلى سـبيل املثـال
يتضـــح أن العطـــاءات غـــري مســـتجيبة للمتطلبـــات أو أن مقـــّدميها غـــري مـــؤّهلني. وبالتـــايل تقـــل تبعـــا 

املــوردين  تقــدميناقصــة. ويف هــذه احلــاالت قــد يكــون لــذلك احلاجــة إىل إجــراء فحــوص ســابقة للم
(كــأن يعلنــوا مــثال أن لــديهم املــؤّهالت الالزمــة  اً كافيــأمــراً  قبــل املناقصــة  اً بســيط إقــراراً أو املقــاولني 

لــدخول املناقصــة وأــم يفهمــون طبيعــة الشــيء موضــوع االشــرتاء ويقــدرون علــى تــوفريه). وقــد يلــزم 
اســتجابة العطــاءات للمتطلبــات قبــل إجــراء املناقصــة (كاحلــاالت  مــدى تقــديريف حــاالت أخــرى 

ال الــيت ال ُيســمح فيهــا بــدخول املناقصــة إالّ للقــادر مــن املــوردين أو املقــاولني علــى تــوفري ســيارات 
. تلــك احلــاالتتقــدمي عطــاءات أوليــة يف  ممــا يقتضــي)، مقــرراً مســبقاً أقصــى  اً حــد تتجــاوز انبعاثاــا

ت قـــد ترغـــب اجلهـــة املشـــرتية يف القيـــام قبـــل إجـــراء املناقصـــة بوضـــع ترتيـــب ويف بعـــض هـــذه احلـــاال
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عطـــى، 
ُ
للمـــوردين أو املقـــاولني مـــن مقـــدمي العطـــاءات األوليـــة املســـتجيبة للمتطلبـــات (يف املثـــال امل

ـــة العتبـــة احملـــّددة اســـتنادا إىل مســـتوى  يُرتـــب املـــوردون أو املقـــاولون الـــذين تتعـــّدى عطـــاءام األولي
نبعاثـــــات)، وذلـــــك لبيـــــان مـــــوقفهم النســـــيب ومـــــدى التحســـــينات الـــــيت قـــــد يلـــــزم إدخاهلـــــا علـــــى اال

عطــــاءام خــــالل املناقصــــة مــــن أجــــل زيــــادة فرصــــة فــــوزهم ــــا. وجيــــب يف هــــذه احلــــاالت تقيــــيم 
  العطاءات األولية قبل املناقصة. 

مـاس باإلضـافة يف وثـائق االلت إدراجهـاجيـب وينبغي أن حتدد لوائح االشـرتاء أي متطلبـات   -٢
يف املــادة. وحيثمــا توجــد تلــك املتطلبــات يف أحكــام قانونيــة أخــرى للدولــة  املتطلبــات املســرودةإىل 

  لوائح االشرتاء إليها. حتيلاملشرتعة، ينبغي أن 
أن حتــــدد لــــوائح االشــــرتاء وســــائط  جيــــبالرابــــع أعــــاله،  التأكيــــد يف القســــموكمــــا جــــرى   -٣

 املناقصـــة، مبــــا يف ذلــــك دوليــــا مبـــا يضــــمن أن يطّلــــع عليهــــا ووســـائل نشــــر الــــدعوة إىل املشــــاركة يف
  املوردون واملقاولون املوجودون يف اخلارج اّطالعا فّعاال.

)، وتســـهيال للرجـــوع إىل أســـباب رفـــض العطـــاءات األوليـــة، ٤( ٥٣وفيمـــا يتعلـــق باملـــادة   -٤
الـــيت تبـــّني  ٩املــادة  ســباب، مثـــل تلــك املـــذكورة يفهـــذه األينبغــي للـــوائح االشــرتاء أن تـــدرج مجيــع 

 ٢٠الــيت حتــدد معــايري مــدى االســتجابة للمتطلبــات، واملــادة  ١٠أســباب فقــدان األهليــة، واملــادة 
املتعلقـــة باســـتبعاد  ٢١، واملـــادة غـــَري عـــاديّ  رفض العـــروض املنخفضـــة األســـعار اخنفاضـــاً املتعلقـــة بـــ

مـــن جـــرّاء مزيّـــة تنافســـية غـــري  بســـبب تقدميـــه إغـــراءات أو املـــورد أو املقـــاول مـــن إجـــراءات االشـــرتاء
  .أو بسبب تضارب املصاحل منصفة

    
    المناقصة اإللكترونية كمرحلة تسبق إرساء عقد االشتراء   - ٥٤المادة     

فيهـــا إلغـــاء املناقصـــة اإللكرتونيـــة املعلـــن  جيـــوزينبغـــي أن تـــدرج لـــوائح االشـــرتاء مجيـــع احلـــاالت الـــيت 
ختيـار املـورد أو املقـاول الفـائز يف بدايـة إجـراءات االشـرتاء،  عنها باعتبارهـا الطريقـة املسـتخَدمة يف ا

عنــدما يكــون عــدد املــوردين أو املقــاولني املشــاركني يف اإلجــراءات غــري كــاف مــثًال كمــا هــي احلــال 
إفشـــاء  يعـــود مـــثًال إىلحـــدوث تواطـــؤ،  ُحيتمـــل)) أو عنـــدما ٢( ٥٥لضـــمان تنـــافس فّعـــال (املـــادة 

للجهـة املشـرتية   ١٩املـادة  جتيـزمرحلـة مبكـرة مـن إجـراءات االشـرتاء ( هوية مقـدمي العطـاءات يف
إللغــاء املناقصــة اإللكرتونيــة  ســبباً حــدوث تواطــؤ  اختــاذ احتمــالإلغــاء إجــراءات االشــرتاء، وميكــن 

  وإجراءات االشرتاء بالكامل).
    

   التسجيل في المناقصة اإللكترونية وتوقيت إجرائها   - ٥٥المادة     
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تـــــدرج لـــــوائح االشـــــرتاء قائمـــــة شـــــاملة بـــــالظروف الـــــيت تـــــربّر اســـــتمرار املناقصـــــة أن  جيـــــب  -١
اإللكرتونية إذا كـان عـدد املـوردين أو املقـاولني املسـجلني للمشـاركة يف املناقصـة غـري كـاف لضـمان 
التنــــافس الفّعــــال. لكــــن أحكــــام املــــادة يف هــــذا الصــــدد ليســــت آِمــــَرًة؛ فهــــي متــــنح اجلهــــة املشــــرتية 

تقديرية لتقـرر بشـأن مـا إذا كانـت املناقصـة يتعـني إلغاؤهـا يف تلـك الظـروف. ومبـا أن قـرار صالحية 
وتفـــادي التواطـــؤ، فإنـــه ال  املتمثـــل يف تعزيـــز التنـــافسالعـــام  الغـــرضعـــدم اإللغـــاء قـــد يتنـــاقض مـــع 

م مــن غيــاب ميكــن تربيــره إّال يف احلــاالت االســتثنائية فعــًال الــيت ُحتــتم اســتمرار االشــرتاء علــى الــرغ
  التنافس الفّعال.

وفيمــا يتعلــق باملناقصــات اإللكرتونيــة الــيت ُتســتخدم كمرحلــة يف طرائــق أو أســاليب اشــرتاء   -٢
ــــار يتــــيح للجهــــة املشــــرتية أن تــــنص يف وثــــائق  أخــــرى، جيــــوز للــــوائح االشــــرتاء أن تــــنص علــــى خي

ة. وقــد يُعتــرب هــذا اخليــار العــروض األوليــ اســتناداً إىلااللتمــاس علــى إمكانيــة إرســاء عقــد االشــرتاء 
بــديال عــن إلغــاء االشــرتاء حيثمــا يكــون عــدد املشــاركني املتبقــني يف إجــراءات االشــرتاء غــري كــاف 

  تواطؤ. أو حيثما ُحيتمل حدوثلضمان التنافس الفّعال يف املناقصة اإللكرتونية 
    

    المتطلبات أثناء المناقصة اإللكترونية   - ٥٦المادة     
وائح االشــــرتاء اإلفصــــاح عــــن هويــــة مقــــدمي العطــــاءات أثنــــاء املناقصــــة أن حتظــــر لــــ جيــــب  -١

حظـر اإلفصـاح الصـريح وغـري  وجيـبوبعدها، مبا يف ذلـك حيثمـا جيـري إـاء املناقصـة أو تعليقهـا. 
املباشـــر أيـــا كـــان شـــكله، وجيـــب أن تبـــني لـــوائح االشـــرتاء ســـبل اإلفصـــاح غـــري املباشـــر املقصـــود أن 

  يشملها هذا احلظر.
أن تشـــرتط لـــوائح االشــــرتاء ضـــرورة التـــزام أي مشـــّغلني لنظــــام املناقصـــة نيابـــة عــــن  بوجيـــ  -٢

اجلهة املشرتية بقواعد إجـراء املناقصـة، وخصوصـا فيمـا يتعلـق بعـدم اإلفصـاح بأيـة وسـيلة عـن هويـة 
  مقدمي العطاءات قبل املناقصة وأثناءها وبعدها.

    
    ونية المتطلبات بعد المناقصة اإللكتر   - ٥٧المادة     

مبقتضــى هــذه  باخليــارين املتــاحنيه لــوائح االشــرتاء اجلهــة املشــرتية فيمــا يتعلــق ّجــأن تو  جيــب  -١
باعتبـاره عرضـه رُفـض إذا املادة إذا اتضح عـدم أهليـة الفـائز أو عـدم اسـتجابة عرضـه للمتطلبـات أو 

اء علــى مقــدم إّمــا إلغــاء إجــراءات االشــرتاء أو إرســاء عقــد االشــرت فمنخفضــا اخنفاضــاً غــري عــادي، 
أن تقــيم عواقــب إلغــاء املناقصــة وخصوصــاً مــن بــاجلهــة املشــرتية  إلــزامالعطــاء الفــائز التــايل. وينبغــي 

 اســتخدام طريقــةحيــث مــدى إمكانيــة إجــراء مناقصــة ثانيــة يف إجــراءات االشــرتاء نفســها وتكــاليف 
فشــيت علـى حنــو يهــدد قـد أُ هويــة مقـدمي العطــاءات  فبوجـه خــاص ُحيتمـل أن تكــون. ةاشـرتاء بديلــ
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ينبغـي أالّ يشـّجع اجلهـة املشـرتية  االحتمـالعادة فتح باب التنـافس. بيـد أن هـذا حماولة إل أيضاً أيّ 
مــثال يف عنــد االشــتباه قــد يلــزم إلغــاء املناقصــة فعلــى امليــل دائمــاً إىل اختيــار العــرض الفــائز التــايل. 

ائز التــايل نظــرا إىل أن ذلــك قــد حــدوث تواطــؤ بــني صــاحب العــرض الفــائز وصــاحب العــرض الفــ
  يؤدي إىل قبول العطاء ذي السعر املرتفع ارتفاعا غري عادي.

أن تشــرتط لــوائح االشــرتاء اختــاذ إجــراء ســريع بعــد املناقصــة، مــع االمتثــال الصــارم  وجيــب  -٢
ألحكـــام القـــانون النمـــوذجي املنطبقـــة، لضـــمان أن تتحـــّدد النتيجـــة النهائيـــة يف أقـــرب َأَجـــل ممكـــن 

لياً بصورة معقولة. وينبغي عـدم معاملـة اخلطـوات املبينـة يف هـذه املـادة باعتبارهـا فرصـة لتقـويض عم
التعــرف اآليل علــى العــرض الفــائز. ولــذا جيــب أن تشــرتط لــوائح االشــرتاء علــى اجلهــة املشــرتية أن 

 فــذتنُـ تُـدرج يف السـجل تفاصــيل اإلجـراءات املرتـآة يف هــذه املـادة إذا كانـت هــذه اإلجـراءات قـد 
  والقرارات املتخذة وأسباب ذلك.

    
إجراءات ينبغي تناولها في لوائح االشتراء في سياق التي مواضيع ال  -اً تاسع  

والفصل السابع من القانون النموذجي  ٣٢(المادة  االتفاق اإلطاري
      ))إجراءات االتفاق اإلطاري(

    عموماً     
ق اإلطاري يف الدولـة املشـرتعة. ومبقتضـى لوائح االشرتاء أن توضح طبيعة االتفاعلى  جيب  -١

ال يُعــــّد االتفـــــاق اإلطـــــاري عقــــد اشـــــرتاء حبســـــب التعريــــف الـــــوارد يف القـــــانون  القــــانون النمـــــوذجي
املشرتعة. ولذلك يتعني علـى لـوائح  ةالنموذجي، ولكّنه ميكن أن يكون عقدا قابال لإلنفاذ يف الدول

مـن قبيـل إمكانيــة معينـة لـة املشــرتعة أن تعـاجل مسـائل االشـرتاء أو غريهـا مـن األحكـام القانونيـة للدو 
لـوائح االشـرتاء بصـورة خاصـة أن توضـح مـا إذا   وجيـب علـىإنفاذ االتفاق من حيث قانون العقود. 

عروض املوردين  قد تكونمدى إىل أّي م باستخدام االتفاق اإلطاري وكذلك زَ كانت احلكومة سُتل
مبقتضـــى قـــانون الدولـــة املشـــرتعة. ويف حالـــة االتفـــاق ُملزِمـــة وىل يف املرحلـــة األاملقدمـــة أو املقـــاولني 

املــوردين أو املقــاولني الــذين ينضــمون إىل علــى  ن أن توضــح لــوائح االشــرتاء أ جيــباإلطــاري املفتــوح 
  ام بشروطه لدى االنضمام.زَ االتفاق بعد إبرامه األويل االلت

ظـروف االشـرتاء وخمتلـف القـرارات املزمـع ح الصـلة بـني ّضـلـوائح االشـرتاء أن تو  وجيب على  -٢
اختاذها فيما يتعلق باستخدام إجـراءات االتفـاق اإلطـاري، وخصوصـا مـا إذا كـان ذلـك االسـتخدام 

إبرامه، ونطـاق االتفـاق اإلطـاري، وعـدد املـوردين أو املقـاولني  املزمعمناسبا، ونوع االتفاق اإلطاري 
  ُوجدت، وما إىل ذلك. إناألطراف، ودور هيئة االشرتاء املركزية، 



 

62 

 

 

لـــوائح االشـــرتاء أن  جيـــب علـــىوفيمـــا يتعلـــق بنـــوع عقـــد االتفـــاق اإلطـــاري املزمـــع إبرامـــه،   -٣
توضــــح كيفيــــة االختيــــار مــــن بــــني األنــــواع الثالثــــة لالتفاقــــات اإلطاريــــة احملــــّددة أعــــاله بــــالنظر إىل 

مكانيــة ووجــوب حتديــد مــدى إ ؛ وذلــك علمــاً بــأن األســاليب املختلفــة لعمــل التنــافس يف كــل نــوع
 نَ املمكـــ سِ مـــدى التنـــاف هـــو الـــذي يقـــرراالحتياجـــات االشـــرتائية حتديـــدا دقيقـــا يف املرحلـــة األوىل 

يف املرحلــــة الثانيــــة. وإذا أمكــــن حتديــــد االحتياجــــات االشــــرتائية حتديــــدا دقيقــــا، وإذا مل  بَ واملناســــ
 اتفــاق إطـــاري غـــري منطـــٍو مـــن شـــأن تتغــري تلـــك االحتياجـــات طــوال مـــدة االتفـــاق اإلطـــاري، فــإن

ـــ(ون) الفــائز(ون)  علــى ميــع الســلع أو جبتنــافس يف مرحلــة ثانيــة، ُيســتبان فيــه املــورد(ون) أو املقاول
يرفـــع التنـــافس يف املرحلـــة األوىل إىل حـــّده األقصـــى وأن يفضـــي إىل أن بعضـــها يف املرحلـــة األوىل، 

ب ختطيطــا دقيقــا: قــد يكــون التوحيــد أفضــل العــروض. بيــد أن هــذا الــنهج خيلــو مــن املرونــة ويتطلــ
املتشّدد صعبا أو غـري مناسـب، وخصوصـا يف سـياق االشـرتاء املركـزي حيـث قـد تتبـاين احتياجـات 

عــن  ممــا يُقلــل مــن دقــة التعبــريفــرادى اجلهــات املشــرتية، وحيــث قــد يكــون تنقــيح املتطلبــات مناســبا 
يـــــة (مثــــل عمليـــــات االشــــرتاء املقبلـــــة يف االحتياجــــات يف املرحلــــة األوىل، ويف األســـــواق غــــري اليقين

احتياجـــات اجلهـــة املشـــرتية، ولكـــن  انقضـــت احتمـــاالت حـــدوث تغـــري يفاحلـــاالت الطارئـــة). وإذا 
ـــــب،   ـــــة ثانيـــــة مناســـــبا إال إذا عوجلـــــت  كـــــاناتســـــمت الســـــوق بالديناميـــــة والتقّل التنـــــافس يف مرحل

مــثال). وكّلمــا زاد مــدى التنــافس التقلبــات يف االتفــاق اإلطــاري (مــن خــالل آليــة لتعــديل األســعار 
يف املرحلـــة الثانيـــة، زاد التعقيـــد اإلداري للتنـــافس يف املرحلـــة الثانيـــة وطالـــت مدتـــه وقلـــت إمكانيـــة 

ممـا قـد يزيـد مـن صـعوبة حتديـد اجلوانـب التنبـؤ بالنتيجـة النهائيـة اسـتنادا إىل عـروض املرحلـة األوىل؛ 
املرحلــة الثانيــة، قــد ال تكـــون  يف الــوطيس حــاميتنــافس هنــاك  كــانوحيثمــا   املاليــة حتديــداً فعــاًال.

 يكفـــي عندئـــذالتنـــافس يف املرحلـــة األوىل؛ إذ قـــد احتـــدام هنـــاك أيضـــا ســـوى منفعـــة حمـــدودة مـــن 
  .ومدى االستجابة للمتطلباتتقييم املؤّهالت 

ــــار بــــني   -٤ ــــيت يتعــــني علــــى لــــوائح االشــــرتاء أن تعاجلهــــا هــــي االختي واملســــألة ذات الصــــلة ال
مـــــع مـــــورد واحـــــد أو مـــــع مـــــوردين متعـــــددين. والكفـــــاءة اإلداريـــــة الـــــيت تـــــربم  ةاإلطاريـــــ اتاقـــــاالتف

لالتفاقات اإلطاريـة تنحـو إىل بيـان أن االتفاقـات اإلطاريـة املتعـّددة املـوردين هـي األنسـب عمومـا، 
د (وذلــك، إطــاري مــع مــورد واحــ اتفــاقمــن املفيــد إبــرام بــّني أن تالســوق املعنيــة قــد  طبيعــةولكــن 

اعتبــارا هاّمــا، أو عنــدما ال يكــون هنــاك  تأمينــهعلــى ســبيل املثــال، عنــدما تكــون ســرّية التوريــد أو 
املـربم املغلـق سوى مورد أو مقـاول واحـد يف السـوق). وباإلضـافة إىل ذلـك، فـإن االتفـاق اإلطـاري 

بـــــالنظر إىل  ةعـــــام  املشـــــرتياتمـــــع مـــــورد وحيـــــد ميكـــــن أن يزيـــــد إىل احلـــــّد األقصـــــى خصـــــومات 
املـــورد أو املقـــاول، وخصوصـــا حيثمـــا تشـــكل احتياجـــات اجلهـــة  احتمـــاالت اتســـاع نطـــاق أعمـــال

املشــرتية نســبة كبــرية مــن الســوق ككــل، وبشــرط أن يكــون هنــاك يقــني كــاٍف فيمــا خيــص كميــات 
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ت الشــراء املقبلــة (مــن خــالل تعهــدات ملزمــة مــن اجلهــة املشــرتية مــثال). وهــذا النــوع مــن االتفاقــا
املـــورد أو املقـــاول املعـــين أن يكـــون عنـــده  يُـــرجحالتوريـــد بالقـــدر الـــذي  تـــأمنيميكـــن أن يعـــّزز أيضـــا 

وتـَُعــّد االتفاقــات اإلطاريــة الــيت تشــمل مــوردين متعــّددين، وهــي  .قــادرا علــى تلبيــة احلاجــة اإلمجاليــة
ملــوردين أو املقــاولني األوســع انتشــارا، مناســبة مــىت مل يكــن معلومــا مــن البدايــة مــن ســيكون أفضــل ا

يف املرحلــــة الثانيــــة، وخصوصــــا حيثمــــا يُتوقــــع أن تتبــــاين االحتياجــــات أو تُــــنقح يف املرحلــــة الثانيــــة 
خــالل فــرتة ســريان االتفــاق اإلطــاري، وبالنســبة إىل األســواق املتقلبــة والديناميــة. وهــي تتــيح أيضــا 

ى وجـود شـكوك بشـأن قـدرة املـورد الوحيـد التوريـد لـد تـأمنياالشرتاء املركزي وميكن أيضـا أن تعـّزز 
  على تلبية مجيع االحتياجات.

ز علــى األمهيــة احليويــة للتخطــيط اجليــد لالشــرتاء مــن أجــل ّكــرتاء أن تر وينبغــي للــوائح االشــ  -٥
إعـــداد اتفــــاق إطـــاري فّعــــال؛ ذلـــك أن االتفاقــــات اإلطاريـــة ليســــت بـــديال عــــن ختطـــيط االشــــرتاء. 

مــرحليت إجـراءات االتفـاق اإلطــاري. ومـن دونـه ال ميكــن  كلتـاأجـل   والتخطـيط الفّعـال مطلـوب مــن
على حنو  وضمان إعمالهاتفاق إطاري فّعال  ويتعذر إبراماختيار النوع الصحيح لالتفاق اإلطاري، 

مجيــع  يســتفيض يف ذكــرفّعــال. وينبغــي أن تؤّكــد لــوائح االشــرتاء علــى أن االتفــاق نفســه ينبغــي أن 
؛ لــك املواصــفات)، ومعــايري التقيــيمف الشــيء موضــوع االشــرتاء (مبــا يف ذاألحكــام والشــروط، ووصــ

تعزيــز املشـاركة والشــفافية، وبسـبب القيــود املفروضـة علــى تغيـري األحكــام والشــروط  وذلـك مــن أجـل
  خالل فرتة سريان االتفاق اإلطاري.

حــــو علــــى النتــــدابري تضــــمن بنــــاء القــــدرات وضــــع وجيــــوز للــــوائح االشــــرتاء أن تــــدعو إىل   -٦
املطلوبـــة إلعمـــال االتفاقـــات  اتار األمثـــل، مـــع مراعـــاة أن القـــدر اختـــاذ القـــر  حـــىت يتســـىناملناســـب 

اإلطاريـــة بفّعاليـــة قـــد تتجـــاوز تلـــك املطلوبـــة مـــن أجـــل بعـــض طرائـــق وأســـاليب االشـــرتاء املرتـــآة يف 
مان يف ضــــــ اً رئيســــــي اً للتــــــدريب وغــــــريه مــــــن تــــــدابري بنــــــاء القــــــدرات دور  وأن القــــــانون النمــــــوذجي، 

  االستخدام الناجح واملناسب.
مثـل رصـد عمـل االتفاقـات اإلطاريـة معينـة وينبغي للوائح االشـرتاء أن تعـاجل أيضـا مسـائل   -٧

لتقيــيم فّعاليتهــا يف ســياق كــل اشــرتاء وكــذلك ســوق االشــرتاء ككــل (مــا إذا كانــت املنــافع املتوقعــة 
، وتــأثري االتفــاق اإلطــاري علـــى مــن حيــث الكفــاءة اإلداريــة وكــذلك مــردود النقــود تتحقــق فعــال)

نشـوء سـوق حيتكرهـا مـورد واحـد  خـوف مـنالتنافس يف السوق املعنية، وخصوصـا مـىت كـان هنـاك 
 مــــن أجــــل كفالــــةأو قلــــة مــــن املــــوردين، واالمتثــــال إىل الضــــمانات املدجمــــة يف القــــانون النمــــوذجي 

 املشــــــرتيةهـــــات اجلفــــــرادى  رصـــــد أداء يتعـــــنيالشـــــفافية والتنـــــافس واملوضــــــوعية يف إعماهلـــــا. كمــــــا 
أداء االتفـــاق اإلطـــاري مـــن حيـــث األســـعار مقارنـــة بأســـعار رصـــد باســـتخدام االتفـــاق اإلطـــاري و 

الســــوق فيمــــا خيــــص فــــرادى املشــــرتيات. وقــــد ينشــــأ ارتفــــاع يف األســــعار أو ختفيضــــات يف نوعيــــة 
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ة أو اثنتـني العروض نتيجة لالستخدام غري املناسـب أو السـيئ لالتفـاق اإلطـاري مـن جانـب واحـد
  من اجلهات املشرتية.

ـــتشـــغيًال مجيـــع االتفاقـــات اإلطاريـــة  تشـــغيلوعنـــدما تشـــرتط الدولـــة املشـــرتعة   -٨ أو  اً إلكرتوني
حفـــــظ مجيـــــع تلـــــك لـــــوائح االشـــــرتاء  جيـــــوز أن تشــــرتطعلـــــى ذلـــــك  )(أو تعتـــــزم التشـــــجيعُتشــــّجع 

  ل عملية الرصد.يف موضع مركزي، مما يُعزز شفافية تشغيلها وكفاءته ويسه االتفاقات
    

   شروط استخدام إجراءات االتفاق اإلطاري   - ٣٢المادة     
ينبغـــي أن تســـاعد لـــوائح االشـــرتاء اجلهـــة املشـــرتية يف تقيـــيم الظـــروف الـــيت مـــن شـــأا أن   -١

يصــبح اســتخدام إجــراءات االتفــاق اإلطــاري مستصــوبا ومناســبا. وينبغــي أن تبــني التــدابري الــيت مــن 
إجـــراءات االتفـــاق اإلطـــاري ونوعـــه، اســـتخدام ية يف اختـــاذ القـــرارات بشـــأن شـــأا تعزيـــز املوضـــوع

  .اً معين اً إطاري اً اتفاقاليت تكتنف ظروف الوبالتايل تيسري رصد ما إذا كانت القرارات معقولة يف 
اسـتخدام إجـراءات االتفـاق اإلطـاري مناسـبا فيه والظرف األول الذي من شأنه أن يصبح   -٢

ــع "علــى حنــو غــري إىل الشــيء موضــوع االشــرتاء " أن تنشــأ حاجــة اجلهــة املشــرتية ينشــأ عنــدما "يُتوّق
ــح لــوائح االشــرتاء أن هــذه الشــروط  وينبغــيحمــّدد أو علــى حنــو متكــّرر".  أن تكــون  ال يلــَزمأن توض

تراكميـة، مـع أـا عمليـا سـتتداخل عمومـا. والظــرف الثـاين ينشـأ عنـدما يُـرى أن احلاجـة إىل الشــيء 
الشرتاء "قد تنشأ على حنو ُمستعجل". واإلشارة إىل حاجة غري حمّددة، مبعىن أن الزمن أو موضوع ا

مؤكـدة، ميكـن أن تتـيح مؤكد أو غري موضوع االشرتاء نفسه غري الشيء الكمية أو حىت احلاجة إىل 
أن  غــيوينبلالتفــاق اإلطــاري أن ُيســتخدم لضــمان أمــن التوريــد وتوقعــا لعمليــات االشــرتاء املتكــّررة. 

تتناول اللوائح أيضـا مصـطلح "التوقّـع" وكيفيـة تقيـيم مـدى احتمـال نشـوء احلاجـة املتوقعـة علـى حنـو 
ع توريــــد عــــدد أكــــرب مــــن مــــ ســــُتمتصموضــــوعي. والتكــــاليف اإلداريــــة لإلجــــراءات ذات املــــرحلتني 

خيـــص املشـــرتيات، أي كّلمـــا زاد اســـتعمال االتفـــاق اإلطـــاري يف حالـــة املشـــرتيات املتكـــررة. وفيمـــا 
احلاجــة والضــمان نشــوء احتمــال و هــذه التكــاليف جيــب إجــراء موازنــة بــني املشــرتيات غــري احملــّددة، 

  الذي يوفّره االتفاق اإلطاري (على سبيل املثال، حتديد األسعار والشروط األخرى مسّبقا).
اســــتخدام وجيــــوز أن تــــورد لــــوائح االشــــرتاء أمثلــــة علــــى منتجــــات ميكــــن بشــــأا النظــــر يف   -٣

ءات االتفـــاق اإلطـــاري: ومـــن ذلـــك املشـــرتيات الســـلعية، مثـــل اللـــوازم املكتبيـــة وقطـــع الغيـــار إجـــرا
وحيــث تكــون  باحتــدام التنــافسولــوازم تكنولوجيــا املعلومــات وصــيانتها، حيــث قــد تتســم الســوق 

مشــرتيات منتظمــة أو متكــررة قــد ختتلــف الكميــات املطلوبــة منهــا. وهــي مناســبة أيضــا  هنــاك عــادة
يُتوقـــع أن تنشـــأ احلاجـــة  وأصـــنافمـــن أكثـــر مـــن مصـــدر واحـــد، مثـــل الكهربـــاء،  افأصـــنالشـــرتاء 
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يكمـن أحـد األهـداف الرئيسـية ، مثـل األدويـة (عنـدما حنو عاجل أو طـارئ علىإليها يف املستقبل 
تفــادي األســعار املفرطــة االرتفــاع والنوعيــة الرديئــة الــيت قــد تــنجم عــن االســتعانة مبصــدر اشــرتاء  يف

ســـتعجلة والطارئـــة). وأنـــواع االشـــرتاء هـــذه قـــد تتطلـــب وحيـــد يف احلـــاال
ُ
شـــأا التوريـــد،  تـــأمنيت امل

املتخصصـــة الـــيت تتطلـــب خـــَط إنتـــاج خمّصصـــاً، والـــيت تكـــون االتفاقـــات اإلطاريـــة  شـــأن األصـــناف
  أيضا أدوات مناسبة الشرتائها.

اســتخدام لنظــر يف وجيــوز أن تــورِد لــوائح االشــرتاء أمثلــة علــى مشــرتيات ينبغــي بشــأا عــدم ا  - ٤
إجــــراءات االتفـــــاق اإلطـــــاري؛ فاملشـــــرتيات املعقـــــدة الــــيت تتبـــــاين أحكامهـــــا وشـــــروطها (مبـــــا يف ذلـــــك 
مواصــفاا) لكــل طلــب شــراء أو قــد يُتوقــع أن تتغــري قبــل إرســاء عقــد االشــرتاء، مثــل املشــرتيات الــيت 

أو التخّصـص، واخلـدمات  العاليـة التقنيـة فواألصـناتنطوي على عقود استثمارية أو رأمسالية ضـخمة، 
  الشديدة التعّقد، غري مناسبة عموما لالشرتاء عن طريق إجراءات االتفاقات اإلطارية.

    
      ) ٥٩و ٥٨إرساء ومتطلبات االتفاق اإلطاري المغلق (المادتان     
    إرساء االتفاق اإلطاري    

طريقــة االشــرتاء  اختيــار بشــأنينبغــي للــوائح االشــرتاء أن تقــدم إرشــادات للجهــة املشــرتية   -١
مـــن القـــانون النمـــوذجي. وأمهيـــة  ٢٨إلرســـاء االتفـــاق اإلطـــاري املغلـــق، مـــع مراعـــاة أحكـــام املـــادة 

علـى لـوائح االشـرتاء أن  ن التنافس الشـديد يف املرحلـة األوىل مـن االتفاقـات اإلطاريـة املغلقـة تعـين أ
هلـا  وينبغـيء االتفـاق اإلطـاري املغلـق. تشري إىل املناقصة املفتوحة باعتبارهـا الطريقـة املفَرتضـة إلرسـا

ر إرشــادات واضــحة فيمــا يتعلــق بتطبيــق االســتثناءات مــن املناقصــة املفتوحــة وأن تــنص علــى فّ أن تــو 
التمحــيص الــدقيق لتطبيــق تلــك االســتثناءات، وخصوصــا يف ضــوء خمــاطر التنــافس يف  تكفــلآليــة 

االتفاقـات اإلطاريـة مناسـبة هلـا. وينبغـي  إجراءات االتفاقـات اإلطاريـة وأنـواع املشـرتيات الـيت تكـون
أن تــورِد لــوائح االشــرتاء أمثلــة علــى احلــاالت الــيت قــد تكــون فيهــا طرائــق االشــرتاء البديلــة للمناقصــة 
املفتوحــة مناســبة: علــى ســبيل املثــال، لــدى اســتخدام االتفاقــات اإلطاريــة لضــمان الســرعة وجناعــة 

ـــــة، مثـــــل خـــــدمات الصـــــيانة أو منخفضـــــة التكلفـــــة و  أصـــــنافالتكلفـــــة يف اشـــــرتاء  متكـــــررة وعاجل
 واألصــنافالتكلفــة)،  فعــالالتنظيــف (الــيت قــد ال يكــون اشــرتاؤها مــن خــالل مناقصــات مفتوحــة 

تخصصـــة كالعقـــاقري ولـــوازم الطاقـــة والكتـــب املدرســـية، حيـــث ميكـــن أن حيمـــي اإلجـــراُء مصـــادَر 
ُ
امل

لتفـــاوض التنافســـي أو االشـــرتاء مـــن قـــد يكـــون اســـتخدام طريقـــة ايف األســـواق احملـــدودة. و توريـــدها
ومثـــة أمثلـــة عمليـــة علـــى مصـــدر وحيـــد مناســـبا إلرســـاء اتفـــاق إطـــاري مغلـــق يف احلـــاالت املســـتعجلة. 

االشرتاء الفّعـال لبنـود معقـدة باسـتخدام االتفاقـات اإلطاريـة مقرتنـة بطرائـق طلـب االقرتاحـات املقـرتن 
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زة االتصــاالت املتخصصــة لصــاحل أجهــزة إنفــاذ حبــوار، كمــا يف حالــة اشــرتاء املعــدات الســاتلية وأجهــ
  القانون.

وقد يلزم أن توضح لـوائح االشـرتاء حـاالت التحلـل املمكـن مـن إجـراءات طريقـة االشـرتاء   -٢
ــــيت يقــــع علي جتســــيد خصــــائص إجــــراء االتفــــاق مــــن أجــــل هــــا االختيــــار إلرســــاء اتفــــاق إطــــاري ال

نــوع االتفــاق اإلطــاري املغلــق ل تبعــاً أخــرى اإلطــاري. وخيتلــف نطــاق حــاالت التحلــل مــن حالــة إىل 
مرحلــة تنــافس يف املزمـع إبرامــه (علـى ســبيل املثــال، اتفـاق إطــاري مغلـق ينطــوي أو ال ينطــوي علـى 

عليــه جيــوز للــوائح االشــرتاء أن تــنص  ءً . وبنــا)ثانيــة، وينطــوي علــى مــورد أو مقــاول واحــد أو أكثــر
 عة.قّ ل املتو على قائمة إيضاحية وليست جامعة حباالت التحل  

لــوائح االشــرتاء أن ترشــد  جيــب علــىويف ســياق االتفــاق اإلطــاري املغلــق املتعــدد املــوردين،   -٣
اجلهة املشرتية بشأن ما إذا كان مـن املناسـب حتديـد عـدد أدىن أو أقصـى مـن املـوردين أو املقـاولني 

ـــة مـــا ينبغـــي ا لنظـــر فيـــه حتقيقـــا لـــذلك. األطـــراف يف االتفـــاق اإلطـــاري أو كليهمـــا، ويف هـــذه احلال
يف عـدد أدىن لضـمان أمـن التوريـد؛ فعنـدما يُتـوخى إجـراء تنـافس حتديـد فعلى سبيل املثـال قـد يلـزم 

ثانيــة، ينبغــي أن يكــون هنــاك عــدد كــاف مــن املــوردين أو املقــاولني لضــمان تنــافس فّعــال، مرحلــة 
لتنـافس الفّعـال. ورمبـا يكـون وقد تشرتط بنـود االلتمـاس عـددا أدىن، أو عـددا كافيـا لضـمان ذلـك ا

حتديــد عــدد أقصــى مناســبا، علــى ســبيل املثــال، عنــدما تتوقّــع اجلهــة املشــرتية أن يكــون هنــاك عــدد 
ميكــن  للمتطلبــات يتجــاوز العــدد الــذيمــن املــوردين أو املقــاولني الــذين يُقــّدمون عروضــا مســتجيبة 

ــد هــذا الوضــع القــدرة اإلداريــة للجهــةاســتيعابه.  شــرتية، وخصوصــا مــن حيــث  ورمبــا ُجيس
ُ
ن زيــادة إامل

مـن عـدد املشـاركني وهـو  للحـدّ  آخـركفـاءة اإلجـراء اإلداريـة. ومثـة سـبب   تنال مـنعدد املشاركني قد 
ضـــمان أن تتـــاح لكـــل واحـــد مـــنهم فرصـــة حقيقيـــة ألن يُرَســـى عليـــه عقـــد اشـــرتاء مبقتضـــى االتفـــاق 

 وجيــب علــى ذلــك. ءً وعيــة ممكنــة بنــارضــه وتقــدمي أفضــل ناإلطــاري، وتشــجيعه علــى حتديــد ســعر ع
لـوائح االشـرتاء أن تتنـاول احلـاالت الـيت قـد ال يتحقـق فيهـا العـدد األدىن املنصـوص عليـه بـأن على 

تشـــرتط علـــى اجلهـــة املشـــرتية أن حتـــدد يف وثـــائق االلتمـــاس اخلطـــوات الـــيت ســـوف تتخـــذها عندئـــذ 
اري مـــع عـــدد أقـــّل مـــن املـــوردين أو والـــيت قـــد تنطـــوي علـــى إلغـــاء االشـــرتاء أو إبـــرام االتفـــاق اإلطـــ

  املقاولني.
وجيوز أن ُخيضع إرساء االتفاق اإلطاري املغلق ملوافقـة خارجيـة؛ فعنـدما ُتسـتخدم اتفاقـات   -٤

إطارية فيما بني وزارات وأجهـزة حكوميـة، جيـوز اعتبـار آليـات موافقـة مسـبقة مـن هـذا القبيـل خيـارا 
االشـــرتاء أن تشـــرتط تلـــك املوافقـــة وأن تقـــدم آليـــة مـــن لـــوائح  جيـــب علـــىمناســـبا. ويف هـــذه احلالـــة 
لدولــة املشــرتعة أن تــدرج اشــرتاط املوافقــة املســبقة يف قــانون ا جيــب علــى أجلهــا. ومــن ناحيــة أخــرى

  آلية عملها. يف بياناالشرتاء نفسه وأن تدعو إىل أن تستفيض لوائح االشرتاء 
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ية بشـــأن احلاجـــة يف بعـــض احلـــاالت لـــوائح االشـــرتاء أن توجـــه اجلهـــة املشـــرت  وجيـــب علـــى  -٥
وجيـــب  املـــوردين أو املقـــاولني األطـــراف يف االتفـــاق اإلطـــاري. فـــرادىاتفاقـــات منفصـــلة مـــع  إلبـــرام
بـأن يكـون كـل مـورد أو مقـاول خاضـعا الـيت تقضـي لوائح االشرتاء أن تبـني القاعـدة املفَرتضـة  على

ـــنفس أحكـــام وشـــروط االتفـــاق اإلطـــاري. وال جيـــوز لالســـتث ناءات مـــن هـــذه القاعـــدة أن تســـمح ل
ال تتعلّــق إالّ باألحكــام الــيت تــربر إبــرام اتفاقــات منفصــلة. وينبغــي  طفيفــة بإدخــال تغيــرياتســوى 

ومــن بــني األمثلــة الــيت  للــوائح االشــرتاء أن تبــني املــربرات املمكنــة مــن أجــل إبــرام اتفاقــات منفصــلة.
ة حقـــوق امللكيـــة غـــري امللموســـة أو امللكيـــة ميكــن ســـوقها احلاجـــة إىل إبـــرام اتفاقـــات منفصـــلة حلمايـــ

الفكرية أو حيثما يلزم اسـتيفاء شـروط الرتخـيص املختلفـة أو يف احلـاالت الـيت يكـون فيهـا املـوردون 
جـــزء واحـــد فقـــط مـــن عمليـــة االشـــرتاء. وجيـــب علـــى لـــوائح بشـــأن أو املقـــاولون قـــد قـــدموا عروضـــا 

إبــــرام اتفاقــــات منفصــــلة والتغيــــريات الــــيت االشــــرتاء أن تشــــرتط تســــجيل األســــباب الــــيت دعــــت إىل 
  أُدخلت على كل اتفاق مربم على حنو منفصل.

    
    مدة االتفاق    

القصـوى. وتبـّني التجربــة التفـاق اإلطـاري املغلـق الـوائح االشـرتاء أن تبـني مـدة  جيـب علـى  -٦
فع احملتملـــة هلـــذه العمليـــة يف الواليـــات القضـــائية الـــيت تســـتخدم االتفاقـــات اإلطاريـــة املغلقـــة أن املنـــا

الطريقـــة مـــن املـــرّجح عمومـــا أن تزيـــد عنـــدما تـــدوم لفـــرتة طويلـــة بقـــدر يكفـــي للتمكـــني مـــن إجـــراء 
وبعـــد ذلـــك، قـــد يزيـــد احتمـــال  ســـنوات. ٥-٣فـــرتة ل كـــأن تـــدومسلســـلة مـــن عمليـــات االشـــرتاء،  

الســوق انتفــاء التنــافس، وقــد ال ُتصــبح أحكــام االتفــاق اإلطــاري املغلــق وشــروطه مواكبــة ألوضــاع 
  الراهنة.

ـــــوائح االشـــــرتاء أّضـــــوجيـــــب أن تو   -٧ اخـــــتالف مـــــدة االتفـــــاق اإلطـــــاري ضـــــمن املـــــدة  ن ح ل
املشـمولة والسـوق  األصـنافالقصـوى احملـددة قـد يكـون مناسـبا رهنـا بظـروف االشـرتاء، وخصوصـا 

خصوصـا  املعنية واحتياجات اجلهـة املشـرتية. ومبـا أن بعـض أسـواق االشـرتاء قـد تتغـّري بـوترية أسـرع،
تطـــورات تكنولوجيـــة، علــــى ســـبيل املثـــال يف عمليـــات االشــــرتاء  تطــــرأ عليهـــاتلـــك الـــيت يـــرّجح أن 

املرتبطــــة بتكنولوجيــــا املعلومــــات واالتصــــاالت الســــلكية والالســــلكية، أو قــــد ال تظــــل احتياجــــات 
ليــة اجلهــة املشــرتية هــي نفســها لفــرتة طويلــة مــن الــزمن، فقــد تكــون بالتــايل املــدة املناســبة لكــل عم

 األصـــنافاشـــرتاء أقصـــر كثـــريا مـــن املـــدة القصـــوى احملـــددة يف لـــوائح االشـــرتاء. وبالنســـبة إىل بعـــض 
واألســـــــواق  األصـــــــنافالســـــــريعة التغـــــــري ميكـــــــن قيـــــــاس املـــــــدة املناســـــــبة باألشـــــــهر. وبالنســـــــبة إىل 

 واالحتياجـات األكثـر اســتقرارا، قـد يــدوم االتفـاق اإلطــاري لفـرتة طويلــة بقـدر يكفــي للتمكـني مــن
  إجراء سلسلة من عمليات االشرتاء الستخالص أقصى مزايا من هذه الطريقة.
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ــــار أقصــــى مــــدة ألي   -٨ ــــه اجلهــــة املشــــرتية يف اختي ــــوائح االشــــرتاء أن توج ومــــن ّمث، ينبغــــي لل
اتفــاق إطــار حمــدد ضــمن املــدة القصــوى احملــددة يف لــوائح االشــرتاء أو حتــدد بــدال مــن ذلــك هــي 

ن أجــل أنـــواع االشــرتاء املختلفــة. كمــا ينبغــي أن تعــاجل اإلرشـــادات نفســها مــددا قصــوى خمتلفــة مــ
الــواردة يف لــوائح االشــرتاء أي قيــود خارجيــة مفروضــة علــى مــدة االتفاقــات اإلطاريــة (كمقتضــيات 

  ميزانية الدولة، على سبيل املثال).
فيمـا خيـص اجلهـة املشـرتية  احتـددهالـيت  املـدة القصـوى ن أيضـا أاللـوائح ح ّضـوينبغي أن تو   -٩

اتفاقا إطاريا معينـا ضـمن احلـد األقصـى احملـدد يف لـوائح االشـرتاء يشـمل مجيـع التمديـدات املمكنـة 
للمــــدة احملــــددة يف البدايــــة لالتفــــاق اإلطــــاري املعــــين. وأي تعليــــق لعمــــل االتفــــاق اإلطــــاري نتيجــــة 

ملـــدة الشـــاملة إلجـــراءات االعـــرتاض مـــن شـــأنه متديـــد االتفـــاق اإلطـــاري لفـــرتة التعليـــق لكـــن تبقـــى ا
  لالتفاق اإلطاري بدون تغيري.

إمكانيـــة متديـــد االتفـــاق اإلطـــاري يف ظـــروف  تـــنص علـــىوإذا أرادت الـــدول املشـــرتعة أن   -١٠
ذلــك، وحتــدد تلــك الظــروف احملــدودة، وتكفــل أن  جتيــزلــوائح االشــرتاء أن علــى  َوَجــبَ اســتثنائية، 

ال جيــوز تربيــر عمليــات اشــرتاء  ل املثــالوحمــدود النطــاق. وعلــى ســبيمتديــد قصــري املــدة أي يكــون 
ــــدة إذا كــــان بإمكــــان عامــــة النــــاس  جديــــدة يف حالــــة الكــــوارث الطبيعيــــة أو مصــــادر اإلمــــداد املقّي

  االستفادة من أحكام وشروط االتفاق اإلطاري القائم.
التمديـدات  إسـاءة اسـتخداملوائح االشـرتاء أن تضـع ضـوابط داخليـة لتفـادي  وجيب على  -١١

اءات للمــدة احملـددة يف البدايــة، وخصوصـا فيمــا يتعلـق بإرســاء عقـد اشــرتاء طويـل املــدة أو  واالسـتثن
  كبري احلجم قرب اية صالحية االتفاق اإلطاري.

    
    التقديرات    

ـــه اجلهـــة املشـــرتية بشـــأن احلـــاالت الـــيت   -١٢ ينبغـــيأو ال  ينبغـــيينبغـــي للـــوائح االشـــرتاء أن توج 
فعلـــى ســـبيل املثـــال، عنــدما تكـــون املشـــرتيات املطلوبـــة  حلــة األوىل.فيهــا حتديـــد ســـعر العقـــد يف املر 

خاضــعة لتقلبــات األســعار أو العملــة أو يكــون مــن اجلــائز أن تتغــّري تركيبــة ُمقــدمي اخلــدمات، قــد 
والنقـــد الـــذي يوّجـــه عمومـــا بشـــأن للعقـــد يف البدايـــة.  ســـعريكـــون مـــن غـــري اـــدي حماولـــة حتديـــد 

هــو وجــود ميــل إىل حتديــد أســعار العقــود بســعر الســاعة الــذي عــادة مــا ة املغلقــاالتفاقــات اإلطاريــة 
علـى األخـذ بالتسـعري املبـين بـدال مـن ذلـك ع جّ تشـللوائح االشرتاء أن ينبغي . و يكون مرتفعا نسبيا

  على املهام أو املشاريع، عندما يكون ذلك مناسبا.
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مــــا ُحــــددت كميــــات دنيــــا وقــــد حتــــّد شــــروط االتفــــاق اإلطــــاري مــــن املرونــــة التجاريــــة إذا   -١٣
مضــمونة كأحـــد شـــروطه أو إذا أصـــبح االتفــاق اإلطـــاري مبثابـــة اتفـــاق شــراء حصـــري مـــع أن هـــذه 

ينبغــي أن تــدعو  ملــوردين أو املقــاولني. ومــن مثّ املرونــة ينبغــي أن تُقابلهــا أســعار أفضــل مــن جانــب ا
وثــائق االلتمــاس حبيــث ميكــن لــوائح االشــرتاء إىل: (أ) اســتخدام كميــات تقديريــة (غــري ملزمــة) يف 

أن يسـهل االتفــاق اإلطــاري تقــدمي عــروض واقعيــة اسـتنادا إىل فهــم واضــح ملــدى احتياجــات اجلهــة 
املشــرتية وحبيــث تصــبح اجلهــة املشــرتية قــادرة علــى الشــراء خــارج إطــار االتفــاق اإلطــاري إذا تغــريت 

دود دنيــا أو قصــوى. وقــد و(ب) اســتخدام كميــات ملزمــة ميكــن التعبــري عنهــا حبــ ؛أوضــاع الســوق
 تثـري عمليـةتكون هناك أسواق يبدو فيهـا أحـد احللّـني أفضـل مـن اآلخـر؛ وميكـن آلليـة الرصـد أن 

يلــزم أن تتــوىل اجلهــة املشــرتية  عنــدماإعــداد اإلرشــادات املناســبة، أو أن تســتخدم أمثلــة مــن الواقــع 
  االختيار.مهمة 

قـــــيم االتفـــــاق اإلطـــــاري الكليـــــة  تكـــــونأنـــــه جيـــــوز أن أن توضـــــح لـــــوائح االشـــــرتاء  وجيـــــب  -١٤
معروفـــة؛ فـــإذا كـــان األمـــر كـــذلك وجـــب اإلفصـــاح عنهـــا يف االتفـــاق نفســـه أو  الـــدنياالقصـــوى أو 

إعطــاء تقــدير هلــا يف حــال عــدم اإلفصــاح عنهــا. وأحــد الــُنهج البديلــة عنــد تعــّدد اجلهــات املشــرتية 
تضـــع قيمـــا قصـــوى خمتلفـــة  الــيت تســـتخدم االتفـــاق اإلطـــاري هـــو الســـماح لكـــل جهــة مشـــرتية بـــأن

املـــراد شـــراؤها ومـــدى احتمـــال تقادمهـــا؛ ويف هـــذه احلـــاالت، ينبغـــي إدراج  األصـــنافلطبيعـــة  اً وفقـــ
القــيم ذات الصــلة لكــل جهــة مشــرتية. وقــد تكــون القــيم القصــوى أو القــيم الســنوية حمــدودة حبكــم 

ــــدول؛ ويف هــــذه احلالــــة ينبغــــي  شــــىتإجــــراءات امليزانيــــة يف  ــــوائح االشــــرت ال أن تبــــّني بالتفصــــيل اء لل
  مصادر أخرى تنّظم هذا األمر.

أن تشـــرتط لـــوائح االشـــرتاء أن يتضـــمن االتفـــاق اإلطـــاري مجيـــع التقـــديرات، مـــىت   جيـــبو   -١٥
أن التقـــديرات الدقيقــــة مســــتحيلة  بيــــانأوجــــه قصـــور التقــــديرات أو  تســــجيل مـــع، كانـــت معروفــــة

ل املثــال)؛ ومــن شــأن تــوفري أفضــل التقــديرات (عنــدما يتعلّــق األمــر بعمليــة اشــرتاء طارئــة، علــى ســبي
  املتاحة، عند تعذر تقدمي التزامات صارمة، أن يشّجع على املشاركة.
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    التغيريات املسموح بإدخاهلا على االتفاق اإلطاري أثناء سريانه    
لــــوائح االشــــرتاء أن حتظــــر أن  جيــــب علــــى،  ٦٣و‘ ٣‘) (د) ١( ٥٩يف ســــياق املــــادتني   -١٦

التغيــريات املســموح بإدخاهلــا علــى معــايري التقيــيم ووزــا النســيب يف االتفــاق اإلطــاري تكــون طائفــة 
مـــن القـــانون النمـــوذجي يف  ٦٣واســـعة إىل حـــد تنتفـــي معـــه جـــدوى الضـــمانات الـــواردة يف املـــادة 

تلــك الضــمانات حــدود طائفـة التغيــريات املســموح بإدخاهلــا علــى أحكــام  تُعــّني و املمارسـة العمليــة. 
عـــدم إدخـــال أّي تغيـــري علـــى وصـــف  يكفـــلشـــرتاء أثنـــاء عمـــل االتفـــاق اإلطـــاري مبـــا وشـــروط اال

  الشيء موضوع االشرتاء وإدخال التغيريات األخرى على حنو شفاف وقابل للتنبؤ.
علــى تطبيــق تلــك الضــمانات. وينبغــي  اإلشــرافوينبغــي للــوائح االشــرتاء أن تضــع آليــات   -١٧

التقيــــيم ووزــــا النســــيب ضــــمن البــــارامرتات والنطــــاق احملــــدد يف أالّ تتحــــّول املرونــــة يف تغيــــري معــــايري 
االتفـــاق اإلطـــاري إىل بـــديل عـــن التخطـــيط الكـــايف لعمليـــة االشـــرتاء، وأالّ ُحتـــرف قـــرارات الشـــراء 
 تيســـريا لـــإلدارة، وأالّ تشـــجع علـــى اســـتخدام مواصـــفات مرجعيـــة عامـــة ال تســـتند إىل حتديـــد متـــأن

ــرلالحتياجــات، وأالّ  دين أو مقــاولني حمظيــني. وقــد ا تُيسلتوجيــه التحــايلي لعقــود االشــرتاء إىل مــور
تكتســب هــذه النقــاط األخــرية مزيــدا مــن األمهيــة يف حــال إســناد مهمــة االشــرتاء إىل وكالــة اشــرتاء 
مركـزي خارجيـة تتقاضــى أتعابـا للقيـام باملهمــة وقـد تسـتخدم االتفاقــات اإلطاريـة اسـتدرارا للــدخل. 

يف تفـــادي اســـتخدام معـــايري تقييميــــة مرنـــة نســـبيا يف االتفاقــــات  اإلشــــرافت وقـــد تســـاعد عمليـــا
اإلطاريــة للتســرت علــى اســتخدام معــايري غــري مناســبة تســتند إىل اتفاقــات أو عالقــات بــني اجلهــات 
ــــة  املشــــرتية واملــــوردين أو املقــــاولني، ويف الكشــــف عــــن التجــــاوز يف التحديــــد املســــبق لنتــــائج املرحل

تــأثري التنــافس يف املرحلـة األوىل، األمــر الـذي تــزداد خمــاطر حدوثـه يف حالــة الشــراء  الثانيـة مبــا يبطـل
املتكـــرر. وتعمـــل الشـــفافية يف تطبيـــق املرونـــة واســـتخدام نطـــاق مســـبق التحديـــد ومســـبق اإلفصـــاح 

  .هذا اإلشرافعنه، على تيسري 
    

    عمل االتفاق اإلطاري املغلق ورصده    
أســــاس إرســــاء عقــــود االشــــرتاء مبقتضــــى االتفــــاق  ن ح أّضــــو ينبغــــي للــــوائح االشــــرتاء أن ت  -١٨

اإلطــاري (أدىن العــروض ســعراً أو أكثرهــا مزايــا) يكــون عــادة، ولكــن لــيس بالضــرورة، مثــل أســاس 
اإلرســاء يف املرحلــة األوىل؛ فقــد تقــرر اجلهــة املشــرتية، علــى ســبيل املثــال، أن مــن بــني املــوردين أو 

ـــذين اختـــريوا علـــى أســـاس أكثـــر العـــروض املقـــاولني الفـــائزين بـــأعلى امل رتبـــات يف املرحلـــة األوىل (ال
مزايــا)، ســيكون العــرض األدىن ســعرا املســتويف بدقــة لشــروط الــدعوة إىل املشــاركة يف املرحلــة الثانيــة 
هــو العــرض املناســب. وعنــدما تُتــوخى تغيـــريات وخيــارات خمتلفــة، جيــب أن تــدعو لــوائح االشـــرتاء 

  التفاق اإلطاري.إىل توضيحها مجيعا يف ا
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وعندما ال ُيشرتط أن تتوىل اجلهة املشرتية تشغيل اتفاق إطاري مغلق عرب اإلنرتنت، ينبغي   -١٩
أن تؤكد لوائح االشرتاء على مزايا اإلجراءات اإللكرتونية من حيث زيادة الكفاءة والشـفافية (ميكـن 

 بية؛ على سبيل املثال اإلعـالن عـن األحكـام والشـروط باسـتخدام وصـلة تشـع اسـتخدام  يف حـني أن
دعــوة ورقيــة إىل مرحلــة التنــافس الثانيــة ميكــن أن يكــون غــري ُجمــٍد وغــري ميســور االســتعمال). وينبغــي 

املعلومـات اخلاصـة  لللوائح االشرتاء أن تشرتط على اجلهـة املشـرتية أن تبـني يف االتفـاق اإلطـاري كـ
لبــات االتصــال مبوقــع شــبكي، والرباجميــات بإعمــال االتفــاق اإلطــاري عــرب اإلنرتنــت، مــن قبيــل متط

  التقنية، والقدرة التقنية عند اللزوم. والسماتاحملددة، 
وينبغـــي أن توضـــح لـــوائح االشـــرتاء كيفيـــة اســـتخالص املزيّـــة الرئيســـية لالتفاقـــات اإلطاريـــة   -٢٠

اقـــات بصـــفة خاصـــة أن تعـــاجل الوقـــائع العمليـــة املرتبطـــة باســـتخدام االتف وينبغـــيوتفـــادي مزالقهـــا. 
اإلطاريـة املبلــغ عنهــا يف كثــري مــن الواليــات القضــائية مــن حيــث ميــل األســعار إىل الثبــات بــدًال مــن 

شـــرتاء مـــن خـــالل اتفـــاق إطـــاري لاللتغـــّري الســـوق، وكـــذلك ميـــل اجلهـــات املشـــرتية  اً أن تتغـــّري وفقـــ
ق احلاليــة، شــروطه وأحكامــه تلــيب احتياجاــا متامــا أو جتّســد أوضــاع الســو  لــو مل تكــنقــائم، حــىت 

قــد ال تُقــّيم اجلهــات  راءات اشــرتاء جديــدة. ونتيجــة لــذلكإجــ إىل بــدءوذلــك لتفــادي االضــطرار 
شــرتية الســعر والنوعيــة تقييمــا كافيــا عنــد تقــدمي طلبــات شــراء معّينــة. وقــد تفــرط يف الرتكيــز علــى 

ُ
امل

  املواصفات على حساب السعر.
إجراء تقييمـات دوريـة بـاجلهـات املشـرتية  تُلـزمء أن وملعاجلة هذه املزالق ينبغي للوائح االشرتا  -٢١

إذا كـان االتفـاق اإلطـاري ال يـزال حيقـق مـردود  بشأن مـاخالل فرتة سريان االتفاق اإلطاري املغلق 
مــه يف ذلـك احلــني (علــى ســبيل  النقـود وال يــزال يتــيح احلصـول علــى أفضــل مــا ميكـن للســوق أن تُقد

مــه وشــروطه ال تــزال مواكبــة للتطــورات وقــادرة علــى املنافســة). املثــال، مــا إذا كانــت أســعاره وأحكا
وينبغــي أن تنظــر أيضــا يف جممــل املشــرتيات مبقتضــى االتفــاق اإلطــاري لتقيــيم مــا إذا كانــت فوائــدها 

يـزاالن أفضـل  التتجاوز تكاليفها. والوسائل املتعلقة بتقييم ما إذا كان احلل التقين أو املنـتج املقـرتح 
قد تشمل دراسة السوق واإلعـالن عـن نطـاق االتفـاق اإلطـاري، وهلـّم جـرا. وإذا  ما يقدمه السوق

أن تشرتط لوائح االشرتاء  َوَجبَ مل يُعد االتفاق اإلطاري يتيح شروطا جتارية جيدة للجهة املشرتية، 
األخــذ بــإجراءات اشــرتاء جديــدة (إجــراءات تقليديــة أو إجــراءات اتفــاق إطــاري جديــدة). وينبغــي 

الشرتاء أن تثين حتديدا عن إرساء عقود اشرتاء طويلة املدة أو كبرية احلجم قُبيـل انتهـاء مـدة للوائح ا
  .أصناف بالية أو باهظة السعريزيد من خماطر شراء  ألن ذلكاالتفاق اإلطاري، 

ويف االتفاقات اإلطارية املتعددة املوردين، يكون كل مـورد أو مقـاول طـرف راغبـا يف معرفـة   -٢٢
االتفــاق اإلطــاري (عقــب تنفيــذ عمليــة عمــل  يف البدايــة وعلــى حنــو دوري طــوال فــرتةالتزامــه  مــدى
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عليــه ينبغــي أن تشـرتط لــوائح االشــرتاء علــى اجلهــات  ءً ). وبنــا، مـثالً شـراء مبوجــب االتفــاق اإلطــاري
  املشرتية أن حتيط املوردين أو املقاولني دوريا أو عند الطلب مبدى التزامام.

    
    ) ٦١و ٦٠ومتطلبات االتفاق اإلطاري المفتوح (المادتان  إرساء    

جيــوز للــوائح االشــرتاء أن توصــي بــأن تكــون الــدعوة املوّجهــة لالنضــمام طرفــاً يف االتفــاق   -١
اإلطـــاري املفتـــوح متاحــــة بصـــفة دائمـــة يف املوقــــع الشـــبكي الـــذي ســــُيدار فيـــه االتفـــاق اإلطــــاري. 

االتفــاق اإلطــاري املفتــوح  بإعمــالعلومــات ذات الصــلة أن تشــرتط أيضــا أن تبقــى كــل امل هــاوميكن
املعلومــات الـــيت جيـــب كحـــد  َتســـرِدَ متاحــة دائمـــا علـــى املوقــع الشـــبكي. وجيـــوز للــوائح االشـــرتاء أن 

  يف املوقع املذكور، من قبيل: عرضهاأدىن 
أمســاء وعنــاوين مجيــع اجلهــات املشــرتية الــيت ميكــن أن تســتخدم االتفــاق اإلطــاري   (أ)  
  يسمح االتفاق اإلطاري بوجود عدة مشرتين حمتملني يف املرحلة الثانية)؛ (حيثما

الوكالـــة املســـؤولة عـــن إنشـــاء االتفـــاق اإلطـــاري وإدارتـــه يف احلـــاالت الـــيت تشـــتمل   (ب)  
  على أكثر من مشرت واحد؛

وكالــة االشــرتاء املركزيــة، إن ُوجــدت (علــى ســبيل املثــال، مــا إذا كانــت  امتيــازات  (ج)  
جراء االشــرتاء املعـــين بامسهــا (باعتبارهـــا الطــرف الرئيســـي)، ومــن مثّ دون احلاجـــة إىل نشـــر خمولــة بـــإ

عندئـذ نشـر هـذه  َوَجـبَ  تفاصيل زبائنها من اجلهات األخـرى؛ أمـا إذا كانـت الوكالـة تعمـل كوكيـل
  التفاصيل)؛

 عــدد أقصــى مــن املــوردين أو املقــاولني األطــراف يف االتفــاق اإلطــاري، إن ُوجــد،  (د)  
د علـــى أن ّكـــلـــوائح االشـــرتاء أن تؤ  وجيـــب علـــىاألقصـــى.  العـــددوإجـــراءات ومعـــايري اختيـــار ذلـــك 

ولــيس أي أســباب اتصــاالا،  حمدوديــة قــدرة نظــاماألقصــى قــد يكــون مــربرا بســبب  حتديــد العــدد
اختيـــار  مـــن أجـــلأســـاليب ميكـــن أن تســـتخدمها اجلهـــة املشـــرتية اللـــوائح . وجيـــب أن حتـــدد أخـــرى

صــى علـى حنــو غــري متييـزي، مــن قبيـل "األولويــة باألســبقية"، وسـحب القرعــة، والتنــاوب، العـدد األق
أو غري ذلك من أشكال االختيـار العشـوائي األخـرى يف سـوق سـلعية، وتنبيـه املـوردين أو املقـاولني 

  إىل إمكانية االعرتاض؛
اق أالّ مــــدة االتفــــاق اإلطــــاري. جيــــوز للــــوائح االشــــرتاء أن تشــــرتط يف هــــذا الســــي  )هـ(  

تكــون مــدة االتفــاق اإلطــاري املفتــوح مفرطــة الطــول، وينبغــي تقــديرها باالســتناد إىل األشــياء املــراد 
اشــرتاؤها، وذلــك مــن أجــل إتاحــة فرصــة األخــذ بتكنولوجيــات وحلــول جديــدة وتفــادي التخلــف 
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يف اتفــاق  شــاركةعــن ركــب التطــور. يضــاف إىل ذلــك أن املــوردين أو املقــاولني قــد ال يرغبــون يف امل
  ؛غري حمدود املدة

ملـــوردين أو املقــاولني اســـتيفاؤها مــن أجـــل االنضـــمام ا جيــب علـــىاملتطلبــات الـــيت   (و)  
  إىل االتفاق؛

  األخرى لالتفاق اإلطاري؛الرئيسية مجيع األحكام والشروط   (ز)  
رتاء قائمـة املــوردين أو املقــاولني األطــراف يف االتفـاق اإلطــاري (جيــوز للــوائح االشــ  (ح)  

الــوارد تنفيــذ فّعــال لالشــرتاط مبثابــة عــرض القائمــة علــى هــذا النحــو ميكــن أن يكــون  ن ح أّضــأن تو 
 يفبشـــــأن اإلشـــــعار العـــــام بإرســـــاء عقـــــود االشـــــرتاء ) مـــــن القـــــانون النمـــــوذجي ١( ٢٣يف املـــــادة 

  ؛ةاإلطاري اتاالتفاق
ء مبقتضــى االتفــاق أمســاء املــوردين أو املقــاولني الــذين أرســيت علــيهم عقــود اشــرتا  (ط)  

اإلطــاري وأســعار العقــود الــيت أرســيت (جيــوز للــوائح االشــرتاء أن توضــح أن عــرض هــذه املعلومــات 
مـــن القـــانون النمـــوذجي [وصـــلة  ٢٣الـــوارد يف املـــادة تنفيـــذ فّعـــال لالشـــرتاط مبثابـــة ميكـــن أن يكـــون 

  ؛)ةرياإلطا اتاالتفاق يفبشأن اإلشعار العام بإرساء عقود االشرتاء تشعبية] 
  إعالنات ومجيع أحكام وشروط منافسات املرحلة الثانية؛  (ي)  
  نسخة من دعوة للمشاركة يف مرحلة التنافس الثانية.  (ك)  

لـــوائح االشـــرتاء أن تؤكــــد علـــى أمهيــــة  جيـــب علــــى ٦٠) مــــن املـــادة ٥ويف ســـياق الفقـــرة (  -٢
ي، عنــد إعمـال االتفــاق اإلسـراع يف فحـص طلبــات االنضـمام إىل االتفــاق اإلطـاري املفتــوح. وينبغـ

، إجراء تقيـيم متـأٍن للتفاعـل بـني املواعيـد النهائيـة لتقـدمي العـروض النهائيـة والوقـت املفتوح اإلطاري
الـــــالزم لتقيـــــيم العـــــروض االســـــتداللية، ومـــــدى تـــــواتر املنافســـــات يف املرحلـــــة الثانيـــــة وحجـــــم هـــــذه 

مـــن يف املرحلـــة الثانيـــة  النســـيب جـــدوى اإلكثـــاراملنافســـات. وجيـــوز للـــوائح االشـــرتاء أن تؤكـــد علـــى 
السـتفادة مـن سـوق تنافسـية عمليات التنـافس الـيت خيوضـها عـدٌد معقـوٌل مـن املشـاركني مـن أجـل ا

  ودينامية.
    

    المرحلة الثانية من إجراءات االتفاق اإلطاري   - ٦٢المادة     
ملشــاركة يف خيــار قصــر توجيــه الــدعوة إىل ا ن ح كيــف أّضــلــوائح االشــرتاء أن تو  جيــب علــى  -١

مرحلـــة التنـــافس الثانيـــة علـــى األطـــراف يف االتفـــاق اإلطـــاري القـــادرين يف ذلـــك احلـــني علـــى تلبيـــة 
ــــؤد احتياجــــات اجلهــــة املشــــرتية فيمــــا خيــــّص الشــــيء موضــــوع االشــــرتاء  ــــا  يال ي  إىل املســــاسعملي
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علــى اللــوائح د ّكــتؤ ردين واملقــاولني. ويتعــني أن بــدأي الشــفافية واملعاملــة املنصــفة واملتســاوية للمــو مب
لــوائح االشــرتاء أن  وجيــب علــىتقييــد املنافســة.  الالغــرض مــن هــذا احلكــم هــو تعزيــز الكفــاءة  ن أ

األطــراف يف مجيــع املــوردين أو املقــاولني  ن ضــة الــيت تقضــي بأنــه جيــب افــرتاض أتبــني القاعــدة املفرتَ 
مـــا مل الشـــيء موضــوع االشــرتاء،  ن علــى تلبيـــة احتياجــات اجلهــة املشـــرتية فيمــا خيــصو االتفــاق قــادر 

عكـــس  إىلاالتفـــاق اإلطـــاري أو العـــروض األوليـــة أو االسرتشـــادية لـــبعض املـــوردين أو املقـــاولني  يُشـــر
القـــادرين يف ر عبـــارة "ّســـولـــذا ينبغـــي للـــوائح االشـــرتاء أن تشـــرتط علـــى اجلهـــة املشـــرتية أن تف ذلـــك.

ضــوء أحكــام وشــروط االتفــاق اإلطــاري  مبعــىن ضــّيق جــدا، يف" ذلــك احلــني علــى تلبيــة احتياجــات
أمثلــة علـى احلـاالت الـيت يكــون اللـوائح م د ليـة أو االســتداللية. وجيـوز أن تقـو العـروض األ ويف ضـوء

القـادرين يف ذلـك احلـني علـى تلبيـة فيها إصدار دعـوة إىل جمموعـة حمـدودة مـن املـوردين أو املقـاولني 
مــــربرا. فعلــــى ســــبيل املثــــال، قــــد  ء موضــــوع االشــــرتاءاجلهــــة املشــــرتية فيمــــا خيــــص الشــــي احتياجــــات

دين أو املقـــاولني بتوريـــد مـــا ال يزيـــد علـــى كميـــات معّينـــة (يف كـــل ر يســـمح االتفـــاق اإلطـــاري للمـــو 
ـــة الثانيـــة أو عمومـــا) أو ميكـــن أن حالـــة مـــن حـــاالت التنـــافس يف املرحلـــ ليـــة أو و األ ضُ العـــرو  رَ ذكَت

أو املقــاولني ال يســتطيعون الوفــاء برتكيبــات معّينــة أو بــبعض شــروط االســتداللية أن بعــض املــوردين 
  النوعية.

والضــــــمانة املهمــــــة إزاء منــــــع التجــــــاوز أو إســــــاءة االســــــتعمال فيمــــــا خيــــــص هــــــذا اخليــــــار،    -٢
أن بــاجلهــة املشــرتية  إلــزامإلرســاء العقــود علــى مــوردين أو مقــاولني حمظيــني، هــي مــثًال اســتخدامه ك
س يف املرحلــة الثانيــة إىل مجيــع األطــراف يف االتفــاق اإلطــاري علــى حنــو متــزامن ه إشــعارا بالتنــافّجــتو 

عند صدور الدعوة إىل املشاركة يف مرحلة التنافس الثانية. ومن شأن توجيه ذلك اإلشعار على هذا 
النحو أن يسمح ألي مورد أو مقاول مستبَعد أن يعرتض على قرار اجلهة املشرتية عدم دعـوة ذلـك 

 د أو املقــاول إىل املشــاركة يف مرحلــة التنــافس الثانيــة. وجيــوز للــوائح االشــرتاء أن تــنص علــى فــرتة املــور
  اإلشعار الدنيا قبل إمكانية بدء التنافس يف املرحلة الثانية.

د علــــى األثــــر الســــليب لالعرتاضــــات احملتملــــة علــــى ّكــــلــــوائح االشــــرتاء أن تؤ  وجيــــب علــــى  -٣
تــوخي الدقــة لــدى النظــر يف  جيــبفــاق اإلطــاري إىل حتقيقهــا: الكفــاءة الــيت تســعى إجــراءات االت

االســــتثناءات مــــن القاعــــدة املفَرتضــــة الــــيت تقضــــي بتوجيــــه الــــدعوة إىل مجيــــع املــــوردين أو املقــــاولني 
عنـــدما تكـــون مـــربرة فعـــال كـــي تلـــك االســـتثناءات  مرحلـــة التنـــافس الثانيـــة واســـتخدام للمشـــاركة يف

هـــة كثـــري مـــن املـــوردين أو املقـــاولني املغبـــونني املعرتضـــني علـــى تقييمهـــا ب اجلهـــة املشـــرتية مواجنـــتتج
لــوائح االشــرتاء أن تشــرتط علــى اجلهــة  وجيـب علــىلقـدرم علــى تلبيــة احتياجاــا يف وقــت معــني. 

ــــني املشــــرتية أن تــــدرج يف ســــجل إجــــراءات االشــــرتاء إيضــــاحا  أي مــــوردين أو أســــباب اســــتبعاد  يب
  التنافس الثانية.مرحلة تفاق من مقاولني أطراف يف اال
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وينبغــي للــوائح االشــرتاء أن تــنظم طريقــة إصــدار الــدعوة واإلشــعار فيمــا خيــص التنــافس يف   -٤
علــــى حنــــو متــــزامن املرحلــــة الثانيــــة: علــــى ســــبيل املثــــال، أن يكونــــا كتــــابيني، وأن يصــــدرمها النظــــام 

ــــه ال وتلقــــائي ــــرغم مــــن أن ُيشــــرتط إصــــدار إشــــعار عــــام  إىل كــــل مــــورد أو مقــــاول معــــين. وعلــــى ال
الصـــفحة املفتوحـــة لالطـــالع العـــام مـــن املوقـــع  علـــىإشـــعار  نشـــر ن بالتنــافس يف املرحلـــة الثانيـــة، فـــإ

الشــبكي الــذي يــدار فيــه االتفــاق اإلطــاري مــن شــأنه حتقيــق تلــك النتيجــة، وجيــوز للــوائح االشــرتاء 
  أن تشرتط على اجلهات املشرتية القيام بذلك.

ــــنّظم الفقــــر   -٥ ــــة  ٤ة وت ــــدعوة إىل مرحل ــــوى ال ــــافس (ب) حمت ــــة. التن لــــوائح  وجيــــب علــــىالثاني
 مــناالشــرتاء أن حتــدد أي اشــرتاطات أخــرى تــرتبط بإعــداد العــروض وتقــدميها وباجلوانــب األخــرى 

(ب) مـــن هــــذه املــــادة الـــيت يتعــــني علــــى اجلهــــة  ٤الثانيــــة غـــري املدرجــــة يف الفقــــرة التنــــافس مرحلـــة 
الثانيــة. وحيثمــا توجــد تلــك التنــافس عوة إىل تقــدمي العــروض يف مرحلــة املشــرتية أن حتــددها يف الــد

إليهــا.   حتيــلاالشــرتاطات يف أحكــام أخــرى مــن قــانون الدولــة املشــرتعة، ينبغــي للــوائح االشــرتاء أن 
يف  يُــدخلوالــوائح االشــرتاء أن توضــح مــا إذا كــان جيــوز للمــوردين أو املقــاولني أن  جيــب علــىكمــا 

 تعــديالت تعــود بفائــدة أقــل علــىعروضــهم (األوليــة) املقدمــة يف املرحلــة األوىل علــى املرحلــة الثانيــة 
  جلهة املشرتية (وذلك مثال بزيادة األسعار إذا تغّريت ظروف السوق).ا

لــوائح االشــرتاء أن علــى  يتعــنييف ســياق االتفاقــات اإلطاريــة املغلقــة أعــاله،  لــوحظوكمــا   -٦
مــن  ت املســموح بإدخاهلــا علــى أحكــام االشــرتاء وشــروطهنطــاق التنقيحــا مــا يرتتــب علــىتوضــح 

، مبــا يف ذلــك تغيــري األوزان النســبية للمعــايري واملعــايري الفرعيــة للتقيــيم، مــن خــالل التنــافس يف آثــار
الــيت تــنص علــى عــدم   ٦٣مقيــدة بتطبيــق املــادة  هــذه التنقيحــاتواملرونــة يف إجــراء املرحلــة الثانيــة. 

، وعلــى عــدم جــواز إدخــال تغيــريات علــى وصــف الشــيء موضــوع االشــرتاءري تغيــأي  جــواز إدخــال
أخــــرى إالّ بالقــــدر املســــموح بــــه يف االتفــــاق اإلطــــاري. وحيثمــــا حيتمــــل أن تكــــون التعــــديالت علــــى 
املنتجــات، أو البــدائل التقنيــة، ضــرورية، ينبغــي أن يشــار إىل ذلــك يف االتفــاق اإلطــاري نفســه الــذي 

 بـــارامرتاتحتياجـــات علـــى أســـاس مـــرن وعملـــي بقـــدر كـــاف (ضـــمن ينبغـــي أيضـــا أن يُعـــرب عـــن اال
) للســــماح بإدخــــال هــــذه التعــــديالت. وتشــــمل األحكــــام والشــــروط األخــــرى الــــيت جيــــوز ١٠املــــادة 

تنقيحهــا تركيبــات العناصــر (ضــمن الوصــف الشــامل) والضــمانات ومواعيــد التســليم، ومــا إىل ذلــك. 
قيمــة حمققــة مقابــل املبلــغ  بتحقيــق أقصــىافيــة للســماح بــني إتاحــة مرونــة ك املوازنــةُ شــّكل توينبغــي أن 

اإلرشـــادات املوجهـــة إىل اجلهـــات  سَ ســـااملـــدفوع وضـــرورة وجـــود شـــفافية وقيـــود كافيـــة ملنـــع التجـــاوز، أ
  استخدام االتفاقات اإلطارية.هذا اجلانب من  بشأن املشرتية

د علــى أمهيــة الــنص لــوائح االشــرتاء أن تؤكــ جيــب علــى، ‘٤‘(ب)  ٤وباإلشــارة إىل الفقــرة   -٧
املصـاحل ب املسـاسعلى موعد ائي مناسب لتقدمي العـروض، مـن أجـل احلفـاظ علـى الكفـاءة دون 
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املشــــروعة للمــــوردين أو املقــــاولني األطــــراف يف االتفــــاق اإلطــــاري: يف ســــياق االتفاقــــات اإلطاريــــة 
بيـــوم أو مـــا شـــابه  املفتوحـــة، علـــى ســـبيل املثـــال، ميكـــن التعبـــري عـــن املوعـــد النهـــائي بالســـاعات أو

ذه التقنيــة. ذلــك، وإالّ تــأثّرت الكفــاءة اإلداريــة لإلجــراء ســلبا ومل َتســَتفد اجلهــات املشــرتية مــن هــ
ر املهلــة بــني موعــد إصــدار الــدعوة إىل تقــدمي عــروض املرحلــة الثانيــة واملوعــد النهــائي ر وينبغــي أن تُقــ

لراهنـــة إلعـــداد عـــروض املرحلـــة لتقـــدميها، علـــى أســـاس الوقـــت الـــذي ســـيكون كافيـــا يف الظـــروف ا
الثانيــة (فكّلمــا كانــت األشــياء املــراد اشــرتاؤها أبســط قصــرت املــدة املمكنــة). وتشــمل االعتبــارات 

اس. وجيـوز للـوائح االشـرتاء األخرى كيفية إتاحـة أقصـر مـدة تسـمح بـاالعرتاض علـى شـروط االلتمـ
ــــة للجهــــة الوقــــت املطلــــوب ســــيكون مرتبطــــا علــــى أي حــــال باال ن ح أّضــــأن تو  حتياجــــات املعقول

وهــو مــا ميكــن يف  مــن القــانون النمــوذجي،) ٢( ١٤ملــا تــنص عليــه صــراحة املــادة  اً املشــرتية، وفقــ
، يف حـــــاالت مـــــثالً  وذلــــك ؛ظــــروف حمـــــدودة أن تكــــون لـــــه األســــبقية علـــــى االعتبــــارات األخـــــرى

  الضرورة القصوى اليت تعقب األحداث الكارثية.
ن توضح عمل فـرتة التوقـف يف سـياق خمتلـف أنـواع االتفاقـات لوائح االشرتاء أ وجيب على  -٨

اإلطارية، مع مالحظة أن فرتات التوقف األقصر تكون مربرة يف سياق االتفاق اإلطاري املفتـوح يف 
قياســية بســيطة يُتــوخى اشــرتاؤها مــن خــالل تلــك الــنظم. وينبغــي للــوائح االشــرتاء أن  أصــنافضــوء 

رتة توقــف يف ســياق إرســاء عقــد االشــرتاء مبقتضــى االتفاقــات فــ اشــرتاط وجــودتوضــح أســباب عــدم 
  ثانية.تنافس  اخلالية من مرحلةاإلطارية املغلقة 

    
    التغييرات أثناء إعمال االتفاق اإلطاري   - ٦٣المادة     

لــوائح االشــرتاء  يتعــني علــىأعــاله،  ٦٢يف ســياق االتفاقــات اإلطاريــة املغلقــة واملــادة  لــوحظكمــا 
ـــــى أحكـــــام االشـــــرتاء وشـــــروطه أن توضـــــح حـــــدو  ـــــة عل ـــــريات املدخل ـــــاء إعمـــــال االتفـــــاق أد التغي ثن

اإلطـــاري. كمـــا يلـــزم أن توضـــح لـــوائح االشـــرتاء احلـــاالت الـــيت تكـــون فيهـــا صـــياغة وصـــف الشـــيء 
، مـــع أدىن حـــد مـــن املتطلبـــات التقنيـــة املخرجـــاتموضـــوع االشـــرتاء بطريقـــة عمليـــة أو قائمـــة علـــى 

بـدائل ال الشـيء موضـوع االشـرتاء أو علـىبإدخـال تعـديالت علـى  ، مالئمة للسـماحعند االقتضاء
تقنيـــة. ويتوقـــف مـــدى مالءمـــة هـــذا الـــنهج علـــى طبيعـــة االشـــرتاء يف حـــّد ذاتـــه. ومثـــة خطـــر وقـــوع ال

االتفـــــاق فجتـــــاوزات يف الســـــماح مبواصـــــفات فضفاضـــــة وعامـــــة، ويف الســـــماح بإدخـــــال تغيـــــريات؛ 
نطاقـه املتـوّخى، ممـا يُفضـي  يتجـاوز اً اسـتخدام داريـةاملالءمـة اإلألغـراض ميكن اسـتخدامه اإلطاري 

إىل إرســـاء عقـــود اشـــرتاء بطريقـــة غـــري شــــفافة وغـــري تنافســـية. كمـــا حيتمـــل أن يـــؤّدي االفتقــــار إىل 
الشـــفافية والتنـــافس إىل اخنفـــاض مـــردود األمـــوال يف هـــذه العقـــود. ومـــن مثّ ينبغـــي أن تتنـــاول لـــوائح 

  دابري املناسبة للحّد من تأثريها بشيء من التفصيل.االشرتاء هذه املخاطر وتنص على الت



 

77 
 

    
  ينبغي تناولها في لوائح االشتراء في سياق الفصل الثامن التي مواضيع ال  -اً عاشر   

      لترتيب المواد اً ) ، وفقإجراءات االعتراض( من القانون النموذجي
    عموماً     

مبــا يكفــل ام داخلــي مفّصــل إن املقصــود بأحكــام هــذا الفصــل هــو تكملتهــا بلــوائح وبنظــ  -١
مـن حيـث التكلفـة. وتُـدرج تلـك األحكـام  على حنـو كـفء وسـريع وفعـالآليات االعرتاض  إعمال

تبعــاً لألعــراف القانونيــة التكميليــة يف لــوائح االشــرتاء أو اللــوائح املوجــودة يف فــروع القــانون األخــرى 
  يف الدولة املشرتعة. املتبعة

لفــــروع أخــــرى مــــن القــــانون وهليئــــات أخــــرى يف الدولــــة  قــــد يكــــونوباإلضــــافة إىل ذلــــك،   -٢
إذا كــان االعــرتاض يعــود مــثالً املشــرتعة تــأثري علــى آليــة االعــرتاض املتوخــاة يف إطــار الفصــل الثــامن، 

. ويف تلــــك احلــــاالت، ينبغــــي أن التنــــافس، أو خمالفــــات لقــــانون إىل مــــزاعم وجــــود احتيــــال أو فســــاد
مبــا يكفــل ، علنــاً تلــك املــزاعم ب املتعلقــةاملعلومــات  إتاحــةللــوائح تشــرتط لــوائح االشــرتاء أو غريهــا مــن ا

  إليها واختاذ ما يلزم من إجراءات.السلطات املختصة لفت انتباه 
 تـؤثر يفوينبغي للوائح االشرتاء أو غريها من اللـوائح املنطبقـة أن توضـح مجيـع املسـائل الـيت   -٣

املقـــاولني واحتياجـــات اجلهــة املشـــرتية، مثـــل جمموعـــة حتقيــق التـــوازن املالئـــم بـــني مصــاحل املـــوردين أو 
علــى النحــو الــذي األشــخاص الــذين حيــق هلــم االعــرتاض علــى تصــرفات أو قــرارات اجلهــة املشــرتية (

االعتبـــارات املتعلقــــة باحلالــــة الـــيت قــــد يكـــون فيهــــا تعليــــق ، ويف أدنــــاه) ٦٤يف ســــياق املـــادة  نـــوقش
احلاالت اليت ينبغـي فيهـا رفـع احلظـر املنصـوص عليـه يف إجراءات االشرتاء مناسبا أو غري مناسب، و 

، كما يف حاالت الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ واحلاالت اليت قد يلحق فيها ضـرر ٦٥املادة 
لـــوائح االشـــرتاء أن  جيـــب علـــى طـــراف أخـــرى مهتمـــة. ويف هـــذا الســـياقمفـــرط باجلهـــة املشـــرتية أو أ

فيمـا يتعلـق بـإجراءات االعـرتاض (مثـل مـدة  ذات الصـلةية توضح بالتفصيل تفاعل مجيع املهل الزمن
فرتة التوقف، واملواعيد النهائية لتقـدمي العـروض، والفـرتة الـيت ينقضـي يف ايتهـا احلظـر الـذي تشـمله 

  صدار اإلشعارات).إلو  الطلباتقرارات بشأن عليق واملواعيد النهائية الختاذ ، ومدة الت٦٥املادة 
اء أو غريهـــا مـــن اللـــوائح املنطبقـــة أن تثـــين عـــن اســـتهالل إجـــراءات وجيـــوز للـــوائح االشـــرت   -٤

 ةوالقضـــــائي ةاإلداريـــــ املراجعـــــةللطلبـــــات املقدمـــــة إىل أجهـــــزة  اً واضـــــح الً تسلســـــ وأن ترســـــيموازيـــــة 
الطلبـــات، إذا  تسلســـلأحكامـــا تعـــاجل تلـــك اللـــوائح املوجـــودة يف الدولـــة املشـــرتعة. وقـــد تتضـــمن 

بعــض تبــدي للــدول املشــرتعة. و  ةالقانونيــ تبعــاً لألعــرافســل استصــوبت ذلــك. وقــد خيتلــف التسل
أن يســتنفد آليــة االعــرتاض لــدى اجلهــة بــاملــورد أو املقــاول  إلــزامالـدول مرونــة أكثــر مــن خــالل عــدم 
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قــــد تســــمح للمــــورد أو املقــــاول  كمــــااملشــــرتية قبــــل تقــــدمي طلــــب إىل اجلهــــة املســــتقلة أو احملكمــــة.  
أن يســتأنف ذلــك بــلــذي اختذتــه اجلهــة املشــرتية يف إجــراءات االعــرتاض املســتاء مــن القــرار ا املغبــون

ـــة املســـتقلة أو احملكمـــة. ويف احلـــاالت الـــيت يقـــدم فيهـــا الطلـــب مباشـــرة إىل اهليئـــة  القـــرار لـــدى اهليئ
تلــك  داخــلاملســتقلة، ميكــن تقــدمي االســتئناف علــى قــرار اهليئــة املســتقلة إىل أيــة ســلطة اســتئناف 

هنـــاك بعــض الـــدول الــيت قـــد تشـــرتط  ن ار قائمــا، أو إىل احملكمـــة. بيــد ألــك اخليـــاهليئــة، إذا كـــان ذ
اســتنفاد بعــض التــدابري أو مجيعهــا قبــل تقــدمي طلــب إىل احملكمــة. وجيــوز للــوائح االشــرتاء أو غريهــا 

أن تشـرتط علـى املـورد أو املقـاول املغبـون أن يتقـدم بطلـب إلعـادة النظـر لـدى املنطبقـة من اللوائح 
ة املشـــرتية أوًال وأن يســـتأنف أي قـــرار يـــوّد أن يســـتأنفه مـــن إجـــراءات االعـــرتاض تلـــك ضـــمن اجلهـــ

تلــك اللــوائح بنيــة اهليئــة املســتقلة قبــل تقــدمي طلــب إىل احملكمــة. وبــدال مــن ذلــك، جيــوز أن تســمح 
اســــتنفاد مجيــــع التــــدابري االنتصــــافية ضــــمن بنيــــة اهليئــــة  مــــع اشــــرتاطبتجــــاوز اجلهــــة املشــــرتية لكــــن 

ـــوائح االشـــرتاء أن جيـــب علـــى تقلة قبـــل التقـــدم بطلـــب إىل احملكمـــة. ويف هـــذا الصـــدد املســـ  متتثـــلل
مبقتضــى اتفاقيــة األمــم  االلتزامــات الواقعــة عليهــا لاللتزامــات الدوليــة للدولــة املشــرتعة، مبــا يف ذلــك

واالتفـــــاق املتعلـــــق  )32()٢٠٠٣تشـــــرين األول/أكتـــــوبر  ٣١املتحـــــدة ملكافحـــــة الفســـــاد (نيويـــــورك، 
أن تضـــــمن منهـــــا الشـــــرتاء احلكـــــومي يف إطـــــار منظمـــــة التجـــــارة العامليـــــة، وهـــــو مـــــا قـــــد يتطلـــــب با

، ُعرضـة كمـةحمَْ ليسـت  ،مراجعـةاالسـتئناف الفّعـال أمـام هيئـة مسـتقلة وأن تكـون قـرارات أيـة هيئـة 
  .ةالقضائي للمراجعة

    
    الحق في االعتراض واالستئناف   - ٦٤المادة     

أو غريهــا مــن اللـوائح املنطبقــة أن تــنص علـى إصــدار إرشــادات لــوائح االشـرتاء  جيـب علــى  -١
باالتســاق مــع اهليكــل القــانوين واإلداري للدولــة املشــرتعة  ٦٤تفصــيلية بشــأن إعمــال أحكــام املــادة 

بصــفة خاصــة أن حتــدد جمموعــة األشــخاص الــذين حيــق هلــم  وجيــب عليهــاأو أن تــدعو إىل ذلــك. 
اجلهـــة املشـــرتية يف إجـــراءات االشـــرتاء. وخالفـــا لـــنظم  االعـــرتاض علـــى قـــرارات أو تـــدابري تتخـــذها

هــذا املصــطلح  يتضــمنأخــرى، يكفــل القــانون النمــوذجي هــذا احلــق للمــوردين واملقــاولني وحــدهم (
ـــوارد يف املـــادة  ـــذين يشـــملهم التعريـــف ال كـــاملوردين واملقـــاولني    ٢املـــوردين أو املقـــاولني احملتملـــني ال

مليــــة التأهيـــــل األويل أو االختيــــار األويل) دون أفــــراد عامــــة اجلمهـــــور أو ع أثنــــاءالــــذين اســــتُبعدوا 
                                                           

. اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة هذه االتفاقية مبوجب ٢٣٤٩، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )32(  
كانون األول/ديسمرب   ١٤) من االتفاقية، دخلت االتفاقية حيز التنفيذ يف ١( ٦٨دة للما . ووفقاً ٥٨/٤قرارها 

. ويرد نص االتفاقية أيضا يف املوقع اإللكرتوين: ٢٠٠٥
www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf  آخر زيارة جرت)

  ).٢٠١١يف كانون الثاين/يناير 
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 د أو املقــاول بأنــه قــد هــذا املقــاولني مــن البــاطن. ويرجــع ذلــك إىل أناحلــق يســتند إىل ادعــاء املــور
تعــرض خلســارة أو ضــرر بســبب عــدم امتثــال اجلهــة املشــرتية ألحكــام قــانون االشــرتاء. والقصــد مــن 

الــة ارتبــاط طلبــات االعــرتاض املقدمــة بــالقرارات أو األفعــال الــيت تصــدر عــن اجلهــة هــذا التقييــد كف
املشرتية يف عمليـة اشـرتاء معينـة، وجتنّـب التعطيـل املفـرط لعمليـة االشـرتاء بسـبب اعرتاضـات تسـتند 
 إىل مسائل هلا عالقة بالسياسات أو بـأمور نظريـة أو إىل خروقـات ظنيـة، وأيضـاً مـن أجـل بيـان أن

  الوحيدة املتاحة. اإلشرافيةة االعرتاض ليست اآللية آلي
لــوائح االشــرتاء أو غريهــا مــن اللــوائح املنطبقــة، إضــافًة إىل ذلــك، أن تتنــاول  وجيــب علــى  -٢

قدرَة املورد أو املقاول على تقـدمي اعـرتاض وكـذلك قـدرة خمتلـف أجهـزة الدولـة علـى متابعـة طلبـات 
انونيـــة األخـــرى للدولـــة املشـــرتعة، مـــن قبيـــل تلـــك الـــيت حتـــدد االعـــرتاض، فيمـــا يتعلـــق باألحكـــام الق

مبوجـب القـانون الـوطين حـىت يكـون قـادراً الـيت جيـب علـى املـورد أو املقـاول أن يسـتوفيها املتطلبات 
  على املضي يف إجراءات االعرتاض أو احلصول على انتصاف.

، خـــارج نطـــاق ةقضـــائي اجعـــةمر ويقــع االعـــرتاض املقـــدم إىل احملكمـــة، الـــذي كثـــرياً مـــا يســـمى   - ٣
مــن  ه آثــار تــرتبط بــذلك اإلطــار. ولــذلكالتنظــيم مبوجــب اإلطــار القــانوين لالشــرتاء لكــن ترتتــب عليــ

لــوائح االشــرتاء أو غريهــا مــن اللــوائح املنطبقــة إىل األحكــام األخــرى لقــانون الدولــة  حتيــلاملناســب أن 
ن و واملــورداجلهــات املشــرتية  تكــونحبيــث  املشــرتعة الــيت حتــدد الســلطة ذات الصــلة وإجــراءات احملكمــة،

بالتدابري االنتصافية املتاحة. وينطبق ذلك بصـفة خاصـة علـى آليـة االسـتئناف  علم تام ن علىو واملقاول
الــيت ال تُرتـــأى مبقتضـــى القـــانون النمـــوذجي ســـوى عــن طريـــق إجـــراءات احملكمـــة ومتشـــيا مـــع إجـــراءات 

أو غريهـا مـن اللـوائح املنطبقـة أن تـنص علـى تـوفري اإلرشـادات  احملكمة املعنية. وينبغـي للـوائح االشـرتاء
جهـــات أمـــام احملـــاكم أو  أمـــامإىل مســـتخدمي نظـــام االشـــرتاء بشـــأن مـــا إذا كـــان االســـتئناف مكفـــوال 

  أخرى يف الدولة املشرتعة وطريقة إعماله.
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    مفعول االعتراض   - ٦٥المادة     
ح للجهــات املشــرتية عمـــل ّضــئح املنطبقــة أن تو مــن اللـــوا ينبغــي للــوائح االشــرتاء أو لغريهــا  -١

والتعليــق  ٦٥احلظــر الــذي تشــمله هــذه املــادة، وخصوصــا الفــروق بــني احلظــر الــذي تشــمله املــادة 
الــذي ميكــن أن تطبقــه اجلهــة املشــرتية أو تــأمر بــه هيئــة مســتقلة أو حمكمــة أو ســلطة أخــرى خمتصــة. 

إىل حـني البـّت يف االعـرتاض أو االسـتئناف، فقـد حتظـر بـدء نفـاذ عقـد االشـرتاء  ٦٥ومع أن املادة 
يكــون تعليــق إجــراءات االشــرتاء ضــرورياً أيضــاً. ويـَُعــد تعليــق إجــراءات االشــرتاء مفهومــا أوســع مــن 

  املتعلقة بتلك اإلجراءات. التصرفات: فهو يوقف مجيع ٦٥احلظر الذي تتحدث عنه املادة 
وائح املنطبقـــة أن توضـــح مـــا يُقصـــد أن يشـــمله وينبغـــي للـــوائح االشـــرتاء أو لغريهـــا مـــن اللـــ  -٢

تعبـــري "أي خطـــوات تُـــدخل عقـــَد اشـــرتاء (أو اتفاقـــاً إطاريـــاً) حيـــز النفـــاذ" وأن احلظـــر لـــيس مطلقـــاً 
(قــد ُحيــتج باعتبــارات عاجلــة تتعلــق باملصــلحة العامــة لرفعــه). ويشــمل تعبــري "أي خطــوات تُــدخل 

فــاذ" علــى ســبيل املثــال إرســال إشــعار بــالقبول إىل املــورد أو عقــَد اشــرتاء (أو اتفاقــاً إطاريــاً) حيــز الن
املقـــاول الفـــائز أو، حيثمـــا يُرتـــأى ذلـــك، أي خطـــوات باجتـــاه توقيـــع عقـــد اشـــرتاء كتـــايب أو تلّقـــي 

  املوافقة من هيئة أخرى من أجل بدء نفاذ عقد االشرتاء (أو االتفاق اإلطاري).
يف  املشــاركنيلــوائح املنطبقــة أن توضــح تعبــري "لــوائح االشــرتاء أو غريهــا مــن ال وجيــب علــى  -٣

االشـرتاء". ويشـمل التعبـري األول بدايـًة  املشـاركني يف إجـراءاتاالعـرتاض" مقارنـًة بتعبـري " إجراءات
اجلهـــة املشـــرتية واملـــورد أو املقـــاول الـــذي يقـــدم (واملـــوردين أو املقـــاولني الـــذين يقـــدمون) االعـــرتاض 

أو قـــد تتـــأثر بـــإجراءات االعـــرتاض، مـــن قبيـــل هيئـــة خمتصـــة  اصـــاحله(وأيـــة هيئـــة حكوميـــة تتـــأثر م
باملوافقــــة، عنــــد االقتضــــاء). وهــــؤالء هــــم بوجــــه عــــام جمموعــــة أصــــغر مــــن املشــــاركني يف إجــــراءات 

عــــدد أكــــرب مــــن املــــوردين أو  ىقــــد يســــع  ٦٨االشــــرتاء لكــــن مبوجــــب احلــــق الــــذي تكفلــــه املــــادة 
عـــرتاض أو إىل تقـــدمي اعـــرتاض خـــاص ـــم عنـــد تكبـــدهم املقـــاولني إىل االنضـــمام إىل إجـــراءات اال

 نياملشــارك" تعبــري خســارة أو أضــراراً نامجــة عــن األوضــاع ذاــا. ويف هــذا الســياق ميكــن أن يشــمل
يف إجــراءات االعــرتاض" جمموعــة متغــرية مــن املشــاركني تبعــاً لتوقيــت إجــراءات االعــرتاض وموضــوع 

ك يف إجــراءات االشــرتاء الــيت يــرتبط ــا الطلــب أن االعــرتاض. وميكــن ألي مــورد أو مقــاول مشــار 
 يف إجـــــراءات االعـــــرتاض" ني"املشـــــارك تعبـــــري ينضـــــم إىل إجـــــراءات االعـــــرتاض. وميكـــــن أن يشـــــمل

ســلطات حكوميــة أخــرى. واملقصــود يف هــذا الصــدد بعبــارة "ســلطة حكوميــة" أي كيــان ميكــن أن 
مبـا يف ذلـك اجلهـات الـيت حيـق هلـا إعمــال  ، ٢ينـدرج ضـمن تعريـف اجلهـة املشـرتية الـوارد يف املــادة 

) بــــأن تكــــون لتلــــك ١( ٦٨و/أو اســــتخدام االتفــــاق اإلطــــاري، رهنــــا باالشــــرتاط الــــوارد يف املــــادة 
هـــذا الصـــدد اجلهـــات مصـــلحة يف إجـــراءات االعـــرتاض يف الوقـــت ذي الصـــلة. وجتـــدر اإلشـــارة يف 

بــإجراءات االعــرتاض هــو مصــاحله ر، الطــرف يف االتفــاق اإلطــاري الــذي تتــأثر، أو قــد تتــأث ن إىل أ
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يف اتفــاق االشــرتاء  أطرافــاً اجلهــات األخــرى الــيت أصــبحت  العلــى األرجــح اجلهــة املشــرتية الرئيســية 
التعبــري أي جهــة خمتصــة باملوافقــة يف ســياق االشــرتاء هــذا يف بدايــة إجــراءات االشــرتاء. كمــا يشــمل 

) حيثمـــا يُرتـــأى دور اجلهـــة هــــ) (٥) و(٢( ٣٠) و٧( ٢٢املعـــين (انظـــر علـــى ســـبيل املثـــال املـــواد 
  .)املختصة باملوافقة

لـــوائح االشـــرتاء أو غريهـــا مـــن اللـــوائح املنطبقـــة أن توضـــح مـــا إذا كـــان جيـــوز  وجيـــب علـــى  -٤
جلهة مستقلة أن تتخذ قرارا بشأن رفـع احلظـر دون أن تتلقـى طلبـا مـن اجلهـة املشـرتية. وقـد يصـلح 

نـــه قـــد ال أســـاس حتقيقـــي ال علـــى أســـاس اختصـــامي، ولك هـــذا اخليـــار يف الـــنظم الـــيت تعمـــل علـــى
  يصلح متامًا لدول أخرى.

    
   تقديم طلب بشأن إعادة النظر لدى الجهة المشترية   - ٦٦المادة     

جيـــــوز للـــــوائح االشـــــرتاء أو لغريهـــــا مـــــن اللـــــوائح املنطبقـــــة أن تتضـــــمن تـــــدابري ـــــدف إىل   -١
ذلــك مــن خـالل التشــجيع علــى اســتخدام آليــة التشـجيع علــى تســوية املنازعــات يف مرحلـة مبكــرة و 

االعـــرتاض االختياريـــة املنصـــوص عليهـــا يف هـــذه املـــادة. كمـــا جيـــوز للـــوائح االشـــرتاء أو لغريهـــا مـــن 
 وأســلوب إْعِماهلــا اللــوائح املنطبقــة أن تــدعو إىل تعمــيم مزايــا آليــة إعــادة النظــر لــدى اجلهــة املشــرتية

االسـتفادة منهـا بفّعاليـة. وباإلضـافة إىل  تتسـىنحـىت  على نطاق واسـع وشـرح هـذه املزايـا للجمهـور
ذلــــك، ينبغـــــي لتلــــك اللـــــوائح أن ترســـــي آليــــات للرصـــــد والرقابـــــة لإلشــــراف علـــــى االســـــتجابة إىل 

  الطلبات املقدمة مبا يضمن أن حتظى باملعاملة اجلدية وحيقق املنافع احملتملة.
٢-   املنطبقـــة أن توضـــح الفـــروق بـــني الـــرد لـــوائح االشـــرتاء أو غريهـــا مـــن اللـــوائح علـــى  ويتعـــني

أعــاله والطلــب الرمســي بإعــادة النظــر لــدى  ٢٢علــى االستفســارات الــذي متــت مناقشــته يف املــادة 
بينهمــا اجلهــة املشــرتية. وتفاديــا لاللتبــاس، ينبغــي لتلــك اللــوائح أن تســلط الضــوء علــى أهــم الفــروق 

  .جراءيناإلمن حيث األهداف واإلجراءات والنتائج احملتملة لكال 
٣-   تقـدمي طلـب إعـادة على  ويتعني لوائح االشـرتاء أو غريهـا مـن اللـوائح املنطبقـة أن تؤكـد أن

النظـــر إىل اجلهـــة املشـــرتية لـــيس متاحـــاً يف احلالـــة الـــيت يكـــون فيهـــا عقـــد االشـــرتاء قـــد دخـــل حيـــز 
يئـــات اهليقـــع االعـــرتاض بـــدال مـــن ذلـــك ضـــمن جمـــال اختصـــاص  ن العقـــدبعـــد فـــرتة تكـــويفالنفـــاذ؛ 

مــة. كمــا ينبغــي هلــا أن توضــح كَ أي اهليئــة املســتقلة أو احمل - ةالقضــائي املراجعــةاملســتقلة أو هيئــات 
أن صــالحية اجلهــة املشــرتية يف مواصــلة النظــر يف الطلــب تنتفــي إذا بوشــرت إجــراءات لــدى هيئــة 

ية يف مســــتقلة أو حمكمــــة. غــــري أنــــه جيــــوز للجهــــة املشــــرتية أن تواصــــل اختــــاذ إجــــراءات تصـــــحيح
أي أمــــر تصـــدره اهليئــــة املســــتقلة أو  التصــــرفإجـــراءات االشــــرتاء املعنيـــة شــــريطة أالّ ينتهــــك ذلـــك 



 

82 

 

 

أخـــرى يف القـــانون الـــوطين. ويف احلـــاالت الـــيت يكـــون فيهـــا الطلـــب املقـــدم إىل  اً احملكمــة أو أحكامـــ
السـابق لـب الطلـب علـى الطلـذلك الدقيقـة  املرتتبـات ن إ، فـحمدود النطاقجهة مستقلة أو حمكمة 

لــوائح االشــرتاء أن تتضــمن  وجيــب علــىاجلهــة املشــرتية تكــون مرتوكــة للقــانون الــوطين، تقدميــه إىل 
  إحاالت مرجعية مناسبة يف هذا الصدد.

وفيمـــا يتعلـــق باملواعيـــد النهائيـــة لتقـــدمي طلبـــات إعـــادة النظـــر، ينبغـــي للـــوائح االشـــرتاء أو   -٤
  لغريها من اللوائح املنطبقة أن توضح:

"شـــــروط االلتمـــــاس أو التأهيـــــل األويل أو االختيـــــار األويل" حبيـــــث  عبـــــارة معـــــىن  )(أ  
احملــدد  النهــائييُفهــم أــا تشــمل مجيــع املســائل الناشــئة عــن إجــراءات االشــرتاء قبــل انقضــاء املوعــد 

لتقــدمي الطلبــات مــن أجــل التأهــل األويل أو الطلبــات مــن أجــل االختيــار األويل أو العــروض، مثــل 
يتـــاح االختيـــار بـــني االلتمـــاس املفتـــوح  مــاار طريقـــة االشـــرتاء أو طريقـــة االلتمـــاس، حيثمســألة اختيـــ

أي . ٨املشــاركة يف إجــراءات االشــرتاء وفقــاً للمــادة  احلــد مــن حجــموااللتمــاس املباشــر، ومســألة 
املســـائل الناشـــئة عـــن التأهيـــل األويل أو االختيـــار األويل، الـــيت يشـــملها  أن هـــذه العبـــارة ال تشـــمل

) (أ) مـــن هـــذه املـــادة، أو عـــن فحـــص وتقيـــيم العـــروض، الـــيت تشـــملها ٢جلـــزء الثـــاين مـــن الفقـــرة (ا
  ) (ب) من هذه املادة؛٢الفقرة (

) ٢عبـــارة "يف موعـــد يســـبق" املوعـــد النهـــائي لتقـــدمي العـــروض يف ســـياق الفقـــرة (  (ب)  
ـــة تقـــدمي الطلبـــات ملنـــع تقـــدمي اع (أ)، وقـــد ترســـي احلـــد األقصـــى النهـــائي رتاضـــات ُمَعطلـــة إلمكاني

أن يتمثـل اهلـدف  وينبغـي) جداً قبيـل انقضـاء املوعـد النهـائي لتقـدمي العـروض مباشـرًة. ةيدي ك(ورمبا  
يف تشـــجيع التقـــدم بـــأي اعرتاضـــات علـــى شـــروط االلتمـــاس أو التأهيـــل األويل أو االختيـــار األويل 

ويل أو االختيــــار األويل يف وعلـــى القــــرارات الــــيت تتخـــذها اجلهــــة املشــــرتية يف إجـــراءات التأهيــــل األ
  أسرع وقت ممكن عمليا؛

جلهـة املشـرتية ا ، وجيـب علـىاألوانفـوات الطلبات الـيت سـوف تُعتـرب مقدمـة بعـد   (ج)  
أن ترفضها. فعلى سبيل املثال، عند تطبيـق فـرتة توقـف ووجـوب احلصـول علـى موافقـة هيئـة أخـرى 

عتــرب االعــرتاض املقـدم بعــد انقضــاء فــرتة التوقــف لبـدء نفــاذ عقــد االشــرتاء (أو االتفـاق اإلطــاري)، يُ 
  ؛األوانولكن قبل منح املوافقة اعرتاضا مقدما بعد فوات 

) (ب) يُقصــد بــه مجيــع ٢املوعــد النهــائي البــديل املنصــوص عليــه يف الفقــرة ( ن أ  (د)  
أو ألسـباب غـري  االسـتثناء املشـروعب بسـبب التـذرّع مـثالً احلاالت الـيت ال تطبـق فيهـا فـرتة التوقـف (

  قانونية).
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وجيـوز للـوائح االشــرتاء أو لغريهـا مــن اللـوائح املنطبقـة أن تــنص علـى قواعــد إجرائيـة تنطبــق   -٥
علــى طلبــات إجــراءات إعــادة النظــر أو أن تــدعو إىل ذلــك. وجيــوز لتلــك القواعــد أن تعــاجل مجلــة 

  مسائل، منها ما يلي:
احب الطلـــب لكـــي يثبـــت أن إعـــادة الـــيت ينبغـــي أن يقـــدمها صـــ الداعمـــةاألدلـــة   (أ)  

املناســب. وتتبــاين كيفيــة حتقيــق ذلــك مــن حالــة إىل  التصــرفالنظــر أو اختــاذ إجــراء تصــحيحي هــو 
القاعــدة املفَرتضــة ينبغــي أن  ن د. بيــد أأخــرى، ومــن الضــروري احلفــاظ علــى املرونــة يف هــذا الصــد

املتاحـة؛ إذ إن تقـدمي أي أدلـة تكون أن طلب إعادة النظـر جيـب أن يكـون مشـفوعا جبميـع األدلـة 
يف وقــت الحــق قــد يتنــاىف مــع الغــرض مــن اشــرتاط اختــاذ اجلهــة املشــرتية إجــراًء فوريــاً بشــأن  داعمــة

  الطلب؛
احلــدود الزمنيــة مــن أجــل توجيــه إشــعارات فوريــة إىل مجيــع املعنيــني وكيفيــة القيــام   (ب)  

ص املعنيــــني، مبــــن فــــيهم بــــذلك ووســــائله. والغــــرض مــــن ذلــــك هــــو كفالــــة إبــــالغ مجيــــع األشــــخا
املشــاركون يف إجــراءات االشــرتاء (الــذين قــد تعــرف اجلهــة املشــرتية تفاصــيل االتصــال ــم أو قــد ال 

، علــى ســبيل املثــال، أســلوب ةاإللكرتونيــ البيئــةيف الوقــت املناســب بتقــدمي الطلــب. ففــي  ،تعرفهــا)
ي الـذي يكـون إشـعاُر االشـرتاء توجيه اإلشـعارات ووسـيلته ومكانـه األكثـر فعاليـة هـو املوقـع الشـبك

األويل قــــد ُنشــــر فيــــه، وينبغــــي للــــوائح االشــــرتاء أن تشــــجع اجلهــــة املشــــرتية علــــى القيــــام بــــذلك أو 
  تشرتطه عليها؛

أن تنظـــر اجلهـــة املشـــرتية فيهـــا والقـــرارات الـــيت جيـــب  الـــيت جيـــبتسلســـل املســـائل   (ج)  
املواعيــد النهائيــة املنصــوص عليهــا؛ أو م يف غضــون د تتخــذها (مــا إذا كــان الطلــب قــد قُــ عليهــا أن

جييــز لــه تقــدمي الطلــب؛ أو مــا إذا كــان الطلــب يســتند إىل  قــانوين مركــزالطلــب مــا إذا كــان ملقــدم 
للوقـائع أو للقـوانني واللـوائح املعمـول ـا؛ أو مـا إذا كـان الطلـب عبثيـاً على حنو جلـي فهم خاطئ 

قيتــه وكــذلك وقــائع وظــروف عمليــة االشــرتاء املعــين أو كيــدياً؛ ومــا إذا كانــت طبيعــة االعــرتاض وتو 
تربر تعليق اإلجراءات، وإذا كانـت كـذلك، مـا هـي مـدة التعليـق؛ والتـدابري التصـحيحية الـيت ينبغـي 

  اختاذها، وما إىل ذلك)؛
شـــكل وطريقـــة ومكـــان تســـجيل مجيـــع القـــرارات الـــيت تتخـــذها اجلهـــة املشـــرتية يف   (د)  

ضـــموا األدىن (علـــى ســـبيل املثـــال، أن يكـــون القـــرار كتابيـــاً وأن إجـــراءات طلـــب إعـــادة النظـــر وم
يبّني التدابري املتخذة وأسباب اختاذها، وذلك من أجـل تعزيـز فهمهـا مبـا يسـاعد علـى احلـؤول دون 
نشوء مزيد مـن املنازعـات، ومـن أجـل تيسـري أي اعـرتاض أو اسـتئناف آخـر، وأن يصـبح جـزءا مـن 

شـــرتاء). ويف هـــذا الســـياق، جتـــدر مالحظـــة أنـــه مـــع أن عـــدم رد إلجـــراءات اال املســـتنديالســـجل 
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اجلهــة املشــرتية علــى الطلــب قــد يعــّد، يف بعــض الــنظم، رفضــاً لــه، فــإن أحكــام القــانون النمــوذجي 
علـى لـوائح االشـرتاء أو غريهـا مـن اللـوائح  ن كتـوب لـدى الـرفض. ولـذلك فـإتقتضي إصدار قرار م

طلــب خــالل الفــرتات الــيت حيــددها القــانون الّد اجلهــة املشــرتية علـى املنطبقـة أن توضــح تــأثري عــدم ر 
الختــاذ التــدابري أو القــرارات بشــأن الطلــب (مبــا يف ذلــك بشــأن توجيــه اإلشــعارات مبوجــب الفقـــرة 

عــدم الــرّد أو عــدم اختــاذ تــدابري ميكــن أن حيفــز تقــدمي طلــب  ن وخصوصــا أ ) مــن هــذه املــادة)،٣(
  خمتصة أخرى لدى الدولة املشرتعة؛ب إىل احملكمة أو إىل جهة بشأن املراجعة أو تقدمي طل

)، وســـائل وطرائــق تـــوفري اجلهـــة املشــرتية للهيئـــة املســـتقلة ٨( ٦٧يف ســياق املـــادة   )هـ(  
وذات ســبل إطــالع اهليئــة املســتقلة إطالعــا فعليــاً علــى مجيــع الوثــائق املوجــودة حبــوزة اجلهــة املشــرتية 

راجعـــة. وجيـــب هلـــذه الوســـائل والطرائـــق أن تلـــيب االشـــرتاط الـــذي جراءات االشـــرتاء قيـــد املبـــإ صـــلة
نولوجيـــا يـــنص عليـــه القـــانون بـــاالطالع الفـــوري لـــدى تلّقـــي إشـــعار بالطلـــب. وميكـــن ألدوات تك

  املعلومات أن تيسر ذلك؛
حقـــوق األشـــخاص املنضـــمني إىل إجـــراءات إعـــادة النظـــر، مبـــا يف ذلـــك احلـــق يف   (و)  

  ؛قمطب تقدمي طلب لرفع تعليق 
معاملــة املعلومــات الســرّية، مبــا يف ذلــك يف ســياق إصــدار القــرارات واإلشــعارات   (ز)  

ومتكني املشـاركني يف إجـراءات االعـرتاض واهليئـة املسـتقلة مـن االطـالع علـى السـجالت. ويف هـذا 
الســياق جيــوز للــوائح االشــرتاء أو لغريهــا مــن اللــوائح املنطبقــة أن توضــح بصــورة خاصــة اهلــدف مــن 

ـــه يتـــيح للجهـــة املشـــرتية اجتنـــاب إفشـــاء اشـــرت  اط األحكـــام توجيـــه إشـــعار مبضـــمون الطلـــب؛ إذ إن
معلومـــــات قـــــد تكـــــون ســـــرّية دون أن تضـــــطر إىل مراجعـــــة كامـــــل الطلـــــب ـــــدف حجـــــب تلـــــك 

  املعلومات السرّية.
 القـــانوين املفعـــوللـــوائح االشـــرتاء أو غريهـــا مـــن اللـــوائح املنطبقـــة أن توضـــح  وجيـــب علـــى  -٦

ض، وخصوصـــا مـــن حيـــث كـــون الـــرفض يشـــّكل يف حـــد ذاتـــه قـــراراً بشـــأن الطلـــب ولـــذا لقـــرار الـــرف
ميكــن االعــرتاض عليــه، وإذا مل يُعــَرتض عليــه فإنــه يرفــع حظــر بــدء نفــاذ عقــد االشــرتاء أو االتفــاق 

  إلمكانية تقدمي اعرتاض أو استئناف. ٦٥اإلطاري بعد انقضاء املدة الزمنية احملددة يف املادة 
ه اجلهــات املشــرتية بشـــأن ّجــغريهــا مــن اللــوائح املنطبقــة أن تو ائح االشــرتاء أو لوينبغــي للــو   -٧

التـــدابري التصــــحيحية الــــيت جيــــوز هلــــا أن تتخــــذها: علــــى ســــبيل املثــــال، تعــــديل إجــــراءات االشــــرتاء 
لتتوافــق مــع قــانون االشــرتاء أو مــع لــوائح االشــرتاء أو أي قواعــد أخــرى معمــول ــا؛ أو االمتنــاع، 

رار بقبـــول عـــرض مقـــدم بعينـــه مث تبـــّني أن هنـــاك عرضـــاً آخـــر جـــديراً بـــأن يُقبـــل، عـــن إذا صـــدر قـــ
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قبـول العـرض  وإمنـاإصدار إشعار القبول إىل املورد أو املقاول الـذي وقـع عليـه االختيـار يف البدايـة، 
  إجراءات جديدة. وبدءاملقدم اآلخر؛ أو إلغاء إجراءات االشرتاء 

قصـــــى درجـــــة مـــــن خمـــــاطر تعّســـــف اجلهـــــة املشـــــرتية يف اســـــتخدام ومـــــن أجـــــل احلـــــّد إىل أ  -٨
صالحيتها التقديرية فيما خيص فرض التعليـق، جيـوز للـوائح االشـرتاء أو لغريهـا مـن اللـوائح املنطبقـة 

 تنظـــيمأن تقـــدم أمثلـــة علـــى احلـــاالت الـــيت يكـــون فيهـــا التعليـــق مطلوبـــا. وأحـــد الـــنهج البديلـــة هـــو 
حيتها التقديريــة يف البــت يف مســألة تعليــق إجــراءات االشــرتاء أو عــدم ممارســة اجلهــة املشــرتية صــال

قد يكون مالئمـا بوجـه خـاص عنـدما ُحيَتمـل أن تفتقـد اجلهـة املشـرتية للخـربة  النهجتعليقها. وهذا 
الالزمة يف إجـراءات االعـرتاض، أو عنـدما تتخـذ هيئـات أخـرى القـرارات بشـأن إجـراءات االشـرتاء 

تســوية املنازعــات يف مرحلــة مبكــرة بالتشــجيع  تعزيــزيكــون مــن املستصــوب  ذات الصــلة، أو عنــدما
ـــنهج هـــو املستصـــوب،  القـــوي علـــى تقـــدمي أي اعـــرتاض إىل اجلهـــة املشـــرتية أوًال. وإذا كـــان هـــذا ال
ينبغـــي إدراج ضـــوابط أكثـــر صـــرامة يف لـــوائح االشـــرتاء أو غريهـــا مـــن اللـــوائح املنطبقـــة، مـــع مراعـــاة 

علـــى النحـــو ني حـــق املـــورد أو املقـــاول يف أن يُنظـــر يف اعرتاضـــه أو اســـتئنافه ضـــرورة حتقيـــق تـــوازن بـــ
وحاجــــة اجلهــــة املشــــرتية إلبــــرام عقــــد االشــــرتاء (أو االتفــــاق اإلطــــاري) بطريقــــة اقتصــــادية  الواجــــب

  وفّعالة دون تعطيل وتأخري ال داعي هلما لعملية االشرتاء.
    

    يئة مستقلة تقديم طلب بشأن المراجعة لدى ه  - ٦٧المادة     
يف الدولــة املشــرتعة الــيت تــود إقامــة آليــة مراجعــة مســتقلة، حتتــاج لــوائح االشــرتاء أو غريهــا   -١

مــن اللــوائح املنطبقــة إىل اســتبانة اهليئــة املناســبة الــيت تنــاط ــا مهمــة املراجعــة، ســواء أكــان ذلــك يف 
أن تكـون اهليئــة، مـثال، عبــارة  نطـاق هيئـة موجــودة أو هيئـة جديــدة تنشـئها الدولــة املشـرتعة. وجيــوز

عــن هيئــة متــارس اإلشــراف واملراقبــة الشــاملني علــى االشــرتاء يف الدولــة، أو هيئــة خمتصــة ال ينحصــر 
اختصاصـها يف أمـور االشـرتاء (مثـال ذلــك اهليئـة الـيت متـارس املراقبــة والرقابـة املـاليتني علـى عمليــات 

ـــــة (علـــــى أن ال يكـــــون نطـــــاق ـــــة  احلكومـــــة واإلدارة العمومي ـــــى املراقبـــــة والرقاب املراجعـــــة مقتصـــــرا عل
 ، أو هيئة إدارية خاصة تنحصر صالحيتها يف تسوية املنازعات يف أمور االشرتاء.)املاليتني)

وينبغـــــي للـــــوائح االشـــــرتاء أو غريهـــــا مـــــن اللـــــوائح املنطبقـــــة أن تـــــنظم تكـــــوين هـــــذه اهليئـــــة   -٢
ة املتخّصصـة لـدى األفــراد الـذين ســيتولون وعملهـا؛ وال بـد مــن تأكيـد أمهيـة تــوفر االسـتقالل واخلــرب 

إيــــالء أمهيــــة خاصـــة ملســــألة األدلــــة وينبغــــي لتلــــك اللـــوائح يف تلــــك اهليئـــة.  النظـــر يف االعرتاضــــات
الســرية وجلســات االســتماع، لضــمان أن تكــون كــل األطــراف يف اإلجــراءات واعيــة متامــاً حبقوقهــا و 

يـــع اإلجــــراءات وإتاحـــة إمكانيــــة االســــتئناف وواجباـــا يف هــــذا الشـــأن، ولضــــمان االتســــاق يف مج
وجيـــوز للـــوائح أن تســـمح ملمثلـــي  قـــرارات الـــيت تّتخـــذها اهليئـــة املســـتقلة.للعلـــى حنـــو فّعـــال وكـــفء 
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اتمع املدين أو جهـات أخـرى مبراقبـة إجـراءات االعـرتاض، وأن تـنص علـى املرفـق املطلـوب، وفقـاً 
  عنية.للعرف القانوين الساري يف الدول املشرتعة امل

وســــيلزم وضــــع قواعــــد إجرائيــــة صــــارمة تكفــــل، يف كــــل إجــــراء مــــن اإلجــــراءات، متحــــيص   -٣
لـوائح االشـرتاء أو غريهـا مـن  وجيـب علـى املسائل بالقدر املناسب من اإلسهاب وعلى حنـو سـريع.

اللوائح املنطبقة أن تنص على إصـدار القواعـد اإلجرائيـة واإلرشـادات اخلاصـة بعمـل اهليئـة املسـتقلة 
  :القواعد واإلجراءات، مبا يف ذلك أن تدعو إىل إصدار تلك أو

الكيفيــــة الــــيت تــــودع ــــا الطلبــــات، مبــــا يف ذلــــك كيفيــــة تقــــدمي طلبــــات الســــماح   (أ)  
مبواصلة عملية االشـرتاء علـى أسـاس اعتبـارات املصـلحة العامـة العاجلـة (علـى سـبيل املثـال، مـا إذا  

  رتية وحدها أم من جانب عدة أطراف)؛كان ينبغي تقدمي الطلب من جانب اجلهة املش
املسـائل املتعلقــة باألدلـة وفحصــها، مبــا يف ذلـك قواعــد وإجـراءات واضــحة بشــأن   (ب)  

الــيت يتعــني علــى اجلهــة املشــرتية ســوقها بشــأن اعتبــارات املصــلحة العامــة  الداعمــةالعناصــر واألدلــة 
  العاجلة؛
  سُتعقد جلسات استماع عامة)؛تسيري إجراءات املراجعة (من قبيل ما إذا كانت   (ج)  
  املراقبني؛املتعلقة بسائل امل  (د)  
وسائل قيام اهليئة املسـتقلة بتوجيـه اإلشـعارات الفوريـة إىل مجيـع املعنيـني، ووسـائل   )هـ(  

  نشر تلك اإلشعارات وطريقته ومكانه يف احلاالت اليت يشرتط فيها القانون ذلك؛
اجلهـــة املشـــرتية عمـــا إذا كـــان قـــرار اهليئـــة  صـــالحية استفســـار اهليئـــة املســـتقلة مـــن  (و)  

املســــتقلة بشــــأن التعليــــق جيــــب أن يـُتخــــذ قبــــل أن يتــــاح هلــــا مراجعــــة الوثــــائق املتعلقــــة بــــإجراءات 
  االشرتاء، مثل السجل الكامل إلجراءات االشرتاء؛

حقــــوق اجلهــــات الـــــيت قــــد تتـــــأثر مصــــاحلها بالطلــــب (مثـــــل اجلهــــات احلكوميـــــة   (ز)  
  ؛مطبقلك التدخل يف إجراءات االعرتاض أو تقدمي طلب لرفع تعليق األخرى)، مبا يف ذ

التدابري التصحيحية الـيت قـد تـأمر ـا اهليئـة املسـتقلة علـى الفـور يف احلـاالت الـيت   (ح)  
إصــدار ) مــن هــذه املــادة، مثــل ٤تســتدعي التعليــق التلقــائي إلجــراءات االشــرتاء مبقتضــى الفقــرة (

ديــد املوعــد النهــائي لتقــدمي العــروض، أو تصــحيح شــروط االلتمــاس أو اجلهــة املشــرتية بتم أمــر إىل
  التأهيل األويل أو االختيار األويل؛

 األوانفــوات االختصــاص فيمــا يتعلــق بالطلبــات املقدمــة إىل اهليئــة املســتقلة بعــد   (ط)  
قلة أن ) (ج) مـــن هـــذه املـــادة للهيئـــة املســـت٢لفقـــرة (الـــوارد يف ا(يتـــيح عنصـــر الصـــالحية التقديريـــة 
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املصــلحة العامــة؛   ختــصتــرفض الطلــب حــىت مــع ثبــوت أن الطلــب ينطــوي علــى اعتبــارات مهمــة 
ال ينطـــوي األمــــر علــــى  مــــاكمـــا أنــــه ال مينـــع اهليئــــة املســــتقلة مـــن النظــــر يف الطلبـــات املتــــأخرة حيث

املصـــلحة العامـــة). وجيـــوز للقواعـــد أن تبـــني نـــوع املســـائل الـــيت يُفـــرتض أن  ختـــص اعتبـــارات مهمـــة 
ســمح بقبــول النظــر يف الطلبــات بعــد انقضــاء فــرتة التوقــف، مثــل اكتشــاف خمالفــات احتياليــة أو ت

  حاالت فساد؛
طريقـة االطــالع علــى مجيــع مــا حبــوزة اجلهــة املشــرتية مــن وثــائق متعلقــة بــإجراءات   (ي)  

علــى  )، كــأن ترتئــي مــثال تــوفري الوثــائق ذات الصــلةافرتاضــياً االشــرتاء (كــاالطالع عليهــا ماديــاً أو 
خطوات متتابعـة (ميكـن مـثًال البـدء بتزويـد اهليئـة املسـتقلة بقائمـة بكـل الوثـائق حبيـث يتسـىن للهيئـة 

أن يكــون اهلــدف هــو  وينبغــياملســتقلة حتديــد الوثــائق ذات الصــلة بــاإلجراءات املعروضــة عليهــا). 
نـــة وناجعـــة اجتنـــاب أي تعطيـــل مفـــرط إلجـــراءات االشـــرتاء واملراجعـــة؛ وذلـــك بتـــوفري وســـائل مأمو 

تلــك الوثـــائق، علمــاً بـــأن اســتخدام أدوات تكنولوجيــا املعلومـــات قــد ييســـر هــذه املهمـــة.  إلرســال
لقواعـــد أن تتنــــاول يف هـــذا الســــياق إجــــراءات رفـــع أي قيــــود مفروضـــة علــــى إفشــــاء ا وجيـــب علــــى

مــا إذا  حتديــد مــن القــانون النمــوذجي، وخصوصــا ) ٤( ٢٥و ٢٤ملادتــان معلومــات ســرّية تشــملها ا
جيـب  مأبنفسـها تلـك القيـود  برفـعكانت اهليئة املستقلة هي اجلهاز املختص لـدى الدولـة املشـرتعة 

أن تتقــــــدم بطلــــــب إىل احملكمــــــة أو جهــــــاز آخــــــر ذي صــــــلة لــــــدى الدولــــــة املشــــــرتعة  علــــــى اهليئــــــة
  رفع تلك القيود؛بالستصدار أمر 

ت االعـرتاض قواعد اّطالع املشاركني يف إجـراءات االعـرتاض علـى سـجل إجـراءا  (ك)  
ملــــف إجـــراءات االشــــرتاء)، مبــــا يف ذلــــك علــــى ســــبيل ) ٨( ٦٧(الـــذي يتضــــمن، مبقتضــــى املــــادة 

أن يبــدي املشــاركون يف إجــراءات االعــرتاض وجــه اهتمــامهم بالوثــائق الــيت يلتمســون  اشــرتاطاملثــال 
ـــــدبري ـــــالع عليهـــــا: ويُقصـــــد مـــــن هـــــذا الت ـــــالتحاالّط م الفعلـــــي يف كّ  أن يســـــمح للهيئـــــة املســـــتقلة ب

الوثـــائق لعلهـــم يعثـــرون فيهـــا  حمتويـــاتاإلجـــراءات وأن حيـــول دون خـــوض املـــوردين أو املقـــاولني يف 
  على ما عساه يهمهم؛

معاملــة املعلومــات الســرّية، مبــا يف ذلــك يف ســياق إصــدار القــرارات واإلشــعارات   (ل)  
  .العرتاض من االّطالع على السجالتومتكني املشاركني يف إجراءات ا

) (ط)، ينبغــــي للــــوائح االشــــرتاء أو غريهــــا مــــن اللــــوائح املنطبقــــة أن ٩ق الفقــــرة (ويف ســــيا  -٤  
تعاجل مسائل التقدير الكمي للخسائر يف سـياق االشـرتاء علـى وجـه التحديـد. ولـدى معاجلـة هـذه 

أن تنظــر اللــوائح يف الكيفيــة الــيت تعــاَجل ــا اخلســائر االقتصــادية البحتــة يف النظــام  ينبغــياملســائل، 
ين الـــوطين حبيـــث تكفـــل االتســـاق يف قيـــاس التعـــويض املـــايل يف مجيـــع أحنـــاء الواليـــة القضـــائية القـــانو 
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م الطلــب علــى أنــه كــان ســيفوز  ــف التعــويض املــايل علــى برهنــة مقــداملعنيــة (مبــا يف ذلــك مــدى تـََوق
صـول بعقد االشـرتاء املعـين لـوال عـدم امتثـال اجلهـة املشـرتية ألحكـام القـانون). وميكـن الحتمـال احل

على تعويض مايل أن يشجع علـى تقـدمي طلبـات انتهازيـة وأن يهـدد بتعطيـل عمليـة االشـرتاء. كمـا 
قــد يــؤدي إىل زيــادة خمــاطر التعّســف عنــدما تكــون صــالحية مــنح التعــويض املــايل راجعــًة إىل جهــة 

عمــل صــغرية أو واقعــًة يف أيــدي بضــعة أفــراد. ولــذلك قــد تــدعو اللــوائح املنطبقــة إىل الرقابــة علــى 
آليــة التعــويض املــايل يف إجــراءات االعــرتاض، وخصوصــا يف احلــاالت الــيت يكــون فيهــا النظــام شــبه 
القضــــائي يف مراحلــــه البدائيــــة. وينبغــــي أن يقــــرتن ذلــــك مبراجعــــة منتظمــــة مــــل آليــــة االعــــرتاض 

الســـــماح للمـــــوردين أو املقـــــاولني بتقـــــدمي الطلبـــــات،  أـــــا تعمـــــل علـــــى حنـــــو فّعـــــال علـــــىلضـــــمان 
  جيعهم على ذلك عندما يكون مناسبا.وتش

     
    حقوق المشاركين في إجراءات االعتراض   - ٦٨المادة     

) ـدف إىل ١الفقـرة ( ن ح أّضـتو  نينبغي للـوائح االشـرتاء أو غريهـا مـن اللـوائح املنطبقـة أ  -١  
ىل إجـــراءات الســـماح جلميـــع املـــوردين أو املقـــاولني "املشـــاركني يف إجـــراءات االشـــرتاء" باالنضـــمام إ

احلكـم يرمـي إىل  ن ضـمن اإلجـراءات املعنيـة وقـت االعـرتاض. وبـذلك فـإ مـا دامـوا بـاقنياالعرتاض 
يل أو خطـوة مماثلـة سـبق اختاذهـا يف اإلجـراءات مـا و ستُبعدوا أثنـاء خطـوة التأهيـل األإقصاء الذين ا

ية وينصــب عليــه االعــرتاض. مل تكــن تلــك اخلطــوة متثــل التــدبري أو القــرار الــذي اختذتــه اجلهــة املشــرت 
ــن املــورد  ٦٤يف ســياق املــادة  لــوحظويـرتبط ذلــك، كمــا  أعـاله، مبفهــوم أن املشــاركة ُمتــنح بقــدر متك

ـــــأثر بـــــإجراءات  ـــــات أن مصـــــاحله ميكـــــن أن تت أو املقـــــاول، أو أي مشـــــارك حمتمـــــل آخـــــر، مـــــن إثب
راءات االعـرتاض نظـرا إىل أن االعرتاض. وينبغـي الـنص علـى إمكانيـة توسـيع نطـاق املشـاركة يف إجـ

كمـــا قـــد تـــنص  مـــن مصـــلحة اجلهـــة املشـــرتية تلّقـــي الشـــكاوى واملعلومـــات يف أقـــرب وقـــت ممكـــن.
لــوائح االشــرتاء أو غريهــا مــن اللــوائح املنطبقــة علــى تســميات مالئمــة تتــيح اســتبانة شــىت املشــاركني 

  على حنو أدق.
ملنطبقـــة علـــى اجلهـــة املشـــرتية واهليئـــة وينبغـــي أن تـــنص قواعـــد تســـيري إجـــراءات االعـــرتاض ا  -٢

أعـــاله، علــى ضـــمان  ٦٧و ٦٦املســتقلة، علــى التـــوايل، والــيت جـــرت مناقشــتها يف ســـياق املــادتني 
سالمة إجـراءات االعـرتاض، وأن تبـني حقـوق مجيـع املشـاركني يف إجـراءات االعـرتاض، مـع التمييـز 

م الطلـــب واجلهـــة املشــرتية  وحقـــوق األشــخاص املعنيـــني اآلخـــرين، بــني احلقـــوق األوســع نطاقـــا ملقــد
وكـــــذلك بـــــني حقـــــوق هـــــاتني الفئتـــــني وحقـــــوق أي شـــــخص قـــــد يكـــــون حاضـــــراً أثنـــــاء جلســـــات 

(كالصــــحفيني مــــثًال). واهلــــدف يكمــــن يف كفالــــة إمكانيــــة مواصــــلة اإلجــــراءات  العلنيــــةاالســــتماع 
  بوترية مالئمة وإمكانية مشاركة املوردين أو املقاولني على حنو فعال.
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) ٤( ٢٥و ٢٤يف سـياق املــواد  ق إليهــار التطـاملسـائل الـيت ختــص اللـوائح املنطبقــة هـي تلـك الــيت مت 
  أعاله. ٦٧و ٦٦و
  


