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متهيـد

ت جلن���ة الأمم املتح���دة للقان���ون التجاري ال���دويل )اللجنة( ه���ذا الدليل ل�ش���رتاع قانونها  اأَع���دَّ
النموذج���ي لال�ش���رتاء العموم���ي )القان���ون النموذج���ي( لعام 2011 م���ن اأجل تق���دمي خلفيَّة عن 

املو�شوع ومعلومات اإي�شاحيَّة عن اعتبارات ال�شيا�شة العامة التي ُروعيت يف القانون النموذجي.

مة يف هذا الدليل ه���و تف�شري اأهداف القان���ون النموذجي )الواردة  والق�ش���د من املعلوم���ات املقدَّ
يف ديباجت���ه( والكيفي���ة التي ُو�شعت بها اأحكام القانون النموذج���ي لُت�ْشهم يف بلوغ تلك الأهداف. 
فالغر����ض من ه���ذا الدليل اإذن هو تعزي���ز فعالية القان���ون النموذجي بو�شف���ه اأداًة لإ�شالح ُنُظم 
نها القانون  ال�ش���رتاء وحتديثه���ا, ول �شيما حني يكون الإمل���ام بنوع اإجراءات ال�شرتاء الت���ي يت�شمَّ

النموذجي قلياًل.

وبالإ�شاف���ة اإىل ذل���ك, ا�ْشَتَندت الأون�شي���رتال يف �شياغة القانون النموذج���ي اإىل ما لدى البلدان 
يف جمي���ع اأنحاء العامل من خربات يف جم���ال التنظيم الرقابي لال�ش���رتاء العمومي, وفقًا لنهجها 
هج اأي�شًا  ل اإىل توافق عل���ى ال�شعيد احلكومي الدويل. وي�شاعد ه���ذا النَّ الع���ام القائ���م على التو�شُّ
على �شمان جت�شيد الن�شو�ض لأف�شل املمار�شات وكفالة تعميم تطبيق اأحكام القانون النموذجي. 
, نظ���رًا لوجود تفاوت كب���ري بني الدول من حي���ث حجم الدولة  غ���ري اأنَّ القان���ون النموذجي ين�ضُّ
واقت�شاده���ا الداخل���ي وتقاليده���ا القانوني���ة والإداري���ة وم�شتوى تنميته���ا القت�شادي���ة والعوامل 
اجلغرافية مثاًل, على خيارات تالئم الظروف املحلية, وي�شرح الدليل امل�شائل التي ميكن اأْن توؤخذ 
يف العتب���ار عند البتِّ يف كيفية ممار�شة تلك اخليارات. وتهدف املعلومات الواردة يف هذا الدليل 
اأي�شًا اإىل م�شاعدة الدول على النظر يف اأحكام القانون النموذجي التي قد تتطلَّب تغيريًا من اأجل 

مراعاة الظروف الوطنية اخلا�شة.

ن اإلَّ مبادئ واإج���راءات اأ�شا�شيَّة,  وبالنظ���ر اإىل اأنَّ القان���ون النموذجي هو قانون اإط���اري ل يت�شمَّ
يناق�ض هذا الدليل احلاجة اإىل و�شع لوائح وقواعد واإر�شادات اإ�شافية لدعم الت�شريعات امل�شتندة 
د امل�شائ���ل الرئي�شية التي ينبغي تناولها يف تلك اللوائح, كما يناق�ض  اإىل القان���ون النموذجي, ويحدِّ

اًل. مو�شوع الُبنى الأ�شا�شية القانونية وغريها من الُبنى الالزمة لدعم تنفيذ الن�ضِّ تنفيذًا فعَّ

عون واجلهات  والغر�ض من هذا الدليل اأْن يكون اأداًة مرجعيًة ي�شتعني بها وا�شعو ال�شيا�شات وامل�شرِّ
امل�شوؤول���ة ع���ن التنظيم الرقابي واجلهات امل�شوؤولة عن اإر�ش���اد م�شتخدمي نظام ال�شرتاء ا�شتنادًا 
اء. فوا�شعو ال�شيا�شات  اإىل القان���ون النموذجي. ويختلف حمور الهتمام الرئي�ش���ي باختالف القرَّ
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���زون على معرفة مدى احلاجة اإىل اإ�شالح نظام ال�شرتاء, والعمل, عند وجود  ع���ون قد يركِّ وامل�شرِّ
ا اجلهات  ه���ذه احلاجة, على حتديد نطاق الإ�شالح املراد اإجراوؤه والأح���كام املراد ا�شرتاعها. اأمَّ
ز على ق�شايا  امل�شوؤول���ة عن التنظي���م الرقابي واجلهات امل�شوؤولة عن اإر�ش���اد امل�شتخدمني فقد تركِّ
ل الدليل,  دة يف جمايل تنفيذ اأحكام القانون النموذجي وا�شتخدامه���ا. ولهذا ال�شبب, َيْف�شِ حم���دَّ
قْدر الإمكان, بنْي التعليق على م�شائل ال�شيا�شة العامة وامل�شائل املتعلقة بتنفيذ القانون النموذجي 

وا�شتخدامه.

ابقة من قانون الأون�شيرتال النموذجي  يغة ال�شَّ ى هذا الدليل اأي�شًا م�شاعدة م�شتخدمي ال�شِّ ويتوخَّ
يف جمال ال�شرتاء العمومي, اأْي القانون النموذجي ل�شرتاء ال�شلع والإن�شاءات واخلدمات )املعتَمد 
يف عام 1994 "القانون النموذجي لعام 1994"( على حتديث ت�شريعاتهم لُت�شاير التطوُّرات الأخرية 
ع مقارنًة ب�شيغة  يف جم���ال ال�شرتاء العمومي. ولذا يتناول الدليل نط���اق القانون النموذجي املو�شَّ
���ر اأي�شًا, ح�ش���ب القت�شاء, اأهمَّ التط���وُّرات الأخرية يف �شيا�ش���ات وممار�شات  ع���ام 1994, ويف�شِّ
 ال�ش���رتاء, وه���ي التطوُّرات الت���ي َتْكُم���ُن وراء التنقيح���ات التي اأُْدِخَل���ت على القان���ون النموذجي

لعام 1994.

م الدليل كما يلي: م, ُق�شِّ ومراعاًة ملا تقدَّ
���ن مالحظات عامة َت���رُد �شْمن ثالثة اأق�ش���ام. يتناول الق�شم  ل, ويت�شمَّ )اأ( اجل���زء الأوَّ
ل ال�شياق الذي يح�ُشن بالدول مراعاته عند ا�شرتاع اأحكام القانون النموذجي؛ ويناق�ض الق�شم  الأوَّ
���ا الق�شم الثالث فيناق�ض اأه���مَّ الق�شايا املتعلقة  ة للقانون النموذجي؛ اأمَّ م���ات الرئي�شيَّ الث���اين ال�شِّ
بالفعالي���ة يف تنفيذ القان���ون وا�شتخدامه. )تتناول اأجزاء اأخرى من الدلي���ل ق�شايا قد تهمُّ اأي�شًا 
عني لأنَّها تناق����ض اأمورًا يف جْملتها الُبن���ى الأ�شا�شية القانونية الالزمة  وا�شع���ي ال�شيا�شات وامل�شرِّ

لدعم القانون النموذجي(؛
ن تعليقًا على ن����ضِّ القانون النموذجي ُي�شته���لُّ بتعليق على  )ب(   اجل���زء الث���اين, ويت�شمَّ

اأهداف القانون النموذجي املبيَّنة يف ديباجته, يليه تعليٌق على كلِّ ف�شل على حدة, مبا يف ذلك:
مة للف�شل املعني, يرُد فيها بيان اأهم اعتبارات ال�شيا�شة العامة والنهوج  ‘1’  مقدِّ

املقرتحة اإزاءها, ومناق�شة مل�شاألة تنفيذ اأحكام الف�شل وا�شتخدامها؛
‘2’ التعليق على كلِّ مادة على حدة؛

ن تعليقًا على تعديالت القانون النموذجي لعام 1994, ويبنيِّ  )ج(   اجلزء الثالث, ويت�شمَّ
التنقيحات التي اأُجريت عند جتميع القانون النموذجي لعام 2011.

وج���رى اأي�شًا جتميع التعليقات على كلِّ طريقة من طرائ���ق ال�شرتاء لتمكني القارئ من اأْن يدر�ض 
لة على �شروط ا�شتخدام كل طريقة,  كلَّ طريق���ة من طرائق ال�شرتاء ككل: اأْي اأنَّ التعليقات املف�شَّ
وقواع���د واإج���راءات اللتما�ض ذات ال�شلة ب���كل طريقة قد ُجمعت يف مو�شع واح���د, مع الإحالت 

املرجعية املنا�شبة اإىل املبادئ العامة.



م���ة كل ف�شل يف اجلزء الثاين, اإذا قرئت قراءًة  ل والتعليق على الديباجة ومقدِّ م اجلزء الأوَّ ويق���دِّ
متتابع���ًة, ملح���ًة عامة عن اعتب���ارات ال�شيا�شة العامة التي يتناولها القان���ون النموذجي. كما ميكن 
ق���راءة التعليق على كلِّ ف�شل بكامل���ه اإذا رغب القارئ يف النظر مبزيد من التف�شيل يف اعتبارات 
ال�شيا�ش���ة العامة ويف م�شائ���ل التنفيذ وال�شتخدام املتعلقة باملوا�شيع الت���ي يتناولها ذلك الف�شل. 
���ن التعلي���ُق عل���ى تعدي���الت القانون النموذج���ي لع���ام 1994 اأيَّ نقاط تهمُّ عل���ى العموم  ول يت�شمَّ

م�شتخدمي القانون النموذجي )لعام 2011(.

ذ بها اأهداف  ن من متابعة الطريقة التي ُتنفَّ ن هذا الدليل اإحالت مرجعيًة م�شتفي�شًة, متكِّ ويت�شمَّ
القان���ون النموذج���ي ومبادوؤه يف ثنايا الن����ضِّ باأكمله. وُتن�شر الن�شخ���ة الإلكرتونية من الدليل على 
ح الن�ض.  بية ت�شهياًل لت�شفُّ بكي, وُت�ْشَفُع الإحالت املرجعية بو�ش���الت ت�شعُّ موق���ع الأون�شيرتال ال�شَّ

كما ُتن�شر الن�شخ املطبوعة وُتتاح على �شكل من�شورات لالأمم املتحدة.

ول ميك���ن لهذا الدلي���ل اأْن يكون جامعًا مانعًا, ولي�ض املق�شود من���ه اأْن يكون كذلك. وهو ي�شري اإىل 
اء  اأعمال الهيئات الدولية الأخرى العاملة يف جمال اإ�شالح نظام ال�شرتاء, من اأجل م�شاعدة القرَّ
ُدر الإ�شارة  ���ا ميكن اأْن يتاح يف هذا الدليل. واأخ���ريًا, جَتْ عل���ى النظ���ر يف امل�شائل بتف�شيل اأكرث ممَّ
ر وتتغريَّ لكي تواكَب تغريُّ  اإىل اأنَّ املمار�ش���ات والإجراءات املتَّبعة يف جم���ال ال�شرتاء العمومي تتطوَّ
الظ���روف القت�شادية وغريها. ولذا, لعلَّ اللجنة تودُّ اأْن تقوم بتحديث هذا الدليل من حني لآخر, 
مراع���اًة للممار�شات والإجراءات اجلديدة واخلربات املكت�شبة يف جمال تنفيذ القانون النموذجي 
وا�شتخدام���ه يف املمار�ش���ة العمليَّة. وم���ن َثمَّ ينبغي اعتب���ار الن�شخة الإلكرتونية م���ن هذا الدليل, 

ية. بكي, اأحدث ن�شخة وكذلك الن�شخة ذات احُلجِّ املتاحة على موقع الأون�شيرتال ال�شَّ
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اجلزء الأوَّل
مالحظات عامة





ملحوظة
���ن ه���ذا اجلزء من الدليل مالحظات عام���ة َترُد �شْمن ثالثة اأق�ش���ام. يتناول الق�شم  يت�شمَّ
ل ال�شياق الذي يح�ُشن بالدول مراعاته عند ا�شرتاع اأحكام القانون النموذجي؛ ويناق�ض  الأوَّ
هان يف املقام  م���ات الرئي�شية للقانون النموذجي. وهذان الق�شم���ان موجَّ الق�ش���م الثاين ال�شِّ
ا الق�شم الثالث فيناق�ض م�شاألة تنفيذ القانون  ع���ني ووا�شعي ال�شيا�ش���ات. اأمَّ ل اإىل امل�شرِّ الأوَّ
النموذج���ي وا�شتخدامه, مبا يف ذلك كيفي���ة ا�شتخدامه اإطارًا قانونّي���ًا يف نظام ال�شرتاء, 
ل اإىل اجلهات امل�شوؤولة عن التنظيم الرقاب���ي واجلهات امل�شوؤولة  ه يف املق���ام الأوَّ وه���و موجَّ
عن اإر�شاد م�شتخدمي نظام ال�شرتاء ا�شتنادًا اإىل القانون النموذجي )مثل جهاز ال�شرتاء 

العمومي اأو هيئة اأخرى(.

 األف- �سياق قانون الأون�سيرتال النموذجي
لال�سرتاء العمومي لعام 2011)1(

1- اخللفية والغر�ص والولية

1- اعتم���دت الأون�شي���رتال, يف دورته���ا ال�شابع���ة والع�شري���ن )نيوي���ورك, 31 اأيار/مايو - 17 
حزيران/يوني���ه 1994(, القان���ون النموذج���ي ل�شرتاء ال�شل���ع والإن�شاءات واخلدم���ات )القانون 
النموذج���ي لعام 1994(,)2( ودليل ا�ش���رتاع مرفقا به.)3( وكان ال�شب���ب الباعث لالأون�شيرتال على 
خ���اذ قراره���ا ب�ش���وغ ت�شريعات منوذجي���ة ب�شاأن ال�ش���رتاء هو رغبته���ا يف اإ�ش���الح الت�شريعات  اتِّ

ل بتقرير الأون�شيرتال عن اأعمال دورتها الرابعة والأربعني  )1( َيِرُد ن�ضُّ القانون النموذجي لعام 2011 يف املرفق الأوَّ

)الوثائق الر�شمية للجمعية العامة, الدورة ال�شاد�شة وال�شتون, امللحق رقم A/66/17( 17((, وهو متاح اأي�شًا على العنوان 
. www.uncitral.org :التايل

ل بتقرير الأون�شي���رتال عن اأعمال دورته���ا ال�شابعة  )2( َي���ِرُد ن����ضُّ القان���ون النموذج���ي لع���ام 1994 يف املرف���ق الأوَّ

والع�شري���ن )الوثائ���ق الر�شمية للجمعية العامة, الدورة التا�شعة والأربعون, امللح���ق رقم A/49/17( 17((, وهو متاح اأي�شًا 
ل ن�ضٍّ و�شعته الأون�شيرتال عن ال�شرتاء العمومي هو قانون الأون�شيرتال  على العنوان التايل: www.uncitral.org . وكان اأوَّ
ل  النموذج���ي ل�ش���رتاء ال�شلع والإن�شاءات, الذي اعُتمد يف عام 1993 خالل دورة اللجن���ة ال�شاد�شة والع�شرين )املرفق الأوَّ
بتقري���ر الأون�شيرتال عن اأعم���ال دورتها ال�شاد�شة والع�شرين )الوثائق الر�شمية للجمعية العامة, الدورة الثامنة والأربعون, 
امللح���ق رق���م A/48/17( 17((. وقد تناول هذا الن����ضُّ التنظيَم الرقابي لال�شرتاء العمومي يف جم���ال ال�شلع والإن�شاءات, 

ن اأحكامًا ب�شاأن اخلدمات غري املتعلقة بالإن�شاءات. ه مل يت�شمَّ لكنَّ
���الع على ن�ضِّ الدليل املرف���ق بالقانون النموذجي لعام 1994, انظر الوثيقة A/CN.9/403, امل�شتن�شخة يف  )3( لالطِّ

 "Yearbook of the United Nations Commission on International :حولية جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل
"Trade Law, vol. XXV: 1994 )من�ش���ورات الأمم املتح���دة, رق���م املبي���ع E.95.V.20(, اجل���زء الثال���ث, املرفق الثاين. 

. www.uncitral.org :والن�شخة الإلكرتونية من الدليل متاحة يف موقع الأون�شيرتال ال�شبكي التايل

1



ى اإىل عدم الكفاءة والفعالية  ا اأدَّ املتقادمة اأو غري الكافية التي لوحظت يف العديد من البلدان, ممَّ
ت على اجلهة امل�شرتية العمومية احل�شول على  ا يفوِّ ف�ش���اًل عن ال�شطط يف عمليات ال�شرتاء, ممَّ

مقابل كاٍف نظرَي امل�شروفات من الأموال العامة.

ل عقبة اأمام  2- كم���ا اأنَّ عدم وجود ت�شريعات كافية ب�شاأن ال�شرتاء على ال�شعيد الوطني ي�شكِّ
التج���ارة الدولي���ة التي يعترب ترويجه���ا جانبًا رئي�شّيًا م���ن الولية امل�شَن���دة اإىل الأون�شيرتال والتي 
يرتب���ط جانب كبري منها بال�شرتاء. وقد تفر����ض اأوجُه التفاوت بني النُُّظم القانونية الوطنية التي 
م ال�شرتاء وعدُم اليقني الذي ي�شوبها بع�َض القيود على مدى قدرة احلكومات على ال�شتفادة  تنظِّ
م���ن الأ�شع���ار التناف�شية واجلودة التي يتيُحه���ا ال�شرتاء على ال�شعيد ال���دويل. ويف الوقت نف�شه, 
ي عدم كفاية ت�شريعات ال�شرتاء الوطنية اأو اختالفها يف العديد من البلدان اإىل اإ�شعاف قدرة  يوؤدِّ

دين واملقاولني على البيع حلكومات اأجنبية ورغبتهم يف ذلك. املورِّ

3- وقد ا�شُتعني بالقانون النموذجي لعام 1994 بو�شفه اأداًة لإ�شالح قانون ال�شرتاء وحتديثه 
���ه ا�شُتخدم على نطاق وا�شع ولق���ى جناحًا كبريًا. فق���د اتُِّخذ اأ�شا�شًا  يف جمي���ع املناط���ق. وتبنيَّ اأنَّ
دت مبادوؤه العامة  ل�شياغ���ة قوانني ال�شرتاء يف اأكرث من ثالث���ني بلدًا يف جميع اأنحاء العامل, وُج�شِّ

بدرجات متفاوتة يف بلدان عديدة اأخرى.

رت اللجنة, يف دورتها ال�شابع���ة والثالثني )نيويورك, 14-25 حزيران/يونيه 2004(,  4- وق���رَّ
���ه �شيكون م���ن املفيد حتدي���ث القانون النموذج���ي لع���ام 1994 مراعاًة للممار�ش���ات اجلديدة,  اأنَّ
وخ�شو�ش���ًا املمار�شات التي َتنُتج عن ا�شتخدام الو�شائ���ل الإلكرتونية يف جمال ال�شرتاء العمومي 
)انظ���ر اجل���زء الثالث من ه���ذا الدليـــل(, وللخ���ربة املكت�شب���ة يف ا�شتخدام القان���ون النموذجي 
لع���ام 1994 اأ�شا�ش���ًا لإ�شالح القوانني, وذلك من دون اخلروج عن مبادئ���ه الأ�شا�شية. ويعدُّ قانون 
الأون�شي���رتال النموذجي لال�ش���رتاء العمومي ال���ذي اعتمدته اللجنة يف دورته���ا الرابعة والأربعني 
)فيينا, 27 حزيران/يونيه - 8 متوز/يوليه 2011( ثمرة العمل الذي ا�شطلعت به اللجنة من اأجل 

اإ�شالح القانون النموذجي لعام 1994.

ًل, اأْن تتَّخذه الدول منوذج���ًا لتقييم قوانينها وممار�شاتها  5- وللقان���ون النموذج���ي هدفان: اأوَّ
اخلا�ش���ة بال�ش���رتاء وحتديثها, ولو�شع ت�شريع���ات يف هذا املجال, حيثما تنعدم ه���ذه الت�شريعات 
حالي���ا؛ ثاني���ًا, اأْن ي�شاعد عل���ى مواءمة تدابري التنظي���م الرقابي لال�شرتاء عل���ى ال�شعيد الدويل 
ق  ج للتجارة الدولية. ومن �شاأن ا�شتخدام الدول على اختالفها القانوَن النموذجي اأْن يحقِّ مبا ي���روِّ
ا يربز اأكرث عدم ا�شتهداف  متامًا على اأر�ض الواقع اإمكانية ال�شتعانة به لبلوغ هذين الهدفني, ممَّ
, وكذلك عدم تف�شيله التجارب  الن����ضِّ لأيِّ جمموع���ة بعينها من البلدان اأو اأيِّ م�شتوى تنمية معنيَّ
اأو النه���وج يف اأيِّ منطق���ة بعينها على اأخرى. وع���الوًة على ذلك, فاإنَّ الأخ���ذ بت�شريعات ال�شرتاء 
َيْنَدرج اأي�شًا, فيما يتعلق بالقت�شادات النتقالية, يف اإطار عملية تطوير اقت�شاد ال�شوق, وهو يعدُّ 
اأداًة لتنظي���م العالقة بني القطاعني العام واخلا�ض, وميكن ال�شتعانة بالقانون النموذجي يف هذا 
ال�ش���دد بو�شفه اأداًة لتن�شيق العالقات بني القطاعني العام واخلا�ض يف هذه القت�شادات تن�شيقًا 

اًل. فعَّ
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ل-  مالحظات عامة  3 اجلزء الأوَّ

ل هو اأْن ُي�شتخ���َدم يف و�شع ت�شريعات على  6- والق�ش���د م���ن القانون النموذجي يف املق���ام الأوَّ
ال�شعي���د الوطني. غري اأنَّ اللجنة تدرك اأنَّ هن���اك ن�شو�شًا واتفاقات دولية اأخرى ب�شاأن ال�شرتاء 
ر على ت�شريعات ال�شرتاء الوطنية يف الدول التي هي اأطراف يف تلك  العمومي تفر�ض التزامات توؤثِّ
الن�شو����ض والتفاقات. وت�شعى اللجن���ة اإىل اإتاحة ا�شتخدام القان���ون النموذجي على اأو�شع نطاق 
, اإىل اأق�شى حدٍّ ممكن, مع غريه من  �شاق الن����ضِّ ممك���ن واإىل تعظيم فائدته من خالل حتقيق اتِّ
الن�شو�ض والتفاقات الدولية امل�شار اإليها. وقد راعت اللجنة متطلَّبات تلك الن�شو�ض والتفاقات 
عن���د �شياغة القانون النموذجي, كما َي���ِرُد بياُنه مبزيٍد من التف�شي���ل يف الق�شم املعنون "ال�سياق 

الدويل للقانون النموذجي وتعزيز امل�ساركة الدولية يف اإجراءات ال�سرتاء" الوارد اأدناه.

2- اأهداف القانون النموذجي

7- ي�شتن���د القان���ون النموذجي اإىل �شتة اأه���داف رئي�شية واردة يف ديباجت���ه, ينبغي اأْن ترتكز 
�ض هذه الأهداف فيما يلي: عليها الت�شريعات املتعلقة بال�شرتاء العمومي. وتتلخَّ

)اأ( حتقيق امليزة القت�شادية والكفاءة؛
دين واملقاولني يف اإجراءات ال�شرتاء, بفتح باب ال�شرتاء  )ب(  تو�شيع نطاق م�شاركة املورِّ

اأمام م�شاركني دوليني كقاعدة عامة؛
؛ )ج(   زيادة التناف�ض اإىل اأق�شى حدٍّ

فة واملت�شاوية والعادلة؛ )د(    �شمان املعاملة املُْن�شِ
)ه(   �شمان الن زاهة والإن�شاف يف عمليات ال�شرتاء وثقة اجلمهور بها؛

)و(    تعزيز ال�شفافية.

8- وه���ذه الأه���داف متكامل���ة اإىل ح���دٍّ بعي���د. وقد �شيغ���ت الإج���راءات وال�شمان���ات الواردة 
ر بدوره���ا امل�شاركة  يف القان���ون النموذج���ي لتعزيز املو�شوعي���ة يف اإجراءات ال�ش���رتاء, التي تي�شِّ
ف���ة واملت�شاوي���ة والعادل���ة وكذل���ك ال�شفافي���ة. وه���ذه املفاهي���م ه���ي  والتناف����ض واملعامل���ة املُْن�شِ
���ني املن�شودي���ن يف القان���ون النموذجي,  ���ر حتقي���ق الهدف���ني العامَّ املب���ادُئ الأ�شا�شي���ة الت���ي تي�شِّ
ل  وهم���ا: احل�ش���ول على اأف�ش���ل مردود م���ايل, وجتنُّب ال�شط���ط يف ال�شرتاء العموم���ي. كما ت�شكِّ
تل���ك املفاهي���م الأ�شا����ض الذي ترتك���ز عليه الفق���رة )1( من امل���ادة 9 من اتفاقي���ة الأمم املتحدة 
���ن اأحكامًا ب�شاأن  ل/اأكتوب���ر 2003(,)4( التي تت�شمَّ ملكافح���ة الف�ش���اد )نيوي���ورك, 31 ت�شري���ن الأوَّ

)4 ( الأمم املتح���دة, جمموع���ة املعاه���دات, املجلد 2349. اعتمدت اجلمعي���ة العامة لالأمم املتح���دة هذه التفاقية 

ل/دي�شمرب 2005.  ���ز النفاذ, وفقًا للم���ادة 68 )1( منها, يف 14 كان���ون الأوَّ مبوج���ب قراره���ا 4/58. ودخلت التفاقية حيِّ
 www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/ :ويرد ن����ضُّ التفاقية اأي�شًا يف املوقع ال�شبك���ي الت���ايل

Convention/08-50024_A.pdf )اآخر زيارة جرت يف كانون الثاين/يناير 2011(.



ال�ش���رتاء العمومي, واتف���اق منظمة التجارة العاملي���ة املتعلق بال�شرتاء احلكوم���ي,)5( والتفاقات 
الإقليمي���ة التي تتناول ال�ش���رتاء العمومي. غري اأنَّ الرتكيز على كلِّ ه���دف بالقيا�ض اإىل الأهداف 
الأخ���رى ق���د يختلف باخت���الف ُنُظم ال�ش���رتاء العمومي, ول �شيم���ا فيما يتعلق بدرج���ة ال�شفافية 
املطلوب���ة. و�شيتن���اول التعليق الـــوارد اأدناه علـــى الديباجة مبزيد من التف�شي���ل الأهداَف وكيفية 
هج ال���ذي ي�شلكه هذا القان���ون يف حتقيق التوازن   تنفيذه���ا يف القان���ون النموذجي, مب���ا ي�شمل النَّ

املنا�شب بينها.

3- حتقيق التوازن بني �سيا�سة ال�سرتاء الواردة يف القانون النموذجي والأهداف 
وال�سيا�سات العامة للدول امل�سرتعة

 . 9- يب���دو نظ���ام ال�ش���رتاء يف �شوء اأه���داف القان���ون النموذج���ي كما ل���و اأنَّه نظ���اٌم م�شتقلٌّ
بي���د اأنَّ اللجن���ة تالح���ظ اأنَّ و�شع �شيا�ش���ات ال�شرتاء وتنفيذه���ا اأمران ل ينف�ش���الن, �شواء على 
ال�شعي���د املحل���ي اأو عندم���ا يتعلق الأم���ر بالتزامات دولي���ة. وتتن���اول الأق�شام التالي���ة من الدليل 
اأك���رث الأه���داف وال�شيا�شات �شيوع���ًا من حي���ث تنفيذها بوا�شطة نظ���ام ال�ش���رتاء. وعلى الرغم 
ن  م���ن اأنَّ بع�شها غري وارد يف ديباجة القان���ون النموذجي باعتباره اأهداف���ًا خا�شة بالقانون, ميكِّ
ه���ذا الأخري م���ن انتهاج وتنفي���ذ �شيا�شات واأه���داف حكومية اأخ���رى من خالل نظ���ام ال�شرتاء. 
مة الف�ســـل الأوَّل م���ن اجلزء الثاين  ���ن الأق�ش���ام ال���واردة اأدناه والتعليـــق الـــوارد يف مقدِّ وتت�شمَّ
 م���ن ه���ذا الدليل و�شف���ا لالآلي���ات ذات ال�شل���ة الت���ي ين�ضُّ عليه���ا القان���ون النموذج���ي حتقيقًا 

لهذا الغر�ض.

)اأ( ال�شرتاء امل�شتدام

10- اأُدرج ال�ش���رتاء امل�شت���دام باعتباره هدفًا ُمْعَلنًا يف بع�ض ُنُظم ال�شرتاء. وقد لحظت اللجنة 
ع���دم وج���ود تعريف متَّفق عليه لهذا الن���وع من ال�شرتاء, لكنَّ الراأي ال�شائ���د عموما هو اأنَّه ي�شمل 
بة على  باع نهج طويل الأجل يف جمال �شيا�شة ال�شرتاء, يتجلَّى يف و�شع جميع اآثار ال�شرتاء املرتتِّ اتِّ
املجتم���ع والبيئة يف الدولة امل�شرتعة بع���ني العتبار, بطرائق منها الت�شجي���ع على تقدير التكاليف 
عل���ى مدى العمر الفرتا�شي ل�شيء معنيَّ وتكاليف التخل����ض منه واآثاره البيئيَّة. ويف هذا ال�شدد, 
اة  لى املتوخَّ ميك���ن, اإىل حدٍّ بعيد, اعتبار ال�شتدامة يف جمال ال�شرتاء تطبيق���ًا للممار�شات الُف�شْ
يف القان���ون النموذجي. ويتي���ح القانون النموذجي تعزيز ال�شتدامة من خالل ال�شرتاء عن طريق 
معاي���ري الأهلية )مبوجب امل���ادة 9, التي جتيز للجهة امل�شرتية �شراح���ًة التاأكد من تواُفر موؤهالت 
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د الأطراف املتعل���ق بال�شرتاء احلكوم���ي, الذي ج���رى التفاو�ض ب�شاأنه  )5( اتف���اق منظم���ة التج���ارة العاملية املتع���دِّ

ل املتفاو�شون يف 15 كانون  بالت���وازي م���ع جولة اأوروغواي عام 1994 وبداأ نفاذه يف 1 كانون الثاين/يناي���ر 1996. وقد تو�شَّ
ل/دي�شمرب 2011 اإىل اتفاق ب�شاأن نتائج اإعادة التفاو�ض على التفاق املتعلق بال�شرتاء احلكومي. وَتَّ تاأكيد هذا القرار  الأوَّ
ال�شيا�ش���ي يف 30 اآذار/مار����ض 2012 من خ���الل اعتماد القرار املتعل���ق بنتائج املفاو�شات اجلارية مبوج���ب املادة الرابعة 
���ني متاحان على املوقع  والع�شري���ن: 7 م���ن التفاق املتعلق بال�ش���رتاء احلكومي )GPA/113( اعتم���ادًا ر�شمّيًا. وكال الن�شَّ

.http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm :ال�شبكي التايل



���ة والوفاء مبعايري اأخالقية وغريها من املعايري التي ق���د ت�شمل املتطلَّبات املتعلقة باملمار�شات  بيئيَّ
التجاري���ة امل�شروع���ة(. ولهذا ال�شبب, ل َت���رُد ال�شتدامة باعتبارها هدفًا قائم���ًا بذاته يف ديباجة 

ا عن�شر من عنا�شر العمليات املن�شو�ض عليها يف القانون النموذجي. القانون النموذجي واإمنَّ

11- وميك���ن اأي�ش���ًا ا�شتخدام م�شطل���ح ال�شرتاء امل�شت���دام باعتباره م�شطلح���ًا جامعًا للدللة 
عل���ى مراع���اة ال�شيا�ش���ات الجتماعي���ة والقت�شادي���ة والبيئيَّة يف �شي���اق ال�شرتاء, مث���ل العوامل 
"الجتماعية", مثل ظروف العمل, والإدماج الجتماعي, ومناه�شة التمييز؛ والعوامل "الأخالقية", 
مث���ل حقوق الإن�شان, وعمل الأطفال, والعمل الق�ْش���ري؛ وال�شرتاء الرفيق بالبيئة. وَترُد يف الق�شم 
مة الف�سل الأوَّل من  املوايل ويف التعليق عل���ى ال�شيا�شات الجتماعية-القت�شادية الوارد يف مقدِّ
اجلزء الثاين من هذا الدليل مناق�شٌة م�شتفي�شة ملدى مرونة القانون النموذجي من حيث ال�شماح 

بتنفيذ تلك ال�شيا�شات على النحو املذكور.

)ب( ال�شيا�شات الجتماعية-القت�شادية

12- قد يكون جزء كبري من عمليات ال�شرتاء يف الدولة امل�شرتعة ذا �شلة مب�شاريع تندرج �شْمن 
ز اأي�ش���ًا هذه التنمية وبناء  �شيا�ش���ات دع���م التنمية القت�شادية والجتماعي���ة )ولعلَّ ال�شرتاء يعزِّ
الق���درات(, و/اأو ميك���ن اختياُر نظ���ام ال�شرتاء باعتب���اره و�شيلًة لتقدمي الدع���م احلكومي لفئات 
معيَّنة �شْمن القطاعات القت�شادية. وقد تكون هناك �شيا�شات حكومية اأخرى ت�شمل دعم من�شاآت 
دًة اأو  نة لي�شت لها الق���درة على التناف�ض ب�شفتها جه���اٍت مورِّ خا�ش���ة يف قطاع���ات اقت�شادية معيَّ
ية يف القت�شاد على نطاق اأو�شع,  ه���ا غري قادرة على امل�شاركة بحرِّ مقاِول���ًة يف �شوق ال�شرتاء اأو لأنَّ
وذل���ك لك���ي ت�شبَح قادرًة على التناف����ض وامل�شاركة الكاملني يف الأ�ش���واق املعنيَّة. وقد تكون هناك 
اأي�ش���ًا �شيا�ش���ات اأخرى ترمي اإىل تعزيز تنمية القدرات املحلي���ة من خالل تقدمي الدعم للمن�شاآت 
ال�شغ���رية واملتو�شط���ة واإ�ش���راك املجتمعات املحلية يف عملي���ات ال�شرتاء. وق���د ت�شعى احلكومات 
كذلك اإىل طرح اأنواع معيَّنة من عقود ال�شرتاء لدواٍع ا�شرتاتيجية. وعادًة ما تكون هذه ال�شيا�شات 
ى حتقيق التنمية  نًا اأو تتوخَّ ذات طبيع���ة اجتماعية اأو اقت�شادية اأو بيئيَّة, وقد ت�شتهدف قطاعًا معيَّ

العامة, وحت�شني الظروف البيئيَّة, وحت�شني اأو�شاع الفئات املحرومة, والعوامل القت�شادية.

ف القان���ون النموذجي ال�شيا�شات والأهداف املذكورة بعب���ارة جامعة هي "ال�شيا�شات  13- ويعرِّ
الجتماعية-القت�شادية" )انظر تعريف "ال�شيا�شات الجتماعية-القت�شادية" الوارد يف الفقرة 
)����ض( من امل���ادة 2( ويتيح انتهاَجها وتنفيَذه���ا يف عمليات ال�شرتاء من خ���الل ما هو من�شو�ض 
التهم والقواعد املتعلقة بو�شف ال�شيء  دين اأو املقاولني وموؤهَّ علي���ه يف مواده املتعلقة مب�شاركة املورِّ
مو�ش���وع ال�ش���رتاء والقواعد املتعلقة مبعاي���ري التقييم واإجراءاته )املواد م���ن 8 اإىل 11(, وكذلك 
م���ن خالل ال�شماح ا�شتثنائّي���ًا با�شتخدام طريقة ال�شرتاء من م�شدر واح���د لهذا الغر�ض )انظر 
ن التدابري املن�شو�ض عليها يف هذه الأحكام من تخ�شي�ض  الفقرة )5( )ه( من املادة 30(. ومتكِّ
اإج���راءات يف جم���ال ال�ش���رتاء لفئات اأو قطاع���ات اقت�شادي���ة معيَّنة, كما يج���وز التعامل مع تلك 

ة. الفئات اأو القطاعات معاملًة تف�شيليًة يف اإجراءات ال�شرتاء املعنيَّ

ل-  مالحظات عامة  5 اجلزء الأوَّ



ذ,  14- وقد يكون لنتهاج هذه ال�شيا�شات وتنفيذها تاأثري على اأداء نظام ال�شرتاء نف�شه, لأنَّها ُتنفَّ
ن هذه  من حيث اجلوهر, عن طريق فر�ض قيود على التناف�ض يف عملية ا�شرتاء معيَّنة. ولذا تت�شمَّ
ي اإىل تكبُّد تكاليف ا�شرتاء  ال�شيا�ش���ات ا�شتثن���اءات من مبداأ التناف�ض الكامل واملفتوح مبا قد ي���وؤدِّ
د المتثال لل�شيا�شات العامة  اإ�شافي���ة ومن َثمَّ رفع ال�شعر النهائي املدفوع. وقد ُت�شاف تكلف���ة ر�شْ
ر �شلب���ًا على م�شتوى الكفاءة.  ا قد يوؤثِّ احلكومي���ة اإىل التكالي���ف الإدارية اأو تكاليف املعامالت, ممَّ
وم���ن ناحي���ة اأخرى, قد يفت���ح بع�ض ه���ذه ال�شيا�شات العامة ب���اب اأ�شواق ال�شرتاء اأم���ام فئات اأو 
قطاع���ات جرت العادة على ا�شتبعادها من عقود ال�شرتاء )مث���ل املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة(, 
ع نطاق م�شتوى امل�شاركة والتناف�ض, برغم اأنَّ هذه الفوائد قد ل تدوم )على �شبيل املثال,  ا يو�شِّ ورمبَّ
طنع اأْن تظلَّ من�ش���اآت �شغرية ومتو�شطة(.  دة اأو املقاِولة على نحٍو م�شْ اإذا اخت���ارت اجلهات امل���ورِّ
لذل���ك من ال�ش���روري اإيالء العناي���ة للمقارنة بني مزايا انته���اج �شيا�ش���ات اجتماعية-اقت�شادية 
 وتنفيذها يف جمال ال�شرتاء العمومي مقابل ما ينطوي عليه ذلك من تكاليف يف الأجلني الق�شري

والطويل.

15- وهناك دلئل على اأنَّ النتائج التي تتاأتَّى من انتهاج �شيا�شات تف�شيلية )مثل ا�شتخدام معايري 
دة على اأخرى( عادًة م���ا تكون اإيجابية اأكرث من �شيا�شات ال�شتبعاد  ل فئة حمدَّ التقيي���م التي تف�شِّ
دة اأو تلجاأ اإىل  ���د التاأهيل اأو ت�ش���رتط التعاقد من الباطن مع فئة حم���دَّ )مث���ل ال�شيا�ش���ات التي تقيِّ
ال�ش���رتاء املحلي(, لأنَّه ُيخ�شى اأكرث ما ُيخ�شى اإعاقة تنمية القدرات التي هي الغر�ض املن�شود من 
دون اأو املقاولون متامًا من التناف�ض لفرتة طويلة من الزمن اأو اإىل  هذه ال�شيا�شات اإذا ا�شُتبعد املورِّ
ية. لذلك ميك���ن اعتبار هذه ال�شيا�شات مبثابة  ح���دٍّ ي�شبح���ون معه غري قادرين على التناف�ض بحرِّ
اعدين من النفاذ اإىل الأ�شواق  دين اأو املقاولني ال�شَّ تدابري انتقالية الغر�ض منها فقط متكني املورِّ
وفتح باب القت�شاد الوطني, بو�شائل منها بناء القدرات, وينبغي عدم ا�شتخدامها بو�شفها �شكاًل 
م���ن اأ�شكال احلماية اجلمركية. وينبغي اأْن تتيح ه���ذه ال�شيا�شات النفتاح التدريجي على التناف�ض 

الالحمدود.

16- ومب���ا اأنَّ الرتويج لل�شيا�شات القت�شادية-الجتماعية م���ن خالل ُنُظم ال�شرتاء يف القانون 
ي���ة, فينبغ���ي اعتباره م���ن التدابري  النموذج���ي يتطلَّ���ب ا�شتثن���اءات م���ن التناف����ض الت���امِّ بكل حرِّ

ال�شتثنائية واإخ�شاعه لتحفُّظنْي رئي�شيني.

ل هو اأنَّه ل يجوز انتهاج ال�شيا�ش���ات الجتماعية-القت�شادية من خالل ُنُظم  ���ظ الأوَّ 17- التحفُّ
ال�ش���رتاء اإلَّ بالقدر الذي ت�شمح ب���ه اللتزامات الدولية التي تقع على عاتق الدولة امل�شرتعة. فقد 
ا لأنَّ ذلك مق�شود منها  دين واملقاولني الأجانب, اإمَّ ���ب على ه���ذه ال�شيا�شات التمييز �شدَّ املورِّ يرتتَّ
ا هو مطبَّق يف  بة عليها )عندما تكون املعايري املفرو�شة اأ�شدَّ �شرامة ممَّ ه اأثر من الآثار املرتتِّ اأو لأنَّ
لة يف زيادة امل�شاركة  ا يتنافى واأهداف القانون النموذجي املتمثِّ دول اأخ���رى على �شبيل املثال(, ممَّ
, ب�شرف النظر ع���ن جن�شية امل�شاركني, وتعزيز التناف����ض, والقاعدة العامة التي  اإىل اأق�ش���ى حدٍّ
دين واملقاولني بامل�شاركة يف اإجراءات ال�شرتاء  ي�شتند اإليها القانون النموذجي, اأْي اأْن ُي�شمح للمورِّ
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دون اعتب���ار اجلن�شي���ة. )وتتَّبع هذه القاع���دة العامة اأي�شًا املبادئ التي يق���وم عليها اتفاق منظمة 
التج���ارة العاملية املتعلق بال�شرتاء احلكومي )انظر الفقرة )8( اأعاله( وغري ذلك من الن�شو�ض 

الدولية والإقليمية ب�شاأن ال�شرتاء(.

18- وُيع���ربَّ عن هذا التحفُّظ يف امل���ادة 3 من القانون النموذجي التي تن�ضُّ على اأنَّ هذا القانون 
ا يف املمار�شة العملية, فاإنَّ اأحكام  يخ�ش���ع �شراحًة لأيِّ اتفاق���ات دولية تربمها الدولة امل�شرتعة. اأمَّ
دون واملقاولون يف جميع  ن �شروطًا ب���اأْن ُيعاَمل امل���ورِّ كث���ري م���ن التفاقات التجارية—الت���ي تت�شمَّ
ُظر  دي���ن واملقاولني املحلي���ني والتي حَتْ ع���ة معامل���ًة تف�شيليًة ل تقلُّ ع���ن معاملة املورِّ البل���دان املوقِّ
املعاَو�ش���ة والإج���راءات املماثلة—تعني اأنَّ بع�ض اخليارات لن تك���ون متاحًة للدول امل�شرتعة التي 

هي اأطراف يف تلك التفاقات التجارية.

���ظ الثاين فهو عدم اإمكاني���ة انتهاج ال�شيا�شات املعنيَّة من خ���الل ُنُظم ال�شرتاء  ���ا التحفُّ 19- اأمَّ
اإلَّ اإذا كانت واردة يف اأحكام قانونية اأخرى للدولة امل�شرتعة, اأو يف لوائح ال�شرتاء, اإْذ ل ميكن اأْن 

تكون من �شيا�شات اجلهة امل�شرتية لوحدها.

الجتماعي���ة- ال�شيا�ش���ات  ن���وع  ���د  ل يقيِّ النموذج���ي  القان���ون  اأنَّ  م���ن  الرغ���م  20- وعل���ى 
���ه يفر����ض �شروط���ًا �شارم���ة ب�ش���اأن ال�شفافي���ة ل�شمان  القت�شادي���ة الت���ي ميك���ن انتهاجه���ا, فاإنَّ
اّت�ش���اح طريقة تطبي���ق ال�شيا�شات يف عملي���ة ال�شرتاء جلميع امل�شاركني )انظ���ر على اخل�شو�ض 
�ش���روط الك�ش���ف ع���ن معاي���ري الأهلي���ة والفح����ض والتقيي���م وطريق���ة تطبيقه���ا يف اإج���راءات 
الث���اين اجل���زء  يف  عليه���ا  والتعلي���ق  و49  و47  وامل���واد 39  اإىل 11  م���ن 8  امل���واد  يف   ال�ش���رتاء 

من هذا الدليل(.

21- كم���ا اأنَّ الغر����ض م���ن القيود و�ش���روط ال�شفافي���ة ال�شارم���ة املن�شو�ض عليه���ا يف القانون 
دين اأو املقاولني الذين ينظرون يف اإمكانية امل�شاركة يف اإجراءات  النموذجي هو �شمان متكني املورِّ
ة  ن اأي�شًا من ح�شاب وتقييم تكاليف ال�شيا�شات املعنيَّ ال�ش���رتاء من تقييم اأثر ال�شيا�شات. وقد متكِّ
بة  ة عن طريق مقارنتها باملعايري املرجعية املعمول بها )اأي ح�شاب التكلفة الإ�شافية املرتتِّ ب���كل دقَّ
ع الدول امل�شرتعة على  ���ة( وموازنتها بالفوائد املراد جنُيه���ا. لذا ت�شجَّ عل���ى انتهاج ال�شيا�شة املعنيَّ
اًل  ب���اع �شيا�ش���ات اجتماعية-اقت�شادي���ة ع���ن طريق ال�شرتاء اأم���رًا فعَّ اأْن تنظ���ر فيم���ا اإذا كان اتِّ
م���ن حي���ث حتقيق الت���وازن بني خمتلف اأه���داف ال�شيا�ش���ات العام���ة وتنفيذها وناجع���ًا من حيث 
م اأداءها مقارن���ًة باأدلَّة عملية م���ن دول اأخرى, على الرغم  التطبي���ق. وميك���ن للدول اأي�ش���ًا اأْن تقيِّ
م���ن العتق���اد باأنَّه �شيكون من ال�شع���ب على الأرجح تقيي���م التكاليف والنتائج عملّي���ًا. وقد تكون 
هن���اك بدائ���ل جمدي���ة اأخ���رى ل�شتخ���دام املعاي���ري الجتماعية-القت�شادي���ة, ت�شم���ل امل�شاعدة 
دة الأه���داف وتب�شي���ط الإج���راءات والتعقي���دات البريوقراطي���ة, و�شم���ان اإتاحة  التقني���ة املح���دَّ
م���وارد مالية كافي���ة جلميع القطاعات القت�شادي���ة, ومطالبة اجلهات امل�شرتي���ة ب�شداد ما عليها 
دي���ن واملقاولني بانتظام ويف الوق���ت املنا�شب. ومن �شاأن توفري التدريب ومعلومات اأخرى عن  للمورِّ

ل-  مالحظات عامة  7 اجلزء الأوَّ



د يف امل�شاركة عندما تك���ون الإجراءات جمهولة  نظ���ام ال�شرتاء اأْن ي�شاع���د يف التغلُّب على ال���رتدُّ
م اإىل فئ���ات معيَّنة �شْمن  دة, ومن َث���مَّ تعزيز فعالي���ة الدعم املقدَّ ل���ة ومعقَّ ���دة اأو مطوَّ  اأو غ���ري موؤكَّ

القطاعات القت�شادية.

22- وي���رد مزيد م���ن التعليقات على تنفي���ذ وا�شتخ���دام ال�شيا�ش���ات الجتماعية-القت�شادية, 
مـــة الف�سل الأوَّل  ���ة, يف التعليق الوارد يف مقدِّ حيثم���ا يجيزها القان���ون يف الدولة امل�شرتعة املعنيَّ

ويف التعليق على املواد من 8 اإىل 11 يف اجلزء الثاين من هذا الدليل.

م�شاركة املجتمع املحلي يف جمال ال�شرتاء

23- ع���ادًة م���ا ُت�شتمدُّ �شالحي���ُة تنفيذ م�شاريع مب�شارك���ة املجتمع املحلي م���ن القواعد واللوائح 
م الإنفاق الع���ام ل من قانون ال�شرتاء يف حدِّ ذاته. ول يتناول القانون النموذجي م�شاألة  الت���ي تنظِّ
مه القانون النموذجي, اأْي  امل�شارك���ة هذه. ول ين�ض اجلزء الرئي�شي م���ن دورة ال�شرتاء الذي ينظِّ
م  مرحل���ة الختيار يف عملية ال�شرتاء, عل���ى م�شاركة املجتمع املحلي لأنَّ القانون النموذجي ل ينظِّ
ي اأيُّ تدابري  دي���ن واملقاولني. ومن امله���م كفالة األَّ ت���وؤدِّ الهي���كل الداخل���ي للجهة امل�شرتي���ة اأو املورِّ
تتَّخذها اجلهة امل�شرتية لتمكني املجتمع املحلي من امل�شاركة يف مرحلة الختيار اإىل تقوي�ض اأحكام 

القانون النموذجي واإجراءاته.

24- غ���ري اأنَّ هن���اك اأحكامًا يف القان���ون النموذجي تتي���ح للمجتمع املحلي امل�شارك���َة يف الرقابة 
العام���ة عل���ى اإج���راءات ال�ش���رتاء, بطرائ���ق منه���ا ا�شرتاط اإ�ش���دار اإ�شع���ارات علني���ة يف الوقت 
املنا�ش���ب ب�ش���اأن اأه���م الق���رارات املتعلقة باإج���راءات ال�ش���رتاء, وتزوي���د اأيِّ �شخ�ض, بن���اًء على 
الع الع���ام على �شجالت   طلب���ه, مبعلوم���ات ع���ن تلك الق���رارات, ف�شاًل عن الإل���زام باإتاح���ة الطِّ

اإجراءات ال�شرتاء.

25- ي�ش���اف اإىل ذل���ك اأنَّ م���ن �شاأن القدرة عل���ى تطبي���ق �شيا�ش���ات اجتماعية-اقت�شادية كما 
���ح اأعاله متك���نُي املجتمع املحلي من امل�شارك���ة يف تنفيذ م�شروع م���ا. وميكن حتقيق ذلك  ه���و مو�شَّ
دي���ن اأو املقاولني ا�شتخ���دام اليد العامل���ة املحلية اأو امل���واد املحلية واتِّخاذ  باأْن ُي�ش���رَتط عل���ى املورِّ
تداب���ري يف اإطار امل�شوؤولية الجتماعية لل�شركات باعتبار ذلك من معايري التاأهيل مبوجب املادة 9, 
وا�شتخ���دام معايري التقييم لنتهاج ال�شيا�ش���ات الجتماعية-القت�شادية للدولة امل�شرتعة مبوجب 
امل���ادة 11, اأو ا�شتخ���دام ال�شرتاء من م�ش���در واحد ل�شم���ان م�شاركة املجتم���ع املحلي )مبوجب 
ي بع�ض الطرائق املتَّبع���ة يف تعزيز م�شاركة املجتمع املحل���ي اإىل فر�ض قيود  امل���ادة 30(. وقد ت���وؤدِّ
ا يحتمل مع���ه التاأثري �شلبًا عل���ى ال�شفافية وازدياد  عل���ى امل�شارك���ني يف اإجناز امل�ش���روع املعني, ممَّ
التكالي���ف اأو ت�شيي���ق نط���اق التناف����ض. ولذا من امله���م مراع���اة التحفُّظنْي املتعلق���ني بال�شيا�شات 
 الجتماعية-القت�شادي���ة اللذي���ن نوق�ش���ا اأع���اله عند معاجل���ة م�شاأل���ة م�شاركة املجتم���ع املحلي 

يف ال�شرتاء.
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ال�ش���رتاء,  عملي���ات  تنفي���ذ  مرحل���ة  يف  املحل���ي  املجتم���ع  م�شارك���ة  ي  ت���وؤدِّ اأْن  26- وميك���ن 
م���ن خ���الل الرقاب���ة العام���ة عل���ى الإنف���اق الع���ام مث���اًل, اإىل امل�شاع���دة عل���ى ت�شمي���م م�شروع 
اأْن  ميك���ن  للرقاب���ة  املحل���ي  املجتم���ع  ممار�ش���ة  اأنَّ  التجرب���ة  وقد اأظه���رت  واإجن���ازه.  م���ا 
ال���ًة اإذا كان���ت لدي���ه معرف���ة كافي���ة مبو�ش���وع امل�ش���روع, وه���ذا ينطب���ق ع���ادًة عل���ى   تك���ون فعَّ

امل�شاريع ال�شغرية.

ي  ر فيها م�شاركة املجتم���ع املحلي, توخِّ 27- كم���ا ينبغي للجه���ة امل�شرتية, يف احلالت الت���ي يتقرَّ
ف با�شم���ه, تفاديًا لحتمال  احل���ذر يف حتدي���د ماهيَّة املجتمع املحلي واجله���ة التي ميكنها الت�شرُّ
ل  ح�شول م�شاكل اأو منازعات قانونية, وي�شتح�شن اأْن تقوم, حتقيقًا لهذا الغر�ض, باأن�شطة للتوا�شُ

قبل بدء امل�شروع.

ية )ج(  حماية املعلومات ال�شرِّ

28- ي�شم���ل نظ���ام ال�ش���رتاء يف اإطار القان���ون النموذجي, كما ي���رد يف الق�ش���م املعنون "نطاق 
القانـــون النموذجـــي" اأدناه, عملي���ات ال�شرتاء يف جمايل الدفاع والأم���ن, اعرتافًا باأنَّ هذا النوع 
م���ن ال�شرتاء قد يتطلَّب اإدخال تعديالت على اأحكام القان���ون النموذجي ب�شاأن ال�شفافية مراعاًة 
ية. وتقت�شي هذه التعديالت حتقيق التوازن بني الهدف املتمثِّل يف حماية املعلومات  للمعلومات ال�شرِّ
املعنيَّة واللتزامات العتيادية بال�شفافية مبوجب القانون النموذجي, وهي ذات اأهمية جوهرية يف 
حتقي���ق مبداأ اأف�شل قيم���ة واأهداف اأخرى واردة يف ديباجة القان���ون النموذجي. لذا �شعت اللجنة 
اإىل �شم���ان القت�ش���ار يف التعدي���الت املن�شو����ض عليها على م���ا هو �شروري وع���دم جتاوزه, من 
خ���الل ا�ش���رتاط النظ���ر يف كل حالة على حدة واإي���راد اأ�شباب التعديل يف �شج���ل ال�شرتاء, تفاديًا 
الع على مزيد من التفا�شيل  للم�شا����ض بهذا املبداأ الأ�شا�شي من مبادئ القانون النموذجي. ولالطِّ
ية, ل �شيما فيم���ا يتعلق بال�شرتاء يف جمايل الدف���اع والأمن, انظر  ب�ش���اأن حماي���ة املعلومات ال�شرِّ
ل من اجلزء الثاين  مة الف�سل الأوَّ ية" يف التعليق الـــوارد يف مقدِّ  الق�ش���م املعنون "املعلومات ال�شرِّ

من هذا الدليل.

 4- اإمكانية تعزيز الأهداف املتعلقة ب�سيا�سة 
 ال�سرتاء العمومي عن طريق ال�سرتاء الإلكرتوين 

يف �سياق القانون النموذجي

29- ُيق�ش���د بال�شرتاء الإلك���رتوين ا�شرتاء ال�شلع والإن�شاءات واخلدم���ات عن طريق تكنولوجيا 
املعلوم���ات التي ُت�شتخدم فيها الإنرتن���ت. ونظرا ل�شرعة وترية التقدم التكنولوجي ولإمكانية ظهور 
تكنولوجيات جديدة, ُي�شتخَدم م�شطلح ال�شرتاء الإلكرتوين يف هذا الدليل لالإ�شارة اإىل ا�شتعمال 
الت�ش���الت الإلكرتونية بنقل املعلومات عن طريق ا�شتخدام و�شائط اإلكرتونية اأو و�شائط م�شابهة 
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وت�شجي���ل املعلوم���ات با�شتخدام و�شائ���ط اإلكرتونية. وعلى العموم, فاإنَّ ما ين�ش���اأ عن الأخذ بنظام 
ال�شرتاء الإلك���رتوين وا�شتخدامه من م�شائل متعلقة بال�شيا�ش���ات ينطبق على جميع تكنولوجيات 
ة التي ميكن ا�شتخدامه���ا لت�شجيل املعلومات والوثائق ونقلها, وتنفيذ اإجراءات  دَّ املعلوم���ات امل�شتِجِ

ال�شرتاء.

30- وقد اعرتفت اللجنة مبا قد ينطوي عليه ال�شرتاء الإلكرتوين من منافع من حيث امل�شاعدة 
على بلوغ الأهداف املن�شودة من القانون النموذجي. فعلى �شبيل املثال, اأُبلغت اللجنة باأنَّ املكا�شب 
ي���ة من هذه املنافع قد تتج���اوز 5 يف املائة من قيمة ال�ش���رتاء العمومي, واأنَّ ال�شرتاء  املالي���ة املتاأتِّ

الإلكرتوين ُيتيح اإمكانيًة كبرية اأي�شًا للحدِّ من الف�شاد وال�شطط.

31- وجمم���ل الق���ول ه���و اإنَّ ال�ش���رتاء الإلك���رتوين ميك���ن اأْن يزي���د امل���ردود امل���ايل يف اإط���ار 
نظ���ام ال�ش���رتاء ككل, وميك���ن اأْن ُي�ْشه���م يف حت�ش���ني الإدارة يف ه���ذا املج���ال الهام م���ن الن�شاط 
���ن من ا�شتخ���دام ال�شرتاء  احلكوم���ي. وم���ن َثمَّ �شاغ���ت اللجن���ُة القانوَن النموذج���ي بحيث ميكِّ

الإلكرتوين.

ا كان من امل�شتح�شن  32- لكنَّ الأخذ بنظام ال�شرتاء الإلكرتوين ينطوي على خماطر وقيود, ورمبَّ
دة النا�سئة عند  ب���اع نه���ج تدريجي يف تطبيقه. ويتناول الق�شم الوارد اأدناه بعنوان "امل�سائل املحدَّ اتِّ
تطبيـــق نظـــام ال�ســـرتاء الإلكـــرتوين وا�ستخدامـــه" ه���ذه املخاط���ر والقيود وكذل���ك ال�شمانات 
ي لتلك املخاطر والقيود. و�شوف  والإج���راءات التي ين�ضُّ القانون النموذجي على و�شعها للت�ش���دِّ
د كيفية تنفيذ �شيا�ش���ات ال�شرتاء الإلكرتوين يف �شوء الظ���روف اخلا�شة بكل دولة م�شرتعة  حُت���دَّ
وقدراتها التقنية وكفاءاتها يف جمالت الإدارة وال�شرتاء العمومي والإدارة املالية بوجه عام. كما 
���ي ال�شفافية يف ال�شرتاء  يا�شي���ة للقي���ام بالإ�شالحات الهامة الالزمة, وتوخِّ اأنَّ تواُف���ر الإرادة ال�شِّ
دين واملقاولني واملجتمع املدين ملمار�ش���ة الرقابة عليه, اأموٌر بالغة  العموم���ي وفت���ح الباب اأمام املورِّ
الأهمي���ة يف حتقي���ق اإمكان���ات ال�شرتاء الإلك���رتوين من حيث امل�شاع���دة على بل���وغ اأهداف نظام 

ال�شرتاء.

 5- م�سرتيات جمموعات من اجلهات امل�سرتية مبوجب
 القانون النموذجي، يف �سياقات منها ال�سياق الدويل

33- �شيَغ القانون النموذجي مبراعاة امل�شرتيات التي تقوم بها جمموعات من اجلهات امل�شرتية, 
ه���ا قد تكون منا�شبًة من الناحية القت�شادية )انظ���ر على اخل�شو�ض تعريف م�شطلح "اجلهة  لأنَّ
امل�شرتي���ة" ال���وارد يف املادة 2 والأحكام املتعلقة باإجراءات التفاق���ات الإطارية الواردة يف الف�شل 
ال�شاب���ع من القانون النموذجي(. وميكن اإطالق عبارة "هيئة امل�شرتيات املركزية" على هذا النوع 
م���ن الرتتيبات, ويج���وز ا�شتخدام اإج���راءات التفاقات الإطاري���ة )املن�شو�ض عليه���ا يف الف�شل 
ز  ال�شاب���ع( لدعمها. وينبغي ع���دم اخللط بني هذا النوع من امل�شرتيات ونظام ال�شرتاء الذي ترتكَّ
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في���ه عملي���ة �شنع القرار ب�شاأن ال�ش���رتاء يف يد هيئة ال�شرتاء اأو غريها م���ن الهيئات, كما َيِرُد يف 
نها الق�شم املعنون "الدعم املوؤ�س�سي" اأدناه. املناق�شة التي يت�شمَّ

م  34- ولئ���ن كان القانون النموذجي يجيز ت�شكي���ل جمموعات من اجلهات امل�شرتية, فاإنَّه ل ينظِّ
بالتف�شي���ل ه���ذا الن���وع م���ن ترتيب���ات ال�ش���راء. وُيرتك للدول���ة امل�شرتع���ة, من اأج���ل اإجناح هذه 
الرتتيب���ات, اأمُر تنظي���م م�شائل من بينها توزي���ع الأدوار يف جم���الت الإدارة وامل�شوؤولية القانونية 
ي هيئة ما, يف بع�ض النُُّظم, دور هيئة ال�شرتاء  والتمثيل القانوين. فعلى �شبيل املثال, يجوز اأْن توؤدِّ
الرائدة �شمانًا للم�شاءلة؛ ويجوز, يف ُنُظٍم اأخرى, اأْن ت�شمَّ هيئة ال�شرتاء جميع هيئات امل�شرتيات.

35- وق���د يغلب اأْن توجد جمموع���ات اجلهات امل�شرتية داخل الدولة امل�شرتع���ة, غري اأنَّ القانون 
النموذج���ي يجيز اأي�شًا انتماء ه���ذه املجموعات اإىل خمتلف الدول. فعل���ى ال�شعيد الدويل, يجوز 
ف هيئ���ة م�شرتيات اأو هيئة ا�ش���رتاء من دولة ما ب�شفتها هيئة ا�ش���رتاء رائدة وبالوكالة  اأْن تت�ش���رَّ
ع���ن هيئات م�شرتي���ات اأو هيئات ا�شرتاء من دول اأخرى. ويف هذه احلالة, ُتطرح م�شائل اأخرى لها 
اأهميته���ا اأي�شًا يف هذا ال�شدد, مثل اختيار القانون والقان���ون املنطبق, لأنَّ هذا النوع من التعاون 
قد يكون, اأو ل يكون, مْندرجًا يف نطاق قانون وطني معنيَّ وقد يكون خا�شعًا بدًل من ذلك لتفاقات 
دولي���ة. وقد تنطب���ق اعتبارات مماثلة عل���ى ال�شالحيات الإداري���ة وامل�شوؤولي���ة القانونية والتمثيل 
القان���وين, يف جملة اأمور اأخرى. وللمادة 3 من القانون النموذجي, التي تن�ضُّ على اأْن تكون الغلبة 

لالتفاقات الدولية, اأهميُتها يف هذا ال�شدد.

 6- ال�سياق الدويل للقانون النموذجي وتعزيز
امل�ساركة الدولية يف اإجراءات ال�سرتاء

36- من اأهم الق�شايا التي ُتعنى بها اللجنة اإتاحة ا�شتخدام القانون النموذجي على اأو�شع نطاق 
ممك���ن. ويف هذا ال�شدد, ما برحت اللجنة ت�شعى اإىل تعزيز فائدة هذا القانون من خالل حتقيق 
�ش���اق الن����ض, اإىل اأق�شى حدٍّ ممكن, مع غ���ريه من الن�شو�ض الدولية املتعلق���ة بال�شرتاء, لكي  اتِّ

يت�شنَّى لالأطراف يف تلك الن�شو�ض اأْن ت�شتخدمه دومنا حاجة اإىل تعديالت كبرية.

37- وُيذك���ر عل���ى اخل�شو����ض اأنَّ اتفاقي���ة الأمم املتحدة ملكافح���ة الف�شاد )انظ���ر الفقرة )8( 
اأع���اله( تتناول مو�شوع منع الف�شاد من خالل و�شع معايري دنيا اإلزامية لال�شرتاء يف الفقرة )1( 
م���ن املادة 9, الت���ي تن�ضُّ على اأْن تقوم كل دول���ة طرف "باخلطوات الالزمة لإن�ش���اء ُنُظم ا�شرتاء 
منا�شبة تقوم على ال�شفافية والتناف�ض وعلى معايري املو�شوعية يف اتِّخاذ القرارات, وتتَّ�شم, �شْمن 

جملة اأمور, بفاعليتها يف منع الف�شاد".

38- ويرمي اتفاق منظمة التجارة العاملية املتعلق بال�شرتاء احلكومي )انظر الفقرة )8( اأعاله( 
اإىل فت���ح ب���اب ال�شرتاء العموم���ي على م�شراعيه اأم���ام التناف�ض الدويل, ع���ن طريق اللتزامات 
ة اأي�شًا على ال�شعيد  باملعامل���ة الوطنية وعدم التمييز والتقيُّد مبتطلَّب���ات ال�شفافية والتناف�ض. وثمَّ
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عات اأخرى للدول ذات طابع  الإقليم���ي اتفاقات جتارية واإر�ش���ادات ب�شاأن ال�شرتاء ت�شري على جتمُّ
اقت�شادي اأو �شيا�شي.

ى للدول  39- وقد اأخذت اللجنة يف العتبار هذه املتطلَّبات عند �شياغة القانون النموذجي ليت�شنَّ
الأط���راف يف تلك الن�شو�ض والتفاقات ا�شتخدام ه���ذا القانون دومنا حاجة اإىل اإدخال تعديالت 
ك���ربى على ت�شريعاته���ا الوطنية املتعلقة بال�ش���رتاء. وتن�ضُّ املادة 3 من القان���ون النموذجي على 
اأْن تك���ون الغلبة يف ح���ال التنازع لاللتزامات الدولية الواقعة على الدول���ة امل�شرتعة. وَترُد مناق�شة 
 ه���ذه اللتزام���ات واآثاره���ا على ال���دول امل�شرتع���ة يف التعليـــق علـــى املـــادة 3 يف اجلزء الثاين من 

هذا الدليل.

مات الرئي�سية لقانون الأون�سيرتال النموذجي  باء- ال�سِّ
لال�سرتاء العمومي لعام 2011

1- نطاق القانون النموذجي

)اأ( النطباق على كلِّ اأنواع ال�شرتاء العمومي

40- اأُع���دَّ القان���ون النموذج���ي بحيث ينطب���ق عل���ى كلِّ اأنواع ال�ش���رتاء العمومي داخ���ل الدولة 
امل�شرتعة؛ فاأف�شل و�شيلة لتحقيق اأهداف هذا القانون هي تطبيق اأحكامه على اأو�شع نطاق ممكن. 
وبن���اًء عل���ى ذلك, تن�ضُّ املادة 1 م���ن الن�ضِّ على اأْن ينطب���ق القانون النموذجي عل���ى كلِّ ا�شرتاء 
ن القانون النموذجي اأحكامًا تنا�ش���ب جميع اأنواع ال�شرتاء,  عموم���ي يف الدولة امل�شرتع���ة, ويت�شمَّ
ا�شة, وهو مو�شوع َترُد مناق�شته  مب���ا يف ذلك ال�شرتاء يف جمال الدفاع وغريه من املج���الت احل�شَّ

يف الق�شم الفرعي )ب( اأدناه.

41- ولل�شبب ذاته, لي�ض هناك, على خالف ما هو عليه احلال يف بع�ض النُُّظم الأخرى, حدٌّ عام 
ل  مة الف�سل الأوَّ ح يف التعليـــق على مقدِّ ل تنطب���ق دونه اأحكام القانون النموذجي, كما هو مو�شَّ
م���ن اجل���زء الثاين من ه���ذا الدلي���ل, واإْن كان هناك بع����ض ال�شتثن���اءات فيما يتعلَّ���ق بال�شرتاء 

املنخف�ض القيمة كما هو مبنيَّ يف التعليق املذكور.

بًا لظ���روف اأخرى قد تن�ش���اأ يف �شياق  ة حت�شُّ ���ن القان���ون النموذج���ي اإجراءات مع���دَّ 42- ويت�شمَّ
ال�شرتاء العمومي, مثل ا�شرتاء منتجات منوذجية, وعمليات ال�شرتاء العاجلة والطارئة, وا�شرتاء 
���ف كل طريقة ا�ش���رتاء لتالئم الظ���روف التي ُيراد  دة. وُتكيَّ �ش���ة اأو معقَّ �شل���ع اأو خدم���ات متخ�شِّ
ل من الف�شل الثاين, وعلى كلِّ طريقة  ح يف التعليق على الق�شم الأوَّ ا�شتخدامها فيها, كما هو مو�شَّ

ا�شرتاء معيَّنة يف الف�شل الثاين من هذا الدليل.
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43- وينطب���ق القانون النموذجي على ال�شرتاء اأّيًا كان ال�ش���كل الذي ُيجرى به, �شواء اأكان على 
ة اأخرى. وتنطبق ال�شروط ال�شكلية  دَّ �شكل ورقي تقليدي اأو اإلكرتوين اأو بوا�شطة تكنولوجيات م�شتِجِ

نف�شها وغريها من املعايري على عمليات ال�شرتاء هذه كّلها.

44- وميك���ن تكيي���ف اأحكام القان���ون النموذجي لإتاح���ة القواع���د والإجراءات املنا�شب���ة لُنُظم 
لة من املال  ال�ش���رتاء يف �شياق���ات اأخرى, �شواء على ال�شعي���د دون الوطني اأو يف املوؤ�ش�ش���ات املموَّ
ل العديد من امل�شاريع يف البلدان النامية والبلدان ذات  الع���ام. وبالإ�شاف���ة اإىل ذلك, ميكن اأْن ميوَّ
دة الأط���راف اأو بوا�شطة ال�شتثمار املبا�شر  القت�ش���ادات النتقالي���ة من طرف جهات مانحة متعدِّ
دة  ���ن القانون النموذج���ي اأحكامًا ب�ش���اأن ال�شرتاء تفي باأغرا����ض امل�شاريع املعقَّ الأجنب���ي. ويت�شمَّ
لة  والوا�شع���ة النطاق, وميكن تكييفها ملعاجلة خمتلف اجلوانب املتعلقة بال�شرتاء يف امل�شاريع املموَّ

من جهات خا�شة اأو من جهات مانحة.

ه  د اأو املق���اِول الفائز, لكنَّ 45- ويتي���ح القانون النموذجي اإط���ارًا قانونّيًا لإج���راءات اختيار املورِّ
���م املراحل الأخرى من دورة ال�شرتاء اأو جوانب اأخرى م���ن نظام ال�شرتاء. ومن َثمَّ ينبغي  ل ينظِّ
للدول���ة امل�شرتعة مراعاة تلك العنا�ش���ر الأخرى, التي يتناول الق�شم ال���وارد اأدناه بعنوان "تنفيذ 

قانون الأون�سيرتال النموذجي لال�سرتاء العمومي وا�ستخدامه" عددًا كبريًا منها.

)ب( ال�شرتاء يف جمايْل الدفاع والأمن

ا يف �شوق ال�شرتاء املحلي يف العديد من الدول  ���ل ال�شرتاء يف جمال الدفاع قطاعًا هامًّ 46- ميثِّ
ات احلربي���ة, وال�شرتاء ال�شروري  امل�شرتع���ة, مب���ا يف ذلك ا�ش���رتاء الأ�شلحة اأو الذخائ���ر اأو املعدَّ
لالأمن القومي اأو الدفاع الوطني وامل�شرتيات الأخرى املتعلقة بالأمن, مثل امل�شرتيات التي قد تدعو 

اإليها احلاجة عند بناء ال�شجون.

47- وع���ادًة ما يك���ون هذا النوع م���ن ال�شرتاء معف���ًى ككل م���ن الت�شريعات املتعلق���ة بال�شرتاء 
ا الن�ضُّ احلايل للقانون  والقواعد املنفذة لها )مبا يف ذلك يف القانون النموذجي لعام 1994(. اأمَّ
النموذجي, فُي���درج, ح�شب القت�شاء, قطاعي الدفاع الوطني والأمن القومي �شْمن النطاق العام 
لتطبيق���ه, تعزي���زًا لتطبيق نظام ا�شرتاء قان���وين متَّ�شق يف جميع القطاع���ات يف الدول امل�شرتعة, 
ولإتاحة ال�شتفادة من اأحكام القانون النموذجي يف جميع عمليات ال�شرتاء. غري اأنَّ اللجنة تدرك 
احلاج���ة اإىل املرون���ة يف هذا النوع من ال�شرتاء واإىل متكني الدول م���ن الوفاء بالتزاماتها الدولية 

ذات ال�شلة.

ًل, ب���اأنَّ اللتزامات الكث���رية املتعلق���ة بال�شفافية مبوجب القان���ون النموذجي  , اأوَّ 48- فق���د اأُق���رَّ
قد ل تتواف���ق مع جمي���ع عمليات ال�شرتاء ه���ذه, لأنَّ بع�ض اخلطوات املتَّخ���ذة يف عملية ال�شرتاء 
تتطل���ب تعديالت مراعاًة للمعلوم���ات التي ُيحظر اإطالع اجلمهور عليه���ا, وهي معلومات قد تكون 

ل-  مالحظات عامة  13 اجلزء الأوَّ



ية. ويجيز القان���ون النموذجي هذه التعدي���الت, ل لأنَّ عملية ال�شرتاء  ا�ش���ة اأو �شرِّ بطبيعته���ا ح�شَّ
ية,  ا�ش���ة يف حدِّ ذاتها, ب���ل لأنَّها تنطوي عل���ى معلومات �شرِّ تتعل���ق بالدف���اع اأو بعملي���ة ا�شرتاء ح�شَّ
ح�شبم���ا َي���ِرُد يف املناق�ش���ة ال���واردة اأع���اله به���ذا ال�ش���اأن يف الق�ش���م املعن���ون "حمايـــة املعلومات 
مـــة الف�ســـل الأوَّل م���ن اجل���زء الث���اين من يـــة" ويف املناق�ش���ة امل�شتفي�ش���ة ال���واردة يف مقدِّ  ال�سرِّ

هذا الدليل.

ا�شة م�شائل  49- وكث���ريًا ما تطرح عمليات ال�شرتاء يف جمال الدفاع وغريه م���ن املجالت احل�شَّ
د و�شرورة كفالة الأمن يف عمليات  تتعلق باأمن املعلومات وكذلك خ�شائ�ض اأخرى مثل طابعها املعقَّ
التوري���د. وله���ذه الأ�شباب, يجيز القان���ون النموذجي اللجوء اإىل بدائ���ل للمناق�شات املفتوحة من 
قبي���ل طلب���ات القرتاحات املقرتن���ة بحوار والتفاو����ض التناف�شي وال�شرتاء من م�ش���در واحد اإذا 
ارت���اأت اجلهة امل�شرتية ب���اأنَّ الطريقة التي وقع عليها الختيار هي اأن�ش���ب طريقة حلماية امل�شالح 
الأمنية الرئي�شية للدولة. وَترُد مناق�شة ب�شاأن ا�شتخدام طرائق ال�شرتاء )يف جملة اأمور اأخرى( يف 
ا�شة.  التعليق على الف�شل الثاين, فيما يتعلق بال�شرتاء يف جمال الدفاع وغريه من املجالت احل�شَّ
وميكن اأي�شًا معاجلة ال�شواغل الأمنية يف عمليات التوريد عن طريق تنفيذ اإجراءات اتفاق اإطاري 

وفقًا لأحكام الف�شل ال�شابع.

2- عنا�سر القانون النموذجي واإجراءاته الأ�سا�سية

ن الن�ضُّ  نة اأع���اله, اأْن يت�شمَّ 50- ينبغ���ي, كحدٍّ اأدنى وحتقيقًا لأه���داف القانون النموذجي املبيَّ
م ال�شرتاء العمومي املبادئ والإجراءات الأ�شا�شية التالية: الرئي�شي الذي ينظِّ

)اأ( اإتاح���ة اإطالع اجلمهور على القانون املنطبق ولوائح ال�شرتاء و�شائر املعلومات ذات 
ال�شلة )املادة 5(؛

)ب(  ا�ش���رتاط الن�ش���ر امل�شب���ق لالإعالن���ات ع���ن كل اإج���راء م���ن اإج���راءات ال�ش���رتاء 
)مع التفا�شي���ل ذات ال�شل���ة( )امل���واد م���ن 33 اإىل 35( والإ�شعارات باأثر رجعي بق���رارات اإر�شاء 

عقود ال�شرتاء )املادة 23(؛
)ج(   ا�ش���رتاط و�شف الأ�شياء مو�شوع ال�شرتاء وفق���ًا للمادة 10 )اأْي و�شفها مبو�شوعية 
مة  ن���ة, كقاعدة عامة, لإتاحة حت�ش���ري العرو�ض املقدَّ ودون الإ�ش���ارة اإىل ا�ش���م عالمة جتارية معيَّ

د ومو�شوعي(؛ ومقارنتها على اأ�شا�ض موحَّ
دين  )د(    ا�ش���رتاط و�شِع اإج���راءات التاأهيل واملعايري التي ميكن العم���ل بها لتحديد املورِّ
دين اأو املقاول���ني املحتَملني على املعايري  اأو املقاول���ني الذين ميكنه���م امل�شاركة, واإطالِع جميع املورِّ
لني اأم ل للم�شاركة يف اإجراء ا�شرتاء معنيَّ  اخلا�ش���ة التي ُي�شتند اإليها يف البتِّ فيما اإذا كان���وا موؤهَّ

)املادتان 9 و18(؛
)ه(  ا�ش���رتاط الأخذ باملناق�شة املفتوحة باعتباره���ا طريقة ال�شرتاء املو�شى بها واإيراد 

غات مو�شوعية عند ا�شتخدام اأيِّ طريقة ا�شرتاء اأخرى )املادة 28(؛ م�شوِّ
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)و(   تواُف���ر طرائق ا�ش���رتاء اأخرى ت�شمل الظروف الرئي�شي���ة املحتمل ن�شووؤها )كعمليات 
ال�ش���رتاء الب�شيط���ة اأو ذات القيمة املنخف�ش���ة وعمليات ال�ش���رتاء العاجلة والطارئ���ة, وعمليات 
�شة( و�ش���روط ا�شتخدام طرائق  ���دة اأو متخ�شِّ رة وا�شرتاء �شل���ع اأو خدمات معقَّ ال�ش���رتاء املتك���رِّ

ال�شرتاء هذه )املواد من 29 اإىل 31(؛
���دة لتنفيذ كل اإج���راء من اإج���راءات ال�شرتاء )من  )ز(  ا�ش���رتاط وج���ود اإجراءات موحَّ

الف�شل الثالث اإىل الف�شل ال�شابع(؛
دين اأو املقاولني ل تعيق م�شاركتهم  )ح(  ا�شرتاط ا�شتخدام اأ�شكال وطرائق اتِّ�شالت باملورِّ

يف ال�شرتاء )املادة 7(؛
د اأو املقاِول الفائز ووقت  ���ف اإلزامية بني وقت حتديد امل���ورِّ )ط( ا�ش���رتاط وجود فرتة توقُّ
اإر�شاء العقد اأو التفاق الإطاري, لإف�شاح املجال ملعاجلة اأيِّ حالة من حالت عدم المتثال لأحكام 

القانون النموذجي قبل بدء نفاذ عقد ال�شرتاء )الفقرة )2( من املادة 22(؛
)ي(  وج���ود اإجراءات اعرتا�ض وا�شتئناف اإلزامية يف حال انتهاك القواعد اأو الإجراءات 

)الف�شل الثامن(.

���ى اأْن تق���وم ال���دول بتطوي���ع القان���ون النموذج���ي ليالئ���م الظ���روف املحلية,  51- وم���ن املتوخَّ
مبا يف ذل���ك التقاليد الت�شريعية املحلية, دون امل�شا�ض باملب���ادئ والإجراءات الأ�شا�شية املن�شو�ض 

عليها يف القانون النموذجي.

3- ُبْنية القانون النموذجي

���ف القان���ون النموذج���ي م���ن ثماني���ة ف�ش���ول, تبع���ًا للمب���ادئ والإج���راءات الأ�شا�شية  52- يتاألَّ
نة اأعاله. املبيَّ

دان املبادئ  , يح���دِّ ل والث���اين اأحكام���ًا عام���ة التطبي���ق, وم���ن َثمَّ ���ن الف�ش���الن الأوَّ 53- ويت�شمَّ
ى اأْن يعمل يف ظلها النظام املن�شو�ض عليه يف القانون النموذجي.  والإجراءات الأ�شا�شية التي ُيتوخَّ
ل كيفية اإعمال الأهداف الواردة يف الديباج���ة, وذلك بتنظيم اأمور من  وه���ي تبنيِّ يف الف�ش���ل الأوَّ
د جميع اأحكام و�شروط اأيِّ اإجراء ا�ش���رتاء وُتن�شر م�شبقًا )ول �شيما القواعد  قبي���ل �شمان اأْن حُتدَّ
���ة ال�شيء مو�شوع ال�ش���رتاء واجلهات التي ميكنه���ا امل�شاركة وكيفية  الت���ي �شيعم���ل يف ظلها وماهيَّ
دين اأو املقاولني الفائزين(. وهي ت�شمل اأي�شًا  مة امل�شتجيبة للمتطلَّبات واملورِّ حتديد العرو�ض املقدَّ
جالت امل�شتندية—الالزمة  املتطلَّبات املوؤ�ش�شية والإدارية—مثل اإ�شدار اللوائح والحتفاظ بال�شِّ
مـــة الف�سل الأوَّل والتعليق  م التعليق الوارد يف مقدِّ حل�ش���ن اأداء نظ���ام ال�شرتاء ككل لعمله. ويقدِّ
عل���ى كلِّ مادة على حدة يف اجلزء الثاين من هذا الدليل املزي���د من التفا�شيل عن املبادئ العامة 

واإعمالها.
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م اختيار طريقة ال�شرتاء, وهو  ل من الف�شل الث���اين الأحكام التي تنظِّ 54- وَت���ِرُد يف الق�شم الأوَّ
ن القانون  ق���رار بال���غ الأهمية يف التح�ش���ري ملرحلة الختيار/الإر�ش���اء يف دورة ال�ش���رتاء. ويت�شمَّ
عًة من طرائق ال�شرتاء, مبا يعك�ض التطورات احلا�شلة يف جمال ال�شرتاء  النموذج���ي طائفًة متنوِّ
وتط���ور املمار�ش���ات احلكومية به���ذا ال�شاأن يف ال�شن���وات الأخرية. وَت���رُد يف التعليق علـــى الق�سم 
ل مـــن الف�ســـل الثاين وطرائق ال�شرتاء نف�شها يف اجلزء الثاين من هذا الدليل مناق�شة اأكرث  الأوَّ
ا�شتفا�ش���ة لأ�شباب اإدراج خمتلف طرائق ال�ش���رتاء يف القانون النموذجي ومبادئ اختيار اإحداها 

بدًل من الأخرى و�شروط ا�شتخدام كل طريقة على حدة.

م طريقة اللتما�ض يف كل طريقة من  ن الق�شم الثاين من الف�شل الثاين اأحكامًا تنظِّ 55- ويت�شمَّ
طرائ���ق ال�شرتاء, �شمان���ًا للعمل مببداأ رئي�شي من مبادئ القان���ون النموذجي, األ وهو ال�شفافية, 
كما هو مبنيَّ مبزيد من التف�شيل يف التعليق على ذلك الق�سم من اجلزء الثاين من هذا الدليل.

���ن الف�ش���ول من الثالث اإىل ال�شاب���ع الإجراءات املتعلقة بطرائ���ق وتقنيات ال�شرتاء  56- وتت�شمَّ
املن�شو����ض عليها يف القان���ون النموذجي. ولي�ض املق�ش���ود من هذه الأحكام تق���دمي قائمة �شاملة 
بالإجراءات املتعلقة بكل طريقة اأو كل تقنية لال�شرتاء, بل تقدمي اإطار لها وبيان اخلطوات احلا�شمة 
يف العملي���ة. واملق�ش���ود من َثمَّ هو اأْن ُت�شتكمل بلوائح وقواعد و/اأو اإر�شادات اأكرث تف�شياًل, كما هو 
مب���نيَّ يف الق�شم التايل وكذلك يف التعليق على املادة 4 ويف التعليق على كلِّ ف�شل يف اجلزء الثاين 

من هذا الدليل.

دين واملقاولني املحتملني  ���ن املورِّ 57- وَت���ِرُد يف الف�شل الثامن جمموعة من الإجراءات التي متكِّ
م���ن العرتا�ض على القرارات املتَّخذة يف اإط���ار عملية ال�شرتاء. وتوجد, كما هو مبنيَّ يف التعليق 
مـــة ذلك الف�ســـل يف اجلزء الثاين من هذا الدليل, اختالف���ات وا�شعة بني التقاليد  الـــوارد يف مقدِّ
الإداري���ة والقانونية للدول امل�شرتع���ة فيما يتعلق مب�شاألة ا�شتئناف القرارات الإدارية ال�شادرة عن 
ي املرونة وتقدمي اإر�شادات يف الف�شل مراعاًة لتلك التقاليد دون  احلكوم���ة اأو با�شمه���ا. لذا تَّ توخِّ
امل�شا�ض باملبداأ الأ�شا�شي, وهو اإتاحة منرب ي�شمح بالعرتا�ض بفعالية على جميع القرارات املتَّخذة 
يف اإط���ار عملي���ة ال�شرتاء, مب���ا ي�شمل اختيار طريقة ال�ش���رتاء, وي�شمح عند القت�ش���اء باأْن تكون 

مو�شوع ا�شتئناف.

 جيم- تنفيذ قانون الأون�سيرتال النموذجي لال�سرتاء
العمومي وا�ستخدامه

 1- القانون النموذجي كقانون "اإطاري": 
عنا�سر نظام ال�سرتاء

58- املق�ش���ود م���ن القان���ون النموذج���ي اإيراد جمي���ع الإج���راءات واملب���ادئ الأ�شا�شي���ة للقيام 
امل�شرتي���ة.  تواجَهه���ا اجله���ات  اأْن  ُيحتَم���ل  الت���ي  الظ���روف  ال�ش���رتاء يف خمتل���ف  باإج���راءات 
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ن يف ح���دِّ ذات���ه جميع القواع���د واللوائ���ح التي  وه���و يف ه���ذا ال�ش���دد قان���ون "اإط���اري" ل يت�شمَّ
, ينبغ���ي اأْن تكون  ق���د تك���ون �شروري���ة لتنفي���ذ تل���ك الإج���راءات يف الدول���ة امل�شرتعة. وم���ن َث���مَّ
الت�شريع���ات امل�شتن���دة اإىل القان���ون النموذج���ي ج���زءًا م���ن نظ���ام ا�ش���رتاء متما�ش���ك ومرتابط 
اأخ���رى واأدوات  واإر�ش���ادات  اأخ���رى  داعم���ة  قانوني���ة  ���ة  حتتيَّ وُبن ���ى  لوائ���ح  ���ن  يت�شمَّ  منطقّي���ًا, 

لبناء القدرات.

59- وم���ن �شاأن التعامل مع نظ���ام ال�شرتاء على هذا النحو الكل���ي اأْن ي�شاعد على تنمية القدرة 
ة حيث اإنَّ القانون النموذجي ين�ضُّ على اأْن ميار�ض موظفو ال�شرتاء  على ت�شغيله, وهي م�شاألة هامَّ
ق���درًا حمدودًا من ال�شالحيات التقديرية يف كلِّ مراحل عملية ال�شرتاء, كما هو احلال يف اإعداد 
ل وال�شتجابة للمتطلَّبات والتقييم ويف اختيار طريقة ال�شرتاء )وطريقة اللتما�ض يف  معايري التاأهُّ

بع�ض احلالت(.

 )اأ( اللوائح والقوانني الأخرى الالزمة لدعم
القانون النموذجي

ى القانون النموذجي اأْن تتَّخذ الدول امل�شرتعة خطوًة اأوىل هي اإ�شدار لوائح لال�شرتاء  60- يتوخَّ
بغي���ة ا�شتكمال الإطار الت�شريعي لنظ���ام ال�شرتاء, مبا يف�شي اإىل بي���ان الإجراءات التي يجيزها 
, يف الدولة  دة ال�شائدة, واملمك���ن اأْن تتغريَّ القان���ون النموذجي بتف�شي���ل مبراعاة الظروف املح���دَّ
امل�شرتعة )من قبيل القيمة احلقيقية حلدود طلبات عرو�ض الأ�شعار, على �شبيل املثال, وا�شتيعاب 
التط���وُّرات التقني���ة(. وُتلزم املادة 4 من القان���ون النموذجي بتحديد اجله���ة امل�شوؤولة عن اإ�شدار 
ح مبزيد من التف�شيل يف التعليق  لوائ���ح ال�شرتاء التنظيمية يف ن�ضِّ القانون نف�شه )كما هو مو�شَّ
الـــوارد يف اجلـــزء الثـــاين م���ن هذا الدليل عل���ى تلك املادة(. وتعت���زم اللجنة اإ�ش���دار بحٍث ي�شلِّط 
ال�شوء على امل�شائل الرئي�شية الواجب النظر فيها فيما يتعلق بلوائح ال�شرتاء, ون�شره على موقعها 

بكي. ال�شَّ

ا فيما يتعل���ق بالُبن ى التحتية القانونية الأخرى, فاإنَّ اإجراءات ال�شرتاء التي ين�ضُّ عليها  61- اأمَّ
القان���ون النموذجي تثري م�شائل اإجرائية �شتعاجلها لوائح بهذا ال�شاأن, كما اأنَّه يرّجح اإيجاد حلول 
ل�شائ���ر الق�شايا القانوني���ة املطروحة يف جمالت قانوني���ة اأخرى )مثل القوان���ني الإدارية وقوانني 
العقود والقوانني اجلنائي���ة وقوانني الإجراءات الق�شائية(. وقد َيْلَزم اأْن تراعي اجلهات امل�شرتية 
قها. ولن َينظر البحُث  ا متطلَّبات اأخرى, واأْن تطبِّ ���ة ورمبَّ قوان���ني العمل وامل�شاواة واملتطلَّبات البيئيَّ
ر اإ�ش���داره ب�شاأن لوائح ال�شرتاء التنظيمية, يف الق�شايا التي قد  ابقة, املقرَّ املذك���ور يف الفقرة ال�شَّ
يتع���نيَّ تناولها يف لوائح اأخ���رى ميكن اأْن ت�شمل تدابري مكافحة الف�شاد, و�شالحية تباُدل املعلومات 
ب���ني الأجهزة, وتنفيذ التفاق���ات الدولية, والتج���ارة الإلكرتونية, والقواع���د الإجرائية للطعن يف 
هج املتب���ع يف التنظيم الرقابي لال�ش���رتاء مع التقاليد  ق���رارات ال�شرتاء. كما ينبغ���ي اأْن يتَّ�شق النَّ

ل-  مالحظات عامة  17 اجلزء الأوَّ



القانونية والإدارية للدولة امل�شرتعة حتى يعمل نظام ال�شرتاء يف اإطار جمموعة قوانني متما�شكة. 
و�شيظ���لُّ مبقدور الدول امل�شرتعة تعزي���ز كفاءة ُنُظم ال�شرتاء لديها طامل���ا كانت املعرفة مبختلف 
امل�شائ���ل القانوني���ة والتنفيذية منت�شرًة بو�ش���وح وكانت هذه امل�شائل وتفاعلها م���ع قانون ال�شرتاء 

مفهومًة.

62- ت���رد العتب���ارات املتعلقة بت�شغي���ل نظام ال�شرتاء الإلك���رتوين يف الق�شم املعن���ون "امل�سائل 
دة النا�سئة عند تطبيق نظام ال�سرتاء الإلكرتوين وا�ستخدامه". املحدَّ

)ب( اإر�شادات اإ�شافية لدعم الُبْنية القانونية

63- لي�ش���ت كلُّ امل�شائ���ل املطروحة يف اإطار عملي���ة ال�شرتاء قابلًة للح���ل بن�شو�ض قانونية, عن 
ز  طري���ق لوائ���ح مثاًل. فمن �ش���اأن اإ�شدار قواع���د داخلية ومذك���رات اإر�شادية واأدلَّة عملي���ة اأْن يعزِّ
ن ه���ذه الوثائق من توحيد  ���ال للقانون النموذجي ومن كفاءت���ه العملية. وقد متكِّ م���ن التنفيذ الفعَّ

ن من بناء القدرات. الإجراءات ومواءمة موا�شفات العقد و�شروطه, كما قد متكِّ

ز ه���ي نف�شها  ���رات الإر�شادي���ة الت���ي تعالج جمي���ع جوانب ال�ش���رتاء تتعزَّ 64- والقواع���د واملذكِّ
���دة ووثائق منوذجية. وق���د تبنيَّ اأنَّ اجلمع بني هذي���ن التدبريين اأداة  با�شتخ���دام ا�شتمارات موحَّ
ة التي  الة يف املمار�شة العملية. وت�شتخدم املنظمات الدولية والإقليمية وغريها من الهيئات املعنيَّ فعَّ
ت�شطلع بدور فاعل يف اإ�شالح ُنُظم ال�شرتاء اأدلَّة عملية ووثائق منوذجية على حدٍّ �شواء يف النُُّظم 
الع العام  التي تو�شي بها ويف ُنُظِمها الداخلية. وعادًة ما تكون تلك امل�شتندات الداعمة متاحًة لالطِّ

بكية لتلك املنظمات والهيئات. يف املواقع ال�شَّ

ال�شتي�شاح

���ة لدع���م  ���ه و�شيل���ة هامَّ ���ة اإج���راء مل ُيذَك���ر �شراح���ًة يف القان���ون النموذج���ي, رغ���م اأنَّ 65- ثمَّ
تنفي���ذ اأهداف���ه, وه���و م�شاأل���ة ال�شتي�ش���اح )ا�شتخال����ض املعلوم���ات(. فال�شتي�ش���اح عملية غري 
د اأو مق���اِول غري فائز عن  م اجلهة امل�شرتي���ة من خاللها معلوم���ات اإىل مورِّ ر�شمي���ة ع���ادًة ما تقدِّ
نها التعليـــق على املـــادة 22 يف اجلزء الثاين   اأ�شب���اب عدم ف���وزه, كما يرد يف املناق�شة الت���ي يت�شمَّ

من هذا الدليل.

)ج( الدعم املوؤ�ش�شي والإداري للُبْنية القانونية

الدول���ة امل�شرتع���ة,  ل���دى  اأنَّ  اأي�ش���ًا عل���ى افرتا����ضٍ مف���اده  النموذج���ي  القان���ون  66- يق���وم 
الالزم���ة  الب�شري���ة  وامل���وارد  ال�شحيح���ة  والإداري���ة  املوؤ�ش�شي���ة  الُبن���ى  لديه���ا,  اأو �شيك���ون 
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النموذج���ي.  القان���ون  يف  علي���ه  املن�شو����ض  الن���وع  م���ن  ا�ش���رتاء  اإج���راءات  واإدارة  لتطبي���ق 
���ه جت���در الإ�ش���ارة اإىل اأنَّ ا�ش���رتاع دول���ة م���ا للقان���ون النموذج���ي ل ُيلزمه���ا ب���اأيِّ ُبْني���ة  غ���ري اأنَّ
بالقان���ون  يتعل���ق  ���ى فيم���ا  املتوخَّ الدع���م  اأن���واع  التالي���ة  املناق�ش���ة  ����ض  دة. وتلخِّ  اإداري���ة حم���دَّ

النموذجي.

‘1’ الدعم الإداري
67- من �شمات الإدارة الر�شيدة وجود عالقة �شليمة بني اإدارة املالية العامة وال�شرتاء, وهو اأمر 
�ش���روري اأي�شًا ل�شمان المتث���ال لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�شاد )ول �شيما املادة 9 منها( 
���الع على متطلَّب���ات امليزن���ة اأو اإجراءاتها يف جمموعة  )انظ���ر الفقرة )8( اأع���اله(. وميكن الطِّ
ع���ة م���ن امل�ش���ادر, وقد يتعنيَّ عل���ى ال���دول امل�شرتعة �شمان اإمل���ام اجله���ات امل�شرتية بجميع  متنوِّ
د اعتمادات يف امليزانية قبل مبا�شرة  اللتزامات ذات ال�شلة, ومن ذلك مثاًل ما اإذا كان يْلَزم ر�شْ
ل جزءًا من نظام ال�شرتاء  اأيٍّ م���ن اإجراءات عملية ال�شرتاء, وما اإذا كانت تل���ك اللتزامات ت�شكِّ

يف حدِّ ذاته اأم ل.

���ل احلكومة باعتباره���ا جهًة م�شرتيًة  ���ا عل���ى م�شتوى القت�شاد الكل���ي, فقد يف�شي تدخُّ 68- اأمَّ
دين اأو املقاول���ني امل�شرتكني, ول �شيم���ا متى كانت  اإىل تركي���ز ال�ش���وق ومن َث���مَّ تقلي�ض ع���دد املورِّ
ل ن�شبة مئوية كبرية م���ن ال�شوق �شواء من ناحية احلجم اأو القيمة. وقد  امل�شرتي���ات احلكومية ت�شكِّ
ي الأم���ر اإىل ن�شوء اأو ا�شتمرار احت���كارات, مبا فيه احتكارات القلَّ���ة. وعلى العموم ل ت�شتطيع  ي���وؤدِّ
اجله���ات امل�شرتية مراع���اة الأثر الطويل الأج���ل لالقت�شاد الكلي بحكم اأنَّها تتَّخ���ذ قراراتها على 
م�شت���وى القت�شاد اجلزئي. ولذلك ينبغي �شم���ان الإبالغ والتعاون فيما بني الأجهزة امل�شوؤولة عن 
مراقب���ة ال�ش���رتاء العمومي )مثل جهاز ال�شرتاء العمومي اأو هيئة اأخرى, ح�شبما يرد يف املناق�شة 
نها الق�شم التايل( والأجهزة امل�شوؤولة ع���ن �شيا�شات املناف�شة. ويجوز اأْن يقوم اجلهاز  الت���ي يت�شمَّ
امل�شوؤول عن مراقبة املناف�شة بر�شد التواطوؤ والتالُعب بالعطاءات وتركيز �شوق ال�شرتاء العمومي 

واأ�شواق اأخرى.

69- وكم���ا نوق����ض يف التعليـــق علـــى املـــادة 21 يف اجلزء الثاين م���ن هذا الدليل, ين����ضُّ القانون 
النموذجي على اأنَّ من �شاأن حماولة تقدمي اإغراءات اأو وجود ت�شاُرب يف امل�شالح اأو ميزة تناف�شية 
د اأو املقاِول املعني من اإجراءات ال�ش���رتاء مو�شع النظر. ولعلَّ الدول  فة ا�شتبعاُد امل���ورِّ غ���ري مْن�شِ
ن اإجراءات  , كما ورد يف التعليق اأي�ش���ًا, ا�شتحداث نظام جزاءات ميك���ن اأْن يت�شمَّ امل�شرتع���ة ت���ودُّ
ت اأو دائم من عمليات ال�شرتاء املقبلة )قد ُت�شمى اإجراءات ا�شتبعاد اأو تعليق اإداري  ا�شتبع���اد موؤقِّ
يف بع����ض النُُّظم(. وينبغي كفالة تن�شيق الإجراءات, مبا ي�شمل �شمانات مراعاة الأ�شول القانونية 
واآلي���ات ال�شفافي���ة, بني اجلهات التي ميك���ن اأْن ت�شتظهر بقرار بالتعلي���ق اأو ال�شتبعاد, كما ينبغي 
دين اأو مقاولني ا�شُتْبعدوا م���ن امل�شاركة اأو ُعلِّقت  اأْن تت���اح ل���كل تلك اجلهات معلومات ع���ن اأيِّ مورِّ

م�شاركتهم.

ل-  مالحظات عامة  19 اجلزء الأوَّ



70- ولع���لَّ ال���دول امل�شرتع���ة ت���ودُّ اأي�ش���ًا اأْن تنظ���ر يف م�شاأل���ة م���ا اإذا كان���ت ممار�ش���ة �شلط���ة 
الإنف���اذ يف امل�شائ���ل ذات ال�شل���ة باملناف�شة وال�شرتاء اأك���رث فعالية على امل�شت���وى املركزي ل على 

امل�شتوى الالمركزي.

‘2’ الدعم املوؤ�ش�شي
71- عل���ى ال�شعي���د املوؤ�ش�شي, قد ت���رى الدولة امل�شرتع���ة اأي�شًا اأنَّ من امل�شت�ش���وب اإن�شاء جهاز 
ا�ش���رتاء عموم���ي اأو هيئ���ة اأخ���رى تتوىل تق���دمي امل�شاع���دة يف تنفيذ قواع���د ال�ش���رتاء و�شيا�شاته 
وممار�شات���ه التي ينطب���ق عليها القانون النموذجي. وقد ت�شمل وظائف ه���ذه الهيئة )اأو الهيئات( 

ما يلي مثاًل:
اًل. وقد ي�شمل ذلك اإ�شدار لوائح  )اأ( �شم���ان تنفيذ قانون ال�شرتاء ولوائحه تنفي���ذًا فعَّ
ن���ة لقواعد ال�شلوك  ا�ش���رتاء ح�شبم���ا هو من�شو�ض عليه يف امل���ادة 4 من القانون النموذجي, ومدوَّ
ح�شبم���ا هو من�شو�ض عليه يف املادة 26, ور�شد تنفي���ذ قانون ال�شرتاء ولوائحه, وتقدمي تو�شيات 
لتح�شينهم���ا, واإ�ش���دار تف�شريات ب�شاأن تلك القوانني, ومعاجلة ح���الت ت�شاُرب امل�شالح وامل�شائل 
ي اإىل توقيع جزاءات اأو اتِّخاذ اإجراءات اإنفاذ. وَيِرُد مزيد من النقا�ض ب�شاأن  الأخ���رى التي قد توؤدِّ

هذه امل�شائل يف التعليق الوارد يف اجلزء الثاين من هذا الدليل على املادتني 21 و26.
)ب(   تر�شي���د عملي���ات ال�شرتاء وممار�شاته وتوحيدها. ق���د ينطوي هذا الأمر على قيام 
���دة يف هذا املجال,  اجله���ات امل�شرتي���ة بتن�شيق عملي���ات ال�شرتاء, واإع���داد وثائق واإجراءات موحَّ
كما ي���رد يف الق�شم ال���ذي يحمل عنوان "اإر�ســـادات اإ�سافية لدعم الُبْنية القانونيـــة" اأعاله. وهذه 
الوظيف���ة م���ن اأَْفي���د ما يك���ون يف احلالت التي ت�شع���ى فيها الدول���ة امل�شرتعة اإىل تعزي���ز م�شاركة 

املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة يف عمليات ال�شرتاء.
)ج(    ر�ش���د عمليات ال�شرتاء ور�شد اأداء قان���ون ال�شرتاء ولوائحه من منظور �شيا�شات 
حكومي���ة اأو�ش���ع نطاقًا. وقد ي�شمل ذلك ممار�ش���ة الرقابة على كلِّ اإجراء م���ن اإجراءات ال�شرتاء 
عل���ى حدة وعلى نظام ال�ش���رتاء العمومي )يناَق�ض هذا املو�شوع لحق���ًا يف هذا الق�شم الفرعي(, 
د ظاه���رة الرتكيز يف اأ�ش���واق معيَّنة  ودرا�ش���ة تاأث���ري ال�شرتاء عل���ى القت�شاد الوطن���ي )مثل ر�شْ
ة باملناف�شة كم���ا يرد اأعاله يف هذا  واملخاط���ر املحتمل���ة على املناف�شة, بالتعاون م���ع اجلهات املعنيَّ
الق�ش���م(, وحتلي���ل تكاليف وفوائد ال�شع���ي اإىل حتقيق اأه���داف اجتماعي���ة واقت�شادية من خالل 
دة عل���ى الأ�شعار وغ���ري ذلك من  ال�ش���رتاء, واإ�ش���داء امل�ش���ورة ب�ش���اأن تاأث���ري عملية ا�ش���رتاء حمدَّ
ق م���ن اأنَّ عملية ا�شرتاء معيَّنة تندرج �شْم���ن نطاق برامج احلكومة  العوام���ل القت�شادية, والتحقُّ

و�شيا�شاتها.
)د(       بن���اء الق���درات. ميك���ن اأي�ش���ًا اأْن ُت�شند اإىل الهيئ���ة امل�شوؤولية ع���ن تدريب موظفي 
مات  امل�شرتي���ات وغريه���م من موظفي اخلدمة املدني���ة املعنيني بت�شغيل نظام ال�ش���رتاء. ومن ال�شِّ
ال قائم عل���ى القان���ون النموذجي ت�شكيل جمموع���ة من موظفي  الرئي�شي���ة لأيِّ نظ���ام ا�ش���رتاء فعَّ
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امل�شرتي���ات الذين يكونون عل���ى درجة عالية من الكف���اءة املهنية, ول �شيما عل���ى امل�شتويات العليا 
للجهات امل�شرتية, حيث ُتتخذ القرارات احلا�شمة. ومزايا اعتباِر ال�شرتاء وظيفًة فنيًة, ل اإدارية, 
ل يق���لُّ القائم���ون عليها �شاأن���ًا عن املوظفني الفني���ني الآخرين يف اخلدمة املدني���ة )من مهند�شني 
���دًا عل���ى امل�شتويني  ق���ٌة توثيقًا جيِّ وحمام���ني وغريه���م, وكذل���ك اأع�شاء جل���ان العط���اءات(, موثَّ
���ب الف�ش���اد اأو حتقيق املي���زة القت�شادي���ة اأو احل�شول  الإقليم���ي وال���دويل, �شواء م���ن حيث جتنُّ
�شة على امل�شتوى ال���دويل يف �شوؤون اعتماد  ة هيئات متخ�شِّ عل���ى اأف�شل مردود مايل. وتوجد ع���دَّ
الع العام. وينبغ���ي اأْن تو�شع برامج بناء  وتدري���ب موظفي امل�شرتيات, وتتاح معلوم���ات عنها لالطِّ
دة, اأْي مبراعاة امل�شتوي���ات القائمة من القدرات والحتياجات  الق���درات ح�شب الحتياجات املحدَّ
ق���ة مبرور الوقت. وبناء الق���درات مطلوب اأي�شًا يف  الإمنائي���ة واكت�ش���اب املزيد من املهارات املتعمِّ
دي���ن واملقاولني بنظام ال�ش���رتاء واإمكاني���ة م�شاركتهم فيه,  القط���اع اخلا�ض ل�شم���ان دراية املورِّ
���ا كان���ت اأهميته اأ�شدَّ يف حال���ة �شعي الدولة امل�شرتع���ة اإىل تعزيز م�شارك���ة العنا�شر اجلديدة  رمبَّ
 يف �ش���وق ال�شرتاء, مبا ي�شمل املن�ش���اآت ال�شغرية واملتو�شطة والفئات التي ع���ادًة ما تندرج �شْمن 

الفئات املحرومة.
)ه(   تق���دمي امل�شاع���دة واإ�شداء امل�ش���ورة اإىل اجلهات امل�شرتية وموظف���ي امل�شرتيات. قد 
يلتم����ض موظف���و امل�شرتي���ات اإر�شادات ب�ش���اأن �شياغة وثائق داخلي���ة بغر����ض ا�شتخدامها يف اإطار 
ا  دة من قان���ون ال�ش���رتاء ولوائح���ه اأو عمَّ اإح���دى اجله���ات امل�شرتي���ة, وتف�ش���ريات جلوانب حم���دَّ
اإذا كان���ت هن���اك خ���ربات لدى جهة اأخ���رى يف الدولة امل�شرتع���ة يف ا�شرتاء �شل���ع اأو خدمات على 
م���وا بالفعل خدمات تقنية  �ض اأو التعقيد. وقد يك���ون امل�شت�شارون قد قدَّ درج���ة عالية م���ن التخ�شُّ
اأو قانوني���ة للحكوم���ة اأو داخل جهة م�شرتية معيَّنة, ولكن يجوز ملوظف���ي امل�شرتيات اأْن يلتم�شوا من 
الهيئ���ة اإر�ش���ادات ب�شاأن م���ا اإذا كانت الإجراءات الت���ي يزمعون تطبيقه���ا )مثل ا�شتخدام طريقة 
ى  ���ه ل يت�شنَّ بديل���ة لال�ش���رتاء اأو اللج���وء اإىل اللتما����ض املبا�ش���ر( متتثل لالإط���ار الت�شريعي. ولكنَّ
ة  هم على الوجه ال�شحيح اإذا كان���وا مكلَّفني اأي�شًا مبهمَّ  للم�شت�شاري���ن, كما َيِرُد اأدن���اه, اأداء مهامِّ

اإنفاذية.
مه من اإر�ش���ادات ال�شعوبات العملية  وينبغ���ي, عالوًة على ذل���ك, اأْن تتناول الهيئة فيما تقدِّ
الت���ي كثريًا ما يواجُهه���ا موظفو امل�شرتيات يف عمله���م. فعلى �شبيل املثال, ق���د ي�شعب على هوؤلء 
املوظف���ني اإثب���ات واقعة ف�شاد مقارنًة بواقعة ر�شوة لأنَّ الف�شاد قد ي�شمل �شل�شلًة من الأفعال ُترتَكب 
عل���ى مدى فرتة من الزمن ول ينح�ش���ر يف فعل واحد بعينه. ومن امل�شائل التي قد تطرح �شعوبات 
عملي���ة اأي�شًا التمييز بني ت�شاُرب امل�شالح )حيث يتعلَّق الأمر بحالة معيَّنة( والف�شاد )حيث يتعلَّق 
د ال�شعوبات  , بناًء على ذل���ك, اأْن َتْكُفَل ر�شْ الأم���ر بفعل غري م�شروع(. ولعلَّ ال���دول امل�شرتعة تودُّ
نة قواعد ال�شل���وك, �شمانًا مل�شاركة هوؤلء  العملي���ة التي يواجُهها موظفو امل�شرتي���ات يف تنفيذ مدوَّ
ة اأخرى عن���د القت�شاء,  ة, بالتعاون مع اأجه���زة معنيَّ املوظف���ني يف دورات تدريبي���ة منتظم���ة مع���دَّ

ملعاجلة هذه ال�شعوبات.
اأو ذات القيم���ة  ���دة  )و(   العتم���اد. يف بع����ض احل���الت, مث���ل عق���ود ال�ش���رتاء املعقَّ
�ش���ة با�شتعرا����ض اإج���راءات ال�ش���رتاء من اأج���ل �شمان  العالي���ة, ق���د تك���ون الهيئ���ة كذل���ك مفوَّ
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���ز   امتثاله���ا للقان���ون النموذج���ي ولوائ���ح ال�ش���رتاء, وذل���ك قب���ل اإر�ش���اء العق���د اأو دخول���ه حيِّ
النفاذ.

72- ومن املزايا التي كان العديد من ُنُظم ال�شرتاء يتَّ�شم بها فيما م�شى ا�شتخدام اآلية املوافقة 
امل�شبق���ة الت���ي كانت تتطلَّب احل�شول على املوافقة من خارج اجله���ات امل�شرتية فيما يتعلَّق ببع�ض 
ى اأحيانًا وظيف���ة ال�شرتاء املركزي(.  ة لتلك اجلهات )وه���و ما ي�شمَّ الإج���راءات والق���رارات املهمَّ
ز اإمكاني���ات الك�شف عن الأخط���اء وامل�شاكل قبل  ���ه يعزِّ ومي���زة نظ���ام املوافق���ة امل�شبقة هذا هي اأنَّ
خ���اذ بع�ض الإج���راءات والقرارات النهائية. وع���الوًة على ذلك, فاإنَّ ه���ذا النظام قد يزيد من  اتِّ
���ة بناء القدرات من خالل تعليل ودرا�شة  ي مهمَّ درج���ة التوحيد يف نظام ال�شرتاء الوطني واأْن يوؤدِّ
���ة. غري اأنَّ ا�شتخدام ه���ذا النظام اآخذ يف الرتاج���ع بحيث مل تعد  الإج���راءات اأو الق���رارات املعنيَّ
ع على الأخذ  الكث���ري من الوكالت املانح���ة املنخرطة يف اإ�شالح ُنُظم ال�شرتاء وبناء القدرات ت�شجِّ
ى  ل للجهات امل�شرتية نف�شها �شالحية �شنع القرار )وهو نهج ي�شمَّ باع نهج يخوِّ ب���ه, ب���ل تدعو اإىل اتِّ
اأحيان���ًا وظيف���ة ال�شرتاء الالمركزي(. وال�شبب الرئي�شي يف ذلك ه���و اأنَّ ا�شتخدام نظام املوافقة 
امل�شبق���ة يحول على ما يب���دو دون اكت�شاب القدرة, يف الأجل الطويل, عل���ى �شنع القرار وميكن اأْن 

ي اإىل ت�شييع امل�شاءلة. يوؤدِّ

73- ويف بع����ض احل���الت, مثل ال�ش���رتاء العاجل, قد تكون املوافقة امل�شبق���ة يف غري حملها على 
باع نهج الر�شد  الإطالق. ومن بدائ���ل اآلية املوافقة اخلارجية الرقابُة على ممار�شات ال�شرتاء باتِّ
���ن موظفي امل�شرتيات من  باأث���ر رجع���ي, مبا ي�شمل مراجعة احل�شاب���ات والتقييم, وهو نهج قد ميكِّ
ن اآليات الإب���الغ من تقييم القرارات على امل�شتويني الكلي  اكت�ش���اب مهارات �شنع القرار, وقد متكِّ

واجلزئي.

���ة اأحكام ُتل���زم باملوافق���ة اخلارجية  ���ن القان���ون النموذجي اأيَّ 74- وبن���اًء عل���ى ذل���ك, ل يت�شمَّ
���ه يط���رح خي���ار اإدراج اآلي���ة للموافق���ة اخلارجي���ة يف الفق���رة )2( م���ن امل���ادة 30  امل�شبق���ة, لكنَّ
)يف �شي���اق �ش���روط ا�شتخدام طل���ب القرتاحات املقرِتن بح���وار( والفق���رة )5( )ه( )يف �شياق 
�ش���روط ا�شتخ���دام طريقة ال�شرتاء من م�ش���در واحد لتعزيز �شيا�ش���ات اجتماعية-اقت�شادية(, 
ح مبزي���د من التف�شي���ل يف التعليق الـــوارد يف اجلـــزء الثاين من ه���ذا الدليل على  كم���ا ه���و مو�شَّ
تل���ك امل���ادة. وعالوًة على ذل���ك, ميكن اأي�ش���ًا اإخ�شاع ب���دء نفاذ عق���د ال�شرتاء ملوافق���ة م�شبقة 
���ح يف التعليـــق الـــوارد يف اجلـــزء الثـــاين من ه���ذا الدليل على  مبوج���ب امل���ادة 22, كما ه���و مو�شَّ

تلك املادة.

رت ا�شرتاط املوافق���ة اخلارجية, اأْن حتر����ض على اإدراج  75- وعل���ى الدول���ة امل�شرتع���ة, اإذا ق���رَّ
ه���ذا ال�ش���رتاط يف قان���ون ال�ش���رتاء. وينبغي لها اأي�ش���ًا اأْن تع���نيِّ اجله���از اأو الهيئ���ة اأو الهيئات 
د م���دى ال�شالحي���ات املمنوح���ة له���ا يف ه���ذا  الأخ���رى امل�شوؤول���ة ع���ن اإ�ش���دار املوافق���ة, وحت���دِّ
ة املوافق���ة اإىل جه���از اأو �شلطة م�شتقلَّ���ة متامًا عن اجله���ة امل�شرتية  اخل�شو����ض. وق���د ُت���وَكل مهمَّ
)مث���ل وزارة املالي���ة اأو التج���ارة اأو جه���از ال�شرتاء العموم���ي اأو هيئة اأخ���رى(, اأو قد ُت���وَكل بدًل 
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م���ن ذل���ك اإىل هيئة اإ�ش���راف م�شتقلَّة تابعة للجه���ة امل�شرتية نف�شها. ويج���وز العرتا�ض على قرار 
 املوافق���ة مبوج���ب الف�ش���ل الثامن م���ن القان���ون النموذجي �شاأن���ه �ش���اأن اأيِّ قرار اآخ���ر يف عملية 

ال�شرتاء.

76- واإذا كان���ت اجلهات امل�شرتية م�شتقلًَّة عن الُبْنية احلكومية اأو الإدارية يف الدولة, مثل بع�ض 
ا ارتاأت الدول اأنَّ من الأف�شل اأْن تقوم هيئة ما تكون جزءًا  املن�شاآت التجارية اململوكة للدولة, فرمبَّ
من اجلهاز احلكومي اأو الإداري مبمار�شة وظائف املوافقة اأو العتماد اأو التوجيه اأّيًا كانت, وذلك 
ذ ال�شيا�شات العامة املُراد تطويرها بوا�شطة القانون النموذجي على النحو الواجب  �شمانًا لأن ُتنفَّ

من الفعالية.

77- والأه���م م���ن ذل���ك, يف ح���ال تعل���ق الأمر بوظائ���ف املوافق���ة, اأْن تك���ون الهيئة ق���ادرًة على 
ممار�ش���ة وظائفه���ا بن زاه���ة وفعالي���ة واأْن تكون م�شتقلَّ���ًة مبا فيه الكفاي���ة عن الأف���راد املعنيني اأو 
���ا كان م���ن الأف�ش���ل اأْن متار�ض ه���ذه الوظائف جلنة  ���ة باإج���راءات ال�ش���رتاء. ورمبَّ الإدارة املعنيَّ
طط يف ممار�شة ال�شالحية  موؤلَّف���ة من اأ�شخا�ض, بدًل من اأْن ميار�َشه���ا �شخ�ض واحد, تالفيًا لل�شَّ

املمنوحة.

78- وينبغ���ي اأْن تتَّ�ش���م الإجراءات املتعلقة ب���اأيِّ ا�شرتاط للموافقة بالو�ش���وح وال�شفافية لتجنُّب 
ا�شتخدام هذا ال�شرتاط لتعطيل عملية ال�شرتاء. وقد يتعنيَّ على الدولة امل�شرتعة يف هذا ال�شدد, 
عن���د البت يف م�شتوى املوافقة اخلارجية يف ح���ال وجودها, اأْن تاأخذ يف العتبار اأمورًا من قبيل ما 
���دة. ويف حال تعلق الأمر بدولة احتادية اأو بدولة  ي وظائف معقَّ اإذا كان لديه���ا قطاع عام كبري يوؤدِّ
ي�شع���ب فيها الو�شول اإىل ال�شلطات املركزية, قد يكون التاأخري املحتمل يف احل�شول على املوافقة 

اخلارجية الالزمة كبريًا.

79- وم���ن �ش���اأن و�شع ح���دود اأو تقدمي اإر�شادات ب�ش���اأن اأنواع ال�شرتاء التي يج���وز فيها التما�ض 
موافق���ة خارجي���ة امل�شاعدُة على ال�شم���اح با�شتخدام اآلي���ة للموافقة امل�شبق���ة دون عرقلة اكت�شاب 
يان  القدرات على املدى البعيد, غري اأنَّ تق�شيم امل�شوؤولية عن �شنع القرار اأو عدم و�شوحها قد يوؤدِّ
اإىل ت�شيي���ع امل�شاءل���ة. وينبغي اأْن ُيعلَّل اأيُّ قرار �شادر عن هيئ���ة للموافقة اخلارجية بعدم ال�شماح 
با�شتخ���دام طريقة معيَّنة لال�ش���رتاء اأو رف�ض اإر�شاء عقد واأْن ُي���ْدَرج يف �شجل اإجراءات ال�شرتاء 

املعنيَّة وكذلك يف �شجالت هيئة املوافقة.

���ة م�شاأل���ة ذات �شلة باملو�شوع هي مراقب���ة واإنفاذ اإجراءات ال�ش���رتاء ونظام ال�شرتاء  80- وثمَّ
ه���ا ل تكون  ���ا ق���د تك���ون علي���ه هي���اكل الرقاب���ة واآلياتها م���ن تباُي���ن, فاإنَّ ككل. وعل���ى الرغ���م ممَّ
خ���اذ الق���رار, اأْي, بعبارة اأخ���رى, اجلهة  ال���ًة اإلَّ عندم���ا متار�شه���ا جه���ة م�شتقلَّة عن جه���ة اتِّ فعَّ
امل�شرتي���ة اأو اأيُّ هيئ���ة من هيئ���ات املوافقة. وقد يكون ا�شط���الع اإحدى الهيئ���ات الوطنية ملراجعة 
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���ة املراقبة خي���ارًا بدي���اًل يف النُُّظم التي مُياَر����ض فيها جهاز ال�ش���رتاء العمومي  احل�شاب���ات مبهمَّ
اأو هيئ���ة اأخ���رى �شالحي���ات �شن���ع الق���رار, وه���و ما م���ن �شاأنه اأي�ش���ًا تعزي���ز �شنع الق���رار وبناء 
الق���درات, والتمك���ني من تقيي���م اأثر اإج���راءات ال�شرتاء على م�شت���وى القت�شاد الكل���ي. وباملثل, 
يقت�ش���ي تطبي���ق الف�ش���ل الثامن م���ن القانون النموذج���ي, فيما يخ����ض الوفاء بالت���زام المتثال 
لأح���كام الت�شريع���ات امل�شتن���دة اإىل القان���ون النموذج���ي, ال�شط���الع بوظيفة مراجع���ة م�شتقلَّة. 
وكم���ا هو مب���نيَّ اأعاله, فاإنَّ الوظيف���ة ال�شت�شاري���ة تتاأثَّر �شلب���ًا اإذا اأحجم موظف���و امل�شرتيات عن 
مونه م���ن معلومات عند   ا�شتخدامه���ا خوف���ًا م���ن اتِّخاذ اإج���راءات اإنف���اذ لحقة بناًء على م���ا يقدِّ

التما�ض امل�شورة.

81- وتعتم���د هي���اكل الهيئ���ات الت���ي متار����ض وظائ���ف الإدارة واملراجع���ة والرقاب���ة والإنفاذ يف 
ة اأم���ور منها النُُّظم  دة التي متار�ُشها تل���ك الهيئات, على عدَّ دول���ة م�شرتعة معيَّنة, وامله���ام املحدَّ
احلكومي���ة والإداري���ة والقانوني���ة القائم���ة يف تلك الدول���ة, والتي تختل���ف اختالفًا كب���ريًا من بلد 
اإىل اآخ���ر. وينبغ���ي ت�شميم نظام الرقاب���ة الإدارية على عمليات ال�شرتاء به���دف حتقيق الفعالية 
والكف���اءة واملي���زة القت�شادي���ة مع وجود �شواب���ط ل�شمان ا�شتقاللي���ة اأع�شاء الهيئ���ة اأو الهيئات 
ع���ن �شانع���ي القرار يف احلكومة ويف اجله���ات امل�شرتية. ول جدوى من النُُّظ���م الباهظة التكاليف 
ا على اجله���ة امل�شرتية اأو على امل�شارك���ني يف اإجراءات ال�ش���رتاء, اأو التي  ل عبئ���ًا اإمَّ اأو الت���ي ت�ش���كِّ
ي اإفراط املوظفني امل�شوؤولني عن  ���ب يف تاأخري ال�شرتاء بال داٍع. وبالإ�شافة اإىل ذلك, قد يوؤدِّ تت�شبَّ
القي���ام باإجراءات ال�ش���رتاء يف ممار�شة الرقابة على �شنع القرار اإىل احلدِّ يف بع�ض احلالت من 
قدرته���م عل���ى اأداء عملهم بفعالية. وقد ترتئي الدول امل�شرتع���ة اأنَّ ال�شتثمار يف ُنُظٍم َتْكُفُل تزويد 
اجله���ات امل�شرتية بقدرات كافية وح�شول ه���ذه اجلهات وموظفي امل�شرتيات على التدريب الالئق 
م يف تكاليف نان من التحكُّ  واملوارد الالزمة اأمران ي�شاعدان النظام على اأداء وظيفته بفعالية وميكِّ

الرقابة الإدارية.

 2- اإعمال مبادئ القانون النموذجي يف جميع مراحل دورة ال�سرتاء: 
تخطيط ال�سرتاء واإدارة العقود

دين واملقاولني من  ���ن القانون النموذجي الإج���راءات الأ�شا�شية اخلا�شة باختيار املورِّ 82- يت�شمَّ
نة اأعاله, وين�ضُّ على اآلية اعرتا�ض  , وفقًا لأهداف هذا القانون املبيَّ اأجل اإبرام عقد ا�شرتاء معنيَّ
ال���ة يف حال���ة انتهاك القواعد اأو الإج���راءات اأو عدم التقيُّد بها. وه���و ل يتناول مرحلة تخطيط  فعَّ
ال�ش���رتاء اأو مرحلة تنفيذ العقد. وبناًء عليه, ل تعاَلج يف اأحكامه امل�شائل املتعلقة مثاًل بامليزنة, اأو 
تقيي���م الحتياجات, اأو البحوث وال�شت�شارات املتعلقة بال�ش���وق, اأو اإدارة العقود, اأو حل املنازعات 

املتعلقة بتنفيذ العقود اأو اإنهائها.
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83- بيد اأنَّ اللجنة تقرُّ مبا ملراحل عملية ال�شرتاء هذه من اأهمية يف ُح�ْشن �شري نظام ال�شرتاء 
َم���ن تواف���ر قوانني وبن���ى تنظيمية وافي���ة بالغر�ض  ككل. و�شيتع���نيَّ عل���ى ال���دول امل�شرتع���ة اأْن َت�شْ
ي اإىل عدم حتقي���ق اأهداف ه���ذا القانون رها ق���د ي���وؤدِّ  بغي���ة تدب���ري ه���ذه املراحل, لأنَّ ع���دم توفُّ

النموذجي.

ع على ن�شر  84- وفيما يتعلق بتخطيط ال�شرتاء, اأ�شبحت ُنُظم ال�شرتاء الدولية والإقليمية ت�شجِّ
معلوم���ات ع���ن فر�ض ال�شرتاء املحتملة يف امل�شتقبل القريب, وق���د تدرج بع�ض الدول امل�شرتعة يف 
قوانينه���ا الإداري���ة ا�شرتاطًا بن�شر تلك املعلوم���ات. وتقلِّ�ض بع�ض النُُّظم الأخ���رى الفرتة الزمنية 
دة لالإعالنات عن ال�شرتاء ولالإ�شعارات ذات ال�شلة عندما تكون هذه املعلومات قد ُن�شرت  املح���دَّ
���ن اإدارة ال�شرتاء وحوكمت���ه و�شفافيته, كما  م�شبق���ًا. ومي���زة هذه املمار�شة عموم���ًا هي اأنَّها حت�شِّ
���ع حتديدًا على تخطي���ط عمليات ال�شرتاء وزيادة الن�شباط فيه���ا, وميكن اأْن تقلِّل مثاًل من  ت�شجِّ
ة لال�ش���رتاء العاجل )اإذا كان �شب���ب ال�شتعجال هو  ح���الت اللج���وء دومن���ا داٍع اإىل الطرائق املعدَّ
عدم التخطيط(, وكذلك من حالت تق�شيم عمليات ال�شرتاء تفاديًا لتطبيق قواعد اأ�شّد �شرامة. 
دون واملقاول���ون اأي�شًا من هذه املمار�شة, اإْذ تتيح لهم ا�شتبانة الحتياجات  وميك���ن اأْن ي�شتفيد املورِّ
وتخطي���ط توزيع املوارد الالزمة واتِّخاذ اإجراءات حت�شريية اأخرى للم�شاركة يف عمليات ال�شرتاء 
ع القانون النموذجي, واإْن كان ل ي�شرتط ذلك, ن�شر معلومات  املحتملة يف امل�شتقبل القريب. وي�شجِّ
ع���ن فر����ض ال�شرتاء املحتملة يف امل�شتقبل القريب, كما هو مبنيَّ يف التعليق على املادة 6 الوارد يف 

اجلزء الثاين من هذا الدليل.

ر �شلبًا على الن زاهة يف عمليات ال�شرتاء  85- وم���ن �شاأن �شوء تدبري مرحلة اإدارة العق���ود اأْن يوؤثِّ
ف���ة واملت�شاوية والعادلة  لة يف املعاملة املُْن�شِ وكذل���ك على حتقيق اأهداف القان���ون النموذجي املتمثِّ
���ب الف�شاد, وذلك مثاًل يف حالة اإدخال تغيريات على العقد تف�شي اإىل زيادة كبرية يف ال�شعر  وجتنُّ
ر يف ال�شداد ب�ش���ورة اعتيادية, وتعطيل تنفيذ العقد ب�شبب  ية, والتاأخُّ النهائ���ي, وقبول نوعية متدنِّ
دة التي تنطوي  منازع���ات. وَت���رُد مقرتحات مف�شلة ب�شاأن اإدارة العقود يف عملي���ات ال�شرتاء املعقَّ
لة من القطاع  عل���ى متويل خا�ضٍّ يف دليل الأون�شيرتال الت�شريعي ب�شاأن م�شاريع الُبْنية التحتية املموَّ
اخلا����ض )2000()6( والأحكام الت�شريعية النموذجية ذات ال�شل���ة )2004(. والكثري من النقاط 
ني تنطبق باملثل عل���ى اإدارة جميع عقود ال�ش���رتاء, ول �شيما متى اتَّ�شل  ال���واردة يف هذي���ن ال�شكَّ

د. العقد مب�شروع معقَّ

ل-  مالحظات عامة  25 اجلزء الأوَّ

لة من القط���اع اخلا�ض ودليل  )6( اأح���كام الأون�شي���رتال الت�شريعي���ة النموذجية ب�ش���اأن م�شاريع الُبْني���ة التحتية املموَّ

الأون�شيرتال الت�شريعي ب�شاأن املو�شوع نف�شه, املتاحان على العنوان التايل:
. www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/procurement_infrastructure.html



دة النا�سئة عن اتِّباع طريقة ال�سرتاء   3- امل�سائل املحدَّ
الإلكرتوين وا�ستخدامها

ة من تعزيز ال�شفافية. فالإعالن  86- الكثري من املزايا النا�شئة عن ال�شرتاء الإلكرتوين م�شتمدَّ
يف الإنرتن���ت عن فر�ض ال�ش���رتاء ون�شر قواعد ال�ش���رتاء واإجراءاته ي�شمح���ان باإتاحة املزيد من 
ا كان عليه احلال يف النظ���ام الورقي. كما يتيح الإعالن  املعلوم���ات ذات ال�شل���ة بتكلفة مقبولة عمَّ
وها  موا معلومات ويتلقَّ ح للم�شاركة يف الإجراءات, واأْن يقدِّ دين اأو املقاولني الرت�شُّ الإلكرتوين للمورِّ
ا  موا العطاءات وغري ذلك من العرو�ض عن طريق الت�شال احلا�شوبي املبا�شر, ممَّ لحقًا, واأْن يقدِّ
يزي���د اإمكانيات النفاذ اإىل الأ�ش���واق باعتبار اأنَّ اأبوابها ُتفتح اأمام امل�شاركني املوجودين يف مناطق 
ز اإمكانيات امل�شاركة واملناف�شة. ى لهم امل�شاركة لول ذلك, الأمر الذي يعزِّ ا ل يت�شنَّ بعيدة الذين رمبَّ

ز من الكف���اءة الإدارية من حيث  87- وميك���ن لأدوات تكنولوجي���ا املعلومات والت�ش���الت اأْن تعزِّ
الوق���ت والتكلفة على ال�شواء, بحيث ي�شم���ح ا�شتخدام الت�شالت الإلكرتوني���ة بتقلي�ض التكاليف 
ن تقدمي العطاءات  الإداري���ة للنظام الورقي والوقت الالزم لإر�شال املعلومات بهذه الطريقة. وميكِّ
وغريه���ا من العرو�ض بالت�ش���ال احلا�شوبي املبا�ش���ر واأدوات ال�شرتاء الإلك���رتوين )املناق�شات 
العلنية الإلكرتونية والتفاقات الإطارية الإلكرتونية, مبا يف ذلك الفهار�ض الإلكرتونية( من اإجناز 

اإجراءات ال�شرتاء يف �شاعات اأو اأيام بدًل من اأ�شابيع اأو اأ�شهر.

دة متاحة جلميع  رة با�شتخدام اإج���راءات ووثائق موحَّ 88- وميك���ن القيام بعمليات ا�شرتاء متكرِّ
ز م���ن درجة التوحيد  ا يعزِّ م�شتخدم���ي النظام ع���ن طريق تكنولوجيا املعلوم���ات والت�شالت, ممَّ
ز  ���ق مكا�ش���ب من حيث الكف���اءة. كما اأنَّ العمليات الآلي���ة ميكن اأْن تتيح تداب���ري اإ�شافية تعزِّ ويحقِّ
ل الب�شري يف دورة ال�شرتاء وتقليل الت�شالت ال�شخ�شية بني  الن زاهة عن طريق احلدِّ من التدخُّ

دين واملقاولني التي قد تتيح فر�شًا للر�شوة. املوظفني امل�شوؤولني عن ال�شرتاء واملورِّ

���ة فائ���دة على نف�ض القدر م���ن الأهمية يحتمل جنُيها يف الأج���ل الطويل من الأخذ بهذه  89- وثمَّ
ب���اع نهج يف ال�شرتاء اأكرث  الطريق���ة, وهي اأنَّ ا�شتخ���دام تكنولوجيا املعلومات والت�شالت يتيح اتِّ
ا�شرتاتيجي���ًة, حي���ث ي�شّخر م���ا ميكن اأْن تتيَح���ه تلك التكنولوجي���ا من بيانات لل�شم���اح بالهتداء 
يف حتقيق الأهداف ويف الأداء باملعلومات والتحليالت بدًل من الكتفاء بتنفيذ الإجراءات. وميكن 
ن ال�شفافية  جن���ي فوائد من خالل ال�شفافي���ة الداخلية ودعم الن زاهة ومكا�شب يف الكف���اءة. ومُتكِّ
���ع, اأْي حت�شني عملية تتبُّع كل عملية من عملي���ات ال�شرتاء, من دعم  الداخلي���ة والق���درة على التتبُّ
اأعمال تقييم الأداء, وخا�شة يف حال دْمج ُنُظم ال�شرتاء مع ُنُظم التخطيط واإدارة �شوؤون امليزانية 
والعقود و�شداد املدفوعات, التي قد ت�شمل هي نف�شها اإ�شدار الفواتري و�شداد املدفوعات اإلكرتونّيًا. 
كم���ا يتيح���ان اإمكانية ممار�شة اأعمال الر�شد والتقييم والتح�ش���ني ب�شدد كل اإجراء من اإجراءات 

اهاته. ال�شرتاء, وكذلك ب�شدد اأداء النظام ككل واجتِّ

باع طريقة ال�شرتاء الإلكرتوين  هج العام اإزاء اتِّ 90- ويف �شوء العتبارات املذكورة اأعاله, فاإنَّ النَّ
لها اأنَّ القانون النموذجي  وا�شتخدامها يف القانون النموذجي يقوم على ثالثة اعتبارات رئي�شية. اأوَّ
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���ر, بالنظ���ر للفوائد املحتم���ل جنُيها من ال�ش���رتاء الإلك���رتوين ورهنًا بال�شمان���ات الالزمة,  يي�شِّ
ع على ذلك ح�شب القت�شاء وبقدر الإم���كان. وثانيها اأنَّ ن�ضَّ القانون  اعتم���اده وا�شتخدام���ه وي�شجِّ
م  حماي���د تكنولوجيا )اأْي اأنَّه ل يو�شي باأيِّ اأداة تكنولوجي���ة دون غريها( بالنظر اإىل �شرعة التقدُّ
ا العتب���ار الثالث فهو �شرورة  التكنولوج���ي وتباي���ن م�شتويات التطور التكنولوج���ي بني الدول. واأمَّ
لة لدعم ال���دول امل�شرتعة يف اعتماد نظام لال�ش���رتاء الإلكرتوين وت�شغيله  تق���دمي اإر�ش���ادات مف�شَّ

بفعالية.

91- وُت���درك اللجن���ة اأنَّ اإقامة نظام متكامل متامًا لال�شرتاء الإلك���رتوين وربطه بغريه من ُنُظم 
اإدارة املالي���ة العامة واملوجودات يقت�شيان برنامج اإ�شالح طويل الأجل, ي�شمل امليزنة والتخطيط, 
وعملي���ة الختي���ار اأو الإر�ش���اء, وُنُظم اإدارة العق���ود وال�شداد, مبراعاة خمتل���ف العتبارات يف كل 
مرحلة من عملية ال�شرتاء وللتكامل مع الأجزاء الأخرى من النظام ككل. وت�شري التجربة العملية 
ة من الكثري م���ن ُنُظم ال�شرتاء الإلك���رتوين التي ا�شُتحدثت  اإىل اأنَّ حتقي���ق كام���ل النتائ���ج املرجوَّ
ق���د ا�شتغ���رق �شن���وات, واأنَّ اأجنع طريق للتطبيق يف كث���ري من الأحيان هي التطبي���ق على مراحل, 
الأم���ر ال���ذي ميك���ن اأْن ي�شاعد اأي�ش���ًا على �ش���داد تكاليف ال�شتثم���ار. غري اأنَّه ميك���ن جني فوائد 
���ة من حيث زيادة ال�شفافية وتعزيز املناف�شة يف املراح���ل الأوىل من ا�شتحداث ُنُظم ال�شرتاء  مهمَّ
 الإلك���رتوين, الت���ي ين�شبُّ فيها الرتكي���ز عمومًا على اإتاح���ة املعلومات على الإنرتن���ت بكمية اأكرب

ونوعية اأف�شل.

92- وفيم���ا يتعل���ق بتي�شري وت�شجي���ع ال�شرتاء الإلكرتوين, ين����ضُّ القانون النموذج���ي على ن�شر 
املعلوم���ات املتعلقة بال�شرتاء على الإنرتنت وا�شتخ���دام تكنولوجيا املعلومات والت�شالت يف تبليغ 
املعلوم���ات وتباُدله���ا يف جمي���ع مراحل عملي���ة ال�شرتاء, وكذلك عل���ى تقدمي العرو����ض اإلكرتونّيًا 
واللج���وء اإىل طرائ���ق ال�شرتاء الت���ي ُت�شتخدم فيه���ا تكنولوجيا املعلومات والت�ش���الت والإنرتنت 
)ول �شيما املناق�ش���ات العلنية الإلكرتونية والتفاقات الإطاري���ة الإلكرتونية, مبا ي�شمل الفهار�ض 
دة من ال�شرتاء الإلكرتوين يف  لة املتعلقة بجوانب حم���دَّ الإلكرتوني���ة(. وُتناَق�ض العتبارات املف�شَّ
اجلزء الثاين من هذا الدليل, وحتديدًا يف التعليق على املادتني 5 و6 بخ�شو�ض الن�شر الإلكرتوين, 
وعلى امل���ادة 7 بخ�شو�ض و�شيلة و�شكل الت�شال يف عمليات ال�ش���رتاء, وعلى املادة 40 بخ�شو�ض 
العط���اءات الإلكرتونية, وعل���ى الف�شل ال�شاد�ض بخ�شو�ض املناق�ش���ات العلنية الإلكرتونية, وعلى 

الف�شل ال�شابع بخ�شو�ض التفاقات الإطارية الإلكرتونية, مبا ي�شمل الفهار�ض الإلكرتونية.

93- وفيم���ا يتعل���ق باحلي���اد التكنولوجي, ل يو�ش���ي القانون النموذج���ي باأيِّ تكنولوجي���ا معيَّنة, 
���ه ي�ش���ف وظائ���ف التكنولوجي���ات املتاحة. وقد �شي���َغ لتجنُّب و�ش���ع اأيِّ عقبة اأم���ام ا�شتخدام  لكنَّ
ة اإ�ش���ارات اأو متطلَّبات بخ�شو����ض ال�شكل تفرت�ض الأخذ  ن اأيَّ ن���ة. وهو ل يت�شمَّ اأيِّ تكنولوجي���ا معيَّ
ح�ش���رًا بنظام ورقي )انظ���ر اأي�شًا التعليق على املادة 7 بخ�شو����ض الت�شالت يف جمال ال�شرتاء 
���ن م�شطلح���ات, م���ن قبي���ل "الوثائ���ق"  ���ه يت�شمَّ واملـــادة 40 بخ�شو����ض تق���دمي العط���اءات(. لكنَّ
و"اخلطاب���ات املكتوبة" و"الأدلَّة امل�شتندية", اأخذ ي�شي���ع ا�شتخدامها لالإ�شارة اإىل جميع املعلومات 
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وامل�شتن���دات )�ش���واء اأكانت يف �ش���كل اإلكرتوين اأو ورق���ي( يف البلدان التي ينت�ش���ر فيها ا�شتخدام 
���ا يف البلدان الأخ���رى فقد يفرت����ض اأنَّها  ُنُظ���م احلكوم���ة الإلكرتوني���ة والتج���ارة الإلكرتوني���ة, اأمَّ
تعن���ي النظام الورق���ي. وقد �شيَغ القانون النموذج���ي بحيث يتاح ال�شتعانة ب���كل و�شائل الت�شال 
���ذة مبوج���ب الت�شريع���ات امل�شتندة اإىل  ونق���ل املعلوم���ات وت�شجيله���ا يف اإج���راءات ال�ش���رتاء املنفَّ
���ر ه���ذه امل�شطلحات عل���ى اأنَّها ت�ش���ري �شمنًا اإىل  , ينبغ���ي األَّ تف�شَّ  القان���ون النموذج���ي, ومن َث���مَّ

النظام الورقي.

94- وفيم���ا يتعلق بالإر�شادات الالزم���ة ل�شتحداث وت�شغيل ُنُظم ال�ش���رتاء الإلكرتوين بفعالية, 
د رقمنة املمار�شات  م اأنَّ الإ�شالح���ات الالزمة تقت�شي اأكرث بكثري من جمرَّ ا تقدَّ فم���ن الوا�شح ممَّ
القائم���ة. ف���اإذا اقُت�ش���ر عل���ى ال�شتعا�شة ع���ن اخلطاب���ات الورقي���ة بر�شائل الربي���د الإلكرتوين 
بكي���ة, فاإنَّ الكثري  والت�ش���الت بوا�شط���ة الإنرتن���ت, واأُعِلن ع���ن فر�ض ال�ش���رتاء يف املواق���ع ال�شَّ
ق. كما اأنَّ مواطن ال�شعف يف نظام ال�شرتاء التقليدي  من الفوائ���د املذكورة الآنفة الذكر لن تتحقَّ
ت���ه ل�شتح���داث ال�شرتاء  ���ا تطوير نظ���ام ال�شرتاء برمَّ تنتق���ل اإىل النظ���ام الرقم���ي اجلدي���د. اأمَّ
الإلك���رتوين فيقت�ش���ي ا�شتثمارًا كبريًا, ولكْن ينبغي النظر لالأمر باعتب���اره فر�شًة �شانحًة لإ�شالح 
عملي���ة ال�شرتاء ككل وحت�شني معايري احلوكمة وت�شخري الأدوات التي تتيُحها تكنولوجيا املعلومات 

والت�شالت لهذا الغر�ض.

95- وفيم���ا يتعل���ق با�شتحداث نظام ال�شرتاء الإلكرتوين, فاإنَّ امل���دى الذي ميكن اأْن تذهب اإليه 
ر الُبْنية  باع طريقة ال�شرتاء الإلكرتوين وا�شتخدامها بفعالية مرهون بتوفُّ كل دول���ة على حدة يف اتِّ
التحتي���ة الالزم���ة للتجارة الإلكرتونية وم���وارد اأخرى, من بينها تدابري الأم���ن الإلكرتوين وكفاية 
مها. كما اأنَّ البيئة القانونية العامة لدولة ما   القوانني ال�شارية التي جتيز التجارة الإلكرتونية وتنظِّ
ع مبا فيه الكفاية على ال�شرتاء الإلكرتوين.  ع اأو ل ت�شجِّ )ل ت�شريعاتها اخلا�شة بال�شرتاء( قد ت�شجِّ
مة ل�شتخدام اخلطابات املكتوبة والتوقيعات وما ينبغي  فعل���ى �شبيل املثال, قد تكون القوانني املنظِّ
اعتب���اره م�شتن���دًا اأ�شلّي���ًا ومقبولي���ة الأدلَّة يف املحكم���ة غري كافي���ة لل�شماح با�شتخ���دام ال�شرتاء 
د يف ا�شتخدام  ي اإىل ال���رتدُّ الإلك���رتوين بق���در كاٍف م���ن اليق���ني. ومع اأنَّ ه���ذه العوامل قد ل ت���وؤدِّ
قة لن تْبُلغ  لة قد ل تكون م�شمونًة كما اأنَّ النتائج التجارية املحقَّ ال�ش���رتاء الإلكرتوين, فاإنَّ املح�شِّ

امل�شتوى الأمثل.

لية يف معاجل���ة هذه الق�شية هو ما اإذا كان م���ن املزمع تناول مو�شوع  96- وم���ن العتب���ارات الأوَّ
التنظي���م الرقاب���ي العام لال�شرتاء الإلك���رتوين اأو ال�شم���اح با�شتخدامه يف قان���ون ال�شرتاء اأو يف 
ابق, فاإنَّ القانون النموذجي  القان���ون الإداري العام للدولة امل�شرتع���ة. ومثلما ُلوِحظ يف الق�شم ال�شَّ
لي�ض بروتوكوًل كام���اًل لال�شرتاء لأنَّ ق�شايا تخطيط عمليات ال�شرتاء واإدارة العقود وُبْنية الدعم 
التحتي���ة العام���ة الالزمة لأن�شط���ة ال�شرتاء هي م�شائ���ل ُتعاَلج يف موا�شع اأخ���رى. وحتى ولو ن�ضَّ 
القان���ون النموذج���ي على اعرتاف عام بامل�شتندات واخلطاب���ات الإلكرتونية, فاإنَّه لن ي�شمل جميع 
امل�شتن���دات وعمليات تباُدل املعلومات واخلطاب���ات يف دورة ال�شرتاء, وقد يكون هناك ت�شاُرب مع 
ن�شو�ض قانونية اأخرى ب�شاأن التجارة الإلكرتونية. لذلك فاإنَّ احللَّ الذي اأخذ به القانون النموذجي 
ه���و العتم���اد على قوانني الدول امل�شرتعة, مبا فيها الت�شريعات العام���ة ب�شاأن التجارة الإلكرتونية 
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ي الحتياجات  ���ى ال�شطالع باأن�شط���ة ال�شرتاء الإلك���رتوين وتكييفها ح�شب اللزوم مب���ا يلبِّ ليت�شنَّ
ًل تقري���ر ما اإذا كانت  يف جم���ال ال�ش���رتاء حتدي���دًا. ومن َثمَّ �شوف يتعنيَّ عل���ى الدول امل�شرتعة اأوَّ
ت�شريعاته���ا العامة املت�شلة بالتج���ارة الإلكرتونية تتيح ال�شطالع باأن�شطة ال�شرتاء الإلكرتوين يف 

ولياتها الق�شائية. 

���َف لحتياجاتها جمموعة ن�شو�ض  97- وحتقيق���ًا لهذا الغر�ض, لع���لَّ الدول امل�شرتعة تودُّ اأْن تكيِّ
التج���ارة الإلكرتوني���ة التي اأ�شدرتها اللجنة, وه���ي: قانون الأون�شيرتال النموذج���ي ب�شاأن التجارة 
الإلكرتوني���ة )1996(, وقان���ون الأون�شي���رتال النموذجي ب�ش���اأن التوقيع���ات الإلكرتونية )2001(, 
 واتفاقية الأمم املتحدة املتعلق���ة با�شتخدام اخلطابات الإلكرتونية يف العقود الدولية )2005(.)7( 
وي���رد يف ه���ذه الن�شو�ض اعرتاف ع���ام بالتجارة الإلكرتوني���ة والتوقيعات الإلكرتوني���ة. كما اأنَّها, 
اإذا م���ا ا�شرُتع���ت يف دولٍة ما, تكون مبثابة ال�شروط القانوني���ة العامة الالزمة ل�شتخدام ال�شرتاء 
ى "نهج املعادل الوظيفي" يف التجارة الإلكرتونية, الذي يحلل  الإلك���رتوين. وهي تقوم على ما ُي�شمَّ
وظائف واأغرا�ض املتطلَّبات التي عادًة ما ُتفر�ض يف حال تعلق الأمر مب�شتندات واإجراءات ورقية, 
هج اأي�شًا يف تطبيقات  وي�شتويف ه���ذه املتطلَّبات بال�شتفادة من تكنولوجيا املعلومات. وُيتَّبع هذا النَّ

التجارة الإلكرتونية اخلا�شة بال�شرتاء الإلكرتوين حتديدًا يف اإطار القانون النموذجي.

���ه ي�شمل مفه���وم احلياد التكنولوج���ي )مثلما  ه���ج املذك���ور نهج���ًا وظيفّيًا, فاإنَّ ���ا كان النَّ 98- ول مَّ
���ب فر�ض معايري على ال�ش���رتاء الإلكرتوين اأكرث �شرامًة م���ن املعايري التي عادًة  ورد اآنف���ًا( ويتجنَّ
���ق عل���ى ال�شرتاء الورقي. وجت���در الإ�شارة اإىل اأنَّ م���ن �شاأن ت�شديد املعاي���ري اأْن يثبِّط عن  ما ُتطبَّ
ا�شتخ���دام ال�ش���رتاء الإلك���رتوين و/اأو قد يرف���ع تكاليف ا�شتخدام���ه, ومن َثمَّ قد ت�شي���ع الفوائد 
املحتمل جنُيها منه اأو قد تت�شاءل. وعالوًة على ذلك, هناك احتمال �شلل النظام اإذا اأ�شبحت اأيٌّ 
تًا. ومن مزايا احلياد التكنولوجي كذلك  من التكنولوجيات الالزم ا�شتخدامها فيه غري متاحة موؤقَّ
تف���ادي تبعات الن زعة الطبيعية اإىل الإفراط يف التنظيم الرقاب���ي ل�شتخدام التقنيات اأو الأدوات 
ا يدل على انعدام اخلربة والثقة يف ا�شتخدام  باع نهج اإلزامي, ممَّ اجلديدة يف جمال ال�شرتاء اأو اتِّ

ا يجعل اعتمادها اأ�شعب من الالزم. التكنولوجيات اجلديدة, ممَّ

هج ع���دم ت�شمني القانون النموذجي  باع هذا النَّ 99- وم���ن النتائ���ج الأخرى التي ينطوي عليها اتِّ
تعاري���ف امل�شطلح���ات التالي���ة: "اإلك���رتوين" و"توقي���ع" و"مكت���وب" و"و�شيلة اتِّ�ش���ال" و"ر�شائل 
الة  بيانات اإلكرتوني���ة". وَترُد بالفعل تعاريف امل�شطلحات الرئي�شي���ة الالزمة لإجراء معامالت فعَّ
يف جمال التجارة الإلكرتوني���ة يف ن�شو�ض الأون�شيرتال ب�شاأن التجارة الإلكرتونية املذكورة اأعاله. 
فعل���ى �شبيل املثال, يرد يف املادة 2 من قان���ون الأون�شيرتال النموذجي ب�ش���اأن التجارة الإلكرتونية 
اأنَّ امل���راد مب�شطل���ح "ر�شالة بيانات" هو "املعلومات التي يتمُّ اإن�شاوؤه���ا اأو اإر�شالها اأو ا�شتالمها اأو 
تخزينه���ا بو�شائل اإلكرتونية اأو �شوئية اأو بو�شائل م�شابهة, مبا يف ذلك على �شبيل املثال ل احل�شر 
تب���اُدل البيان���ات الإلكرتوني���ة, اأو الربيد الإلك���رتوين, اأو ال���ربق, اأو التلك�ض, اأو الن�ش���خ الربقي." 

ل-  مالحظات عامة  29 اجلزء الأوَّ
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ويتن���اول القانون النموذج���ي نف�شه م�شائل تتعلق بال�شرتاء حتدي���دًا ل تتناولها الت�شريعات العامة 
دة لَت�شلُّ���م العطاءات الإلكرتونية,  ب�ش���اأن التجارة الإلكرتوني���ة, مثل احلاجة اإىل تعيني اأوقات حمدَّ
ر لفتحها )انظر التعليق على  الع على حمتوياتها حتى يحني الوقت املقرَّ واأهمية احليلولة دون الطِّ

املادة 40 يف اجلزء الثاين من هذا الدليل(.

100- ويتطلَّ����ب اعتماد نظام ال�شرتاء الإلكرتوين اأي�شًا اإزال����ة العقبات التي تعرت�ض ا�شتخدامه. 
وقد تكون هذه العقبات لوج�شتية و/اأو تكنولوجية. ورغم اأنَّ الكثري من احلكومات قد اأ�شبحت تزاول 
بع�����ض اأعمالها التجارية على الأقل عرب الإنرتنت, ل ميك����ن دومًا افرتا�ض الت�شال بالإنرتنت على 
ل عليه. فقد ت�شوب الُبْنية التحتية نواحي ق�شور, وقد ل تكون التكنولوجيات الالزمة متاحًة  نحٍو ُيعوَّ
للجمي����ع, وخا�شة اإذا كان����ت التكنولوجيات اجلديدة اأو الُبنى التحتي����ة الداعمة لها غري منت�شرة اأو 
م�شتخدمة بعد على نطاق وا�شع مبا فيه الكفاية, اأو لي�شت يف متناول املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة.

101- واحلقيق���ة اأنَّ ا�شتخ���دام تكنولوجي���ا املعلوم���ات والت�شالت ميك���ن اأْن يع���وق النفاذ اإىل 
ا يعوق التطبيق التام لنظام ال�شرتاء الإلكرتوين. وقد تكون امل�شكلة  الأ�شواق يف بع�ض احلالت, ممَّ
ر التعويل على اإمدادات الكهرباء  تًة, وقد تن�شاأ بوجه مبا�شر وعام )على �شبيل املثال, متى تعذَّ موؤقَّ
دي العري�ض اأو متى كانت �شحة امل�شتندات الإلكرتونية مو�شع  واإمكانيات ا�شتخ���دام النطاق الرتدُّ
ال�ش���ك من الناحية القانوني���ة( اأو ميكن اأْن تكون نتيجة غري مبا�ش���رة لنظام ال�شرتاء الإلكرتوين 
دين اأو  دين اأو املقاولني مثل املن�شاآت ال�شغ���رية واملتو�شطة و�شغار املورِّ ومق�ش���ورة على بع�ض املورِّ
ر لديهم موارد ل�شراء و�شائل تتيح الت�شال بالإنرتنت بال�شرعة الالزمة  املقاولني الذين قد ل تتوفَّ
ن القانون  ���ع عليها ال�شرتاء الإلك���رتوين. ويت�شمَّ اأو للم�شارك���ة يف العق���ود الأكرث اأهميًة التي ي�شجِّ
النموذج���ي �شمان���ات ملعاجلة هذه املخاطر والقي���ود, كما يرد يف التعليق على املـــادة 7 من اجلزء 

الثاين من هذا الدليل.

ل م�شاألة ُتطرح هي هيكل النظام ومتويله. فبع�ض  102- وفيما يتعلق باإقامة ُنُظم ال�شرتاء, فاإنَّ اأوَّ
مة بحيث تكون ذاتية التمويل من خالل التعاقد اخلارجي مع جهة تفر�ض ر�شومًا على  النُُّظم م�شمَّ
دي���ن اأو املقاول���ني الذي���ن ي�شتخدمونها, وهو نهج اآخ���ذ يف النت�شار مبوازاة م���ع اعتماد نظام  املورِّ
ال�ش���رتاء الإلكرتوين. وقد يكون التعاقد اخلارجي نهجًا فيه كفاءة من الناحية الإدارية, ول �شيما 
ه قد  �شة لتكنولوجيا املعلومات والت�شالت وت�شغيلها واإدارتها, ولكنَّ متى لزم ت�شميم ُنُظم متخ�شِّ
�ض م�شتوى امل�شاركة  ينط���وي على خماطر. فقد لح���ظ املعلِّقون اأنَّ من �شاأن فر�ض ر�ش���وم اأْن يخفِّ
واملناف�ش���ة على حدٍّ �ش���واء, ويحتمل اأْن ي�شفر عن ن�شوب حالت ت�شاُرب يف امل�شالح بني املوؤ�ش�شات 
)اأْي اأنَّ اجله���از اأو الهيئة التي تدير النظام ت�شع���ى اإىل زيادة اإيراداتها بت�شجيع اجلهات امل�شرتية 
عل���ى الإف���راط يف ا�شتخدام النظام(. وق���د ت�شتّد هذه املخاطر اإذا ما اأُ�شن���د ت�شميم النظام اإىل 
, قد  اجلهة التي �شتديره, لهدف اأ�شا�شي هو الإ�شراع باإن�شاء النظام بتكاليف قليلة ن�شبّيًا. ومن َثمَّ
يتعنيَّ على الدول امل�شرتعة النظر, عند اإعداد برامج الإ�شالح التي ت�شمل ال�شرتاء الإلكرتوين, يف 
لة ذاتّيًا وباإ�شناد بع�ض عنا�شر نظام ال�شرتاء اإىل جهات  التكالي���ف والفوائد املتعلقة بالنُُّظم املموَّ

خارجية.
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ة م�شاألة ذات �شلة باملو�شوع هي ا�شتخدام اجلهات امل�شرتية لُنُظم تكنولوجيا املعلومات  103- وثمَّ
�شة يف جم���ال ال�شرتاء الإلكرتوين. ومن �شاأن �شماح  امل�شمول���ة بحقوق امللكية وبراجميات متخ�شِّ
دين اأو املقاولني املحتملني بامل�شاركة دون مقابل زيادة اإمكانيات النفاذ  اجلهات امل�شرتية لكل املورِّ
اإىل الأ�ش���واق. غري اأنَّ اجلهات امل�شرتية الت���ي ت�شتخدم ُنُظم تكنولوجيا املعلومات امل�شمولة بحقوق 
�ض ل�شغط كبري لل�شع���ي ل�شرتداد تكاليف ُنُظم ال�شرتاء  �شة قد تتعرَّ امللكي���ة وبراجميات متخ�شِّ
نها من ذلك هي تقا�شي  الإلكرتوين لديها )مبا ي�شمل تكاليف اإدارتها( والو�شيلة الوحيدة التي متكِّ
ر�ش���وم من امل�شرتكني مقابل ا�شتخدامها. ول ُيلِزم القان���ون النموذجي اجلهات امل�شرتية بال�شماح 
ه يو�شيها  دين اأو املقاولني املحتمل���ني بال�شرتاك يف ال�شرتاء الإلكرتوين دون مقابل, لكنَّ ل���كل املورِّ
ب�ش���دة بذل���ك. ولعلَّ ال���دول امل�شرتعة ت���ودُّ النظر يف ا�شتخ���دام الرباجميات املتاح���ة يف ال�شوق اأو 
املفتوح���ة امل�شدر اأو تكنولوجي���ا املعلومات الأخرى غري امل�شمولة بحق���وق امللكية يف ُنُظم ال�شرتاء 
الإلك���رتوين اخلا�ش���ة بها, �شريطة األَّ تفر����ض هذه النُُّظم قيودًا ل داعي له���ا اأو تعرقل النفاذ اإىل 
الأ�ش���واق ب�شكل اآخر. ولعلَّ ال���دول امل�شرتعة تودُّ المتثال, اإْن مل تكن ُمْلَزم���ًة بذلك فعاًل, ل�شروط 
�شالحي���ة الت�شغيل املتب���اَدل الواردة يف اتفاق منظمة التجارة العاملي���ة املتعلق بال�شرتاء احلكومي 
ن الكثري منها �شروطًا  )انظ���ر الفق���رة )8( اأعاله( اأو يف اتفاقات التجارية الإقليمية, الت���ي يت�شمَّ

ب�شاأن الت�شغيل املتباَدل مماثلًة لل�شروط الواردة يف اتفاق منظمة التجارة العاملية.

104- وفيم���ا يتعلق بت�شغي���ل ُنُظم ال�شرتاء الإلكرتوين, من الالزم اأْن يث���َق اجلمهور باأمن نظام 
ق  دون واملقاولون على ا�شتخدامه. ويتطلَّب احل�شول على هذه الثقة التحقُّ الت�شال لكي يوافَق املورِّ
دين اأو املقاولني وكذلك ُنُظ���م التكنولوجيا املتاحة, وتوفري ُنُظم  مب���ا فيه الكفاي���ة من موثوقية املورِّ
مة, وحتقيق  نها العط���اءات اأو غريها من العرو�ض املقدَّ حتاف���ظ على �شالمة املعلومات التي تت�شمَّ
دين اأو املقاولني طّي الكتمان  مة من املورِّ ية املقدَّ م�شتوى كاف من الأمن يكفل اإبقاء املعلومات ال�شرِّ
���الع املناف�شني عليها وعدم ا�شتخدامها باأيِّ طريقة غ���ري لئقة. ومن املهم اأْن تكون هذه  وع���دم اطِّ
اخل�شائ�ض وا�شحًة للعيان, وخ�شو�شًا اإذا كانت اأطراف ثالثة تقوم بت�شغيل النظام املعني. ويجب, 
ة َمن اأر�شلها اأو اأتاحها وملن ومتى  كحدٍّ اأدنى, اأْن يراقب النظام املعلومات املر�شلة اأو املتاحة, وهويَّ
ة الت�شال(, كما يجب اأْن يكون النظام قادرًا على اإعادة ت�شكيل ت�شل�شل  قام بذلك )مبا ي�شمل مدَّ
ر النظام حماي���ًة كافيًة مْتَنع القيام باإجراءات غري ماأذون بها ترمي اإىل  الأح���داث. وينبغي اأْن يوفِّ
ز م�شتوى ال�شفافية  تعطيل �شري العمل العادي يف ال�شطالع بعملية ال�شرتاء العمومي. و�شوف يتعزَّ
ر على  الالزم���ة لدعم بناء الثق���ة حينما يكون اجلمهور على علم عمومًا باأيِّ تدابري للحماية قد توؤثِّ
دين اأو املقاولني املحتملني, اأو حينما تكون هذه التدابري  حق���وق والتزامات اجلهات امل�شرتية واملورِّ

مبيَّنة يف وثائق اللتما�ض على الأقل.

105- كم���ا اأنَّ تطبيق مب���داأْي التعادل الوظيفي واحلي���اد التكنولوجي اللذي���ن نوق�شا اأعاله على 
ال�شمانات �شروري للوفاء مبتطلَّبات ال�شرتاء الإلكرتوين. فعلى �شبيل املثال, من �شاأن ال�شمانات 
ية فيما يتعلق بالعطاءات الإلكرتونية اأو العرو�ض الإلكرتونية  دة بخ�شو�ض الت�شالت اأو ال�شرِّ املحدَّ
ي حتمًا اإىل و�شع معايري اأمنيَّة ومعايري للحفاظ على �شالمة البيانات اأعلى م�شتوًى  الأخرى اأْن توؤدِّ
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ا, اإْن مل تكن  م���ن املعايري الواجب تطبيقها يف النظام الورقي )لأنَّ املعايري من هذا النوع قليلة جدًّ
ن من تف���ادي املخاطر التي  دة اأْن متكِّ منعدم���ًة, يف ه���ذا النظام(. ومن �ش���اأن تلك املعايري املح���دَّ

تنطوي عليها اخلطابات الورقية دومًا.

بها و�شوًل اإىل  د من اإمكانية تعقُّ ا ال�شمانة الأوىل فهي كفالة توثيق اخلطابات, اأْي التاأكُّ 106- فاأمَّ
دين اأو مقاولني, وعادًة ما يتمُّ ذلك بوا�شطة تكنولوجيات وُنُظم  اجلهات التي �شدرت عنها من مورِّ
د امل�شوؤولي���ات واللتزامات يف م�شائل توثي���ق اخلطابات. وقد تكون  التوقي���ع الإلكرتوين التي حت���دِّ
ا قد ين�ضُّ عليها قانون الدولة  ا خا�شة باأحد ُنُظم ال�شرتاء حتدي���دًا, واإمَّ القواع���د ذات ال�شل���ة اإمَّ
ا مفهوم احلياد التكنولوج���ي يف املمار�شة العملية فُيق�شد به  الع���ام ب�شاأن النُُّظ���م الإلكرتونية. واأمَّ
ع���دم ح�ش���ر ُنُظم ال�شرتاء تلقائّي���ًا يف اإحدى تكنولوجيات التوثيق دون غريه���ا. وُي�شتند يف بع�ض 
ه���ذه النُُّظ���م اإىل متطلَّبات التوثيق على ال�شعيد املحلي. وعلي���ه, ينبغي, من اأجل جتنُّب ا�شتخدام 
ُنُظم ال�شرتاء الإلكرتوين باعتبارها اأدوات لتقييد امل�شاركة يف عمليات ال�شرتاء, اأْن َيْكُفَل النظام 
الع���رتاف ب�شهادات العتماد الأجنبية وما يقرتن بها م���ن متطلَّبات التوثيق والأمن, بغ�ضِّ النظر 
ع���ن مكان املن�ش���اأ )وفقًا ملا تو�شي به ن�شو����ض الأون�شيرتال املتعلقة بالتج���ارة الإلكرتونية )انظر 
الفقـــرة )97( اأعـــاله((. ويف ه���ذا ال�ش���دد, من ال�ش���روري اأْن تنظر ال���دول امل�شرتعة يف حتديد 
اخلطابات, كالعطاءات اأو غريها من العرو�ض, التي حتتاج اإىل التوثيق بالكامل, واخلطابات التي 
دين اأو املقاولني. وهذا النَّهج  قد تتيح ال�شتعانة باآليات اأخرى لبناء الثقة بني اجلهة امل�شرتية واملورِّ
لي�ض مبتكرًا, اإْذ اإنَّ القانون النموذجي لعام 1994 طبَّق متطلَّبات خمتلفًة على خطابات اأقل اأهمية 
واأخ���رى اأهم يف عملي���ة ال�شرتاء )انظر الفقرة )2( من املادة 9(, وق���د اأبقى القانون النموذجي 

على هذا التمييز )انظر املادة 7(.

107- وهناك ا�شرتاط اآخر بخ�شو�ض �شالمة املعلومات, وذلك حلمايتها من التغيري اأو الإ�شافة 
اأو التالُع���ب, اأو لك���ي يت�شنَّى, على اأق���ل تقدير, حتديد اأيِّ تغيري اأو اإ�شاف���ة اأو تالُعب يح�شل فيها 
الع على الوثائق  ا يعني اأنَّه ل ميكن الطِّ وتتبُّع���ه. و"الأمن" من امل�شائل ذات ال�شلة باملو�ش���وع, ممَّ
د لفتحها. وتناَق�ض  ة, مثل العطاءات, حتى يحني الوق���ت املحدَّ الت���ي تك���ون مواعيدها النهائية مهمَّ
هذه الق�شايا مبزيد من التف�شيل يف التعليق على املادة 40 الوارد يف اجلزء الثاين من هذا الدليل. 
ولعلَّ الدول امل�شرتعة تودُّ اأي�شًا النظر يف املتطلَّبات الوظيفية والتقنية لُنُظم العطاءات الإلكرتونية 
ة  دة الأطراف املعنيَّ بالرج���وع اإىل املعاي���ري التي حّددها فريق عامل من امل�شارف الإمنائي���ة املتعدِّ

بكي. الع عليها يف موقع الفريق ال�شَّ بامل�شرتيات احلكومية الإلكرتونية, والتي ميكن الطِّ
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اجلزء الثاين

 تعليق على ن�صِّ 
 قانون الأون�سيرتال النموذجي 

لال�سرتاء العمومي





ملحوظة
ن هذا اجلزء من الدليل تعليقًا على ن�ضِّ القانون النموذجي ُي�شتهلُّ بالديباجة, يليها  يت�شمَّ
مة  تعليق على كلِّ ف�شل من ف�شول القانون النموذجي. وُي�شتهلُّ التعليق على كلِّ ف�شل مبقدِّ
�شًا, ومناق�شة لعتبارات �شيا�شات ال�شرتاع العامة, ومناق�شة للم�شائل املتعلقة  ن ملخَّ تت�شمَّ
ل هذا  بالتنفي���ذ وال�شتخدام, وتعليقًا مبزيد من التف�شيل على كلِّ مادة على حدة. وقد ُعدِّ
ه���ج تعدي���اًل طفيفًا فيما يتعل���ق باأحكام الف�شل الث���اين من القان���ون النموذجي ت�شهياًل  النَّ

للقراءة.

الديباجة

مة األف- مقدِّ

1- ُي�شته���لُّ القان���ون النموذج���ي بديباج���ة ي���رد فيه���ا بي���ان باأهداف���ه. والغر����ض م���ن ذلك هو 
توجي���ه عمليت���ي تف�شري القان���ون النموذج���ي وتطبيقه. ول ين�شئ ه���ذا البيان يف ح���دِّ ذاته حقوقًا 
دي���ن. ويف الدول  اأو واجب���ات م���ن حيث اجلوه���ر بالن�شبة للجه���ات امل�شرتية اأو للمقاول���ني اأو املورِّ
 الت���ي مل يج���ر العرُف فيها عل���ى اإدراج ديباج���ات, يو�شى بدمج بي���ان الأه���داف يف �شلب اأحكام 

القانون.

اًل اإلَّ من خ���الل اإجراءات متما�شك���ة ومتَّ�شقة تقوم  ���َذ الأهداُف تنفي���ذًا فعَّ 2- ول ميك���ن اأْن ُتنفَّ
عل���ى املب���ادئ الأ�شا�شية, وحيثما خ�شع التقيُّ���د بهذه املبادئ للتقييم, ولالإنف���اذ عند اللزوم. ومن 
�شاأن قيام ال���دول امل�شرتعة باإدراج الإجراءات التي ين�ضُّ عليها القانون النموذجي يف الت�شريعات 
الوطنية تهيئة ظروف يزداد فيها اطمئنان اجلمهور اإىل اأنَّ اجلهة امل�شرتية احلكومية �شوف تنفق 
قًة بذلك اأف�شل مردود مايل. كما اأنَّ من  الأم���وال العمومية وفقًا ملب���داأْي امل�شوؤولية وامل�شاءلة, حمقِّ
م عرو�ض بيع اإىل احلكوم���ة على الثقة يف  �ش���اأن تهيئة ه���ذه الظروف ت�شجي���ع الأطراف التي تق���دِّ
طط. ويرد اأدناه  ي لل�شَّ فًة ومت�شاويًة وعادل���ة, واأنَّه �شيتمُّ الت�ش���دِّ ه���ا �ش���وف ُتعامل معامل���ًة مْن�شِ اأنَّ
نها الديباجة. وجتدر الإ�شارة  تعلي���ق عل���ى كلِّ هدف من اأهداف القانون النموذجي ال�شتة كم���ا تبيِّ
���ب بح�ش���ب الأولوي���ة, اأْي اأنَّها على نف����ض الدرجة من الأهمي���ة لكنه لي�ض  اإىل اأنَّ الأه���داف مل ُتَرتَّ
 م���ن املمك���ن دومًا حتقي���ق كل واحد منه���ا يف كل عملية من عملي���ات ال�شرتاء, ب���ل تختلف الأمور

بح�شب الظروف.
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باء- تعليق على اأهداف القانون النموذجي

1- زيادة امليزة القت�سادية والكفاءة اإىل اأق�سى حدٍّ يف عمليات ال�سرتاء

3- يق�شد بتعبري "امليزة القت�شادية" يف ال�شرتاء وجود عالقة مثلى بني الثمن املدفوع وعوامل 
اأخ���رى من بينها نوعية ال�ش���يء مو�شوع ال�شرتاء, وهو ي�شتلزم تلبي���ة احتياجات اجلهة احلكومية 
���ا "الكفاءة" يف ال�ش���رتاء فيق�شد به���ا اأنَّ هناك عالقة تنا�ش���ب بني الوقت  امل�شرتي���ة بالفع���ل. اأمَّ
والتكلف���ة الالزم���ني للقي���ام بكل عملي���ة من عملي���ات ال�شرتاء وقيم���ة ال�شيء مو�ش���وع ال�شرتاء. 
واملق�ش���ود اأي�ش���ًا من "الكفاءة" هو اأنَّ تكاليف نظام ال�ش���رتاء ككل متنا�شبة اأي�شًا مع قيمة جميع 
ذة من خالله. وق���د ُي�شار اإىل هذين املفهومني بتعبريات خمتلفة يف النُُّظم  عملي���ات ال�شرتاء املنفَّ
الأخ���رى )فكثريًا ما ُي�ش���ار اإىل "امليزة القت�شادية" بتعبري "اأف�شل م���ردود مايل"(. وكما يرد يف 
مة الف�ســـل ال�سابع ب�ساأن اإجـــراءات التفاقات  موا�ش���ع اأخرى, منها مثاًل التعليـــق الوارد يف مقدِّ
 الإطاريـــة, قد تك���ون هناك ح���الت اأحيانًا يت�شاَرب فيه���ا هذان الهدفان, اأْي املي���زة القت�شادية

والكفاءة.

4- وفيم���ا يتعل���ق باملي���زة القت�شادي���ة, يتي���ح القان���ون النموذج���ي للجه���ة امل�شرتي���ة املرون���ة 
ال�ش���رتاء  اإج���راء عملي���ة  وكيفي���ة  ا�ش���رتاء  امل���ايل يف كل عملي���ة  امل���ردود  يف حتدي���د طبيع���ة 
���ق ذل���ك. وله���ا بالأخ�ض �شالحي���ة تقديري���ة وا�شع���ة يف حتدي���د طبيعة  عل���ى النح���و ال���ذي يحقِّ
ي���ًا لحتياجاته���ا )امل���ادة 10(, وم���ن  امل�شرتي���ات و�شالحي���ة تقديري���ة يف تقري���ر ما تعت���ربه ملبِّ
 ميكن���ه امل�شارك���ة وب���اأيِّ �ش���روط )امل���واد 9 و18 و49(, واملعاي���ري الت���ي تطبَّق يف اختي���ار العر�ض

الفائز )املادة 11(.

د اأو  د امل���ورِّ 5- كم���ا جتي���ز امل���ادة 11 للجه���ة امل�شرتي���ة اأْن ُت���ْدِرج يف معاي���ري التقييم الت���ي حتدِّ
املق���اِول الفائ���ز طائفًة وا�شعًة من العنا�ش���ر املت�شلة بال�شيء مو�شوع ال�ش���رتاء, مبا ي�شمل ال�شعر 
والتكالي���ف على مدى العم���ر الفرتا�شي واعتبارات النوعية. وقد ت�شم���ل املعايري املت�شلة بال�شيء 
مو�ش���وع ال�ش���رتاء تكالي���ف التخل����ض منه اأي�ش���ًا )بالبي���ع اأو اإنه���اء ال�شتخدام(. كم���ا ميكن اأْن 
���ن معاي���ري التقييم معاي���ري اجتماعية-اقت�شادية, قد ت�شمل هي نف�شه���ا التاأثري الجتماعي  تت�شمَّ
الجتماعية-القت�ساديـــة"  "ال�سيا�ســـات  املعنـــون  الق�ســـم  اأي�ش���ًا  انظ���ر  للم�شرتي���ات.  والبيئ���ي 
ل م���ن ه���ذا الدلي���ل والتعليـــق علـــى املـــادة 11. وللجه���ة امل�شرتي���ة اأي�ش���ًا �شالحية  يف اجل���زء الأوَّ
 تقديري���ة يف اختي���ار الأوزان الن�شبي���ة الت���ي ُت�شن���د للعنا�ش���ر التي ت�شتم���ل عليها معاي���ري التقييم

اخلا�شة بها.

6- ولئ���ن كان القانون النموذجي ي�شرتط اعتماد طريق���ة املناق�شات املفتوحة بو�شفها الطريقة 
باعها يف الظروف العادية التي ل توج���د فيها احتياجات خا�شة, فاإنَّه يجيز ا�شتخدام  املفرت����ض اتِّ
رها ويف احلالت املن�شو����ض عليها يف املواد من 29  طرائ���ق ال�شرتاء البديلة مت���ى كان لها ما يربِّ
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ل من الف�سل الثاين. ومن اأهم تلك احلالت  ح يف التعليق على الق�سم الأوَّ اإىل 31, كم���ا ه���و مو�شَّ
دة,  رة اأو غري املحدَّ عمليات ال�شرتاء الب�شيطة اأو ذات القيمة املنخف�شة, وعمليات ال�شرتاء املتكرِّ
�ش���ة وعمليات ال�ش���رتاء العاجلة/الطارئة.  دة اأو متخ�شِّ وعملي���ات ا�ش���رتاء �شلع اأو خدم���ات معقَّ
ولذلك ت�شم���ل ال�شالحي���ة التقديري���ة للجه���ة امل�شرتية, �شْمن القي���ود املن�شو����ض عليها لتحديد 
ح اأْن تف�ش���ي اإىل احل�شول على  طريق���ة ال�ش���رتاء املنا�شب���ة, ال�شماح باختيار الطريق���ة التي يرجَّ
ق القواعد والإج���راءات املن�شو�ض عليها يف تنفي���ذ كل طريقة من  اأف�ش���ل مردود مايل. كم���ا تطبَّ
ى, وذلك حتقيقًا لأف�شل مردود مايل وتالفيًا   طرائ���ق ال�شرتاء ل�شمان تطبيقه���ا ح�شبما هو متوخَّ

طط والف�شاد. لل�شَّ

7- وتخ�ش���ع املرون���ة التي ين�ضُّ عليه���ا القانون النموذج���ي وا�شتخدام ال�شالحي���ات التقديرية 
املُجمل���ة اأع���اله لآليات �شارمة ل�شم���ان ال�شفافية ت�شمح, يف جملة اأمور اأخ���رى, مبمار�شة الرقابة 
ل اأعاله وعلى كلِّ طريقة ا�شرتاء  على القرارات املعنيَّة, كما نوق�ض يف التعليق على مواد الف�شل الأوَّ

على حدة.

8- وفيم���ا يتعل���ق بالكفاءة, يتي���ح القانون النموذجي اإج���راءات مرنًة َتْكُف���ُل التنا�شب بني الوقت 
والتكلف���ة الالزم���ني للقي���ام بكل عملي���ة من عملي���ات ال�شرتاء وقيم���ة ال�شيء مو�ش���وع ال�شرتاء. 
دة  رة اأو غري املحدَّ وعملي���ات ال�شرتاء الب�شيطة اأو ذات القيمة املنخف�شة وعمليات ال�شرتاء املتكرِّ
)املناق�ش���ات املحدودة وطلبات عرو����ض الأ�شعار واملناق�شات الإلكرتوني���ة والتفاقات الإطارية( 
ا اأ�شرع من حيث التنفيذ, وخ�شو�شًا يف النُُّظم الإلكرتونية, من  اأب�شط من الناحية الإجرائية ورمبَّ
املناق�ش���ات املفتوح���ة. وتناَق�ض فوائد ال�شرتاء الإلكرتوين من حي���ث الكفاءة يف اجلزء الأوَّل من 

هذا الدليل.

9- وي�شرتط القانون النموذجي اللتما�ض العام غري املحدود كقاعدة عامة. واللتما�ض املبا�شر, 
دين اأو املقاول���ني للم�شاركة ت�شجيع���ًا على التناف�ض  اأْي توجي���ه الدع���وة اإىل ع���دد حمدود م���ن املورِّ
���ا �شمة مالزم���ة لبع�ض طرائق  ���ال يف عملي���ات ال�ش���رتاء, يفر����ض عبئ���ًا اإدارّيًا اأق���ل, وهو اإمَّ الفعَّ
ال�ش���رتاء اأو خي���ار يف بع����ض الطرائق الأخرى )وينبغ���ي, يف احلالة الأخ���رية, اأْن يكون لاللتما�ض 
ح هذه امل�شائل مبزيد من التف�شيل يف التعليق على الق�سم الثاين  ره(. وتو�شَّ  املبا�شر نف�شه ما يربِّ

من الف�سل الثاين.

10- ويتي���ح القانون النموذجي اأي�شًا اأدوات م�شمم���ًة لتي�شري الرقابة على عملية ال�شرتاء, ومن 
جل اخلا�ض بكل عملية ا�شرتاء  َثمَّ لإتاحة تقييم الكفاءة وامليزة القت�شادية. ومن هذه الأدوات ال�شِّ
ال���الزم مبقت�شى املادة 25, والإ�شعار امل�شبق الالزم يف معظ���م حالت اللتما�ض املبا�شر مبقت�شى 
الفقرة )5( من املادة 34 والفقرة )4( من املادة 35, والإ�شعار العلني بالإر�شاء, الالزم مبقت�شى 
جالت اإلكرتونّيًا, اأ�شبح م���ن املمكن اأي�شًا تقييم اأداء نظام ال�شرتاء  امل���ادة 23. ومتى ُحفظت ال�شِّ
دة النا�سئة عـــن اتِّباع طريقـــة ال�سرتاء  ح يف الق�ش���م املعنون "امل�سائـــل املحـــدَّ ككل كم���ا ه���و مو�شَّ
ل من هذا الدليل. وميكن ال�شتناد اإىل اإجراءات ونتائج  الإلكرتوين وا�ستخدامها" يف اجلزء الأوَّ
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ن���ة يف التعليق على املادة 22 يف اإطار العنـــوان الفرعي "ال�ستي�ساح"(  اأيِّ عملي���ة ا�شتي�شاح )املبيَّ
واأيِّ اعرتا�ض مبوجب الف�شل الثامن, وهي اإجراءات واعرتا�شات من ال�شروري والواجب اإدراجها 

جل, لتدعيم عمليات التقييم هذه. يف ال�شِّ

11- كم���ا اأنَّ املرونة وا�شتخ���دام ال�شالحيات التقديري���ة امل�شار اإليهما اأع���اله اأمران يفرت�شان 
ٍ من املهارات واخلربة لدى القائمني على عملية ال�شرتاء املعنيَّة. و�شوف  ر م�شتوًى معنيَّ مًا توفُّ مقدَّ
ت�شاعد اأق�شام ه���ذا الدليل التي تناق�ض اختيار طريقة ال�شرتاء واللتما�ض مبوجب الف�شل الثاين 
اجلهات القائمة على ت�شميم وتطبيق نظام ال�شرتاء يف تقرير مدى �شرورة اإخ�شاع بع�ض عنا�شر 
دة اأعاله لقيود من خالل و�شع املزيد من اللوائح والإر�شادات الأكرث تف�شياًل )اأثناء  املرون���ة املحدَّ

بناء القدرات مثاًل(.

 2- تكثيف وت�سجيع م�ساركة املورِّدين 
 واملقاولني، ب�سرف النظر عن جن�سيتهم،

 يف اإجراءات ال�سرتاء تعزيزاً للتجارة الدولية

ا لدع���م التجارة الدولي���ة وتعزيزها, ف���اإنَّ القاعدة  ا معدًّ 12- مل���ا كان القان���ون النموذجي �ش���كًّ
دي���ن اأو املقاولني املحتملني  التكميلي���ة الت���ي يق�شى بها هي اأنَّ ال�ش���رتاء "مفتوح" اأمام جميع املورِّ
���د فيها امل�شارك���ة الدولية  ب�ش���رف النظ���ر عن جن�شيته���م. وهناك حالت حم���دودة ميكن اأْن تقيَّ
)املبا�شرة اأو غري املبا�شرة(, وهي مبّينة يف املواد من 8 اإىل 11 من القانون النموذجي. ومفاد هذه 
مة الف�ســـل الأوَّل اأدناه يف �شياق تنفيذ ال�شيا�شات الجتماعية- ح يف مقدِّ الأح���كام, كما هو مو�شَّ

القت�شادي���ة, هو عدم ج���واز فر�ض اأيِّ قيود على امل�شاركة على اأ�شا����ض اجلن�شية ما مل َترد �شْمن 
القي���ود املح���دودة املن�شو�ض عليها يف القانون النموذجي. وت�شمح الأح���كام ذات ال�شلة بالإعالن 
ع���ن اأنَّ عملي���ة ال�شرتاء مق�شورة عل���ى امل�شاركني من الداخل )انظر امل���ادة 8 والتعليق عليها(, 
وت�شمني املوؤهالت املطلوبة اأو الأو�شاف اأو معايري التقييم قيودًا على امل�شاركني من اخلارج )انظر 
امل���واد م���ن 9 اإىل 11 والتعليـــق عليها(. ول يجوز ت�شم���ني كل هذه القيود اإلَّ بق���در ما جتيز ذلك 
لوائح ال�شرتاء اأو القوانني الأخرى املعمول بها يف الدولة امل�شرتعة. وكما يالَحظ يف التعليق الوارد 
اأع���اله, �شوف يتعنيَّ على الدول اأْن تاأخذ يف احل�شب���ان اأيَّ التزامات جتارية دولية ذات �شلة ب�شاأن 
امل�شاركة الدولية يف عمليات ال�شرتاء اخلا�شة بها, اإذا ما اأرادت اإعمال هذه القيود يف ت�شريعاتها 

الوطنية.

���ع القان���ون النموذجي عل���ى امل�شاركة الدولية م���ن خالل ال�ش���رط التكميلي القا�شي  13- وي�شجِّ
بن�ش���ر اإعالنات دولي���ة يف جميع اإجراءات ال�شرتاء اإلَّ يف ح���الت ا�شتثنائية حمدودة, وذلك حتى 
دون اأو املقاولون الأجانب من التعرف عل���ى فر�ض ال�شرتاء. وقد نوق�شت م�شاألتا ن�شر  ���ن املورِّ يتمكَّ
الإعالن���ات الدولية وال�شتثن���اءات من هذه القاعدة التكميلية يف التعليق علـــى الق�سم الثاين من 

الف�سل الثاين.
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 , ال. وم���ن َثمَّ 14- وامل�شارك���ة الوا�شع���ة يف اإج���راءات ال�ش���رتاء لزم���ة لتحقي���ق التناف����ض الفعَّ
د  ت�شتن���د اأح���كام القان���ون النموذجي اأي�شًا عل���ى مفهوم مف���اده اأنَّ ال�شرتاء مفتوح اأم���ام كل مورِّ
م���ات  ���ه غ���ري موؤه���ل )مبقت�ش���ى املادت���ني 9 و18(. وم���ن ال�شِّ اأو مق���اِول حمتم���ل م���ا مل يتب���نيَّ اأنَّ
الرئي�شي���ة ملتطلَّب���ات التاأهي���ل مبقت�ش���ى هات���ني املادت���ني اأْن تك���ون املوؤه���الت منا�شب���ًة ومتَّ�شلًة 
دي���ن اأو املقاول���ني ظلم���ًا. وال�شتثن���اء الآخ���ر  بظ���روف عملي���ة ال�ش���رتاء تفادي���ًا ل�شتبع���اد املورِّ
غ ظ���روف عملية ال�شرتاء تقيي���د امل�شاركة )كما  اجلائ���ز من مب���داأ امل�شاركة املفتوحة ه���و اأْن ت�شوِّ
���ح ب�ش���اأن اللتما����ض املفت���وح واملبا�ش���ر يف الق�ش���م املعن���ون "زيـــادة امليـــزة القت�ساديـــة  ه���و مو�شَّ
الق�سم الثـــاين  علـــى  التعليـــق  ويف  اأع���اله  ال�ســـرتاء"  عمليـــات  يف  حـــدٍّ  اأق�ســـى  اإىل   والكفـــاءة 

من الف�سل الثاين(.

���ذ القان���ون النموذجي مب���داأ امل�شاركة العامة ب���دون قيود, حي���ث اإنَّ اللتما�ض املبا�شر  15- وينفِّ
)يف ح���الت ما ع���دا التفاو�ض التناف�شي وال�شرتاء من م�شدر واح���د( ل يعني اأنَّ للجهة امل�شرتية 
دين اأو املقاولني من اأ�شحاب احلظوة لديها وتدعوهم اإىل امل�شاركة. فالقانون  اأْن تكتفي باختيار املورِّ
���ة اإىل امل�شاركة يف اإجراءات  دين اأو املقاولني يف ال�شوق املعنيَّ النموذج���ي ي�ش���رتط دعوة جميع املورِّ
املناق�شة املحدودة مبوجب الفقرة الفرعية )1( )اأ( من املادة 34 ويف اإجراءات طلب القرتاحات 
ل فيها اجله���ُة امل�شرتية �شالحية  مبوج���ب الفق���رة )2( )اأ( من امل���ادة 35. ويف احلالت التي تخوَّ
تقديري���ة للحدِّ من عدد امل�شاركني, يف اإجراءات املناق�شة املحدودة مبوجب الفقرة الفرعية )1( 
)ب( م���ن املادة 34 ويف اإجراءات طل���ب القرتاحات مبوجب الفقرة الفرعية )2( )ب( من املادة 
35, يج���ب حتديد العدد واختيار امل�شاركني على اأ�شا�ض عدم التمييز. واأخريًا, يجب, يف اإجراءات 
دين اأو  طل���ب عرو�ض الأ�شع���ار مبوجب الفقرة )2( من امل���ادة 34, دعوة ما ل يقلُّ عن ثالث���ة مورِّ
مة  ل���ًة يف التعليق الـــوارد يف مقدِّ مقاول���ني اإىل امل�شارك���ة. وُتناَق�ض هذه املتطلَّب���ات مناق�شًة مف�شَّ
موا  دين امل�شرتك���ني اأْن يقدِّ دي���ن اأو املورِّ الف�ســـل الرابـــع. وخ���الل اإجراءات ال�ش���رتاء, يحق للمورِّ

عرو�شًا واأْن تخ�شع عرو�شهم للفح�ض والتقييم.

دين اأو املقاولني عن طريق ا�شرتاط حتديد  ���ع القانون النموذجي اأي�شًا م�شارك���ة املورِّ 16- وي�شجِّ
ون�ش���ر اأحكام و�شروط ال�شرتاء يف البداية على اأْن تك���ون مو�شوعية بقدر امل�شتطاع )انظر الق�شم 

التايل كذلك(.

 3- تعزيز التناف�ص فيما بني املورِّدين واملقاولني 
على توريد ال�سيء مو�سوع ال�سرتاء

دي���ن اأو املقاولني املحتملني  ديد ب���ني جميع املورِّ 17- امل���راد بالتناف����ض يف ال�ش���رتاء التباري ال�شَّ
دين  للح�ش���ول عل���ى فر�شة بي���ع �شيء ما جلهة حكومي���ة اأو تقدمي عرو�ض من ع���دد كاٍف من املورِّ
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اأو املقاول���ني ل�شم���ان وج���ود تناُف����ض م���ن ه���ذا القبي���ل. لذا ف���اإنَّ التناف����ض عن�ش���ر جوهري من 
ى منه حتقي���ق اأف�شل مردود مايل يف جمال ال�ش���رتاء العمومي. ويتناف�ض  عنا�ش���ر اأيِّ نظام ُيتوخَّ
دون يف الواق���ع متى كان���وا واثقني م���ن اأنَّهم �شوف يح�شل���ون على جميع املعلوم���ات الالزمة  امل���ورِّ
الت���ي تتي���ح لهم تق���دمي اأف�ش���ل عرو�ض لديه���م وكذلك م���ن اأنَّ عرو�شه���م �شوف تخ�ش���ع لتقييم 
, ف���اإنَّ تدابري القان���ون النموذجي الرامي���ة اإىل تعزيز "الن زاه���ة والإن�شاف  مو�شوع���ي. وم���ن َثمَّ
ف���ة واملت�شاوية  يف عملي���ات ال�ش���رتاء وثق���ة اجلمهور به���ا" والتي ت�ش���رتط "توفري املعامل���ة املُْن�شِ
 والعادل���ة" )املو�شوعي���ة( و"ال�شفافي���ة" )انظ���ر الأق�ش���ام التالي���ة(, ه���ي اأمثل���ة عل���ى التكام���ل 

بني اللتزامات.

18- ورغ���م اأنَّ ن����ضَّ القان���ون النموذجي يورد عددًا قلي���اًل من الإ�شارات الوا�شح���ة اإىل مفهوم 
ه وعل���ى اأو�شع نطاق ممك���ن مبا ينا�شب ظروف  التناف����ض, ف���اإنَّ تعزي���ز التناف�ض ليكون عل���ى اأَ�شدِّ
ح اإليه���ا الن�ض. والتدابري التالية اأمثلة على الطريقة  مات التي ُيلمِّ عملي���ة ال�شرتاء املعنيَّة من ال�شِّ
ال. فاختي���ار طريقة ال�شرتاء,  التي يهي���ئ بها القانون النموذجي الظ���روف املوؤاتية للتناُف�ض الفعَّ
وه���و من اأهم اجلوانب يف ه���ذا ال�شدد, ينبغي اأْن يتمَّ بغر�ض "زي���ادة التناف�ض اإىل اأق�شى مدى" 
يف ظ���ل الظ���روف املحيطة بعملية ال�ش���رتاء )امل���ادة 28(. واملق�شود بهذا ال�ش���رط, من الناحية 
العملي���ة ويف جملة اأمور اأخرى, ال�شم���اح بامل�شاركة املنا�شبة على اأو�ش���ع نطاق ممكن بهدف تهيئة 
ه. وهناك اأي�شًا �ش���روط �شريحة بوجود عدٍد كاٍف من  الظ���روف املوؤاتي���ة ليكون التناف�ض على اأَ�شدِّ
���ال يف املناق�شات الإلكرتونية )الفق���رة الفرعية )1( )ب( من  امل�شاركني ل�شم���ان التناف�ض الفعَّ
املادة 31( واملناق�شة املح���دودة )الفقرة الفرعية )1( )ب( من املادة 34( والتفاو�ض التناف�شي 
)الفق���رة )3( م���ن امل���ادة 34( وطلب القرتاح���ات املقرِتن بح���وار )الفق���رة الفرعية )3( )ب( 
دي���ن   م���ن امل���ادة 49(, لأنَّ بو�ش���ع اجله���ة امل�شرتي���ة يف ه���ذه الطرائ���ق اأْن حت���دَّ م���ن ع���دد املورِّ

اأو املقاولني امل�شاركني.

19- غ���ري اأنَّ احل���دَّ من ع���دد امل�شاركني هو خري �شبي���ل ل�شمان التناف�ض يف ح���الت معيَّنة, مثل 
امل�شرتيات البالغة التعقيد. وين�شاأ هذا التناق�ض الظاهري متى كانت تكلفة امل�شاركة يف الإجراءات 
دون اأو املقاولون اإىل اأنَّ فر�شَتهم يف الفوز بالعقد النهائي معقولة, فلن  مرتفعة: فما مل يخل�ض املورِّ
تني مبوجب  تواتيه���م الرغبة قط يف امل�شاركة. وبو�شع اجلهة امل�شرتي���ة, يف طريقت ْي ال�شرتاء املعدَّ
دة من هذا القبي���ل, وهما املناق�شة املحدودة وطلب  القان���ون النموذجي ل�شتيعاب م�شرتيات معقَّ
دين اأو املقاولني امل�شاركني, كما يالَحظ اأعاله,  ن باحلوار, اأْن حتدَّ من عدد املورِّ القرتاحات املْقرَتِ

ال. ل�شمان التناف�ض الفعَّ

20- وبطبيع���ة احل���ال, قد ُت�ش���رتى ال�شلع واخلدم���ات الأكرب حجم���ًا والأكرث تعقي���دًا يف اأ�شواق 
ا قد يزيد  اأ�شي���ق نطاق���ًا بعدد اأق���ل من امل�شاركني الذي���ن كثريًا ما يعرف���ون بع�شهم البع����ض, ممَّ
دي���ن اأو املقاولني,  م���ن احتم���ال التواط���وؤ. ويح���دث التواطوؤ حني يتع���اون اثن���ان اأو اأكرث م���ن املورِّ
دي���ن اأو املقاول���ني واجلهة امل�شرتية, عل���ى التالُعب باملناف�ش���ة والتاأثري  اأو واح���د اأو اأك���رث من املورِّ
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ي التواطوؤ اإىل  ة اأو يف اإج���راءات ال�شرتاء الالحقة. لذا فقد ي���وؤدِّ عليه���ا يف عملية ال�ش���رتاء املعنيَّ
ر التالُع���ب على ال�شعر باإبقائه مرتفعًا  ���ة اجلهة امل�شرتية اأو يكون نتيجًة لذلك. وقد يوؤثِّ اإف�ش���اد ذمَّ
طنع���ًا, اأو عل���ى ال�شتجاب���ة لأح���كام و�شروط ال�ش���رتاء )مثل النوعي���ة املعرو�شة(.  ارتفاع���ًا م�شْ
وهن���اك اأ�ش���كال اأخ���رى من التالُع���ب قد ت�شم���ل التفاق عل���ى تقا�ش���م ال�شوق بوا�شط���ة ت�شخيم 
ُم�شطَن���ع لالأ�شع���ار اأو حتري���ف ُم�شطَنع لأحكام و�ش���روط ال�شرتاء, اأو التف���اق على عدم تقدمي 
 عرو����ض, اأو اإح���داث ت�شوُّهات يف عملية التناف�ض عل���ى اأيِّ نحو اآخر. ومن نتائ���ج التواطوؤ اإ�شعاف 

القوة ال�شرائية للدولة.

21- وعل���ى ال���دول امل�شرتع���ة اأْن ت���درك خماط���ر ن�ش���وء احت���كارات القلَّ���ة يف حال���ة امل�شرتيات 
دي���ن اأو املقاولني  رة اأو الطويل���ة الأج���ل التي تت���مُّ يف اأ�شواق ل ي�ش���ارك فيها كثري م���ن املورِّ  املتك���رِّ

املحتملني.

22- ومن بني التدابري املن�شو�ض عليها يف القانون النموذجي لتدارك خطر ال�شرتاء يف الأ�شواق 
الت���ي يكون فيها ع���دد امل�شاركني قلي���اًل ن�شبّيًا تو�شيُع حجمه���ا بن�شر الإعالن���ات الدولية وال�شماح 
ة.  مب�شاركة الأجانب وجدولة م�شرتيات احلكومة لتجنُّب الإفراط يف توحيد اأو تركيز الأ�شواق املعنيَّ
ويرد تو�شيح لها مبزيد من التف�شيل اأدناه, يف التعليق على املناق�شة املحدودة وطلب القرتاحات 
املقرتن بحوار, ويف التعلي���ق على الف�شل ال�شاد�ض املعنون "املناق�شات الإلكرتونية" وعلى الف�شل 

ال�شابع املعنون "اإجراءات التفاق الإطاري".

23- ورغم اأنَّ قوانني ال�شرتاء ولوائحه ميكن اأْن تفر�ض التدابري املذكورة على اجلهات امل�شرتية 
باعتباره���ا التزامات بن�شر الإعالنات وا�شتخدام طرائق ال�ش���رتاء املفتوحة, ينبغي اأْن توؤخذ اآثار 
امل�شرتي���ات احلكومي���ة عل���ى القت�شاد الكل���ي يف احل�شبان على م�شت���وى مرك���زي. وينبغي للدول 
ة بال�شرتاء والتناف����ض لر�شد نطاق التناف�ض احلقيقي  امل�شرتع���ة اإتاحة ق���درات يف اأجهزتها املعنيَّ
يف جم���ال ال�شرتاء العمومي واحلالت التي قد تكون فيه���ا فوائد وفورات احلجم اأقل من �شلبيات 

التعاقد على نطاق وا�شع.

�شة  24- وينبغ���ي اأْن ت���درك ال���دول امل�شرتعة ال�شعوبات العملي���ة والفتقار اإىل ق���درات متخ�شِّ
���ة بال�ش���رتاء لتحديد ومن���ع املمار�ش���ات املتَّبعة يف التواط���وؤ, خا�ش���ة واأنَّه لي�ض  يف الهيئ���ات املعنيَّ
هن���اك اأيُّ �شلة مبا�ش���رة بني نطاق التناف�ض ووج���ود تواطوؤ من عدمه. وقد ُيع���زى غياب التناف�ض 
دي���ن اأو املقاولني  دي���ن اأو املقاول���ني, اأو ع���دم عل���م املورِّ اإىل ع���دم وج���ود خ���ربة فني���ة ل���دى املورِّ
ا ي�شم���ل اأي�شًا  بوج���ود فر����ض لال�ش���رتاء. ول يقت�شر التواط���وؤ على الفتق���ار اإىل التناف����ض, واإمنَّ
���ة اإح���داث ت�شوُّه���ات يف ال�شوق. وقد تخف���ي عملي���ة تناُف�ض عادي���ة ظاهرّيًا التواط���وؤ بني بع�ض  نيَّ
دي���ن واملقاول���ني. لذلك ينبغ���ي للدول امل�شرتعة و�ش���ع اآليات للتعاون والتن�شي���ق بني ال�شلطات  املورِّ
ل  ���ة يف الدول���ة به���ذا ال�شاأن. )انظ���ر, يف هذا ال�شي���اق, املناق�ش���ة الواردة يف اجل���زء الأوَّ املخت�شَّ
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 م���ن ه���ذا الدلي���ل ب�ش���اأن "الدعـــم املوؤ�س�ســـي" للُبْني���ة القانوني���ة املن�شو����ض عليه���ا يف القان���ون 
النموذجي(.

25- ومن �شاأن حتقيق الأهداف مو�شوع املناق�شة يف الأق�شام التالية اأْن يزيد من احتمال �شمان 
ال على اأر�ض الواقع. التناف�ض الفعَّ

فة واملت�ساوية والعادلة  4- توفري املعاملة املُْن�سِ
جلميع املورِّدين واملقاولني

فة واملت�شاوية والعادلة" عب���ارة جامعة تعربِّ عن مفهوم عدم التمييز  26- عب���ارة "املعاملة املُْن�شِ
رت اللجنة  دين واملقاولني. وقد قرَّ والتحلِّي باملو�شوعية يف اتِّخاذ قرارات ال�شرتاء التي مت�ض املورِّ
اأ من هذا  اأْن تدرج مفهوم "املعاملة املت�شاوية" يف القانون النموذجي حتى يتَّ�شح باأنَّه جزء ل يتجزَّ
ا ه���و عليه يف النُُّظم الأخرى الت���ي ُي�شار فيها �شراح���ًة اإىل املعاملة املت�شاوية.  اله���دف ول يقلُّ عمَّ
ة اأحكام فيها تنفيٌذ لهذا اله���دف, والغر�ض منها �شمان اأْن يدرك  وي�شم���ل القان���ون النموذجي عدَّ
ر لهم فر����ض متكافئة  جمي���ع امل�شارك���ني القواعد املنظم���ة لال�ش���رتاء يف النظام املعن���ي واأْن تتوفَّ
لإنفاذه���ا. وهي ت�شمل ا�ش���رتاط امل�شاركة املفتوحة يف عمليات ال�ش���رتاء مع ا�شتثناءات حمدودة, 
كم���ا هو مبنيَّ يف الق�شم املعن���ون "تكثيف وت�سجيع م�ساركـــة املورِّدين واملقاولـــني، ب�سرف النظر 
عـــن جن�سيتهـــم، يف اإجـــراءات ال�سرتاء تعزيزاً للتجـــارة الدوليـــة" الوارد اأعاله. وتدعم امل�شاركَة 
الكامل���ة وغري املح���دودة اأحكاُم املادة 9, التي ت�شرتط باأْن تكون معاي���ري التاأهيل منا�شبة ومتَّ�شلة 
بعملية ال�شرتاء املعنيَّة, واأحكاُم املادة 10, التي ت�شرتط باأْن يكون و�شف ال�شيء مو�شوع ال�شرتاء, 
دة ما اأمكن وتفادي  ا, وا�شتخدام م�شطلحات موحَّ بالق���ْدر املمكن عملّيًا, مو�شوعّيًا ووظيفّيًا وعامًّ
الإ�ش���ارة اإىل العالم���ات التجاري���ة اأو الأ�شم���اء التجاري���ة وما اإىل ذل���ك. وعلى غ���رار ال�شمانات 
الت���ي ت�شرتط كقاع���دة عامة وجود �شلة ب���ني معايري التقيي���م وال�شيء مو�ش���وع ال�شرتاء مبوجب 
دون اأو املقاول���ون على قدم امل�شاواة.  امل���ادة 11, ته���دف هذه الأحكام اإىل �شم���ان اأْن يتناف�ض املورِّ
دين  ���ب اأيِّ حماولة ل�شتبع���اد املورِّ ا الغر����ض م���ن امل���ادة 7 املتعلقة بقواع���د الت�شال فه���و جتنُّ اأمَّ
 اأو املقاول���ني من عملي���ة ال�شرتاء من خالل التميي���ز يف تطبيق القواعد اخلا�ش���ة ب�شكل الت�شال

وو�شائله.

27- كم���ا اأنَّ الغر�ض من الإجراءات املن�شو�ض عليه���ا يف القانون النموذجي هو �شمان امل�شاواة 
مة )املادة 16( وقواعد ل�شمان املو�شوعية  والإن�شاف. وهناك قواعد تعالج تو�شيح املعلومات املقدَّ
مة  باعها لرف�ض العرو�ض املقدَّ يف �ش���روط �شمانات العطاءات )املادة 17( والإجراءات ال���الزم اتِّ
�ض تنفيذ العقد للخطر(  ا لأنَّها تعرِّ املنخف�ش���ة الأ�شعار انخفا�شًا غري عادي )ل يف حدِّ ذاتها واإمنَّ
رة )امل���ادة 40( وقواعد ل جتيز اإر�شاء العقود  )امل���ادة 20( وقواعد ُتْوِجب رف�ض العطاءات املتاأخِّ
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قة يف املواد الإجرائية يف الف�شول  اإلَّ بال�شتن���اد اإىل معايري ُمْعَلنة م�شبقًا )اأح���كام املادة 11 املطبَّ
م الفائ���ز واإر�شاء العقد على  م���ن الثال���ث اإىل ال�شابع(. ويجب يف تلك املرحل���ة قبول العر�ض املقدَّ
م عر�شًا منخف�ض  د اأو املقاِول غري موؤه���ل اأو قدَّ د اأو املق���اِول الفائز ما مل يتبنيَّ اأنَّ ه���ذا املورِّ امل���ورِّ
ة تناف�شية غري  اء مزيَّ ال�شع���ر انخفا�ش���ًا غري عادي, اأو ا�شُتبعد ب�شبب تقدميه اإغراءات اأو م���ن جرَّ
فة اأو ب�شبب ت�شاُرب امل�شالح, اأو اأُلغي ال�شرتاء )الفقرة )1( من املادة 22 والفقرة )5( من  ُمْن�شِ
دين اأو املقاولني املحتملني اأْن يعرت�شوا على قرارات اجلهة  امل���ادة 43(. واأخريًا, ميكن جلميع املورِّ

امل�شرتية مبقت�شى الف�شل الثامن, مبا ي�شمل قرار ا�شتبعادهم من عملية ال�شرتاء.

 5- تعزيز الن زاهة والإن�ساف يف عمليات ال�سرتاء 
وثقة اجلمهور بها

28- ينطوي مفهوم الن زاهة يف عمليات ال�شرتاء على جتنُّب الف�شاد وال�شطط وكذلك على قيام 
موظفي ال�شرتاء بتطبيق قواعد القانون النموذجي, مع احلر�ض يف تطبيقها على التحلي باملبادئ 
الأخالقية وبروح الإن�شاف وجتنُّب اأيِّ ت�شاُرٍب يف امل�شالح. وتقت�شي الن زاهة خلو نظام ال�شرتاء 
�شني �شدَّ اأيِّ فئ���ة معيَّنة, ح�شبما تفيد قواع���د امل�شاركة التي  م���ن اأ�ش���كال التمييز اأو التحيُّ���ز املكرَّ
ه���ي مو�شوع مناق�شة يف الأق�ش���ام ذات ال�شلة اأعاله, كما تقت�شي األَّ ُي�ْشفر تطبيق اجلهة امل�شرتية 

لأحكام القانون النموذجي عن نتائج معاك�شة لأهدافه.

29- وترم���ي اإجراءات القانون النموذجي اإىل تعزيز الن زاه���ة, بالإ�شافة اإىل �شمان املو�شوعية 
نة  ف���ة واملت�شاوي���ة والعادل���ة. وه���ي مدعومة باأح���كام �شريحة ت�شرتط و�ش���ع مدوَّ واملعامل���ة املُْن�شِ
لقواع���د ال�شلوك من اأج���ل معاجلة ت�شاُرب امل�شالح )املادة 26(, وتنفيذ احلكم الوارد يف اتفاقية 
مكافح���ة الف�ش���اد )انظر الفقرة )8( مـــن اجلزء الأوَّل من ه���ذا الدليل ب�شاأن اإقام���ة نظام للبتِّ 
مها موظفو ال�ش���رتاء(, والقواعد  يف الإق���رارات بوج���ود م�شلح���ة يف عمليات ال�شرتاء الت���ي يقدِّ
د اأو املق���اِول متى ح���اول ر�شو اأح���د موظفي ال�ش���رتاء اأو  الت���ي تن����ضُّ على وج���وب ا�شتبعاد امل���ورِّ
مت���ى كانت لدي���ه ميزة تناف�شية غ���ري عادلة اأو يف حالة ن�ش���وء ت�شاُرب يف امل�شال���ح )املادة 21(؛ 
ية )امل���ادة 24(؛ وا�شرتاط ت�شجي���ل جميع القرارات  والأح���كام التي َتْكُفُل حماي���ة املعلومات ال�شرِّ
املتَّخ���ذة يف عملي���ة ال�ش���رتاء يف �شج���ل للعملية )امل���ادة 25(؛ وقواع���د اإف�شاء املعلوم���ات الواردة 
ج���ل للم�شارك���ني ولعام���ة اجلمهور )يف وق���ت لحق( )امل���ادة 25, رهنًا بالقي���ود املفرو�شة  يف ال�شِّ
ح مبزي���د من التف�شي���ل يف الق�شم املعن���ون "ال�شفافية"  ية, وكم���ا هو مو�شَّ للمحافظ���ة عل���ى ال�شرِّ
دي���ن اأو املقاولني, مع توجي���ه اإ�شعارات علنية  اأدن���اه(؛ واآلي���ة العرتا�ض املفتوح���ة اأمام جميع املورِّ

)يف الف�شل الثامن(.

30- وم���ن �ش���اأن اآليات الرقاب���ة عل���ى ال�شالحي���ات التقديرية املالزم���ة للنظام )وفق م���ا َيِرُد 
يف الق�ش���م املعن���ون "زيـــادة امليـــزة القت�ساديـــة والكفـــاءة اإىل اأق�ســـى حـــد يف عمليـــات ال�سرتاء" 



دليل ا�شرتاع قانون الأون�شيرتال النموذجي لال�شرتاء العمومي  44 

ا  ز الن زاه���ة, ول �شيم���ا مت���ى واكبه���ا نظام لإع���الن النتائ���ج ذات ال�شل���ة. وممَّ اأع���اله( اأْن تع���زِّ
ن���ة قواعد ال�شل���وك امل�ش���ار اإليها يف امل���ادة 26 من  ز اأك���رث من درج���ة الن زاهة رب���ُط مدوَّ ق���د يع���زِّ
القان���ون النموذج���ي باملعاي���ري العام���ة الواجب���ة التطبي���ق ل�شلوك املوظف���ني املدني���ني واأيِّ اأحكام 
اأخ���رى ب�ش���اأن الن زاه���ة ومن���ع الف�ش���اد تن����ضُّ عليه���ا القوان���ني واللوائ���ح الوطنية الأخ���رى. كما 
ز ثق���ة اجلمهور متى كان اإنفاذ القواع���د وا�شحًا للعيان ومت���ى كان يعاَقب على التجاوزات   �شتتع���زَّ

العقاب املنا�شب.

31- وع���الوًة عل���ى ذل���ك, فاإنَّ الغر����ض من تدابري الدع���م املوؤ�ش�ش���ي املبيَّنة يف الق�ش���م املعنون 
ل من هذا الدلي���ل هو �شمان الف�شل  "اإر�ســـادات اإ�سافيـــة لدعـــم الُبْنيـــة القانونيـــة" يف اجلزء الأوَّ
املنا�شب بني امل�شوؤوليات و�شمان اإتيان الأجهزة واملوظفني ال�شلوك املنا�شب. وينبغي تْبَيان الأحكام 
الواجب���ة التطبي���ق لفروع القانون الأخ���رى يف الدولة امل�شرتعة للجهات امل�شرتي���ة لتجنُّب اأيِّ تطوُّر 
ل يتَّ�ش���ق مع تلك الأحكام داخل النظام. ومن �شاأن هذه التدابري اأي�شًا ت�شجيع اجلمهور على الثقة 
يف نظ���ام ال�ش���رتاء العموم���ي �شاأنها يف ذلك �شاأن قي���ام احلكومة باتِّخاذ اإج���راءات لالإنفاذ عند 

انتهاك القانون.

6- حتقيق ال�سفافية يف الإجراءات املتعلقة بال�سرتاء

32- ت�شتمل ال�شفافي���ة يف ال�شرتاء على خم�شة عنا�شر رئي�شية, وهي: اإف�شاء معلومات للجمهور 
قة على عملية ال�شرتاء؛ والإعالن عن فر�ض ال�ش���رتاء؛ وحتديد ال�شيء املراد  ع���ن القواع���د املطبَّ
م���ة؛ وت�شيري عملية ال�شرتاء  ا�ش���رتاوؤه والإعالن عن���ه وبيان طريقة الفح�ض امل�شبق للعرو�ض املقدَّ
على نحٍو وا�شح للعيان ح�شب القواعد والإجراءات املن�شو�ض عليها؛ ووجود نظام لر�شد المتثال 

لهذه القواعد واإنفاذها اإذا اقت�شت ال�شرورة ذلك.

33- وكما يالَحظ يف الق�شم املعنون "زيادة امليزة القت�سادية والكفاءة اإىل اأق�سى حد يف عمليات 
ال�ســـرتاء" اأع���اله, يقت�شي ا�شتخدام ال�شالحية التقديرية التي ين����ضُّ عليها القانون النموذجي 
ة امل�شرتيات واأف�شل طريق���ة لت�شيري عملية ال�شرتاء.  توازن���ًا ي�شمح للجهة امل�شرتي���ة بتحديد ماهيَّ
وال�شفافي���ة اأداة ت�شمح ملمار�شة ال�شالحية التقديرية ه���ذه باخل�شوع للر�شد, وكذلك العرتا�ض 
عليه���ا عند القت�شاء. وه���ي تعترب عن�شرًا اأ�شا�شّي���ًا يف اأيِّ نظام لال�شرتاء الغر����ض منه, جزئّيًا, 
احل���دُّ من ال�شالحية التقديرية للموظف���ني وتعزيز امل�شاءلة عن الق���رارات والإجراءات املتَّخذة. 
وم���ن َثمَّ فهي دعامة بالغ���ة الأهمية للن زاهة يف عمليات ال�شرتاء ولثق���ة اجلمهور يف النظام, كما 
ه���ا اأداة لتي�شري تقييم نظام ال�شرتاء وكل اإجراء م���ن اإجراءات ال�شرتاء على حدة باملقارنة مع  اأنَّ

الأهداف املن�شودة منها.

, تتخلَّل تداب���ري ال�شفافية ن����ضَّ القانون النموذج���ي باأكمله, وهي ت�شم���ل اأحكامًا  34- وم���ن َث���مَّ
مة لال�شرتاء  تق�ش���ي ب�شرورة امل�شارعة اإىل اإِطالع اجلمهور على جمي���ع الن�شو�ض القانونية املنظِّ



اجلزء الثاين-  تعليق على ن�ضِّ قانون  الأون�شيرتال النموذجي  لال�شرتاء العمومي  45

)املادة 5( وعدم التمييز يف و�شائل الت�شال )املادة 7( وحتديد معايري التاأهيل والفح�ض والتقييم 
يف بداي���ة عملية ال�شرتاء ون�شرها يف وثائق اللتما�ض )امل���واد من 8 اإىل 11(, ون�شر الدعوات اإىل 
امل�شارك���ة وجميع �شروط امل�شاركة على نط���اق وا�شع )يف املادتني 33 و39 ويف املواد من 47 اإىل 49 
مثاًل(, باللغة املنا�شبة )املادة 13(, ون�شر املواعيد النهائية لتقدمي العرو�ض )املادة 14(, الإف�شاء 
م خالل عملية ال�شرتاء لأيِّ واحد من  جلمي���ع امل�شاركني عن املعلومات الإ�شافية الهامة الت���ي ُتقدَّ
باع طريقة  امل�شارك���ني )املادة 15(, والإ�شع���ار العلني باأيِّ اإلغاء لعملية ال�شرتاء )امل���ادة 19(, واتِّ
مة يف اإنفاذ عقود ال�شرتاء, مبا ي�شمل فرتة "التوقُّف" )املادة 22(, ون�شر الإ�شعارات باإر�شاء  منظَّ
العقود )املادة 23(, والإ�شعارات بعمليات ال�شرتاء التي ُي�شتخَدم فيها اللتما�ض املبا�شر )الفقرة 
���ن القانون النموذجي اأي�ش���ًا اإجراءات  )5( م���ن امل���ادة 34 والفقرة )4( م���ن املادة 35(. ويت�شمَّ
اإلزامي���ة ومتاحة للجمهور بخ�شو�ض كل طريقة من طرائق ال�شرتاء )يف الف�شول من الثالث اإىل 
دين اأو املقاولني  ال�شاب���ع(, مبا ي�شمل, يف حالة اإج���راءات املناق�شة, فتح العطاءات بح�ش���ور املورِّ
موها )املادة 42(. ويجب كذلك اأْن ُتتاح للجمهور يف وقت لحق بع�ض املعلومات املتعلقة  الذي���ن قدَّ
بت�شي���ري عمليات ا�شرتاء معيَّنة, ويح���قُّ للم�شاركني احل�شول على معلومات اإ�شافية, على اأْن ُتدرج 

كلها يف �شجل عملية ال�شرتاء )املادة 25(.

ي ال�شفافية, ومنها ما يتعلق بفتح العطاءات  35- كما تتيح بع�ض الأحكام التي تق�شي ب�شرورة توخِّ
جل الإلزام���ي لعمليات ال�شرتاء,  علن���ًا ون�شر الإ�شعارات باإر�ش���اء العقود واملحتوي���ات الكاملة لل�شِّ
تقييم مدى المتثال لالإجراءات املن�شو�ض عليها. وُيذكر على وجه اخل�شو�ض اأنَّ الأحكام املتعلقة 
ز القدرة على تتبُّع قرارات اجلهة امل�شرتية, وهو اأمر له اأهمية بالغة.  ب�شجل اإجراءات ال�شرتاء تعزِّ
د اأكرث فوائد  وق���د يتبنيَّ اخلروج على القواع���د من فح�ض حما�شر الجتماعات, الأمر ال���ذي يوؤكِّ
ح يف الق�شم املعنون "امل�سائل  حف���ظ �شجالت اإلكرتونية للبيانات يف عمليات ال�شرتاء كما هو مو�شَّ
ل من هذا  دة النا�سئـــة عن اتِّباع طريقة ال�سرتاء الإلكرتوين وا�ستخدامها" يف اجلزء الأوَّ املحـــدَّ

الدليل.



ل-  اأحكام عامة الف�سل الأوَّ

مة األف- مقدِّ

�ص 1- ملخَّ

ذ بها هذا القانون  ل من القانون النموذجي الطريقة التي ينفِّ 1- يناق�ض التعليق على الف�شل الأوَّ
اأهداَفه )انظر اأي�شًا التعليق على الديباجة(.

���ى يف القانون النموذجي  2- وتتي���ح امل���واد من 1 اإىل 6 م���ن الف�شل اإطار نظ���ام ال�شرتاء املتوخَّ
���م تفاع���ل القان���ون النموذج���ي م���ع اللتزام���ات  د مالحم���ه العام���ة وتنظِّ ���م نطاق���ه وحت���دِّ وتنظِّ
الدولي���ة للدول���ة امل�شرتع���ة واأيِّ التزام���ات احتادي���ة لديه���ا. وهو ي�ش���رتط اإ�شدار لوائ���ح ا�شرتاء 
ده���ا القان���ون )لدع���م تنفي���ذ القان���ون النموذج���ي يف الدول���ة امل�شرتع���ة  م���ن جان���ب جه���ة يحدِّ
���ق عموم���ًا عل���ى عملي���ات ال�شرتاء  ���ة( )امل���ادة 4( ون�ش���ر الن�شو����ض القانوني���ة الت���ي تطبَّ املعنيَّ
���ع عل���ى الإع���الم بعملي���ات ال�ش���رتاء املحتمل���ة يف امل�شتقب���ل القريب  ���ه ي�شجِّ )امل���ادة 5(. كما اأنَّ
)امل���ادة 6(. وتن����ضُّ املادة الأخ���رية يف الف�شل )امل���ادة 26(, ذات ال�شلة بالإط���ار العام املذكور 
نة لقواع���د �شلوك موظفي اجله���ة امل�شرتي���ة اأو م�شتخَدميها  لنظ���ام ال�ش���رتاء, على ا�ش���رتاع مدوَّ

واإتاحتها للجمهور.

ية يف الف�شل )املواد م���ن 7 اإىل 25( املبادئ العام���ة التي تنطبق على  3- وت���ورد الأج���زاء املتبقِّ
ذ مبقت�شى القان���ون النموذجي. وَترُد املواد ح�شب الت�شل�شل  كلِّ اإج���راء من اإجراءات ال�شرتاء ينفَّ
الزمن���ي لإج���راءات ال�شرتاء العتيادي���ة ما اأمكن عملّي���ًا يف ن�ضٍّ يعالج طائف���ًة خمتلفًة من هذه 
د كل اأح���كام عمليات ال�شرتاء و�شروطه���ا قبل ال�شروع  الإج���راءات. وتق�ش���ي هذه املواد ب���اأْن حتدَّ
ة ال�شيء املراد ا�شرتاوؤه  فيه���ا وُيْعَلن عنه���ا يف البداية. وت�شمل هذه الأحكام وال�شروط و�شف���ًا ملاهيَّ
د املعلومات  ومن جتوز له امل�شاركة وبيان كيفية اإجراء الت�شالت خالل عملية ال�شرتاء؛ وهي حتدِّ
د اأو  مة امل�شتجيبة للمتطلَّب���ات وكيفية حتديد املورِّ ال���الزم اإر�شالها وطريقة حتدي���د العرو�ض املقدَّ
د اأو مقاِول, واأيَّ رف�ض للعطاءات املنخف�شة الأ�شعار  م اأيَّ ا�شتبعاٍد لأيِّ مورِّ املقاِول الفائز؛ كما تنظِّ
انخفا�شًا غري عادي واأيَّ اإلغاٍء لعملية ا�شرتاء؛ وكيفية نفاذ عقد ال�شرتاء )املواد من 7 اإىل 22(. 
ا امل���ادة 24 فتتناول  وتق�ش���ي امل���ادة 23 بن�شر ق���رار اإر�شاء العق���د )مع ا�شتثناءات حم���دودة(, اأمَّ

46



اجلزء الثاين-  تعليق على ن�ضِّ قانون  الأون�شيرتال النموذجي  لال�شرتاء العمومي  47

ية املعلوم���ات املبلَّغة خالل عملية ال�شرتاء. وتربط امل���ادة 25 عملية ال�شرتاء ب�شرط  مو�ش���وع �شرِّ
الة للعملية ولأداء  ن من املراقب���ة الفعَّ ا ميكِّ اإداري يق�ش���ي بوج���ود �شجل م�شتندي لهذه العملية, م مَّ
جل  ن امل���ادة 25 اأي�شًا اأحكامًا تق�شي باإف�شاء الكث���ري من حمتويات ذلك ال�شِّ النظ���ام ككل. وتت�شمَّ
للم�شارك���ني وعن قدر اأقل منه���ا لعامة اجلمهور ب�شرط مراعاة اأيِّ قي���ود �شرورية للمحافظة على 

ية. ال�شرِّ

ذة  4- والغر����ض م���ن جُمم���ل هذه الأح���كام هو �شم���ان قواعد وا�شح���ة لعمليات ال�ش���رتاء املنفَّ
الع عليه���ا جلميع امل�شاركني  مبقت�ش���ى اأيِّ قانون وطن���ي قائم على القانون النموذج���ي, يتاح الطِّ
ي دورًا بالغ الأهمية يف حتقيق ال�شفافية, كما اأنَّها ت�شاعد على  , فهي توؤدِّ ولعامة اجلمهور. ومن َثمَّ

تعزيز الن زاهة يف النظام وثقة اجلمهور فيه.

2- ال�سرتاع: اعتبارات ال�سيا�سة العامة

5- تناَق����ض اعتبارات ال�شيا�شة العامة التي تثريها كل مادة من املواد يف التعليق على كلٍّ منها يف 
ه���ذا الف�شل. وينظر هذا الق�شم يف بع�ض ق�شاي���ا ال�شيا�شة العامة التي يثريها هذا الف�شل بوجه 
ع���ام, وكذلك يف التفاعل بني قوانني ال�شرتاء القائمة عل���ى القانون النموذجي والقوانني الأخرى 

يف الدولة امل�شرتعة املعنيَّة.

���ى يف القانون  م الإط���ار القانوين العام لنظ���ام ال�شرتاء املتوخَّ ���ا كان ه���ذا الف�ش���ل ينظِّ 6- ول مَّ
ابق, فاإنَّ الهدف الرئي�شي هو �شمان التكافوؤ يف ظروف  النموذجي, ح�شبما هو مبنيَّ يف الق�شم ال�شَّ
التناف�ض يف كل اإجراء من اإجراءات ال�شرتاء, مبا ي�شاعد على زيادة اإمكانيات النفاذ اإىل الأ�شواق 
ر  ���ع على امل�شارك���ة يف العملية با�شتيفاء �ش���روط �شارمة َتْكُفُل املو�شوعي���ة وال�شفافية. وتي�شِّ وي�شجِّ
ة اأي�شًا م�شاءل���ة موظفي ال�شرتاء, حيث تن�ضُّ بو�شوح عل���ى القواعد الأ�شا�شية  الإج���راءات املعنيَّ
م اختيار طريقة ال�شرتاء  م واجباتهم )ويتناول الف�شل الثاين القواعد العامة التي تنظِّ الت���ي تنظِّ

وطريقة اللتما�ض(.

ل اأمام  7- وبحك���م طبيعة ه���ذا الإطار القانوين العام, ف���اإنَّ اخليارات التي يتيحه���ا الف�شل الأوَّ
���ا تتيحه الف�شول التالية م���ن القانون النموذجي. ونتيج���ًة لذلك, وحتى  ال���دول امل�شرتعة اأقل ممَّ
ع الدول امل�شرتعة على اأْن ت�شرتع الف�شل  يكون القانون دقيقًا ووا�شع النطاق مبا فيه الكفاية, ت�شجَّ
�شاق جمموع قوانينه���ا, بافرتا�ض اإ�شدار لوائح  باأكمل���ه مع اإج���راء اأيِّ تغيريات �شرورية ل�شمان اتِّ

ال�شرتاء املطلوبة يف املادة 4.
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���ن املادة 2 احل���د الأدنى من  8- وفيم���ا يتعل���ق بالتفاع���ل مع القوان���ني الوطنية الأخ���رى, تت�شمَّ
ي قانون ال�شرتاء وظيفته على الوجه ال�شحيح.  التعاري���ف التي تو�شي اللجنة به���ا من اأجل اأْن يوؤدِّ
�شاق مع جمموع قوانينها  ل عدد التعاريف واأ�شلوبها ل�شم���ان التِّ ولع���لَّ ال���دول امل�شرتعة تودُّ اأْن تعدِّ
ياغة القانونية. وَت���رُد يف التعليق على املادة 2 اأدن���اه اإر�شادات ب�شاأن نطاق  الع���ام وُنُهجه���ا يف ال�شِّ
ا الدول امل�شرتع���ة التي عادًة ما ت�شتخدم جمموعة  كل عن�ش���ر من عنا�شر التعاريف املقرتحة. اأمَّ
اأوف���ى م���ن التعاري���ف, فلعلَّه���ا ت���ود ال�شتن���اد اإىل الأو�ش���اف ال���واردة يف م�ش���رد �شتق���وم اللجنة 
بكي للم�شطلح���ات املتعلقة بال�ش���رتاء امل�شتخَدم���ة يف القانون  باإ�ش���داره ون�ش���ره يف موقعه���ا ال�شَّ
ف يف القان���ون النموذجي  ن هذا امل�ش���رد اأو�شافًا مل�شطلح���ات مل ُتعرَّ النموذج���ي. و�ش���وف يت�شمَّ
دين واملقاولني  ولك���ن ا�شتخدامه���ا �شائع ب�شفتها م�شطلح���ات خا�شة مبجال ال�شرتاء ل���دى املورِّ
وموظف���ي ال�ش���رتاء وم�شت�شاريهم؛ كم���ا �شيناق�ض م�شطلح���ات قد حتمل يف القان���ون النموذجي 
���م ال�شرتاء   مع���اين خمتلف���ة ع���ن معانيه���ا يف �شائ���ر ال�شك���وك الدولي���ة اأو الإقليمي���ة الت���ي تنظِّ

العمومي.

9- كم���ا اأنَّ القان���ون النموذجي ي�شتخدم م�شطلح���ات قانونية قد ل تكون معت���ادة يف كل الدول 
امل�شرتع���ة؛ ومث���ال ذل���ك اأنَّ امل�شطلح���ات املت�شل���ة باأن���واع الإع�ش���ار يف املادة 9 ق���د ل تكون هي 
امل�شطلح���ات امل�شتخدم���ة يف قوانني الإع�شار لديه���ا. )ويعتمد القانون النموذج���ي يف هذا ال�شاأن 
على امل�شطلح���ات امل�شتخدمة يف ن�شو�ض الأون�شيرتال املتعلقة بالإع�ش���ار, مثل دليل الأون�شيرتال 
الت�شريع���ي لقان���ون الإع�شار وقانون الأون�شي���رتال النموذجي ب�شاأن الإع�شار ع���رب احلدود,)8( التي 
���ن �شروحًا لالإجراءات املعم���ول بها يف هذا ال�شاأن(. ويفرِت�ض القان���ون النموذجي اأي�شًا اأنَّ  تت�شمَّ
ية )امل�شار اإليه يف املادتني 7 و24 مثاًل( وا�ش���ح يف النظام القانوين للدولة  نط���اق املعلوم���ات ال�شرِّ
امل�شرتع���ة, ح�شبما هو مبنيَّ مبزيد م���ن التف�شيل يف التعليق على املـــادة 2. وعلى الدول امل�شرتعة 
�شاق يف امل�شطلحات الواردة يف جمموع قوانينها تفاديًا لاللتبا�ض واأْن َتْكُفَله كذلك يف  اأْن َتْكُفَل التِّ

التف�شري والتطبيق.

ل ه���و اإعمالها بالقرتان بقوانني اأخرى  10- والق�ش���د من بع�ض الأحكام الواردة يف الف�شل الأوَّ
, يفرِت����ض القانون النموذجي اأنَّ هذه القوان���ني معمول بها اأو �شوف  يف الدول���ة امل�شرتع���ة. ومن َثمَّ
ر ه���ذا النَّهج يف الدولة  ُت�ش���رتع يف الدول���ة املعنيَّة اقرتان���ًا بقانون ال�شرتاء اخلا�ض به���ا. َفاإِْن تعذَّ
امل�شرتع���ة, فالواج���ب اأْن يتناول قانون ال�ش���رتاء امل�شائل املعنيَّة. وبالإ�شاف���ة اإىل افرتا�ض تخويل 
�شًا  ف ب�شفتها طرفًا متعاقدًا, ت���ورد الفقرات التالية ملخَّ الدول���ة ال�شالحي���ات العامة باأْن تت�شرَّ

ل. للقوانني الرئي�شية الأخرى امل�شار اإليها يف الف�شل الأوَّ

11- بداي���ًة, تفرت�ض الأح���كام الواردة يف امل���ادة 7 التي ت�شمح با�شتخ���دام كل و�شائل الت�شال, 
مب���ا يف ذل���ك الت�شالت الإلكرتونية, �شواء يف عمليات ال�ش���رتاء اأو العمليات ذات ال�شلة بها, اأنَّ 

.http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/insolvency.html :8( املتاحان على العنوان التايل(



اجلزء الثاين-  تعليق على ن�ضِّ قانون  الأون�شيرتال النموذجي  لال�شرتاء العمومي  49

ح يف الق�شم املعنون  ل���دى الدولة امل�شرتع���ة قانونًا نافذًا يجيز التجارة الإلكرتونية. وكم���ا هو مو�شَّ
دة النا�سئـــة عـــن اتِّباع طريقـــة ال�ســـرتاء الإلكـــرتوين وا�ستخدامهـــا" يف اجلزء  "امل�سائـــل املحـــدَّ
ل م���ن ه���ذا الدليل والتعليق على املـــادة 7 اأدناه, تتيح ن�شو����ض الأون�شيرتال اخلا�شة بالتجارة  الأوَّ
ل م���ن هذا الدليل( الع���رتاف القانوين الالزم  الإلكرتوني���ة )انظ���ر الفق���رة )97( يف اجلزء الأوَّ
بالت�شالت الإلكرتونية, وهي اأداة يف املتناول لت�شهيل ال�شرتاء الإلكرتوين, وهو ما من �شاأنه, كما 
يالَح���ظ يف الق�شم والتعليق املذكورين اآنفًا, اأْن ي�شاع���د كثريًا على دعم وتعزيز العمل على حتقيق 

اأهداف القانون النموذجي.

12- وم���ن ناحي���ة ثاني���ة, ف���اإنَّ الأح���كام ال���واردة يف امل���واد م���ن 8 اإىل 11, الت���ي جتي���ز للدولة 
امل�شرتع���ة ا�شتخ���دام نظ���ام ال�ش���رتاء اخلا����ض به���ا �شعي���ًا اإىل حتقي���ق اأه���داف اجتماعي���ة-

���ح يف الق�ســـم الفرعـــي 3 )ب( من هـــذا الق�ســـم ويف التعلي���ق على املواد  اقت�شادي���ة كما ه���و مو�شَّ
م���ن 8 اإىل 11 اأدن���اه, ل ت�شم���ح به���ذا ال�شتخ���دام اإلَّ لتحقيق اأه���داف ال�شيا�ش���ات الجتماعية-
القت�شادي���ة املن�شو����ض عليه���ا يف لوائ���ح ال�ش���رتاء اأو اأحكام قانوني���ة اأخرى. كم���ا حتتوي املادة 
11 عل���ى اإح���الت مرجعي���ة اإىل هام����ض التف�شي���ل ال���ذي ميك���ن تطبيق���ه عن���د تقيي���م العرو�ض 
م���ة, وه���و ما يج���ب اأْن ت���اأذن ب���ه كذل���ك لوائ���ح ال�ش���رتاء اأو اأح���كام قانونية اأخ���رى للدولة  املقدَّ

امل�شرتعة.

13- ثالث���ًا, حتت���وي املادة 17 املتعلقة ب�شمان���ات العطاءات على اإحالت مرجعي���ة اإىل اأيِّ قانون 
ق���د يق�شي بعدم قب���ول ال�شمانات ال�شادرة خ���ارج الدولة امل�شرتعة. وقد يخ�ش���ع �شكل �شمانات 

العطاءات وو�شيلة اإ�شدارها, بوجه اأعم, لقوانني اأخرى يف الدولة امل�شرتعة.

14- رابع���ًا, ق���د ُتلزم الأعراف ال�شارية عل���ى املوظفني املدنيني يف بع�ض ال���دول اجلهَة امل�شرتيَة 
رات القانونية.  بتعليل القرارات التي تتَّخذها يف عمليات ال�شرتاء بذكر الأ�شباب واملالب�شات واملربِّ
ج���ل امل�شتندي لإجراءات ال�شرتاء القرارات املعنيَّة )اإحالة مرجعية  د املادة 25 املتعلقة بال�شِّ وتع���دِّ
اإىل امل���واد الت���ي تتناول هذه القرارات( وميكن اأْن ُتتَّخذ هذه امل���ادة قائمًة مرجعيًة لكفالة ت�شمني 
ع���ة ذات ال�شلة. ولي�شت قائمة  املتطلَّب���ات الالزمة, ح�شب القت�ش���اء, يف القوانني الوطنية املُ�ْشرَتَ
املعلوم���ات ال���واردة يف امل���ادة 25 ح�شري���ًة, فق���د يتطلَّ���ب قانون ال�ش���رتاء اأو لوائ���ح ال�شرتاء يف 
ج���ل )قد يْلَزم ذلك من اأج���ل جلب ال�شروط  الدول���ة امل�شرتع���ة اإدراج مزيد م���ن املعلومات يف ال�شِّ
 الالزم���ة اإىل الإط���ار القانوين لال�ش���رتاء من قانون العق���ود اأو من فروع اأخرى م���ن قانون الدولة 

امل�شرتعة(.

ت  15- وفيم���ا يتعل���ق بالآث���ار الداخلية لالتفاق���ات واللتزامات الدولي���ة للدولة امل�شرتع���ة, اأُعدَّ
ح  امل���ادة 3 لقانون ال�شرتاء مبراعاة تل���ك التفاقات واللتزامات املراع���اة الواجبة, كما هو مو�شَّ
يف الق�ش���م املعنون "ال�سيـــاق الدويل للقانـــون النموذجي وتعزيـــز امل�ساركة الدوليـــة يف اإجراءات 

ل من هذا الدليل ويف التعليق على املادة 3 اأدناه. ال�سرتاء" يف اجلزء الأوَّ
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3- امل�سائل املت�سلة بالتنفيذ وال�ستخدام

���ل املتطلَّب���ات الأ�شا�شية لتنفيذ القانون النموذجي وا�شتخدام���ه بفعالية, بالإ�شافة اإىل  16- تتمثَّ
ابق, يف اإ�ش���دار لوائح ل�شتكمال الإطار القانوين  اإ�ش���دار القوان���ني التكميلية املبيَّنة يف الق�شم ال�شَّ
ح يف الق�شم املعنون  وتقدمي الدعم الإداري واملوؤ�ش�شي الكافي للقانون النموذجي, ح�شبما هو مو�شَّ
ل من ه���ذا الدليل. وتنظر الأق�شام  "الدعـــم املوؤ�س�ســـي والإداري للُبْنيـــة القانونيـــة" يف اجلزء الأوَّ
الفرعي���ة من )اأ( اإىل )ج( من هذا الق�ش���م يف بع�ض ق�شايا التنفيذ وال�شتخدام التي يثريها هذا 

الف�شل بوجه عام.

17- وتوجد مناق�شة مف�شلة ب�شاأن م�شاألة اإ�شدار اللوائح يف التعليق على املادة 4 اأدناه, والتعليق 
علـــى الق�ســـم املعنـــون "اللوائـــح والقوانـــني الأخـــرى الالزمة لدعـــم القانون النموذجـــي". وكما 
���ط ال�شوء على امل�شائل الرئي�شية الواجب  ُيالَح���ظ يف هذا الق�شم, تعتزم اللجنة اإ�شدار بحث ي�شلِّ

بكي. النظر فيها فيما يتعلَّق بلوائح ال�شرتاء, ون�شره على موقعها ال�شَّ

���ع اجلهات امل�شرتية, يف الق�شم املعنون "الدعم املوؤ�س�سي والإداري للُبْنية القانونية"  18- وت�شجَّ
ل من هذا الدليل, على تباُدل املعلومات والتن�شيق باأ�شكال اأخرى مع جهاز ال�شرتاء  يف اجل���زء الأوَّ
العموم���ي اأو اأيِّ هيئة اأخرى مبيَّنة يف ذلك الق�شم و�شائر الهيئات ذات ال�شلة التي ُتعنى باملناف�شة 
ومكافح���ة الف�شاد واملعاقب���ة على خمالفة القوانني والإجراءات. وقد تْل���َزم لوائح اأو �شلطة قانونية 
لل�شم���اح به���ذا التباُدل للمعلومات بني خمتل���ف الأجهزة. وت�شمل الأح���كام ذات ال�شلة يف الف�شل 
د اأو املقاِول من اإجراءات ال�شرتاء ب�شب���ب تقدميه اإغراءات  ل امل���ادة 21 ب�ش���اأن ا�شتبعاد امل���ورِّ الأوَّ
ية,  فة اأو ب�شب���ب ت�شاُرب امل�شالح, وامل���ادة 24 ب�شاأن ال�شرِّ ���ة تناف�شية غري مْن�شِ اء مزيَّ اأو م���ن جرَّ
جل امل�شتندي لإج���راءات ال�شرتاء, ول �شيما املتطلَّبات ال���واردة فيها ب�شاأن  وامل���ادة 25 ب�ش���اأن ال�شِّ
اإف�ش���اء معلوم���ات من �شجل ال�ش���رتاء. وقد يكون من ال���الزم اأي�شًا التن�شيق ب���ني اجلهة امل�شرتية 
ن���ة قواعد ال�شل���وك املن�شو�ض عليها يف  وجه���ات اأخ���رى, ومثال ذلك التن�شي���ق ل�شمان تنفيذ مدوَّ

م �شلوك املوظفني املدنيني يف الدولة امل�شرتعة. �شاق مع القواعد العامة التي تنظِّ املادة 26 بالتِّ

19- وُي�ش���ار اأي�شًا يف ه���ذه املناق�شة للدعم املوؤ�ش�شي والإداري اإىل اأنَّ ه���ذا الدعم ي�شمل اإ�شدار 
قواع���د واإر�شادات م���ن اأجل م�شتخدمي القانون النموذجي من طرف جه���از ال�شرتاء العمومي اأو 

هيئة اأخرى )بالإ�شافة اإىل التدريب(.

قة على كلِّ اإجراء من اإجراءات  20- وبحك���م طبيعة هذا الف�شل, الذي يبنيِّ املبادئ العامة املطبَّ
ال�شرتاء, فاإنَّ الكثري من ق�شايا التنفيذ وال�شتخدام تثار يف �شياق كل مبداأ عام من هذه املبادئ. 
ولعلَّ القائمني على اإ�شدار اللوائح والإر�شادات ب�شاأن الدعم الإداري واملوؤ�ش�شي للقانون النموذجي 

يوّدون النظر يف الق�شايا ذات ال�شلة يف �شوء التعليق على كلِّ مادة على حدة.
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ابق,  21- والغر����ض م���ن التعاريف ال���واردة يف املادة 2, بوجه اأع���م وكما ُيالَحظ يف الق�ش���م ال�شَّ
لي�ض هو تقدمي قائمة ح�شرية بامل�شطلحات املت�شلة بال�شرتاء امل�شتخدمة يف القانون النموذجي. 
ل جهاز ال�شرتاء  ولهذا ال�شب���ب, تعت���زم اللجنة اإ�شدار امل�ش���رد امل�شار اإليه اآنفًا. وقد يْل���َزم اأْن يعدِّ
العموم���ي اأو هيئ���ة اأخ���رى امل�ش���رد مبا يتنا�شب م���ع الأو�شاع املحلي���ة مع احلر�ض عل���ى ن�شره على 

نطاق وا�شع.

ل وا�شتخدامه, تثريها جمموعات  22- وهناك ثالث م�شائل رئي�شية بخ�شو�ض تنفيذ الف�شل الأوَّ
من املواد يف القانون النموذجي وي�شلَّط عليها ال�شوء اأكرث يف هذا الق�شم, وهي متعلِّقة بامل�شرتيات 
ذات القيمة املنخف�شة, واحلدود الدنيا, والتنفيذ العملي لل�شيا�شات الجتماعية-القت�شادية من 
ي���ة. وهذه امل�شائل مو�شوع الأق�شام  خ���الل ال�شرتاء, والتدابري الرامية اإىل حماية املعلومات ال�شرِّ

الفرعية التالية.

)اأ(  امل�شرتيات واحلدود املنخف�شة القيمة

23- الغر�ض من القانون النموذجي, كما ُيالَحظ يف الق�شم املعنون "نطاق القانون النموذجي" 
ل م���ن هذا الدليل, اأْن ينطبق بوجه عام عل���ى كلِّ اأنواع ال�شرتاء العمومي يف الدولة  يف اجل���زء الأوَّ
ف  ل ي�شري بالفعل اإىل حدٍّ يخفَّ , لي�ض هناك حدٌّ عام لتطبيقه. غري اأنَّ الف�شل الأوَّ امل�شرتعة. ومن َثمَّ
دونه التقيُّد ببع�ض ا�شرتاطات القانون النموذجي. فالفقرة الفرعية )3( )ب( من املادة 22 تعفي 
امل�شرتيات املنخف�شة القيمة من التطبيق الإلزامي لفرتة التوقُّف وتعفي الفقرة )2( من املادة 23 
ن الف�شل الثاين اأي�شًا  ه���ذه امل�شرتيات من �شرط الإ�شعار العلني باإر�ش���اء عقد ال�شرتاء. )ويت�شمَّ
ا اأق�شى ل�شتخدام طلب عرو�ض الأ�شعار مبوجب الفقرة )2( من املادة 29(. ويف جميع هذه  ح���دًّ
َة تعيني احلدِّ الواجب التطبيق. وُيعزى  احلالت, يحيل القانون النموذجي اإىل لوائح ال�شرتاء مهمَّ
ا واحدًا للم�شرتيات املنخف�شة القيمة  ذلك اإىل اأنَّه من غري املمكن اأْن يعنيِّ القانون النموذجي حدًّ
م اأو  ينا�ش���ب جميع الدول امل�شرتع���ة, كما اأنَّ احلدود املنا�شبة لكل دولة قد تتغريَّ عند حدوث ت�شخُّ
يف ظ���لِّ ظروف اقت�شادي���ة اأخرى. وتقع م�شوؤولية النظر يف حتديد القيم���ة اأو القيم املنا�شبة لتلك 

احلدود جميعها على كاهل الهيئة التي ت�شدر لوائح ال�شرتاء.

24- ويف احل���الت الأخرى الت���ي ُي�شار فيها اإىل م�شرتيات منخف�ش���ة القيمة, ل ي�شرتط القانون 
النموذج���ي تعي���ني احل���دود ب�شريح العب���ارة يف لوائ���ح ال�شرتاء. فعل���ى �شبيل املث���ال, ل ُي�شرتط 
ر اجله���ة امل�شرتية اأنَّ  ن�ش���ر الدع���وات لإج���راءات التاأهي���ل الأوَّيل واملناق�ش���ة دولّي���ًا عندما تق���رِّ
وا بتق���دمي عرو�ض فيها بالنظر  ح اأْن يهتمُّ دي���ن اأو املقاول���ني املحليني هم وحدهم الذي���ن يرجَّ املورِّ
اإىل انخفا����ض قيم���ة ال�ش���يء مو�شوع ال�ش���رتاء )الفق���رة )2( من امل���ادة 18 والفق���رة )4( من 
���ح التعليق على هات���ني املادتني اأنَّ الإعف���اء من متطلَّبات الن�ش���ر دولّيًا ل مي�ضُّ  امل���ادة 33(. ويو�شِّ
دي���ن واملقاول���ني, اأينم���ا ُوج���دوا, يف امل�شارك���ة يف عملي���ة ال�ش���رتاء املُْعَل���ن عنه���ا على  بح���قِّ املورِّ



دليل ا�شرتاع قانون الأون�شيرتال النموذجي لال�شرتاء العمومي  52 

غ  ال�شعي���د املحل���ي فق���ط اإذا اخت���اروا ذلك. وع���الوًة على ذلك, يع���ود اأح���د الأ�شباب الت���ي ت�شوِّ
ا�شتخ���دام نوع واحد م���ن املناق�شات املحدودة واللتما�ض املبا�ش���ر يف اإجراءات طلب القرتاحات 
مة مع  اإىل ع���دم تنا�ُش���ب الوق���ت والتكلفة الالزمني لدرا�ش���ة وتقييم عدد كبري من العرو����ض املقدَّ
 قيم���ة ال�شيء مو�شوع ال�ش���رتاء )انظر الفق���رة )1( )ب( من املادة 29 والفق���رة )2( )ب( من

 املادة 35(.

باعه  هج املنا�ش���ب اتِّ 25- وينبغ���ي للجه���از اأو الهيئ���ة التي ت�شدر لوائ���ح ال�شرتاء النظ���ر يف النَّ
حي���ال م���ا يعترب م�شرتيات "منخف�شة القيم���ة", وخ�شو�شًا ما اإذا كان ميك���ن, اأو ينبغي, اأْن يكون 
هن���اك مبل���غ واحد تعترب امل�شرتيات دون���ه منخف�شة القيمة. فعلى �شبيل املث���ال, اإذا و�شعت لوائح 
ا واحدًا جلميع احلالت التي ي�ش���ري فيها قانون ال�شرتاء اإىل ح���دٍّ منخف�ض القيمة  ال�ش���رتاء ح���دًّ
)مب���ا يف ذلك احلدُّ الأق�ش���ى ل�شتخدام طلب عرو�ض الأ�شعار(, َوَج���َب حتديد ما اإذا كان ينبغي 
تطبي���ق تل���ك القيمة على جميع احل���الت التي ُي�شار فيه���ا اإىل "امل�شرتيات املنخف�ش���ة القيمة" يف 
���ن اإ�ش���ارات �شريحة اإىل ح���دٍّ منخف�ض القيم���ة, كما هو  القان���ون )حت���ى احلالت الت���ي ل تت�شمَّ
د اإْن كان من املنا�ش���ب ا�شتخدام حدود  ���ح اأع���اله(, اأو ما اإذا كان���ت الظروف هي التي حت���دِّ  مو�شَّ

ومبالغ خمتلفة.

)ب(  التنفيذ العملي لل�شيا�شات الجتماعية-القت�شادية من خالل ال�شرتاء

26- يجوز للجهة امل�شرتية, كما يالَحظ يف الق�شم املعنون "ال�سيا�سات الجتماعية-القت�سادية" 
ل م���ن هذا الدليل, تنفي���ذ ال�شيا�ش���ات الجتماعية-القت�شادي���ة للدولة امل�شرتعة  يف اجل���زء الأوَّ
من خ���الل ال�ش���رتاء بالقدر الذي ت�شمح به اللتزامات الدولية التي تق���ع على عاتق الدولة املعنيَّة 

و�شريطة ورود ال�شيا�شات يف قانون تلك الدولة اأو يف لوائح ال�شرتاء لديها.

27- وم���ن الأمثلة على ال�شيا�ش���ات الجتماعية-القت�شادية يف املمار�شة العملية والأهداف التي 
عادًة ما يتمُّ ال�شعي اإىل حتقيقها وتنفيذها من خالل ال�شرتاء اإتاحُة املجال للم�شاركة املحلية, يف 
جمالت منها الت�شنيع واليد العاملة واملواد, واإمكانات التنمية القت�شادية التي تتيحها العطاءات, 
مب���ا فيها ال�شتثم���ارات املحلية اأو غريها من الأن�شطة التجارية, وت�شجي���ع العمالة والبتكار, ونقل 
التكنولوجي���ا وتنمية املهارات الإداري���ة والعلمية والعملية, وتطوير املن�ش���اآت ال�شغرية واملتو�شطة, 
واملن�شاآت اخلا�شة بالأقليات, واملنظمات الجتماعية ال�شغرية, والعناية بالفئات املحرومة, وذوي 
���ني, والأ�شخا�ض  الإعاق���ة, والتنمي���ة الإقليمية واملحلي���ة, والنهو�ض بحقوق امل���راأة وال�شباب وامل�شنِّ

ان الأ�شليني واجلماعات التقليدية. املنتمني اإىل فئات ال�شكَّ

ة مواد  28- وي�شم���ح القان���ون النموذج���ي بانته���اج ال�شيا�ش���ات املذك���ورة ح�شبم���ا ي���رد يف ع���دَّ
ل. وَت���رُد الأح���كام الرئي�شي���ة به���ذا ال�ش���اأن يف امل���واد م���ن 8 اإىل 11. وه���ي جتيز  يف الف�ش���ل الأوَّ
للجهة امل�شرتي���ة, يف ظ���روف حم���دودة وم���ن اأج���ل حتقي���ق غر����ض واحد ه���و تعزي���ز ال�شيا�شات  
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دين املحليني )يف الفقرة )1(  الجتماعية-القت�شادي���ة للحكومة, ح�شر نطاق ال�ش���رتاء يف املورِّ
من امل���ادة 8(, وفر����ض ح���دٍّ اأدنى م���ن متطلَّبات التاأهي���ل فيما يتعل���ق بال�شيا�ش���ات الجتماعية-
د من توافر موؤهالت بيئيَّة  القت�شادية )يف املادة 9(. وجتيز املادة 9 للجهة امل�شرتية �شراحًة التاأكُّ
والوفاء مبعايري اأخالقية وغريها من املعايري التي قد ت�شمل املتطلَّبات املتعلقة باملمار�شات التجارية 
امل�شروعة. وبو�شع اجلهة امل�شرتية, بدًل من ذلك اأو اإ�شافًة اإىل ذلك, فر�ض حدٍّ اأدنى من املتطلَّبات 
بخ�شو����ض تل���ك ال�شيا�شات, وهو ما م���ن �شاأنه )يف جمل���ة معايري اأخرى( حتديد م���دى ا�شتيفاء 
م لل�شروط املطلوبة )يف املادة 10(, وميكنها و�شع معايري للتقييم تاأخذ يف احل�شبان  العر�ض املقدَّ
المتث���ال لل�شيا�ش���ات الجتماعية-القت�شادية مبا يتجاوز احلدَّ الأدن���ى املطلوب )يف املادة 11(. 
واأخريًا, ميكن تربير ا�شتخدام ال�شرتاء من م�شدر واحد مبوجب الفقرة )5( )ه( من املادة 30 

باحلاجة اإىل انتهاج �شيا�شة اجتماعية-اقت�شادية معيَّنة.

ل اأحكام الفقرة )1( م���ن املادة 8 ا�شتثناًء من القاعدة العام���ة التي ُي�شمح مبوجبها  29- وت�ش���كِّ
دي���ن واملقاول���ني امل�شارك���ة يف اإج���راءات ال�ش���رتاء دون اعتب���ار للجن�شي���ة. )ُي�شمح مبوجب  للمورِّ
الفقرة )2( من املادة 8 من القانون النموذجي باحلدِّ من امل�شاركة لأ�شباب اأخرى؛ مثل تخ�شي�ض 
ف والإفراط يف  م�شاريع لذوي الإعاق���ة(. وُيق�شد من القاعدة العامة تعزيز ال�شفافية ومنع التع�شُّ
ذ بوا�شطة عدد من الأحكام, منها على �شبيل املثال: اتِّخاذ  احل���دِّ م���ن امل�شاركة الأجنبية, وهي ُتنفَّ
ل الأوَّيل اأو  ح للتاأهُّ اإج���راءات ل�شمان توجيه دعوات امل�شاركة يف اإجراءات ال�شرتاء ودعوات الرت�شُّ
الع عليها وفهمها  دون ومقاولون عل���ى ال�شعيد الدويل من الطِّ ن مورِّ لالختي���ار الأوَّيل بحيث يتمكَّ
)الفق���رة )2( من امل���ادة 18 والفقرة )2( من املادة 33(؛ وتعلن اجله���ة امل�شرتية, عند التما�شها 
دين اأو املقاولني يف اإج���راءات ال�شرتاء, ما اإذا كان���ت امل�شاركة حمدودة  ة م�شارك���ة املورِّ ل م���رَّ لأوَّ
الع العام من �شجل اإجراءات  ن اجلزء املفتوح لالطِّ )الفق���رة )3( من املادة 8(؛ وينبغي اأْن يت�شمَّ
ال�ش���رتاء بيان���ًا بالأ�شب���اب والظروف الت���ي ا�شتندت اإليها اجله���ة امل�شرتية يف قراره���ا احلدَّ من 
امل�شارك���ة )الفقرة )4( من املادة 8 والفقرتان )1( )د( و)2( من املادة 25(؛ ويتعنيَّ على اجلهة 
الع على اأ�شباب حّدها من امل�شاركة )الفقرة )5(  امل�شرتية اأْن تتيح لأيِّ �شخ�ض, عند الطلب, الطِّ

من املادة 8(.

30- ويعربَّ عن القاعدة العامة اأي�شًا يف الأحكام ال�شريحة الواردة يف املواد من 9 اإىل 11, التي 
ُظ���ر التمييز بوا�شطة �شروط التاأهيل اأو معايري الفح����ض اأو التقييم. فالفقرة )6( من املادة 9  حَتْ
دين اأو  تن����ضُّ عل���ى األَّ "تفر�ض اجله���ة امل�شرتية", رهن���ًا باأحكام امل���ادة 8, "ب�شاأن موؤه���الت املورِّ
دي���ن اأو املقاولني اأو فيما بينهم اأو  املقاول���ني اأيَّ معي���ار اأو ا�شرتاط اأو اإجراء مُيثِّل متييزًا جتاه املورِّ
جت���اه فئات منهم, اأو ل ميكن ت�شويغ���ه مو�شوعّيًا". وتن�ضُّ القواعد املتعلقة بو�شف ال�شيء مو�شوع 
���ه ل ُي�شتخَدم, رهنًا اأي�ش���ًا باأحكام املادة 8, اأيُّ و�شف لل�ش���يء مو�شوع ال�شرتاء  ال�ش���رتاء على اأنَّ
دي���ن اأو املقاولني يف اإجراءات ال�شرتاء اأو �ُشُبل و�شولهم اإليها, مبا يف  د م�شاركة املورِّ ميك���ن اأْن يقيِّ

ذلك اأيُّ تقييد ي�شتند اإىل اجلن�شية )الفقرة )2( من املادة 10(.
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31- وت���رد اإج���راءات اأخ���رى ترم���ي اإىل �شم���ان ال�شفافي���ة يف عملي���ات ال�شرتاء فيم���ا تتطلبه 
متام���ًا  اللتما����ض  وثائ���ق  يف  اجتماعية-اقت�شادي���ة  معاي���ري  اإي���راد  م���ن  و49  و47  امل���واد 39 
م���ة  كم���ا ه���و ال�ش���اأن بالن�شب���ة ملعاي���ري اأخ���رى فيم���ا يتعل���ق بالتاأهي���ل وفح����ض العرو����ض املقدَّ

وتقييمها.

 منح اأف�شليات على اأ�شا�ض اجلن�شية اأو من�شاأ ال�شيء
مو�شوع ال�شرتاء

ائع���ة لنتهاج �شيا�ش���ات اجتماعية-اقت�شادي���ة وتنفيذها من خالل  32- من ب���ني الأ�شاليب ال�شَّ
دين اأو مقاول���ني على اأ�شا����ض جن�شيتهم اأو من�ش���اأ ال�شيء  ال�ش���رتاء العموم���ي منُح اأف�شلي���ات ملورِّ
دي���ن اأو املقاولني املحلي���ني اأو لل�شلع  مو�ش���وع ال�ش���رتاء. وع���ادًة م���ا مُتنح ه���ذه الأف�شلي���ات للمورِّ
دي���ن اأو مقاولني  اأو اخلدم���ات املنتج���ة اأو املتاح���ة حملّيًا, غ���ري اأنَّ نطاقها ق���د يتَّ�ش���ع لي�شمل مورِّ
من جن�شي���ات اأخ���رى كذل���ك. فعل���ى �شبي���ل املث���ال, ميك���ن احل�ش���ول عل���ى الأم���وال امل�شتخدمة 
يف ال�ش���رتاء من اتف���اق ثنائي ب�شاأن معونة م�شروط���ة, وهو اتفاق قد ي�شرتط ب���اأْن يكون ال�شرتاء 
دي���ن اأو مقاول���ني م���ن البل���د املان���ح. وباملثل, ميك���ن اإقرار القي���ود املفرو�شة عل���ى اأ�شا�ض  من مورِّ
ع���ات اإقليمي���ة للتكامل القت�ش���ادي ُتعاِمل  اجلن�شي���ة, الت���ي قد تك���ون ناجتة مثاًل ع���ن وجود جتمُّ
دين  ع���ات معاملًة متاثل معامل���ة املورِّ دي���ن واملقاول���ني من دول اأخ���رى اأع�شاء يف تل���ك التجمُّ املورِّ
���ا يفر�شه جمل�ض الأمن  واملقاول���ني على ال�شعيد الوطن���ي, وميكن كذلك اإقرار القيود الناجتة عمَّ
 التابع لالأمم املتحدة من جزاءات. وقد راعت اللجنة هذه الإمكانيات جميعها عند �شياغة القانون

النموذجي.

ح اأعاله, فاإنَّ اأحكام  33- ولئن كانت اأحكام املادة 8 تنطبق على جميع اأنواع ال�شرتاء, كما هو مو�شَّ
امل���ادة 11 جتي���ز اأي�شًا للجهة امل�شرتية ا�شتخ���دام الطريقة امل�شار اإليها با�ش���م "هام�ض التف�شيل" 
دي���ن ومقاول���ني حمليني. فالقان���ون النموذج���ي يزّود القان���ون الدول���ة امل�شرتعة من  ل�شال���ح مورِّ
خ���الل ه���ذه الطريق���ة باآلي���ة لتحقي���ق التوازن ب���ني هدفني هم���ا امل�شارك���ة الدولي���ة يف اإجراءات 
ال�ش���رتاء وتعزي���ز القدرات املحلية, م���ن دون اللجوء اإىل عمليات ا�شرتاء حملي���ة �شرفة. وي�شمح 
دي���ن واملقاولني املحلي���ني القادرين على القرتاب  هام����ض التف�شيل للجه���ة امل�شرتية مبعاملة املورِّ
م���ن الأ�شعار التناف�شية الدولي���ة معاملًة تف�شيليًة مع عدم الكتفاء با�شتبع���اد املناف�شني الأجانب. 
د اأو  م من �شركة حملية باعتبارها املورِّ وي�شمح هام�ض التف�شيل للجهة امل�شرتية باختيار عر�ض مقدَّ
م )اأو �شعره مقرتنًا بدرجات تقييم  املق���اِول الفائز عندما يكون الفرق بني �شعر ذلك العر�ض املقدَّ
م الأدنى �شع���رًا اأو الأكرث مزايا على العم���وم مْنَدرجًا �شْمن نطاق   ج���ودة النوعي���ة( والعر�ض املقدَّ

هام�ض التف�شيل.
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ية )ج( املعلومات ال�شرِّ

ية"  34- ت�شمح اأحكام القانون النموذجي, كما ُيالَحظ يف الق�شم املعنون "حماية املعلومات ال�سرِّ
ية.  ل من هذا الدليل, با�شتثناءات من اآليات ال�شفافية من اأجل حماية املعلومات ال�شرِّ يف اجلزء الأوَّ
ية" نف�شها يف الفقرة )1( من املادة 2 وُتناَق�ض  ف عبارة "ال�شرتاء املنطوي على معلومات �شرِّ وتعرَّ
ية" هو  يف التعليـــق علـــى ذلـــك التعريـــف. ووفقًا للتعري���ف, فاإنَّ املراد مب�شطلح "املعلوم���ات ال�شرِّ
ية وفقًا لقانونها الوطني, واملعنى  دها الدولة امل�شرتعة بو�شفها معلوم���ات �شرِّ املعلوم���ات التي حُتدِّ
الع عليها, مبقت�شى القوانني اأو اللوائح,  املفه���وم منها يف الغالب هو اأنَّها املعلومات التي يكون الطِّ
ن���ة من الأ�شخا�ض. ول يقت�ش���ر هذا امل�شطلح, وما يت�ش���ل به من اإبداء  مق�ش���ورًا على فئات معيَّ
ي���ة" اأكرث من غريها,  املرون���ة, على ال�ش���رتاء يف القطاعات التي ت�شاَدف فيه���ا "املعلومات ال�شرِّ
كم���ا ه���و احلال يف قطاعي الأم���ن والدفاع الوطنيني, بل ي�شم���ل اأي�شًا ال�ش���رتاء يف اأيِّ قطاع اآخر 
ا�شة وبع����ض امل�شائل الطبية(. وجتدر  مُتن���ح فيه احلماية للمعلوم���ات )مثل ت�شميم املرافق احل�شَّ
ل للجه���ة امل�شرتية اأيَّ �شالحي���ة تقديرية لتو�شي���ع نطاق تعريف  الإ�ش���ارة اإىل اأنَّ الأح���كام ل تخ���وِّ
ية يف هذه احلالة  طط. )وينبغي املقابلة بني املعلومات ال�شرِّ ية", وذلك تفاديًا لل�شَّ "املعلومات ال�شرِّ

ية الأعم التي ت�شملها احلماية مبوجب املادة 24(. واملعلومات ال�شرِّ

خ���اذ تدابري خا�شة وفر����ض متطلَّباٍت  35- ول تنطب���ق ال�شلط���ة املمنوح���ة للجه���ات امل�شرتية لتِّ
ية, مبا يف ذلك منح اإعف���اءات من اإف�شاء املعلومات, �شوى  خا�ش���ة م���ن اأجل حماية املعلومات ال�شرِّ
بالقدر الذي ت�شمح به لوائح ال�شرتاء اأو غريها من الأحكام القانونية يف الدولة امل�شرتعة. ويطبَّق 
د اجلهة امل�شرتية,  ا�ش���رتاط النظ���ر يف كل حالة على حدة مبوج���ب املادة 7, التي تق�شي باأْن حت���دِّ
ية, ما يْلَزم من  ة امل�شاركة يف عمليات ال�شرتاء املنطوية على معلومات �شرِّ ل م���رَّ عندم���ا تلتم�ض لأوَّ
ة تلك التدابري.  تداب���ري وا�شرتاطات ل�شمان حماي���ة تلك املعلومات على امل�شتوى املطل���وب, وماهيَّ
رات ذلك  ج���ل مربِّ خ���اذ هذه اخلط���وات, اأْن تبنيِّ يف ال�شِّ ويج���ب عل���ى اجله���ة امل�شرتية, يف حال اتِّ
مبوج���ب الفق���رة )1( )ت( م���ن امل���ادة 25, اأْي اأنَّ الغر�ض من ه���ذه ال�شمان���ات هو كفالة اإيالء 
العتبار الواجب للمغزى الذي ميكن اأْن تنطوي عليه ال�شتثناءات, واأنَّ اجلهة امل�شرتية )التي تبتُّ 
يف مدى كفاية الأ�شب���اب الداعية اإىل ال�شتثناء من املتطلَّبات العادية بخ�شو�ض ال�شفافية( ميكن 

ر الإجراءات التي تتَّخذها. ح وتربِّ اأْن تو�شِّ

36- وت�شم���ل الأمثلة على التدابري الت���ي ميكن اللجوء اإليها احلمايَة م���ن اإف�شاء بع�ض املعلومات 
ج���ل مبوجب الفقرة )4( م���ن املادة 25 والفق���رة )3( )ب( من امل���ادة 7, اللتني  ال���واردة يف ال�شِّ
ية عند حتديد و�شيلة الت�شالت  جتيزان للجهة امل�شرتية اإدراج حكٍم خا�ضٍّ بحماية املعلومات ال�شرِّ
دين واملقاولني  . ويجوز للجهة امل�شرتية اأي�ش���ًا اأْن تفر�ض على املورِّ و�شكله���ا يف اإجراء ا�شرتاء معنيَّ
ي���ة مبوجب الفقرة )4( من  واملقاول���ني من الباطن ا�شرتاطات ته���دف اإىل حماية املعلومات ال�شرِّ

املادة 24.
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37- وم���ع ذلك, ُيفَر�ض مبوجب خمتلف اأجزاء القانون النموذجي الأخُذ ببع�ض اآليات ال�شفافية 
ية. اإْذ يجب عل���ى وجه اخل�شو�ض اأْن تبنيِّ وثائق  يف عملي���ات ال�ش���رتاء املنطوية على معلومات �شرِّ
ية )انظر, على  الع فيه عل���ى القانون املتعلق باملعلوم���ات ال�شرِّ ���ع الذي ميكن الطِّ اللتما����ض املو�شِ
�شبيل املث���ال, الفقرة )ر( من املادة 39, والفقرة )4( )و( من امل���ادة 47, والفقرة )5( ‘1’ من 

املادة 49, والفقرة )1( )ف( من املادة 53(.

باء- التعليق على كلِّ مادة على حدة

املادة 1-  نطاق النطباق

الغر����ض من املادة 1 هو حتديد نطاق انطباق القانون النموذجي. وي�شمل هذا القانون جميع اأنواع 
عة الوا�شعة من  ال�ش���رتاء العمومي, وف���ق تعريف هذا امل�شطلح يف املادة 2 منه. واملجموع���ة املتنوِّ
الإج���راءات املتاح���ة مبوجب القان���ون النموذجي من اأج���ل التعاُمل مع خمتلف احل���الت التي قد 
تن�ش���اأ يف جم���ال ال�شرتاء العمومي جتعل من غ���ري ال�شروري ا�شتبعاد تطبي���ق القانون النموذجي 
عل���ى اأيٍّ م���ن القطاع���ات القت�شادية يف الدول���ة امل�شرتعة. ويحت���وي عدد من امل���واد يف خمتلف 
اأج���زاء القان���ون النموذجي على اأحكام ُيق�شد بها ا�شتيعاب عملي���ات ال�شرتاء التي تطرح م�شائل 
ية.  ا�ش���ة عل���ى وج���ه اخل�شو�ض, م���ن قبيل عملي���ات ال�ش���رتاء املنطوية عل���ى معلوم���ات �شرِّ ح�شَّ
مة هذا  ل م���ن هذا الدلي���ل ويف مقدِّ يـــة يف اجل���زء الأوَّ )انظ���ر مناق�ســـة م�ساألـــة املعلومـــات ال�سرِّ
 الف�ش���ل اأعاله؛ وانظ���ر اأي�شًا التعلي���ق على الفقرة )1( م���ن املادة 2 وامل���ادة 7 والفقرة )4( من 

املادة 24 اأدناه(.

املادة 2-  التعاريف

ف يف بداية القانون النموذجي م�شطلحات يكرث ا�شتخدامها  1- الغر����ض من املادة 2 هو اأْن تعرِّ
���ى ا�شتكمال التعليق على هذه املادة مب�شرد,  يف ه���ذا القانون ت�شهياًل لقراءة الن�ضِّ وفهمه. ويتوخَّ

مة هذا الف�شل اأعاله. كما ُيالَحظ يف مقدِّ

مات الرئي�شية للمناق�شة  2- وي�شمل تعريف "املناق�شة الإلكرتونية" )التعريف )ف(( جميع ال�شِّ
الإلكرتوني���ة, وخ�شو�شًا كونها جُترى بوا�شطة الت�ش���ال احلا�شوبي املبا�شر. ويرمي هذا التعريف 
م اأنواع املناق�شات الأخرى حتى لو جاز  الف�شفا����ض اإىل التاأكيد على اأنَّ القانون النموذجي ل ينظِّ
ح يف  ا�شتخدامه���ا يف ممار�ش���ات ال�شرتاء العموم���ي لدى بع�ض الوليات الق�شائي���ة, كما هو مو�شَّ

مة الف�شل ال�شاد�ض اأدناه. مقدِّ

3- وامل���راد با�شتخ���دام كلم���ة "احتي���از" يف تعريف "ال�ش���رتاء" )التعريف )ج(( ه���و ا�شتيعاب 
عملي���ات ال�شراء والإيجار ال�شرائي وال�شتئجار اأو التاأجري مع خيار ال�شراء لحقًا اأو بدونه. وي�شري 
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التعري���ف اأي�ش���ًا اإىل ال�شلع والإن�شاءات واخلدمات, واإْن كان القان���ون النموذجي ل ي�شرتط اإجراء 
���ه ل ين�ضُّ على طرائق ا�شرتاء خمتلفة لكلٍّ  ل �شلعًا واإن�شاءات وخدمات, لأنَّ ت�شني���ف دقيق ملا ي�شكِّ
منه���ا. وي�شتخ���دم القانون النموذجي م�شطل���ح "ال�شيء مو�شوع ال�شرتاء" لالإ�ش���ارة اإىل ما يراد 
ة بني ال�شلع والإن�شاءات واخلدمات. غري اأنَّ بع�ض  ر التمييز بدقَّ ا�شرتاوؤه, وكذلك لأنَّه كثريًا ما يتعذَّ
ح يف التعليـــق على الق�شم  طرائ���ق ال�ش���رتاء يف اإطار القان���ون النموذجي قد تكون, كما ه���و مو�شَّ
ل م���ن الف�ش���ل الثاين من القانون النموذج���ي, اأَن�شَب ل�شرتاء اخلدمات مث���اًل مقارنًة بال�شلع  الأوَّ
والإن�ش���اءات. وق���د تلجاأ ال���دول امل�شرتعة عادًة اإىل ت�شني���ف دقيق واإر�شادات عام���ة. واإذا رغبت 
الدولة امل�شرتعة يف موا�شلة الأخذ بهذا النَّهج يف الت�شنيف, فاإنَّه ينبغي جلهاز ال�شرتاء العمومي 
اأو لأيِّ هيئ���ة اأخ���رى التاأكد م���ن اأنَّ القانون ي�شمح بذل���ك واأنَّ الت�شنيف مت���اح جلميع م�شتخدمي 

النظام املحتملني.

دين اأو املقاولني يف تعريف "عقد ال�شرتاء"  4- واملراد با�شتخدام �شيغة اجلمع لالإ�شارة اإىل املورِّ
اأة نتيجًة لإجراءات ال�شرتاء نف�شها.  )التعريف )م(( اأْن ت�شمل, يف جملة اأمور, اإر�شاء عقود جمزَّ
دين اأو  فعل���ى �شبيل املث���ال, تن�ضُّ املادة 39 )ز( من القان���ون النموذجي على جواز ال�شم���اح للمورِّ
املقاول���ني بتق���دمي عطاءات ب�شاأن جزء فح�ش���ب من ال�شيء مو�شوع ال�ش���رتاء. ويف هذه احلالت, 
ة  ا اإىل اإبرام عدَّ د اأو مق���اِول واحد واإمنَّ ل تف�ش���ي اإج���راءات ال�شرتاء اإىل اإبرام عقد واحد مع مورِّ
دي���ن اأو مقاولني. وُيق�ش���د بعبارة "يف نهاي���ة اإجراءات ال�ش���رتاء" الواردة يف  ة مورِّ عق���ود م���ع عدَّ
التعري���ف نف�شه ا�شتيعاب اإبرام عق���ود ال�شرتاء مبوجب اإجراء اتفاق اإط���اري ل اإر�شاء التفاقات 

الإطارية.

ية"  ية" يف تعريف "ال�شرتاء املنطوي عل���ى معلومات �شرِّ 5- وامل���راد مب�شطلح "املعلوم���ات ال�شرِّ
ية مبقت�شى القان���ون الوطني ذي ال�شلة يف الدولة  )التعري���ف )ه(( الإ�ش���ارُة اإىل املعلومات ال�شرِّ
ي���ة" يف كثري من الوليات الق�شائية, كما ُيالَحظ  امل�شرتع���ة. واملق�شود مب�شطلح "املعلومات ال�شرِّ
���الع عليها, مبقت�شى تفوي�ض مينحه القانون,  ر الطِّ م���ة هذا الف�شل, املعلومات التي ُيق�شَ يف مقدِّ
نة م���ن الأ�شخا�ض. واحلاجة اإىل التعاُمل مع هذا الن���وع من املعلومات يف ال�شرتاء  عل���ى فئات معيَّ
ية" اأكرث من غريها, مثل قطاعي  قد ل تن�ش���اأ فقط يف القطاعات التي ت�شي���ع فيها "املعلومات ال�شرِّ
الأم���ن والدف���اع الوطنيني, بل كذلك يف اأيِّ قطاع اآخر ميكن اأْن ياأذن فيه القانون بحماية معلومات 
ا�شة على �شبيل  ن���ة من الإف�شاء, مثل قط���اع ال�شحة )يف حالة البحوث والتجارب الطبية احل�شَّ معيَّ
املث���ال(. وُي�شتخَدم هذا امل�شطلح يف القانون النموذجي يف الأحكام التي تن�ضُّ على اتِّخاذ تدابري 
خا�ش���ة حلماية هذا الن���وع من املعلومات, وخ�شو�ش���ًا ال�شتثناءات من اإف�ش���اء املعلومات وغريها 
م���ن �ش���روط ال�شفافية. ونظرًا لحتمال ال�شط���ط يف ال�شتثناءات من تلك ال�ش���روط, فاإنَّ القانون 
ية",  ل للجه���ة امل�شرتي���ة اأيَّ �شالحية تقديرية لتو�شي���ع نطاق "املعلوم���ات ال�شرِّ النموذج���ي ل يخوِّ
ية" على م�شتوى القوانني  ى بالتنظيم الرقابي للم�شائل املتعلقة بالتعاُمل مع "املعلومات ال�شرِّ ويو�شَ
الت�شريعي���ة �شمانًا لتمحي�شها كما يْل���َزم من جانب ال�شلطة الت�شريعية. وُي�شتكمل التعريف, حيثما 
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ج���ل امل�شتندي  ُي�شتخ���َدم يف القان���ون النموذج���ي, بال�ش���رتاط ال���وارد يف امل���ادة 25 املتعلقة بال�شِّ
جل كلُّ املتطلَّبات املفرو�ش���ة اأثناء اإجراءات  لإج���راءات ال�شرتاء والذي يق�شي باأْن ُت���ْدَرج يف ال�شِّ

ية. ال�شرتاء حلماية املعلومات ال�شرِّ

6- وفيما يتعلَّق بتعريف "اجلهة امل�شرتية" )التعريف )ط((, فاإنَّ الق�شد الأ�شا�شي من القانون 
النموذج���ي هو اأْن ي�شمل ال�شرتاء ال���ذي تتولَّه الوحدات احلكومية وغريه���ا من كيانات ومن�شاآت 
ا م�شاأل���ة طبيعة هذه الكيان���ات فتختلف م���ن دولة اإىل اأخ���رى باختالف توزيع  القط���اع الع���ام. اأمَّ
ال�شالحي���ات الت�شريعي���ة فيم���ا ب���ني خمتل���ف امل�شتوي���ات احلكومي���ة. وتبع���ًا لذل���ك, فاإنَّ الفقرة 
ف م�شطلح "اجلهة امل�شرتي���ة", تطرح خيارين ب�ش���اأن امل�شتويات  الفرعي���ة )ط( ‘1’, الت���ي تع���رِّ
ل ُيدرج يف نطاق القانون النموذجي جميع الإدارات  احلكومي���ة التي يتعنيَّ ا�شتيعابها. فاخليار الأوَّ
والهيئ���ات والأجه���زة احلكومية و�شواه���ا من الوحدات املوج���ودة داخل الدول���ة امل�شرتعة, التابعة 
للحكوم���ة املركزية وكذل���ك للوحدات الإداري���ة الفرعية, الإقليمي���ة منها اأو املحلي���ة اأو احلكومية 
���ع اأْن تتبنَّى هذا اخلي���ار دول غري احتادي���ة ودول احتادية  الأخ���رى للدول���ة امل�شرتعة. وم���ن املتوقَّ
اه  ع اأْن تتبنَّ ا اخليار الثاين فم���ن املتوقَّ ق���ادرة على و�شع ت�شريعات لوحداته���ا الإدارية الفرعية. اأمَّ
دول ت�ش���رتع القان���ون النموذج���ي فيما يتعل���ق باأجه���زة احلكومة الوطني���ة فقط. وتن����ضُّ الفقرة 
ع نطاق انطب���اق القانون النموذجي  الفرعي���ة )ط( ‘2’ عل���ى اأنَّه يج���وز للدولة امل�شرتع���ة اأْن تو�شِّ
لي�شم���ل جهات ومن�ش���اآت معيَّنة ل تعترب جزءًا م���ن احلكومة اإذا كانت لديه���ا م�شلحة يف مطالبة 
تل���ك اجلهات بت�شي���ري عملية ال�شرتاء وفق���ًا للقانون النموذج���ي. وميكن للدول���ة امل�شرتعة, عند 
رت القيام بذل���ك, مراعاة   حتدي���د اأيٍّ م���ن هذه اجله���ات �شتك���ون م�شمولًة بالقان���ون يف حال ق���رَّ

العوامل التالية:

م مبالغ كبرية م���ن الأموال العام���ة اإىل اجلهة املعنيَّة,  )اأ( م���ا اإذا كان���ت احلكومة تق���دِّ
���ر اأيَّ نوٍع من اأنواع ال�شمانات لكفالة قيام اجله���ة بت�شديد ما عليها مبوجب عقد ال�شرتاء,  اأو توفِّ

اأو تدعم بطريقة اأخرى التزامات اجلهة امل�شرتية مبقت�شى العقد؛

)ب(  م���ا اإذا كانت احلكومة تدير اأو تراقب تلك اجله���ة اأو ما اإذا كانت احلكومة ت�شرتك 
يف اإدارتها اأو مراقبتها؛

)ج(   ما اإذا كانت احلكومة متنح تلك اجلهة ترخي�شًا ح�شرّيًا اأو احتكارًا اأو �شبه احتكاٍر 
مها؛ لبيع ال�شلع التي تبيعها اجلهة اأو لتوفري اخلدمات التي تقدِّ

)د(    م���ا اإذا كان���ت تل���ك اجله���ة م�شوؤولة اأم���ام احلكوم���ة اأو خزانة الدولة ع���ن الأرباح 
قها؛ التي حتقِّ

���ق على عمليات  )ه(   م���ا اإذا كان ل���دى الدول���ة اأيُّ اتف���اق دويل اأو الت���زام دويل اآخر ُيطبَّ
ال�شرتاء التي تقوم بها تلك اجلهة؛
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)و(  م���ا اإذا كان���ت تلك اجله���ة قد اأُن�شئ���ت مبوجب اإج���راٍء قانوين خا�ضٍّ به���دف القيام 
باأن�شط���ة ترم���ي اإىل حتقيق هدف ع���ام مبوجب القانون وم���ا اإذا كان القانون الع���ام ال�شاري على 

العقود احلكومية ينطبق على عقود ال�شرتاء التي تربمها تلك اجلهة.

7- وميك���ن, كما يالَح���ظ يف الق�شم املعنون "م�سرتيـــات جمموعات من اجلهـــات امل�سرتية ..." 
ل من هذا الدليل, اأْن تتوىلَّ ال�شرتاء جمموعات اأو احتادات من اجلهات امل�شرتية,  يف اجل���زء الأوَّ
مب���ا يف ذلك جمموعات اأو احتادات م���ن دول خمتلفة, وميكن اعتباره���ا جمتمعًة "جهة م�شرتية" 
ة" اإدارات وهيئات واأجهزة  واح���دة. وتعريف "اجلهة امل�شرتية", الذي ي�شري بوجه خا����ض اإىل "عدَّ
ن���ة, يراد منه اإذن  ووح���دات اأخ���رى اأو �ُشعب فرعية فيها دون الإ�ش���ارة اإىل الرتباط باأيِّ دولة معيَّ
و�ش���ع م�شارك���ة تلك املجموع���ات اأو الحت���ادات, يف �شياقات منه���ا �شياق ال�شرتاء عل���ى ال�شعيد 

الدويل, بعني العتبار.

8- ولي�ض امل���راد بتعريف ال�سيا�ســـات الجتماعية-القت�سادية )التعري���ف )ي((, كما يالَحظ 
مة ه���ذا الف�شل  ل من ه���ذا الدليل ويف مقدِّ يف مناق�ش���ة ه���ذه ال�شيا�شات ال���واردة يف اجل���زء الأوَّ
دة يف قانون الدولة امل�شرتعة اأو يف  اأع���اله, اأْن يك���ون مفتوحًا, بل اأْن ي�شمل ح�شرًا ال�شيا�شات املحدَّ
ة من اللوائح الدولية مثل تداب���ري مكافحة الإرهاب اأو ُنُظم  لوائ���ح ال�شرتاء, وال�شيا�ش���ات امل�شتمدَّ
اجلزاءات التي يفر�شها جمل�ض الأمن التابع لالأمم املتحدة. والغر�ض من هذه الأحكام هو �شمان 
دة من ِقبل اجلهة امل�شرتية على اأ�شا�ض  اأْن تكون ال�شيا�شات الجتماعية-القت�شادية: )اأ( غري حمدَّ
ق���ة يف جميع امل�شرتي���ات احلكومية, بحيث ميكن تب���نيُّ تكاليفها  كل حال���ة عل���ى حدة, و)ب( مطبَّ
ل القانون لهيئة اأو اأكرث �شالحية اإ�شدار �شيا�شات اجتماعية-اقت�شادية  ومنافعه���ا. ويجوز اأْن يخوِّ
يف الدولة امل�شرتعة. وينبغي اأْن تفر�ض القواعُد املتعلقة بتطبيق تلك ال�شيا�شات ال�شوابَط املالئمة 
عل���ى اجله���ات امل�شرتية, وخ�شو�شًا عن طريق حظر اعتم���اد ال�شيا�شات على اأ�شا�ض كل حالة على 
حدة وفق ال�شالحية التقديرية للجهة امل�شرتية, على اعتبار اأنَّ تلك ال�شيا�شات تف�شح املجال اأمام 
اإ�ش���اءة ال�شتعم���ال وال�شطط عن طري���ق املح�شوبية مثاًل. ويف هذا ال�شي���اق, انظر املواد من 8 اإىل 
دين اأو  ���ذ ملنح مزايا للمورِّ 11 والتعليـــق عليهـــا ب�شاأن ا�شتخ���دام هذه ال�شيا�شات, التي عادًة ما ُتنفَّ

املقاولني الوطنيني.

9- ويف نهاي���ة تعريف "ال�شيا�شات الجتماعية-القت�شادية", مُتنح الدولة امل�شرتعة خيار اإدراج 
قائمة اإي�شاحية بال�شيا�ش���ات الجتماعية-القت�شادية املنطبقة فيها. وُي�شار اإىل اأنواع ال�شيا�شات 
الت���ي ت�شاَدف يف املمار�ش���ة العملية والتي ميكن ال�شتناد اإليها يف اإع���داد تلك القائمة يف مناق�شة 
مة هذا الف�شل اأع���اله. وجتدر الإ�شارة اإىل  ال�شيا�ش���ات الجتماعية-القت�شادي���ة الواردة يف مقدِّ
ر مبرور الزم���ن والقائمُة اإىل تقاُدم حت���ى لو اأُريد له���ا اأْن تكون �شاملة.  اأنَّ تل���ك ال�شيا�ش���ات تتطوَّ
ى ب���اأْن تبقى القائمة اإي�شاحية لتفادي احلاجة اإىل حتدي���ث القانون كلما طراأ تغيري  ولذل���ك, يو�شَ

على ال�شيا�شات الجتماعية-القت�شادية للدولة امل�شرتعة.
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10- وامل���راد بتعري���ف "اللتما����ض" )التعري���ف )و(( متيي���ز "اللتما����ض" ع���ن "الدع���وة اإىل 
امل�شارك���ة يف اإج���راءات ال�ش���رتاء". فالعبارة الأخ���رية اأو�شع نطاق���ًا, لأنَّها قد ت�شم���ل الدعوة اإىل 
���ل الأوَّيل )مبقت�ش���ى امل���ادة 18( اأو الدع���وة اإىل الختي���ار الأوَّيل )مبقت�ش���ى امل���ادة 49(.  التاأهُّ
ويختل���ف معن���ى "اللتما�ض" م���ن طريقة ا�شرتاء اإىل اأخ���رى. ففي املناق�شات, ينط���وي اللتما�ض 
عل���ى الدعوة اإىل تقدمي عط���اءات )يف املناق�شة املفتوحة واملناق�شة عل���ى مرحلتني تكون الدعوة 
ه الدعوة يف املناق�شة املحدودة اإىل جمموع���ة حمدودة(؛ ويف اإجراءات طلب  عام���ة, يف ح���ني ُتوجَّ
هة اإىل  القرتاح���ات, ينط���وي اللتما�ض على دعوة اإىل تق���دمي اقرتاحات )قد تكون عام���ة اأو موجَّ
جمموع���ة حمدودة(؛ ويف املفاو�ش���ات التناف�شية, ينطوي اللتما�ض عل���ى دعوة جمموعة حمدودة 
اإىل الدخ���ول يف مفاو�ش���ات؛ ويف طل���ب عرو�ض الأ�شع���ار, ينطوي اللتما�ض عل���ى توجيه طلب اإىل 
جمموع���ة حمدودة عل���ى األَّ يقلَّ ع���دد املدعّوين ع���ن ثالث���ة؛ ويف املناق�شة الإلكرتوني���ة كطريقة 
لي���ة لتقدير م���دى ا�شتجابته���ا للمتطلَّبات اأو  ا�ش���رتاء قائم���ة بذاتها, حي���ث ُتطلب العط���اءات الأوَّ
لية )الدعوة عامة كما هو احلال يف املناق�شة  تقييمها, يبداأ اللتما�ض بدعوة لتقدمي العطاءات الأوَّ
املفتوح���ة(؛ ويف احلالت الأقل تعقيدًا م���ن املناق�شة الإلكرتونية كطريقة ا�ش���رتاء قائمة بذاتها, 
لي���ة اأو تقييمها, يت���ّم اللتما�ض بعد افتت���اح املناق�شة  والت���ي ل تنط���وي على تقدي���ر العطاءات الأوَّ
موا عطاءات؛ ويف ال�ش���رتاء من م�شدر واحد,  عندم���ا ُيطل���ب من امل�شاركني يف املناق�ش���ة اأْن يقدِّ
د اأو مقاِول واح���د بتقدمي عر�ض اأ�شع���ار اأو اقرتاح.  ه اإىل م���ورِّ ينط���وي اللتما����ض على طل���ب موجَّ
 وي���رد �ش���رٌح ملفهوم���ي اللتما�ض "العام غ���ري املحدود" و"املبا�ش���ر" يف التعليق عل���ى الق�شم الثاين 

من الف�شل الثاين.

م���ات الأ�شا�شية  11- وتعري���ف "وثيقة اللتما����ض" )التعريف )�ض(( ه���و تعريف عام ي�شمل ال�شِّ
���ِدر اجله���ة امل�شرتية تل���ك الوثائق التي  لوثائ���ق التما����ضِ امل�شارك���ِة يف اأيِّ طريق���ة ا�ش���رتاء. وُت�شْ
تب���نيِّ اأح���كام ال�ش���رتاء املعن���ي و�شروط���ه. ويف بع����ض طرائ���ق ال�ش���رتاء, ُي�شتخ���َدم م�شطل���ح 
"وثيقة اللتما����ض" وَترُد م�شطلح���ات بديلة يف البع�ض الآخر. فعلى �شبي���ل املثال, ُي�شار يف اأحكام 

مة لإج���راءات طل���ب القرتاح���ات اإىل "طلب اقرتاح���ات" يحتوي على  القان���ون النموذج���ي املنظِّ
معلوم���ات اللتما�ض. وبغ����ض النظر عن امل�شطلح امل�شتخَدم يف كل طريقة من طرائق ال�شرتاء يف 
القان���ون النموذجي, ت�شمل وثائق اللتما����ض كذلك اأيَّ تعديالت على الوثائق ال�شادرة يف البداية. 
وقد جُت���رى تلك التعديالت وفقًا للمادتني 14 و15 من القانون النموذجي؛ وجُترى كذلك مبقت�شى 
 اأح���كام الفقرة )4( من امل���ادة 48 يف املناق�شة على مرحلتني؛ ووفقًا للمادة 49 يف اإجراءات طلب 

القرتاحات املقرتن بحوار.

12- وعلى الرغم من اأنَّ القانون النموذجي ي�شتخدم عبارة "�شمانة العطاء" )التعريف )ك((, 
من���ًا اأنَّه ل يجوز طلب هذا الن���وع من ال�شمانات اإلَّ يف اإج���راءات املناق�شة.  فاإنَّ ذل���ك ل يعني �شِ
منًا اأنَّه ميكن للجهة امل�شرتية طلُب اأكرث م���ن �شمانة عطاء واحدة يف اأيِّ  كما ل يعن���ي التعري���ف �شِ
حة. وكما ه���و مبنيَّ اأدناه يف  عملي���ة ا�ش���رتاء معيَّنة تنطوي على تقدمي اقرتاح���ات اأو عطاءات منقَّ
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د �شمانات  ُظر املادة يف حدِّ ذاتها تعدُّ التعليق على املادة 17 التي تتناول �شمانات العطاءات, ل حَتْ
د" �شمانات  ح ال�شبب يف َثْنِي الأون�شيرتال عن "تعدُّ العطاءات يف العملية الواحدة. لكنَّ التعليق يو�شِّ

العطاءات يف اأيِّ عملية ا�شرتاء معيَّنة.

13- ول ت�ش���ري عب���ارة "غريها من اأح���كام قانون هذه الدول���ة", كما هي م�شتخَدم���ة يف املادة 2 
ويف اأح���كام اأخرى من القانون النموذج���ي, اإىل القوانني الت�شريعية فح�شب ب���ل اأي�شًا اإىل اللوائح 
التنفيذية وكذلك اإىل اللتزامات التعاهدية للدولة امل�شرتعة. ففي بع�ض الدول, تكفي اإ�شارة عامة 
اإىل "القان���ون" لتو�شيح اأنَّ الأمر يتعل���ق بجميع امل�شادر القانونية املذكورة اأعاله. ويف دول اأخرى, 
يْلَزم وجود اإ�شارة اأكرث تف�شياًل اإىل خمتلف امل�شادر القانونية لتو�شيح اأنَّ الأمر ل يتعلق بالقوانني 

الت�شريعية فقط.

 املادة 3-  اللتزامات الدولية على هذه الدولة فيما يت�شل بال�شرتاء
]والتفاقات احلكومية الدولية داخل ]هذه الدولة[[

1- الغر����ض م���ن هذه امل���ادة هو �شرح تاأث���ري املعاهدات الدولي���ة على تنفيذ القان���ون النموذجي 
عل���ى امل�شت���وى الوطني لأنَّ الدولة امل�شرتع���ة قد تكون خا�شعًة لتفاق���ات اأو التزامات دولية تتَّ�شل 
بال�ش���رتاء. فعلى �شبي���ل املثال, هناك عدد من الدول الأطراف يف اتف���اق منظمة التجارة العاملية 
املتعلق بال�شرتاء احلكومي )انظر الفقرة )8( من اجلزء الأوَّل من هذا الدليل(, كما اأنَّ اأع�شاء 
الحت���اد الأوروب���ي ُمْلَزمون بلوائح ال�ش���رتاء الواجبة التطبي���ق يف جميع اأنحاء الحت���اد. وباملثل, 
عات القت�شادية الإقليمية يف اأنحاء اأخرى م���ن العامل قد يخ�شعون لإر�شادات  فاإنَّ اأع�ش���اء التجمُّ
���ع الإقليمي الذي ينتمون اإليه. واإ�شاف���ًة اإىل ذلك, فقد و�شع العديد  قها التجمُّ ال�ش���رتاء التي يطبِّ
م  �شات الإقرا�ض الدولية والوكالت الوطنية لتمويل التنمية مبادئ توجيهية اأو قواعد تنظِّ من موؤ�شَّ
ية, يف اتفاقات القرتا�ض اأو التمويل  د البلدان املقرِت�شة اأو املتلقِّ عملية ال�شرتاء بتمويل منها. وتتعهَّ
املربم���ة م���ع تلك املوؤ�ش�شات وال���وكالت, باأْن تكون اإج���راءات ال�شرتاء بهذه الأم���وال متطابقًة مع 
املب���ادئ التوجيهية اأو القواعد اخلا�شة بتلك املوؤ�ش�ش���ات والوكالت. وُيق�شد بالفقرتني الفرعيتني 
)اأ( و)ب( م���ن امل���ادة الن�ضُّ على وج���وب تطبيق �شروط التفاق ال���دويل, اأو اأيِّ التزام دويل اآخر 
على امل�شتوى الدويل احلكومي, على اأْن يخ�شع ال�شرتاء, يف كل النواحي الأخرى, لأحكام القانون 
النموذجي. وبذلك تن�ضُّ املادة على اأنَّ الغلبة تكون على العموم ملقت�شيات املعاهدات الدولية على 
اأح���كام القانون النموذجي, لكْن على اأ�شا�ض اأنَّ من اجلائ���ز تطبيق �شروط اأكرث �شرامًة مبقت�شى 
خ���اذ اللتزامات الدولية ذريعًة لتفادي �شمانات  املعاه���دات اأو التفاقات الدولية, �شريطة عدم اتِّ

القانون النموذجي.

2- كم���ا ت�شمح ه���ذه املادة لل���دول بالتقيُّد بال�شروط الدولي���ة, من قبيل ال�ش���روط التي يفر�شها 
جمل�ض الأمن التابع لالأمم املتحدة يف تدابري مكافحة الإرهاب اأو ُنُظم اجلزاءات. وقد تتطلَّب هذه 
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نة اأو اأ�شخا�ض معيَّنني, يف جمالت  التداب���ري اأو النُُّظم من الدول المتن���اَع عن التعامل مع دول معيَّ
دين اأو املقاولني,  منها ال�شرتاء. وُت�شتكَمل املادة 3 يف هذا ال�شدد باملادة 8 املتعلقة مب�شاركة املورِّ
حي���ث اإنَّها تن�ضُّ على �ُشُبٍل كفيلة بو�شع هذه ال�شروط الدولي���ة بعني العتبار واإنفاذها يف عمليات 

ال�شرتاء.

3- وتخ����ضُّ العب���ارات الواردة بني اأقوا����ض معقوفة يف ن�ضِّ هذه املادة ال���دوَل الحتادية, واملراد 
اأْن تنظ���ر فيه���ا تلك ال���دول. وجتيز الفق���رة الفرعية )ج( لل���دول الحتادية التي ت�ش���رتع القانون 
النموذج���ي اأْن تعط���ي, بخ�شو����ض امل�شائل التي يتناوله���ا القانون النموذج���ي, الأ�شبقية على هذا 
القان���ون لالتفاقات احلكومي���ة الدولية املربمة بني احلكومة الوطنية وواحدة اأو اأكرث من الوحدات 
يغة الواردة يف القانون النموذجي(,  الإداري���ة الفرعية للدولة )اأو املقاطعات الفرعية ح�ش���ب ال�شِّ
اأو ب���ني اثنت���ني اأو اأكرث م���ن تلك الوح���دات الإدارية. وقد ُت�شتخ���َدم فقرة من ه���ذا القبيل يف دول 
م�شرتع���ة ل متتلك احلكومة الوطنية فيها �شلطة الت�شري���ع لوحداتها الإدارية الفرعية فيما يت�شل 

مب�شائل يتناولها القانون النموذجي.

4- ويْل���َزم مواءمة اأحكام هذه املادة مع املقت�شيات الد�شتوري���ة يف الدولة امل�شرتعة. فعلى �شبيل 
املث���ال, ق���د يْلَزم تعديل الإ�شارة يف الفق���رة الفرعية )ب( اإىل "اتفاق اأبرمت���ه هذه الدولة" بحيث 
قًا عليه من جانب ال�شلطة الت�شريعية  عًا فح�شب بل م�شدَّ ح اأنَّ التفاق املربم ل يعني اتفاقًا موقَّ يو�شَّ

كذلك حتى ي�شبح ُمْلِزمًا يف الدولة امل�شرتعة.

���ى األَّ ت�ش���رتع الدولة امل�شرتعة اأحكام ه���ذه املادة اإذا كانت تلك الأح���كام تتعاَر�ض مع  5- وُيتوخَّ
قانونها الد�شتوري.

املادة 4-  لوائح ال�شرتاء

يًة  1- الغر����ض م���ن املادة 4 هو ت�شلي���ط ال�شوء عل���ى احلاجة اإىل اأْن تك���ون لوائح ال�ش���رتاء ملبِّ
ذًة لأحكامه. والقانون النموذجي, كما يالَحظ يف الق�شم املعنون  لأهداف القانون النموذجي وُمَنفِّ
ل  "تنفيـــذ قانـــون الأون�سيـــرتال النموذجـــي لال�ســـرتاء العمومـــي وا�ستخدامـــه" يف اجل���زء الأوَّ

ى  ���م ال�ش���رتاء وُيتوخَّ من ه���ذا الدلي���ل, ه���و "قانون اإط���اري" ي�شع قواع���د قانوني���ة اأ�شا�شية تنظِّ
ن  ة يف الدول���ة امل�شرتعة. وميكِّ درها اجلهاز املخت����ض اأو ال�شلطة املخت�شَّ اأْن ُت�شتكَم���ل بلوائ���ح ُي�شْ
م اإجراءات ال�شرتاء وفقًا  لة تنظِّ نه���ج "القانون الإطاري" الدولَة امل�شرتعَة من اإعداد قواعد مف�شَّ
 , امل ال���ذي ي�شعه القانون النموذج���ي. ومن َثمَّ حلاجاته���ا وظروفه���ا اخلا�شة �شْمن الإط���ار ال�شَّ
تن����ضُّ خمتل���ف اأحكام القانون النموذج���ي �شراحًة على وجوب ا�شتكماله���ا بلوائح ا�شرتاء )انظر 
الع على اأمثلة عل���ى اأحكام من هذا القبيل, وورقة بعنوان  الفق���رة )3( من هذا الق�شم اأدناه لالطِّ
ر الدولة  بكي(. وعالوًة على ذلك, فقد ُتقرِّ "اإر�ش���ادات ب�شاأن لوائ���ح ال�شرتاء" يف موقع اللجنة ال�شَّ
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امل�شرتع���ة ا�شتكم���ال اأح���كام اأخرى م���ن القان���ون النموذجي حتى ل���و كانت ل ت�ش���ري �شراحًة اإىل 
ِعف   لوائ���ح ال�شرتاء. ويجب األَّ تتعار�ض لوائح ال�ش���رتاء يف احلالتني مع القانون النموذجي اأو ُت�شْ

فعالية اأحكامه.

ر الإ�شارة اإىل "لوائح ال�شرتاء" وفقًا للتقاليد القانونية للدولة امل�شرتعة؛ وقد  2- وينبغي اأْن ُتف�شَّ
د  ي�شم���ل هذا املفه���وم اأيَّ اأداٍة ُت�شتخَدم يف الدولة امل�شرتعة لتنفيذ قوانينه���ا الت�شريعية. وقد حتدِّ
الع على  ه���ذه التقاليد القانونية اأي�شًا امل�شائ���ل التي عادًة ما يتمُّ تناولها يف اإطار اإر�شادات. ولالطِّ
مناق�ش���ة ب�شاأن اأهمية اعتماد نهج �شمويل يف اللوائح والقواعد والإر�شادات وغريها من الن�شو�ض 
التنفيذي���ة ل�شم���ان جناح النظ���ام املن�شو�ض علي���ه يف القان���ون النموذجي من الناحي���ة العملية, 
ل من هذا الدليل,  انظ���ر الق�شم املعنون "القانون النموذجي كقانون ‘اإطـــاري’..." يف اجلزء الأوَّ
مة هذا الف�شل اأعاله, والورق���ة املذكورة اآنفًا املعنونة "اإر�شادات ب�شاأن  والتعلي���ق ذا ال�شلة يف مقدِّ

لوائح ال�شرتاء".

3- وم���ن اأه���م الأمثلة على الإجراءات التي قد يكون فيها من املفي���د اإعداد قواعد اأكرث تف�شياًل 
يف لوائ���ح ال�ش���رتاء ما يلي: طريقة ن�شر خمتل���ف اأنواع املعلومات )امل���واد 5 و6 و23 والفقرة )2( 
م���ن املادة 18 والفقرة )1( من امل���ادة 33 والفقرة )5( من امل���ادة 34(؛ وتدابري �شمان موثوقية 
يته���ا )الفقرة )5( م���ن املادة 7(؛  املعلوم���ات املبلَّغ���ة اأثن���اء اإج���راءات ال�شرتاء و�شالمته���ا و�شرِّ
والأ�شب���اب الداعي���ة اإىل احلدِّ من امل�شارك���ة يف ال�شرتاء )امل���ادة 8(؛ وح�شاب هام����ض التف�شيل 
مة )امل���ادة 11(؛ وتقدير  وتطبي���ق ال�شيا�ش���ات الجتماعية-القت�شادية يف تقيي���م العرو�ض املقدَّ
���ف )الفقرة )2( )ج( من  قيم���ة امل�شرتيات )امل���ادة 12(؛ وال�شرتاطات املتعلقة مبدة فرتة التوقُّ
جل امل�شتندي لإج���راءات ال�ش���رتاء )الفقرتان )1( )ث(  امل���ادة 22(؛ واملتطلَّب���ات املتعلق���ة بال�شِّ
ة الق�ش���وى لالتفاق���ات الإطاري���ة املغلق���ة )الفق���رة )1( )اأ( م���ن  و)5( م���ن امل���ادة 25(؛ وامل���دَّ
نة قواعد ال�شلوك )املادة 26(؛ واحل���دُّ من كمية امل�شرتيات يف حالت ال�شرورة  امل���ادة 59(؛ ومدوَّ
العاجل���ة با�شتخ���دام طريق���ة التفاو�ض التناف�ش���ي اأو ال�شرتاء م���ن م�شدر واح���د )اأي اأنَّ الكمية 
ي للظروف الطارئة( )انظر التعليق على الأحكام ذات ال�سلة من  تقت�شر على ما يقت�شيه الت�شدِّ

الفقرتني )4( و)5( من املادة 30(.

لى, فاإنَّ ع���دم اإ�شدار لوائح  4- واإ�شاف���ة اإىل ا�شتخ���دام اللوائ���ح باعتباره من املمار�ش���ات الُف�شْ
د اجله���ة امل�شرتية من �شالحية  ا�ش���رتاء عل���ى النحو الذي ين�ضُّ علي���ه القانون النموذجي قد يجرِّ
دة املعنيَّة. وت�شمل هذه احلالت ما يل���ي: احلّد من امل�شاركة يف اإجراءات  خ���اذ الإجراءات املحدَّ اتِّ
دي���ن اأو املقاولني املحليني  ال�ش���رتاء )امل���ادة 8(؛ و�شالحية تطبيق هام����ض التف�شيل ل�شالح املورِّ
واإجراءات هذا التطبي���ق )املادة 11(؛ وا�شتخدام طلب عرو�ض الأ�شعار مبا اأنَّه ل يجوز ا�شتخدام 
طريق���ة ال�ش���رتاء هذه اإلَّ يف عمليات ال�شرتاء التي تقّل قيمتها عن احلدِّ املبنيَّ يف لوائح ال�شرتاء 

)الفقرة )2( من املادة 29(.
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املادة 5-  ن�شر الن�شو�ض القانونية

1- الغر����ض م���ن املادة 5 هو �شم���ان �شفافية جمي���ع القواع���د واللوائح املنطبقة عل���ى ال�شرتاء 
يف الدول���ة امل�شرتعة. وينبغي لأيِّ �شخ�ض مهتم اأْن يْعرف القواعد واللوائح املنطبقة على ال�شرتاء 

الع عليها عند ال�شرورة. يف اأيِّ وقت, ومكان الطِّ

2- وُيق�ش���د بالفقرة )1( من هذه املادة تعزيز �شفافية القوانني واللوائح وغريها من الن�شو�ض 
القانوني���ة ذات التطبيق العام فيم���ا يتعلق بال�شرتاء, با�شرتاطها الإ�ش���راع باإِطالع اجلمهور على 
ِدها )اأو �شونها كم���ا يرد يف القانون النموذجي( على نحٍو مْنهجي.  تل���ك الن�شو�ض القانونية وتعهُّ
ا على وجه اخل�شو�ض يف ال���دول التي تخلو قوانينها الإدارية القائمة  ويع���دُّ اإدراج هذا احلكم مهمًّ
من هذا ال�شرتاط. وقد ُيعترب مفيدًا اأي�شًا حتى يف ظلِّ وجود هذا ال�شرط لأنَّ من �شاأن وجود حكم 
دين اأو املقاولني  يف قانون ال�شرتاء نف�شه امل�شاعدُة على اأْن ين�شبَّ اهتمام اجلهات امل�شرتية واملورِّ

على ال�شواء على ا�شرتاط اإ�شهار الن�شو�ض القانونية امل�شار اإليها يف الفقرة كما يلزم.

3- وتوج���د يف العدي���د من البل���دان من�شورات ر�شمية ميك���ن اأْن ُتن�شر فيه���ا الن�شو�ض القانونية 
امل�ش���ار اإليها يف الفقرة وعادًة ما ُتن�شر فيها فع���اًل, واإلَّ فينبغي الإ�شراع باإتاحتها للجمهور, مبا يف 
ني  دون اأو املقاولون الأجانب, بو�شيل���ٍة وطريقٍة اأُخريني منا�شبتني َتْكُف���الن اإِطالع املتلقِّ ذل���ك امل���ورِّ
امل�شتهدف���ني واجلمهور عامة على املعلوم���ات ذات ال�شلة بامل�شتوى املطلوب. ولعلَّ الدولة امل�شرتعة 
د طريقة الن�شر وو�شيلَته يف لوائ���ح ال�شرتاء اأو الإ�شارة يف تل���ك اللوائح اإىل امل�شادر  ت���ودُّ اأْن حت���دِّ
القانوني���ة التي تتناول مو�ش���وع اإ�شهار القوان���ني واللوائح وغريها من الت�شريع���ات العامة, بهدف 
ي  ���الع اجلمهور على الن�شو����ض القانونية ذات ال�شل���ة. وينبغي اأْن يوؤدِّ �شم���ان �شهولة و�شرعة اطِّ
���ن عامة اجلمهور من م�شدر املعلومات ذات ال�شل���ة, وهي م�شاألة ذات اأهمية  ذل���ك اأي�شًا اإىل تيقُّ
بالغ���ة يف �شوء تكاثر و�شائل الإعالم وم�شادر املعلومات نتيجًة للرتاُجع يف ا�شتخدام الو�شائل غري 
الورقية التقليدية لن�شر املعلومات. وقد تتاأثَّر ال�شفافية تاأثُّرًا �شلبّيًا بالغًا اإذا كانت املعلومات متاحة 

دتني. يتها موؤكَّ بوفرٍة من م�شادر عديدة قد ل تكون موثوقيتها وحجِّ

���ى الدول���ة امل�شرتع���ة توف���ري املعلوم���ات ذات ال�شل���ة على م�شت���وى مركزي  4- وينبغ���ي اأْن تتوخَّ
د عالقة  بوا�شط���ة و�شيل���ة م�شرتك���ة )"اجلريدة الر�شمي���ة" اأو ما يعادله���ا( واأْن ت�شع قواع���د حتدِّ
تل���ك الو�شيل���ة املركزي���ة الوحي���دة بو�شائل اإع���الم اأخرى ميك���ن اأْن ُتن�ش���ر فيها ه���ذه املعلومات. 
وينبغ���ي اأْن تك���ون املعلومات املن�ش���ورة بوا�شطة هذه الو�شيل���ة املركزية الوحي���دة معلومات موثوقة 
ي���ة وله���ا اأولوية على املعلومات الت���ي ميكن اأْن ُتن�شر يف و�شائل الإع���الم الأخرى. ويجوز  وذات حجِّ
ُظ���ر اللوائح �شراح���ًة ن�شر هذه املعلومات بوا�شطة خمتلف الو�شائ���ل قبل ن�شرها يف الو�شيلة  اأْن حَتْ
املركزي���ة, واأْن ت�ش���رتط احتواء نف�ض املعلوم���ات املن�شورة بوا�شطة خمتل���ف الو�شائل على البيانات 
نف�شه���ا. وينبغ���ي اأْن تك���ون الو�شيل���ة املركزي���ة متاحًة ب�شهول���ة وعلى نط���اق وا�شع. وم���ن الأف�شل 
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���الع على القوان���ني واللوائح و�شائ���ر الن�شو����ض القانونية التي  اأّل ُتْفَر����ض اأيُّ ر�ش���وم مقاب���ل الطِّ
���ق عمومًا فيما يتعل���ق بال�شرتاء امل�شمول بقانون ال�شرتاء, وكل م���ا يدخل عليه من تعديالت,  ُتطبَّ
ل���ة يف تعزي���ز التناف����ض والت�شجيع عليه,  لأنَّ ذل���ك يتناف���ى مع اأه���داف القان���ون النموذجي املتمثِّ
 وتعزي���ز نزاهة عملي���ات ال�شرتاء وثقة اجلمهور فيه���ا, وحتقيق ال�شفافية يف الإج���راءات املتعلقة

بال�شرتاء.

���ح اللوائح اأو القواعد اأو غريها من الإر�ش���ادات ذات ال�شلة املق�شوَد  5- وينبغ���ي كذلك اأْن تو�شِّ
الع اجلمهور" على الن�شو�ض القانونية  رط���ني الواردين يف الفقرة, اأْي امل�شارع���ة بتي�شري "اطِّ بال�شَّ
ده���ا )اأو �شونها كما يرد يف القانون النموذجي( "على نحٍو مْنهجي". وي�شمل �شرط امل�شارعة  وتعهُّ
الع اجلمهور ن�شَر جميع املعلومات اجلوهرية الهام���ة يف اأوانها وحتديثها بحيث َي�ْشُهل  بتي�ش���ري اطِّ

على امل�شتعمل العادي ا�شتخدامها وفهمها.

الع اجلمهور" عل���ى املعلومات يعني �شرورة اأْن  6- وم���ن الناحية العملي���ة, فاإنَّ �شرط "تي�شري اطِّ
الع عليها. وينبغي اأْن تظلَّ تلك  الع على املعلوم���ات وقراءتها دون احلاجة اإىل طلب الطِّ ُيت���اح الطِّ
املعلوم���ات �شهل���ة القراءة والفهم مع اإمكاني���ة الحتفاظ بها. ويعني ذلك اأي�ش���ًا مبادرة ال�شلطات 
الع  خ���اذ اإجراءات )مثل الن�شر يف و�شائل الإع���الم الر�شمية( ل�شمان اطِّ ن���ة يف الدولة اإىل اتِّ املعيَّ
د )اأو "ال�شون" كما يرد يف القانون النموذجي(  اجلمهور على املعلومات ذات ال�شلة. و�شرط التعهُّ
َمن حتديث املعلومات بالفعل,  "عل���ى نحٍو مْنهجي" يعني اأنَّ ال�شلطة املعيَّنة يف الدول���ة يجب اأْن ت�شْ

د  ذ بها هذا اللتزام بحيث ميكن ر�شْ وبالتايل موثوقيتها. ول بدَّ من توثيق الطريقة نف�شها التي ُينفَّ
مدى المتثال.

7- وتتن���اول الفقرة )2( م���ن املادة فئًة م�شتقلًَّة من الن�شو�ض القانوني���ة هي الأحكام الق�شائية 
والق���رارات الإداري���ة الت���ي له���ا قيم���ة ال�شواب���ق. ول تْندرج ه���ذه الن�شو����ض القانوني���ة يف نطاق 
الفق���رة )1( لأنَّ طبيعته���ا وم�شدره���ا خمتلفان. وعادًة ما يب���داأ �شريان الن�شو����ض التي ت�شملها 
الفق���رة )2(, خالف���ًا للن�شو����ض امل�ش���ار اإليه���ا يف الفق���رة )1(, من وق���ت اإ�شداره���ا من جانب 
ة يف الدول���ة. ول تنطبق �شروط �شارمة مث���ل ال�شروط الواردة يف  املحكم���ة اأو هيئ���ة اإدارية خمت�شَّ
الع على املعلوم���ات املن�شو�ض عليها يف الفقرة )2( من  الفق���رة )1( من املادة على اإمكانية الطِّ
الع على الأح���كام الق�شائية مثاًل قد يخ�شع للتنظي���م الرقابي من طرف اجلهاز  امل���ادة, لأنَّ الطِّ
ٍل من اجلهازين احلكوميني الآخرين. وقد يتعنيَّ على اجلمهور طلب ن�شخة من  الق�شائي دون تدخُّ
الع على الأحكام الق�شائية  ة اأو ق���د تتيح املحاكم اإمكانية الطِّ احلك���م الق�شائي من املحكمة املعنيَّ
ية. ومن املعلوم اأنَّ املعلومات امل�شمولة بالفقرة )2( قد تتاح بنف�ض ال�شرعة التي  للجمه���ور بكل حرِّ
الع  ���ر يف اإتاحة الطِّ تت���اح به���ا املعلومات امل�شمولة بالفق���رة )1(. غري اأنَّه ينبغ���ي الثَّْني عن التاأخُّ
د  ى. وم���ع اأنَّ ا�شرتاط التعهُّ ة لك���ي يرتتََّب على احلكم الأث���ر الإيجابي املتوخَّ عل���ى املعلومات املعنيَّ
ع على كفالة  املْنهج���ي ل ينطبق على الن�شو�ض امل�شمولة بالفقرة )2(, ف���اإنَّ الدول امل�شرتعة ت�شجَّ
اإتاح���ة التحديثات الالزم���ة لها يف الوقت املنا�شب )على �شبيل املث���ال, يف احلالت التي ُتْلغى فيها 
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الأحكام اأو القرارات كلّيًا اأو جزئّيًا اأو تخ�شع ل�شتئناف جاٍر(. وينبغي اأْن تظلَّ املعلومات امل�شمولة 
 بالفق���رة )2(, �شاأنها �ش���اأن املعلومات امل�شمولة بالفقرة )1( �شهلة الق���راءة مع اإمكانية تف�شريها 

والحتفاظ بها.

دين واملقاولني  8- وق���د تك���ون الن�شو�ض التف�شريي���ة التي لها قيمة واأهمي���ة قانونيتان ل���دى املورِّ
م�شمول���ًة بالفعل بالفقرة )1( اأو )2( م���ن املادة, رهنًا بالتقاليد القانوني���ة وممار�شات ال�شرتاء 
من جانب خمتلف اجلهات امل�شرتية يف الدولة امل�شرتعة؛ وقد ي�شمل ذلك تف�شريات مل�شائل ُنوق�شت 
م���ة هذا الف�ش���ل اأعاله. ولعلَّ الدول���ة امل�شرتعة تودُّ النظر يف اإدخ���ال تعديالت على املادة  يف مقدِّ

لكفالة �َشْمل تلك الن�شو�ض.

���ل م���ن  9- وبالإ�شاف���ة اإىل ذل���ك, وعلم���ًا ب���اأنَّ الو�شائ���ل غ���ري الورقي���ة لن�ش���ر املعلوم���ات تقلِّ
دها, فق���د َيْنَدرج ن�ش���ر ن�شو�ض  التكالي���ف والوق���ت والإج���راءات الإداري���ة لن�شر املعلوم���ات وتعهُّ
لى,  دي���ن واملقاول���ني �شْمن املمار�ش���ات الُف�شْ قانوني���ة اأخ���رى ذات �شل���ة واأهمي���ة عملية لدى املورِّ
دي���ن واملقاول���ني عل���ى التناف����ض.  ���وؤ, وت�شجي���ع املورِّ بغي���ة حتقي���ق ال�شفافي���ة والق���درة عل���ى التنبُّ
ويج���وز اأْن ت�شم���ل ه���ذه الن�شو����ض القانوني���ة الإ�شافي���ة, عل���ى �شبي���ل املث���ال, مب���ادئ توجيهية 
ة م���ن املمار�شات  م معلوم���ات ع���ن جوان���ب هامَّ ���ة خا�ش���ة بال�ش���رتاء ووثائ���ق اأخ���رى ُتق���دِّ اأو اأدلَّ
���ر يف احلق���وق واللتزام���ات العامة   والإج���راءات الوطني���ة املتَّبع���ة يف جم���ال ال�ش���رتاء, وقد توؤثِّ

دين واملقاولني. للمورِّ

10- ورغ���م اأنَّ القان���ون النموذجي ل يتناول �شراحًة ن�شر هذه الن�شو����ض, فال يرد فيه ما ي َْمنع 
���ع يف قائم���ة الن�شو�ض امل�شمول���ة بامل���ادة 5 وفقًا للظ���روف املحلية.  الدول���ة امل�شرتع���ة م���ن التو�شُّ
د الن�شو����ض الإ�شافية التي  وينبغ���ي للدول���ة امل�شرتع���ة, يف ح���ال اأخذها به���ذا اخلي���ار, اأْن حت���دِّ
ينبغ���ي اإتاحته���ا للجمهور و�ش���روط الن�شر الت���ي ينبغي تطبيقه���ا عليها. ويف ه���ذا ال�شدد, ميكن 
ر التكاليف واجله���ود الالزمة للوفاء به���ذه ال�شروط باملقارن���ة بالفوائد  لل���دول امل�شرتع���ة اأْن تق���دِّ
���ي املُحتَمل من ن�شر ه���ذه املعلومات. ففي النظ���ام الورقي, قد تكون  ���ع اأْن يجنَيها املتلقِّ الت���ي ُيتوقَّ
التكالي���ف باهظ���ًة للغاي���ة اإذا م���ا ا�ش���رُتط, مث���اًل, الإ�ش���راع باإط���الع اجلمه���ور عل���ى معلوم���ات 
د تلك املعلوم���ات على نحٍو  دي���ن اأو املقاول���ني وتعهُّ ذات اأهمي���ة �شئيل���ة اأو عر�شي���ة بالن�شب���ة للمورِّ
الع  ���د املعلوم���ات, ل�شمان تي�ش���ري اطِّ ���ا يف النظ���ام غ���ري الورقي, ف���اإنَّ تكالي���ف تعهُّ مْنهج���ي. اأمَّ
ة ودقيقة, قد تظ���لُّ مرتفعًة رغم اأنَّ تكاليف ن�ش���ر تلك املعلومات قد  اجلمه���ور عل���ى معلومات هامَّ

ت�شبح �شئيلًة.

د قوانني الدولة امل�شرتعة ولوائحها الأجهزَة احلكومية امل�شوؤولة عن الوفاء باللتزامات  11- وحتدِّ
التي تق�شي بها هذه املادة. ووفقًا لعدٍد من اأحكام القانون النموذجي )مثل املادة 39 )ر((, �شوف 
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يتع���نيَّ عل���ى اجلهة امل�شرتي���ة اأْن ُتْدَرج يف وثائ���ق اللتما�ض اإحالت مرجعي���ة اإىل القوانني واللوائح 
و�شائر الن�شو�ض القانونية ذات ال�شلة املبا�شرة باإجراءات ال�شرتاء.

املادة 6-  الإعالم عن عمليات ال�شرتاء املحتَملة يف امل�شتقبل القريب

1- الغر����ض من املادة 6 هو اإب���راز اأهمية التخطيط ال�شليم لعمليات ال�ش���رتاء بالن�شبة للجهات 
دين واملقاولني على حدٍّ �شواء. وتو�شي املادة بن�شر معلومات حول عمليات ال�شرتاء  امل�شرتية واملورِّ
د  ���ا قد ي�شف���ي مزيدًا م���ن ال�شفافية على جمي���ع مراحل عملية ال�ش���رتاء ويجرِّ يف امل�شتقب���ل, ممَّ
الع على مراحل  دي���ن اأو املقاول���ني من اأيِّ مزايا ق���د يتمتَّعون بها لأنَّه لول ذلك لأمكنه���م الطِّ املورِّ

اف. تخطيط عمليات ال�شرتاء على نحٍو غري �شفَّ

���ا تكتفي بال�شماح به. وه���ذه املرونة �شرورية  2- ول ت�ش���رتط املادة 6 ن�ش���ر هذه املعلومات, واإمنَّ
لأنَّ املعلوم���ات والحتياج���ات قد تتغريَّ بتغريُّ الظ���روف؛ وقد يف�شي غيابه���ا اإىل هدر وقت اجلهة 
دي���ن اأو املقاولني تكاليف غ���ري �شرورية اأي�شًا.  ده م���ن تكاليف, واإىل تكبُّد املورِّ امل�شرتي���ة وما تتكبَّ
ة بعناية فيها فائدة  كم���ا اأنَّ اإتاح���ة معلوم���ات وفرية غري مفيدة اأو ُم�شلِّل���ة بدًل من معلومات مع���دَّ
ر اجله���ة امل�شرتية ما  ي اإىل نتيج���ة عك�شية. وينبغ���ي اأْن تقرِّ وذات �شل���ة وثيق���ة باملو�ش���وع قد ت���وؤدِّ
ز ال�شفافية وخ�شو�شًا يف  اإذا كان م���ن املنا�ش���ب ن�شر تلك املعلومات وم���ا اإذا كان هذا الن�شر يع���زِّ
 �ش���وء مقت�شي���ات اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�شاد )انظر الفقـــرة )8( من اجلزء الأوَّل من

هذا الدليل(.

3- وتتيح الفقرة )1( من املادة ن�شر معلومات عن فر�ض وخطط ال�شرتاء املحتَملة يف امل�شتقبل 
القري���ب, وته���دف اإىل ت�شجيع هذا الن�شر. وي�ش���ار يف الفقرة )1( اإىل خط���ط عامة طويلة الأجل 
ل اإىل معلومات ب�شاأن فر�ض ال�شرتاء على املدى الق�شري اأو اأيِّ فر�شة ا�شرتاء بعينها يف امل�شتقبل 
القري���ب )ه���ذا النوع الأخري من املعلومات ه���و مو�شوع الفقرة )2( من امل���ادة(. وقد ترى الدولة 
امل�شرتع���ة اأنَّ م���ن املنا�ش���ب اإب���راز فوائ���د ن�شر تل���ك املعلومات بغر����ض التخطي���ط ال�شرتاتيجي 
ي ن�شر تل���ك املعلومات اإىل ان�شب���اط اجلهات امل�شرتية يف  والتنفي���ذي. فعلى �شبي���ل املثال, قد يوؤدِّ
تخطي���ط عمليات ال�ش���رتاء واإىل التقليل من ح���الت ال�شرتاء "الطارئة" و"ح�ش���ب كل حالة على 
ي  ح���دة", وتبع���ًا لذلك, التقلي���ل من حالت اللجوء اإىل طرائ���ق ا�شرتاء اأقل تناف�شي���ًة. كما قد يوؤدِّ
لعوا على فر����ض ال�شرتاء, واأْن  دي���ن واملقاولني اأْن يطَّ اإىل زي���ادة التناف����ض, اإْذ يتيح ملزيد من املورِّ
ط���وا م�شبقًا لتلك امل�شارك���ة بناًء على ذلك  م���وا م���دى م�شلحتهم يف امل�شارك���ة فيها, واأْن يخطِّ يقيِّ
التقييم. كما قد يكون لن�شر تلك املعلومات اأثر اإيجابي يف �شياق احلوكمة الأو�شع نطاقًا, خ�شو�شًا 
 بتمك���ني عام���ة اجلمهور م���ن فح�ض عمليات ال�ش���رتاء وفتح ب���اب امل�شاركة اأم���ام املجتمع املدين 

واملجتمع املحلي.
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4- ويج���وز لل���دول امل�شرتع���ة اأْن تتي���ح حواف���ز لن�ش���ر تل���ك املعلوم���ات, كم���ا يح���ُدث يف بع����ض 
الولي���ات الق�شائي���ة, مث���ل اإتاح���ة مهلة زمني���ة ق�شرية لتق���دمي العرو����ض يف عملي���ات ال�شرتاء 
املُْعَل���ن عنه���ا م�شبق���ًا. وميك���ن اأْن ت�ش���ري ال���دول امل�شرتع���ة اأي�ش���ًا اإىل احل���الت التي يك���ون فيها 
���ع مثاًل اإجراء  ���ذًا على وج���ه اخل�شو�ض, وذلك عندم���ا يكون من املتوقَّ ن�ش���ر ه���ذه املعلومات حمبَّ
نًا. وميك���ن اأْن  ا معيَّ ���دة اأو عندم���ا تتج���اوز قيمة ال�ش���رتاء ح���دًّ عملي���ات ا�ش���رتاء اإن�ش���اءات معقَّ
���ذ للمعلومات امل���راد ن�شرها وبال�ش���روط الأخرى املتعلق���ة بالن�شر,  تو�ش���ي كذل���ك باملحتوى املحبَّ
ة الت���ي ينبغ���ي اأْن ي�شملها ه���ذا الن�ش���ر, والتي قد تك���ون ن�شف �شن���ة اأو �شن���ة واحدة اأو  مث���ل امل���دَّ

فرتة اأخرى.

5- وخالف���ًا للفق���رة )1(, فاإنَّ الفقرة )2( ت�شري اإىل الإ�شعار امل�شب���ق بفر�شة ا�شرتاء بعينها يف 
امل�شتقب���ل القري���ب. وقد تكون هذه الإ�شع���ارات امل�شبقة مفيدًة من الناحي���ة العملية, وذلك, مثاًل, 
ل�شتط���الع م���دى ُقْدرة ال�ش���وق على تلبي���ة احتياجات اجلهة امل�شرتي���ة قبل ال�ش���روع يف اأيِّ اإجراء 
ا�ش���رتاء. وق���د تتَّ�ش���ح فائدة ه���ذا النوع م���ن ا�شتطالعات ال�ش���وق يف الأ�ش���واق ال�شريع���ة التطوُّر 
)كم���ا يف قط���اع تكنولوجي���ا املعلوم���ات( للوقوف على م���ا اإذا كانت هن���اك حلول مبتك���رة حديثة 
ذ  العه���د اأو من�ش���ودة. وق���د يتب���نيَّ من ال���ردود على الإ�شع���ار امل�شبق اأنَّ م���ن غري امل ُْج���دي اأو املحبَّ
اإج���راء عملي���ة ال�شرتاء ح�ش���ب خطة اجله���ة امل�شرتية. وقد تتَّخ���ذ اجلهة امل�شرتية, عل���ى اأ�شا�ض 
البيان���ات التي يتّم جْمعها, ق���رارًا مدرو�شًا اأكرث ب�شاأن اأن�شب طريق���ة ُت�شتخَدم يف عملية ال�شرتاء 
املعت���زم القي���ام بها يف امل�شتقبل القريب. وينبغ���ي عدم اخللط بني هذا الإ�شع���ار امل�شبق والإ�شعار 
نة وال���ذي عادًة ما ُين�شر خ���الل اإجراءات طلب   ال���ذي يلتم����ضُ اإبداء الهتم���ام بعملية ا�شرتاء معيَّ

القرتاحات.

ل جزءًا من اأيِّ  6- ولي�ض املق�شود من الن�شر الختياري امل�شار اإليه يف الفقرتني )1( و)2( اأْن ي�شكِّ
ل الن�شر املن�شو�ض عليه يف الفقرة )1( مرحلًة من مراحل التخطيط  اإج���راء ا�شرتاء بعينه. وي�شكِّ
يف الأجلني املتو�شط والطويل, يف حني اأنَّ الن�شر املن�شو�ض عليه يف الفقرة )2( قد ي�شبق اإجراءات 
ال�شرتاء بفرتة وجيزة. وكما هو مذكور يف الفقرة )3( من املادة, فاإنَّ املعلومات املن�شورة مبوجب 
الفق���رة )1( اأو )2( ل ُتْل���ِزم اجلهة امل�شرتية باأيِّ �شكل كان, مب���ا يف ذلك فيما يتعلق باللتما�شات 
دين اأو املقاولني اأيُّ انت�ش���اف اإذا مل يتمَّ ال�شرتاء على النحو املُْعَلن م�شبقًا  املقبل���ة. ول يحّق للمورِّ

اأو اإذا تَّ ب�شروط خمتلفة عن ال�شروط املُْعَلنة م�شبقًا.

���ع اجلهة امل�شرتي���ة على ن�شر  7- وتع���دُّ ه���ذه املادة م���ن امل���واد ذات التطبيق العام, حي���ث ُت�شجَّ
ى م���ن حيث نوع  ���ا ه���و متوخَّ املعلوم���ات امل�ش���ار اإليه���ا يف الفقرت���ني )1( و)2( بغ����ضِّ النظ���ر عمَّ
���ه ينبغي للدول امل�شرتعة واجله���ات امل�شرتية اأْن تدرك ب���اأنَّ ن�شر تلك  ال�ش���رتاء وطريقت���ه. غري اأنَّ
املعلوم���ات لي����ض من الأم���ور امل�شت�شوبة يف جميع احل���الت. اإْذ �شيكون من ال�شع���ب على الأرجح 
ر اأي�شًا عل���ى عملية امليزن���ة واملرونة التي يجب  ا�ش���رتاُط ن�ش���ر هذا الن���وع من املعلومات؛ وق���د يوؤثِّ
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ي ن�شر تلك  اأْن تتواف���ر ل���دى اجلهة امل�شرتية م���ن اأجل تلبية احتياجاته���ا ال�شرتائية. كما قد ي���وؤدِّ
املعلوم���ات اإىل ت�شهي���ل التواطوؤ دون ق�شد. وبناًء عليه, ف���اإنَّ املوقف املتَّخذ يف القانون النموذجي, 
كم���ا ه���و وارد يف امل���ادة ويف الفق���رة )2( م���ن ه���ذا الق�شم, ه���و اأْن تك���ون لدى اجله���ة امل�شرتية 
َر يف كل حالة على ح���دة م���ا اإذا كان ينبغي ن�ش���ر معلومات من  ال�شالحي���ة التقديري���ة لك���ي تق���رِّ
 ه���ذا القبي���ل, رغ���م اعتب���ار اأنَّ الأ�شل هو الن�ش���ر ما مل تكن هن���اك اعتبارات ت�ش���ري اإىل خمالفة 

هذا الأ�شل.

8- ولع���لَّ الدول���ة امل�شرتعة تودُّ اأْن تن�ضَّ يف لوائ���ح ال�شرتاء على مو�شع وو�شيل���ة ن�شر املعلومات 
امل�ش���ار اإليه���ا يف هذه امل���ادة. ولعلَّها ت���ودُّ اأْن تراعي, يف التنظي���م الرقابي لهذه امل�شاأل���ة, التعليق 
�ش���اق يف التنظيم  علـــى املـــادة 5 اأع���اله, الذي يث���ري اعتبارات تتعل���ق باملادة 6. وينبغ���ي �شمان التِّ
الرقاب���ي للم�شائ���ل املتعلقة بن�شر جمي���ع اأنواع املعلوم���ات ذات ال�شلة بال�ش���رتاء مبوجب القانون 
 النموذج���ي )انظ���ر اأي�ش���ًا التعلي���ق عل���ى الفق���رة )2( من امل���ادة 18 وامل���ادة 23 وامل���واد من 33 

اإىل 35 اأدناه(.

املادة 7-  الت�شالت يف جمال ال�شرتاء

ا يلي: ‘1’ �ش���كل املعلومات التي تن�شاأ  1- الغر����ض من املادة 7 ه���و ال�شعي اإىل حتقيق التيقن ممَّ
وُتَبلَّغ يف �شياق عمليات ال�شرتاء مبوجب القانون النموذجي, و‘2’ الو�شائل التي ُت�شتخدم يف تبليغ 
تل���ك املعلومات, و‘3’ و�شائ���ل ا�شتيفاء جميع ال�شروط ب�شاأن تقدمي املعلومات كتابًة والتوقيع وعقد 
دي���ن اأو املقاولني )وي�ش���ار اإليها جمتمعًة بعبارة "�شكل الت�ش���الت وو�شائلها"(,  اجتماع���ات للمورِّ
ية يف عمليات ال�ش���رتاء املنطوية على  و‘4’ ال�ش���روط والتداب���ري املتَّخذة حلماية املعلوم���ات ال�شرِّ

معلومات من هذا القبيل.

2- وفيم���ا يتعل���ق ب�ش���كل الت�ش���الت وو�شائلها, ف���اإنَّ املوقف املتَّخ���ذ يف القان���ون النموذجي هو 
دي���ن واملقاولني وعامة اجلمه���ور, اأْن يكون  ���ه ينبغ���ي, فيما يتعل���ق بعالقة اجله���ة امل�شرتية باملورِّ اأنَّ
دي���ن واملقاول���ني يف اإج���راءات ال�شرتاء مع  اله���دف الرئي�ش���ي هو ال�شع���ي لت�شجي���ع م�شاركة املورِّ
���ف الأحكام ال���واردة يف امل���ادة على  ع���دم اإعاق���ة تط���وُّر التكنولوجي���ا والعملي���ات. ولذلك ل تتوقَّ
نة م���ن التكنولوجيا اأو تفرت����ض ا�شتخدامها, بل ت�شع نظام���ًا قانونّيًا مفتوحًا  ا�شتخ���دام اأنواع معيَّ
اأم���ام التط���وُّرات التكنولوجي���ة. ولئ���ن كان من الواج���ب تف�شري هذه الأح���كام تف�ش���ريًا ف�شفا�شًا 
ي�شم���ل جمي���ع الت�شالت الت���ي تتخلَّل اإج���راءات ال�شرتاء امل�شمول���ة بالقان���ون النموذجي, فلي�ض 
 املق�ش���ود منها التنظيم الرقاب���ي لالتِّ�شالت التي قد تخ�شع لهذا التنظي���م يف اإطار فروع اأخرى 

من القانون.

3- وت�ش���رتط الفق���رة )1( م���ن امل���ادة اأْن تتَّخ���ذ املعلوم���ات �شكاًل يتي���ح قيد حمت���وى املعلومات 
الع عليه بحي���ث ميكن ا�شتخدامه مرجعًا فيما بع���د. والق�شد من ا�شتخدام  ر الطِّ يف �شج���ل يتي�شَّ
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���الع مبا�شرًة على  ���ن القارئ من الطِّ ���الع عليه" يف الفق���رة هو افرتا�ض متكُّ ���ر الطِّ عب���ارة "يتي�شَّ
���ة, الت���ي ينبغي اأي�ش���ًا اأْن تكون مق���روءًة مع اإمكاني���ة تف�شريه���ا والحتفاظ بها.  املعلوم���ات املعنيَّ
ويق�ش���د بعب���ارة "ميك���ن ا�شتخدامه" يف ه���ذه امل���ادة ال�شتخدام الب�ش���ري والتجهي���ز الآيل على 
ال�ش���واء. وته���دف ه���ذه الأح���كام اإىل اأْن تتيح, م���ن جهة, ق���درًا كافيًا م���ن املرون���ة يف ا�شتخدام 
خمتل���ف اأ�ش���كال املعلومات ح�شب التطوُّر التكنولوجي, واأْن تتيح, م���ن جهة اأخرى, �شمانات كافية 
ق, اأّي���ًا كان ال�شكل الذي  ب���اأْن تك���ون املعلومات قابلًة, على نحٍو موث���وق, لال�شتخدام والتتبُّع والتحقُّ
���ق بالدرجة الكافية اأمور ذات اأهمية جوهرية يف  تن�ش���اأ وُتَبلَّغ به. واملوثوقية واإمكانية التتبُّع والتحقُّ
الني ويف اإجراءات املراجعة. وتتَّ�شق  �ش���ري عملية ال�شرتاء ب�شورة عادية وللمراقبة والتدقي���ق الفعَّ
يغ���ة ال���واردة يف املادة مع ال�ش���روط املتعلقة بال�شكل ال���واردة يف ن�شو����ض الأون�شيرتال ب�شاأن  ال�شِّ
التج���ارة الإلكرتوني���ة )انظ���ر الفقرة )97( مـــن اجلـــزء الأوَّل من هذا الدلي���ل(. فعلى غرار تلك 
ل  الوثائ���ق, ل يجعل القانون النموذجي من �شكل معنيَّ من اأ�شكال املعلومات �شكاًل دائمًا, ول يتدخَّ
دًا. ويجوز, يف حكم القان���ون النموذجي,  يف تطبي���ق قواع���د القانون التي قد تتطلَّ���ب �شكاًل حم���دَّ
الع عليه  ر الطِّ ا�شتخ���دام اأيِّ �شكل م���ن اأ�شكال املعلومات اإذا اأُتي���ح �شجل ملحتوى املعلوم���ات يتي�شَّ
د  بحي���ث ميكن ا�شتخدامه مرجعًا فيما بع���د. ول�شمان ال�شفافية والقدرة على التنبُّوؤ, يجب اأْن حتدِّ
 اجله���ة امل�شرتي���ة, عند بداي���ة اإجراءات ال�ش���رتاء, اأيَّ �شرط يتعلَّ���ق بال�شكل املقب���ول لديها, وفقًا 

للفقرة )3( )اأ( من املادة.

���ن الفقرة )2( من املادة ا�شتثناًء من ال�شرط العام بخ�شو�ض ال�شكل يف الفقرة )1(  4- وتت�شمَّ
لية باأن���واع معيَّنة من املعلومات يف �ش���كل ل يتيح �شجالًّ ملحتوى  منه���ا. فهي جتي���ز التَّبليغ ب�شفٍة اأوَّ
املعلوم���ات, وذل���ك اإذا اأُبلغت املعلومات �شفوّيًا بالهاتف اأو يف لق���اء �شخ�شي مثاًل, لكي ُيتاح للجهة 
د الفق���رة, بالإحالة املرجعية اإىل  دي���ن واملقاولني تفادي اأيِّ تاأخري دومنا داٍع. وتعدِّ امل�شرتي���ة واملورِّ
الأح���كام ذات ال�شلة يف القانون النموذجي, احلالت التي يجوز اأْن ُي�شتخَدم فيها هذا ال�شتثناء. 
د اأو مقاِول ي�شارك يف اإج���راءات ال�شرتاء )عندما تطلب  وه���ي ت�شم���ل تبليغ معلومات اإىل اأيِّ م���ورِّ
دين تقدمي اإي�شاح���ات عن عطاءاتهم عل���ى �شبيل املثال(.  اجله���ة امل�شرتي���ة من املقاول���ني اأو املورِّ
غ���ري اأنَّ ا�شتخ���دام ه���ذا ال�شتثناء م�ش���روط بالقيام ف���ورًا, عقب تبلي���غ املعلومات به���ذا ال�شكل, 
يه بال�شكل املن�شو����ض عليه يف الفقرة )1( من امل���ادة )اأْي ب�شكل يتيح �شجالًّ  بتاأكي���د التَّبلي���غ ملتلقِّ
���الع عليه وا�شتخدامه(. وهذا ال�شرط �ش���روري ل�شمان ال�شفافية  ر الطِّ ملحت���وى املعلومات ويتي�شَّ
دين واملقاولني يف اإجراءات ال�شرتاء.  فة واملت�شاوية والعادلة جلميع املورِّ والن زاه���ة واملعاملة املُْن�شِ
ق م���ن ا�شتيفاء ه���ذا ال�ش���رط واإنف���اذ المتثال له  ���ه ق���د توج���د �شعوبات عملي���ة يف التحقُّ غ���ري اأنَّ
وُيحتَم���ل وقوع جت���اوزات يف حال الإفراط يف العمل بهذا ال�شتثناء, مب���ا فيها الف�شاد واملح�شوبية. 
د العم���ل به���ذا ال�شتثناء يف اإط���ار رقابته���ا العامة على   ولذل���ك, لع���لَّ الدول���ة امل�شرتعة ت���ودُّ ر�شْ

عمليات ال�شرتاء.
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هج الع���ام للقان���ون النموذجي من حيث ك���ون اجلهة امل�شرتي���ة م�شوؤولًة عن  5- ومتا�شي���ًا م���ع النَّ
ل للجهة امل�شرتية احل���قَّ يف اأْن ُت�شرَّ  اإع���داد اإج���راءات ال�شرتاء, فاإنَّ الفقرة )3( م���ن املادة تخوِّ
عل���ى ا�شتخ���دام �شكل وو�شيلة معيَّنني لالتِّ�ش���ال اأو جمموعة من الأ�ش���كال والو�شائل يف ال�شرتاء, 
دين اأو املقاول���ني ولكْن يجوز  ل هذا احل���قُّ للمورِّ دون اأْن تك���ون ُمْلَزم���ًة بتربي���ر اختياره���ا. ول يخوَّ
له���م, وفق���ًا للف�شل الثام���ن من القان���ون النموذجي, اأْن يعرت�ش���وا على قرار اجله���ة امل�شرتية يف 
ه���ذا ال�ش���دد. وتخ�شع ممار�ش���ة اجلهة امل�شرتية لهذا احل���ق لعدٍد من ال�ش���روط التي تهدف اإىل 
�شم���ان عدم ا�شتخ���دام اجله���ات امل�شرتية للتكنولوجي���ا والعملي���ات بغر�ض التميي���ز اأو غريه من 
دين واملقاول���ني يف عمليات ال�ش���رتاء اأو عرقلة   اأ�ش���كال ال�شتبع���اد, مث���ل منع م�شاركة بع����ض املورِّ

م�شاركتهم.

���وؤ واملراجعة واملراقب���ة والتدقيق على الوج���ه ال�شحيح, ت�شرتط  6- ول�شم���ان الق���ْدرة على التنبُّ
دين  ة م�شارك���ة املورِّ ل مرَّ د اجلهة امل�شرتي���ة, عندما تلتم����ض لأوَّ الفق���رة )3( م���ن املادة باأْن حت���دِّ
اأو املقاول���ني يف اإج���راءات ال�شرتاء, جمي���ع ال�شروط املتعلق���ة ب�شكل وو�شائل الت�ش���ال يف عملية 
ن���ة. وميكن تغيري هذه ال�ش���روط باإ�شدار اإ�شاف���ة اإىل املعلومات املن�ش���ورة يف البداية  ا�ش���رتاء معيَّ
ح م���ا اإذا كان  وفق���ًا للم���ادة 15 م���ن القان���ون النموذجي. ويجب عل���ى اجله���ة امل�شرتي���ة اأْن تو�شِّ
د يف حال قيامها  ميك���ن ا�شتخ���دام واح���د اأو اأكرث من اأ�ش���كال وو�شائل الت�ش���ال, وعليها اأْن حت���دِّ
به���ذا التو�شي���ح اأيُّها يتع���نيَّ ا�شتخدامه يف كل مرحلة م���ن اإجراءات ال�شرتاء واأن���واع املعلومات اأو 
فئ���ات املعلومات اأو الإجراءات الت���ي ُت�شتخَدم ب�شاأنها تلك الأ�ش���كال والو�شائل. فعلى �شبيل املثال, 
دة  ن���ات تقنية معقَّ خ���اذ ترتيبات خا�شة عن���د تقدمي ر�شوم���ات اأو عيِّ غ لتِّ ا يك���ون هن���اك م�شوِّ رمبَّ
مت ب�شكل واح���د اأو و�شيلة  اأو للحف���ظ الحتياط���ي للبيانات مت���ى كان ُيحتَم���ل فقدانها اإذا م���ا ُقدِّ
���ه قد يْلَزم  نة اإىل اأنَّ واح���دة فق���ط. وميكن للجه���ة امل�شرتية اأْن ت�ش���ري يف بداية عملية ا�ش���رتاء معيَّ
تغي���ري ال�ش���روط املتعلقة ب�ش���كل و/اأو و�شيلة الت�شال. وه���ذا املوقف قد ين�شاأ, مث���اًل, يف عمليات 
دي���دة التعقيد اأو القائمة على اتفاقات  ال�ش���رتاء الت���ي متتدُّ لفرتة طويلة ن�شبّيًا, مثل العمليات ال�شَّ
اإطاري���ة. ويف هذه احلالة, يتعنيَّ على اجلهة امل�شرتية, بغ�ضِّ النظر عن احتفاظها باإمكانية تعديل 
دين اأو مقاولني  ة م�شاركة مورِّ ل مرَّ ال�ش���روط املتعلقة بال�شكل اأو و�شائ���ل الت�شال عندما تلتم�ض لأوَّ
ل  يف اإج���راءات ال�ش���رتاء, اأْن َتْكُفَل المتث���ال لل�شمانات الواردة يف امل���ادة 7 )4( يف اأيِّ �شكل معدَّ
ل���ة لالتِّ�شالت يقع عليها الختيار, واأْن َتْكُف���َل اإبالغ كل اجلهات املعنيَّة على وجه  و/اأو و�شيل���ة معدَّ
ة و�شائل اتِّ�ش���ال اأو الإ�شارة  ال�شرع���ة بذل���ك التعديل. ولئن كان م���ن املمكن نظرّيًا ا�شتخ���دام عدَّ
ية اأثن���اء عملية ال�شرتاء, اإلَّ اأنَّ النتيج���ة �شبه احلتميَّة لذلك  اإىل اإمكاني���ة تغي���ري الو�شيلة بكل حرِّ
ه���ي التاأثري �شلبًا على جناعة اإج���راءات ال�شرتاء وعلى مدى �شالحي���ة املعلومات املتعلقة بو�شيلة 
, ينبغي للجه���ة امل�شرتية اأْن حتر����ض عل���ى األَّ ُي�ْشتخَدم من و�شائ���ل الت�شال  الت�ش���ال. وم���ن َث���مَّ
ع اأْن يكون منا�شب���ًا لعملية ال�شرتاء   وم���ا َيْدُخ���ُل عليها من تعدي���الت �شوى ما ميكن ت�شويغ���ه ويتوقَّ

املعنيَّة.
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ا فعلّيًا, ت�شرتط  الع على اإجراءات ال�شرتاء مبوجب القانون النموذجي حقًّ 7- وجلع���ل حّق الطِّ
دة وفقًا للفق���رة )3( منها �شائع���ة ال�شتخدام  الفق���رة )4( م���ن امل���ادة اأْن تك���ون الو�شيلة املح���دَّ
دين اأو املقاول���ني يف ال�شياق ذي ال�شلة. وفيم���ا يتعلق بالو�شائل الت���ي �شُت�شتخَدم لَعْقد  ل���دى املورِّ
دين اأو املقاولني  اجتماع���ات, ت�شرتط الفقرة )4( اإ�شافًة اإىل ذلك �شمان اإمكاني���ة م�شاركة املورِّ
م�شارك���ًة كامل���ًة ومتزامنًة يف الجتم���اع. واملق�شود بعبارة "كاملة ومتزامن���ة" يف هذا ال�شياق هو 
دين واملقاولني امل�شاركني يف الجتماع اإمكانية املتابعة الآنية جلميع وقائع الجتماع  اأْن تت���اح للمورِّ
���ل مع �شائ���ر امل�شاركني عند القت�ش���اء. ويعني ال�شرط الوارد يف الفق���رة )4( من املادة  والتوا�شُ
دين اأو املقاولني يف �شياق عملية ال�شرتاء  باأْن تكون و�شائ���ل الت�شال �شائعة ال�شتخدام لدى املورِّ
ة اإمكانيَة ربط هذه الو�شائل �شبكّيًا وا�شتخدامها تباُدلّيًا )اأْي ُقْدرتها على العمل معًا بفعالية(  املعنيَّ
بكف���اءة وتكلفة معقول���ة, وذلك ل�شمان امل�شارك���ة دون قيود يف ال�شرتاء. وبعب���ارة اأخرى, ينبغي 
ة با�شتخدام  د اأو مقاِول حمتم���ل امل�شاركة يف اإجراءات ال�ش���رتاء املعنيَّ اأْن يك���ون مبق���دور كل مورِّ
ر  ات ب�شيط���ة و�شائع���ة ال�شتعم���ال ومعلومات تقني���ة ب�شيط���ة. اإلَّ اأنَّ ذلك ل ينبغ���ي اأْن ُيف�شَّ مع���دَّ
���ه يعن���ي اأنَّ ُنُظ���م الت�شالت لدى اجلهة امل�شرتية يج���ب اأْن تكون قابل���ًة لال�شتخدام التباُديل   باأنَّ
ا اإذا اقت�شت الطريقة الت���ي تختارها اجلهة امل�شرتية  د اأو مقاِول عل���ى حدة. اأمَّ م���ع نظام كل مورِّ
ا�شتخ���دام ُنُظ���م اتِّ�شالت غري متاحة عموم���ًا وغري �شهلة الرتكي���ب )عند احلاجة( وغري �شهلة 
ى,  ال�شتعم���ال يف ح���دود املعق���ول و/اأو كانت تكاليفه���ا مرتفعًة للغاي���ة باملقارنة بالغر����ض املتوخَّ
ائع ا�شتخدامها" يف �شياق  فال ميكن اعتبار هذه الطريق���ة م�شتوفيًة ل�شرط "و�شائل الت�شال ال�شَّ
���ة مبوجب الفقرة )4( من امل���ادة. )املراد مب�شطل���ح "نظام الت�شالت"  عملي���ة ال�شرتاء املعنيَّ
اأْن ي�شم���ل املجموع���ة الكامل���ة للو�شائ���ل التقني���ة املُ�شتخَدم���ة  "النظ���ام" يف ه���ذا ال�شي���اق  اأو 
يف الت�ش���الت. وميك���ن, ح�ش���ب واق���ع احل���ال, اأْن ي�ش���ري اإىل �شبك���ة اتِّ�ش���الت وتطبيقاته���ا 
ات اأو �شنادي���ق الربي���د   ومعايريه���ا, واأْن ي�ش���ري يف ح���الت اأخ���رى اإىل التكنولوجي���ات اأو املع���دَّ

اأو الأدوات(.

8- ول تهدف الفق���رة )4( من املادة اإىل �شمان اإمكانية امل�شاركة يف عمليات ال�شرتاء العمومي 
ر, يف كل حالة على حدة,  ���ا يف عملية ا�ش���رتاء معيَّنة. وعلى اجله���ة امل�شرتية اأْن تق���رِّ عموم���ًا, واإمنَّ
و�شيل���ة الت�شال التي قد تكون منا�شبًة لكل نوع من اأن���واع ال�شرتاء. فعلى �شبيل املثال, قد يختلف 
م���دى انت�شار بع����ض التكنولوجيات والتطبيقات وو�شائل الت�ش���ال املرتبطة بها من قطاع اإىل اآخر 
. واإ�شاف���ًة اإىل ذلك, يجب على اجلهة امل�شرتية اأْن ت�شع يف احل�شبان عوامل مثل  يف اقت�ش���اٍد معنيَّ
النط���اق الجغراف���ي امل�شتهدف لعملية ال�ش���رتاء ونطاق الُبْنية التحتية لُنُظ���م الت�شالت يف البلد 
املعني وقدرتها, وعدد ما ينبغي ا�شتيفاوؤه من �شكليات واإجراءات لإجراء الت�شالت, ودرجة تعقيد 
دين  ع اأْن يكون لدى املورِّ تلك ال�شكلي���ات والإجراءات, وم�شتوى الإملام بتكنولوجيا املعلوم���ات املتوقَّ
ة الزمنية الالزمة لذلك. ويف احلالت التي ل ُتْفر�ض فيها  اأو املقاول���ني املحتملني, والتكاليف واملدَّ
قي���ود على امل�شاركة يف اإجراءات ال�شرتاء عل���ى اأ�شا�ض اجلن�شية, يجب على اجلهة امل�شرتية اأي�شًا 
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دين اأو املقاولني الأجانب يف عملية  دة على اإمكانية م�شاركة املورِّ اأْن ُتقيِّم مدى تاأثري الو�شائل املحدَّ
ع يف احل�شبان اأيُّ �شروط ذات �شلة تن�ضُّ عليها التفاقات الدولية.  ال�شرتاء. وينبغي اأي�شًا اأْن ُتْو�شَ
ب���اع اجلهة امل�شرتية نهجًا عملّيًا, بالرتكيز على التزامها بعدم تقييد اإمكانية م�شاركة  وم���ن �شاأن اتِّ
ة, اأْن ي�شاعدها عل���ى البتِّ فيما اإذا كانت  دي���ن واملقاولني املحتملني يف عملي���ة ال�شرتاء املعنيَّ املورِّ
ائع ا�شتخدامها" فعاًل يف �شياق عملية ال�شرتاء  الو�شيلة التي يقع عليها الختيار من الو�شائل "ال�شَّ

املعيَّنة ومن َثمَّ ما اإذا كانت ت�شتوفي ال�شرط املذكور يف الفقرة.

مًا تكنولوجّيًا �شريع���ًا, قد تظهر تكنولوجيات جدي���دة ل تكون, لبع�ض  9- ويف ع�ش���ٍر َي�ْشَه���د تقدُّ
الوقت, �شهلة املنال اأو ال�شتعمال مبا فيه الكفاية )�شواء كان ذلك لأ�شباب تقنية اأو ب�شبب التكاليف 
ي فيها  اأو غ���ري ذلك(. ويج���ب على اجلهة امل�شرتية اأْن ت�شع���ى اإىل تفادي اأيِّ حالت ميك���ن اأْن يوؤدِّ
دين اأو املقاولني. فعلى  ا�شتخدام و�شيل���ة اتِّ�شال معيَّنة يف اإجراءات ال�شرتاء اإىل التمييز بني املورِّ
دين اأو املقاولني الأكرث اعتيادًا  �شبيل املثال, ميكن لختيار و�شيلة واحدة ح�شرًا اأْن يفيد بع�ض املورِّ
ع تدابري ملنع ما قد َيْنُتج من متييز )وذلك,  عل���ى ا�شتخدامها على ح�شاب اآخرين. وينبغي اأْن ُتْو�شَ
دون اأو املقاولون على النُُّظم اجلديدة(. وقد  د املورِّ مث���اًل, باإتاحة التدريب اأو ُمهل اأطول حت���ى يتعوَّ
ت���رى الدول���ة امل�شرتعة اأنَّ من ال�شروري, عند الأخذ بعملي���ات جديدة, الإبقاء يف بادئ الأمر على 
العملي���ات القدمية, مث���ل العمليات الورقية, َثمَّ التخلُّ�ض منها تدريجّي���ًا من اأجل اعتماد العمليات 

اجلديدة.

10- ول تتن���اول اأحكام القانون النموذج���ي التكنولوجيا التي قد ت�شتخدُمه���ا اجلهات امل�شرتية. 
دي���ن اأو املقاول���ني, ففيه امتث���ال ل�ش���روط الفقرة )4(.  فم���ا دام ا�شتخداُمه���ا �شائع���ًا ل���دى املورِّ
مة لكي  له جهة م�شرتية بعينها, اأو امل�شمَّ وقد ت�شتم���ل الرباجميات املكيَّفة ح�شبم���ا حتتاجه اأو تف�شِّ
ائع ا�شتخدامها  ت�شتخدَمه���ا جه���ة م�شرتية بعينها, على حل���ول تقنية خمتلفة عن التكنولوجي���ا ال�شَّ
نًا  دون اأو املقاولون �شكاًل معيَّ ا تتطلَّب تل���ك التكنولوجيا اأْن يْعتِمَد امل���ورِّ وغ���ري متوافق���ة معها. ورمبَّ
ا يجعل هذا الأم���ر اإمكانية م�شاركة  لبياناته���م اأو اأْن يقوم���وا بتحويره���ا لتتَّخذ ذلك ال�ش���كل. ورمبَّ
دي���ن واملقاولني املحتمل���ني, وخ�شو�شًا ال�ش���ركات ال�شغرية, يف عمليات ال�ش���رتاء م�شتحيلة  املورِّ
ي يف واقع  اأو ُيْثنيه���م ع���ن امل�شاركة ب�شب���ب ال�شعوبات الإ�شافي���ة اأو التكاليف الزائدة. وهذا ي���وؤدِّ
دي���ن اأو املقاولني الذين ل ي�شتخدمون نف����ض التكنولوجيا التي ت�شتخدمها  الأم���ر اإىل ا�شتبعاد املورِّ
دي���ن واملقاولني, وزيادة احتمالت حدوث جتاوزات.  اجله���ة امل�شرتية, مع احتمال التمييز بني املورِّ
ائع ا�شتخدامها تاأث���ري �شلب ي كبري على م�شاركة  وق���د يرتتَّب على ال�شتعان���ة بالتكنولوجيا غري ال�شَّ

دين واملقاولني يف عمليات ال�شرتاء. املورِّ

���ا التكنولوجي���ا املتاح���ة يف ال�شوق فه���ي اخليار املنا�شب يف ح���ال كانت متواف���رًة و�شهلة  11- اأمَّ
دين  الرتكي���ب وال�شتخ���دام يف ح���دود املعق���ول. كم���ا اأنَّ احتم���ال �شي���وع ا�شتخدامه���ا ل���دى املورِّ
ع عليه���ا وتقلِّ�ض احتمالت التمييز.  ز امل�شاركة وت�شجِّ اأو املقاول���ني اأكرب بكثري, وه���ي بذلك قد تعزِّ
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وه���ي ف�شاًل عن ذلك اأكرث م�شايرًة للقط���اع العام نف�شه لأنَّها تتيح للم�شرتين العموميني ا�شتخدام 
ُنُظ���م معلومات ثبتت جدواها يف ال�شتخدام���ات اليومية على م�شتوى الأ�ش���واق التجارية ومواءمة 
ُنُظِمه���م مع �شبك���ة اأو�شع من ال�ش���ركاء التجاريني املحتملني وتفادي التعاُم���ل احل�شري مع طرف 
ا قد يتطلَّب تراخي�ض اأو اإتاوات غري مرنة. ي�شاف اإىل ذلك اأنَّه من ال�شهل تطويعها  ثالث بعينه ممَّ
ح�ش���ب معلوم���ات امل�شتخِدمني, وهو اأمر قد تكون له اأهميته عن���د احلاجة مثاًل اإىل مواءمة النُُّظم 
دة اللغ���ات, ومن املمكن تو�شيع نطاقه���ا لي�شمل جميع  م���ع اللغ���ات املحلية اأو ا�شتيع���اب حلول متعدِّ
ا كان لهذا العتبار الأخري اأهمية بالغة يف  النُُّظ���م لدى الأجهزة احلكومية بتكلفة منخف�ش���ة. ورمبَّ
 �شياق اأو�شع نطاقًا هو اإ�شالحات الإدارة العمومية التي ت�شمل دْمج النُُّظم الداخلية التابعة ملختلف 

الأجهزة احلكومية.

الع عل���ى ُنُظم الت�شالت  12- ول يتن���اول القان���ون النموذجي م�شاألة فر�ض ر�ش���وم مقابل الطِّ
ل���دى اجلهة امل�شرتية ومقاب���ل ا�شتخدامها. فهذه امل�شاألة مرتوكة للدول���ة امل�شرتعة لكي تبتَّ فيها, 
ر على �شيا�شات  اآخ���ذًة الظ���روف املحلية يف احل�شبان. وقد تتغريَّ هذه الظروف مب���رور الوقت فتوؤثِّ
م بعناية ما يرتتَّب على  الدولة امل�شرتعة فيما يتعلق بفر�ض الر�شوم. وينبغي للدولة امل�شرتعة اأْن ُتقيِّ
دين واملقاولني يف عمليات ال�شرتاء, من اأجل  فر����ض الر�شوم من تبعات فيما يتعلق مب�شارك���ة املورِّ
دين واملقاولني  احلف���اظ على اأهداف القانون النموذج���ي, مثل هدفْي تعزيز وت�شجيع م�شاركة املورِّ
الع على  يف اإج���راءات ال�شرتاء, وت�شجيع التناف�ض. ومن الأف�ش���ل األَّ ُتْفر�ض اأيُّ ر�شوم مقابل الطِّ
ُنُظ���م الت�شالت لدى اجلهة امل�شرتية ول مقابل ا�شتخدام تل���ك النُُّظم. وينبغي اأْن تكون الر�شوم, 
رها واألَّ يكون فيها متييز اأو تقييد للم�شاركة  افًة ومعقولًة ومتنا�شبًة ولها ما يربِّ يف حال فر�شها, �شفَّ

يف اإجراءات ال�شرتاء.

13- واله���دف م���ن الفقرة )5( من املادة )التي ت�شرتط اتِّخاذ تداب���ري منا�شبة ل�شمان موثوقية 
دي���ن واملقاولني يف اإمكاني���ة التعويل  يتها( هو تعزي���ز ثقة املورِّ ���ة و�شالمته���ا و�شرِّ املعلوم���ات املعنيَّ
 عل���ى اإج���راءات ال�ش���رتاء, مبا يف ذل���ك ما يتعل���ق بالتعامل مع املعلوم���ات التجارية. وه���ذه الثقة 
مرهون���ة باإدراك امل�شتخِدمني لوجود �شمانات كافي���ة لأمن نظام الت�شالت املُ�شتخَدم, وللحفاظ 
 عل���ى موثوقية املعلومات التي ُتنقل عرْبه و�شالمتها, ولعوام���ل اأخرى تكون مو�شوع خمتلف اللوائح 
واحلل���ول التقني���ة. وجلوان���ب اأخ���رى م���ن القان���ون وف���روٍع من���ه �شل���ة وثيق���ة به���ذا املو�ش���وع, 
ج���الت والإج���راءات الق�شائي���ة  خ�شو�ش���ًا م���ا يتعل���ق منه���ا بالتج���ارة الإلكرتوني���ة واإدارة ال�شِّ
ل  ي���ة وامللكي���ة الفكري���ة وحق���وق التاألي���ف. ولذل���ك ل ي�ش���كِّ والتناف����ض وحماي���ة البيان���ات وال�شرِّ
القان���ون النموذج���ي ولوائ���ح ال�ش���رتاء التي قد ُت�ْش���رَتع وفقًا للم���ادة 4 منه �شوى ج���زء ي�شري من 
الإط���ار الت�شريع���ي ذي ال�شل���ة. واإ�شاف���ًة اإىل ذلك, ينبغ���ي تناُول م�شاأل���ة مدى اإمكاني���ة التعويل 
عل���ى اإج���راءات ال�ش���رتاء باعتباره���ا ج���زءًا من اإط���ار �شام���ل ل�ش���وؤون الإدارة الر�شي���دة تْنَدرج 
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 �شْمن���ه �ش���وؤون املوظف���ني وامل�شائ���ل التنظيمي���ة والإداري���ة ل���دى اجله���ة امل�شرتي���ة ويف القط���اع
العام ككل.

���ا تختل���ف احلل���ول القانوني���ة والتقني���ة الت���ي ته���دف اإىل �شم���ان موثوقي���ة املعلومات  14- ورمبَّ
يتها باختالف الظروف وال�شياقات. وينبغي اإي���الء العتبار عند و�شعها لكفاءتها  و�شالمته���ا و�شرِّ
ومل���ا قد يْنُجم عنها من متيي���ز اأو عوائق اأمام التناف�ض, مبا يف ذلك عل���ى ال�شعيد الدويل. ويجب 
مًة بحيث ميكن اإج���راء متحي�ضٍ  َم���ن الدول���ة امل�شرتع���ة على الأق���ل اأْن تكون النُُّظ���م م�شمَّ اأْن َت�شْ
ة  ق خ�شو�شًا م���ن طبيعة املعلومات املنقول���ة اأو املتاحة ومن هويَّ ومراجع���ٍة م�ْشَتقلَّ���نَي وَيْكُفل التحقُّ
ة الت�شال, واأْن يك���ون بو�شع النظام اأْن  ���ة من ُتنقل اإليه ووقت نقلها, مب���ا يف ذلك مدَّ ناقله���ا وهويَّ
ر حماي���ًة كافيًة من الأفعال غري املاأذون بها  يعي���د ت�شكي���ل َت�شْل�ُشل الأحداث. وينبغي للنظام اأْن يوفِّ
التي ته���دف اإىل تعطي���ل ال�شري العادي لعمليات ال�ش���رتاء العمومي. ويجب اإقام���ة ُنُظم للحدِّ من 
اأخط���ار الأعطال الب�شرية وغري الب�شري���ة. وتعزيزًا للثقة وال�شفافي���ة يف عمليات ال�شرتاء, ينبغي 
ر على حقوق  دي���ن واملقاولني يف بداية اإجراءات ال�شرتاء اأيُّ تدابري للحماية قد توؤثِّ د للمورِّ اأْن حُت���دَّ
َمن النظام  دي���ن واملقاولني املحتمل���ني والتزاماِتهم, اأو اأْن ُيْعَلن عنها للجمهور. ويج���ب اأْن َي�شْ املورِّ
ية املعلومات  دون واملقاولون اإىل اجلهة امل�شرتي���ة, و�شرِّ مها امل���ورِّ �شالم���ة واأمن البيان���ات التي يقدِّ
مونها  ية, وع���دم ا�شتخ���دام املعلومات الت���ي يقدِّ التي ينبغ���ي اأْن ُتعاَم���ل باعتباره���ا معلوم���ات �شرِّ
ة م�شاألة اأخرى تتعلق بالثقة وهي م�شاأل���ة ملكية النُُّظم ودعمها, حيث  عل���ى اأيِّ نحٍو غري لئ���ق. وثمَّ
ي الرتتيبات املتَّخذة  ينبغ���ي اأْن ُينظ���ر بعناية يف م�شاألة م�شارك���ة اأيِّ اأطراف ثالثة ل�شمان األَّ ت���وؤدِّ
دي���ن واملقاول���ني واجلمه���ور ككل يف اإج���راءات ال�ش���رتاء. )َترُد مناق�ش���ة  َع���اف ثقة املورِّ اإىل اإ�شْ
 للمزي���د م���ن اجلوانب ذات ال�شلة باأحكام امل���ادة 7 ب�شاأن �شكل وو�شائل الت�ش���ال يف التعليق على 

املادتني 40 و42 اأدناه(.

15- واإ�شاف���ًة اإىل فر����ض ا�شرتاطات متعلقة ب�شكل الت�شالت وو�شائله���ا, تتناول املادة التدابري 
ها اجله���ة امل�شرتية يف عملي���ات ال�شرتاء املنطوية عل���ى معلومات  وال�شرتاط���ات الت���ي ق���د َتْفر�شُ
ي���ة ل�شم���ان حماي���ة تل���ك املعلوم���ات عل���ى امل�شتوى املطل���وب. وَت���رُد اأح���كام به���ذا املعنى يف  �شرِّ
ائ���ع يف عمليات ال�شرتاء املنطوي���ة على معلومات  الفق���رة )3( )ب(. فعل���ى �شبيل املثال, من ال�شَّ
ية يف تذيي���ل لوثائق اللتما�ض ل ُيْعَلن عن���ه. ويف حال اتِّخاذ ذلك  ي���ة اأْن ُت���ْدَرج املعلومات ال�شرِّ �شرِّ
التدب���ري اأو اأيِّ ا�شتثن���اء اآخر م���ن ا�شرتاطات ال�شفافية يف اإط���ار القانون النموذج���ي اأو اأيِّ تدبري 
ية, َل���َزَم الك�شُف عن ذلك يف بداية عملية ال�شرتاء وفقًا للفقرة )3(  اآخ���ر حلماية املعلومات ال�شرِّ
ية", انظر الفقرة )ه( من الع على تعريف "ال�شرتاء املنطوي على معلومات �شرِّ  من املادة. )لالطِّ

املادة 2 والتعليق عليها.(
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16- ويجب متيي���ز ال�شرتاطات اأو التدابري امل�شار اإليه���ا يف الفقرة )3( )ب( عن ال�شرتاطات 
والتداب���ري امل�ش���ار اإليها يف الفقرة )5( م���ن املادة. فلئن كانت الفق���رة )5( ت�شري اإىل ا�شرتاطات 
ا اإذا كان���ت العملية تنطوي على معلومات  وتداب���ري عامة تنطبق عل���ى اأيِّ ا�شرتاء, بغ�ضِّ النظر عمَّ
دين  ه���ة اإىل املورِّ ي���ة اأم ل, فاإنَّ الفق���رة )3( )ب( ت�ش���ري اإىل ا�شرتاطات وتداب���ري تقنية موجَّ �شرِّ
ي���ة, مث���ل ا�شرتاط���ات التَّ�شفري. وهي تتي���ح للجهة  اأو املقاول���ني ل�شم���ان �شالم���ة املعلوم���ات ال�شرِّ
ي املعلوم���ات املعنيَّة. ول تاأذن  د, على �شبيل املثال, م�شت���وى املوظف املكلَّف بتلقِّ امل�شرتي���ة اأْن حت���دِّ
لوائ���ح ال�ش���رتاء اأو غريه���ا م���ن الأح���كام القانوني���ة لدى ال���دول امل�شرتع���ة به���ذه ال�شرتاطات 
ي���ة وفيما يخ����ض ذلك النوع   والتداب���ري �ش���وى يف عملي���ات ال�ش���رتاء املنطوية عل���ى معلومات �شرِّ

من املعلومات ح�شرًا.

دين اأو املقاولني املادة 8-  م�شاركة املورِّ

1- الغر����ض م���ن املادة 8 هو ال�شم���اح مب�شاركة دولية كاملة وغري حم���دودة يف عمليات ال�شرتاء 
العموم���ي. وتب���نيِّ الفقرت���ان )1( و)2( من امل���ادة الظ���روف ال�شتثنائية التي يج���وز فيها للجهة 
دين اأو املقاول���ني يف اإج���راءات ال�شرتاء.  نة م���ن املورِّ امل�شرتي���ة اأْن حت���دَّ م���ن م�شاركة فئ���ات معيَّ
 وتتي���ح الفق���رات م���ن )3( اإىل )5( م���ن امل���ادة �شمان���ات اإجرائية يف ح���ال فر����ض اأيِّ قيود من 

هذا القبيل.

خ���اُذ قرار باحلدِّ م���ن امل�شاركة يف اإجراءات ال�ش���رتاء. وقد تن�شاأ  2- ويج���وز يف ح���الت �شتَّى اتِّ
���ح يف التعليق عل���ى ه���ذا الف�ش���ل, ب�شب���ب ال�شيا�شات  ح���الت م���ن ه���ذا القبي���ل, كم���ا ه���و مو�شَّ
الجتماعية-القت�شادي���ة للدول���ة. وهن���اك م�شائ���ل اأخرى ته���مُّ الدول���ة, مثل ال�شالم���ة والأمن, 
غ احل���دَّ من امل�شارك���ة. وقد يكون هذا احل���دُّ �شرورّيًا على وج���ه اخل�شو�ض, كما يالَحظ  قد ت�ش���وِّ
ه���ا جمل�ض الأم���ن التابع   يف التعليـــق علـــى املـــادة 3 اأع���اله, لتطبي���ق ُنُظ���م اجل���زاءات التي يفر�شُ

لالأمم املتحدة.

ولئ���ن  املذك���ورة.  ا�شتيع���اب خمتل���ف احل���الت  ه���و  الفقرت���ني )1( و)2(  م���ن  3- واله���دف 
اأ�شا����ض  عل���ى  ال�ش���رتاء  اإج���راءات  يف  امل�شارك���ة  م���ن  احل���دِّ  اإىل  ت�ش���ري   )1( الفق���رة  كان���ت 
احل���دِّ  فر����ضَ  غ  ت�ش���وِّ ق���د  الت���ي  املعاي���ري  حي���ث  م���ن  مفتوح���ة  الفق���رة )2(  ف���اإنَّ   اجلن�شي���ة, 

من امل�شاركة.

4- ولي����ض م���ن �شاأن تطبيق الفقرة )1( م���ن املادة اأْن يف�شي بال�ش���رورة اإىل "ال�شرتاء املحلي" 
دي���ن اأو املقاولني املحليني  )اأْي ح���الت ل ُي�شمح فيها بامل�شارك���ة يف اإجراءات ال�شرتاء �شوى للمورِّ
كيفم���ا كان تعريفه���م يف الدول���ة امل�شرتعة(. فق���د ُي�شتبعد رعاي���ا دولة واحدة فق���ط اأو جمموعة 
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 من ال���دول اخلا�شع���ة جل���زاءات دولي���ة, وفيما ع���دا ذلك تك���ون عملية ال�ش���رتاء مفتوح���ًة اأمام 
التناف�ض الدويل.

5- والغر�ض من الفقرة )2( هو ا�شتيعاب احلالت التي يكون فيها احلدُّ من امل�شاركة يف اإجراءات 
�شة ملن�شاآت �شغرية ومتو�شطة اأو  ال�ش���رتاء كلِّيًا اأو جزئّيًا لأ�شباب اأخرى مثل تنفي���ذ برامج خم�شَّ
ي تطبيق هذه الفقرة بال�ش���رورة, �شاأنه يف ذلك �شاأن  كيان���ات منتمية اإىل مناط���ق مغبونة. ول يوؤدِّ
تطبيق الفقرة )1(, اإىل ال�شرتاء املحلي. فقد يكون ال�شرتاء دولّيًا مع اقت�شاره على فئات معيَّنة 

دين اأو املقاولني )مثل الأ�شخا�ض ذوي الإعاقة(. من املورِّ

6- ويج���وز للجه���ة امل�شرتية, عند الأخ���ذ بخيار ال�شرتاء املحل���ي ح�شبما ت�شمح ب���ه هذه املادة, 
الحتج���اج باإعفاءات معيَّنة من ا�شرتاطات القانون النموذجي. فعلى �شبيل املثال, ل ُي�شرَتط ن�شر 
دعوة اإىل امل�شاركة يف اإجراءات ال�شرتاء دولّيًا )انظر الفقرة )4( من املادة 33 والتعليق عليها(.

7- وُي�ش���ار يف كل م���ن الفقرت���ني )1( و)2( من امل���ادة اإىل لوائح ال�شرتاء اأو اأح���كام اأخرى من 
دين  قانون الدولة امل�شرتعة باعتبارها م�شدر تخويل اجلهة امل�شرتية �شلطَة احلدِّ من م�شاركة املورِّ
اأو املقاول���ني يف اأيِّ اإج���راءات لال�ش���رتاء. ويجب على الدولة امل�شرتعة, عن���د و�شع �شيا�شات تتعلق 
بال�شلطة املذكورة, اأْن تراعي عواقب تلك ال�شيا�شات يف �شوء اللتزامات الدولية للدولة, مع العلم 
ي اإىل انتهاك التزامات  دين اأو املقاولني يف اإجراءات ال�شرتاء قد يوؤدِّ اأنَّ اأيَّ ح���دٍّ من م�شاركة املورِّ
ال���دول يف جمال التجارة احلرة مبوجب ال�شكوك الدولية ذات ال�شلة, مثل اتفاق منظمة التجارة 

العاملية املتعلق بال�شرتاء احلكومي )انظر الفقرة )8( من اجلزء الأوَّل من هذا الدليل(.

8- ويف حال احتجاج اجلهة امل�شرتية باأيٍّ من الأ�شباب الواردة يف لوائح ال�شرتاء اأو اأحكام قانونية 
غًا للحدِّ من امل�شاركة يف اإجراءات ال�ش���رتاء, فاإنَّ الفقرة )3( تقت�شي اأْن  اأخ���رى باعتباره���ا م�شوِّ
ُت�ش���ِدر اجله���ة امل�شرتي���ة اإعالنًا بذل���ك يف بداية اإجراءات ال�ش���رتاء. وينبغي ن�ش���ر هذا الإعالن 
يف اإط���ار الدع���وة اإىل امل�شاركة يف اإجراءات ال�ش���رتاء )الدعوة اإىل التاأهي���ل الأوَّيل اأو اإىل تقدمي 
عط���اءات عل���ى �شبيل املثال؛ انظر الفقرة )3( من امل���ادة 18 واملادة 37 مثاًل( اأو يف اإطار الإ�شعار 
بال�ش���رتاء يف حال عدم ن�شر الدعوة اإىل امل�شاركة يف اإج���راءات ال�شرتاء )انظر الفقرة )5( من 
دين اأو املقاولني معاملًة مْن�شفًة ومت�شاويًة وعادلًة, ل يجوز تغيري  امل���ادة 34(. و�شمانًا ملعاملة املورِّ

ذلك الإعالن فيما بعد.

���ن الفقرت���ان )4( و)5( �شمان���ات اإجرائي���ة اأخ���رى. فالفق���رة )4( ت�ش���رتط عل���ى  9- وتت�شمَّ
ج���ل بيانًا بالأ�شب���اب والظروف الت���ي ا�شتن���دت اإليها يف تربير  اجله���ة امل�شرتي���ة اأْن ُت���ْدِرج يف ال�شِّ
ل لها احلدَّ م���ن امل�شاركة.  قراره���ا م���ع الإ�شارة ب�ش���ورة خا�شة اإىل ال�شلط���ة القانونية الت���ي تخوِّ
وُي�ش���رتط اإتاح���ة املعلوم���ات نف�شه���ا لأيِّ �شخ����ض عن���د الطلب مبوج���ب الفقرة )5( م���ن املادة. 
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ر في���ه الدولة امل�شرتع���ة اأْن ت�شرتط  وه���ذا الق���رار مثال على ن���وع عمليات ال�ش���رتاء الذي قد تقرِّ
غات  خ���اذ قرارها مب�شوِّ عل���ى اجله���ة امل�شرتية تاأكيد الأ�شباب والظ���روف التي ا�شتندت اإليها يف اتِّ
مة ه���ذا الف�شل ويف التعليق على املـــادة 25 اأدناه حول   قانوني���ة, وَت���رُد مناق�شة ب�شاأن ذلك يف مقدِّ

�شجل ال�شرتاء.

دين واملقاولني املادة 9-  موؤهالت املورِّ

ة اأغرا����ض وه���ي: و�ش���ع قائم���ة �شامل���ة باملعاي���ري الت���ي يج���وز للجه���ة  1- له���ذه امل���ادة ع���دَّ
دي���ن اأو املقاول���ني يف اأيِّ مرحل���ة م���ن مراح���ل  امل�شرتي���ة ا�شتخدامه���ا يف تقيي���م موؤه���الت املورِّ
ق���د  الت���ي  والإج���راءات  ال�شرتاط���ات  �شائ���ر  وتنظي���م  )الفق���رة )2((؛  ال�ش���رتاء  اإج���راءات 
تفر�شه���ا م���ن اأج���ل ذل���ك التقيي���م )الفق���رات م���ن )3( اإىل )7((؛ وبي���ان اأ�شب���اب اإ�شق���اط 
الأهلي���ة )الفق���رة )8((. وته���دف الأح���كام اإىل احليلول���ة دون قي���ام اجله���ات امل�شرتي���ة بفر�ض 
 معاي���ري تاأهي���ل يك���ون ا�شتيفاوؤه���ا �شعب���ًا للغاي���ة اأو بتقيي���د اأع���داد امل�شارك���ني بغر����ض تقلي����ض

حجم عملها.

2- والغر�ض من هذه املادة اأي�شًا احليلولة دون اإ�شاءة ا�شتخدام اإجراءات التاأهيل لتقييد النفاذ 
اإىل الأ�ش���واق با�شتخ���دام حواجز خفي���ة )�شواء على امل�شت���وى املحلي اأو ال���دويل(. فال�شرتاطات 
ج غري معروفة اأو ب�شه���ادات تتطلَّب احل�شور  املتعلق���ة بحي���ازة تراخي�ض خا�شة اأو ب�شه���ادات تخرُّ
ن���ة اأو قد تكون  �شخ�شّي���ًا اأو بالتمتُّ���ع باخل���ربة الكافي���ة قد تكون م�شروع���ًة يف عملية ا�ش���رتاء معيَّ
د اأو مقاِول بعين���ه اأو جمموعة بعينها من  ة امل�شاركة ل�شالح م���ورِّ ���رًا عل���ى حماولة ترجي���ح كفَّ موؤ�شِّ
دي���ن اأو املقاولني. وعليه, فاإنَّ الأح���كام مت�شاهلة ويتقلَّ�ض احتمال اإ�ش���اءة ال�شتخدام بف�شل  املورِّ
ن م���ن تقييم مدى وجاهة ا�شرتاطات  اأح���كام ال�شفافية املن�شو�ض عليها يف الفقرة )2( التي متكِّ
ُع ا�شرتاطات غ���ري �شرورية فيها متييز  ا قد يثري الن�شغال عل���ى وجه اخل�شو�ض َو�شْ ن���ة. وممَّ معيَّ
افة للحدِّ من  دين اأو مقاولني اأجانب, ُت�شتخَدم كطريق���ة غري �شفَّ مبا�ش���ر اأو غري مبا�شر جت���اه مورِّ
م�شاركته���م )بو�شائ���ل غ���ري الو�شيلة امل�شم���وح بها مبوجب امل���ادة 8(. ومن ال�شرتاط���ات التي قد 
تعت���رب غ���ري �شرورية يف ه���ذا ال�شياق ا�ش���رتاُط التواجد حملّي���ًا )على �شكل ف���رع اأو مكتب متثيلي 
اأو �شرك���ة تابع���ة( ك�ش���رط م�شبق للم�شارك���ة يف اإج���راءات ال�شرتاء. )انظ���ر اأي�ش���ًا التعليق على 
الع على اأمثلة اأخرى عل���ى ال�شرتاطات التي قد  الفقرت���ني )2( )ه( و)6( من املادة اأدن���اه لالطِّ
تف�ش���ي, عم���دًا اأو عن غري ق�ش���د, اإىل ت�شويه اأو تقيي���د امل�شاركة الدولي���ة(. وقد ينطوي المتثال 
ملعاي���ري اأخ���رى مْنطِبقة يف ال���دول امل�شرتعة )مبوجب قوان���ني اأخرى اأو لوائ���ح ال�شرتاء يف جملة 
ة واعتب���ارات بيئيَّة ومعايري تتعلق بقان���ون العمل الدويل وحقوق  اأم���ور اأخرى( عل���ى ت�شاريٍح اأمنيَّ
الإن�ش���ان وم�شائ���ل تخ�ض ال�شتدامة. ويف ه���ذا ال�شدد, ينبغي, عند �شياغ���ة ا�شرتاطات التاأهيل 
لإج���راءات ال�شرتاء ذات ال�شلة, مراعاة التحذيرات اإزاء انتهاج �شيا�شات اجتماعية-اقت�شادية 
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نه���ا الق�ش���م املعنون "حتقيـــق التـــوازن بـــني �سيا�ســـة ال�سرتاء  كما ي���رد يف املناق�ش���ة الت���ي يت�شمَّ
ل   الـــواردة يف القانـــون النموذجي والأهداف وال�سيا�سات العامة للـــدول امل�سرتعة" يف اجلزء الأوَّ

من هذا الدليل.

3- ويج���وز, كم���ا ه���و مذكور يف الفق���رة )1( من املادة, تطبي���ق اأحكام امل���ادة يف اأيِّ مرحلة من 
ل الأوَّيل  اإج���راءات ال�ش���رتاء. وتقيَّم املوؤهالت كما يل���ي: ‘1’ يف بداية ال�شرتاء من خ���الل التاأهُّ
وفقًا للمادة 18 اأو الختيار الأوَّيل وفقًا للفقرة )3( من املادة 49؛ و/اأو ‘2’ اأثناء فح�ض العرو�ض 
د اأو املقاِول غري  م���ة )ت�شمل اأ�شباب رف�ض العطاء يف الفقرة )2( )اأ( من املادة 43 كون املورِّ املقدَّ
دين اأو املقاولني  موؤه���ل(؛ و/اأو ‘3’ يف اأيِّ وقت اآخر يف اإجراءات ال�ش���رتاء عندما ُيطلب من املورِّ
لّيًا اأْن يعاودوا اإثبات موؤهالتهم )انظر الفقرة )8( )د( من هذه املادة والتعليق  اًل اأوَّ املوؤهل���ني تاأهُّ
د  د من موؤهالت املورِّ عليها اأدناه(؛ و/اأو ‘4’ يف ختام اإجراءات ال�شرتاء عندما ُيقت�شر على التاأكُّ
د اأو املقاِول اأْن  اأو املق���اِول الفائ���ز )انظر الفقرة )2( من املادة 57( اأو عندما ُيطلب من ذلك املورِّ

يعاود اإثبات موؤهالته )الفقرة )5( من املادة 43(.

���ع القانون النموذجي عل���ى التناف�ض احلرِّ ما مل يكن هناك �شب���ب للحدِّ من امل�شاركة.  4- وي�شجِّ
ل الأوَّيل, الذي قد يحدُّ من التناف�ض, يف جميع طرائق ال�شرتاء وَترُد مناق�شة  ويتاح ا�شتخدام التاأهُّ
لفوائ���ده يف التعليـــق على املـــادة 18؛ غري اأنَّه ينبغي ت�شجيع اجلهات امل�شرتي���ة على عدم ا�شتخدام 
ل الأوَّيل �شوى يف احلالت التي يتبنيَّ فيها اأنَّه منا�شٌب بناًء على املقارنة بني تكاليفه وفوائده. التاأهُّ

ل التي ميكن ا�شتخدامها يف العملية. ويجب اأْن تكون املعايري  د الفقرة )2( معايري التاأهُّ 5- وتعدِّ
وجيه���ًة ومنا�شب���ًة لكلِّ عملي���ة ا�شرتاء بعينها. ولي�ض م���ن ال�شروري تطبيق جمي���ع املعايري الواردة 
يف الفق���رة )2(؛ اإْذ اإنَّ عل���ى اجله���ة امل�شرتية األَّ ت�شتخ���دم �شوى املعايري املنا�شب���ة لعملية ا�شرتاء 
د املعايري املراد ا�شتخدامها يف اأيِّ وثائق تتعلق بالتاأهيل  بعينها. ويجب على اجلهة امل�شرتية اأْن حتدِّ
ر عن املعايري تقييَم مدى  الأوَّيل اأو الختيار الأوَّيل, ويف وثائق اللتما�ض؛ ويتيح هذا الإف�شاح املبكِّ

وجاهتها, كما ي�شمح بالعرتا�ض عليها يف الوقت املنا�شب حتى يكون نافذًا.

دي���ن اأو املقاولني  6- ول ي���راد م���ن ال�ش���رتاط الوارد يف الفق���رة )2( )اأ( باأْن يتواف���ر لدى املورِّ
ية اأخ���رى" احلدُّ من م�شارك���ة املن�شاآت ال�شغ���رية واملتو�شطة  ات ومراف���ق مادِّ ما يْل���َزم م���ن "معدَّ
ات واملرافق الالزمة؛  يف ال�ش���رتاء العمومي. ففي حالت كثرية, ل تتوافر لدى تل���ك املن�شاآت املعدَّ
َم���ن, عن طريق مقاوليها م���ن الباطن اأو �شركائه���ا, تواُفر تلك  ���ه بو�شعها م���ع ذلك اأْن َت�شْ غ���ري اأنَّ

ات واملرافق من اأجل تنفيذ عقد ال�شرتاء. املعدَّ

7- وامل���راد بالإ�ش���ارة يف الفقرة )2( )ب( اإىل "معاي���ري اأخرى" بياُن اأنَّه يح���قُّ للجهة امل�شرتية 
اأْن ت�شتوث���ق من المتث���ال للمعايري املنطبقة يف الدول���ة امل�شرتعة )مثل تواُفر جمي���ع اأنواع التاأمني 
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ا اإذا رغبْت اجلهة امل�شرتية يف فر�ض معايري مثل الت�شاريح  دين اأو املقاولني(. اأمَّ الالزمة لدى املورِّ
ة واملعايري املتعلق���ة بقانون العمل الدويل وحق���وق الإن�شان, فيجوز لها  الأمني���ة والعتب���ارات البيئيَّ
ذلك مبراعاة التحذيرات املبيَّنة يف الق�شم املعنون "حتقيق التوازن بني �سيا�سة ال�سرتاء الواردة 
ل من هذا  يف القانـــون النموذجي والأهداف وال�سيا�سات العامـــة للدول امل�سرتعة" يف اجلزء الأوَّ
الدلي���ل. ويج���ب اأْن تكون جميع معاي���ري التاأهيل املفرو�ش���ة مبوجب هذه املادة مرتبط���ًة باملعايري 
دون اأو املقاولون عموم���ًا ل بخ�شائ����ض ال�شيء مو�ش���وع ال�شرتاء  والعملي���ات الت���ي يتَّبعه���ا امل���ورِّ

)التي يتناولها التعليق على املادتني 10 و11 اأدناه(.

دين  8- وينبغ���ي تنفي���ذ الفق���رة )2( )ه( مبراع���اة ما ق���د يرتتَّب عليها م���ن متييز جت���اه املورِّ
اأو املقاول���ني الأجان���ب غ���ري املتواجدي���ن حملّي���ًا ب���اأيِّ �ش���كل م���ن الأ�ش���كال يف الدول���ة امل�شرتعة 
دين اأو املقاول���ني الأجان���ب اأيُّ التزام بدف���ع �شرائب اأو  ���ة. وعلى العم���وم, ل يق���ع عل���ى املورِّ املعنيَّ
ُظ���ر املادة 8 على اجله���ة امل�شرتية  م�شاهم���ات يف ال�شم���ان الجتماعي يف الدول���ة امل�شرتعة؛ وحَتْ
فر����ض ا�شرتاط���ات, ما ع���دا ال�شرتاطات الت���ي جتيزها لوائح ال�ش���رتاء اأو غريها م���ن الأحكام 
دي���ن اأو املقاولني الأجانب عن امل�شاركة يف  القانوني���ة يف الدول���ة امل�شرتعة, من �شاأنها اأْن ُتثني املورِّ

اإجراءات ال�شرتاء.

دين اأو املقاولني عم���اًل باإجراءات اإيقاف اأو  9- وت�ش���ري الفق���رة )2( )و( اإىل اإ�شقاط اأهلية املورِّ
ِحرمان اإدارية. وي�شيع ا�شتخدام هذه الإجراءات الإدارية - التي ينبغي فيها منح الأ�شخا�ض الذين 
ع���ى ارتكابهم خمالفات حقوق املعاملة وفقًا لالأ�ش���ول القانونية مثل اإتاحة اإمكانية تفنيد التُّهم  ُيدَّ
دي���ن اأو املقاولني الذين يثبت ارتكاُبهم خمالف���ات من قبيل تقدمي  له���م - لإيق���اف اأو حرمان املورِّ
ق���ة اأو بيانات كاذبة اأو الحتيال. وجتدر الإ�ش���ارة اإىل اأنَّ القانون النموذجي  بيان���ات حما�شبية ملفَّ
ي الفعل الإجرامي  ة حتديد الفرتة الزمنية التي ينبغي خاللها اأْن يوؤدِّ ي���رتك للدولة امل�شرتع���ة مهمَّ
ح للح�شول  د اأو املقاِول يف الرت�شُّ م���ن الن���وع امل�شار اإليه يف الفقرة )2( )و( اإىل اإ�شقاط اأهلية املورِّ

على عقد ا�شرتاء.

دين اأو املقاولني تق���دمي الأدلَّة  10- وجتي���ز الفق���رة )3( للجهة امل�شرتي���ة اأْن ت�شرتط عل���ى املورِّ
���ف تلك الأدلَّة امل�شتندية من  امل�شتندي���ة اأو املعلوم���ات الأخرى املنا�شبة لتقييم موؤهالتهم. وقد تتاألَّ
ات وغريها من املرافق  تقاري���ر �شنوية مراَجع���ة )لإثبات املوارد املالية(, وَجْرد املخزون م���ن املعدَّ
نة م���ن الأن�شطة, و�شه���ادات المتث���ال للمعايري املنطبقة  ي���ة, وتراخي����ض ممار�ش���ة اأنواع معيَّ املادِّ
دي���ن اأو املقاولني كافي���ًا اأو غري كاٍف  واإثب���ات الو�ش���ع القانوين. وقد يكون �ش���دور اإعالٍن عن املورِّ
بح�ش���ب ال�شيء مو�شوع ال�ش���رتاء ومرحلة اإج���راءات ال�شرتاء التي يجري عنده���ا تقييم معايري 
التاأهي���ل. فعلى �شبيل املثال, ق���د يكفي العتماد على هذا النوع من الإعالنات عند فتح مناق�شات 
د اأو املقاِول الفائز  ق الواجب من امتث���ال املورِّ اإلكرتوني���ة ب�شيطة قائم���ة بذاتها اإذا اْرُتئي اأنَّ التحقُّ
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���ق ال�شرتاط���ات املفرو�شة  ملعاي���ري التاأهي���ل املنطبقة �ش���وف يتمُّ بع���د املناق�شة. ويج���ب اأْن ُتطبَّ
دي���ن اأو املقاولني  فيم���ا يتعل���ق بالأدلَّة امل�شتندي���ة اأو املعلوم���ات الأخرى بالت�شاوي عل���ى جميع املورِّ
���ى ت�شويغه���ا مو�شوعّيًا بح�ش���ب ال�شيء مو�ش���وع ال�شرتاء )انظ���ر الفقرتني )4( و)6(   واأْن يت�شنَّ

من املادة(.

11- وت�ش���رتط الفق���رة )4( اأْن ُتبنيَّ جميع املعاي���ري وال�شرتاطات امل���راد ا�شتخدامها يف تقييم 
املوؤهالت يف وثائق التاأهيل الأوَّيل اأو وثائق الختيار الأوَّيل ويف وثائق اللتما�ض. ويف بع�ض الوليات 
الق�شائي���ة, َتِرُد متطلَّبات التاأهيل املعيارية يف لوائح ال�ش���رتاء, وقد تكتفي وثائق التاأهيل الأوَّيل/
الختي���ار الأوَّيل/اللتما�ض بالإحالة اإىل تلك اللوائح. ولأ�شباٍب تتعلق بال�شفافية واملعاملة املْن�شفة 
واملت�شاوية والعادلة, فاإنَّ القانون النموذجي ي�شرتط اإيراد جميع املتطلَّبات يف الوثائق ذات ال�شلة؛ 
���ق متى اأ�شارت  اإلَّ اأنَّ الأه���داف املتعلق���ة بال�شيا�ش���ات املن�شو�ض عليه���ا يف الفقرة )4( قد تتحقَّ
الع عليها ب�شهولة )با�شتخدام  افة يتاح الطِّ الوثائ���ق اإىل متطلَّب���ات التاأهيل يف م�شادر قانونية �شفَّ

بية مثاًل(. و�شالت ت�شعُّ

���ب عليه���ا متيي���ز اأو ل ميك���ن ت�شويغه���ا  خ���اذ اأيِّ تداب���ري ق���د يرتتَّ ُظ���ر الفق���رة )6( اتِّ 12- وحَتْ
مو�شوعّي���ًا يف تقيي���م املوؤهالت, ما مل يوؤذن به���ا �شراحًة مبوجب قانون الدول���ة امل�شرتعة. وميتثل 
ح يف التعليق علـــى تلك املـــادة. وعلى الرغم  ه���ذا احلك���م ل�شرتاطات امل���ادة 8, ح�شبما ه���و مو�شَّ
من ه���ذا احلظر الذي ين����ضُّ عليه القانون النموذجي, ف���اإنَّ بع�ض التدابري العملي���ة, مثل اختيار 
دين اأو املقاولني  اللغ���ة, قد ُيرتاأى اأنَّها تف�شي, واإْن اأمكن ت�شويغه���ا مو�شوعّيًا, اإىل متييز جتاه املورِّ
 اأو فيم���ا بينه���م, اأو جتاه فئ���ات منهم؛ وينبغ���ي للدولة امل�شرتع���ة كفالة اإي�ش���اح التدابري اجلائزة 

واملحظورة.

ُظ���ر الفق���رة )7( فر�َض  دي���ن اأو املقاول���ني الأجانب, حَتْ 13- وم���ن اأج���ل تي�ش���ري م�شارك���ة املورِّ
���ة  دون اأو املقاول���ون م���ن اأدلَّ م���ه امل���ورِّ اأيِّ ا�شرتاط���ات ب�ش���اأن الت�شدي���ق القان���وين عل���ى م���ا يقدِّ
م الفائز.  د اأو املقاِول �شاح���ب العر�ض املق���دَّ م���ه امل���ورِّ م�شتندي���ة لإثب���ات موؤهالته���م عدا ما يقدِّ
وينبغ���ي اأْن تن����ضَّ قوان���ني الدول���ة امل�شرتع���ة عل���ى تل���ك ال�شرتاط���ات فيم���ا يخ����ضُّ الت�شدي���ق 
ق قانونّي���ًا عل���ى جميع  القان���وين عل���ى الوثائ���ق م���ن الن���وع املعن���ي. ول ت�ش���رتط امل���ادة اأْن ُي�ش���دَّ
���ا ُتقرُّ باأنَّ ل���دى الدول قوان���ني فيما يخ�ضُّ  د اأو املق���اِول الفائز, واإمنَّ مها امل���ورِّ الوثائ���ق الت���ي ُيقدِّ
 الت�شدي���ق القان���وين عل���ى الوثائ���ق وتن����ضُّ عل���ى مب���داأ ع���دم فر����ض �شكلي���ات اإ�شافي���ة خا�شة 

باإجراءات ال�شرتاء.

دين اأو املقاولني ملعلومات  14- وتتناول الفقرات )8( )اأ(-)ج( التَِّبعات الناجمة عن تقدمي املورِّ
د  ق���ة اأو غري دقيقة اأو غري كامل���ة. وت�شرتط الفقرة الفرعي���ة )اأ( اإ�شقاط اأهلية املورِّ كاذب���ة اأو ملفَّ
قة" مبزيد من  ح مفه���وم "املعلومات امللفَّ قة. و�شيو�شَّ م معلومات كاذبة اأو ملفَّ اأو املق���اِول ال���ذي يقدِّ
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ُدر عن اللجنة يف الوقت املنا�ش���ب. وجتيز الفقرة الفرعية )ب(  التف�شي���ل يف امل�شرد ال���ذي �شي�شْ
مة عن موؤهالته على  د اأو مقاِول تنطوي املعلوم���ات املقدَّ للجه���ة امل�شرتي���ة اأْن ُت�شقَط اأهلي���ة اأيِّ مورِّ
"خط���اأ جوهري اأو نق�ض جوهري". وي�شري م�شطلح اخلط���اأ اأو النق�ض "اجلوهري" اإىل و�شع حدٍّ 

ر يف نزاهة التناف����ض اأو عملية ال�شرتاء عمومًا. وتن�ضُّ  , اأْي اأخط���اء اأو حالت اإغفال قد توؤثِّ مع���نيَّ
د اأو مقاِول بناًء  الفق���رة الفرعي���ة )ج( عل���ى اأنَّه ل يجوز للجهة امل�شرتي���ة اأْن ُت�شقَط اأهليَة اأيِّ ُم���ورِّ
مة عن موؤهالته تنطوي على خط���اأ اأو نق�ض يف ناحية غري جوهرية, ولكْن  عل���ى اأنَّ املعلومات املقدَّ
د اأو املقاِول اإذا مل ُي�ش���ارع اإىل اإ�شالح تلك العيوب بناًء على طلب اجلهة  يج���وز اإ�شقاط اأهلية املورِّ

امل�شرتية.

دين واملقاولني من حيث معاملتهم  15- وتهدف الفقرات )8( )اأ(-)ج( اإىل �شمان م�شالح املورِّ
ف���ًة ومت�شاويًة وعادل���ًة, وكذلك م�شلحة اجلهة امل�شرتية من حي���ث عدم اإبرام عقود  معامل���ًة مْن�شِ
دين اأو املقاولني املوؤهلني. ويجوز العرتا�ض على قرارات اإ�شقاط الأهلية وفقًا  ا�شرتاء �شوى مع املورِّ
لأحكام الف�شل الثامن. كما يجوز العرتا�ض على القرارات املتَّخذة بهذا ال�شاأن يف اإطار اإجراءات 
التاأهي���ل الأوَّيل والختي���ار الأوَّيل قبل املوعد النهائي لتقدمي العرو����ض بغية عدم تعطيل اإجراءات 
ق اأحكام  ال�ش���رتاء يف مراحل لحق���ة لأ�شباب ل عالقة لها بتلك املراحل. ويف ه���ذه احلالت, ُتطبَّ

اأكرث �شرامًة ب�شاأن تعليق اإجراءات ال�شرتاء )انظر الفقرة )4( من املادة 67(.

دين اأو املقاولني  16- والغر�ض من الفق���رة )8( )د( هو الن�ضُّ على معاودة اإثبات موؤهالت املورِّ
مة.  لّيًا, يف مرحلة لحقة من اإج���راءات ال�شرتاء, مثل وقت فح�ض العرو�ض املقدَّ لوا اأوَّ الذي���ن تاأهَّ
مها  ا اإذا كانت معلوم���ات التاأهيل, التي قدَّ ق ممَّ وامل���راد بذل���ك ال�شماح للجهة امل�شرتية ب���اأْن تتحقَّ
د اأو املق���اِول عند التاأهيل الأوَّيل اأو عند النظ���ر يف م�شاألة التاأهيل مبعزل عن غريها يف بداية  امل���ورِّ
الإج���راءات, ما زال���ت �شحيحًة ودقيقًة, بال�شتعان���ة يف هذه احلالة اأي�ش���ًا بال�شمانات الإجرائية 
دة  ا با�شتثناء عمليات ال�شرتاء املعقَّ ابقة. ويف معظم عمليات ال�شرتاء )رمبَّ ن���ة يف الفقرة ال�شَّ املبيَّ
ة مراحل(, ينبغ���ي اأْن يْنح�شَر تنفي���ذ هذه الأحكام  والت���ي ت�شتغرق وقت���ًا طوياًل وجُترى على ع���دَّ
م الفائ���ز, ح�شبما هو من�شو�ض علي���ه يف الفقرة )5(  د اأو املق���اِول �شاح���ب العر�ض املقدَّ يف امل���ورِّ

من املادة 43 والفقرة )2( من املادة 57 من القانون النموذجي.

 املادة 10-  قواعد ب�شاأن و�شف ال�شيء مو�شوع ال�شرتاء 
 واأحكام و�شروط عقد ال�شرتاء 

اأو التفاق الإطاري

ة الكافي���ة والكتمال  1- الغر����ض م���ن امل���ادة 10 ه���و التاأكيد عل���ى اأهمية مب���داأ الو�ش���وح والدقَّ
واملو�شوعي���ة يف و�ش���ف ال�ش���يء مو�ش���وع ال�ش���رتاء يف وثائ���ق التاأهي���ل الأوَّيل اأو الختي���ار الأوَّيل 
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دين واملقاولني على امل�شاركة يف اإجراءات ال�شرتاء,  ع هذا الو�شف املورِّ ويف وثائق اللتما�ض. وي�شجِّ
���ع املخاطر والتكالي���ف املرتبط���ة مب�شاركته���م يف اإجراءات  دي���ن واملقاولني م���ن توقُّ ���ن املورِّ وميكِّ
ال�ش���رتاء وبتنفي���ذ العقود اأو التفاق���ات الإطارية املعت���زم اإبرامها وبالتايل م���ن عر�ض اأف�شل ما 
 لديه���م من اأ�شعار و�شروط اأخرى تف���ي باحتياجات اجلهة امل�شرتية. وعالوًة على ذلك, فاإنَّ اإعداد 
���دًا يتيح تقيي���م العطاءات ومقارنته���ا على اأ�شا�ض  اأو�ش���اف ال�ش���يء مو�شوع ال�ش���رتاء اإعدادًا جيِّ
ه���ا ُت�ْشِه���ُم يف حتقيق  م�ش���رتك, وه���و اأح���د ال�شرتاط���ات الأ�شا�شي���ة لطريق���ة املناق�شة. كم���ا اأنَّ
فية من  خ���اذ اإجراءات اأو ق���رارات خاطئ���ة اأو ع�شوائي���ة اأو تع�شُّ ال�شفافي���ة وتقلي����ض احتم���الت اتِّ
جان���ب اجله���ة امل�شرتية. اأ�شف اإىل ذل���ك اأنَّ تطبيق القاعدة التي تق�شي ب���اأْن يكون و�شف ال�شيء 
دي���ن معيَّنني يزي���د من احتمال  مو�ش���وع ال�ش���رتاء عل���ى نحو لي�ض في���ه حماب���اة ملقاول���ني اأو مورِّ
دي���ن اأو املقاولني,  تلبي���ة الحتياج���ات ال�شرتائي���ة للجه���ة امل�شرتي���ة من ِقبل ع���دد اأكرب م���ن املورِّ
���ع على ا�شتخ���دام طريقة ا�شرتاء تتيح اأك���رب قدر ممكن من التناف����ض يف ظلِّ الظروف  ���ا ُي�شجِّ ممَّ
 ال�شائ���دة )وي�شاع���د خ�شو�ش���ًا عل���ى احل���دِّ م���ن ال�شط���ط يف ا�شتخ���دام طريق���ة ال�ش���رتاء من 

م�شدر واحد(.

2- وتن����ضُّ الفقرة )1( عل���ى ا�شرتاٍط اإجرائي بت�شمني وثائق التاأهي���ل الأوَّيل اأو وثائق الختيار 
الأوَّيل ووثائق اللتما�ض و�شفًا لل�شيء مو�شوع ال�شرتاء. ولئن اأجازت الفقرة الفرعية )اأ( ت�شمني 
ا لل�ش���يء مو�شوع ال�شرتاء, فاإنَّ الفقرة  وثائ���ق التاأهي���ل الأوَّيل اأو وثائق الختيار الأوَّيل و�شفًا عامًّ
ر اإعداد  اًل يف وثائق اللتما�ض. ويف حال تعذَّ د اأو�شاُفه حتديدًا مف�شَّ الفرعية )ب( ت�شرتط اأْن حُتدَّ
ل يف بداية اإجراءات ال�شرتاء, كم���ا هو احلال يف اإجراءات طلب القرتاحات  ه���ذا الو�شف املف�شَّ
ل" لل�شيء مو�شوع  املق���رتن بحوار )الذي ُي�شرتط ل�شتخدام���ه عدم اإمكانية اإعداد و�ش���ف "مف�شَّ
ال�ش���رتاء )انظ���ر الفق���رة )2( )اأ( من امل���ادة 30((, ينبغ���ي تبي���ان املتطلَّبات الدني���ا يف وثائق 
اللتما����ض �شمن اأو�شاف ال�شيء مو�شوع ال�شرتاء )ويرد ا�شرتاط من هذا القبيل يف الفقرة )5( 
الع على مناق�شة لهذا املو�ش���وع مبزيد من التف�شيل, انظر التعليق  م���ن املادة 49 مثاًل(. )ولالطِّ
ـــم طلب القرتاحات املقرتن بحوار والتعليق علـــى الف�سل ال�سابع ب�ساأن  علـــى الأحـــكام التي تنظِّ
اإجـــراءات التفاقات الإطاريـــة, حيث تثار هذه امل�شاألة يف �شياق احلاجة اإىل تقدمي القدر املنا�شب 
م���ن التفا�شيل يف و�شف ال�شيء مو�شوع ال�شرتاء يف بداية املرحلة الأوىل من اإجراءات التفاقات 

الإطارية(.

���د امل�شارك���ة  ُظ���ر الفق���رة )2( و�ش���ف ال�ش���يء مو�ش���وع ال�ش���رتاء عل���ى نح���ٍو ق���د يقيِّ 3- وحَتْ
يف اإج���راءات ال�ش���رتاء اأو �ُشُب���ل الو�ش���ول اإليه���ا, م���ا مل ي���اأذن قانون الدول���ة امل�شرتع���ة �شراحًة 
���ب عليه���ا ه���ذا التقيي���د. وميتثل ه���ذا احلك���م لال�شرتاط���ات ال���واردة يف املادة 8,  بتداب���ري يرتتَّ
���ح يف التعليـــق عليهـــا. وعلى الرغ���م من ه���ذا احلْظر ال���ذي ين�ضُّ علي���ه القانون  كم���ا ه���و مو�شَّ
النموذج���ي, فق���د ُيرت���اأى, كم���ا يالَح���ظ يف التعليـــق علـــى املـــادة 9 اأع���اله, ب���اأنَّ بع����ض التدابري 
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���د امل�شارك���ة يف اإج���راءات ال�ش���رتاء اأو �ُشُب���ل الو�شول اإليه���ا. فعلى �شبي���ل املثال, قد  العملي���ة تقيِّ
���ة لل�شيء مو�شوع ال�شرتاء اأك���رث �شرامًة يف دولة  تك���ون ال�شرتاط���ات املتعلقة باخل�شائ�ض البيئيَّ
ن���ة باملقارن���ة مع دول اأخرى؛ ل���ذا ينبغي اإي�شاح التدابري اجلائ���زة والتدابري املحظورة يف هذه   معيَّ

احلالة اأي�شًا.

4- ول تفر����ض الفق���رات م���ن )3( اإىل )5( �شروط���ًا مطلق���ة فيم���ا يتعل���ق بعنا�ش���ر الو�ش���ف. 
ا الفقرة )4( فت�شرتط  عًة قد تندرج ه���ذه العنا�شر �شمنها. اأمَّ ن طائفًة متنوِّ فالفق���رة )3( تت�شمَّ
���ا بالقدر املمكن عملّيًا, وتتيح للجه���ة امل�شرتية املرونة  اأْن يك���ون الو�ش���ف مو�شوعّيًا ووظيفّيًا وعامًّ
ل�شتخ���دام اخل�شائ�ض التقنية واخل�شائ�ض املتعلقة بالنوعية وبالأداء التي ت�شتدعيها الظروف. 
وميك���ن اأْن ي�شمل ذلك اخل�شائ�ض ذات ال�شلة ب�شيا�شات حماي���ة البيئة اأو غريها من ال�شيا�شات 

الجتماعية-القت�شادية للدولة امل�شرتعة.

ن���ات ال�شيء مو�شوع ال�ش���رتاء )ا�شتنادًا اإىل املدخالت(  5- وميك���ن اأْن ي�شتند الو�شف اإىل مكوِّ
يها )ا�شتنادًا اإىل املخرجات(. ف���اإذا كان الو�شف م�شتندًا اإىل  اأو اإىل الوظيف���ة التي ينبغ���ي اأْن يوؤدِّ
ا يحدُّ من فر�ض  ح اأْن يزيد احتمال ا�شتخدام اأ�شماء جتارية اأو عالمات جتارية ممَّ مدخالت, يرجَّ
امل�شارك���ة يف ال�ش���رتاء. لذا تن�ضُّ الفق���رة )4( كذلك على اأنَّ هذا ال�شتخ���دام ل يجوز اإلَّ اإذا مل 
تكن هناك طريقة اأخرى دقيقة ومفهومة مبا يكفي, بالإ�شافة اإىل �شرط اآخر هو حتديد اللتما�ض 
ه حتديدًا على اأنَّه يجوز عر�ض �شلعة حتمل ال�شم التجاري  م���ات البارزة لل�شيء املطل���وب ون�شُّ لل�شِّ
"اأو م���ا يعادل ذل���ك". ومن املفيد اأْن تناِق����ض اللوائح اأو القواعد اأو الإر�ش���ادات املتعلقة بال�شرتاء 
ال�ش���ادرة عن جهاز ال�شرتاء العمومي اأو هيئات اأخرى يف هذا املجال مدى ال�شالحية التقديرية 
املمنوح���ة للجه���ة امل�شرتي���ة ل�شتخ���دام اأ�شماء جتاري���ة يف ظروف من ه���ذا القبي���ل, بالنظر اإىل 
�ش���اع النطاق الذي ميكن اأْن ي�شمله هذا احلكم. ويف ه���ذا ال�شدد, ينبغي النظر يف التفاُعل بني  اتِّ
الفقرتني )4( و)5(؛ فمتى ُوجد معيار معتمد عمومًا يف قطاع ما )على �شكل م�شطلحات جتارية 
���دة مثاًل(, من �شاأن ال�شماح با�شتخدام ا�شم جتاري اأو عالمة جتارية عو�شًا عن و�شف تقن ي  موحَّ
دين لحتياجات اجلهة امل�شرتية. لكنَّ من ال�شمانات ال�شرورية  ول اأْن يزيد من فهم املورِّ بال���غ الطُّ
يف ه���ذه احلالت ر�شد م���دى ا�شتعداد اجلهة امل�شرتي���ة لقبول ما يعادل ال�ش���يء املو�شوف, ويْلَزم 
ي  دين اأو املقاول���ني اأْن يثبتوا هذا التع���اُدل, وكذلك توخِّ ح كيف ميك���ن للمورِّ و�ش���ع اإر�ش���ادات تو�شِّ

املو�شوعية يف هذا ال�شدد.

6- ويف بع����ض الولي���ات الق�شائي���ة, ثبتت ج���دوى املمار�شات الت���ي ت�شرتط اأْن ُي���ْدَرج يف اأيٍّ من 
وثائ���ق التاأهي���ل الأوَّيل اأو الختي���ار الأوَّيل ويف وثائ���ق اللتما����ض امل�شدر املرجع���ي للم�شطلحات 
د للمنتج���ات واخلدمات ومعجم ال�شرتاء  التقني���ة املُ�شتخَدمة )مث���ل ت�شنيف الأمم املتحدة املوحَّ
���د ال�شرتاط ال���وارد يف الفق���رة )5( ب�شاأن ا�شتخ���دام م�شطلحات ا يوؤكِّ ���د(, ممَّ  الأوروب���ي املوحَّ

دة. جتارية موحَّ
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املادة 11-  قواعد ب�شاأن معايري التقييم واإجراءاته
م �شياغة معاي���ري التقييم والإف�شاح  1- الغر����ض من امل���ادة 11 هو بيان ال�شرتاط���ات التي تنظِّ

عنها وتطبيقها من جانب اجلهة امل�شرتية.

2- وتق�ش���ي القاع���دة الرئي�شي���ة ال���واردة يف الفق���رة )1( م���ن املادة ب���اأْن تكون جمي���ع معايري 
قه���ا اجلهة امل�شرتي���ة, با�شتثن���اء املعاي���ري الجتماعية-القت�شادي���ة املبيَّنة يف  التقيي���م التي تطبِّ
الفق���رة )3( من امل���ادة, متعلقة بال�شيء مو�ش���وع ال�شرتاء )انظر الفق���رة )1((. وهذه القاعدة 
ه���ي حجر الزاوية يف �شمان املو�شوعي���ة وحتقيق اأف�شل مردود مايل يف العملي���ة, ولتفادي اإ�شاءة 
د اأو  ا�شتخ���دام الإج���راءات ع���ن طريق تطبي���ق معايري اأخ���رى ل �شلة له���ا باملو�شوع ل�شالح م���ورِّ
دي���ن اأو املقاولني. ومن �شاأن ه���ذه القاعدة امل�شاع���دُة اأي�شًا  مق���اِول بعين���ه اأو فئة بعينه���ا من املورِّ
عل���ى التمييز ب���ني املعايري املزمع تطبيُقه���ا مبوجب الفق���رة )2( من املادة واملعاي���ري ال�شتثنائية 
���ح يف الفقرات من )7(   الت���ي ل يج���وز تطبيقها �شوى وفق���ًا للفقرة )3( من امل���ادة, كما هو مو�شَّ

اإىل )13( اأدناه.

3- وت���رد يف الفق���رة )2( قائمة اإي�شاحية مبعايري التقييم على اأ�شا����ض اأنَّ جميع معايري التقييم 
���ًة واأنَّ م���ن غري املمك���ن و�شع قائم���ة جامع���ة مبعايري التقيي���م لكلِّ  ل تنطب���ق عل���ى الأح���وال كافَّ
���ق معايري تقييم  اأن���واع ال�ش���رتاء مهما كان���ت �شياغتها �شمولي���ة. وميكن للجه���ة امل�شرتية اأْن تطبِّ
حت���ى واإْن مل تن���درج �شم���ن الفئات العري�ش���ة املذكورة يف الفق���رة )2( �شريط���ة ا�شتيفاء معايري 
ه���ا يجب اأْن تك���ون متعلق���ًة بال�شيء   التقيي���م لل�ش���رط املذك���ور يف الفق���رة )1( م���ن امل���ادة, اأْي اأنَّ

مو�شوع ال�شرتاء.

4- وح�شب ظروف ال�شرتاء املعني, قد تتفاوت معايري التقييم ما بني معايري ب�شيطة للغاية, مثل 
ة ال�شمان اأو وقت  يات اأو مدَّ ال�شع���ر واملعايري الوثيقة ال�شلة به )"املعايري �شبه ال�شعرية" مثل الكمِّ
ا )مبا يف ذلك العتبارات الجتماعية-القت�شادية مثل خ�شائ�ض  ���دة جدًّ الت�شليم( ومعايري معقَّ
م القانون النموذجي  ال�ش���يء مو�شوع ال�شرتاء ذات ال�شلة بحماية البيئ���ة(. وبناًء على ذلك, يقدِّ
م الفائز  ن اجلهة امل�شرتية من اختيار العر�ض املقدَّ اأمثلًة اإي�شاحيًة على جمموعة من املعايري وميكِّ
ا�شتن���ادًا اإىل املعاي���ري التي تراها منا�شبًة يف �شياق عملية ال�ش���رتاء املعنيَّة. ولعلَّ الدولة امل�شرتعة 
ت���ودُّ اإ�شدار قواع���د و/اأو اإر�شادات مل�شاعدة اجله���ات امل�شرتية على اإعداد معاي���ري تقييم منا�شبة 
د فيها على اأنَّ الفقرة )5( ت�شرتط باأْن يكون ال�شعر اأحد معايري التقييم يف كل عمليات  ووجيهة يوؤكَّ

ال�شرتاء.

د اأو املقاِول وم���دى موثوقيته  ن���ة يف الفق���رة )2( )ج( )خربة امل���ورِّ 5- ول تنطب���ق املعاي���ري املبيَّ
وكفاءت���ه املهني���ة والإداري���ة, وكذلك خ���ربة وموثوقي���ة وكفاءة العامل���ني الذين �شيقوم���ون بتوفري 
ال�ش���يء مو�ش���وع ال�ش���رتاء( اإلَّ يف اإجراءات طل���ب القرتاح���ات. وال�شبب يف ذلك ه���و اأنَّ العادة 
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َج���َرْت عل���ى اأْن ُت�شتخَدم اإج���راءات طلب القرتاحات من اأج���ل ا�شرتاء خدم���ات ا�شت�شارية, مثل 
���ة, والأ�شغ���ال الهند�شية,  اخلدم���ات القانوني���ة واملالية, وخدم���ات الت�شمي���م, والدرا�شات البيئيَّ
م���ني للخدمة  وتوف���ري اأماك���ن ملكاتب املوظف���ني احلكوميني, حي���ث تكت�شي خ���ربة الأ�شخا�ض املقدِّ
وموثوقيته���م وكفاءته���م املهني���ة والإداري���ة اأهميًة جوهريًة. وم���ن املهم مالحظ���ة اأنَّ تلك املعايري 
���ا ه���ي معايري تقيي���م ل معاي���ري تاأهيل—فلئن ج���از و�شف الأن���واع نف�شها م���ن اخل�شائ�ض  اإمنَّ
باعتباره���ا معاي���ري تاأهي���ل وتقيي���م عل���ى ح���دٍّ �ش���واء, ف���اإنَّ معاي���ري التاأهي���ل متثِّل معاي���ري دنيا, 
مه���ا اجله���ة امل�شرتية عل���ى اأ�شا����ض التناف�ض ���ا معاي���ري التقيي���م فه���ي ت�ش���ف املزايا الت���ي تقيِّ  اأمَّ

لإر�شاء العقد.

6- وال�ش���رتاط يف الفق���رة )4( ب���اأْن تك���ون معاي���ري التقيي���م غ���ري ال�شعري���ة, بالق���در املمك���ن 
ًا عنها بقيم���ة نقدية يه���دف اإىل اإتاحة اإمكانية  ���ي ومعربَّ عملّي���ًا, مو�شوعي���ًة وقابل���ًة للتحديد الكمِّ
م���ة تقييم���ًا مو�شوعّي���ًا ومقارنتها عل���ى اأ�شا�ض واح���د. ومن �ش���اأن ذلك اأْن  تقيي���م العرو����ض املقدَّ
في���ة. وق���د اأُْدِرَجْت عب���ارة "بالق���در املمكن عملّي���ًا" اإقرارًا  يقلِّ����ض اإمكاني���ة اتِّخاذ ق���رارات تع�شُّ
ب���اأنَّ التعبري عن جمي���ع معايري التقييم غري ال�شعري���ة بقيمة نقدية يف بع�ض اإج���راءات ال�شرتاء, 
كم���ا يف اإج���راءات طل���ب القرتاحات املق���رتن بحوار )امل���ادة 49 م���ن القان���ون النموذجي(, لن 
يك���ون عملّي���ًا اأو منا�شبًا. ولع���لَّ الدولة امل�شرتعة ت���ودُّ اأْن تب���نيِّ يف لوائح و/اأو اإر�ش���ادات ال�شرتاء 
 ال�ش���ادرة عن جهاز ال�ش���رتاء العمومي كيفية حتدي���د العوامل كمّيًا بقيمة نقدي���ة متى كان ذلك

من املمكن عملّيًا.

7- وهن���اك جمموعة خا�شة من معايري التقييم من بينه���ا املعايري الواردة يف الفقرة )3(, التي 
َتْنَتِه���ُج الدول���ة امل�شرتعة من خالله���ا �شيا�شاتها الجتماعية-القت�شادي���ة )انظر التعريف املعني 
يف الفق���رة )ع( م���ن املادة 2 م���ن القانون النموذج���ي والتعليق علـــى تلـــك املـــادة والق�شم املعنون 
مة هذا  "التنفيـــذ العملـــي لل�سيا�ســـات الجتماعية-القت�ساديـــة مـــن خـــالل ال�ســـرتاء" يف مقدِّ
الف�ش���ل. وت�شمل الفق���رة )3( حالتني: ن�ّض لوائ���ح ال�شرتاء اأو غريها من الأح���كام القانونية يف 
الدولة امل�شرتعة على ال�شالحية التقديرية للنظر يف املعايري ذات ال�شلة, وا�شرتاط تلك امل�شادر 
���ح ال�شماح باعتبارها  باأْن تق���وم اجلهة امل�شرتي���ة بذلك. وهذه املعاي���ري ذات تطبيق عام, ول ُيرجَّ
معايري تقييم مبوجب الفقرة )2( لأنَّها ل تتعلق عادًة بال�شيء مو�شوع ال�شرتاء. وقد ت�شمل الأمثلة 
على ذلك الطريقة التي قد تتخلَّ�ض بها اجلهة امل�شرتية من املنتجات اجلانبية لل�شناعة التحويلية, 
بة على اإنتاج ال�شلع اأو اخلدم���ات املعنيَّة, ومدى اإمكانية  �ض النبعاثات الكربوني���ة املرتتِّ اأو ق���د تعوِّ
دة من املجتمع اأو ال�شتعانة بها للتعاقد من الباطن وما اإىل ذلك. وعلى النقي�ض  توظيف فئات حمدَّ
ة لإنتاج ال�شيء مو�شوع ال�شرتاء تتعلَّق بذلك ال�شيء وميكن من  م���ن ذلك, فاإنَّ ال�شرتاطات البيئيَّ
َثمَّ اإدراجه���ا باعتبارها معايري تقييم مبوجب الفقرة )2(, ول يلزم لذلك ترخي�ض مبوجب لوائح 
ال�ش���رتاء اأو قوانني اأخرى. وينبغي للوائ���ح اأو الإر�شادات ال�شادرة عن جهاز ال�شرتاء العمومي اأو 
ه اجله���ة امل�شرتية اإىل قوانني وقواعد اأخرى ذات �شلة, لكي تكون  ة اأْن توجِّ ع���ن هيئات اأخرى معنيَّ
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على علم باملعاي���ري الجتماعية-القت�شادية الواجبة التطبيق ومب���دى �شالحيتها التقديرية فيما 
يتعلق بتطبيق �شائر املعايري الجتماعية-القت�شادية.

8- وبن���اًء عل���ى ذل���ك, َت���رُد املعاي���ري الجتماعية-القت�شادي���ة مبعزل ع���ن املعاي���ري املبيَّنة يف 
الفق���رة )2(. وقد تكون اأقلَّ مو�شوعيًة واأكرث خ�شوع���ًا لل�شالحيات التقديرية من املعايري امل�شار 
اإليه���ا يف الفقرة )2( )واإْن كان من املمكن حتديدها كمّيًا والتعبري عنها بقيمة نقدية كما ُي�شرَتط 
دة �شلبًا باملعاي���ري الذاتيَّة, كما  يف الفق���رة )4( من امل���ادة(. وقد تتاأثَّر ممار�ش���ات ال�شرتاء اجليِّ
ِعف الثقة يف عمليات ال�شرتاء. ولهذه الأ�شباب, يجب اأْن ُتعاَمل تلك  اأنَّ تطبيق هذه املعايري قد ُي�شْ
املعاي���ري باعتبارها ا�شتثنائيًة, كما يتبنيَّ من ا�شرتاط اإخ�شاع تطبيقها ل�شرٍط م�شتقٍل, حيث يجب 
الإذن به���ا اأو ا�شرتاط تطبيقها مبوجب لوائح ال�ش���رتاء اأو غريها من الأحكام القانونية يف الدولة 

امل�شرتعة.

ي احلذر عند تقدمي قائمة وا�شعة النطاق باملعايري الجتماعية-القت�شادية يف  ى بتوخِّ 9- لذا يو�شَ
الفقرة )3( )اأ( اأو الظروف التي قد ُيطبَّق فيها هام�ض التف�شيل امل�شار اإليه يف الفقرة )3( )ب(. 
ول ب���دَّ من النظر بعناية يف الأثر الرتاكمي املرتتِّب على تطبي���ق املعايري الجتماعية-القت�شادية 
وهوام�ض التف�شيل وخماطر الزدواجية غري املق�شودة. وينبغي, عند حتديد املعايري الجتماعية-
القت�شادي���ة, تفادي الإ�شارة اإىل فئ���ات وا�شعة النطاق مثل العتبارات البيئيَّة. فعلى �شبيل املثال, 
وكم���ا َي���رُد بالفعل يف الفقرة )2( )ب( من امل���ادة, هناك بع�ض العتب���ارات البيئيَّة, مثل م�شتوى 
النبعاث���ات الكربوني���ة لل�شيء مو�ش���وع ال�ش���رتاء )ال�شيَّارات مثاًل(, التي تتعلَّ���ق بال�شيء مو�شوع 
ال�ش���رتاء ومن َثمَّ ميكن للجهة امل�شرتية اأْن تراعي تلك العتبارات مبوجب الفقرة )2( )ب(. ول 
يْل���َزم, يف هذه احل���الت, اأْن ُيوؤَذن بالعتبارات املعنيَّة على وج���ه التحديد مبوجب لوائح ال�شرتاء 
ا عندما ل تك���ون تلك العتبارات متعلِّقًة  اأو غريه���ا من الأح���كام القانونية يف الدولة امل�شرتعة. اأمَّ
بال�ش���يء مو�شوع ال�شرتاء, فمن املمكن مع ذلك مراعاته���ا ولكن مبوجب �شروط الفقرة )3( من 

املادة.

10- وينبغ���ي اأْن تن����ضَّ لوائ���ح ال�ش���رتاء اأو الإر�شادات ال�ش���ادرة عن جهاز ال�ش���رتاء العمومي 
اأو هيئ���ة اأخ���رى على اأيِّ معايري ق���د ت�شتخدم دون اأْن ي�شدر اإذن به���ا يف اأيِّ مو�شع اآخر من قانون 
ه الكيفي���ة التي ميكن اأْن ُت�شتخ���َدم بها املعايري  م اأو توجِّ الدول���ة امل�شرتع���ة, وعليها كذل���ك اأْن تنظِّ
الواردة يف الفقرة )3( يف كل عملية ا�شرتاء على حدة �شمانًا لتطبيقها مبو�شوعية و�شفافية. ومبا 
دين اأو املقاولني الأجانب )متى  ي اإىل ا�شتبعاد املورِّ اأنَّ املعايري البيئيَّة على وجه اخل�شو�ض قد توؤدِّ
كان���ت املعايري الوطنية, على �شبيل املثال, اأ�شدَّ �شرامًة من املعايري ال�شائدة يف دول اأخرى(, فلعلَّ 
جه���از ال�ش���رتاء العمومي اأو غريه من الهيئ���ات يودُّ اإ�شدار لوائح اأو قواع���د و/اأو اإر�شادات تتناول 
�ض  ���ق اجلهات امل�شرتية تلك املعايري دون التعرُّ ا�شتخ���دام املعايري البيئيَّة, ل�شمان اإمكانية اأْن تطبِّ

لإجراءات العرتا�ض وما يرتتَّب عليها من تعطيل �شري العملية.
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11- وعالوًة على ذل���ك, يجب, يف حالة هوام�ض التف�شيل, اأْن تن�ضَّ لوائح ال�شرتاء على طريقة 
ى من طريق���ة احل�شاب املذكورة تطبيق هام����ض تف�شيل على ال�شعر اأو  حل�شابه���ا. وميك���ن اأْن ُيتوخَّ
م ح�شب القت�ش���اء؛ وقد يتعنيَّ على  عوام���ل النوعي���ة ح�شرًا اأو عل���ى الرتتيب العام للعر����ض املقدَّ
الدول���ة امل�شرتع���ة اأْن تب���تَّ يف كيفي���ة حتقيق التوازن ب���ني العتب���ارات املتعلقة بالنوعي���ة وانتهاج 
ال�شيا�ش���ات الجتماعية-القت�شادي���ة. وينبغي اأْن ت�شع لوائح ال�ش���رتاء القواعد املتعلقة بح�شاب 
م خمتلف املراج���ع املتاحة للعموم, مبا فيها مراجع البنك الدويل,  وتطبي���ق هام�ض التف�شيل )تقدِّ

اأمثلًة على تطبيق هوام�ض التف�شيل عملّيًا(.

دين اأو املقاولني "املحليني" ولو�شف  12- كما ينبغي اأْن ت�شع لوائح ال�شرتاء معايري لتحديد املورِّ
ال�شلع باأنَّها من ال�شلع "املُنَتجة حملّيًا" )على �شبيل املثال: كونها حتتوي على حدٍّ اأدنى من املحتوى 
املحل���ي اأو القيم���ة امل�شافة املحلية(, واأْن تثبِّت مقدار هام����ض التف�شيل الذي قد يختلف باختالف 
ال�شيء مو�شوع ال�شرتاء )من �شلع واإن�شاءات وخدمات(. ويف هذا ال�شدد, من �شاأن اأحكام اتفاق 
منظم���ة التج���ارة العاملية املتعل���ق بال�شرتاء احلكوم���ي )انظر الفقـــرة )8( من اجلـــزء الأوَّل من 
ه���ذا الدليل( فيما يتعلق باملعاو�شة وبرامج املفا�شل���ة ال�شعرية, املتاحة باعتبارها تدابري انتقالية 
دين  ق بها عملّيًا مفهوما املورِّ تفاو�شية للبلدان النامية, م�شاعدُة الدول على فهم الكيفية التي ُيطبَّ

اأو املقاولني "املحليني" و"املحتوى املحلي".

13- وكما هو احلال يف اأيٍّ من معايري التقييم الأخرى, يجب الإف�شاح م�شبقًا يف وثائق اللتما�ض 
)مبوج���ب الفقرتني )5( و)6( م���ن املادة( عن ا�شتخدام املعاي���ري الجتماعية-القت�شادية وفقًا 
للفق���رة )3( )اأ( اأو هوام����ض التف�شيل وفقًا للفقرة )3( )ب( وطريق���ة تطبيقها. وبالإ�شافة اإىل 
ذلك, يْلَزم اإدراج ا�شتخدام اأيِّ معايري اجتماعية-اقت�شادية اأو هوام�ض تف�شيل يف �شجل اإجراءات 
قت بها )انظر الفقرت���ني )1( )ط( و)ر( من املادة 25(.  ال�ش���رتاء اإىل جان���ب الطريقة التي ُطبِّ
وه���ذه الأحكام املتعلقة بال�شفافية ذات اأهمي���ة جوهرية يف التمكني من تقييم ال�شتخدام املنا�شب 
للمرون���ة املمنوح���ة يف تلك املواد؛ وهناك ميزة اأخ���رى هي اإمكانية مقارنة التكلف���ة الكلية لنتهاج 
ال�شيا�شات الجتماعية-القت�شادية بفوائدها. )وملزيد من التفا�شيل حول هذا املو�شوع وغريه من 
املوا�شيع ذات ال�شلة بالفقرة )3( من املادة, انظر مناق�سة ال�سيا�سات الجتماعية-القت�سادية 
مة ه���ذا الف�شل, خ�شو�ش���ًا واأنَّ تلك املناق�شة  ل من هذا الدلي���ل ويف مقدِّ ال���واردة يف اجل���زء الأوَّ
تتن���اول م�شاألة ا�شتخدام هام�ض التف�شيل باعتباره اأ�شلوب���ًا لتحقيق الأهداف القت�شادية الوطنية 
والإبقاء يف الوقت ذاته على التناف�ض. وي�شار يف تلك املناق�شة اأي�شًا اإىل القيود التي تفر�شها بع�ض 
املعاه���دات الدولية والإقليمية على ال���دول الأطراف يف تلك املعاهدات فيما يخ�ضُّ تطبيق املعايري 

الجتماعية-القت�شادية يف اإجراءات ال�شرتاء, خ�شو�شًا بهدف منح معاملة تف�شيلية.(

14- وت���رد معلومات يف الفقرة )5( ب�شاأن معايري واإجراءات التقييم التي يتعنيَّ ذكرها يف وثائق 
م  اللتما����ض على الأقل. وي�شمل هذا احلدُّ الأدنى من املعلوم���ات: ‘1’ اأ�شا�ض اختيار العر�ض املقدَّ
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الفائ���ز )ال�شعر لوح���ده اأو ال�شع���ر ومعايري اأخ���رى(؛ و‘2’ معايري التقييم نف�شه���ا؛ و‘3’ طريقة 
ن �شلَّة املعايري غري ال�شعرية بع�ض املعايري القابلة  تطبيق كل معيار ووزُنه الن�شب ي. وعادًة ما تت�شمَّ
ي واملعايري املو�شوعية )م���ن قبيل تكاليف ال�شيانة( وبع����ض املعايري الذاتيَّة )مثل  للتحدي���د الكمِّ
ة التي توليها اجلهة امل�شرتية ل�شرعة الت�شليم اأو خلطوط الإنتاج اخل�شراء(, التي  الأهمي���ة الن�شبيَّ
, يتعنيَّ على اجلهة امل�شرتية  تو�ش���ع جمتمعًة بعني العتبار يف ترتي���ب عام بح�شب النوعية. ومن َثمَّ
���َح ع���ن كيفية تقدي���ر وزن العوامل غري ال�شعرية وكذل���ك الوزن مقابل ال�شع���ر, با�شتثناء  اأْن ُتْف�شِ
ح���الت طلب القرتاحات املقرتن بحوار مبوجب املادة 49, حيث يجوز و�شع معايري التقييم ح�شب 

الرتتيب التناُزيل لأهميتها.

دين  ة بحي���ث يكون مبق���دور املورِّ 15- وامل���راد باأح���كام امل���ادة )5( هو �شم���ان ال�شفافي���ة التامَّ
موه من عرو�ض, وللتمكني من فهم القيم الن�شبية جلميع  نوا كيفية تقييم ما قدَّ اأو املقاولني اأْن يتبيَّ
مات البالغة الأهمية متى تعلَّق الأمر مبعايري ذاتيَّة قد يكون تقدير اأهميتها  املعايري, وذلك من ال�شِّ
م حمتويات وثائق اللتما�ض يف  د الأحكاُم املقابلة يف امل���واد التي تنظِّ اأق���ل اأو اأكرث من الالزم. وتوؤكِّ
كلِّ طريق���ة من طرائق ال�ش���رتاء )انظر املواد 39 و47 و49( اأهميَة حتدي���د امل�شتوى املنا�شب من 

التفا�شيل يف معايري التقييم.

16- وُت�شتكَم���ل الفقرة )5( بقاعدة اإ�شافية واردة يف الفق���رة )6(, مفادها اأنَّ اجلهة امل�شرتية 
ن���ة يف وثائق اللتما�ض؛ كم���ا اأنَّها ل تطبَّق  ل ت�شتخ���دم يف التقيي���م �شوى املعاي���ري والإجراءات املبيَّ
ز هذه القاع���دة الأحكام املتعلقة بال�شفافية يف مو�شع  د يف تلك الوثائق. وتعزِّ اإلَّ عل���ى النحو املحدَّ
ن م���ن حتقي���ق املو�شوعية يف العملي���ة امل���راد تقييمها والعرتا����ض عليها  �شاب���ق م���ن امل���ادة ومتكِّ

عند ال�شرورة.

املادة 12-  قواعد ب�شاأن تقدير قيمة امل�شرتيات

رة للم�شرتيات  1- الغر����ض م���ن هذه املادة هو من���ع اجلهة امل�شرتية م���ن التالُعب بالقيمة املق���دَّ
بتقليل قيمتها بطريقة م�شطنعة, وذلك, مثاًل, من اأجل احلدِّ من التناف�ض اأو ا�شتخدام الإعفاءات 
املنطبقة على عملي���ات ال�شرتاء املنخف�شة القيمة مبوجب القان���ون النموذجي, من قبيل الإعفاء 
ة التوقُّف املطلوبة )الفقرة )3( )ب( من املادة 22( ومن ا�ش���رتاط ن�شر الإ�شعار باإر�شاء  م���ن م���دَّ
العق���د )املادة 23( ون�شر الدع���وة اإىل امل�شاركة يف اإجراءات ال�ش���رتاء دولّيًا مبوجب الفقرة )2( 
���ر, مبوجب بع����ض اأحكام  م���ن امل���ادة 18 )ج( وامل���ادة 33. وُي�ش���اف اإىل ذل���ك اأنَّ القيم���ة قد توؤثِّ
القان���ون النموذج���ي, تاأثريًا مبا�شرًا على اختي���ار طريقة ال�شرتاء: فيمكن اللج���وء اإىل املناق�شة 
املح���دودة بدًل م���ن املناق�شة املفتوحة مبوجب الفق���رة )1( )ب( من امل���ادة 29 متى كان الوقت 
والتكلفة الالزمان لفح�ض وتقييم عدد كبري من العطاءات غري متنا�شَبنْي مع قيمة ال�شيء مو�شوع 
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ال�ش���رتاء. وميكن اللجوء اإىل طلب عرو����ض الأ�شعار مبوجب الفقرة )2( م���ن املادة 29 يف بع�ض 
د الطريقة التي تختارها اجلهة  عمليات ال�شرتاء املنخف�شة القيمة. ويف جميع تلك احلالت, حتدِّ
امل�شرتي���ة م���ن اأجل تقدير قيمة ال�شرتاء نط���اَق التزاماتها مبوجب القان���ون النموذجي. ويف حال 
ي ���ب التالُعب, قد تختار اجلهة امل�شرتية تق�شي���م عملية ال�شرتاء مبا يوؤدِّ  ع���دم وجود اأحكام لتجنُّ

ف. اإىل التع�شُّ

���ة يف ح�شاب قيم���ة امل�شرتيات وكلِّ �شل���وٍك مناٍف للتناف����ض وال�شفافية, تبنيِّ  2- ولتف���ادي الذاتيَّ
الفقرة )1( املبداأ الأ�شا�شي الذي مفاده عدم جواز تق�شيم عملية ال�شرتاء اأو ا�شتخدام اأيِّ طريقة 
, فاإنَّ احلظر  تقيي���م بغر�ض احلدِّ من التناف�ض اأو جتنُّب ما يفر�شه القانون من التزامات. ومن َثمَّ
ره اعتبارات مو�شوعي���ة, و‘2’ اأيَّ طريقة تقييم تقلِّ�ض  يه���مُّ ‘1’ اأيَّ تق�شيم لعقد ال�شرتاء ل تربِّ

قيمة امل�شرتيات بطريقة م�شطنعة.

3- وت�ش���رتط الفق���رة )2( اأْن يوؤخ���ذ يف احل�شب���ان, يف تقدي���ر القيم���ة الإجمالي���ة الق�ش���وى 
ت���ه الكامل���ة, جمي���ُع اأ�ش���كال الأج���ور )مب���ا فيه���ا الع���الوات والأتعاب  لعق���د ال�ش���رتاء طيل���ة مدَّ
د اأم مق���اِول واح���د اأو اأك���رث. ويف  اأُر�ِش���ي عل���ى م���ورِّ ���ة(, �ش���واء  والعم���ولت والفوائ���د امل�شتحقَّ
رة ه���ي القيم���ة الإجمالي���ة الق�ش���وى جلمي���ع عق���ود  التفاق���ات الإطاري���ة, تك���ون القيم���ة املق���دَّ
البن���ود  ال�ش���رتاء ذات  ���ا يف عملي���ات  اأمَّ الإط���اري.  التف���اق  املن�شو����ض عليه���ا يف  ال�ش���رتاء 
رة للم�شرتيات مبا ي�شمل  رة هي القيمة الإجمالي���ة الق�شوى املق���دَّ  اخلياري���ة, فتكون القيمة املق���دَّ

امل�شرتيات الختيارية.

ى احلذر  4- وامل���راد بالتقديرات اأْن ُت�شتخَدم لأغرا�ض داخلي���ة. وينبغي للجهة امل�شرتية اأْن تتوخَّ
دي���ن اأو املقاولني املحتملني لأنَّهم ق���د يلج���اأون, اإذا كان التقدير اأعلى من  يف الك�ش���ف عنه���ا للمورِّ
رة  مة تكون اأقرَب ما ميكن من قيمة امل�شرتيات املقدَّ اأ�شعار ال�شوق, اإىل و�شع اأ�شعار للعرو�ض املقدَّ
دون اأو املقاولون  ا اإذا كان التقدير اأقلَّ من اأ�شعار ال�شوق, فقد يختار املورِّ ا ي�ش���رُّ بالتناف����ض؛ اأمَّ ممَّ
ر �شلبًا على اجل���ودة والتناف�ض. غ���ري اأنَّ فر�ض حظر �شامل  ا ق���د يوؤثِّ ���دون ع���دم التناف�ض ممَّ اجليِّ
ا كان غري لئق. ذلك اأنَّ ِتْبيان القيمة  دي���ن اأو املقاولني رمبَّ عل���ى الك�شف عن هذه التقديرات للمورِّ
دي���ن اأو املقاولني بتخزين الأ�شياء املعنيَّة و�شمان  رة لالتفاق الإطاري قد يْلَزم لل�شماح للمورِّ املق���دَّ

ا�شتمرار التوريد.

املادة 13-  قواعد ب�شاأن لغة الوثائق

ن من لغة الوثائق والت�شالت يف اإجراءات ال�شرتاء يف الدولة  1- الغر�ض من هذه املادة هو التيقُّ
نهم, عند  دين اأو املقاولني الأجانب لأنَّه ميكِّ امل�شرتعة. ولهذا احلكم اأهمية خا�شة بالن�شبة اإىل املورِّ
فوية(  قراءة قانون ال�شرتاء لدى الدولة امل�شرتعة, من حتديد التكاليف )الرتجمة التحريرية وال�شَّ
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الالزم���ة للم�شاركة يف اإجراءات ال�شرتاء يف الدول���ة امل�شرتعة. والهدف العام من ذلك هو تي�شري 
دين اأو املقاولني بغ�ضِّ النظر عن جن�شيتهم, من  �ُشُب���ل الو�شول اإىل عملي���ة ال�شرتاء وم�شاركة املورِّ

خالل ا�شتخدام اللغة اأو اللغات املنا�شبة يف �شياق عملية ال�شرتاء املعنيَّة.

2- وتن����ضُّ الفق���رة )1( على قاع���دة عامة مفاده���ا اأنَّ الوثائق التي ت�شدره���ا اجلهة امل�شرتية 
يف اإج���راءات ال�ش���رتاء تكون باللغة اأو اللغ���ات الر�شمية للدولة امل�شرتع���ة. وللدولة امل�شرتعة التي 
ل تك���ون لغته���ا الر�شمية هي اللغة الت���ي ُت�شتخَدم عادًة يف التجارة الدولي���ة اأْن ت�شرتط, من خالل 
الإبق���اء يف امل���ادة عل���ى العبارات ال���واردة يف املجموعة الثانية م���ن الأقوا�ض املعقوفة, ب���اأْن ُت�شاغ 
الوثائ���ق اأي�ش���ًا وكقاعدة عامة بلغ���ة ُت�شتخدم ع���ادًة يف التج���ارة الدولية. ولعلَّ الدول���ة امل�شرتعة 
بة على القيام بذلك, ول �شيما التكالي���ف والقدرات اللغوية الالزمة يف  ت���ودُّ النظر يف الآث���ار املرتتِّ
�ش���وء الظ���روف ال�شائدة على ال�شعي���د املحلي. ولعلَّها ت���ودُّ اأْن تالحظ اأي�شًا ب���اأنَّ هذا ال�شرتاط 
ل ها جهات مانح���ة يف اإطار التمويل الإمنائي  ع���ادًة ما ُيفر�ض يف �شي���اق م�شاريع ال�شرتاء التي متوِّ
د الأط���راف واأنَّه َيرُد يف اتف���اق منظمة التجارة العاملية املتعل���ق بال�شرتاء احلكومي )انظر  املتع���دِّ
الفقـــرة )8( من اجلـــزء الأوَّل م���ن ه���ذا الدليل(. وت�شمح الأح���كام ال���واردة يف املجموعة الثانية 
ر ع���دم اإ�شدار وثائق بلغة عادًة  من الأقوا����ض املعقوف���ة باإعفاءات. اإْذ يجوز للجهة امل�شرتية اأْن تقرِّ
ما ُت�شتخ���َدم يف التج���ارة الدولي���ة يف الظروف امل�شار اإليه���ا يف الفقرة )4( من امل���ادة 33, اأْي يف 
ر فيها اجلهة  عملي���ات ال�شرتاء املحلي )انظر التعليق على املادة 8( واإجراءات ال�شرتاء التي ُتقرِّ
دين اأو املقاولني املحليني  امل�شرتية, بالنظر اإىل القيمة املنخف�شة لل�شيء مو�شوع ال�شرتاء, اأنَّ املورِّ
الع عل���ى مناق�شة حول حتديد  وا بتق���دمي عرو�ض فيها. ولالطِّ ���ح اأْن يهتمُّ وحده���م هم الذين ُيرجَّ
مة هذا الف�شل  طبيع���ة امل�شرتيات املنخف�ش���ة القيمة لهذا الغر����ض, انظر التعليق ال���وارد يف مقدِّ

والتعليق على الفقرة )4( من املادة 33 اأدناه.

���ا كان من امل�شت�شوب يف الدول التي َت�شدر فيها وثائق اللتما�ض بلغتني اأو اأكرث اأْن ُتْدَرج  3- ورمبَّ
د اأو املقاِول قادرًا  اه���ا �شرورة اأْن يكون املورِّ يف قان���ون ال�شرتاء, اأو يف لوائح ال�شرتاء, قاعدٌة موؤدَّ
عل���ى اأْن يعت���دَّ يف حقوقه والتزاماته باأيٍّ م���ن هاتني اللغتني اأو من هذه اللغ���ات. وقد ُتدعى اجلهة 
ح يف وثائق اللتما����ض َت�َشاوي هاتني اللغتني اأو ه���ذه اللغات جميعها  امل�شرتي���ة كذل���ك اإىل اأْن تو�شِّ
ل  هج الأوَّ ���ا كان النَّ يف الأهمي���ة, اأو م���ا اإذا كان���ت الأولوية لإحدى اللغات يف حال���ة الت�شاُرب. ورمبَّ
فة واملت�شاوية  قاب���اًل للتفاو�ض على اأ�شا�ض هدف القانون النموذجي املتمثِّل يف توفري املعاملة املُْن�شِ

والعادلة.

4- والقاع���دة الأ�شا�شي���ة, كما هو مب���نيَّ يف الفقرة )2( من هذه املادة, ه���ي اأنَّ لغة الوثائق التي 
دة يجب اأْن تتَّفق مع اللغة اأو اأيٍّ من اللغات  دون اأو املقاولون يف اأيِّ عملية ا�شرتاء حمدَّ مها املورِّ يقدِّ
الت���ي ُت�شِدر بها اجله���ة امل�شرتية وثائقها. بيد اأنَّ الأحكام ل ت�شتبع���د احلالت التي قد جتيز فيها 

الوثائق ال�شادرة عن اجلهة امل�شرتية تقدمي الوثائق بلغة اأخرى.
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ل الأوَّيل  املادة 14-  قواعد ب�شاأن طريقة ومكان تقدمي طلبات التاأهُّ
 اأو الختيار الأوَّيل اأو تقدمي العرو�ض 

واملوعد النهائي لتقدميها

1- الغر����ض من هذه امل���ادة هو التيقُّن من طريق���ة تقدمي الوثائق الرئي�شي���ة يف عملية ال�شرتاء 
م  ���ل الأوَّيل اأو الختي���ار الأوَّيل اأو ما ُيقدَّ وم���كان التقدمي واملوعد النهائ���ي لذلك, اأْي طلبات التاأهُّ
دين اأو املقاول���ني ملتطلَّبات  ة عل���ى عدم امتث���ال املورِّ م���ن عرو����ض. وقد ترتتَّب نتائ���ج قانونية هامَّ
اجله���ة امل�شرتية )يجب عل���ى اجلهة امل�شرتية مثاًل اإعادة العر�ض ال���ذي يح�شل تاأخري يف تقدميه 
اأو ال���ذي ل ميتثل ب���اأيِّ �شكل اآخر ملتطلَّبات التقدمي املنطبقة )انظر عل���ى �شبيل املثال الفقرة )3( 

من املادة 40((.

ق القواعد املتعلقة بطريقة تقدمي الوثائق  ة َتْكُفُل اأْن تطبَّ 2- وبذلك تتيح الفقرة )1( �شمانات هامَّ
د هذه  دين اأو املقاول���ني بالت�شاوي واأْن حُتدَّ وم���كان تقدميه���ا واملوعد النهائي لذلك على جميع املورِّ
القواع���د يف بداي���ة اإجراءات ال�شرتاء. واإذا ما حدث تغيري لح���ق يف هذه املعلومات, فيجب تنبيه 
ل الأوَّيل اأو وثائق الختيار الأوَّيل  مت اإليهم يف البداي���ة وثائُق التاأهُّ دي���ن اأو املقاولني الذين ُقدِّ املورِّ
اأو وثائق اللتما�ض اإىل كل هذه التغيريات )انظر الفقرة )5( من املادة والفقرة )2( من املادة 15 
ة  دة الهويَّ مت اإىل جمموعة غري حمدَّ والفق���رة )6( من املادة 18(. واإذا كانت تل���ك الوثائق قد ُقدِّ
دين اأو املقاولني )من خالل عملية تن زيل من موقع �شبكي على �شبيل املثال(, فيجب على  م���ن املورِّ

الأقل اأْن تظهر املعلومات املتعلقة بالتغيريات يف املو�شع نف�شه الذي اأمكن تن زيلها فيه.

دين اأو املقاولني وقتًا كافيًا لإعداد  3- وم���ن العنا�شر الهامة لتعزيز امل�شاركة والتناف�ض منُح املورِّ
طلباته���م اأو عرو�شهم. وتقرُّ الفق���رة )2( باأنَّ طول تلك الفرتة الزمنية ق���د يتباين من حالة اإىل 
عة من العوامل مث���ل درجة التعقيد التي تكون عليه���ا عملية ال�شرتاء  اأخ���رى رهن���ًا مبجموعة متنوِّ
, فقد  ع للتعاقد م���ن الباطن والوقت الالزم لإر�شال الطلب���ات اأو العرو�ض. ومن َثمَّ والنط���اق املتوقَّ
ُترَك���ت للجه���ة امل�شرتية �شالحية حتديد املوع���د النهائي الذي ينبغي تق���دمي الطلبات اأو العرو�ض 
د يف لوائح  بحلول���ه, مبراعاة ظروف عملي���ة ال�شرتاء املعنيَّة. ولع���لَّ الدولة امل�شرتعة ت���ودُّ اأْن حُتدِّ
ال�ش���رتاء ُمددًا زمنيًة دنيا يتعنيَّ عل���ى اجلهة امل�شرتية ال�شماح بها )وخ�شو�ش���ًا متى اأَْمَلت عليها 
التزامات ه���ا الدولي���ة ذلك(. وينبغ���ي حتديد هذه املُ���دد الدنيا بح�ش���ب طريقة ال�ش���رتاء وو�شيلة 
الت�ش���ال املُ�شتخَدم���ة وم���ا اإذا كان ال�شرتاء حملّيًا اأو دولّيًا. ويجب اأْن تك���ون تلك املدد طويلة مبا 
دين اأو املقاولني لإعداد  دة مبا يتيح وقتًا معقوًل اأمام املورِّ يكفي يف عمليات ال�شرتاء الدولية واملعقَّ

طلباتهم اأو عرو�شهم.

د اجله���ة امل�شرتي���ة املوع���د  4- وتعزي���زًا للتناُف����ض والإن�ش���اف, ت�ش���رتط الفق���رة )3( اأْن مت���دِّ
ًل, عن���د اإ�شدار تو�شيح���ات اأو تعدي���الت اأو حما�ش���ر اجتماعات  ن���ة: اأوَّ النهائ���ي يف ظ���روف معيَّ
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دي���ن اأو املقاولني قب���ل فرتة ق�شرية من موعد التقدمي النهائ���ي بحيث ي�شبح من ال�شروري  للمورِّ
دي���ن اأو املقاولني بو�شع املعلوم���ات ذات ال�شلة بعني العتبار يف  متدي���د ه���ذا املوعد لل�شماح للمورِّ
ن���ة يف الفقرة )3( م���ن امل���ادة 15, اأْي متى طراأ  طلباته���م اأو عرو�شه���م؛ ثاني���ًا, يف احلالت املبيَّ
تغي���ري يجع���ل املعلومات املتعلق���ة بعملية ال�ش���رتاء املن�شورة يف بداي���ة العملية منطوي���ًة على خطاأ 
���ح يف التعليق على  لة, كما ه���و مو�شَّ جوه���ري. وُي�ش���رتط يف ه���ذه احلالت ن�ش���ر املعلوم���ات املعدَّ
الفقـــرة )3( مـــن املـــادة 15. وي�شري مفهوم اخلطاأ "اجلوه���ري" اإىل وجود حدٍّ معنيَّ كما يالَحظ يف 
التعليـــق علـــى الفقـــرة )8( من املـــادة 9. ففي �شياق الفقرة )3( من امل���ادة 15, يتمُّ بلوغ حدٍّ معنيَّ 
اإذا اأ�شبح���ت املعلوم���ات غري �شحيح���ة بالدرجة الكافي���ة نتيجًة لتغيريات ط���راأت عليها مبا مي�ضُّ 
بن زاه���ة التناف����ض وعملي���ة ال�شرتاء. ودائم���ًا ما تكون التغي���ريات املتعلقة بطريق���ة تقدمي طلبات 
د لذلك  ���ل الأوَّيل اأو الختي���ار الأوَّيل اأو العرو����ض وم���كان تقدميه���ا واملوع���د النهائي املح���دَّ التاأهُّ
د يف البداية, وو�شع  ���ا ُيْلِزم اجلهة امل�شرتي���ة بتمديد املوعد النهائي املح���دَّ تغي���رياٍت جوهريًة, ممَّ
���ل الأوَّيل اأو الختيار الأوَّيل  ل���ة للتاأهُّ املوع���د النهائ���ي بعد متديده بع���ني العتب���ار يف الوثائق املعدَّ
لة وفقًا لال�شرتاط ال���وارد يف الفقرة )3(   اأو اللتما����ض, ح�شب القت�ش���اء, ون�شر املعلوم���ات املعدَّ

من املادة 15.

ها  5- وجتيز الفقرة )4( للجهة امل�شرتية متديد املوعد النهائي لتقدمي الطلبات اأو العرو�ض, لكنَّ
دين اأو املقاولني  ر على واحد اأو اأكرث من املورِّ ل جتربها على ذلك, يف حالت اأخرى, اأْي عندما يتعذَّ
د ب�شبب اأيِّ ظ���روف خارجة عن نطاق �شيطرته. واملق�شود  تق���دمي طلبه اأو عر�شه يف الوقت املحدَّ
بذل���ك هو حماية م�شت���وى التناف�ض عندم���ا ُيطرح احتمال ا�شتبع���اد اأحد العنا�ش���ر التي قد تكون 
���ه, بالنظر اإىل خماطر ال�شطط يف ا�شتخدام هذه ال�شالحية التقديرية,  ة. غري اأنَّ م�شاركته���ا مهمَّ
ينبغ���ي للوائح اأو القواع���د اأو الإر�شادات ال�شادرة عن جهاز ال�ش���رتاء العمومي اأو هيئة اأخرى اأْن 
د اأو املقاِول وكيفية اإثباتها وردَّ الفعل الذي  تتناول طبيعة الظروف اخلارجة عن نطاق �شيطرة املورِّ

ي�شدر عادًة عن اجلهة امل�شرتية.

لها اجله���ة امل�شرتية اإذا ما  6- ول يتن���اول القان���ون النموذجي مو�ش���وع امل�شوؤولية التي ق���د تتحمَّ
ل���ت ُنُظ���م الت�شال لديها. والأعط���ال يف ُنُظم الت�ش���ال الآلية اأمر ممك���ن يتعنيَّ على اجلهة  تعطَّ
ر ما اإذا كان بالإمكان اإع���ادة ت�شغيل النظام املعني بال�شرعة الكافية  امل�شرتي���ة عند حدوثه اأْن تقرِّ
ملوا�شل���ة عملية ال�ش���رتاء, وما اإذا كان يل���زم, اإذا كان اجلواب بالإيجاب, متدي���د املوعد النهائي 
لتق���دمي الطلب���ات اأو العرو����ض. وتتيح الفقرتان )3( و)4( م���ن هذه املادة مرون���ًة كافيًة للجهات 
ر  امل�شرتية من اأجل متديد املواعيد النهائية يف تلك احلالت. ويجوز للجهات امل�شرتية اأي�شًا اأْن تقرِّ
ا ي�شتدعي اإلغاء  ب���اأنَّ الأعطال التي َتْلَحق بنظمها حت���ول دون ال�شتمرار يف عمليات ال�ش���رتاء ممَّ
دة من  الإج���راءات ذات ال�شل���ة. ومن �ش���اأن الأعطال التي تقع ب�شبب ت�شرفات م�شته���رتة اأو متعمَّ
بة على ما َيْلَحُق  جانب اجلهة امل�شرتية وكذلك ب�شبب القرارات التي تتَّخذها ملعاجلة النتائج املرتتِّ
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ُنُظمه���ا من اأعطال, مبا يف ذلك متديد املوعد النهائ���ي, اأْن تف�شي اإىل تقدمي اعرتا�شات مبوجب 
الف�شل الثامن من القانون النموذجي.

املادة 15-  اإي�شاح وثائق اللتما�ض وتعديلها

1- الغر����ض من املادة 15 هو و�شع اإجراءات تتميَّز بالكفاءة والإن�شاف والفعالية لإي�شاح وثائق 
اللتما�ض وتعديلها. وحقُّ اجلهة امل�شرتية يف تعديل وثائق اللتما�ض مهمٌّ ل�شمان تلبية احتياجاتها, 
عل���ى اأن ُيراعى في���ه التوازن مع �شم���ان حتديد وبيان جمي���ع اأحكام و�شروط عملي���ة ال�شرتاء يف 
, توِجب املادة 15 على اجلهة امل�شرتي���ة اأْن ُتر�َشل الأ�شئلة والإي�شاحات  بداي���ة الإجراءات. ومن َثمَّ
دته���م بوثائق اللتما�ض.  دين اأو املقاولني الذين زوَّ ا عليه���ا والتعديالت اإىل جمي���ع املورِّ م���ة ردًّ املقدَّ
الع على الإي�شاح���ات بناًء على طلبهم لأنَّه ل يك���ون بو�شعهم معرفة  ول يكف���ي ال�شماح له���م بالطِّ
دين اأو  دت جمموعة غري معروف���ة الهويَّة من املورِّ ا اإذا ُزوِّ م اأم ل. اأمَّ م���ا اإذا كان اإي�ش���اح ما قد ُق���دِّ
الع العام على  املقاول���ني بوثائ���ق اللتما�ض )عن طري���ق تن زيل الوثائق من موقع �شبكي مت���اح لالطِّ
�شبي���ل املثال(, فيجب على الأقل بيان الإي�شاح���ات والتعديالت يف املو�شع الذي اأتيح فيه التن زيل. 
د اأو مقاِول على حدة بكل الإي�شاحات والتعديالت اإذا  واجلهة امل�شرتية ُمْلَزمة اأي�شًا باإبالغ كل مورِّ

كانت على علم بهويَّتهم.

مة  2- والغر����ض م���ن القواع���د اأي�ش���ًا هو �شم���ان اأْن ت�شتجي���ب اجله���ة امل�شرتية للطلب���ات املقدَّ
د لذل���ك ا�شتجاب���ًة تاأت���ي يف توقي���ت يتي���ح و�ش���ع  دي���ن اأو املقاول���ني يف الوق���ت املح���دَّ م���ن املورِّ
دين  ���ن املورِّ الإي�شاح���ات بع���ني العتبار. كم���ا اأنَّ التعجي���ل باإر�شال الإي�شاح���ات والتعديالت مُيكِّ
اأو املقاول���ني, مبوج���ب الفق���رة )3( من امل���ادة 41 مثاًل, م���ن تعدي���ل عطاءاته���م اأو �شحبها قبل 
د لتق���دمي العرو�ض, م���ا مل تن����ض وثائق اللتما����ض على احل���قِّ يف القيام  املوع���د النهائ���ي املح���دَّ
دي���ن اأو املقاول���ني مبحا�ش���ر الجتماع���ات الت���ي  بذل���ك. وباملث���ل, يج���ب الإ�ش���راع بتزوي���د املورِّ
���ى اأي�ش���ًا و�شع تل���ك املحا�ش���ر بعني العتب���ار لدى  تعقده���ا اجله���ة امل�شرتي���ة معه���م حت���ى يت�شنَّ

 اإعداد العرو�ض.

3- وتتن���اول الفق���رة )3( احل���الت الت���ي ت�شبح فيه���ا املعلومات املن�ش���ورة يف البداي���ة منطويًة 
عل���ى خط���اأ جوهري ب�شبب الإي�شاح���ات والتعديالت )باملعنى املب���نيَّ يف التعليق علـــى املادة 14(. 
وُتل���ِزم الأح���كاُم اجله���َة امل�شرتي���ة يف تل���ك احل���الت ب���اأْن تن�ش���ر عل���ى وج���ه ال�شرع���ة املعلومات 
ل���ة يف نف����ض املكان الذي ظه���رت فيه املعلوم���ات الأ�شلية. وي�شاف هذا ال�ش���رط اإىل ال�شرط  املعدَّ
د باملجموع���ة الأ�شلية من  د اأو مق���اِول ُزوِّ ال���وارد يف الفق���رة )2( ب���اأن يبلَّ���غ بالتغي���ريات كل م���ورِّ
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���د اأح���كام الفق���رة )3( اأنَّ على اجله���ة امل�شرتية  وثائ���ق اللتما����ض, ح�ش���ب القت�ش���اء. كم���ا توؤكِّ
 يف تل���ك احل���الت متدي���د املوع���د النهائي لتق���دمي العرو����ض )انظر الفق���رة )3( م���ن املادة 14 

والتعليق عليها(.

4- وينبغ���ي التفري���ق ب���ني ه���ذه احلال���ة والتغي���ري اجلوه���ري يف عملية ال�ش���رتاء. فعل���ى �شبيل 
املث���ال, وكم���ا ه���و مب���نيَّ يف التعليق عل���ى املادة 14, ف���اإنَّ التغي���ريات الت���ي َتْلَح���ق بطريقة تقدمي 
العرو����ض ومكان التق���دمي وموعده النهائي دائمًا م���ا جتعل املعلومات الأ�شلي���ة منطويًة على خطاأ 
���ا اإذا تاأثَّر  ���ب بال�ش���رورة يف اإحداث تغيري جوه���ري يف عملية ال�شرتاء. اأمَّ جوه���ري دون اأن تت�شبَّ
اء تل���ك التغي���ريات )نتيجًة, مث���اًل, لتغيري طريقة  دي���ن اأو املقاول���ني املحتمل���ني من جرَّ ع���دد املورِّ
تق���دمي العرو�ض م���ن ال�شكل الورق���ي اإىل ال�شكل الإلك���رتوين يف جمتمعات ل تنت�ش���ر فيها و�شائل 
الت�ش���ال الإلكرتوني���ة(, فق���د ُي�شتنتج ح���دوث "تغيري جوه���ري" يف ال�شياق املبنيَّ اآنف���ًا. ويف تلك 
احلال���ة, ل تك���ون التدابري املن�شو�ض عليه���ا يف الفقرة )3( من هذه املادة كافي���ًة, وي�شبح لزامًا 
عل���ى اجلهة امل�شرتي���ة اأن ُتلغي ال�ش���رتاء وت�شتهلُّ اإج���راءات ا�شرتاء جديدة. كما ي���زداد احتمال 
حدوث "تغي���ري جوهري" زيادًة كبريًة عندما يرتتَّب على الإي�شاح���ات والتعديالت املتعلقة بوثائق 
اللتما����ض الأ�شلي���ة حدوث تغيري كبري يف ال�ش���يء مو�شوع ال�شرتاء ل تعود الوثائ���ق الأ�شلية بعده 
دي���ن اأو املقاول���ني املحتملني فك���رًة �شحيحة ع���ن املتطلَّب���ات احلقيقية   ق���ادرًة عل���ى اإعط���اء املورِّ

للجهة امل�شرتية.

م فيه ]الجتماع[ من طلبات", فاإنَّه  5- وعلى الرغم من ورود اإ�شارة يف الفقرة )4( اإىل "ما ُيقدَّ
ل يوج���د يف القان���ون النموذجي ما مينع اجله���ة امل�شرتية من اأْن ُتْدِرج اأي�ش���ًا يف اأيِّ اجتماع تْعقُده 
م���ت اإليها قبل الجتماع  دي���ن اأو املقاولني اأيَّ طلب���ات اإي�شاح لوثائق اللتما�ض تكون قد ُقدِّ م���ع املورِّ
ة  ية هويَّ وردوده���ا على تلك الطلبات. وينطبق على تل���ك الطلبات اأي�شًا اللتزام باحلفاظ على �شرِّ

م�شدر الطلب.

 املادة 16-  اإي�شاح املعلومات املتعلقة باملوؤهالت 
واإي�شاح العرو�ض

1- الغر����ض من امل���ادة 16 هو ال�شماح باإزال���ة جوانب الغمو�ض يف املعلوم���ات املتعلقة باملوؤهالت 
مة ميك���ن ت�شحيحه. ويف حال  و/اأو يف العرو����ض. وق���د يتعل���ق الغمو�ض بخط���اأ يف املعلومات املقدَّ
���ح ه���ذا اخلطاأ, ثم ُقبلت املعلوم���ات املتعلقة باملوؤهالت اأو ُقبل العر����ض, قد تن�شاأ م�شاكل  مل ُي�شحَّ
دين  ك���ربى اأمام تنفيذ العقد. ثانيًا, تتيح هذه الإجراءات املزيد من الإن�شاف يف التعاُمل مع املورِّ
ت الإجراءات املتَّبع���ة اإىل ت�شحيح  واملقاول���ني الذي���ن يرتكبون اأخطاًء طفيف���ة. ثالثًا, يف ح���ال اأدَّ
د اأو مقاِول من حي���ث املوؤهالت يف عملي���ة ال�شرتاء  الأخط���اء, فق���د ت�شمح مب�شارك���ة اأف�شل م���ورِّ
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ل  د اأو مق���اِول من التاأهُّ وقب���ول اأف�ش���ل عر�ض. رابعًا, ت�شم���ح هذه الإجراءات بتالف���ي حرمان مورِّ
. خام�شًا, ت�شمح بتالفي ال�شطرار اإىل اإعادة  اأو رف����ض عر�ض اأو اإلغاء عمليات ا�شرتاء دومن���ا داٍعٍ
دين اأو املقاولني فر�شَة الزيادة يف  تق���دمي العطاءات اأو اإعادة اأيِّ اإجراءات اأخرى, مبا يتي���ح للمورِّ
لعوا على الأ�شعار التي �شب���ق تقدميها, وتالفي اأ�شكال التواطوؤ التي  اأ�شعاره���م لأنَّهم يكونون قد اطَّ
ره���ا اإع���ادة الإجراءات تبعًا لذلك. واأخ���ريًا, ت�شمح هذه الإجراءات بتالف���ي امل�شاكل التي قد  تي�شِّ
م���ة ت�شتمل على اأخطاء م���ن �شاأنها اإبطال عقد ال�ش���رتاء اأو جعله  تن�ش���اأ اإذا كان���ت العرو�ض املقدَّ

عر�شة للبطالن.

د اأو املقاِول اإي�شاحات ب�شاأن املعلومات  , ت�شمح املادة للجهة امل�شرتية اأن تطلب من املورِّ 2- ومن َثمَّ
ح  املتعلق���ة مبوؤهالت���ه اأو ب�شاأن عرو�ش���ه )الفقرة )1(( وت�ش���رتط على اجلهة امل�شرتي���ة اأْن ت�شحِّ
ن  م���ة )الفقرة )2((. وتت�شمَّ اأيَّ اأخط���اء ح�شابية حم�شة تكت�شفها اأثن���اء فح�شها العرو�ض املقدَّ
ا قد يح���دث من �شطط يف تنفيذ هذه  الفق���رات م���ن )3( اإىل )6( �شمانات اإجرائية للحماية ممَّ

الأحكام, مبراعاة خ�شائ�ض بع�ض طرائق ال�شرتاء.

مه  3- وجتي���ز الفق���رة )1( من ه���ذه املادة للجه���ة امل�شرتية اأْن تطل���ب اإي�شاحات ب�ش���اأن ما يقدِّ
دون اأو املقاول���ون من معلومات متعلقة باملوؤهالت اأو عرو����ض. والغر�ض من طلب الإي�شاح هو  امل���ورِّ
امل�شاع���دة على تقييم املوؤهالت وفح�ض العرو�ض وتقييمها ولي����ض ال�شماح باإدخال حت�شينات على 
د اأو املقاِول, هي اجلهة التي تبادر  املعلومات التي �شبق تقدميها. ولذا فاإنَّ اجلهة امل�شرتية, ل املورِّ
با�شته���الل اإجراءات طل���ب الإي�شاح. ولعلَّ الدول امل�شرتعة تودُّ اأْن تن����ضَّ يف اللوائح اأو القواعد اأو 
الإر�ش���ادات ال�شادرة عن جهاز ال�ش���رتاء العمومي اأو هيئة اأخرى عل���ى اأنَّ طريقة طلب الإي�شاح 
مبوج���ب هذه املادة ينبغي اأْن تك���ون قريبة من اإجراءات التحقيق يف العرو����ض املنخف�شة الأ�شعار 
انخفا�ش���ًا غري عادي مبوجب املادة 20 واأنَّ اأحكام املادة 7 املتعلقة بالت�شالت تقت�شي بالفعل اأْن 

تكون الإجراءات كتابًة.

4- وتختلف املراحل الزمنية التي قد تن�شاأ فيها احلاجة اإىل اإي�شاح املعلومات املتعلقة باملوؤهالت 
اأو العرو�ض باختالف طرائق ال�شرتاء ووقت تقييم املوؤهالت )انظر التعليق على الفقرة )1( من 
يغت الأحكام بحيث ميك���ن للجهة امل�شرتية اأْن تطلب  املـــادة 9 ب�شاأن النقط���ة الأخرية(. لذا فقد �شِ

اإي�شاحات يف اأيِّ مرحلة من مراحل اإجراءات ال�شرتاء.

ي تاأكيد وجود خطاأ اإىل تطبيق الفقرة )2( م���ن املادة. وت�شرتط الفقرة )2(  5- ويج���وز اأن ي���وؤدِّ
���ح اأيَّ اأخطاء ح�شابية حم�ش���ة تكت�شفها اأثن���اء فح�شها العرو�ض  عل���ى اجلهة امل�شرتي���ة اأن ُت�شحِّ
ح تلك الأخط���اء وتر�شل على الف���ور اإ�شعارًا باأيِّ  م���ة. ويتع���نيَّ عل���ى اجلهة امل�شرتي���ة اأن ت�شحِّ املقدَّ
د اأو املقاِول املعن���ي. ويف اإجراءات املناق�شة )املفتوحة منها  ت�شحيح���ات من هذا القبيل اإىل املورِّ
د اأو املقاِول  واملحدودة واملناق�شة على مرحلتني(, ترف�ض اجلهة امل�شرتية العطاء اإذا مل يقبل املورِّ
م���ه الت�شحي���ح مبوجب الفق���رة )2( )ب( م���ن املادة 43. بي���د اأنَّ اأح���كام الفقرة )2(  ال���ذي قدَّ
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ل تنطب���ق عل���ى بع�ض طرائق ال�شرتاء, مثل طلب عرو�ض الأ�شع���ار حيث ُيحظر ت�شحيح الأخطاء 
احل�شابية مبوجب الفقرة )2( من املادة 46, وطلب القرتاحات املقرتن مبفاو�شات متعاقبة حيث 
تتبلور اجلوان���ب املالية لالقرتاحات اأثناء املفاو�شات. كما اأنَّها ل تنطبق على مرحلة املناق�شة يف 
ي الأخطاء احل�شابي���ة املح�شة اإىل رف�ض النظام اآلّيًا للعطاء  املناق�ش���ات الإلكرتونية حيث قد توؤدِّ
ال���ذي ي���رد فيه ذلك اخلطاأ )رغم جواز تقدمي �شاحب العطاء املعن���ي عطاءات اأخرى ما مل ُتقفل 

املناق�شة( اأو اإىل تعليق املناق�شة اأو اإنهائها مبوجب الفقرة )5( من املادة 56.

���ى مقارنة العط���اءات بكل  6- وينبغ���ي ت�شحي���ح الأخط���اء احل�شابي���ة يف ح���ال اكت�شافها ليت�شنَّ
ي هذا الت�شحيح اإىل تغيريات جوهرية يف العرو�ض  مو�شوعي���ة واإن�شاف. غري اأنَّه ل يج���وز اأْن يوؤدِّ
م���ة, ل �شيما التغيريات التي جتع���ل من عرو�ض غري م�شتوفية للمتطلَّبات م�شتوفيًة لها )انظر  املقدَّ

الفقرة )3( من املادة(.

ي تطبيق الفقرت���ني )1( و)2( اإىل ممار�شات فيها متييز. ولذا َيْلَزم اأْن ت�شع الدول  7- وق���د يوؤدِّ
امل�شرتع���ة �شمانات اإجرائية للحدِّ م���ن خماطر هذه املمار�شات, بو�شائل منها مثاًل مطالبة اجلهة 
جل اأيَّ اأخطاء ح�شابية ُتكت�شف اأثناء عملية الفح�ض والتقييم واخلطوات  امل�شرتية باأْن ُتْدِرج يف ال�شِّ
املتَّخ���ذة فيم���ا يتعلق بها. وميكن اأن يكون اأيُّ قرار ناجت عن تطبيق الفقرة مو�شع اعرتا�ض مبوجب 

الف�شل الثامن من القانون النموذجي.

8- ول يجوز مبوجب الفقرة )3( التما�ض اإجراء اأيِّ تغيري جوهري يف املعلومات املتعلقة باملوؤهالت 
م اأو عر�شه اأو ال�شم���اح به نتيجًة لتطبيق املادة. وتعط���ي مثاًل على التغيريات  اأو يف العر����ض املق���دَّ
دين اأو املقاولني موؤهاًل  اجلوهرية يتمثَّل يف التغيريات التي من �شاأنها جعل َمن لي�ض موؤهاًل من املورِّ
اأو جعل عر�ض غري م�شتوٍف للمتطلَّبات م�شتوفيًا لها. ولعلَّ الدولة امل�شرتعة تودُّ اإعطاء اأمثلة اأخرى 
فيم���ا ي�شدر عن جه���از ال�شرتاء العمومي اأو هيئة اأخ���رى لديها من لوائح اأو قواع���د اأو اإر�شادات 

متعلقة بال�شرتاء.

9- ول يج���وز مبوجب الفق���رة )4( اإجراُء اأيِّ مفاو�شات اأو تغيريات يف ال�شعر اإثر اإي�شاح ملَتم�ض 
مبوج���ب ه���ذه املادة, لك���ن على اأ�شا����ض اأنَّ بع�ض طرائق ال�ش���رتاء تتطلَّب اإج���راء مفاو�شات كما 
مة, مثل ال�شعر.  ُيالَح���ظ اأعاله, مبا يف ذلك املفاو�ش���ات املتعلقة باجلوانب املالية للعرو����ض املقدَّ
دة من تلك الطرائق با�شتثنائها من نطاق  وت�ش���ع الفقرة )5( من املادة بعني العتبار �شمات حمدَّ
تطبي���ق الفقرة )4(. وت�شرتط الفقرة )6( اإدراج جميع املرا�شالت التي جتري مبوجب هذه املادة 

يف �شجل اإجراءات ال�شرتاء.

10- ولي����ض الغر�ض من القانون النموذجي ومن هذا الدليل ال�شتفا�شة يف تناول جميع الق�شايا 
دين  مة من طرف املورِّ املتعلقة باخلطاأ اأو الإغفال يف املعلومات املتعلقة باملوؤهالت اأو العرو�ض املقدَّ
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اأو املقاول���ني واإمكاني���ة اإي�ش���اح وت�شحي���ح اأيِّ خطاأ اأو اإغف���ال �شواء من طرف اجله���ة امل�شرتية اأو 
دي���ن اأو املقاولني. ويجوز التنظيم الرقابي لبع�ض ه���ذه الق�شايا يف اإطار قانون العقود للدولة  املورِّ
امل�شرتع���ة. ولع���لَّ الدول امل�شرتعة تودُّ اأي�شًا اأْن ت�شع بعني العتب���ار الأحكام ذات ال�شلة من اتفاق 
منظم���ة التجارة العاملية املتعلق بال�شرتاء احلكومي )انظر الفقرة )8( من اجلزء الأوَّل من هذا 
دي���ن واملقاولني امل�شاركني معامل���ًة ُمْن�شفًة  الدلي���ل(, الرامي���ة اإىل �شم���ان التعاُمل مع جميع املورِّ
���دة ما بني فتح  ومت�شاوي���ًة وعادل���ًة باإتاح���ة الفر�ش���ة لهم لت�شحي���ح الأخط���اء ال�شكلية غري املتعمَّ

العطاءات واإر�شاء العقود.

املادة 17-  �شمانات العطاءات

ر  دون اأو املقاولون عرو�شهم اأو اإذا ما تعذَّ 1- قد تتكبَّد اجلهة امل�شرتية خ�شائر اإذا ما �شحب املورِّ
د اأو  د اأو املقاِول الذي ُقِب���ل عر�شه نتيجة خطاأ من جان���ب ذلك املورِّ اإب���رام عق���د ا�شرتاء مع امل���ورِّ
ب���ة على القيام باإج���راءات ا�شرتاء جديدة واخل�شائ���ر الناجمة عن  املق���اِول )مث���ل التكاليف املرتتِّ
دي���ن اأو املقاولني  ���ر يف ال�ش���رتاء(. وجتي���ز املادة 17 للجه���ة امل�شرتية اأْن ت�ش���رتط على املورِّ التاأخُّ
امل�شاركني يف اإجراءات ال�شرتاء توفري �شمانة عطاء لتغطية هذه اخل�شائر يف حال حدوثها وَثْنِيِهم 

عن التق�شري.

2- والغر�ض من هذه املادة هو حتديد ال�شروط املتعلقة ب�شمانة العطاء ح�شب تعريفها الوارد يف 
الفق���رة )ك( من املادة 2, وخ�شو�شًا فيما يتعل���ق بقبولها لدى اجلهة امل�شرتية وال�شروط الواجب 
ن اجلهة امل�شرتية من املطالبة مببلغ �شمان���ة العطاء والظروف التي يجب على  توافره���ا لكي تتمكَّ
���ن اإعادتها. وكما ُذك���ر يف التعليق على  اجله���ة امل�شرتي���ة يف ظلِّها اأن تعيد وثيق���ة ال�شمانة اأو توؤمِّ
تعريـــف "�سمانـــة العطاء" يف املـــادة 2, فاإنَّ القانون النموذجي ي�ش���ري اإىل عبارة "�شمانة العطاء" 
ائ���ع ال�شتعمال يف ال�شي���اق ذي ال�شلة, دون اأْن يعني ذل���ك �شمنًا اأنَّه ل  باعتباره���ا امل�شطل���ح ال�شَّ
يجوز طلب هذا النوع من ال�شمانات اإلَّ يف اإجراءات املناق�شة. وي�شتبعد التعريف اأي�شًا من نطاق 
امل�شطل���ح اأيَّ �شمان���ة قد ت�شرتطها اجلهة امل�شرتية لتنفيذ عق���د ال�شرتاء )مبوجب الفقرة )ك( 
د اأو املق���اِول الذي  م���ن امل���ادة 39 مثاًل(. فق���د ُي�شرتط تق���دمي هذه ال�شمان���ة الأخرية على امل���ورِّ
ي���ربم عقد ال�ش���رتاء, يف حني اأنَّ ا�ش���رتاط تقدمي �شمانة عط���اء ينطبق, عندم���ا تفر�شه اجلهة 
م���ون عرو�ش���ًا )انظر الفق���رة )1( من  دي���ن اأو املقاول���ني الذين يقدِّ  امل�شرتي���ة, عل���ى جمي���ع املورِّ

هذه املادة(.

3- وينبغ���ي األَّ يعترب طلب �شمانات العطاءات هو القاعدة, بالنظر اإىل اأنَّ الإجراءات والنفقات 
دي���ن واملقاولني ع���ن امل�شارك���ة يف اإجراءات  الت���ي يتطلبه���ا تقدمي تل���ك ال�شمانات ق���د ُتْثني املورِّ
ال�ش���رتاء. وينبغي للجهة امل�شرتية اأْن تراعي جميع ما قد يرتتَّب على ا�شرتاط �شمانات العطاءات 
م���ن اآثار )اإيجابية و�شلبية(, عل���ى اأ�شا�ض كل حالة على حدة, قبل البتِّ فيما اإذا كان ينبغي فر�ض 
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د اللوائح اأو القواعد اأو الإر�شادات املتعلقة بال�شرتاء  ا�شرتاط من هذا القبيل اأم ل. ويجوز اأن حتدِّ
ر طلب �شمانات العطاءات  ال�شادرة عن جهاز ال�شرتاء العمومي اأو هيئة اأخرى احلالت التي تربِّ
وِتْبَي���ان احلالت التي ميكن فيها للجهة امل�شرتية اعتبار �شمانة العطاء مغاىًل فيها واحلالت التي 

رها. قد يكون فيها لتلك ال�شمانة ما يربِّ

4- وق���د تكون ل�شمانات العط���اءات اأهميتها فيما يتعل���ق با�شرتاء ال�شل���ع اأو الإن�شاءات املرتفعة 
���ا فيما يخ�ض ا�ش���رتاء ال�شلع املنخف�ش���ة القيمة, فقد يكون من امله���م ا�شرتاط تقدمي  القيم���ة. اأمَّ
�شمان���ة عطاء يف بع�ض احلالت, ولكنَّ خماطر الت�شلي���م اأو التنفيذ التي تواجُهها اجلهة امل�شرتية 
رات اأقل يف هذه احلالة لتكلفة  واخل�شائ���ر الت���ي قد تتكبَّدها حمدودة بوجه عام, ولذا فهناك م���ربِّ
تقدمي �شمانات العطاءات, التي عادًة ما تنعك�ض على اأ�شعار العقود. وينبغي اأْن يعترب طلب تقدمي 
�شمان���ات يف �شياق التفاقات الإطاري���ة, بحكم طبيعة هذه التفاقات, م���ن التدابري ال�شتثنائية. 
ر احل�شول  ا ق���د يتعذَّ فق���د ل تك���ون �شمانات العطاءات من الأمور غ���ري امل�شت�شوبة فح�شب, واإمنَّ
د اأو املقاِول  ن على الأرجح من نط���اق التزامات املورِّ عليه���ا يف املمار�ش���ة العملية, ب�شبب عدم التيقُّ

املعني.

5- ومع اأنَّه من املمكن اأْن يتوا�شل تطوُّر املمار�شات يف هذا املجال, فلم ُيكت�َشب حتى وقت اإعداد 
هذا الدليل �ش���وى القليل من اخلربة ب�شاأن ا�شتخدام �شمانات العطاء يف املناق�شات الإلكرتونية, 
وكان���ت املمار�شات القائم���ة �شديدة التنوُّع. وقد يكون من الع�شري احل�ش���ول على �شمانة يف �شياق 
املناق�شات الإلكرتونية لأنَّ امل�شارف ت�شرتط عمومًا �شعرًا ثابتًا لوثائق ال�شمانة. وقد تكون هناك 
اأي�شًا طرائق ا�شرتاء لي�ض من املنا�شب احل�شول على �شمانات للعطاءات فيها مثل اإجراءات طلب 
القرتاح���ات املق���رتن بحوار, حيث اإنَّ �شمان���ات العطاءات ل تتيح حالًّ عملّي���ًا فيما يتعلق ب�شمان 
مونه من اقرتاحات اأثناء  دين اأو املقاول���ني مبختلف ما يقدِّ م�شارك���ة كافية يف احلوار اأو اإلزام املورِّ
لى والنهائية يف الإج���راءات(. )انظر مناق�شة هذا  مرحلة احل���وار )خالفًا ملرحلة العرو�ض الُف�شْ

املو�شوع يف التعليق على الأحكام ذات ال�سلة من املادة 49(.

ي الإن�ش���اف ومن اأجل  6- واأُدرج���ت �شمان���ات َتْكُفُل ا�ش���رتاط تقدمي �شمان���ات العطاءات بتوخِّ
دين اأو املقاولني باإبرام عقد ال�شرتاء على  الغر����ض املق�شود منها ل غري, اأْي ل�شمان الت���زام املورِّ

موها وبتقدمي �شمانة لتنفيذ عقد ال�شرتاء اإذا ا�شرُتط عليهم ذلك. اأ�شا�ض العرو�ض التي قدَّ

7- وق���د اأُدرجت الفقرة )1( )ج( بق�شد تذليل العقبات غ���ري ال�شرورية التي قد تعيق م�شاركة 
�شات  دين واملقاولني الأجانب يف حال كانوا جمربين على تقدمي �شمانات �شادرة فقط عن موؤ�شَّ املورِّ
قائم���ة يف الدولة امل�شرتعة. فعلى الرغم من اأنَّه يجوز للجهة امل�شرتية اأْن ت�شرتط اإ�شدار �شمانات 
العط���اءات حملّيًا يف �شي���اق عمليات ال�شرتاء املحلية, ل ميكن يف حالت اأخرى, كما هو مذكور يف 
ِدرها ُم�شِدٌر يف الدولة امل�شرتعة.  ة اأنَّه مل ُي�شْ الفقرة )1( )ج(, رف����ض �شمانات العطاءات بحجَّ
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وميكن رف�ض �شمانات العطاءات ال�شادرة يف اخلارج اإذا كان قبولها خمالفًا لأحد قوانني الدولة 
امل�شرتعة.

���ا املق�ش���ود بالإ�ش���ارة اإىل تاأكيد مقبولي���ة املُ�شِدر املق���رَتح اأو املُ�شاِدق املق���رَتح ل�شمانة  8- اأمَّ
العط���اء, ال���واردة يف الفق���رة )1( )د(, فه���و مراع���اة املمار�ش���ة املتَّبع���ة يف بع����ض ال���دول وهي 
ا�ش���رتاط التاأكي���د املحل���ي ل�شمانة العطاء ال�شادرة يف اخل���ارج. وقد يكون ه���ذا التاأكيد �شرورّيًا 
ملعاجل���ة ما ُيالق���ى من م�ش���اكل يف اإنفاذ ال�شمان���ات ال�ش���ادرة يف اخلارج ومتى كان���ت اجلدارة 
. غري اأنَّ ه���ذا احلك���م ل يعن���ي الت�شجيع على  الئتماني���ة لتل���ك اجله���ات املُ�ش���ِدرة مو�ش���َع �ش���كٍّ
���ه م���ن �شاأن ذل���ك التمييز ب���ني �شمان���ات العط���اءات بناًء عل���ى مكان  ب���اع تل���ك املمار�ش���ة, لأنَّ اتِّ
دي���ن واملقاولني الأجان���ب يف اإج���راءات ال�شرتاء  وج���ود املُ�ش���ِدر, وكذل���ك عرقل���ُة م�شارك���ة املورِّ
���ه ق���د يك���ون من ال�شعب عملّي���ًا احل�شول عل���ى التاأكي���د املحلي قب���ل املوعد النهائ���ي لتقدمي  لأنَّ
دون واملقاول���ون الأجان���ب   العرو����ض, بالإ�شاف���ة اإىل التكالي���ف الإ�شافي���ة الت���ي يتكبَّده���ا امل���ورِّ

دون غريهم.

���ن ب�ش���اأن املوع���د النهائ���ي ال���ذي ل يج���وز  ي���ًا للو�ش���وح والتيقُّ 9- واأُدرج���ت الفق���رة )2( توخِّ
للجه���ة امل�شرتي���ة, بعد حلوله, تق���دمي مطالبة مبوج���ب �شمانة العط���اء. ومع اأنَّه ينبغ���ي األَّ ُيعترب 
احتف���اظ امل�شتفي���د ب�ش���كِّ الكفال���ة اإىل ما بع���د انق�شاء اأج���ل الكفال���ة متديدًا لف���رتة �شالحية 
الكفال���ة, ف���اإنَّ ا�ش���رتاط اإع���ادة ال�شمان���ة ذو اأهمي���ة بالغ���ة متى كان���ت ال�شمانة يف �ش���كل وديعة 
���ه ل يزال هن���اك بع�ض القوان���ني الوطنية  نقدي���ة اأو ما �شابهه���ا. وه���ذا الإي�شاح مفي���د اأي�شًا لأنَّ
���ع عمومًا, حت���ى واإْن  م يف موع���ده, خالفًا ملا ه���و متوقَّ الت���ي ُيعت���رب فيه���ا اأنَّ طل���ب الدف���ع قد ُق���دِّ
م بع���د انق�ش���اء اأج���ل ال�شمان���ة, اإذا وق���ع احل���دث الط���ارئ ال���ذي تغطي���ه ال�شمان���ة قب���ل  ُق���دِّ

انق�شاء الأجل.

10- والغر����ض م���ن الفق���رة )2( )اأ( هو عدم ال�شماح للجه���ة امل�شرتية باملطالب���ة مببلغ �شمانة 
العطاء بعد انتهاء �شالحيتها عماًل بالفقرة )2( من املادة 41. ونتيجًة لذلك, يتعنيَّ على اجلهات 
ى  ل بتمديد �شمانة العطاء يف حالة متديد ف���رتة �شالحية العطاء حتى يت�شنَّ امل�شرتي���ة اأي�ش���ًا التكفُّ
دين اأو املقاولني  لها املطالبة مببلغ ال�شمانة خالل فرتة التمديد. وينبغي اعتبار اأيِّ رف�ض من املورِّ
موها اأو لتقدمي �شمانات عطاءات  لتمدي���د فرتة نفاذ املفعول املتعلقة ب�شمانات العطاءات التي قدَّ
رًا للمطالبة مببل���غ �شمانة العطاء  جدي���دة رف�ش���ًا لتمديد فرتة نف���اذ مفعول عطاءاته���م, ل م���ربِّ
الأ�شلي���ة. ويف هذه احلال���ة, تنق�شي فرتة نفاذ مفعول العطاء و�شمان���ة العطاء عند انق�شاء فرتة 

دة يف وثائق اللتما�ض. نفاذ املفعول الأ�شلية املحدَّ

11- وعل���ى غ���رار امل���ادة 41 )3(, تب���نيِّ الفق���رة )2( )د( من هذه امل���ادة اأنَّ للجه���ة امل�شرتية 
اأن ت�شتفي���د, م���ن خالل الن����ضِّ على ذلك يف وثائ���ق اللتما�ض, من ال�شتثناء م���ن القاعدة العامة 
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التي تق�شي باأنَّ �شحب العطاء اأو تعديله قبل املوعد النهائي لتقدمي العرو�ض لي�ض مرهونًا ب�شقوط 
احلق يف �شمانة العطاء.

12- وباعتب���ار تكلفة تقدمي �شمانات العطاءات, التي عادًة ما تنعك�ض على اأ�شعار العقود, ينبغي 
النظ���ر يف ا�شتخدام بدائل لهذه ال�شمانات وت�شجيع الأخذ بها عند القت�شاء. ففي بع�ض الوليات 
الق�شائي���ة ُي�شتعا����ض عن �شمان���ات العطاءات باإعالن���ات ل�شمان العطاءات. ويف ه���ذا النوع من 
د اأو املقاِول على اخل�شوع جلزاءات, مثل اإ�شقاط اأهلية امل�شاركة يف عمليات  الإعالنات, يوافق املورِّ
ال�ش���رتاء الالحق���ة, يف الأحوال الطارئ���ة التي عادًة م���ا ت�شملها �شمانات العط���اءات. )ل تندرج 
اإجراءات احلرم���ان �شمن اجلزاءات بوجه عام, لأنَّه ينبغي عدم ا�شتخدامها يف حالت التق�شري 

التجاري )انظر التعليق على املادة 9(.(

املادة 18-  اإجراءات التاأهيل الأوَّيل

1- الغر����ض من هذه املادة هو حتديد اخلطوات الإجرائية الالزمة يف اإجراءات التاأهيل الأوَّيل. 
دي���ن اأو املقاولني الذين تتوافر  د يف مرحلة مبكرة املورِّ وامل���راد باإج���راءات التاأهيل الأوَّيل اأْن حت���دِّ
لديه���م املوؤه���الت املنا�شبة لتنفي���ذ العقد. وهذه اخلط���وة الإجرائية قد تكون اأَْفي���د ل�شراء �شلع اأو 
باعها اأي�شًا حتى يف امل�شرتيات ذات  دة اأو عالية القيمة, وقد ُي�شتح�شن اتِّ اإن�ش���اءات اأو خدمات معقَّ
�ض يف الوقت نف�شه. وُيعزى ال�شبب يف ذلك اإىل اأنَّ  القيمة املنخف�شة ن�شبّيًا والطابع البالغ التخ�شُّ
مة يف هذه احلالت هو اأك���رث تعقيدًا وتكلفًة بكثري ويتطلَّب وقتًا اأطول مقارنًة  تقيي���م العرو�ض املقدَّ
دون واملقاولون الأكفاء يف امل�شاركة يف  د املورِّ باإجراءات ال�شرتاء الأخرى. ويف بع�ض الأحيان, يرتدَّ
اإج���راءات ال�شرتاء للح�شول على عقود عالية القيمة, متى كانت تكلفة اإعداد العرو�ض عاليًة اإذا 
كان نط���اق التناف�ض وا�شع���ًا اإىل حدِّ الإفراط ومتى كان من املحتم���ل اأْن ي�شطروا اإىل التناف�ض مع 
ي اللجوء اإىل اإجراءات التاأهيل الأوَّيل  لني. وقد يوؤدِّ دين اأو مقاولني غري موؤهَّ مة من مورِّ عرو�ض مقدَّ
دين  مة من املورِّ مها اجلهة امل�شرتي���ة يف العرو�ض املقدَّ مة التي تقيِّ اإىل ح�ش���ر عدد العرو����ض املقدَّ
لني. ولذا فه���ي اأداة للم�شاعدة على حتقيق الفعالي���ة يف اإجراءات ال�شرتاء التي  اأو املقاول���ني املوؤهَّ
ل ا�شتثناًء من القاعدة  دًا ن�شبّيًا. ومع ذلك, فاإنَّ اإجراءات التاأهيل الأوَّيل ت�شكِّ يكون مو�شوعها معقَّ
ا وغري حمدود,  العام���ة التي ين�ضُّ عليها القانون النموذج���ي وهي ا�شرتاط اأْن يكون اللتما�ض عامًّ
ي اإىل احلدِّ من التناف�ض؛ وينبغي النظر يف تكاليفها وفوائدها قبل ا�شتخدامها. كما  ول���ذا فقد توؤدِّ
اأنَّ القيود املفرو�شة على معايري التاأهيل, مبا فيها ا�شرتاط اأْن تكون لها �شلة وثيقة بعملية ال�شرتاء 
���ة )وفقًا للمناق�شة ال���واردة يف التعليق على املادة 9(, ترمي اإىل تفادي اإ�شاءة ا�شتخدام هذه  املعنيَّ

الإجراءات للحدِّ من النفاذ اإىل الأ�شواق وتنطبق كذلك على معايري التاأهيل الأوَّيل.

2- ويكون التاأهيل الأوَّيل مبوجب الفقرة )1( من هذه املادة اختيارّيًا ويجوز اللجوء اإليه ب�شرف 
النظ���ر عن طريقة ال�شرتاء امل�شتخَدم���ة. وحيث اإنَّه ي�شتتبُع اإ�شافة خط���وة اأخرى اإىل الإجراءات 
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دون يف امل�شاركة يف  دي���ن اأو املقاول���ني قد ي���رتدَّ ���ر فيه���ا, ونظ���رًا اإىل اأنَّ بع�ض املورِّ ���ب التاأخُّ وي�شبِّ
لّيًا, باعتبار م���ا يرتتَّب على ذلك م���ن تكاليف, فينبغي  عملي���ات ال�ش���رتاء التي تتطلَّب تاأهي���اًل اأوَّ
ن���ة يف الفقرة التي ت�شبق هذه الفقرة  ع���دم اللج���وء اإليه اإلَّ ح�شب القت�شاء, مثاًل يف احلالت املبيَّ

مبا�شرًة.

ة. وت�شمل هذه  3- وتخ�شع اإجراءات التاأهيل الأوَّيل املبيَّنة يف املادة 18 لعدد من ال�شمانات املهمَّ
ال�شمانات القيود الواردة يف املادة 9 )وخ�شو�شًا القيود املتعلقة بتقييم املوؤهالت, املنطبقة باملثل 
على اإجراءات التاأهيل الأوَّيل( والإجراءات الواردة يف الفقرات من )2( اإىل )10( من املادة 18. 
وق���د اأُدرج���ت هذه املجموعة م���ن ال�شمانات الإجرائي���ة من اأجل �شمان تنفيذ اإج���راءات التاأهيل 
دين اأو املقاولني امل�شاركني؛  الأوَّيل وف���ق اأحكام و�شروط مو�شوعية ُيك�ش���ف عنها ك�شفًا كاماًل للمورِّ
ل  د اأو املقاِول الذي مل يتاأهَّ وُيراد بها اأي�شًا �شمان احلدِّ الأدنى من ال�شفافية وتي�شري ممار�شة املورِّ

ه يف العرتا�ض على اإ�شقاط اأهليته يف امل�شاركة. لّيًا حلقِّ اًل اأوَّ تاأهُّ

ب���اع اإجراءات اللتما����ض املفتوح يف اإجراءات الدع���وة اإىل امل�شاركة  4- وال�شمان���ة الأوىل هي اتِّ
, ت�ش���رتط الفقرة )2( ن�ش���ر الدع���وة اإىل التاأهيل الأوَّيل.  يف اإج���راءات التاأهي���ل الأوَّيل. وم���ن َثمَّ
د لوائ���ح ال�ش���رتاء, ل القانون النموذجي, املن�ش���ور الذي ُيعَلن فيه عن ه���ذه الدعوة, وذلك  وحتدِّ
عل���ى غرار الأح���كام ال���واردة يف الفق���رة )1( من امل���ادة 33 والفق���رة )5( من امل���ادة 34 ب�شاأن 
ن�ش���ر الدع���وة اإىل امل�شاركة يف املناق�ش���ات اأو الإ�شعار امل�شبق بال�شرتاء, ح�ش���ب مقت�شى احلال. 
ح اأن ت�ش���رتط الكثري من الدول امل�شرتع���ة اأن يكون ه���ذا الن�شر يف اجلريدة  ���ه م���ن املرجَّ ورغم اأنَّ
هج الأك���رث مرونًة هو اإتاح���ة اإمكانية تط���وُّر الإجراءات  ب���اع ه���ذا النَّ الر�شمي���ة, فاإنَّ ال�شب���ب يف اتِّ
َدر يف �شكل من�شورات ورقية, فاإنَّ يف  يف ال���دول امل�شرتعة. ومبا اأنَّ اجلرائد الر�شمية عادًة م���ا ُت�شْ
���ل يف احلياد التكنولوجي )اأْي جتنُّب  هج امتثاًل اأي�شًا ملبداأ القانون النموذجي املتمثِّ باع ه���ذا النَّ اتِّ
الع الفعلي على املعلومات  بل الكفيلة باإتاحة الطِّ تف�شيل النُُّظم الورقية(. انظر كذلك مناق�شة ال�شُّ
 املن�ش���ورة ب�ش���اأن عملي���ات ال�شرتاء يف التعليـــق على املـــواد الآنفة الذكـــر, واملـــادة 5 املتعلقة بن�شر

الن�شو�ض القانونية.

5- كم���ا ُي�ش���رتط, ما مل يكن هناك ما ين�ضُّ على خالف ذلك, ن�شر الدعوة دولّيًا على نحو َيْكُفل 
الع الفعلي عليه���ا, وذلك ما مل تر اجله���ة امل�شرتية )كما  دي���ن اأو املقاول���ني يف اخل���ارج الطِّ للمورِّ
ه���و احل���ال يف الدع���وة اإىل امل�شارك���ة يف املناق�شات مبوجب الفق���رة )4( من امل���ادة 33( اأنَّ من 
ة امل�شارك���ة يف �شوء انخفا�ض قيمة  دون اأو املقاول���ون من خارج الدولة املعنيَّ امل�شتبع���د اأْن ي���ودَّ املورِّ
ل اأعاله امل�شائل العام���ة النا�شئة عن تعيني حدود  م���ة الف�شل الأوَّ امل�شرتي���ات املعنيَّة. وتتناول مقدِّ
�شاق يف حتديد املق�شود  للقيمة املنخف�شة مبوجب القانون النموذجي, حيث حتثُّ على مراعاة التِّ
بامل�شرتي���ات املنخف�شة القيم���ة )�شواء اأكان هناك حدٌّ وا�ش���ح اأم ل(. وينبغي عدم تف�شري مفهوم 
امل�شرتيات املنخف�شة القيمة يف هذه ال�شدد على اأنَّه مينح الدول امل�شرتعة مرونًة مطلقة يف تعيني 



احل���دِّ املنا�شب عل���ى م�شتوى عاٍل مبا يكفي لإعفاء اجلزء الأك���رب من م�شرتياتها من �شرط الن�شر 
, ينبغي للوائ���ح اأو الإر�شادات املتعلق���ة بال�شرتاء ال�شادرة ع���ن جهاز ال�شرتاء  ال���دويل. ومن َث���مَّ
م املزيد من التفا�شيل عن كيفية تف�شري "انخفا�ض القيمة" يف هذه  العمومي اأو هيئة اأخرى اأن تقدِّ
دين  ر لوحده ا�شتبعاد املورِّ احلالة. وعالوًة على ذلك, ينبغي التاأكيد على اأنَّ انخفا�ض القيمة ل يربِّ
دين  من امل�شاركة الدولية )على النقي�ض من ال�شرتاء املحلي املبنيَّ يف املادة 8(, بحيث ميكن للمورِّ
اأو املقاول���ني الدولي���ني امل�شاركة يف عمليات ال�شرتاء التي مل ُيعلن عنها دولّيًا اإذا ما اختاروا ذلك, 

وا مثاًل على اإعالن حملي اأو من�شور على الإنرتنت. كاأْن يردُّ

ًل ما اإذا كانت  ر اأوَّ 6- ولع���لَّ الدول امل�شرتع���ة تودُّ اأي�ش���ًا ت�شجيع اجلهات امل�شرتية عل���ى اأْن تق���رِّ
امل�شارك���ة الدولي���ة حمتمل���ًة يف ظ���لِّ الظ���روف التي تكتن���ف كلَّ عملي���ة ا�شرتاء على ح���دة, وذلك 
بافرتا����ض ن�شر اإعالن دويل وحتدي���د ما اإذا كانت القيمة منخف�شة اأم ل. وقد ي�شمل ذلك مراعاة 
ة, كما هو  دون الأجان���ب حمدودين اأو غري موجودي���ن باملرَّ العوام���ل اجلغرافي���ة وم���ا اإذا كان املورِّ
احل���ال مثاًل بالن�شبة للم�شغ���ولت ال ِحَرفية لل�شعوب الأ�شلية. وعليها م���ن ناحية ثانية اأن تنظر يف 
���م القانون النموذجي يف هذا ال�شدد  التداب���ري الإ�شافية التي قد تتطلبها امل�شاركة الدولية. وي�شلِّ
���ه ق���د تكون للجهة امل�شرتية يف حال���ة امل�شرتيات املنخف�شة القيمة ه���ذه م�شلحة اقت�شادية يف  باأنَّ
ا ل يكون لها م�شلح���ة اقت�شادية يف  دي���ن واملقاول���ني الأجانب من امل�شارك���ة, اأو رمبَّ ا�شتبع���اد املورِّ
دين واملقاولني الأجانب ا�شتبعادًا �شاماًل اإىل حرمانها دومنا  ي ا�شتبعاد املورِّ ا�شتبعاده���م. فقد يوؤدِّ
داٍع م���ن اإمكانية احل�شول على �شعر اأف�شل. ومن ناحية اأخ���رى, قد تنطوي امل�شاركة الدولية على 
تكالي���ف لرتجمة الوثائ���ق, وفرتات زمنية اإ�شافية م���ن اأجل ترجمة الإعالن���ات اأو الردود الواردة 
دين اأو املقاولني الأجان���ب, وقد تعني ا�شطرار اجلهة امل�شرتي���ة اإىل النظر يف العطاءات  م���ن املورِّ
اأو العرو����ض الأخرى باأكرث من لغة واحدة. وقد يتعنيَّ على اجلهة امل�شرتية تقييم تكاليف امل�شاركة 

الدولية وفوائدها, متى جاز تقييدها, على اأ�شا�ض كل حالة على حدة.

7- وُيق�ش���د بعب���ارة "عنوانه���ا" ال���واردة يف الفق���رة )3( )اأ(, ويف موا�شع اأخرى م���ن القانون 
ل وكذل���ك اأيُّ معلومات اتِّ�شال اأخ���رى ذات �شلة )اأرقام الهاتف  ي امل�شجَّ النموذج���ي, امل���كان املادِّ

وعنوان الربيد الإلكرتوين وما اإىل ذلك, ح�شب مقت�شى احلال(.

ها ل ت�شم���ح با�شرتداد  8- وجتي���ز اأح���كام املادة تقا�ش���ي ر�شوم عن وثائ���ق التاأهي���ل الأوَّيل, لكنَّ
تكالي���ف الإعداد )مب���ا يف ذلك اأتعاب اخل���رباء ال�شت�شاري���ني وتكاليف الإعالن���ات(. وُيفرت�ض, 
���ه ينبغ���ي ح�ش���ر التكالي���ف يف احل���دِّ  ح�شبم���ا ه���و مب���نيَّ يف الفق���رة )4( م���ن ه���ذه امل���ادة, اأنَّ
الأدن���ى م���ن تكاليف توف���ري الوثائ���ق )وطباعته���ا, عند القت�ش���اء(. وع���الوًة على ذل���ك, ينبغي 
ل���ى املتَّبعة هي ع���دم فر�ض ر�ش���وم مقابل توفري  اأْن تالح���ظ ال���دول امل�شرتع���ة اأنَّ املمار�شة الُف�شْ

هذه الوثائق.
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ي بل اإىل املن�شور  9- ول حتي���ل الإ�ش���ارة اإىل "املو�شع" الواردة يف الفقرة )5( )د( اإىل مكان مادِّ
الع  اب���ة الإلكرتونية, اأو ما اإىل ذلك من الو�شائل, حيث ُيت���اح لعامة اجلمهور الطِّ الر�شم���ي اأو البوَّ
ثة من قوانني الدولة امل�شرتعة ولوائحها. ولذا فاإنَّ امل�شائل املُثارة  عل���ى الن�شو�ض الر�شمي���ة واملحدَّ
ثة  الع كما ينبغي على الن�شو�ض القانونية املحدَّ بل الكفيلة بالطِّ يف التعليق على املادة 5 ب�شاأن ال�شُّ

م�شائل لها وجاهتها اأي�شًا يف �شياق هذه الفقرة.

10- وينبغي تف�شري عبارة "ُت�شاِرع" الواردة يف الفقرتني )9( و)10( على اأنَّها تفيد وجوب توجيه 
دين واملقاول���ني قبل اللتما�ض. وه���ذه �شمانة وقائي���ة �شرورية لكفالة  الإ�شع���ار املطل���وب اإىل املورِّ
الة للقرارات التي تتَّخذها اجلهة امل�شرتية يف اإجراءات التاأهيل الأوَّيل.  اإمكانية اإجراء مراجعة فعَّ
لّيًا  ل تاأهياًل اأوَّ د اأو مقاِول مل يوؤهَّ ب���ب ذاته ُتلِزم الفقرة )10( اجلهة امل�شرتية باإبالغ كل م���ورِّ ولل�شَّ

باأ�شباب عدم تاأهيله.

دي���ن اأو املقاولني اأو اجلمهور للمادة 24  11- وتخ�ش���ع اأح���كام املادة ب�شاأن اإف�شاء املعلومات للمورِّ
ن ا�شتثناءات حمدودة فيما يتعلق باإف�شاء املعلومات للجمهور(. ية )التي تت�شمَّ ب�شاأن ال�شرِّ

12- وينبغ���ي متييز التاأهي���ل الأوَّيل عن الختيار الأوَّيل, الذي ل ين����ضُّ عليه القانون النموذجي 
اإلَّ يف �شي���اق اإج���راءات طل���ب القرتاحات املق���رِتن بحوار مبوج���ب املادة 49. ففي حال���ة التاأهيل 
ا يف حالة  موا عرو�شًا. اأمَّ لّي���ًا اأْن يقدِّ دي���ن اأو املقاولني املوؤهلني تاأهياًل اأوَّ الأوَّيل, يج���وز جلميع املورِّ
دين اأو املقاولني املوؤهلني  د يف بداية اإجراءات ال�شرتاء العدد الأق�شى للمورِّ الختيار الأوَّيل, فُيحدَّ
لّي���ًا الذين يجوز لهم تقدمي عرو����ض, وُيبنيَّ يف الدعوة اإىل امل�شارك���ة يف الختيار الأوَّيل  تاأهي���اًل اأوَّ
دي���ن اأو املقاولني املوؤهلني يف اإج���راءات التاأهيل  الع���دُد الأق�شى للم�شارك���ني. ويجري حتديد املورِّ
ل اأو ع���دم ا�شتيفائهم لها, يف  دة �شلف���ًا للتاأهُّ الأوَّيل عل���ى اأ�شا����ض ا�شتيف���اء امل�شاركني ملعايري حمدَّ
حني ينطوي الختيار الأوَّيل على اإجراءات اختيار اإ�شافية ذات طابع تناُف�شي عام اإذا جتاوز عدد 
ر )كاأْن ي�شمل الختي���ار الأوَّيل, بعد النجاح يف الختبار  دي���ن اأو املقاول���ني احلدَّ الأق�شى املقرَّ املورِّ
���ل واختيار اأف�شل املوؤهل���ني اإىل اأْن ُي�شتوفى احلدُّ  اأو الإخف���اق فيه, و�ش���ع ترتيب وفق معايري التاأهُّ
ر(. وُيعمل بهذا التدب���ري لالأ�شباب املبيَّنة يف التعليق على الفقرة )3( من املادة 49  الأق�ش���ى املقرَّ
دين اأو  اأدن���اه )حت���ى واإْن كان و�شع �ش���روط �شارمة للتاأهي���ل الأوَّيل قد يحدُّ بالفعل من ع���دد املورِّ

لّيًا(. املقاولني املوؤهلني تاأهياًل اأوَّ

املادة 19-  اإلغاء ال�شرتاء

1- الغر����ض م���ن امل���ادة 19 هو متك���ني اجله���ة امل�شرتية م���ن اإلغاء ال�ش���رتاء. وله���ا احلق غري 
���ا بعد هذه املرحل���ة, فال يجوز  م الفائز. اأمَّ امل�ش���روط يف القي���ام بذل���ك قبل قب���ول العر�ض املق���دَّ
م بالتوقيع على عقد  د اأو املقاِول ال���ذي ُقِبل عر�شه املق���دَّ له���ا اإلغاء ال�ش���رتاء اإلَّ اإذا مل يُق���م املورِّ



م اأيَّ �شمانة ُم�شرتطة لتنفي���ذ العقد )انظر الفقرة )1( من  ال�ش���رتاء كما هو ُم�ش���رتط اأو مل يقدِّ
 امل���ادة 19 والفقرة )8( من املادة 22 والتعليق عليهمـــا, الذي ُيْجمل اخليارات الأخرى املتاحة يف 

هذه الأحوال(.

2- وم���ن امله���م اإدراج ه���ذا احلكم لأنَّ اجله���ة امل�شرتية قد حتت���اج اإىل اإلغاء ال�ش���رتاء لدواعي 
امل�شلح���ة العام���ة, كاأن يتب���نيَّ الفتق���ار اإىل التناف����ض اأو وج���ود تواط���وؤ يف اإج���راءات ال�ش���رتاء, 
اأو عن���د انتف���اء حاج���ة اجله���ة امل�شرتي���ة اإىل ال�ش���يء مو�ش���وع ال�ش���رتاء, اأو عندم���ا ل يع���ود 
ممكن���ًا القي���ام بعملي���ة ال�ش���رتاء ب�شب���ب تغي���ري يف �شيا�ش���ة احلكوم���ة اأو ب�شبب �شح���ب التمويل 
م���ة غ���ري م�شتوفي���ة للمتطلَّب���ات, اأو اأنَّ الأ�شع���ار املقرتحة  ���ه تب���نيَّ اأنَّ جمي���ع العرو����ض املقدَّ اأو لأنَّ
تتج���اوز كث���ريًا امليزاني���ة املتاح���ة. ول���ذا تقرُّ اأح���كام امل���ادة باأنَّه ميك���ن حتقيق امل�شلح���ة العامة 
 عل���ى اأف�ش���ل وج���ه بال�شم���اح للجه���ة امل�شرتية باإلغ���اء ال�ش���رتاء غري املرغ���وب فيه ب���دل اإلزامها 

باملُ�شي فيه.

ل للجهة امل�شرتية اإىل حني قبول العر�ض  3- وباعتبار احلق غري امل�شروط يف اإلغاء ال�شرتاء املخوَّ
الفائز, تن�ضُّ املادة على �شمانات من اأيِّ �شطط يف ا�شتعمال هذا احلق. وال�شمانة الأوىل مدرجة 
يف ا�شرتاط���ات الإب���الغ ال���واردة يف الفقرة )2(, التي ُو�شع���ت بق�شد تعزي���ز ال�شفافية وامل�شاءلة 
دين اأو املقاولني الذين  الة. وينبغي امل�شارعة مبوجب هذه الفقرة اإىل اإبالغ جميع املورِّ واملراجعة الفعَّ
ى لهم العرتا�ض على  اعية اإليه لكي يت�شنَّ موا عرو�شًا بقرار الإلغاء م�شفوعًا ببيان الأ�شباب الدَّ قدَّ
ق���رار الإلغاء اإذا ما رغب���وا يف ذلك. ورغم اأنَّ الأحكام ل ت�شرتط على اجلهة امل�شرتية اإيراد تربير 
ية التخلِّي عن  لقراره���ا )على اأ�شا����ض اأنَّ القاعدة العامة هي وج���وب اأن ُتتاح للجهة امل�شرتي���ة حرِّ
اإجراءات ال�شرتاء لأ�شباب اقت�شادية اأو اجتماعية اأو �شيا�شية ل حتتاج اإىل تربيرها(, يجب على 
ن من اإجراء  اعية اإىل اتِّخاذ قراره���ا مبا ميكِّ اجله���ة امل�شرتية تقدمي بيان مقت�ش���ب لالأ�شباب الدَّ

مراجعة جُمدية للقرار.

4- وهن���اك �شمانة اإ�شافي���ة هي ا�شرتاط قيام اجله���ة امل�شرتية اإىل ن�شر قراره���ا ب�شاأن الإلغاء 
يف نف�ض املكان الذي ُن�شرت فيه املعلومات الأ�شلية عن عملية ال�شرتاء وبنف�ض الطريقة التي ُن�شرت 
به���ا. ولهذا التدبري اأهميته يف متكني اجلمهور م���ن مراقبة ممار�شات اجلهات امل�شرتية يف الدولة 

امل�شرتعة.

مة الت���ي مل تفتحها  5- وتتعل���ق بع����ض اأح���كام الفقرت���ني )1( و)2( من امل���ادة بالعرو����ض املقدَّ
اجله���ة امل�شرتي���ة بع���د )عن���د اتِّخاذ ق���رار الإلغ���اء قبل انق�ش���اء اأجل تق���دمي العط���اءات مثاًل(. 
دي���ن اأو املقاولني  م غ���ري مفتوح اإىل املورِّ وبع���د اتِّخاذ ق���رار الإلغاء, يجب اأْن يع���اد اأيُّ عر�ض مقدَّ
مة  ���ن هذا ال�شرط م���ن اجتناب خط���ر ا�شتعمال املعلوم���ات املقدَّ م���وه دون فتحه. وميكِّ الذي���ن قدَّ
ى  دي���ن اأو املقاول���ني يف عرو�شهم ا�شتعم���اًل غري لئق بك�شفه���ا للمناف�شني مث���اًل. ويتوخَّ م���ن املورِّ
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ه���ذا احلكم اأي�ش���ًا احليلول���ة دون ال�شط���ط يف ا�شتعم���ال ال�شالحي���ة التقديرية لإلغ���اء عمليات 
ال�ش���رتاء لأ�شباب غري لئقة اأو غ���ري قانونية, بعد احل�شول, مثاًل, عل���ى املعلومات املرغوب فيها 
د اأو املق���اِول �شاحب احلظوة لديها لن   ع���ن اأح���وال ال�شوق اأو بعد اأن تعل���م اجلهة امل�شرتية اأنَّ املورِّ

يفوز بالعر�ض.

6- ويف كث���ري م���ن الولي���ات الق�شائي���ة, ع���ادًة م���ا ل تك���ون ق���رارات اإلغ���اء ال�ش���رتاء قابل���ًة 
فية.  للمراجع���ة, وخ�شو�ش���ًا م���ن جان���ب الهيئ���ات الإدارية, م���ا مل يتعلق الأم���ر مبمار�ش���ات تع�شُّ
غ���ري اأنَّ القان���ون النموذج���ي ل يعف���ي اأيَّ ق���رار اأو اإج���راء تتَّخ���ذه اجله���ة امل�شرتي���ة يف �شي���اق 
اإج���راءات ال�ش���رتاء م���ن اإج���راءات العرتا����ض اأو ال�شتئن���اف مبوج���ب الف�شل الثام���ن )رغم 
���ي احل���ذر يف �شياغ���ة امل���ادة 67 مراع���اًة لع���دم متتُّ���ع الهيئ���ة الإداري���ة يف بع����ض الولي���ات  توخِّ
اه القان���ون النموذجي  الق�شائي���ة باخت�شا����ض النظ���ر يف هذا الن���وع من املطالب���ات(. وم���ا يتوخَّ
يف الفق���رة )3( م���ن هذه املادة ه���و ح�شر تِبعة اجله���ة امل�شرتية عن قرارها باإلغ���اء ال�شرتاء يف 
موا  دين اأو املقاول���ني الذين قدَّ ظ���روف ا�شتثنائي���ة. فهي تن�ضُّ على ح�ش���ر هذه التَِّبعة جت���اه املورِّ
ف غ���ري م�شوؤول اأو ت�شويف���ي من جانب   عرو�ش���ًا يف اأيِّ حال���ة يكون فيه���ا الإلغاء ناجم���ًا عن ت�شرُّ

اجلهة امل�شرتية.

7- وم���ن َثمَّ يجوز ممار�شة حق العرتا�ض على قرار اجله���ة امل�شرتية باإلغاء اإجراءات ال�شرتاء 
ف  ل اجلهة امل�شرتية تِبعة ذلك يتوقَّ مبوج���ب الف�شل الثامن من القانون النموذجي, لكنَّ مدى حتمُّ
ر احلماية  ًة يف هذا ال�شدد لأنَّها توفِّ عل���ى املالب�شات الواقعية لكل حالة. وُتعترب الفق���رة )3( مهمَّ
ر يف الوق���ت نف�شه �شمانات �ش���دَّ الإلغاء  رة كما توفِّ للجه���ة امل�شرتي���ة م���ن العرتا�شات غري امل���ربَّ
ر لإج���راءات ال�شرتاء م���ن جانب اجلهة امل�شرتية. غ���ري اأنَّ من امل�شلَّم ب���ه, رغم حدود  غ���ري املربَّ
امل�شوؤولي���ة ال���واردة يف الفقرة )3(, اإمكاني���ة حتميل اجلهة امل�شرتية تِبعة اإلغ���اء ال�شرتاء مبوجب 
مون عرو�شهم  دين اأو املقاول���ني يقدِّ ف���روع اأخرى من القان���ون. وُيذكر بوجه خا�ض, رغ���م اأنَّ املورِّ
لون النفقات املت�شل���ة بذلك, اأنَّه قد ترتتَّب عل���ى الإلغاء تِبعات  عل���ى م�شوؤوليتهم اخلا�ش���ة ويتحمَّ
مة, حت���ى يف الظروف غ���ري امل�شمولة  دي���ن اأو املقاول���ني الذي���ن ُفتحت عرو�شه���م املقدَّ  جت���اه املورِّ

بالفقرة )3(.

د القان���ون الإداري يف بع�ض البلدان ممار�شة احلق يف اإلغاء ال�شرتاء, بالن�ضِّ  8- وميك���ن اأن يقيِّ
ل �شططًا يف ا�شتعم���ال ال�شالحيات التقديري���ة اأو انتهاكًا  مث���اًل على حظ���ر الإجراءات التي ت�ش���كِّ
ملب���ادئ الع���دل الأ�شا�شية. وقد ين����ضُّ القانون الإداري يف بع����ض البلدان الأخ���رى, خالفًا لذلك, 
عل���ى حقٍّ غري م�شروط يف اإلغاء ال�ش���رتاء يف اأيِّ مرحلة من مراحل اإجراءات ال�شرتاء, حتى عند 
م الفائز, ب�شرف النظ���ر عن اأحكام القانون النموذج���ي. وقد ين�ضُّ القانون  قب���ول العر����ض املقدَّ
اأي�شًا على تدابري انت�شاف اأخرى حتمي من ال�شطط يف القرارات الإدارية التي يتَّخذها املوظفون 



العموميون. ولذا فلعلَّ الدولة امل�شرتعة حتتاج اإىل مواءمة اأحكام املادة مع الأحكام ذات ال�شلة من 
ر اأن ت�شدره  ن امل�شرد امل�شار اإليه اآنفًا, الذي من املقرَّ قوانينها الأخرى الواجبة التطبيق. و�شيت�شمَّ
اللجن���ة يف الوق���ت املنا�شب, اأمثلًة على اأن���واع ال�شلوك املعتزم اأن ي�شملها ه���ذا احلكم, ولعلَّ جهاز 
ال�ش���رتاء العمومي اأو غريه م���ن الهيئات يودُّ اأْن ي�شدر اإر�شادات اأك���رث تف�شياًل للجهات امل�شرتية 
لها مبوج���ب كلٍّ من قان���ون ال�شرتاء  ع���ن نطاق �شالحياته���ا التقديري���ة والتَِّبعات الت���ي قد تتحمَّ
 و�شائ���ر القوان���ني املعمول به���ا يف الدولة امل�شرتعة الت���ي ميكن اأْن تن�ضَّ على حتمي���ل َتِبعات ب�شبب 

اإجراءات اإدارية.

9- وينبغ���ي التمييز ب���ني اإلغاء ال�ش���رتاء من جانب اجله���ة امل�شرتية مبوجب هذه امل���ادة واإنهاء 
اإج���راءات ال�ش���رتاء نتيج���ًة لإج���راءات العرتا����ض مبوج���ب الفق���رة )9( )ز( م���ن امل���ادة 67. 
ب���ة عل���ى الإجراءي���ن واح���دة, وه���ي اأنَّ اجله���ة امل�شرتي���ة ل تتَّخ���ذ اأيَّ اإج���راءات  والنتائ���ج املرتتِّ
 وق���رارات اأخ���رى يف �شي���اق ال�ش���رتاء ال���ذي ج���رى اإلغ���اوؤه اأو اإنه���اوؤه بع���د اأن ي�شب���ح الإلغ���اء 

اأو الإنهاء نافذًا.

املادة 20-  رف�ض العرو�ض املنخف�شة الأ�شعار انخفا�شًا غري عادي

1- الغر����ض م���ن ه���ذه املادة ه���و متكني اجله���ة امل�شرتية م���ن رف�ض العر����ض الذي يث���ري �شعُره 
م ذل���ك العر�ض  د اأو املق���اِول الذي قدَّ املنخف����ض انخفا�ش���ًا غري ع���ادي الريب���ة ب�شاأن قدرة امل���ورِّ
 عل���ى تنفيذ عقد ال�ش���رتاء. وتنطبق هذه املادة على اأيِّ اإجراءات ا�ش���رتاء تندرج يف اإطار القانون 

النموذجي.

ن  2- وتتيح هذه املادة �شمانات ُيق�شد منها حماية م�شالح كال الطرفني. فهي, من ناحية, متكِّ
م من عرو����ض منخف�شة الأ�شعار انخفا�شًا غري عادي قبل  اجله���ة امل�شرتية من معاجلة ما قد ُيقدَّ
ر تنفيذه بال�شعر  , تفادي خطر عدم اإمكاني���ة تنفيذ العقد اأو تع���ذُّ اإب���رام عق���د ال�شرتاء, ومن َث���مَّ

له. ر يف تنفيذه وتعطُّ املعرو�ض, واحتمال تكبُّد تكاليف اإ�شافية يف تنفيذ امل�شروع وح�شول تاأخُّ

د اأنَّه يبدو  3- وم���ن ناحي���ة اأخ���رى, ل ميكن للجهة امل�شرتي���ة اأن ترف�ض تلقائّي���ًا اأيَّ عر�ض ملج���رَّ
ا م���ن هذا القبيل قد  منخف����ض ال�شعر انخفا�ش���ًا غري عادي, ذل���ك اأنَّ تخويل اجلهة امل�شرتية حقًّ
د اأو املقاِول املعني الفر�شة لتربير ال�شعر  يفتح باب ال�شطط, اإْذ قد ُترف�ض العرو�ض دون منح املورِّ
املعرو�ض, اأو بناًء على معيار ذاتي حم�ض. وقد يتعاظم هذا اخلطر يف عمليات ال�شرتاء الدولية, 

حيث اإنَّ ال�شعر املنخف�ض انخفا�شًا غري عادي يف بلد ما قد يكون عادّيًا متامًا يف بلد اآخر.

4- ولهذه الأ�شباب, ل ت�شمح هذه املادة برف�ض عر�ض منخف�ض انخفا�شًا غري عادي اإلَّ يف حال 
خ���اذ اجله���ة امل�شرتية خطوات لتربير قلقها اإزاء تنفيذ عقد ال�شرتاء. لكن لي�ض يف ذلك م�شا�ٌض  اتِّ
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ب���اأيِّ قانون اآخر واج���ب التطبيق قد ُيلزم اجلهة امل�شرتية برف�ض العر����ض يف حال انطوائه, مثاًل, 
على اأفعال اإجرامية )مثل غ�شل الأموال( اأو ممار�شات غري م�شروعة )مثل عدم التقيُّد بالتزامات 

احلدِّ الأدنى لالأجور اأو ال�شمان الجتماعي اأو التواطوؤ(.

د الفقرة )1( من هذه املادة اخلطوات التي يتعنيَّ اأْن تتَّخَذها اجلهة امل�شرتية  , حت���دِّ 5- وم���ن َثمَّ
باع الأ�شول القانونية املرعيَّة  قبل رف�ض اأيِّ عر�ض منخف�ض ال�شعر انخفا�شًا غري عادي, �شمانًا لتِّ

د اأو املقاِول املعني. و�شون حقوق املورِّ

د اأو املقاِول املعني طل���ب كتابي لال�شتي�شاح. وميكن اأن يكون  ه اإىل املورِّ ًل, اأن يوجَّ 6- فيج���ب, اأوَّ
ا يثبت نوعية ال�شيء مو�شوع ال�شرتاء املعرو�ض؛  نات وغ���ري ذلك ممَّ مو�ش���وع الطلب معلومات وعيِّ
والطرائ���ق املعتمدة يف اأيِّ عملية �شنع ذات �شلة؛ واحللول التقنية املختارة و/اأو اأّي ظروف مواتية 
ى للجهة امل�شرتية اأْن ت�شتنتج ما اإذا  د اأو املق���اِول لتنفيذ العقد, بحيث يت�شنَّ ب�شف���ة ا�شتثنائية للمورِّ

م. د اأو املقاِول قادرًا على تنفيذ عقد ال�شرتاء بال�شعر املقدَّ كان ذلك املورِّ

7- وق���د تختار الدولة امل�شرتع���ة التنظيم الرقابي لنوع املعلومات التي يج���وز للجهة امل�شرتية اأن 
تطلبها من اأجل اإجراءات تربير ال�شعر هذه. وجتدر الإ�شارة يف هذا ال�شياق اإىل اأنَّ مو�شوع التقييم 
ه���و ما اإذا كان ال�شعر واقعّيًا, با�شتخدام عوامل مثل تقديرات ما قبل ال�شرتاء اأو اأ�شعار ال�شوق اأو 
ابقة, يف حال وجودها. وحمور الرتكيز هو طل���ب معلومات عن ال�شعر نف�شه, ل  اأ�شع���ار العق���ود ال�شَّ
هج  دون واملقاولون قد ا�شتخدموها يف حتديده. ويعك�ض هذا النَّ التكالي���ف الأ�شا�شية التي يكون املورِّ
ع���دم اإمكانية قيام اجلهات امل�شرتية بتقييم دقيق ملخاطر عدم التنفيذ, الذي هو الهدف من هذه 

العملية, على اأ�شا�ض حتليل تلك التكاليف الأ�شا�شية وحدها.

د اأو املقاِول بعني العتبار لدى تقييم  م من املورِّ 8- ثانيًا, ينبغي للجهة امل�شرتية اأْن ت�شع الردَّ املقدَّ
د اأو املقاِول تقدمي املعلومات الت���ي طلبتها اجلهة امل�شرتية, فاإنَّ ذلك  ال�شع���ر. ويف ح���ال رف�ض املورِّ
ا تلقائّي���ًا يف رف�ض العر�ض املنخف����ض ال�شعر انخفا�شًا غري  الرف����ض ل يعط���ي اجلهة امل�شرتية حقًّ
ع���ادي؛ فهو لي�ض �شوى عن�شر واحد من العنا�شر الواجب مراعاتها عند النظر يف مدى انخفا�ض 

�شعر العر�ض انخفا�شًا غري عادي.

9- ول يجوز للجهة امل�شرتية رف�ض العر�ض املنخف�ض ال�شعر انخفا�شًا غري عادي اإلَّ بعد ا�شتيفاء 
اخلط���وات املبيَّنة يف الفق���رة )1(. ول ُتلزم هذه املادة اجلهة امل�شرتي���ة برف�ض العر�ض املنخف�ض 
ال�شعر انخفا�شًا غري عادي. ويجوز للدولة امل�شرتعة اأن ُتبقي على هذه املرونة, وهو اأمر فيه اإقرار 
ر بدًل  ة. اأو قد تقرِّ ب���اأنَّ تقييم خطر عدم التنفي���ذ ينطوي بحكم طبيعته على قدٍر كب���رٍي من الذاتيَّ



�شاق وجودة  م���ن ذلك تقيي���د ال�شالحية التقديرية يف قب���ول تلك العرو�ض اأو رف�شها �شمان���ًا لالتِّ
طط. املمار�شات وتفاديًا لل�شَّ

10- ويج���ب اإدراج الق���رار املتعل���ق برف����ض العر����ض املنخف����ض ال�شع���ر انخفا�ش���ًا غ���ري عادي 
د اأو املق���اِول املعن���ي ب���ه عل���ى الف���ور مبقت�ش���ى  يف �شج���ل اإج���راءات ال�ش���رتاء, واإب���الغ امل���ورِّ
 الفق���رة )2( م���ن ه���ذه املادة. ويج���وز العرتا�ض عل���ى القرار وفق���ًا للف�شل الثامن م���ن القانون 

النموذجي.

ة تداب���ري اأخرى, اإىل جان���ب التدابري  11- وينبغ���ي اأن تك���ون ال���دول امل�شرتعة على علم ب���اأنَّ ثمَّ
ن بفعالية من تفادي خماطر عدم التنفيذ النا�شئة عن العرو�ض  املن�شو�ض عليها يف هذه املادة, متكِّ
دين اأو املقاولني وفح�ض  املنخف�شة الأ�شعار انخفا�شًا غري عادي. ولإجراء تقييم دقيق ملوؤهالت املورِّ
ف هذه اخلطوات بدورها على  ة دوٌر �شديد الأهمية يف هذا ال�شياق. وتتوقَّ عرو�شه���م وتقييمها بدقَّ
���ل والو�شف الدقيق لل�شيء مو�شوع ال�ش���رتاء. وينبغي اأن تكون  ياغ���ة ال�شليمة ملتطلَّبات التاأهُّ ال�شِّ
دين اأو املقاولني, مبا  اجله���ات على علٍم ب�شرورة جتميع معلومات دقيقة و�شاملة عن موؤهالت املورِّ
ابق, واأن تويل الهتمام الواجب يف التقييم جلميع جوانب العرو�ض  فيه���ا معلومات عن اأدائهم ال�شَّ
م���ة, ل لل�شعر وحده )مثل تكاليف ال�شيانة وال�شتبدال, عند القت�شاء(. فهذه اخلطوات قد  املقدَّ

الًة يف ا�شتبانة خماطر عدم التنفيذ. تكون فعَّ

12- وق���د ت�شمل التدابري الإ�شافية ما يل���ي: ‘1’ اإذكاء الوعي مبا للعرو����ض املنخف�شة الأ�شعار 
انخفا�ش���ًا غري عادي م���ن اآثار �شارة؛ و‘2’ تدريب موظفي ال�شرتاء وتزويدهم مبوارد ومعلومات 
كافي���ة, مبا فيها الأ�شعار املرجعي���ة اأو اأ�شعار ال�شوق؛ و‘3’ اإتاحة م���ا يكفي من الوقت لكل مرحلة 
م���ن مراحل عملية ال�شرتاء. ومن اأج���ل الثَّْني عن تقدمي عرو�ض منخف�شة الأ�شعار انخفا�شًا غري 
باع �شلوك م�ش���وؤول, قد ُي�شتح�ش���ن اأن تذكر اجلهات  دين واملقاولني عل���ى اتِّ ع���ادي, وت�شجي���ع املورِّ
مة قد ُترف�ض اإذا كان���ت منخف�شًة انخفا�شًا غري  امل�شرتي���ة يف وثائق اللتما�ض ب���اأنَّ العرو�ض املقدَّ

عادي واإذا كانت تثري �شواغل ب�شاأن التنفيذ.

د اأو املقاِول من اإجراءات ال�شرتاء   املادة 21-  ا�شتبعاد املورِّ
فة  ة تناف�شية غري ُمْن�شِ اء مزيَّ  ب�شبب تقدميه اإغراءات اأو من جرَّ

اأو ب�شبب ت�شاُرب امل�شالح

د  1- الغر����ض من هذه املادة هو تقدمي الأ�ش�ض التي ُي�شتند اإليها من اأجل ال�شتبعاد الإلزامي ملورِّ
م. ول  اأو مق���اِول من اإج���راءات ال�شرتاء لأ�شباب غري متَّ�شلة باملوؤه���الت اأو مبحتوى العر�ض املقدَّ
ت�شتخ���دم ه���ذه املادة م�شطلح "الف�شاد" يف حدِّ ذاته بل ت�ش���ري اإىل اأمثلة )تقدمي اإغراءات ووجود 
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فة وت�شاُرب امل�شالح( كثريًا ما ُت�شاق كاأمثلة على ال�شلوك الفا�شد, ومن  ���ة تناف�شية غري ُمْن�شِ مزيَّ
ة. َثمَّ فاإنَّ هذه املادة من تدابري مكافحة الف�شاد املهمَّ

���ى اأْن تك���ون هذه امل���ادة متَّ�شقًة مع املعاي���ري الدولية واأن حتظ���ر اأيَّ ممار�شات فا�شدة  2- وُيتوخَّ
ب�شرف النظر عن �شكلها وتعريفها. وميكن العثور على معايري من هذا القبيل يف �شكوك دولية مثل 
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�شاد )انظر الفقرة )8( من اجلزء الأوَّل من هذا الدليل( اأو يف 
وثائق �شادرة ع���ن منظمات دولية مثل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�شادي وامل�شارف 
ر هذه املعايري مب���رور الزمن. ويف �شوء املادة 3 من  دة الأطراف. وميكن اأْن تتطوَّ الإمنائي���ة املتع���دِّ
ع  القانون النموذجي التي تن�ضُّ على اأْن تكون الغلبة لاللتزامات الدولية على الدول امل�شرتعة, ُت�شجَّ
ه���ذه الدول على اأْن ُتراعي املعايري الدولية املعمول بها يف جمال مكافحة املمار�شات الفا�شدة عند 
ا�ش���رتاع القانون النموذجي. وقد يكون بع�ض هذه املعاي���ري ُملزمًا للدولة امل�شرتعة اإذا كانت طرفًا 

ك الدويل ذي ال�شلة. يف ال�شَّ

3- ورغ���م اأنَّ الغر����ض م���ن الإج���راءات وال�شمان���ات ال���واردة يف القانون النموذج���ي هو تعزيز 
ع من قانون ال�شرتاء وحده  ال�شفافي���ة واملو�شوعية, ومن َثمَّ تقليل فر�ض الف�ش���اد, ل ميكن اأن ُيتوقَّ
ع  الق�شاء نهائّيًا على املمار�شات الفا�شدة يف ال�شرتاء العمومي يف الدولة امل�شرتعة. وينبغي األَّ ُيتوقَّ
اأي�ش���ًا من اجلهات امل�شرتية ح���لُّ جميع امل�شاكل ذات ال�شلة بهذا الن���وع من الف�شاد. وعلى الدولة 
اًل للمعاقبة على ف�شاد املوظفني احلكوميني, مبن فيهم موظفو  امل�شرتعة عمومًا اأن ت�شع نظامًا فعَّ
دين واملقاولني, َي�ْشري اأي�ش���ًا على عمليات ال�شرتاء, ويهدف  اجله���ات امل�شرتي���ة, وعلى ف�شاد املورِّ

اإىل حت�شني م�شتوى احلوكمة على نطاق النظام ككل.

ه اأيُّ حماولة من جانب  4- وميك���ن عمومًا و�ش���ف م�شطلح "اإغراءات" الوارد يف عنوان املادة باأنَّ
دي���ن اأو املقاول���ني للتاأثري على اجلهة امل�شرتية على نحو غري لئ���ق. واملمار�شة املتَّبعة يف بع�ض  املورِّ
ع الدول امل�شرتعة التي تودُّ  الوليات الق�شائية هي تعريف الإغراءات بالإ�شارة اإىل حدٍّ اأدنى؛ وُت�شجَّ

هج على �شمان اأن يكون احلدُّ منا�شبًا يف الظروف ال�شائدة. اعتماد هذا النَّ

فة اأو ت�شاُربًا يف امل�شالح  ًة تناف�شيًة غري ُمْن�شِ ل مزيَّ ل اأو ل ت�شكِّ ا حتديد احلالت التي ت�شكِّ 5- اأمَّ
بغر����ض تطبيق الفقرة )1( )ب( فمرتوك للدول���ة امل�شرتعة. ول تتناول الأحكام ت�شاُرب امل�شالح 
ا ت�شاُرب امل�شالح من جانب اجله���ة امل�شرتية فيخ�شع لتنظيم  د اأو املقاِول. اأمَّ اإلَّ م���ن جانب امل���ورِّ
ة  نة قواعد �شل���وك موظفي ال�شرتاء. وجتنُّب���ًا لأيِّ مزيَّ رقاب���ي منف�ش���ل, مثل امل���ادة 26 ب�شاأن مدوَّ
فة ولت�شاُرب امل�شالح, ينبغي, مث���اًل, اأن حتظر املعايري املعمول بها يف الدولة  تناف�شي���ة غري ُمْن�شِ
امل�شرتع���ة اخلرباء ال�شت�شاريني الذين يقومون ب�شوغ وثائ���ق اللتما�ض من امل�شاركة يف اإجراءات 
م تلك املعاي���ري رقابّيًا م�شاركة  ال�ش���رتاء الت���ي ُت�شتخدم فيها تل���ك الوثائق. وينبغي اأي�ش���ًا اأن تنظِّ
ال�ش���ركات التابع���ة يف اإج���راءات ال�ش���رتاء نف�شها. وميكن تنظي���م بع�ض اجلوان���ب املت�شلة بهذه 



 املفاهي���م تنظيم���ًا رقابّي���ًا يف فروع اأخ���رى من القان���ون يف الدولة امل�شرتعة, مث���ل قوانني مكافحة
الحتكار.

فة" مفهوم ف�شفا�ض بالنظر اإىل اأنَّ نطاق التعاريف التي ُو�شعت  ة التناف�شية غري املُْن�شِ 6- و"املزيَّ
ل���ه حت���ى الآن يختل���ف باخت���الف النُُّظم. غ���ري اأنَّه ي�شم���ل الإن�ش���اف وقوانني مكافح���ة الحتكار 
���ة, بالإمكان ل بال�ش���رورة, عن ت�شاُرب يف  والظ���روف ال�شائ���دة يف الأ�ش���واق. وقد تن�شاأ هذه املزيَّ
�شة  ٌد اأو مق���اِوٌل م�شوؤوَل ا�شرتاٍء �شابق���ًا ذا معرفة متخ�شِّ امل�شال���ح. فاإذا ح���دث مثاًل اأْن عنيَّ مورِّ
ة  بالإج���راءات والهياكل التنظيمي���ة جاز و�شف هذه احلالة باأنَّها ت�ش���اُرب يف امل�شالح اأو منٌح ملزيَّ
فة, اأحدهما اأو كالهما, تبعًا للتعاريف املعم���ول بها. غري اأنَّ ت�شاُرب امل�شالح  تناف�شي���ة غري ُمْن�شِ
فة مفهوم���ان خمتلفان يف �شياق القان���ون النموذجي. فاملق�شود يف  ���ة التناف�شي���ة غري املُْن�شِ واملزيَّ
د اأو مقاِول  فة من حيث اجلوهر هو حي���ازة مورِّ ة التناف�شي���ة غري املُْن�شِ القان���ون النموذج���ي باملزيَّ
دي���ن اأو مقاولني اآخرين؛ وين�شاأ هذا املوقف اأي�شًا يف  ملعلوم���ات ل ُتتاح اإمكانية احل�شول عليها ملورِّ
فة من ط���رف جهة م�شرتية ت�شع  دين اأو مقاولني بعينه���م معاملًة غري ُمْن�شِ ح���ال التعاُم���ل مع مورِّ

د اأو مقاِول بعينه. حدودًا اأو اخت�شا�شات فيها حماباة ملورِّ

7- ويق���ع اإجح���اف يف العملية, بهذا ال�شاأن, اإذا ناق�شت اجلهة امل�شرتي���ة حلوًل تقنية حمتملًة مع 
د اأو مقاِول حمتمل و�شاغت, بناًء على ذلك, بيانًا مبتطلَّباتها التقنية مبا يتنا�شب واحتياجات  مورِّ
د اأو املقاِول املعني اأثناء املناق�شات  د اأو املقاِول. ويعترب اأنَّ هناك ت�شاُربًا يف م�شالح املورِّ ذلك املورِّ
ًة تناف�شيًة  م���ع اجلهة امل�شرتي���ة اإذا كان ينوي امل�شاركة يف عملية ال�شرتاء الالحق���ة, واأنَّ لديه مزيَّ
دين اأو مقاولني اآخرين م�شاركني. وبناًء على ذلك, ينبغي ا�شتبعاد  فة لحقة مقارنًة مبورِّ غري ُمْن�شِ
د اأو املقاِول من عملية ال�شرتاء. وقد يكون هذا اخلطر ماثاًل اأثناء املناق�شات التي جُترى  ذلك املورِّ
يف مرحلة التخطيط لال�شرتاء, ويف حال عدم تطبيق �شمانات ال�شفافية واملعاملة بالت�شاوي خالل 

عملية ال�شرتاء.

ل مزيًة  د احلالت الت���ي ت�شكِّ ة يف الدول���ة اأن حتدِّ ���ه قد يتعنيَّ على ال�شلط���ات املخت�شَّ 8- عل���ى اأنَّ
بة عليها, ح�شب كل حالة على حدة. فة والآثار املرتتِّ تناف�شيًة غري ُمْن�شِ

رت اإحدى  9- ول يتطلَّب القانون النموذجي و�شع تعاريف للمفاهيم امل�شمولة بهذه املادة. فاإذا قرَّ
الدول امل�شرتعة تعريفها, فلعلَّها تودُّ مراعاة العتبارات املثارة يف هذا الق�شم من الدليل. وينبغي, 
يف ح���ال وج���ود تعاريف قانونية ذات �شل���ة لهذه املفاهيم ل���دى دولة م�شرتع���ة, اأن ُتن�شر يف اإطار 
ا يف  م ال�شرتاء )انظر يف هذا ال�شدد املادة 5 والتعليق عليها(. اأمَّ الن�شو����ض القانونية التي تنظِّ
ل ممار�شات ُيراد  ل اأو ل ت�شكِّ حال عدم وجود تعاريف, فينبغي تقدمي اأمثلة على احلالت التي ت�شكِّ

اأن ت�شملها هذه املادة.
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د اأو املقاِول مثل ال�شتبعاد اأو  10- ول مت����ض اأحكام املادة باأيِّ عقوبات اأخرى ق���د ُتطبَّق على املورِّ
التعلي���ق )انظر يف هذا ال�ش���اأن التعليق على املـــادة 9(. غري اأنَّ فر�ض عقوب���ات - مبا فيها اأحكام 

دين اأو املقاولني مبوجب هذه املادة. الإدانة اجلنائية - لي�ض �شرطًا لزمًا ل�شتبعاد املورِّ

11- واح���رتازًا من ال�شطط يف تطبيق املادة 21, يج���ب اإدراج قرار ال�شتبعاد والأ�شباب الداعية 
د اأو املقاِول املعن���ي به على الفور لإتاح���ة اإمكانية  اإلي���ه يف �شج���ل اإجراءات ال�ش���رتاء واإبالغ امل���ورِّ
العرتا����ض علي���ه. وينبغي للوائ���ح ال�شرتاء اأو قواع���ده اأو الإر�ش���ادات املتعلقة ب���ه, ال�شادرة عن 
جه���از ال�شرتاء العمومي اأو هيئ���ة اأخرى, اأن ت�شاعد على حتديد م���ا اإذا كان هناك اأ�شا�ض واقعي 
���الع على مناق�شة اأكرث اإ�شهابًا له���ذه امل�شائل, انظر التعليق على املادة 26  لال�شتبع���اد اأم ل. ولالطِّ

نة قواعد ال�سلوك. ب�ساأن مدوَّ

12- كما يخ�شع تنفيذ هذه املادة لأيِّ قانون اآخر ب�شاأن مكافحة الف�شاد يف الدولة امل�شرتعة جتنُّبًا 
�شاق والت�شوُّرات اخلاطئة ب�شاأن �شيا�شاتها ملكافحة الف�شاد. وينبغي  لأيِّ لب�ض ل داعي له ولعدم التِّ
يف ه���ذا ال�شياق ت�شجيع وتي�ش���ري تباُدل املعلومات والتن�شيق فيما ب���ني الهيئات احلكومية, كما يرد 

ل. مة الف�شل الأوَّ ل من هذا الدليل ويف مقدِّ يف الق�شم املعنون "الدعم املوؤ�س�سي" يف اجلزء الأوَّ

م الفائز وبدء  املادة 22-  قبول العر�ض املقدَّ
نفاذ عقد ال�شرتاء

1- الغر�ض من هذه املادة هو حتديد القواعد التف�شيلية املنطبقة على ما يلي: ‘1’ قبول العر�ض 
دين اأو املقاولني من تقدمي  لة يف فرتة توقُّف لتمك���ني املورِّ م الفائ���ز؛ و‘2’ توفري �شمانة متمثِّ املق���دَّ
اعرتا����ض قب���ل بدء نفاذ العق���د اأو التفاق الإط���اري؛ و‘3’ بدء نفاذ عقد ال�ش���رتاء. وهذه املادة 
م�شتكَمل���ٌة با�شرتاطات ال�شفافية الواردة يف القانون النموذجي ب�ش���اأن املعلومات الواجب توفريها 
دي���ن واملقاول���ني يف بداي���ة اإجراءات ال�ش���رتاء. فالفقرة )ت( من امل���ادة 39, مثاًل, تقت�شي  للمورِّ
ته���ا. وتقت�شي الفقرة )ث(  م يف وثائ���ق اللتما�ض معلومات عن تطبيق ف���رتة التوقُّف ومدَّ اأن ُتق���دَّ
د يف وثائق اللتما����ض اأيُّ اإجراءات �شكلية يل���َزم ا�شتيفاوؤها متى ُقبل  م���ن املادة 39 اأي�شًا اأْن حُت���دَّ
م الفائز لك���ي ي�شبح عقد ال�شرتاء نافذ املفعول وفقًا للم���ادة 22. وميكن اأن ت�شمل  العر����ض املقدَّ

هذه الإجراءات, وفقًا للمادة 22, تنفيذ عقد ا�شرتاء كتابي وموافقة �شلطة اأخرى.

م الفائز,  2- وتن����ضُّ الفق���رة )1( على قاعدة عامة وهي اأنَّ اجلهة امل�شرتي���ة تقبل العر�ض املقدَّ
م  د اأو املق���اِول الذي قدَّ وه���ذا يعن���ي اأنَّه يجب اإر�شاء عق���د ال�شرتاء اأو التف���اق الإطاري على املورِّ
م.  د الفائز"( وفق���ًا ل�ش���روط واأحكام العر����ض املقدَّ ذل���ك العر�ض الفائ���ز )امل�ش���ار اإلي���ه ب� "املورِّ



م الإجراءات املتعلقة  ف امل�شطلح يف املواد التي تنظِّ )ل يوج���د تعريف واحد للعر����ض الفائز. وُيعرَّ
مبختل���ف طرائ���ق ال�ش���رتاء يف �شياق كل طريقة ا�ش���رتاء على حدة. انظر الفق���رة )3( )ب( من 
املادة 43, والفقرة )3( من املادة 46, والفقرة )10( من املادة 47, والفقرة )13( من املادة 49, 
والفق���رة )5( من املادة 51, والفقرة )1( من املادة 57(. وَت���رُد ال�شتثناءات من القاعدة العامة 
د اأو املقاِول  ن���ة يف الفق���رة )1( يف الفق���رات الفرعية م���ن )اأ( اإىل )د( )اإ�شقاط اأهلية امل���ورِّ املبيَّ
م الفائز على اعتبار اأنَّه منخف�ض انخفا�شًا غري  الفائ���ز, اأو اإلغاء ال�شرتاء, اأو رف�ض العر�ض املقدَّ
اء  د اأو املقاِول الفائز ب�شبب تقدميه اإغ���راءات اأو من جرَّ ع���ادي وفق���ًا للمادة 20, اأو ا�شتبعاد امل���ورِّ

فة اأو ب�شبب ت�شاُرب امل�شالح, وفقًا للمادة 21(. ة تناف�شية غري ُمْن�شِ مزيَّ

م الفائز املب���نيَّ يف الفقرة الفرعية )اأ( )اإ�شقاط  3- وينبغ���ي فهم �شبب عدم قبول العر�ض املقدَّ
د من موؤهالت  الأهلي���ة( يف �شوء الأحكام ال���واردة يف الفقرة )1( من املادة 9 التي ت�شم���ح بالتاأكُّ
دي���ن اأو املقاولني يف اأيِّ مرحلة م���ن اإجراءات ال�شرتاء, والفق���رة )8( )د( من املادة 9 التي  املورِّ
لّي���ًا اأن يعاود اإثبات  ���ل تاأهياًل اأوَّ د اأو مقاِول موؤهَّ ت�شم���ح للجهة امل�شرتي���ة باأن ت�شرتط عل���ى اأيِّ مورِّ
مان حتديدًا تقييم  موؤهالت���ه, والفقرة )5( من املادة 43 والفق���رة )2( من املادة 57 اللت���ان تنظِّ

د الفائز. موؤهالت املورِّ

4- وم���ن املعل���وم اأنَّ قائم���ة ال�شتثن���اءات ال���واردة يف الفق���رات الفرعية م���ن )اأ( اإىل )د( من 
ا ت�شري اإىل الأ�شباب التي يجوز للجهة امل�شرتية اأْن يحتجَّ بها.  الفق���رة )1( غري ح�شرية, فه���ي اإمنَّ
وق���د تظه���ر اأ�شباب اإ�شافية على اإثر اإج���راءات العرتا�ض وال�شتئناف, مث���اًل عندما تاأمر الهيئة 
امل�شتقلَّ���ة, مبقت�شى املادة 67, باإنهاء اإجراءات ال�شرتاء اأو ُتلِزم اجلهة امل�شرتية مبراجعة قرارها 
اأو تطل���ب منه���ا اتِّخاذ خطوات اإ�شافية. كما ينبغي عدم اخللط ب���ني هذه الأ�شباب والأ�شباب التي 
مة وفقًا للفقرة )8(  ر اإر�شاء عقد ال�شرتاء على العر�ض الفائز الت���ايل من بني العرو�ض املقدَّ ت���ربِّ
م الفائز, ل يف املرحلة التي  من املادة 22. فالنوع الثاين من الأ�شباب يظهر بعد قبول العر�ض املقدَّ

م الفائز. تبتُّ فيها اجلهة امل�شرتية يف ما اإذا كان ينبغي قبول العر�ض املقدَّ

فة يف الفقرة )�ض( من املادة 22 باأنَّها "الفرتة  م الفقرة )2( تطبيق فرتة التوقُّف املعرَّ 5- وتنظِّ
الت���ي تبداأ من اإر�شال التبلي���غ ح�شبما تقت�شيه الفقرة )2( من هذا القان���ون, ول ميكن يف اأثنائها 
دين اأو املقاولني اأن يعرت�شوا,  م الفائز, وميكن يف اأثنائها للمورِّ للجهة امل�شرتية اأن تقبل العطاء املقدَّ
مبقت�ش���ى اأحكام الف�شل الثامن من هذا القانون, على القرار املبلَّغ". ولذا, فاإنَّ الغر�ض الرئي�شي 
���ى من فرتة التوقُّف ه���و جتنُّب احلاجة اإىل اإبطال العقد اأو التفاق الإطاري الذي دخل حيِّز  املتوخَّ

النفاذ.

د اأو املقاِول الفائز,  موا عرو�شًا, مبن فيهم امل���ورِّ دي���ن اأو املقاولني الذين قدَّ 6- وُيبلَّ���غ جميع املورِّ
م الفائز الذي  ���ف. )ل ينبغي اخللط بني ه���ذا التبليغ والإ�شع���ار بقبول العر�ض املق���دَّ بف���رتة التوقُّ
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د اأو املق���اِول الفائ���ز مبقت�ش���ى الفقرة )4( م���ن املادة(. وت�شم���ل املعلومات  ���ه اإلَّ اإىل امل���ورِّ ل يوجَّ
املبلَّغ���ة مبقت�ش���ى الفق���رة )2( املعلوم���ات املذك���ورة يف فقراته���ا الفرعي���ة م���ن )اأ( اإىل )ج(. 
ي���ة, حجُب اأيِّ  ية م���ا اإذا كان ينبغ���ي, لأ�شباب تتعل���ق بال�شرِّ وتب���نيِّ اأح���كام امل���ادة 24 ب�ش���اأن ال�شرِّ
م الفائ���ز مبقت�شى الفق���رة الفرعي���ة )ب(. ورغ���م اأنَّ احلاجة قد  معلوم���ات ح���ول العر����ض املقدَّ
ا�ش���ة جتارّيًا عن���د حتديد خ�شائ����ض العر�ض  ي���ة املعلوم���ات احل�شَّ تن�ش���اأ اإىل احلف���اظ عل���ى �شرِّ
دون اأو املقاول���ون امل�شاركون يف  ى امل���ورِّ م الفائ���ز ومزاي���اه الن�شبية, فمن ال�ش���روري اأن يتلقَّ املق���دَّ
���ى لهم ال�شتف���ادة احلقيقية من  عملي���ة ال�ش���رتاء معلومات كافي���ًة عن عملي���ة التقييم لكي يت�شنَّ

فرتة التوقُّف.

7- وحي���ث اإنَّ �شري���ان فرتة التوقُّف يبداأ من تاريخ اإر�شال التبلي���غ, تقت�شي اأحكام املادة, حر�شًا 
دي���ن واملقاولني معامل���ًة مت�شاويًة وعادل���ًة يف اإطار  عل���ى ال�شفافي���ة والن زاهة ومعامل���ة جميع املورِّ
د اأو مقاِول على حدة.  اإج���راءات ال�شرتاء, اأْن ُير�َشل تبليغ على الفور وب�شكل متزام���ن اإىل كل مورِّ

ولذا ل يكفي, مثاًل, ن�شر اإ�شعار يف موقع �شبكي.

املقاول���ني  اأو  دي���ن  املورِّ امل�شرتي���ة  اجله���ة  ���غ  ُتبلِّ ب���اأن  ا�ش���رتاط  اأيَّ  الأح���كام  ���ن  8- ول تت�شمَّ
م ا�شتي�شاح���ًا به���ذا ال�ش���اأن(. بي���د اأنَّ  غ���ري الفائزي���ن باأ�شب���اب ع���دم ف���وز عر�شه���م )اأو تق���دِّ
ع عليها  لى التي ينبغ���ي اأن ت�شجِّ د اأو مقاِول م���ن املمار�شات الُف�شْ ال�شتي�ش���اح بن���اًء على طل���ب مورِّ
 الدول���ة امل�شرتع���ة. )انظ���ر, بخ�شو����ض ال�ستي�ســـاح, املناق�ش���ة ال���واردة يف نهاي���ة التعلي���ق على 

هذه املادة(.

ة فرتة التوقُّف  د يف التبلي���غ مدَّ 9- كم���ا تقت�شي اأحكام الفق���رة )2( من اجلهة امل�شرتية اأن حتدِّ
ن���ة يف وثائق اللتما�ض. وتقدمي ه���ذه املعلومات يف التبليغ مبوجب الفقرة )2( مهمٌّ ل من باب  املبيَّ
ة اأي�شًا, فبالنظر اإىل اأنَّ فرتة التوقُّف تبداأ من تاريخ اإر�شال التبليغ,  يًا للدقَّ التذكري فح�شب, بل توخِّ
ة الكاملة لفرتة التوقُّف  ا ي�شمل املدَّ د تاريَخْي بداية فرتة التوقُّف ونهايتها ممَّ فاإنَّ هذا الأخري يحدِّ

املبيَّنة يف وثائق اللتما�ض.

دي���ن واملقاولني, م���ن ناحية, واجله���ة امل�شرتية,  ���ن املورِّ 10- وم���ن الأم���ور البالغ���ة الأهمية تيقُّ
دي���ن واملقاولني من اتِّخاذ  ن املورِّ ���ف ونهايتها ل�شمان متكُّ من ناحي���ة اأخ���رى, من بداية فرتة التوقُّ
ن اجله���ة امل�شرتية من اإر�شاء العقد دون التخ���وُّف من وقوع م�شاكل.  ما يل���زم من اإجراءات, ومتكُّ
د هذا التاريخ يف القانون النموذجي باعتباره  ���ن, وقد ُحدِّ ويتي���ح تاريخ الإر�شال اأعلى درجات التيقُّ
ه���ج نف�شه فيم���ا يتعلق باأن���واع اأخرى من الإ�شع���ارات التي  ���ف. وُيتَّبع النَّ نقط���ة بداي���ة لفرتة التوقُّ



ح الفقرة )9( من املادة   ُتر�َش���ل مبوجب ه���ذه املادة )انظر الفقرتني )17( و)19( اأدن���اه(. وتو�شِّ
معنى الإر�شال.

���ف على وجه  ة ف���رتة التوقُّ 11- وي���رتك القان���ون النموذج���ي للجه���ة امل�شرتي���ة اأمر حتدي���د مدَّ
���ة, وخ�شو�شًا  ���ة عل���ى اأ�شا����ض كل عملي���ة ا�ش���رتاء على ح���دة, تبع���ًا لظ���روف العملي���ة املعنيَّ الدقَّ
ا  و�شائ���ل الت�ش���ال امل�شتعملة وك���ون العملية حملي���ًة اأو دوليًة. ول�شم���ان امل�ش���اواة يف املعاملة, رمبَّ
دي���ن اأو مقاولني   تع���نيَّ اإتاح���ة وق���ت اإ�شاف���ي مثاًل لك���ي ي�ش���ل التبلي���غ املر�َش���ل بالربي���د اإىل مورِّ

يف اخلارج.

ة فرتة التوقُّف  12- ولي�ش���ت ال�شالحي���ة التقديرية التي تتمتَّع بها اجلهة امل�شرتي���ة يف حتديد مدَّ
ره الدولة امل�شرتع���ة يف لوائح  �شالحي���ًة غ���ري حمدودة, ب���ل هي خا�شع���ة للحدِّ الأدن���ى الذي تق���رِّ
ال�شرتاء. وينبغي مراعاة عدد من العتبارات عند تقرير هذا احلد الأدنى, مبا يف ذلك ما يرتتَّب 
دين اأو املقاولني  ة التوقُّف من تاأثري على جممل اأهداف القانون النموذجي. ورغم اأنَّ املورِّ عل���ى مدَّ
���ف طويلة على التكاليف ويدخلونه���ا يف ح�شابهم لدى  ي�شع���ون يف العتب���ار تاأثري الأخذ بفرتة توقُّ
تق���دمي عرو�شه���م ولدى تقرير امل�شاركة من عدمه���ا, فينبغي اأن تكون هذه الف���رتة طويلًة مبا فيه 
د  الكفاي���ة لإتاح���ة الوقت لتقدمي اأيِّ اعرتا����ض على الإجراءات. ولعلَّ ال���دول امل�شرتعة تودُّ اأْن حتدِّ
اأكرث من فرتة توقُّف واحدة تختلف باختالف اأنواع عمليات ال�شرتاء مبراعاة مدى �شعوبة حتديد 
م���ا اإذا كانت القواع���د والإجراءات املنطبقة قد اتُّبعت اأم ل. غري اأنَّ عليه���ا اأْن تالحظ باأنَّ الأخذ 
بف���رتات زمنية مفرطة الطول قد يكون غري منا�شٍب يف �شي���اق املناق�شات الإلكرتونية والتفاقات 
الإطاري���ة املفتوح���ة, التي تفرت�ض اإر�شاء العقود ب�شرعة والتي يك���ون فيها عدد امل�شائل التي ميكن 
العرتا�ض عليه���ا وتعقيدها حمدودين, يف حني اأنَّ عمليات ال�ش���رتاء املتعلقة بالهياكل الأ�شا�شية 

قد تتطلَّب فرتات درا�شة اأطول.

ة فرتة التوقُّف كاأيام عم���ل اأو اأيام تقوميية تبعًا لط���ول اأيام العطل  13- وميك���ن التعبري عن م���دَّ
وعدده���ا. وينبغ���ي األَّ يغيب عن البال اأنَّ الهدف الرئي�شي من فرتة التوقُّف هو اإتاحة الوقت الكايف 
دي���ن اأو املقاول���ني للبتِّ يف م�شاألة تق���دمي اعرتا�ض على القرار الذي تعت���زم اجلهة امل�شرتية  للمورِّ
���ف اأق�شر ما  ع تبعًا لذل���ك اأن تكون فرتة التوقُّ م الفائز. وم���ن املتوقَّ اتِّخ���اذه بقب���ول العر�ض املقدَّ
م العرتا�ض, فاإنَّ  ���ا اإذا ُقدِّ ���ر دون داٍع يف عملية ال�شرتاء ذاتها. اأمَّ تتيح���ه الظ���روف, بحيث ل توؤثِّ
الأحكام ال���واردة يف الف�شل الثامن من القانون النموذجي تتناول تعليق اإجراءات ال�شرتاء و�ُشُبل 

النت�شاف الأخرى.

���ا احلالة الأوىل, فهي  د الفقرة )3( احل���الت التي ل ُتطبَّق فيها ف���رتة التوقُّف. فاأمَّ 14- وحت���دِّ
اإر�ش���اء عقود مبقت�شى اإجراءات اتفاق اإطاري غري منطوية عل���ى تناُف�ض يف مرحلة ثانية. فبما اأنَّ 
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دة م�شبقًا,  اإر�شاء العقود مبوجب اتفاقات اإطارية من هذا القبيل يكون وفقًا لأحكام و�شروط حمدَّ
ر )انظر التعريف الوارد يف الفقرة )ه( ‘5’ من املادة 2(.  فاإنَّ فرتة التوقُّف تعترب غري ذات مربِّ
���ق ف���رتة التوقُّف على اإبرام التفاق الإط���اري نف�شه وعلى جميع العق���ود التي ُتر�شى مبوجب  )ُتطبَّ

التفاقات الإطارية املنطوية على مرحلة تناُف�ض ثانية(.

مة الف�شل  15- وتتعلق احلالة الثانية بامل�شرتيات املنخف�شة القيمة. فكما َيرُد يف التعليق على مقدِّ
ل اأعاله, ينبغي اأن تنظر الدولة امل�شرتعة يف مواءمة حدود امل�شرتيات املنخف�شة القيمة املبيَّنة  الأوَّ
غ الإعفاء من  يف الفق���رة الفرعية )3( )ب( م���ن املادة 22 مع حدود اأخرى, مثل احلدود التي ت�شوِّ
الإ�شع���ارات العلنية باإر�شاء العقود )الفقرة )2( من امل���ادة 23( واللجوء اإىل طلب عرو�ض اأ�شعار 

)مبوجب الفقرة )2( من املادة 29(.

16- ويتعلَّ���ق الإعفاء الثالث باعتبارات امل�شلحة العامة العاجلة, وُتناَق�ض طبيعة هذه العتبارات 
غات رفع احلظر عن نفاذ عقد ال�شرتاء. يف التعليق على الفقرة )3( من املادة 65 ب�شاأن م�شوِّ

17- والغر����ض من الفقرة )4( ه���و حتديد الوقت الذي يجب فيه اإر�ش���ال التبليغ بقبول العر�ض 
ة حالت يف ه���ذا ال�شدد. ففي  د اأو املق���اِول الفائز. وقد تك���ون هناك عدَّ م الفائ���ز اإىل املورِّ املق���دَّ
حال���ة الأخ���ذ بف���رتة توقُّف وع���دم وج���ود اعرتا����ض اأو ا�شتئن���اف معلَّ���ق, تر�شل اجله���ة امل�شرتية 
���ف ووجود اعرتا����ض اأو ا�شتئناف  التبلي���غ ف���ور انق�شاء ف���رتة التوقُّف. ويف حال���ة الأخذ بفرتة توقُّ
معلَّ���ق, ُيحظر على اجله���ة امل�شرتية )مبوجب املادة 65 من القانون النموذج���ي( اأْن تر�شل التبليغ 
���ة تاأمرها اأو تاأذن لها في���ه باإر�شال ذلك  يها اإ�شعارًا م���ن ال�شلطات املخت�شَّ بالقب���ول اإىل ح���ني تلقِّ
التبلي���غ. ويف حالة عدم الأخذ بفرتة توقُّف, يجب عل���ى اجلهة امل�شرتية اإر�شال التبليغ بالقبول فور 
ة  م الفائز, ما مل تتلقَّ اأمرًا بعدم القيام بذل���ك من حمكمة اأو �شلطة خمت�شَّ  حتدي���د العر����ض املقدَّ

اأخرى.

18- وين�ضُّ القانون النموذجي على طرائق خمتلفة لبدء نفاذ عقد ال�شرتاء, اعرتافًا باأنَّ الدول 
لة لديها وباأنَّه يجوز اأن ُت�شتخَدم طرائق نفاذ تختلف  امل�شرتعة قد تتباين من حيث الطريقة املف�شَّ

باختالف الظروف, حتى يف الدولة امل�شرتعة الواحدة.

ن���ة يف الفق���رة )5(( اأْن يبداأ نفاذ عق���د ال�شرتاء عندما  19- وتقت�ش���ي اإح���دى الطرائق )املبيَّ
د الفائز, ما مل ُيذكر خالف ذلك يف وثائ���ق اللتما�ض. والأ�شا�ض  ُير�َش���ل التبلي���غ بالقبول اإىل امل���ورِّ
املنطقي لربط بدء نفاذ عقد ال�شرتاء باإر�شال التبليغ بالقبول ل با�شتالم ذلك التبليغ هو اأنَّ على 
د اأو املقاِول بتنفي���ذ العقد, اأْن تبلِّغ بالقب���ول اأثناء �شريان مفعول  اجله���ة امل�شرتية, لك���ي ُتلِزم املورِّ
ها يف اإلزام  هج القائم عل���ى "ال�شتالم", تفقد اجلهة امل�شرتي���ة حقَّ م. ويف اإطار النَّ العر����ض املق���دَّ
ه وجهًة غري  ر اأو �ش���اع اأو ُوجِّ ه تاأخَّ د اأو املق���اِول بالعق���د اإذا اأُر�شل التبليغ بطريق���ة �شليمة لكنَّ امل���ورِّ



م.  ة �شريان مفعول العر�ض املقدَّ �شحيح���ة دون اأن يكون للجهة امل�شرتية َيٌد يف ذلك, وانق�ش���ت مدَّ
ر التبليغ اأو �شياعه  د اأو املق���اِول, يف حال تاأخُّ هج القائم على "الإر�شال", فاإنَّ املورِّ ���ا يف اإطار النَّ اأمَّ
ة �شري���ان مفعول عر�شه اأنَّ ذلك العر�ض قد  اأو توجيه���ه وجه���ًة خاطئة, قد ل يعلم قبل انق�شاء مدَّ
ها يف اإلزام  ُقبل؛ لكن هذه النتيجة تكون, يف معظم احلالت, اأهون من فقدان اجلهة امل�شرتية حقِّ

د اأو املقاِول. املورِّ

د  20- وهن���اك طريقة ثانية )مبيَّنة يف الفقرة )6(( تربط ب���دء نفاذ عقد ال�شرتاء بتوقيع املورِّ
نت  م. ول يتاأتَّى ذلك اإلَّ اإذا ت�شمَّ اأو املقاِول الفائز على عقد ا�شرتاء كتابي يتوافق مع العر�ض املقدَّ
وثائ���ق اللتما�ض هذا ال�شرط, وينبغي عدم اعتباره القاع���دة املتَّبعة يف جميع اإجراءات ال�شرتاء. 
���ع ال���دول امل�شرتعة على الإ�ش���ارة يف لوائح ال�شرتاء اإىل الظروف الت���ي يجوز فيها ا�شرتاط  وت�شجَّ
عق���د ا�شرتاء كتابي, اآخذًة يف اعتبارها اأنَّ �شرطًا من هذا القبيل قد يكون من ال�شعب للغاية على 
دي���ن اأو املقاول���ني الأجانب ا�شتيفاوؤه, وعندم���ا تفر�ض الدولة امل�شرتع���ة تدابري لإثبات �شحة  املورِّ

التوقيع.

ا الطريقة الثالثة )املبيَّنة يف الفقرة )7((, فتن�ضُّ على األَّ يبداأ النفاذ قبل �شدور موافقة  21- اأمَّ
ن لوائح  م�شبقة عن �شلطة اأخرى. ويف الدول التي اأدرجت هذا احلكم يف قوانينها, ميكن اأْن تت�شمَّ
ال�ش���رتاء تفا�شي���ل اأخرى ب�ش���اأن الظروف التي يلزم فيه���ا احل�شول على املوافق���ة )كاأن يقت�شر 
ر الفقرة )7( تاأكيد دور وثائق  (. وتكرِّ ذل���ك على عقود ال�شرتاء التي تزيد قيمتها على حدٍّ مع���نيَّ
دين اأو املقاولني بالإجراءات ال�شكلي���ة الالزمة لبدء نفاذ عقد ال�شرتاء.  اللتما����ض يف اإ�شعار املورِّ
رة للح�شول على املوافقة  ���ا ال�شرط القا�شي باأْن تك�شف وثائ���ق اللتما�ض الفرتة الزمنية املق���دَّ اأمَّ
رة متديدًا لفرتة  والن����ض عل���ى األَّ يعترب عدم احل�شول عل���ى املوافقة خالل الفرتة الزمنية املق���دَّ
م الفائز ول ف���رتة �شالحية اأيِّ �شمانة عطاء فيهدف���ان اإىل حتقيق تواُزن  �شالحي���ة العر����ض املقدَّ
د اأو املقاِول  دين واملقاولني والتزاماته���م. ويهدفان اأي�شًا اإىل تفادي بق���اء املورِّ يراع���ي حق���وق املورِّ
ال���ذي يقع عليه الختي���ار ُملَزمًا جتاه اجلهة امل�شرتية لفرتة زمنية ق���د تكون غري حمدودة دون اأن 

دًا من بدء نفاذ عقد ال�شرتاء. يكون متاأكِّ

ح الفق���رة )8( اأنَّه يجوز للجه���ة امل�شرتية,  ب���اع اأف�شل املمار�ش���ات, تو�شِّ 22- وت�شجيع���ًا عل���ى اتِّ
���ا اأْن تلغي ال�شرتاء  د اأو املق���اِول الفائز على عقد ال�ش���رتاء كما هو م�شرَتط, اإمَّ ���ع امل���ورِّ اإذا مل يوقِّ
د ذل���ك العر�ض وفقًا لالأح���كام التي  م الفائز الت���ايل. ويحدَّ اأو تر�ش���ي العق���د عل���ى العر�ض املق���دَّ
م الفائ���ز يف �شياق عملي���ة ال�ش���رتاء املعنيَّة. وم���ن الأغرا�ض  ت�ش���ري عل���ى اختي���ار العر�ض املق���دَّ
���اة م���ن من���ح املرون���ة للجه���ة امل�شرتي���ة لك���ي تلغ���ي ال�ش���رتاء يف حالت م���ن ه���ذا القبيل  املتوخَّ
دي���ن اأو املقاولني. وينبغ���ي ال�شتعان���ة بلوائح ال�ش���رتاء اأو  احل���دُّ م���ن خماطر التواط���وؤ ب���ني املورِّ
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القواع���د اأو الإر�ش���ادات ال�ش���ادرة عن جه���از ال�شرتاء العموم���ي اأو هيئة اأخرى للب���تِّ يف طريقة 
ُب���ل الكفيل���ة بتف���ادي اإ�ش���اءة ا�شتخ���دام ال�شالحي���ة التقديري���ة   العم���ل املنا�شب���ة ومناق�ش���ة ال�شُّ

املمنوحة.

ال�شتي�شاح

م اجلهة امل�شرتية م���ن خاللها  23- عملي���ة ال�شتي�ش���اح ه���ي عملية غ���ري ر�شمية ع���ادًة ما تق���دِّ
دين  د اأو مقاِول غ���ري فائز عن اأ�شباب ع���دم فوزه يف الغال���ب, اأو اإىل مورِّ ���ا اإىل م���ورِّ معلوم���ات, اإمَّ
اأو مقاول���ني فائزي���ن يف حالت اأق���ل �شيوعًا. والغر�ض الع���ام من هذه العملية ه���و تقلي�ض احتمال 
العرتا����ض, وحتمي���ل موظفي ال�شرتاء امل�شوؤولية ع���ن قراراتهم, وتعزيز فعالي���ة عملية ال�شرتاء 

مة يف امل�شتقبل. وحت�شني نوعية العرو�ض املقدَّ

دي���ن اأو املقاولني  24- وميك���ن تق���دمي ا�شتي�شاح بن���اًء على طل���ب اأو كممار�ش���ة اعتيادي���ة للمورِّ
امل�شتبَعدي���ن اأثن���اء عملي���ة التاأهي���ل الأوَّيل اأو بع���د اإر�ش���اء العق���د, ولكن يج���ب القيام ب���ه باأ�شرع 
ما ميك���ن. وميك���ن تق���دمي ال�شتي�ش���اح �شفوّي���ًا )اأثن���اء عق���د اجتم���اع, عل���ى �شبي���ل املث���ال( اأو 
ف���وي قد يكون  كتابّي���ًا اأو ب���اأيِّ طريق���ة اأخرى تقب���ل بها اجلهة امل�شرتي���ة. وم���ع اأنَّ ال�شتي�شاح ال�شَّ
م���ة اأم���ٌر مه���مٌّ بغر����ض الإدارة الر�شي���دة,  منا�شب���ًا اأو �شرورّي���ًا, اإلَّ اأنَّ ت�شجي���ل املعلوم���ات املقدَّ
د اأو املق���اِول  د اأو املق���اِول املعن���ي )"امل���ورِّ  وه���ي معلوم���ات ميك���ن تقدميه���ا فيم���ا بع���د اإىل امل���ورِّ

ح"(. امل�شتو�شِ

ن معلومات ال�شتي�شاح ما يلي على الأقل: 25- ويجب اأْن تت�شمَّ

د اأو املقاِول  )اأ( تقييم اجلهة امل�شرتية لأهمِّ مواطن ال�شعف اأو الق�شور يف موؤهالت املورِّ
مه, ح�شب مقت�شى احلال؛ ح اأو يف العر�ض الذي قدَّ امل�شتو�شِ

)ب(   مقارنًة بني املعلومات الواردة يف الفقرة الفرعية )اأ( من هذه الفقرة وتقييم اجلهة 
م الفائز و�شعره وعنا�ش���ره الأخرى املتعلق���ة بالنوعية ومزاياه  امل�شرتي���ة ملوا�شف���ات العر�ض املق���دَّ

الن�شبية؛

د  )ج(   املوؤه���الت وال�شعر املقيَّم الإجم���ايل, والتقييم التقني, اإذا اقت�شى احلال, لأيِّ مورِّ
ح؛ د اأو املقاِول امل�شتو�شِ ح, ومعلومات عن موؤهالت املورِّ د اأو املقاِول امل�شتو�شِ اأو مقاِول فائز وللمورِّ

دي���ن اأو املقاولني, يف حال قام جهاز ال�شرتاء بو�شع  )د(   الرتتي���ب الإجمايل جلميع املورِّ
ترتيب من هذا النوع اأثناء عملية ال�شرتاء؛

�شًا لدواعي قرار التاأهيل اأو الإر�شاء؛ )ه(   ملخَّ



)و(     ردودًا معقول���ة عل���ى الت�شاوؤلت ذات ال�شلة املطروحة ب�شاأن ما اإذا اتُّبعت اإجراءات 
ال�شرتاء الواردة يف اللتما�ض واللوائح املنطبقة وغريها من الأ�شانيد املنطبقة الأخرى.

26- وهن���اك م�شاأل���ة بالغ���ة الأهمي���ة ه���ي وج���وب ع���دم الإف�ش���اح يف ال�شتي�شاح���ات ع���ن 
ا�ش���ة جتارّي���ًا, اأّي���ًا كان م�شدره���ا و�ش���واء كان ه���ذا احلظ���ر مفرو�ش���ًا مبوج���ب  معلوم���ات ح�شَّ
���ق توازن���ًا منا�شب���ًا بني  , يتع���نيَّ عل���ى اجله���ة امل�شرتي���ة اأْن حتقِّ قان���ون ال�ش���رتاء اأم ل. وم���ن ث���مَّ
ية من  ���ح مبعلومات مفيدة م���ن جهة وحماي���ة املعلوم���ات ال�شرِّ د اأو املق���اِول امل�شتو�شِ  تزوي���د امل���ورِّ

جهة اأخرى.

جل امل�شتندي لإجراءات ال�شرتاء. ول تندرج  �ض لال�شتي�شاحات يف ال�شِّ 27- وينبغ���ي اإدراج ملخَّ
ا من �شاأنها اأْن  دة فح�ش���ب, واإمنَّ ه���ذه العملية يف اإط���ار الإدارة الر�شيدة واملمار�شات الإدارية اجليِّ
ي, يف بع�ض احلالت الق�شوى, اإىل  ية الذي قد يوؤدِّ ت�شاعد يف احلدِّ من خطر اإف�شاء املعلومات ال�شرِّ
خ���اذ اإجراءات قانونية. ول تختلف م�شائل مراعاة الأ�شول القانونية النا�شئة عن ال�شتي�شاحات  اتِّ
ا ين�شاأ منها يف اإطار بع�ض اإجراءات العرتا�ض, ول �شيما فيما يخ�ضُّ تقدمي طلب ب�شاأن اإعادة  عمَّ
مة الف�شل  النظر لدى اجلهة امل�شرتية )انظر املادة 66(. وَترُد مناق�شة ب�شاأن تلك امل�شائل يف مقدِّ

الثامن.

 املادة 23-  الإ�شعار العلن ي باإر�شاء عقود ال�شرتاء 
اأو التفاقات الإطارية

فافية يف عملية ال�شرتاء, ومل�شاءلة اجله���ة امل�شرتية, تقت�شي املادة 23 امل�شارعة  1- تعزي���زًا لل�شَّ
اإىل ن�ش���ر اإ�شعار باإر�شاء عقد ا�شرتاء اأو اتفاق اإط���اري. وهذا اللتزام م�شتقلٌّ عن الإ�شعار باإر�شاء 
ه مبوج���ب الفقرة )10( من  عق���د ال�ش���رتاء )اأو التفاق الإط���اري, ح�شب القت�شاء( ال���ذي يوجَّ
م���وا عرو�ش���ًا, وه���و م�شتق���لٌّ اأي�شًا ع���ن ا�شرتاط  دي���ن اأو املقاول���ني ال���ذي قدَّ امل���ادة 22, اإىل املورِّ
جل امل�شتندي لإج���راءات ال�شرتاء من معلومات  ���الع لأيِّ �شخ�ض على ما يحتوي���ه ال�شِّ اإتاح���ة الطِّ
ع���ن عق���د ال�ش���رتاء اأو التفاق الإط���اري املُ���رَبم, مبوجب الفق���رة )1( )ب( والفق���رة )2( من 
د القانون النموذجي طريق���ة ن�شر الإ�شعار, بل هذا اأمر ُي���رتك تنظيمه رقابّيًا  امل���ادة 25. ول يح���دِّ
للدول���ة امل�شرتعة يف اإط���ار لوائح ال�شرتاء مبوج���ب الفقرة )3( من املادة. وفيم���ا يتعلَّق باملعايري 
 الدني���ا لن�ش���ر ه���ذا النوع م���ن املعلوم���ات, انظ���ر الإر�ســـادات املتعلقـــة باملـــادة 5, الوثيق���ة ال�شلة 

بهذا ال�شياق.

2- وجتنُّب���ًا للتكالي���ف املفرطة التي ق���د َتْنُجُم عن ا�ش���رتاٍط للن�شر من ه���ذا القبيل على اجلهة 
امل�شرتي���ة يف ح���ال وجوب تطبيق ا�ش���رتاط الإ�شعار على جميع عقود ال�ش���رتاء ب�شرف النظر عن 
ق ا�ش���رتاط الن�شر على اأقل منه. وتن�ضُّ  ا للقيمة النقدية ل ُيطبَّ قيمته���ا, ت�ش���ع لوائح ال�شرتاء حدًّ
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الفق���رة )2( عل���ى اأن ُتن�ش���ر من حني اإىل اآخر اإ�شع���ارات جامعة لكلِّ ما اأُر�ش���ي من عقود من هذا 
القبيل, على األَّ يقلَّ تواُتر ذلك الن�شر عن مرة واحدة يف ال�شنة.

3- ولئ���ن �شمل الإعفاء من الن�شر الوارد يف الفقرة )2( عقود امل�شرتيات املنخف�شة القيمة التي 
ا اأْن ي�شمل التفاقات الإطارية نف�شها لأنَّ القيمة  تر�َشى مبوجب اتفاق اإطاري, فاإنَّ من امل�شتبعد جدًّ
الإجمالي���ة لعق���ود ال�شرتاء املزم���ع اإر�شاوؤها مبقت�شى اتف���اق اإطاري تتجاوز عل���ى الأرجح اأيَّ حدٍّ 

للم�شرتيات املنخف�شة القيمة.

ية املادة 24-  ال�شرِّ

ية اخلا�شة ب���كل اأطراف عملية ال�شرتاء.  1- الغر����ض من هذه املادة ه���و حماية املعلومات ال�شرِّ
ي���ة على خمتلف فئ���ات الأ�شخا����ض تبعًا للنوع  وتفر����ض هذه امل���ادة خمتلف اأن���واع متطلَّبات ال�شرِّ
ية املتعلقة  املعني م���ن املعلوم���ات. وه���ي م�شتكملة بامل���ادة 69 التي تتناول حماي���ة املعلوم���ات ال�شرِّ

باإجراءات العرتا�ض.

دين  2- وت�ش���ري الفق���رة )1( اإىل املعلوم���ات التي ُيحظ���ر على اجلهة امل�شرتي���ة اإف�شاوؤه���ا للمورِّ
ل ما ي�شمل, املعلومات التي ل يجوز  اأو املقاولني اأو لأيِّ �شخ�ض. وي�شمل هذا النوع من املعلومات, اأوَّ
فها القانون على اأنَّها  اإف�شاوؤه���ا حماي���ًة للم�شالح الأمنية الأ�شا�شية للدولة امل�شرتعة والتي ق���د يعرِّ
ا  ية. وقد ل تتعلَّق امل�شال���ح الأمنية الأ�شا�شية بالدفاع الوطن���ي للدولة فح�شب, واإمنَّ معلوم���ات �شرِّ
تني. وملزيد من  ���ة قطاعات وم�شائل اأخرى, مث���ل ق�شايا الأمن املتعلقة بال�شحة وال�شالمة العامَّ باأيَّ

املعلومات, انظر الفقرة )8( اأدناه.

3- وت�شم���ل املعلوم���ات الواردة يف الفقرة )1( اأي�شًا املعلومات التي ق���د يعيق اإف�شاوؤها "التناف�ض 
���ف". وينبغ���ي تف�شري ه���ذه العبارة تف�ش���ريًا ف�شفا�شًا بحي���ث ل ت�شري اإىل عملي���ة ال�شرتاء  املُْن�شِ
�شاع نطاق ه���ذا احلكم ولإمكانية  ���ا اإىل عمليات ال�شرتاء الالحق���ة اأي�شًا. ونظرًا لتِّ احلالي���ة واإمنَّ
َن الدولة امل�شرتعة لوائح ال�شرتاء قائمًة م�شتفي�شًة بهذه  مِّ ح���دوث �شطط يف تطبيقه, يلزم اأْن ُت�شَ

املعلومات اأو مب�شادرها القانونية على الأقل.

4- ول يج���وز اإف�ش���اء املعلومات امل�شمولة بالفقرة )1( اإلَّ باأمر �ش���ادر عن املحكمة اأو عن اجلهة 
ة اأيِّ جهة  د القانون هويَّ ن���ة )الهيئ���ة امل�شتقلَّة امل�شار اإليه���ا يف املادة 67 مثاًل(. ويلزم اأن يح���دِّ املعيَّ
���م الأمر ال�شادر ع���ن املحكمة اأو عن اجله���ة املعيَّنة الأخرى  ُت�شن���د اإليها ه���ذه ال�شالحية؛ وينظِّ

تنظيمًا رقابّيًا نطاَق الإف�شاء والإجراءات املتعلقة به.

ن هذه الوثائق,  دون اأو املقاول���ون. وتت�شمَّ مه���ا املورِّ 5- وتتن���اول الفق���رة )2( املعلومات التي يقدِّ
دين اأو مقاولني  ا�ش���ة جتارّيًا؛ وهذا معناه اأنَّ اإف�ش���اء حمتوياتها ملورِّ بحك���م طبيعتها, معلومات ح�شَّ



���ف واأْن ي�شرَّ مب�شالح جتارية  مناف�ش���ني اأو ل�شخ����ض غري ماأذون له ميكن اأْن يعيق التناف�ض املُْن�شِ
م�شروع���ة. لذا ُيحظر بوجه ع���ام اإف�شاوؤها. وت�شري عبارة "�شخ�ض ]اآخ���ر[ غري ماأذون له" يف هذا 
ال�شي���اق اإىل اأيِّ ط���رف ثالث من غري اجلهة امل�شرتية )مبن يف ذل���ك اأيُّ ع�شو يف جلنة عطاءات( 
ة اأخرى م���اأذون لها يف الدولة امل�شرتعة  فيم���ا عدا اأيِّ جه���ة للرقابة اأو املراجعة اأو اأيِّ جهة خمت�شَّ
���الع على تلك املعلومات. اإلَّ اأنَّ القان���ون النموذجي يقرُّ باأنَّ من املهم اإف�شاء بع�ض املعلومات  بالطِّ
دين اأو مقاولني مناف�شني اأو لعامة اجلمهور, ل�شمان عن�شرْي ال�شفافية والن زاهة  مة, �شواء ملورِّ املقدَّ
دين اأو املقاولني من العرتا�ض الفعلي ول�شمان رقابة عمومية  يف اإجراءات ال�شرتاء ولتمكني املورِّ
د ا�شتثناءات من هذا احلظر العام. وهي  د الفقرة )2( من املادة حتدِّ الة. وبناًء على ذلك, حتدِّ فعَّ
حتيل مرجعّيًا اإىل املتطلَّبات املن�شو�ض عليها يف الفقرتني )2( و)10( من املادة 22 ب�شاأن اإخطار 
موا عرو�شًا مبن ُيعَتزم اإر�شاء العق���د عليه؛ واملتطلَّبات املن�شو�ض  دي���ن اأو املقاول���ني الذين قدَّ املورِّ
د اأو املقاِول الفائز وال�شعر الفائز يف الإ�شعار العلني باإر�شاء  عليه���ا يف املادة 23 ب�شاأن حتديد امل���ورِّ
الع  العق���د؛ واملتطلَّبات املن�شو�ض عليها يف املادة 25 ب�شاأن اإف�ش���اء معلومات من خالل اإتاحة الطِّ
جل امل�شتندي؛ واملتطلَّبات املن�شو�ض عليها يف الفقرة )3( من املادة 42  على اأجزاء معيَّنة من ال�شِّ

مة عند فتحها يف جل�شات علنية. ب�شاأن الإعالن عن معلومات معيَّنة واردة يف العطاءات املقدَّ

���ا, ف���اإنَّ الفقرة )3( تنطب���ق فقط على  6- ولئ���ن كان نط���اق تطبي���ق الفقرت���ني )1( و)2( عامًّ
اإج���راءات ال�ش���رتاء املن�شو�ض عليها يف الفق���رة )3( من املادة 48 واملواد م���ن 49 اإىل 51, وهي 
دين اأو املقاولني. ول تفر�ض الفقرة )3(  ل بني اجله���ة امل�شرتية واملورِّ اإج���راءات تن�ضُّ على التوا�شُ
ية على اجلهة امل�شرتية فح�شب بل على اأيِّ طرف اآخر وب�شاأن جميع املعلومات  التزامًا باحرتام ال�شرِّ
ل يف اإطار هذه الإجراءات. ول ُي�شمح باإف�شاء اأيِّ معلومة من هذه املعلومات اإلَّ  النا�شئة عن التوا�شُ
دها  ة حتدِّ مبوافقة الطرف الآخر اأو اإذا اقت�شى القانون ذلك اأو اأمرت بذلك حمكمة اأو هيئة خمت�شَّ
دها  ة اأخرى حتدِّ الدول���ة امل�شرتعة. والإ�ش���ارة اإىل اأوامر �شادرة عن املحكمة اأو عن هيئ���ة خمت�شَّ
الدول���ة امل�شرتعة مطابقة لالإ�شارة ال���واردة يف الفقرة )1( من املادة )انظر الفقرة )4( اأعاله(. 
�شاق بني الفقرتني )1(  ة اأْن َتْكُف���َل التِّ ل���ذا ينبغ���ي للدولة امل�شرتعة عند حتديده���ا الهيئة املخت�شَّ

و)3( من املادة.

7- وق���د ت�شعى اجلهة امل�شرتي���ة اإىل احل�شول على موافقة عامة على اإف�ش���اء كل املعلومات التي 
دون اأو املقاولون, بو�شائل منها الن�ضُّ يف وثائق اللتما�ض على اأنَّ ال�شرتاك يف عملية  مها املورِّ يقدِّ
ي اإىل ال�شطط ويتطلَّب �شالحيات  هج قد ي���وؤدِّ ال�ش���رتاء يقت�ش���ي تقدمي تلك املوافقة. لكنَّ هذا النَّ
ق���ًا, لأنَّ تف�شريه���ا تف�شريًا  م���ة تف�شريًا �شيِّ اإ�شافي���ة. ل���ذا من ال�ش���روري تف�ش���ري اأيِّ موافقة مقدَّ

ف�شفا�شًا قد ينتهك الفقرتني )1( و)2( من املادة.

الع  ية )لالطِّ 8- كما اأنَّ نطاق تطبيق الفقرة )4( حم�شور يف ال�شرتاء املنطوي على معلومات �شرِّ
ي���ة", انظر الفق���رة )ه( من املادة 2  عل���ى تعري���ف عبارة "ال�ش���رتاء املنطوي عل���ى معلومات �شرِّ
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مة الف�ســـل الأوَّل(. وهي  ل من ه���ذا الدليل ويف مقدِّ يـــة يف اجلزء الأوَّ ومناق�ســـة املعلومـــات ال�سرِّ
تن����ضُّ على اأنَّه يج���وز للجهة امل�شرتية, عالوًة عل���ى التدابري العامة للحماي���ة القانونية املن�شو�ض 
ية يف �شياق عملية  عليه���ا يف الفق���رة )1(, اأن تتَّخذ تدابري اإ�شافيًة من اأجل حماية املعلومات ال�شرِّ
دين اأو املقاولني اأو قد متتدُّ لت�شمل  ا�شرتاء بعينها. وقد ل تخ�ضُّ هذه التدابري الإ�شافية �شوى املورِّ
ا�ض لل�ش���يء مو�شوع  غ تل���ك التدابرَي الطاب���ُع احل�شَّ م���ن خالله���م املقاولني من الباط���ن. وقد ي�شوِّ
ا�شًا هو نف�شه  ية حتى ولو مل يكن ال�ش���يء مو�شوع ال�ش���رتاء ح�شَّ ال�ش���رتاء اأو وج���وُد معلوم���ات �شرِّ
ية معلومات ب�ش���اأن جدول الت�شلي���م الزمني اأو مكان  )عندم���ا تن�ش���اأ احلاجة مثاًل اإىل �شم���ان �شرِّ

غها كالهما. الت�شليم( اأو قد ي�شوِّ

جل امل�شتندي لإجراءات ال�شرتاء املادة 25-  ال�شِّ
1- الغر����ض م���ن هذه املادة ه���و تعزيز عن�ش���رْي ال�شفافية وامل�شاءلة عن طري���ق مطالبة اجلهة 
الع على هذا  امل�شرتي���ة بالحتفاظ ب�شجل م�شتندي �شامل لإجراءات ال�شرتاء واإتاحة اإمكانية الطِّ
جل املعلومات الرئي�شي���ة املتعلقة باإجراءات ال�ش���رتاء؛ علمًا باأنَّ �شمان  ج���ل. ويوج���ز هذا ال�شِّ ال�شِّ
الع عليه يف الوقت املنا�شب, يف حال ال�شماح به, ذو اأهمية جوهرية يف حتقيق جدوى وفعالية  الطِّ
دون واملقاول���ون. وهذا التدب���ري ي�شاعد بدوره على �شم���ان اأْن يكون  مه���ا املورِّ اأيِّ اعرتا�ش���ات يقدِّ
جل  لقان���ون ال�شرتاء قدر امل�شتطاع اآلي���ة للرقابة والإنفاذ الذاتيني. ُث���مَّ اإنَّ ا�شتيفاء متطلَّبات ال�شِّ
ع على م�شاءلة  ق وي�شجِّ اِر�ُض مهامَّ املراقبة اأو التحقُّ ر عمل الأجهزة الرقابية التي مُتَ ارم���ة يي�شِّ ال�شَّ

اجلهات امل�شرتية.

جل ول على طريقة الحتفاظ به. فهذه امل�شائل تخ�شع للمادة 7  2- ول تن�ضُّ املادة على �شكل ال�شِّ
ب�ش���اأن الت�ش���الت يف جمال ال�شرتاء وخا�شة للمعايري املذك���ورة يف الفقرتني )1( و)4( من تلك 

املادة )انظر اأي�شًا التعليق على تلك املادة(.

ج���ل مبوجب الفق���رة )1( اأْن تكون  3- ول ُيق�ش���د بقائم���ة املعلوم���ات املطل���وب اإدراجها يف ال�شِّ
ن"(  مة )من خ���الل كلم���ة "يت�شمَّ ���ح الأح���كام ال���واردة يف املقدِّ قائم���ًة م�شتفي�ش���ًة ح�شبم���ا تو�شِّ
والفق���رة )1( )ث(. واملق�شود بهذه الفقرة الأخرية ه���و اأن تكون ُحْكمًا "جامعًا مانعًا" ي�شمن اأن 
ة التي ُتتَّخذ اأثناء �شري اإجراءات ال�شرتاء واأ�شباُب اتِّخاذها.  جل جميُع القرارات املهمَّ ُتدَرج يف ال�شِّ
ورغ���م اأنَّ بع����ض تلك القرارات غري م�ش���رودة يف القائمة الواردة يف الفق���رة )1( من املادة, فاإنَّه 
جل مبوجب اأحكام اأخرى من القانون النموذجي. فنجد مثاًل اأنَّ الفقرة )3(  يلزم اإدراجها يف ال�شِّ
غاته يف اإجراءات  م���ن املادة 35 تق�شي بوج���وب ت�شجيل قرار اللجوء اإىل اللتما�ض املبا�ش���ر وم�شوِّ
ان على وجوب  ا الفقرة )2( من املادة 53 والفقرة )7( من املادة 60 فتن�شَّ طل���ب القرتاحات. اأمَّ
غات هذا  ت�شجيل قرار تقييد نطاق امل�شاركة يف املناق�شات ويف التفاقات الإطارية املفتوحة وم�شوِّ
الق���رار ا�شتنادًا اإىل القي���ود التكنولوجية. كما ت�شري الفقرة )1( )ث( اإىل املعلومات التي قد يلزم 

جل مبقت�شى لوائح ال�شرتاء. اإدراجها يف ال�شِّ



م���ة الفق���رة )1( حتديَثه.  ج���ل ال���واردة يف مقدِّ 4- كم���ا تقت�ش���ي الإ�ش���ارة اإىل الحتف���اظ بال�شِّ
وه���ذا يعن���ي اأنَّ اإدراج املعلوم���ات يك���ون بالق���در ال���ذي يتناه���ى اإىل عل���م اجله���ة امل�شرتي���ة. اإْذ 
���ب عل���ى اجله���ة امل�شرتية مبوجب الفق���رة )1( )ق( مث���اًل القي���ام, يف اإج���راءات ال�شرتاء  يتوجَّ
مو  الت���ي ل تك���ون فيها جمي���ع القرتاحات قد ُو�شع���ت يف �شيغتها النهائية اأو عندم���ا ين�شحب مقدِّ
تل���ك القرتاح���ات م���ن اإج���راءات ال�ش���رتاء دون تق���دمي اأف�ش���ل عر����ض نهائ���ي, ب���اإدراج موجز 
م يف التوقي���ت املنا�ش���ب اأثن���اء اإج���راءات ال�ش���رتاء. وينبغ���ي تف�ش���ري الإ�شارة  ل���كل عر����ض مق���دَّ
م���ة يف بع�ض احل���الت, خا�شة  ن العرو����ض املقدَّ ���ه تعب���ري ع���ن اإمكاني���ة اأْن تت�شمَّ اإىل ال�شع���ر باأنَّ
ن عر�َض ن من حتدي���د ال�شعر ب���دًل م���ن اأْن تت�شمَّ  عن���د ا�ش���رتاء خدم���ات ا�شت�شارية, �شيغ���ًة متكِّ

اأ�شعار فعلّيًا.

ة  جل, حتديد مدى اإمكانية اإف�ش���اء حمتوياته وهويَّ 5- وينبغ���ي, يف اإطار �شروط الحتف���اظ بال�شِّ
اجله���ات التي ُتر�َش���ل اإليها. ويجب حتقيق التوازن ب���ني عوامل مثل ال�شفافي���ة وامل�شاءلة واحلاجة 
دي���ن واملقاول���ني باملعلوم���ات ال�شرورية التي تتيح له���م تقييم اأدائه���م والنظر يف  اإىل تزوي���د املورِّ
دين  تق���دمي اعرتا�ش���ات, عند القت�شاء؛ واحلاج���ة اإىل حماية امل�شالح التجاري���ة امل�شروعة للمورِّ
اأو املقاول���ني. ويف �شوء هذه العتب���ارات, تن�ضُّ املادة 25 على م�شتويني اثن���ني لإف�شاء املعلومات. 
الع لأيِّ �شخ�ض على املعلومات امل�شار اإليها يف الفقرات الفرعية  فالفق���رة )2( تق�شي باإتاحة الطِّ
م���ن )اأ( اإىل )ك( م���ن الفقرة )1( من تلك امل���ادة؛ وهي معلومات اأ�شا�شية ح���ول م�شاءلة اجلهة 
موا  دين واملقاولني الذين قدَّ ا الفقرة )3( فتق�شي باإط���الع املورِّ امل�شرتي���ة اأمام عامة اجلمهور. اأمَّ
عرو�ش���ًا على معلومات اأكرث اإ�شهابًا ب�ش���اأن �شري اإجراءات ال�شرتاء؛ اإْذ اإنَّ تلك املعلومات �شرورية 
ذ بها اجلهة  لتمكينه���م من ر�ش���د اأدائهم الن�شب ي يف اإج���راءات ال�شرتاء ور�شد الكيفية الت���ي ُتنفِّ
امل�شرتي���ة متطلَّبات القانون. ول يج���وز للجهة امل�شرتية اأْن ترف�ض اإف�شاء تل���ك املعلومات حتى واإْن 
ر ذلك التواط���وؤ يف عمليات ا�شرتاء لحقة,  ف )كاأْن يي�شِّ راأت اأنَّ اإف�شاءه���ا �شيعي���ق التناف�ض املُْن�شِ
دي���ن اأو مقاولني نحو الإفال�ض(. بيد اأنَّه من الأف�شل اأن تفر�ض اللوائح اأو القواعد اأو  اأو يدف���ع مبورِّ
الإر�ش���ادات ال�ش���ادرة عن جهاز ال�شرتاء العمومي اأو عن هيئة اأخ���رى على اجلهة امل�شرتية اإبالغ 
جل. فقد يودُّ اأولئك  دي���ن اأو املقاول���ني بعزمها اإف�شاء الأجزاء اخلا�شة بهم من حمتوي���ات ال�شِّ املورِّ
دون اأو املقاولون اأْن يعرت�شوا على ذلك القرار مبوجب اأحكام الف�شل الثامن على اأ�شا�ض اأنَّه  امل���ورِّ

ية. خرق للمادة 24 ب�شاأن ال�شرِّ

موا  دي���ن اأو املقاول���ني امل�شمولة بالفق���رة )3( يف اأولئ���ك الذين قدَّ 6- وتنح�ش���ر جمموع���ة املورِّ
���الع على املعلوم���ات املتعلقة  عرو�ش���ًا, وينبغ���ي األَّ ُيت���اح لغريه���م, مبن فيهم غ���ري املوؤهلني, الطِّ
دي���ن اأو املقاول���ني غ���ري املوؤهل���ني, ف�شيكونون  بفح����ض العرو����ض وتقييمه���ا. وفيم���ا يتعل���ق باملورِّ
قد ُبلِّغ���وا باأ�شب���اب ع���دم تاأهيله���م مبوجب الفق���رة )10( من امل���ادة 18 والفق���رة )3( )ه( من 
 امل���ادة 49, وذل���ك كفي���ل بتزويدهم مبا يكفي م���ن املعلومات للنظ���ر يف ما اإذا كان���وا �شيعرت�شون 

على ا�شتبعادهم.
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دي���ن اأو املقاول���ني  ���الع املورِّ 7- والغر����ض م���ن احلك���م ال���وارد يف الفق���رة )3( بال�شم���اح باطِّ
ج���ل ذات ال�شلة عندم���ا يتناهى اإىل علمهم ق���راُر قبول  م���وا عرو�ش���ًا على اأج���زاء ال�شِّ الذي���ن قدَّ
 , م بعين���ه هو اإعم���ال حق العرتا�ض كم���ا هو من�شو����ض عليه يف امل���ادة 64. ومن ثمَّ عر����ض مق���دَّ
جالت  ���الع على تل���ك ال�شِّ ينبغ���ي للوائ���ح ال�ش���رتاء اأْن تفر����ض على اجله���ة امل�شرتي���ة اإتاحة الطِّ
دين  العه���م عليه���ا حل���ني بدء نف���اذ عقد ال�ش���رتاء, مث���اًل, قد يح���رم املورِّ ف���ورًا لأنَّ تاأجي���ل اطِّ
ى تل���ك الأح���كام اأي�شًا مراع���اة حالت���ني تن�شاآن  ���ة. وتتوخَّ واملقاول���ني م���ن و�شيل���ة انت�ش���اف مهمَّ
م بعينه: اإحداهما  دين اأو املقاولني املعني���ني قراُر قبول عر�ض مق���دَّ عندم���ا يتناهى اإىل عل���م املورِّ
يهم اإ�شعارًا يف نهاية ف���رتة التوقُّف مبوجب  عندم���ا يتناهى ه���ذا القرار اإىل علمهم من خ���الل تلقِّ
الفق���رة )2( م���ن امل���ادة 22؛ والثاني���ة عندما يتناهى ه���ذا الق���رار اإىل علمهم, عل���ى الرغم من 
ع���دم تق���دمي اإ�شعار من ه���ذا القبيل, من خالل ن�ش���ر اإ�شع���ار باإر�شاء العقد مبقت�ش���ى املادة 23, 
 اأو م���ن خ���الل ن�شر القرار ع���ن طريق املجتمع امل���دين اأو و�شائل الإع���الم اأو تقاري���ر الر�شد, اإىل

ما هنالك.

دي���ن اأو املقاول���ني املعني���ني م�شا����ٌض  8- ولي����ض يف اإف�ش���اء معلوم���ات �ش���واء للجمه���ور اأو للمورِّ
د الأ�شباب الت���ي جتيز للجه���ة امل�شرتي���ة ا�شتثناء  بالفق���رة )4( )اأ( م���ن ه���ذه امل���ادة الت���ي حت���دِّ
ن���ة م���ن الإف�ش���اء )انظ���ر التعليـــق علـــى املـــادة 24(؛ ول بالفق���رة )4( )ب( م���ن  معلوم���ات معيَّ
مة  امل���ادة الت���ي تورد املعلومات الت���ي ل يجوز اإف�شاوؤها, وه���ي معلومات عن فح����ض العرو�ض املقدَّ
دين  ا�ش���ة جتارّيًا. ل���ذا فاإنَّ ل���دى املورِّ وتقييمه���ا, وم���ن ثمَّ قد يتعل���ق الأم���ر طبعًا مبعلوم���ات ح�شَّ
موا عرو�شًا م�شلحًة م�شروع���ًة يف حماية هذا النوع م���ن املعلومات. ومن بني  واملقاول���ني ال���ذي قدَّ
دين  ي���ة للمورِّ اأه���داف الفق���رة )4( )ب(, بن���اًء على ذل���ك, جتنُّب اإف�ش���اء معلوم���ات جتارية �شرِّ
واملقاول���ني املناف�ش���ني. وهذه احلاج���ة اأ�شدُّ ما تك���ون عندما يتعل���ق الأمر مبعلومات ب�ش���اأن تقييم 
م���ة. وم���ن ث���مَّ حتظ���ر الفق���رة )4( )ب( اإف�ش���اَء معلوم���ات اأك���رث تف�شي���اًل من  العرو����ض املقدَّ
م���ة وفقًا ملا تقت�شيه الفقرة )1( )ر(  �ض لتقييم العرو�ض املقدَّ لة على �شكل ملخَّ  املعلوم���ات امل�شجَّ

من املادة.

9- ول حت���ول اأح���كام اإف�شاء املعلومات عل���ى نطاق حمدود ال���واردة يف الفقرتني )2( و)3( دون 
جل لوائُح اأخ���رى يف الدولة امل�شرتع���ة َتْكُفُل لعامة  نة م���ن ال�شِّ ���ق عل���ى اأجزاء معيَّ اإمكاني���ة اأْن ُتطبَّ
جالت احلكومية. فعلى �شبي���ل املثال, قد يق�شي القانون  الع على ال�شِّ ���ا يف الطِّ ا عامًّ اجلمه���ور حقًّ

جل لهيئات الرقابة. املعمول به يف الدولة امل�شرتعة باإف�شاء املعلومات الواردة يف ال�شِّ

���ا واردًا يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�شاد  10- وت�شتله���م الفقرة )5( من هذه املادة ن�شًّ
)انظ���ر الفقـــرة )8( مـــن اجلزء الأوَّل من ه���ذا الدليل( يق�شي باأْن "تتَّخ���ذ كلُّ دولة طرف ما قد 
يلزم من تدابري مدنية واإدارية, وفقًا للمبادئ الأ�شا�شية لقانونها الداخلي, للمحافظة على �شالمة 
ج���الت اأو البيان���ات املالية اأو امل�شتن���دات الأخرى ذات ال�شل���ة بالنفقات  دفات���ر املحا�شب���ة اأو ال�شِّ



والإي���رادات العمومي���ة وملن���ع تزوير تل���ك امل�شتندات" )الفق���رة )3( من املادة 9 م���ن التفاقية(. 
وينبغ���ي اأْن تن�ضَّ اأحكام اأخرى من قان���ون الدولة امل�شرتعة على �شرورة املحافظة على امل�شتندات 
ج���الت امل�شتندية وحفظ امل�شتندات, مبا  املتعلق���ة باإجراءات ال�شرتاء والقواعد املنطبقة على ال�شِّ
جل املتعلق بعملية ا�شرتاء بعينها وعلى  يف ذلك الفرتة الزمنية التي ينبغي الإبقاء خاللها على ال�شِّ
جمي���ع امل�شتندات ذات ال�شلة بهذه العملي���ة. واإذا راأت الدولة امل�شرتع���ة اأنَّ القواعد والإر�شادات 
جل وهذه امل�شتندات,  الداخلي���ة املنطبقة ينبغ���ي اأن حُتفظ هي الأخرى جنبًا اإىل جنٍب مع هذا ال�شِّ
ج���از للوائح ال�شرتاء اأو القواع���د اأو الإر�شادات املتعلقة به, ال�شادرة عن جهاز ال�شرتاء العمومي 

اأو هيئة اأخرى, اأْن ت�شرتط ذلك.

نة لقواعد ال�شلوك املادة 26-  مدوَّ
ن���ة قواعد �شلوك  1- الغر����ض م���ن هذه املادة ه���و الت�شديد على احلاج���ة اإىل ا�شرتاع الدول مدوَّ
خا�ش���ة بامل�شوؤول���ني واملوظفني العاملني يف اجله���ات امل�شرتية. وتبع���ًا لالأع���راف القانونية املتَّبعة 
ن���ات قواعد ال�شلوك �شمن اإطار الدول���ة للقانون الإداري,  يف ال���دول امل�شرتعة, ميكن ا�شرتاع مدوَّ
ا عل���ى م�شتوى القان���ون الت�شريعي اأو على م�شتوى اللوائح, مثل لوائ���ح ال�شرتاء. وقد ُتطبَّق تلك  اإمَّ
ا على جميع املوظفني العمومي���ني بغ�ضِّ النظر عن القطاع القت�شادي الذي  ن���ات تطبيقًا عامًّ املدوَّ
ي�شًا للموظفني امل�شوؤولني عن ال�شرتاء, وميكن اأي�شًا اأْن يكون بع�ض  يعملون فيه اأو قد ُت�شرتع خ�شِّ
نة قواعد �شلوك عامة  ن���ات ُمْنَدِرجًا �شمن قوانني ال�شرتاء ولوائحه. وعند ا�ش���رتاع مدوَّ تل���ك املدوَّ
ن بع�ض اأحكامها, على الرغم من عموميتها,  ع اأْن تت�شمَّ ب�شاأن املوظفني العموميني يكون من املتوقَّ

ن�شو�شًا تخ�ضُّ حتديدًا �شلوك املوظفني امل�شوؤولني عن ال�شرتاء.

نة قواعد ال�شلوك للجمه���ور على وجه ال�شرعة وباأن  2- واأح���كام املادة الت���ي تق�شي باأن ُتتاح مدوَّ
ُت�ش���ان ب�ش���ورة منهجية هي اأحكام يجب تف�شريها يف �شوء الفق���رة )1( من املادة 5 من القانون 
ا.  ن ُحْكمًا مماثاًل ينطبق على الن�شو����ض القانونية التي ُتطبَّق تطبيقًا عامًّ النموذج���ي التي تت�شمَّ

, فاإنَّ التعليق على الفقرة )1( من املادة 5 وثيق ال�شلة بالأحكام املعنيَّة من املادة 26. ومن ثمَّ

نة لقواعد ال�شلوك على اأنَّه من التدابري التي تتيح تنفيذ متطلَّبات  3- وينبغي اعتبار ا�شرتاع مدوَّ
ن���ة واردة يف اتفاقية الأمم املتح���دة ملكافحة الف�شاد )انظر الفقرة )8( مـــن اجلزء الأوَّل من  معيَّ
ه���ذا الدليل(, التي تتَّ�شل املادتان 8 و9 منها مبا�ش���رًة بال�شرتاء العمومي, مبا يف ذلك املوظفون 
امل�شوؤولون عن ال�شرتاء. وت�شري الفقرة )5( من املادة 8 من التفاقية على اخل�شو�ض اإىل "تدابري 
وُنُظ���م ُتْلِزُم املوظفني العموميني باأْن ُيف�شحوا لل�شلطات املعنيَّة عن اأ�شياء منها ما لهم من اأن�شطة 
خارجي���ة وعمل وظيفي وا�شتثمارات وموجودات وهب���ات اأو منافع كبرية قد تف�شي اإىل ت�شاُرب يف 

امل�شالح".

4- وهناك لوائح دولية اأخرى تتناول مو�شوع املمار�شات الفا�شدة يف جمال ال�شرتاء, مثل لوائح 
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�شادي. وبالنظر اإىل ما يطراأ على هذه اللوائح من تغيري, 
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نة قواع���د �شلوك ب�شاأن موظفيها  ���ع الدولة امل�شرتعة, عند نظره���ا يف ا�شرتاع اأو حتديث مدوَّ ت�شجَّ
العموميني اأو ب�شاأن موظفيها امل�شوؤولني عن ال�شرتاء حتديدًا, على الرجوع اإىل اللوائح املعمول بها 

وقت ا�شرتاع القانون النموذجي.

نات قواعد  5- والغر����ض م���ن هذه املادة ه���و �شمان اأن ت�ش���دَّ الدول امل�شرتع���ة, عن طري���ق مدوَّ
ال�شل���وك ه���ذه, اأيَّ ثغ���رات ت�ش���وب اللوائح والتداب���ري امل�شرَتعة لتنفي���ذ الأح���كام ذات ال�شلة من 
ل م���ن هذا الدليل(  اتفاقي���ة الأمم املتح���دة ملكافحة الف�ش���اد )انظر الفقرة )8( مـــن اجلزء الأوَّ
نات, وفق���ًا للمعايري الدولية  وغريه���ا من اللوائ���ح الدولية املنطبق���ة. وينبغي اأْن حتظر ه���ذه املدوَّ
املعم���ول بها, اأيَّ ممار�ش���ات فا�شدة بغ�ضِّ النظر ع���ن �شكلها وتعريفها. وينبغ���ي كذلك اأْن تتناول 
التداب���ري املالئم���ة للتنظيم الرقابي لالأم���ور املتعلقة باملوظفني امل�شوؤولني ع���ن ال�شرتاء واحلالت 
���ر �شلبًا على الن زاه���ة يف عملية ال�شرتاء. ول َت���رُد يف املادة قائمة �شامل���ة بهذه التدابري  الت���ي توؤثِّ
���ا تذك���ر بع�ش���ًا منه���ا, مث���ل الإق���رارات بوج���ود م�شلح���ة واإج���راءات الف���رز والحتياجات  واإمنَّ
ز على ح���الت ت�ش���اُرب امل�شالح يف اإج���راءات ال�شرتاء, يف �ش���وء ما لهذا  التدريبي���ة, وه���ي تركِّ
الت�ش���اُرب م���ن اآث���اٍر �شلبيٍة �شدي���دة على ال�شفافي���ة واملو�شوعي���ة وامل�شاءلة يف عملي���ات ال�شرتاء 
���ن القان���ون النموذج���ي �ش���وى مب���ادئ عام���ة, اإق���رارًا ب���اأنَّ م���ن امل�شتحي���ل  العموم���ي. ول يت�شمَّ
 اإي���راد اأح���كام �شامل���ة في���ه, مبا يف ذل���ك تدابري َتْكُف���ُل تقلي�ض خماط���ر ال�شلوك غ���ري الالئق يف 

خمتلف احلالت.

نة قواعد ال�شلوك التي ت�شرتعها الدول���ة يف التدابري واحلالت التي  6- وينبغ���ي األَّ تنح�ش���ر مدوَّ
ق اإىل ح���الت ت�شاُرب امل�شالح الفعلي���ة واملفرت�شة وتزاُيد  تتناوله���ا امل���ادة 26, بل عليها اأْن تتطرَّ
خماط���ر ال�شلوك غري الالئق من طرف املوظفني يف تلك احل���الت وغريها, وكذلك التدابري التي 

ة تلك املخاطر. َتْكُفُل التخفيف من �شدَّ

نة قواعد  7- ولئ���ن كانت اأحكام امل���ادة 26 ل ت�شعى اإىل اإلزام ال���دول امل�شرتعة باأْن ت�ش���رتع مدوَّ
نة  دين اأو املقاولني من حيث عالقاتهم باجلهة امل�شرتية, فاإنَّ بع�ض اأحكام مدوَّ �شل���وك تخ�ضُّ املورِّ
قواع���د ال�شل���وك يجوز اأن ت�ش���ع حدودًا ل�شل���وك هيئات اأو اأف���راد القطاع اخلا�ض جت���اه املوظفني 
نة كذلك كيفي���ة التعاُمل مع �شركة تابعة خلب���ري ا�شت�شاري يف  العمومي���ني. ويج���وز اأْن تتن���اول املدوَّ
ار" )اأْي بح���ث موظفني  ���ة وم�شائ���ل اأخ���رى, مثل مفه���وم "الباب ال���دوَّ اإج���راءات ال�ش���رتاء املعنيَّ
عمومي���ني ع���ن عم���ل يف القطاع اخلا����ض اأو عر�ض فر�ض عم���ل عليهم يف هذا القط���اع من طرف 
نات  هيئ���ات اأو اأف���راد م���ن املحتم���ل اأْن ي�شاركوا يف اإج���راءات ال�ش���رتاء(. ويجوز اأْن تتن���اول مدوَّ
قواع���د ال�شل���وك امل�شرتع���ة مبوجب امل���ادة 26, بالإ�شاف���ة اإىل املوا�شي���ع الواردة يف تل���ك املادة, 
دين واملقاولني, مب���ا يف ذلك ال�شوابط الداخلي���ة لدى اأولئك   العالق���ة ب���ني اجلهة امل�شرتي���ة واملورِّ

دين واملقاولني. املورِّ



نات قواعد ال�شلوك,  8- وينبغ���ي للدول امل�شرتعة اأْن تراعي, عن���د معاجلتها لهذه امل�شائل يف مدوَّ
عالقته���ا الوثيقة بفروع اأخرى من القانون, وبخا�شة القان���ون اجلنائي وقانون مكافحة الحتكار, 

ة. ومن َثمَّ احلاجة اإىل التعاون والتن�شيق الوثيقني مع اأجهزة الدولة املخت�شَّ
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 الف�سل الثاين-  طرائق ال�سرتاء و�سروط ا�ستخدامها؛ 
واللتما�ص والإ�سعارات بال�سرتاء

الق�سم الأوَّل-  طرائق ال�سرتاء و�سروط ا�ستخدامها

مة األف- مقدِّ

�ص 1- ملخَّ

بًا لأيَّة ظروف قد  ل من الف�شل الثاين حت�شُّ 1- اأُدرجت الطرائق والتقنيات الواردة يف الق�شم الأوَّ
تن�ش���اأ عملّيًا يف عمليات ال�شرتاء. والغر�ض منها متكني اجلهة امل�شرتية من اأْن تاأخذ يف اعتبارها, 
عند نظرها يف كيفية تنفيذ اإجراء ا�شرتاء ما, ما ُيراد ا�شرتاوؤه )ال�شيء مو�شوع ال�شرتاء( وحالة 
دين اأو املقاولني املحتملني, ودرجة الرتكيز يف ال�شوق ومدى التناف�ض فيه( ومدى  ال�شوق )عدد املورِّ
���ة, وم�شتوى تكنولوجي���ا ال�شرتاء املنا�شب )م���ا اإذا كان م���ن املنا�شب ا�شتعمال  وج���ود حاجة ملحَّ

و�شائل ال�شرتاء الإلكرتونية مثاًل(.

2- ال�سرتاع: اعتبارات ال�سيا�سة العامة

2- َي���رُد يف ه���ذا الق�شم من الدلي���ل, مبراعاة خمتلف املراحل التي مرَّ بها تط���وُّر ُنُظم ال�شرتاء 
ى منه���ا اإتاحة درجات  يف ال���دول امل�شرتع���ة, تعليٌق عل���ى �شمات بع�ض طرائق ال�ش���رتاء التي ُيتوخَّ
متفاوتة من �شالحية التقدير للجهة امل�شرتية, والقدرات والُبن ى التحتية الالزمة لتطبيقها تطبيقًا 
���ى للدول امل�شرتع���ة البتُّ فيم���ا اإذا كانت كل طريق���ة من طرائق ال�ش���رتاء منا�شبًة  ���اًل, ليت�شنَّ فعَّ
لظروفه���ا املحلي���ة اأم ل, وذل���ك بالرجوع اأي�ش���ًا اإىل امل�شائ���ل املطروحة يف التعليق ب�ش���اأن التنفيذ 

وال�شتخدام يف الق�شم التايل.

ح التعليق  3- ويتطلَّ���ب القانون النموذج���ي ا�شرتاع طريقة املناق�ش���ة املفتوحة دومًا, كم���ا يو�شِّ
علـــى املـــادة 27. وينبغ���ي للدول امل�شرتع���ة اأْن تطرح, بالإ�شاف���ة اإىل املناق�ش���ة املفتوحة, ما يكفي 
م���ن خيارات للتعاُمل م���ع حالت ال�شرتاء العادية. وينبغي, على الأق���ل, اأْن تن�ضَّ الدول امل�شرتعة 
)بالإ�شافة اإىل املناق�ش���ة املفتوحة( على طريقة ميكن ا�شتخدامها يف ال�شرتاء املنخف�ض القيمة 



وال�ش���رتاء الب�شي���ط, وطريقة ميكن ا�شتخدامها يف حالت ال�ش���رتاء الطارئة وغريها من اأ�شكال 
�شًا اأو تعقيدًا. ال�شرتاء العاجل, وطريقة ميكن ا�شتخدامها يف ال�شرتاء الأكرث تخ�شُّ

4- والغر����ض من طرائ���ق ال�شرتاء البديلة ه���و التمكني من ا�شرتاء خمتل���ف ال�شلع واخلدمات, 
ديدة التعقيد, التي قد ل يكون ا�شتخدام  ب���دءًا بالأ�شناف املتاحة يف ال�شوق وانتهاًء باملنتجات ال�شَّ
املناق�ش���ة املفتوح���ة منا�شبًا لها. وي�شتند بع�ض تل���ك الطرائق اإىل املناق�شات )�ش���واء تعلَّق الأمر 
باملناق�ش���ة املحدودة اأو املناق�شة عل���ى مرحلتني اأو التفاقات الإطاري���ة املفتوحة يف اإطار طرائق 
م  ا�شرتاء اأخ���رى( وي�شتلزم و�شفًا لل�شيء مو�شوع ال�شرتاء على اأ�شا����ض موا�شفاته التقنية وتتحكَّ
اجله���ة امل�شرتي���ة مبوجبه يف احللِّ التقن ���ي وتكون م�شوؤولًة عن���ه. وبع�ض تل���ك الطرائق عبارة عن 
طل���ب اقرتاحات )طلب اقرتاح���ات غري مقرِتن بتفاو�ض, وطلب اقرتاح���ات مقرِتن بحوار, وطلب 
دين  اقرتاح���ات مقرِتن مبفاو�شات متعاِقبة( تلتم�ض اجلهة امل�شرتية بوا�شطتها مقرتحات من املورِّ
دون اأو املقاولون,  اأو املقاولني لتلبية احتياجاتها, على �شكل متطلَّبات ومعايري تقنية دنيا. ويكون املورِّ
يف حالة الأخذ بهذه الطرائق, م�شوؤولني عن �شمان تلبية ما يقرتحونه من حلول لحتياجات اجلهة 
دون اأو املقاولون, يف حالة الأخذ به���ذه الطرائق, م�شوؤولني عن �شمان تلبية  امل�شرتي���ة. ويكون املورِّ
حلوله���م املقرتحة لحتياجات اجلهة امل�شرتية. وهناك طرائق بديلة اأخرى اأقلُّ تنظيمًا )مثل طلب 
عرو����ض الأ�شعار, والتفاو�ض التناف�شي, وال�شرتاء م���ن م�شدر واحد( يف �شوء الظروف اخلا�شة 
الت���ي ميكن اأْن ُت�شتخَدم فيها )حالت ال�شرتاء املنخف�ض القيمة للغاية, وحالت احلاجة العاجلة, 
واحل���الت الطارئة, اإل���خ.(, اإْذ اإنَّ هذه الظروف جتعل من ا�شتخ���دام طرائق على درجة اأكرب من 

ة. التنظيم اأقلَّ مالءمًة اأو غري مالئمة باملرَّ

5- وميكن اعتبار الطرائق والتقنيات املتاحة مبثابة جمموعة اأدوات تنتقي منها اجلهة امل�شرتية 
ة. اإلَّ اأنَّ من امل�شلَّم ب���ه اأنَّ هناك تداُخاًل بني �شروط ا�شتخدام  م���ا ينا�شبها يف عملية ا�شرتاء معنيَّ
طرائ���ق معيَّنة والغر�ض منها, وهو مو�ش���وع مناق�شة اأكرث اإ�شهابًا يف التعليق علـــى املادة 28 اأدناه. 
فق���د يكون م���ن املمكن واملنا�شب, على �شبيل املثال, ا�شتخ���دام كلٍّ من املناق�شة املحدودة مبوجب 
الفق���رة )1( )ب( من امل���ادة 29 اأو طلب عرو�ض الأ�شع���ار اأو املناق�ش���ة الإلكرتونية يف ال�شرتاء 
���ع ال���دول امل�شرتعة عل���ى النظر يف مدى  املنخف����ض القيم���ة ن�شبّي���ًا اأو ال�ش���رتاء الب�شي���ط. وُت�شجَّ
ا�شت�ش���واب ا�شرتاع طرائ���ق ا�شرتاء متداخلة يف �شوء الظ���روف ال�شائدة يف كل بل���د, اإْذ اإنَّه كلَّما 
ازداد ع���دد طرائق ال�ش���رتاء املتاحة, ا�شتدَّ تعقيد عملية اتِّخاذ الق���رار فيما يتعلَّق باختيار اأن�شب 

طريقة يف �شياق عملية ا�شرتاء بعينها.

ن عددًا حمدودًا من الطرائق بدًل من  ا كان على الدولة امل�شرتعة اأْن ت�شع نظامًا يت�شمَّ 6- لذا رمبَّ
ة.  ل مرَّ ها قوانني متعلِّقة بال�شرتاء لأوَّ جمم����وع الطرائق املتاحة مبوجب القانون النموذجي عند �شنِّ
ة للظروف املحلية. وميكن  وينبغي ال�شتناد يف قرار اختيار طريقة ال�شرتاء نف�شه اإىل املراعاة التامَّ
النظر اأي�ش����ًا يف ت�شمني الطرائق املزمع ا�شرتاعها طرائَق املناق�شة املتعلقة بجميع اأنواع ال�شرتاء 
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ما ع����دا ال�شرتاء املنخف�ض القيمة للغاية وال�شرتاء العاجل )وهما نوعان َترُد ب�شاأنهما طرائق اأقل 
تنظيمًا يف القانون النموذجي(. ومن �شاأن القدرات املكت�شبة بف�شل تطبيق هذه الطرائق امل�شاعدة 

على الأخذ لحقًا بطرائق اأخرى يكون التفاو�ض اأو احلوار عن�شرًا فيها, مثل طلب القرتاحات.

7- وبالنظ���ر اإىل اأنَّ بع�ض الطرائق قد ُتعترب اأكرث ُعر�شًة للف�شاد واإ�شاءة ال�شتعمال من غريها, 
واإىل اأنَّ بع����ض الطرائ���ق تتطلَّب م�شت���وًى اأعلى من اخل���ربات لتطبيقها بنج���اح, فاإنَّ الغر�ض من 
الإر�ش���ادات الواردة اأدناه ب�ش���اأن كل طريقة من طرائق ال�شرتاء هو م�شاعدة الدول امل�شرتعة على 
اختي���ار الطرائ���ق املنا�شبة للتطبيق بح�شب ولياته���ا الق�شائية, واإبراز امل�شائ���ل التي قد َتن�شاأ عن 
ا�شتخدامه���ا والق�شاي���ا املطروحة ب�شاأن اخل���ربات الالزمة لهذا ال�شتخدام. كم���ا اأنَّ الإر�شادات 

ة �شياغة اللوائح والأدلَّة. مرجٌع ملن يتولَّون مهمَّ

8- ول ُي�شتن���د يف اختي���ار طريقة ال�شرتاء مبوج���ب القانون النموذجي اإىل م���ا اإذا كان مو�شوع 
ال�ش���رتاء �شلع���ًا اأو اإن�شاءات اأو خدمات, ب���ل اإىل ما ُينا�ِشب ظروف عملية ال�ش���رتاء املعنيَّة ويزيد 
م���ن التناف�ض اإىل اأق�ش���ى مدى ممكن عملّيًا )انظر الفقرة )2( من امل���ادة 28 والتعليق عليها(. 
يغت هذه الأحكام �شياغًة مرنًة, حتقيق���ًا للتوازن بني حاجات املقرت�شني والتطوُّرات  ول���ذا فقد �شِ

احلا�شلة يف طرائق وممار�شات ال�شرتاء وتعزيز اخلربات.

ة اتفاقات دولية تكون طرفًا فيها,  9- وق���د يتع���نيَّ على الدول امل�شرتعة اأْن تنظر فيما اإذا كانت اأيَّ
ة �شروط تفر�شها اجلهات املانحة, تقت�شي تكييف �شروط ا�شتخدام طرائق ال�شرتاء املذكورة  اأو اأيَّ
يف القان���ون النموذج���ي, وهو مو�شوع مناق�ش���ة اأكرث اإ�شهابًا, بوجه خا����ض, يف التعليق على طرائق 
ال�شرتاء التي هي عبارة عن طلب اقرتاحات. فعلى �شبيل املثال, لعلَّ الدول امل�شرتعة تودُّ اأْن ت�شع 
ن  دة الأطراف ل تت�شمَّ بع���ني العتبار كون قواعد ال�شرتاء ل���دى بع�ض امل�شارف الإمنائية املتع���دِّ
ع���ادًة طرائق ا�شرتاء تع���اِدل طلب القرتاحات املق���رتن بحوار اأو التفاو����ض التناف�شي على النحو 
دة الأطراف قد  املن�شو����ض عليه يف القان���ون النموذجي, يف حني اأنَّ ه���ذه اجلهات املانحة املتع���دِّ
ن���ت طرائق ذات �شمات م�شرتكة مع طلب القرتاحات غ���ري املقرتن بحوار وطلب القرتاحات  �شمَّ
املقرتن مبفاو�شات متعاِقبة عل���ى النحو املن�شو�ض عليه يف القانون النموذجي ل�شرتاء اخلدمات 
ق يف الوقت  ال�شت�شاري���ة ح�ش���رًا. لذا ينبغ���ي, يف �شوء ما ميك���ن اأْن ُي�شتجدَّ من تط���وُّرات, التحقُّ
املنا�ش���ب م���ن طرف الدول امل�شرتع���ة - وهي من اجله���ات التي ُيحتَمل اأْن تقرت����ض من م�شارف 
دة الأطراف - من �شيا�ش���ات ال�شرتاء العمومي للجهات املانح���ة التي �شُتطبَّق على  اإمنائي���ة متع���دِّ

لها هذه اجلهات. م�شاريع ال�شرتاء التي متوِّ

3- امل�سائل املت�سلة بالتنفيذ وال�ستخدام

10- ينبغ���ي لل���دول امل�شرتع���ة, عن���د درا�ش���ة طرائ���ق ال�ش���رتاء الت���ي ترغ���ب يف ا�شرتاعه���ا, 
تان  اأْن تراع���ي عل���ى الأخ����ضِّ م�شاأل���ة م���ا اإذا كان���ت للجه���ة امل�شرتية احل�شاف���ة واخل���ربة املهنيَّ



اللت���ان توؤهالنه���ا لختي���ار طريق���ة ال�ش���رتاء املنا�شب���ة من ب���ني اخلي���ارات املتاح���ة, ولتنفيذها 
بنج���اح. وَي���رُد يف التعليـــق علـــى املـــادة 28 والتعليـــق علـــى كلِّ طريقـــة مـــن طرائـــق ال�ســـرتاء 
���ا ُي���ربز اأهمي���ة ة طرائ���ق بديل���ة, ممَّ ل���ة ب���ني ع���دَّ  اأدن���اه مزي���ٌد م���ن الإر�ش���ادات ح���ول املفا�شَ

م�شاألة اخلربة.

خ���اذ القرار  ���ه ق���د يلزم تعزي���ز اخلربات لتح�ش���ني عملية اتِّ 11- واإذا راأت ال���دول امل�شرتع���ة اأنَّ
به���ذا ال�ش���اأن, وج���ب اأْن َتْكُفَل الرتكي���ز يف اللوائح اأو القواع���د اأو الإر�شادات ال�ش���ادرة عن جهاز 
ا على كيفي���ة اختيار طريقة ال�ش���رتاء املنا�شبة  ال�ش���رتاء العموم���ي اأو هيئ���ة اأخرى تركي���زًا خا�شًّ
ة طرائق و/اأو تقنيات. وبناًء عل���ى ذلك, لعلَّ الدول امل�شرتعة  متى اْنطَبق���ت �شروط ا�شتخ���دام عدَّ
 ت���ودُّ النظر يف ت�شنيف طرائق ال�ش���رتاء والإر�شادات املتعلقة بتحديد طريق���ة ال�شرتاء املنا�شبة 

ح�شب الظروف.

ه "يجوز للدول اأْن تنظر, فيما يخ�ضُّ بع�شًا من طرائق ال�شرتاء,  12- وتفيد حا�شية املادة 27 اأنَّ
فيما اإذا كان ينبغي اإدراج ا�شرتاط التما�ض موافقة من هيئة عليا معيَّنة". وُتناَق�ض امل�شائل املتعلقة 
ل من  ب���اإدراج اآلية املوافقة امل�شبقة من عدم���ه يف اإطار مو�شوع "الدعم املوؤ�س�ســـي" يف اجلزء الأوَّ

هذا الدليل.

باء- التعليق على كلِّ مادة على حدة

املادة 27-  طرائق ال�سرتاء

1- الغر����ض من هذه املادة هو �شرد جميع طرائق وتقنيات ال�شرتاء املن�شو�ض عليها يف القانون 
النموذج���ي. وَت���رُد يف الفقرة )1( طرائ���ق ال�شرتاء املتاحة يف حني ت�ش���ري الفقرة )2( اإىل تقنية 
فة يف القانون النموذجي باأنَّها اإجراءات التفاقات الإطارية )انظر التعريف الوارد يف  ا�شرتاء معرَّ

الفقرة )اأ( من املادة 2(.

���ه يجوز لها "اأْن تخت���ار عدم اإدراج  ه ال���دول امل�شرتعة اإىل اأنَّ ���ن امل���ادة 27 حا�شيًة تنبِّ 2- وتت�شمَّ
جمي���ع طرائ���ق ال�ش���رتاء املذك���ورة يف ه���ذه امل���ادة يف ت�شريعاتها الوطني���ة". وت�شي���ف احلا�شية 
ع���ة م���ن اخلي���ارات املنا�شبة, مب���ا فيه���ا املناق�شة  ه "ينبغ���ي الن����ضُّ دائم���ًا عل���ى طائف���ة متنوِّ اأنَّ
املفتوح���ة ...". وبعب���ارة اأخرى, على الدول امل�شرتع���ة اأْن تن�ضَّ دائمًا يف قوانينه���ا على املناق�شة 
ًل )طريقة  املفتوح���ة, الت���ي يعتربه���ا القان���ون النموذج���ي طريق���ة ال�شرتاء الت���ي ُيلج���اأ اإليه���ا اأوَّ
ال�ش���رتاء املفرت�ش���ة( لأنَّ اإجراءاته���ا ه���ي الأق���در عل���ى امل�شاع���دة يف اإجن���از اأه���داف القانون 
النموذج���ي وغايات���ه من خ���الل تنفيذ مب���ادئ التناف����ض واملو�شوعي���ة وال�شفافية )وه���و مو�شوع 
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مناق�ش���ة اأك���رث اإ�شهابًا يف التعليق على الف�ش���ل الثالث(. لذا على اجلهة امل�شرتي���ة ا�شتخدام هذه 
ر ا�شتخ���دام طرائق ا�شرتاء بديل���ة )اأْي جميع الطرائق الأخرى  الطريق���ة ما مل يكن هناك ما يربِّ
م���ا ع���دا املناق�شة املفتوح���ة(. وكما ج���اء مبزيد م���ن التف�شيل يف التعلي���ق على امل���ادة 28, فاإنَّ 
ر ا�شتخدام طرائ���ق بديلة هي ا�شتيفاء �شروط ا�شتخ���دام تلك الطرائق   الآلي���ة الرئي�شي���ة التي تربِّ

البديلة.

الفق���رة )1( )ط( باعتباره���ا طريق���ة  3- ولئ���ن كان���ت املناق�ش���ة الإلكرتوني���ة مذك���ورة يف 
اإج���راءات  غ���رار  )عل���ى  كتقني���ة  اأي�ش���ًا  ا�شتخدامه���ا  يج���وز  ���ه  اأنَّ اإلَّ  بذاته���ا  قائم���ًة  ا�ش���رتاء 
الت���ي  النهائي���ة  املرحل���ة  باعتباره���ا  الفق���رة )2((  يف  اإليه���ا  امل�ش���ار  الإطاري���ة  التفاق���ات 
ت�شب���ق اإر�ش���اء عق���د ال�ش���رتاء يف اأيِّ طريق���ة م���ن طرائ���ق ال�ش���رتاء ال���واردة يف الفق���رة )1( 
 وكذل���ك يف اإر�ش���اء عق���ود ال�ش���رتاء مبوج���ب التفاق���ات الإطاري���ة )انظ���ر كذل���ك التعليق على 

الف�شل ال�شاد�ض(.

4- وت�شري الفقرة )2( اإىل اإجراءات التفاقات الإطارية, التي لي�شت طريقة ا�شرتاء يف حدِّ ذاتها 
ا تقنية ا�شرتاء ت�شمل اإر�شاء اتفاق اإطاري بوا�شطة طرائق ال�شرتاء الواردة يف الفقرة )1( اأو  واإمنَّ
ع���ن طري���ق اإبرام اتفاق اإطاري مفتوح, ثمَّ تقدمي طلبيات على اأ�شا�ض التفاق املرَُبم )انظر كذلك 

التعليق على الف�شل ال�شابع(.

 املادة 28-  القواعد العامة التي ُتطبَّق على 
اختيار طريقة ال�سرتاء

1- الغر����ض م���ن ه���ذه املادة ه���و توجيه اجله���ة امل�شرتي���ة يف اختيار طريق���ة ال�ش���رتاء املتاحة 
يف الظروف التي تكتنف اأيَّة عملية ا�شرتاء بعينها.

2- وتن����ضُّ الفقرة )1( على القاعدة الأ�شا�شية التي مفاده���ا اأنَّ املناق�شة املفتوحة هي طريقة 
ال�ش���رتاء املفرت�ش���ة. ول توج���د �ش���روط ل�شتخدامه���ا, فه���ي متاح���ة دائم���ًا. والق�ش���د من كون 
املناق�ش���ة املفتوحة ه���ي طريقة ال�ش���رتاء املفرت�شة هو اأنَّ ا�شتخ���دام اأيِّ طريق���ة ا�شرتاء اأخرى 
ا اإذا كانت �ش���روط ا�شتخدام تلك الطريقة الأخ���رى م�شتوفاًة.  ���ق ممَّ رات بالتحقُّ يحت���اج اإىل مربَّ
ل���ذا تن�ضُّ الفقرة )1( على احلكم العام الذي يق�شي بعدم جواز ا�شتخدام تلك الطرائق الأخرى 
اإلَّ اإذا �شمحت بذلك �شروط ا�شتخدامها املذكورة يف املواد من 29 اإىل 31 من القانون النموذجي. 
وعلي���ه فاإنَّ اجله���ة امل�شرتية ل تتمتَّع ب�شالحي���ة تقديرية ُمْطَلقة يف اختي���ار الطريقة البديلة التي 
���ا اإذا كانت الطريق���ة املبتغاة متاحًة يف  ًل ممَّ د اأوَّ ا ُتل���َزم بالتاأكُّ تريده���ا هي لفت���ح املناق�شة؛ واإمنَّ
الظروف التي تكتنف عملية ا�شرتاء بعينها. وت�شمل �شروط ال�شتخدام �شمانات معيَّنة �شدَّ اإ�شاءة 



ا�شتعم���ال طرائق ا�شرتاء اأق���ل تنظيمًا لتفادي ا�شتخدام املناق�ش���ة املفتوحة اأو غريها من طرائق 
ال�ش���رتاء التي َتْكُف���ُل قدرًا اأكرب من ال�شفافية واملو�شوعية والتناف����ض رغم ما ت�شتغرقه اإجراءاتها 

من وقٍت طويل.

ر  ائعة الت���ي قد تربِّ 3- واملق�ش���ود م���ن �ش���روط ال�شتخدام ه���و مراعاة خمتل���ف الظ���روف ال�شَّ
ر ا�شتخدام  ا�شتخ���دام اإحدى طرائق ال�شرتاء البديلة بعينها. فم���ن الأمثلة على ال�شروط التي تربِّ
املناق�ش���ة املح���دودة )الفق���رة )1( )اأ( من امل���ادة 29( ا�ش���رتاُء منتجات �شدي���دة التعقيد تكون 
م�ش���ادر توريدها حم���دودة. واإذا مل يكن م���ن املمكن اأو م���ن املنا�شب و�شع و�ش���ٍف كامل )ي�شمل 
املوا�شف���ات التقنية( لل�شيء مو�شوع ال�شرتاء يف بداية اإجراءات ال�شرتاء, فقد يكون من الأن�شب 
ا عندما  ا�شتخ���دام طريق���ة املناق�شة على مرحلت���ني اأو طريقة طلب اقرتاحات مقرِتن بح���وار. اأمَّ
تك���ون جوان���ب اجلودة �شديدة الأهمي���ة )وهو اأمر �شائع عن���د ا�شرتاء خدم���ات ا�شت�شارية مثاًل(, 
فيج���وز ا�شتخ���دام طل���ب القرتاحات غ���ري املق���رِتن بتفاو����ض اأو املق���رِتن مبفاو�ش���ات متعاِقبة. 
وي�شل���ح التفاو����ض التناف�ش���ي لعمليات ال�ش���رتاء التي له���ا عالقة بامل�شال���ح الأمني���ة الأ�شا�شية 
للدول���ة امل�شرتع���ة وبحالت احلاج���ة العاجل���ة؛ يف حني ل ميكن تربي���ر اللج���وء اإىل ال�شرتاء من 
م�ش���در واح���د اإلَّ بن���اًء عل���ى الأ�شب���اب املو�شوعي���ة امل�ش���رودة )مثاًل يف ح���الت الط���وارئ اأو يف 
د واحد قادر عل���ى تلبي���ة احتياجات اجله���ة امل�شرتية يف   احل���الت الت���ي ل يوجد فيه���ا �شوى م���ورِّ

�شوق بعينه(.

4- وَت���رُد الإر�شادات املتعلقة ب�شروط ا�شتخ���دام كلِّ طريقة من طرائق ال�شرتاء البديلة مبوجب 
القان���ون النموذج���ي يف التعلي���ق على اإج���راءات كلِّ طريقة م���ن طرائق ال�ش���رتاء؛ وت�شمل �شرحًا 
ر  دة التي تربِّ ل�ش���روط ا�شتخدام كلِّ طريقة على حدة. كما تتناول الإر�شادات بع�ض الظروف املحدَّ
ر  ا�شتخ���دام كلِّ طريقة من الطرائق وكذل���ك تفا�شيل الإجراءات املتعلقة به���ا )التي ميكن اأْن توؤثِّ
ه���ي نف�شها على اختيار طريق���ة ال�شرتاء(. وتبنيِّ �شروط ال�شتخدام ما اإذا كانت طريقة اأو تقنية 
د ما اإذا كانت الطريقة  نة؛ اإلَّ اأنَّ هذه ال�شروط ل حتدِّ ا�شرتاء معيَّنة متاحًة لإجراءات ا�شرتاء معيَّ

منا�شبًة لإجراءات ال�شرتاء املعنيَّة.

م �شروط ال�شتخدام اإر�شاداٍت كاملًة ب�شاأن اختيار طريقة ال�شرتاء ل�شبب رئي�شي هو  5- ول تقدِّ
اأنَّ �شروط ا�شتخدام اأكرث من طريقة واحدة قد تنطبق يف الظروف ال�شائدة )بالإ�شافة اإىل طريقة 
املناق�ش���ة املفتوحة, املتاحة يف كل الظروف(. معنى هذا اأنَّه ل �شبيل اإىل حتديد طريقة ال�شرتاء 
د  املنا�شب���ة, اأو الأن�ش���ب, اإلَّ من خالل مراع���اة كلِّ الظروف التي تكتنف عملي���ة ال�شرتاء. ويتج�شَّ
ذل���ك يف الفق���رة )2( من املادة, التي ت�ش���رتط على اجلهة امل�شرتية اختي���ار طريقة ا�شرتاء بديلة 
تنا�ش���ب ظروف ال�شرتاء املعن���ي. وتتفاوت تلك الظروف من عملية ا�ش���رتاء اإىل اأخرى, ول بدَّ اأْن 
مة الق�سم الأوَّل, الدراية واخلربة واملهارات  تكون لدى اجلهة امل�شرتية, كما لوحظ اأعاله يف مقدِّ
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 املهني���ة الالزم���ة لختي���ار طريق���ة ال�ش���رتاء الأن�ش���ب يف الظ���روف الت���ي تكتن���ف عملية ا�شرتاء 
معيَّنة.

لته���ا بني ا�شتخ���دام املناق�شة  6- فعل���ى �شبيل املث���ال, يجب عل���ى اجلهة امل�شرتي���ة, عند مفا�شَ
ر ما اإذا كانت  املفتوح���ة اأو املناق�ش���ة على مرحلت���ني اأو طلب القرتاحات املق���رِتن بحوار, اأْن تق���رِّ
م  ���د ن�شبّيًا. فاإذا كان���ت ترغب يف التحكُّ ���م يف احلل التقن ���ي عند �شراء �شيء معقَّ ترغ���ب يف التحكُّ
ها ترغُب اأي�شًا يف تدقيق الأو�شاف واملوا�شفات التقنية ال�شادرة يف بداية الإجراءات من اأجل  لكنَّ
هج الأن�شُب هو اإجراءات  دين اأو املقاولني, فقد يكون النَّ بل���وغ احل���ل الأف�شل عرب مناق�شات مع املورِّ
املناق�ش���ة على مرحلتني ل اإجراءات املناق�شة املفتوحة. )قد ُي�شتعان اأي�شًا بخربة ا�شت�شارية قبل 
ر  ا اإذا تعذَّ اإجراءات املناق�شة على مرحلتني بهدف اإعداد الو�شف الأوَّيل واملوا�شفات التقنية(. اأمَّ
ذ, فمن الأن�شب  م فيه غري حمبَّ م يف احلل التقن ي, اأو اإذا راأت اأنَّ التحكُّ على اجلهة امل�شرتية التحكُّ
ا�شتخ���دام طريقة طل���ب القرتاحات املق���رِتن بحوار. وُيرت���اأى على العموم اأنَّ اخل���ربات الالزمة 
ل�شتخ���دام طريق���ة طل���ب القرتاحات املقرِتن بح���وار, وهي الق���درة على تقيي���م خمتلف احللول 
ور�شده���ا وعلى اإج���راء حوار ب�شاأن ال�شروط التقنية والتجاري���ة مبا فيها ال�شعر, تتجاوز اخلربات 

الالزمة ل�شتخدام طريقة املناق�شة على مرحلتني.

7- وبالإ�شاف���ة اإىل ذل���ك, ت�شرتط الفق���رة )2( من املادة على اجلهة امل�شرتية ب���اأْن "ت�شعى اإىل 
زي���ادة التناف�ض اإىل اأق�شى م���دى ممكن عملّيًا" عند اختيارها طريق���ة ال�شرتاء. وبعبارة اأخرى, 
ع عل���ى التناف�ض اإىل اأق�شى ح���دٍّ وعلى اأو�شع نط���اق ممكن يف ظلِّ  ف���اإنَّ القان���ون النموذج���ي ي�شجِّ
ًل, تف�شيل اللتما�ض  ���ة. واملق�شود بالتناف�ض يف هذا ال�شياق ه���و, اأوَّ ظ���روف عملية ال�شرتاء املعنيَّ
دي���ن واملقاولني اإىل اأق�شى  الع���ام غري املحدود من اأجل زيادة ع���دد من ُيحتَمل م�شاركته من املورِّ
ي الإجراءات اإىل تقييد ع���دد امل�شاركني بحيث يقلُّ عن العدد الالزم  ؛ و, ثاني���ًا, �شمان األَّ توؤدِّ ح���دٍّ

ل�شمان تناُف�شهم تناُف�شًا حقيقّيًا.

د طريقة ال�شرتاء الأن�شب من بني الطرائق  8- وا�شرتاط التناف�ض اإىل اأق�شى حدٍّ هو الذي يحدِّ
املتاحة يف بع�ض احلالت. ففي حالت احلاجة العاجلة التي تعقُب كارثة طبيعية اأو كارثة مماثلة, 
هن���اك طريقت���ان متاحتان مبوجب القان���ون النموذجي, هم���ا التفاو�ض التناف�ش���ي وال�شرتاء من 
م�شدر واحد. وتكاد تكون �شروط ا�شتخدام هاتني الطريقتني متطابقًة, فهي ت�شري يف اأوىل هاتني 
الطريقت���ني اإىل وج���ود حاجة "عاجلة" ويف الثاني���ة اإىل وجود حاجة "عاجلة ق�ش���وى" اإىل ال�شيء 
ر عملّيًا يف كلتا احلالتني, ب�شبب تلك احلاجة  مو�ش���وع ال�شرتاء نتيجًة لوقوع الكارثة, على اأْن يتعذَّ
العاجل���ة, ا�شتخ���داُم اإجراءات املناق�ش���ة املفتوحة اأو اأيِّ طريقة ا�شرتاء اأخ���رى نظرًا للوقت الذي 
ت�شتغرقه. ورغم ما ُيعتقد من اأنَّ طريقت ْي التفاو�ض التناف�شي وال�شرتاء من م�شدر واحد تتيحان 
ق���درًا اأق���ل من التناف�ض )وكذلك م���ن املو�شوعية وال�شفافية( مقارنًة بطرائ���ق ال�شرتاء الأخرى, 
فمن الوا�شح اأنَّ هناك قدرًا ما من التناف�ض يف التفاو�ض التناف�شي, يف حني اأنَّه يكاد يكون منعدمًا 



يف ال�شرتاء من م�شدر واحد. ولهذا ال�شبب, ل ميكن تربير ا�شتخدام ال�شرتاء من م�شدر واحد 
اإلَّ اإذا كان���ت هناك درجة ق�شوى من ال�شتعجال, مثل الحتياجات التي تن�شاأ مبا�شرًة بعد حدوث 
ا الحتياجات  ك���وارث )احلاجة العاجلة مث���اًل اإىل مياه نظيفة وغذاء وماأوى وخدمات طبي���ة(. اأمَّ
الأخ���رى, التي ق���د تكون هي الأخرى من النتائ���ج املبا�شرة للكوارث, فلي�شت عل���ى الدرجة نف�شها 
من ال�شتعجال مبا ُيتيح ا�شتخدام التفاو�ض التناف�شي بدًل من ال�شرتاء من م�شدر واحد )وكلَّما 
ة الت���ي تعقُب الكارثة, قلَّ���ت احتمالت ا�شتخ���دام اأيٍّ من هات���ني الطريقتني لأنَّ هناك  طال���ت املدَّ
متَّ�شع���ًا من الوقت ل�شتخدام طرائ���ق اأخرى(. وُتناَق�ض يف الإر�ش���ادات املتعلقة بهاتني الطريقتني 
تل���ك امل�شاألة والتدابري الأخ���رى التي ميكن اتِّخاذها من اأجل احلدِّ م���ن املخاطر التي تطرحانها؛ 
كما ي�شلَّط ال�شوء يف الإر�شادات املتعلقة بالتفاقات الإطارية على ا�شتخدام هذه التقنية باعتبارها 

و�شيلة تخطيط ملواجهة الطوارئ.

���د الفق���رة )3( من املادة �ش���رورة تربير اللج���وء اإىل طرائق ا�شرتاء بديل���ة اإْذ ت�شرتط  9- وتوؤكِّ
ر  باأْن ُي���دَرج يف �شج���ل اإجراءات ال�شرتاء بي���اٌن بالأ�شباب والظ���روف التي ا�شتن���دت اإليها. ويتكرَّ
ب  جل �شرطًا اأ�شا�شّيًا يف تعقُّ ال�ش���رط نف�شه يف الفقرة )1( )ه( من املادة 25. وُتَعدُّ قيود هذا ال�شِّ

القرارات املعنيَّة ومراقبتها ح�شب القت�شاء.

املواد من 29 اإىل 32: �سروط ا�ستخدام طرائق ال�سرتاء وتقنياته

َت���رُد التعليقات على �شروط ا�شتخ���دام كلِّ طريقة وتقنية ا�شرتاء على ح���دة �شمن التعليقات على 
اإجراءات كلِّ واحدة من تلك الطرائق والتقنيات, اأْي يف املوا�شع التالية:

)اأ( املناق�سة املفتوحة؛
)ب(  املناق�سة املحدودة؛

)ج(   طلب عرو�ص الأ�سعار؛
)د(    طلب القرتاحات غري املقرِتن بتفاو�ص؛

)ه(   املناق�سة على مرحلتني؛
)و(    طلب القرتاحات املقرِتن بحوار؛

)ز(    طلب القرتاحات املقرِتن مبفاو�سات متعاقبة؛
)ح(   التفاو�ص التناف�سي؛

)ط(  املناق�سة الإلكرتونية؛
)ي(   ال�سرتاء من م�سدر واحد؛

)ك(  التفاقات الإطارية.
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الق�سم الثاين- اللتما�ص والإ�سعارات بال�سرتاء

مة األف- مقدِّ

�ص 1- ملخَّ

1- يبنيِّ الق�شم الثاين من الف�شل الثاين, الذي ي�شمل املواد 33 و34 و35 من القانون النموذجي, 
���م اللتما�ض يف جميع طرائق ال�ش���رتاء مبوجب هذا القان���ون. وين�ضُّ القانون  القواع���د التي تنظِّ
النموذج���ي على اللتما�ض العام غري املح���دود كقاعدة عامة. وُي�شرتط هذا النوع من اللتما�ض يف 
الف�ش���ل الثالث بخ�شو�ض املناق�شة املفتوحة, ويف امل���ادة 48 بخ�شو�ض املناق�شة على مرحلتني, 
ويف الف�ش���ل ال�شاد�ض بخ�شو�ض املناق�شة الإلكرتونية, ويف الف�ش���ل ال�شابع بخ�شو�ض التفاقات 
الإطاري���ة. وهو اأي�شًا القاع���دة املفرت�شة يف طرائق ال�شرتاء التي ُتطل���ب فيها اقرتاحات مبوجب 
امل���واد 47 و49 و50. ويف طرائ���ق ال�شرتاء الأخرى )املناق�شة املح���دودة مبوجب املادة 45 وطلب 
عرو����ض الأ�شعار مبوجب امل���ادة 46 والتفاو�ض التناف�شي مبوجب امل���ادة 51 وال�شرتاء من م�شدر 
دين اأو  واح���د مبوجب املادة 52(, يعت���رب اللتما�ض املبا�شر, وهو اإ�شدار دع���وة للم�شاركة اإىل املورِّ
دهم اجلهة امل�شرتية, خا�شيًة مالزمًة لتلك الطرائق. بيد اأنَّ التعليق على كلِّ  املقاول���ني الذين حتدِّ
الني  طريقة من طرائق ال�شرتاء على حدة يبنيِّ ال�شمانات الكفيلة بتحقيق امل�شاركة والتناف�ض الفعَّ

يف عملية ال�شرتاء.

 2- اعتبارات ال�سيا�سة العامة املتعلقة بال�سرتاع وامل�سائل
 املت�سلة بالتنفيذ وال�ستخدام

2- ترتب���ط امل�شائ���ل املت�شل���ة بتنفيذ اأح���كام اللتما�ض وا�شتخدامه���ا ارتباطًا ع�شوّي���ًا بامل�شائل 
املطروح���ة بهذا ال�شاأن على م�شت���وى ال�شيا�شة العامة, لأنَّ ال�ش���رط الأ�شا�شي للتنفيذ وال�شتخدام 
ل مل�شائل ال�شيا�شة العامة وكيفية حتديدها لعنا�شر ال�شالحية  الني هو ال�شرح الوا�شح واملف�شَّ الفعَّ
ق مل�شاألت ْي  لة لتِّخاذ القرارات املتعلقة بطريقة اللتما�ض. لذا فاإنَّ هذا الق�شم يتطرَّ التقديرية املخوَّ

اعتبارات ال�شيا�شة العامة وامل�شائل املت�شلة بالتنفيذ وال�شتخدام.

3- والقاع���دة العام���ة يف القان���ون النموذج���ي ه���ي اللتما�ض العام غ���ري املح���دود, اأْي الإعالن 
ع���ن الدع���وة اإىل امل�شارك���ة يف ال�ش���رتاء, واإ�ش���دار وثائق اللتما�ض ل���كلِّ املجيبني ع���ن الإعالن, 
اأو عرو�ش���ًا  م���ون عط���اءات  يقدِّ الذي���ن  واملقاول���ني  دي���ن  املورِّ وعرو����ض  موؤه���الت   والنظ���ر يف 

اأخرى.
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ل جانب من جوانب اللتما�ض العام غري املحدود )انظر  فافية والتناف�ض, فاإنَّ اأوَّ 4- وتعزي���زًا لل�شَّ
مثاًل الفقرة )1( من املادة 33( هو تنفيذ احلدِّ الأدنى من اإجراءات الإعالن للتما�ض عطاءات اأو 
اٍل من التناف�ض. وتتطلَّب هذه  غريه���ا من العرو�ض من عدٍد من اجلهات يكف���ي ل�شمان م�شتوًى فعَّ
الإج���راءات الإعالن عن الدعوة اإىل تقدمي عطاءات اأو غريها من العرو�ض يف من�شور ُيذكر ا�شمه 
يف لوائح ال�شرتاء. وال�شبب يف حتديد ا�شم املن�شور يف لوائح ال�شرتاء ل يف القانون النموذجي هو 
ي املرونة يف حال تغريُّ الإجراءات يف دولة م�شرتعة ما واإتاحة م�شدر ر�شمي للمعلومات املتعلقة  توخِّ
بال�شرتاء, وكذلك ل�شمان احلياد التكنولوجي بتفادي الإ�شارة اإىل من�شور يتطلَّب ا�شتعمال و�شيلة 
ا ُترتك لتقدير الدول امل�شرتعة.  م القانون النموذجي و�شائل الن�شر وو�شائطه, واإمنَّ معيَّنة. ول ينظِّ
وقد تكون هذه الو�شائط ورقيًة اأو اإلكرتونيًة اأو مزيجًا منهما, وهو مو�شوع مناق�شة اأكرث اإ�شهابًا يف 

التعليق على املادة 5.

5- وباعتب���ار الهدف من القان���ون النموذجي, اأْي تعزيز وت�شجي���ع امل�شاركة الدولية يف اإجراءات 
ال�ش���رتاء, فاإنَّ اجلانب الثاين من جوان���ب اللتما�ض العام غري املحدود هو ن�شر الدعوة يف و�شائل 
ع دولّيًا. واله���دف من هذه الإج���راءات هو كفالة  الإع���الم الدولي���ة كذل���ك, اأْي الو�شائل التي ت���وزَّ
دين واملقاولني الدولية وت�شتوعبها. ويف هذا ال�شدد,  اإ�ش���دار الدعوة بحيث ت�شل اإىل اأو�شاط املورِّ
ا املق�شود �شمنّي���ًا من الأحكام ا�ش���رتاُط �شياغة  ���ة لغة بعينه���ا, واإمنَّ ل ُي�ش���رتط ن�ش���ر الدعوة باأيَّ
دين اأو املقاولني املحتملني يف �شياق عملية ال�شرتاء املعنيَّة. غري اأنَّ  املن�شور بلغة يفهمها جميع املورِّ
دة الأطراف ت�شمل, كما لوحظ يف التعليق على املادة 13,  �ش���روط بع�ض امل�شارف الإمنائية املتع���دِّ
�ش���رورة ن�شر الدعوة بلغة �شائعة ال�شتخ���دام يف التجارة الدولية, وهو ما قد يعني عملّيًا ا�شتعمال 
اللغة الإنكليزية. وَترُد اأحكام مماثلة يف اتفاق منظمة التجارة العاملية املتعلق بال�شرتاء احلكومي 
ة لتحقيق  )انظ���ر الفقـــرة )8( من اجلـــزء الأوَّل من هذا الدليل( وهي تعترب م���ن ال�شمانات املهمَّ
باع ال�شروط التي تفر�شها  ال�شفافية والتناف�ض. وقد يتعنيَّ على الدول امل�شرتعة النظر يف �شرورة اتِّ
���ة �شروط تفر�شها جهات مانحة, عن���د اعتماد الأحكام  ���ة اتفاق���ات دولية تكون طرفًا فيها اأو اأيَّ اأيَّ

املتعلقة باللتما�ض.

لهما يتعلَّق  6- وهن���اك ا�شتثن���اءان من هذه القاع���دة العامة فيما يتعلَّ���ق بن�شر الدعوة دولّي���ًا؛ اأوَّ
بعملي���ات ال�شرتاء التي تق���وم بها اجلهة امل�شرتية عل���ى ال�شعيد املحلي, وثانيهم���ا يتعلَّق بحالت 
دين اأو املقاولني الأجانب  ال�شرتاء التي ترى اجلهة امل�شرتية اأنَّها لن تثري على الأرجح اهتمام املورِّ
ِدَر التما�شًا دولّيًا يف هاتني احلالتني,  ب�شب���ب تدينِّ قيمتها. ويجوز للجهة امل�شرتي���ة مع ذلك اأْن ُت�شْ
دون اأو املقاولون الأجان���ب يف امل�شاركة )بعد روؤيتهم  ا اإذا رغب املورِّ ه���ا غري ملزمة بذل���ك؛ اأمَّ ولكنَّ

لإعالن على الإنرتنت مثاًل(, فينبغي ال�شماح لهم بذلك.
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م���ن  امل���ادة 8  مبوج���ب  فال يج���وز,  املحل���ي,  ال�ش���رتاء  اأْي  ل,  الأوَّ ال�شتثن���اء  ���ا  7- فاأمَّ
م���ن  اأخ���رى  اأح���كام  يف  اأو  ال�ش���رتاء  لوائ���ح  يف  دة  حم���دَّ اإلَّ لأ�شب���اب  النموذج���ي,  القان���ون 
ال�شتثن���اء  ���ا  واأمَّ املذكـــورة(.  املـــادة  علـــى  التعليـــق  كذل���ك  )انظ���ر  امل�شرتع���ة  الدول���ة  قان���ون 
���ف اأ�شا�ش���ًا عل���ى تقدي���ر اجله���ة امل�شرتي���ة. انظر  الث���اين, اأْي ال�ش���رتاء املت���دينِّ القيم���ة, فيتوقَّ
مـــة  كذل���ك ب�ش���اأن ح���دود ال�ش���رتاء املنخف����ض القيم���ة التعلي���ق عل���ى ه���ذا املو�ش���وع يف مقدِّ

الف�سل الأوَّل.

8- وين�ضُّ القانون النموذجي على احلدِّ الأدنى من �شروط الن�شر. ويجوز اأن ُي�شرَتط اأي�شًا على 
اجله���ات امل�شرتية يف لوائح ال�ش���رتاء اأْن تن�شر الدعوة اإىل تقدمي عط���اءات بو�شائل اأخرى ت�شمح 
���الع على اإجراءات ال�شرتاء. وق���د ت�شمل هذه الو�شائل,  دين واملقاولني بالطِّ لع���دٍد كب���رٍي من املورِّ
مث���اًل, ن�شر الدع���وة على لوحات اإعالن ر�شمية اأو يف ن�شرات العق���ود وتعميمها على غرف التجارة 
والبعث���ات التجارية الأجنبية يف البلد الذي تنتمي اإليه اجله���ة امل�شرتية وعلى بعثات جتارية خارج 
ه���ذا البل���د. ويف ح���ال ا�شتخدام اجله���ة امل�شرتي���ة و�شائل اإلكرتوني���ة لالإع���الن والت�شال, ميكن 
ت�شم���ني الدعوة و�شلًة �شبكي���ًة اإىل وثائق اللتما�ض نف�شها, وهو نهج ثبتت جدواه من حيث الكفاءة 

وال�شفافية.

ا هي  ���ق اأحكام املادة 33 ب�شاأن اللتما�ض العام غري املحدود على التاأهيل الأوَّيل, واإمنَّ 9- ول ُتطبَّ
م�شاأل���ة �شكلية فح�شب, لأنَّ امل���ادة 18 املتعلقة باإجراءات التاأهيل الأوَّيل ت�ش���ري مرارًا وتكرارًا اإىل 
يغة نف�شها قدر الإم���كان )انظر التعليق علـــى املادة 18(.  �ش���روط ه���ذا النوع من اللتما����ض بال�شِّ
دي���ن واملقاولني الذين قد  وبذل���ك ُيْكَفُل و�ش���ول الدعوة اإىل عدٍد كبرٍي م���ن الأو�شاط الدولية للمورِّ
هم الأمر عندما يتعلَّق الأمر بالتاأهيل الأوَّيل اأي�شًا, على غرار ما يحدث يف اللتما�ض العام غري  يهمُّ
املحدود. غري اأنَّ ا�شتبعاد اإجراءات التاأهيل الأوَّيل من تطبيق املادة 33 يعك�ض كون اللتما�ض الذي 
ت�شبقه اإجراءات التاأهيل الأوَّيل يتَّبع منطًا مغايرًا, اإْذ يوؤخذ بتلك الإجراءات يف الدعوة اإىل تقدمي 
لّيًا,  لني تاأهياًل اأوَّ دين اأو املقاولني املوؤهَّ ه ح�شرًا اإىل املورِّ عطاءات اأو عرو�ض اأخرى, وهي دعوة توجَّ

مبوجب اأحكام املادة 18.

مـــة الق�ســـم الثـــاين, يعترب اللتما����ض املبا�شر خا�شي���ًة مالزمًة لبع�ض  10- وكما لوح���ظ يف مقدِّ
ا يف طرائق ال�شرتاء التي ل يكون فيها كذلك, فقد تدعو اإليه احلاجة يف ظلِّ  طرائق ال�شرتاء؛ اأمَّ
ية. ويعرتف القانون  دة يف عملية ال�شرتاء, مثل احلاجة اإىل حماية املعلوم���ات ال�شرِّ ظ���روف حم���دَّ
ة  النموذج���ي به���ذه الختالفات يف املادتني 34 و35. كم���ا اأنَّه ين�ضُّ على اللتما����ض املبا�شر يف عدَّ
طرائ���ق لال�ش���رتاء, اأْي عندما يك���ون ال�شيء مو�شوع ال�ش���رتاء غري متاح, ب�شب���ب طبيعته العالية 
دين اأو املقاول���ني )يف املناق�شة  دي���دة التعقي���د, اإلَّ لدى عدٍد حم���دوٍد من املورِّ ����ض اأو ال�شَّ التخ�شُّ
املح���دودة وطل���ب القرتاح���ات مبوجب الفق���رة )1( )اأ( م���ن امل���ادة 34 والفق���رة )2( )اأ( من 



املادة 35, تباعًا(؛ وعندما يكون الوقت والتكلفة الالزمان لفح�ض وتقييم عدٍد كبرٍي من العطاءات 
مة الأخرى غري متنا�شبني مع قيمة ال�شيء امل���راد �شراوؤه )يف املناف�شة املحدودة  اأو العرو����ض املقدَّ
وطل���ب القرتاحات مبوج���ب الفقرة )1( )ب( من امل���ادة 34 والفق���رة )2( )ب( من املادة 35, 
ية مبوجب الفقرة )2( )ج( من  تباع���ًا(؛ ويف اإجراءات طلب القرتاحات املتعلقة باملعلومات ال�شرِّ
امل���ادة 35؛ ويف طلب عرو�ض الأ�شعار مبوجب الفقرة )2( من امل���ادة 34؛ ويف التفاو�ض التناف�شي 
مبوج���ب الفق���رة )3( من امل���ادة 34؛ ويف ال�ش���رتاء من م�شدر واح���د مبوجب الفق���رة )4( من 
املادة 34. ويف جميع احلالت, فيما عدا طلب عرو�ض الأ�شعار والتفاو�ض التناف�شي وال�شرتاء من 
م�شدر واحد يف حالت احلاجة العاجلة, ينبغي اأْن ي�شبق اللتما�َض املبا�شر اإ�شعاٌر بال�شرتاء, كما 

فافية يف هذه العملية. يًا لل�شَّ ح اأدناه, توخِّ هو مو�شَّ

ل���ة يف تعزيز  11- ومب���ا اأنَّ اللتما����ض املبا�ش���ر يع���وق بل���وغ اأه���داف القان���ون النموذج���ي املتمثِّ
دي���ن واملقاول���ني املفتوحة يف اإج���راءات ال�ش���رتاء وتعزي���ز التناف�ض فيما  وت�شجي���ع م�شارك���ة املورِّ
بينه���م, ي�ش���رتط القان���ون النموذجي على اجلهة امل�شرتي���ة اأْن تدرج يف �شجل اإج���راءات ال�شرتاء 
بي���ان الأ�شب���اب والظ���روف الت���ي ا�شتن���دت اإليها يف ت�شوي���غ ا�شتخ���دام طريقة اللتما����ض املبا�شر 
يف اإجراءات طل���ب القرتاحات )انظر, مثاًل, الفقرة )3( من امل���ادة 35(. وعالوًة على ا�شرتاط 
يًا  الإ�شع���ار امل�شب���ق بال�ش���رتاء, وه���و مو�ش���وع مناق�ش���ة فيم���ا بعد, فق���د اأُدرج ه���ذا احلك���م توخِّ
فافي���ة وامل�شاءل���ة عند ا�شتخ���دام طريقة اللتما����ض املبا�شر. ويف حال تك���رار عملية ال�شرتاء  لل�شَّ
اأو اإجرائه���ا يف �ش���وق ع���ايل الرتكيز, وجب اإجراء تقيي���م لإمكانية حدوث تواطوؤ قب���ل اتِّخاذ قرار 
با�شتخ���دام اللتما�ض املبا�ش���ر )اأْي يف بداية الإجراءات(, وت�شجيل ذل���ك التقييم, على اأْن يو�شع 
 يف العتب���ار اإمكاني���ة ا�شت���داد املناف�شة حتى يف الأ�ش���واق العالية الرتكيز حيث يع���رف امل�شاركون 

بع�شهم البع�ض.

الإ�شعار امل�شبق بال�شرتاء

���ع الفق���رة )5( من امل���ادة 34 والفق���رة )4( من امل���ادة 35 على امل�شاءل���ة وال�شفافية  12- ت�شجِّ
فيم���ا يتعلَّ���ق بق���رار ا�شتخدام املناق�ش���ة املح���دودة والتفاو����ض التناف�شي وال�ش���رتاء من م�شدر 
واح���د واللتما����ض املبا�ش���ر يف اإج���راءات طل���ب القرتاح���ات ع���ن طري���ق ا�ش���رتاط ن�ش���ر اإ�شعار 
دها الدولة امل�شرتعة يف لوائ���ح ال�شرتاء لديها. وللقاعدة  بال�ش���رتاء يف و�شائل الإع���الم التي حتدِّ
)ذات التطبي���ق الع���ام( ال���واردة يف الفق���رة )3( م���ن امل���ادة 28 والفق���رة )3( م���ن امل���ادة 35 
اأهميُته���ا اأي�ش���ًا يف ه���ذا ال�شدد مقرتن���ًة باأحكام الفق���رة )1( )ه( من امل���ادة 25, التي ت�شرتط 
عل���ى اجله���ة امل�شرتي���ة اأْن ت���درج يف �شجل اإج���راءات ال�ش���رتاء بيان���ًا بالأ�شباب والظ���روف التي 
 ا�شتن���دت اإليه���ا لت�شوي���غ اختي���ار طريقة ال�ش���رتاء املعنيَّة واللتما����ض املبا�شر يف اإج���راءات طلب

القرتاحات.
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الإ�شع���ار  ولذا فاإنَّ ه���ذا  املبا�ش���ر.  اللتما����ض  قب���ل  اإ�شع���ار  ن�ش���ر  الأح���كام  13- وتقت�ش���ي 
يختل���ف ع���ن الإ�شع���ار العلن ي ال���ذي ت�شرتط���ه امل���ادة 23 م���ن القان���ون النموذجي باإر�ش���اء عقد 
اب���ق ب�ش���اأن و�شائ���ل الن�شر   ا�ش���رتاء اأو اتف���اق اإط���اري )انظ���ر املناق�ش���ة ال���واردة يف الق�ش���م ال�شَّ

وو�شائطه(.

14- واملعلومات املراد ن�شرها يف الإ�شعار امل�شبق بال�شرتاء هي احلدُّ الأدنى الالزم ل�شمان رقابة 
دين اأو املقاولني املغبونني مبوجب الف�شل الثامن من  الة واإتاحة اإمكانية العرتا�ض للمورِّ عام���ة فعَّ
ر العرتا�ض  د اأو مقاِول مت�شرِّ القان���ون النموذجي. وُيذكر على وجه اخل�شو����ض اأنَّه يجوز لأيِّ مورِّ
عل���ى طريقة ال�ش���رتاء املختارة اإذا ُاخِتري ال�شرتاء من م�شدر واح���د اأو املناق�شة املحدودة مثاًل 
دين اأو املقاولني يف ال�شوق من  ن���ة من املورِّ د اأو مقاِول معنيَّ اأو جمموعة معيَّ عل���ى اأ�شا�ض وجود مورِّ
دين اأو مقاولني اآخرين ي�شتطيعون  القادري���ن على توريد ال�شيء مو�شوع ال�شرتاء. ويج���وز لأيِّ مورِّ
ة بعملية ال�شرتاء, اأن يعرت�شوا على ا�شتخدام  توريد ال�شيء ذاته مو�شوع ال�شرتاء, يف ال�شوق املعنيَّ
طريقة ال�شرتاء بال�شتناد اإىل املعلومات الواردة يف الإ�شعار بال�شرتاء. وميكنهم, مبوجب الف�شل 
الثام���ن, اأْن يعرت�شوا قبل حلول املوع���د النهائي لتقدمي العطاءات, وقد ُتعلَّ���ق اإجراءات ال�شرتاء 
ي اإىل �شرٍر �شديد  نتيج���ًة لذل���ك. و�شعي���ًا اإىل اجتناب العرتا�ش���ات الكيدية التي ميك���ن اأْن ت���وؤدِّ
د اأو املقاِول املعرِت�ض, مثلما َيرُد يف التعليق على الف�شل  م يف اآخر حلظة, فاإنَّ على املورِّ عندما ُتقدَّ
رت بالفع���ل يف الوقت املعني حتديدًا. فقد  ر اأو اأنَّها ت�شرَّ الثام���ن, اأْن يثبت اأنَّ م�شاحله ق���د تت�شرَّ
ته الفعلية يف امل�شاركة يف ظلِّ الظروف املذكورة اأعاله  د اأو املقاِول مثاًل اإىل اأْن يثبت نيَّ ي�شطرُّ املورِّ

)بتقدميه م�شروع عطاء اأو عر�شًا اآخر مثاًل(.

15- ول غن���ى, ملكافح���ة الف�ش���اد وحتقيق ال�شفافي���ة, عن ا�ش���رتاط الإ�شعار امل�شب���ق بال�شرتاء 
يف ح���الت املناق�شة املح���دودة وطلب القرتاح���ات والتفاو����ض التناف�شي وال�ش���رتاء من م�شدر 
دي���ن اأو املقاول���ني  ���ن ه���ذا ال�ش���رط املورِّ واح���د. فبالإ�شاف���ة اإىل اأح���كام الف�ش���ل الثام���ن, ميكِّ
املغبون���ني م���ن ال�شع���ي اإىل النت�شاف يف بداية عملي���ة ال�شرتاء بدًل من القي���ام بذلك يف مرحلة 
ر اأو تكون تكاليف���ه باهظ���ًة على اجلمه���ور وبذلك ر فيه���ا التعوي�ض ع���ن ال�ش���رَّ  لحق���ة ق���د يتع���ذَّ

تقلُّ �ُشُبل النت�شاف.

16- ول ينطبق �شرط ن�شر الإ�شعار امل�شبق بال�شرتاء على اإجراءات طلب عرو�ض الأ�شعار ب�شبب 
د ا�شتخدام تل���ك الطريقة للغاية, وهو م���ا يعني تقييد اأيِّ ا�شتخ���دام للطريقة  ال�ش���روط الت���ي تقيِّ
املذك���ورة ا�شتخدامًا مفرطًا اأو يف غري حملِّه. كما ل ينطبق ه���ذا ال�شرط على التفاو�ض التناف�شي 
وال�ش���رتاء م���ن م�ش���در واحد, عندم���ا ُت�شتخَدم هات���ان الطريقت���ان يف حالت احلاج���ة العاجلة 
اأو ح���الت احلاجة العاجلة الق�شوى ب�شب���ب وقوع كوارث )مثاًل مبوجب �شروط ا�شتخدام طريقت ي 
ال�شرتاء هات���ني وفقًا لأحكام الفقرة )4( )اأ( من امل���ادة 30 والفقرة )5( )ب( من املادة 30(. 



وعندم���ا ُي�شرتط من حي���ث املبداأ الإ�شعار امل�شب���ق بال�شرتاء يف احلالت العادي���ة, يجوز مع ذلك 
ية(, وخا�ش���ة عندما يتعلَّق الأمر بعمليات ال�شرتاء  تطبي���ق اإعفاء مبوجب اأحكام املادة 24 )ال�شرِّ
الع عل���ى الإر�شادات املتعلقة باأح���كام القانون النموذجي  ية )لالطِّ الت���ي تك���ون املعلومات فيها �شرِّ
ية, انظ���ر املناق�شة اأعاله  ي���ة وعمليات ال�شرتاء الت���ي تكون املعلومات فيها �شرِّ ذات ال�شل���ة بال�شرِّ
مة الف�سل الأوَّل والتعليق على  ية يف اجلزء الأوَّل من ه���ذا الدليل ويف مقدِّ ب�ش���اأن املعلومات ال�شرِّ

املواد 2 و24 و25(.

باء- التعليق على كلِّ مادة على حدة

املواد من 33 اإىل 35:  اللتما�ص يف كل طريقة من طرائق ال�سرتاء

دة ب�شاأن اللتما�ض يف كلِّ طريقة من طرائق ال�شرتاء  َترُد التعليقات على ما ُيطرح من م�شائل حمدَّ
�شمن التعليقات على اإجراءات كلِّ طريقة من تلك الطرائق, اأْي يف املوا�شع التالية:

)اأ( املناق�سة املفتوحة؛
)ب(  املناق�سة املحدودة؛

)ج(   طلب عرو�ص الأ�سعار؛
)د(    طلب القرتاحات غري املقرِتن بتفاو�ص؛

)ه(   املناق�سة على مرحلتني؛
)و(    طلب القرتاحات املقرِتن بحوار؛

)ز(    طلب القرتاحات املقرِتن مبفاو�سات متعاِقبة؛
)ح(   التفاو�ص التناف�سي؛

)ط(  املناق�سة الإلكرتونية؛
)ي(   ال�سرتاء من م�سدر واحد؛

)ك(  التفاقات الإطارية.
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الف�سل الثالث-  املناق�سة املفتوحة

مة األف- مقدِّ

�ص 1- ملخَّ

1- م���ن املتع���ارف عليه اأنَّ املناق�شة املفتوح���ة هي اأكرث طرائق ال�شرتاء فعالي���ًة على العموم يف 
تعزيز اأهداف القانون النموذجي املن�شو�ض عليها يف ديباجته. لذا ين�ضُّ هذا القانون على كونها 
طريقة ال�شرتاء املفرت�شة فيما عدا احلالت املن�شو�ض عليها يف املواد 29 و30 و31 و32. وت�شمل 
دي���ن اأو املقاولني؛  م���ات الرئي�شي���ة للمناق�ش���ة املفتوح���ة اللتما�ض غري املح���دود مل�شاركة املورِّ ال�شِّ
و�شمولي���ة الأو�ش���اف واملوا�شفات ال���واردة يف وثائ���ق اللتما�ض لل�ش���يء املراد ا�ش���رتاوؤه, مبا يتيح 
دين اأو  دون واملقاولون عطاءاتهم ا�شتنادًا اإليه؛ والك�ش���ف بالكامل للمورِّ اأ�شا�ش���ًا م�شرتكًا ُيِعدُّ امل���ورِّ
املقاولني عن املعايري التي ُيعتزم ا�شتخدامها يف تقييم العطاءات واملقارنة بينها ويف اختيار العطاء 
دين اأو املقاولني فيما يتعلَّق  م الفائز؛ واحلظر التام لأيِّ مفاو�شات بني اجلهة امل�شرتية واملورِّ املق���دَّ
مب�شم���ون عطاءاتهم؛ وفتح العطاءات علنًا عند حلول املوع���د النهائي لتقدميها؛ والك�شف عن اأيِّ 
دي���ن واملقاولني اإنفاذ المتثال  اإج���راءات �شكلية م�شرَتطة لبدء نف���اذ عقد ال�شرتاء. وميكن للمورِّ
له���ذه ال�شروط, عند القت�شاء, من خ���الل اآلية العرتا�ض املن�شو�ض عليها يف الف�شل الثامن من 

القانون النموذجي.

2- وتنطب���ق الأح���كام املتعلق���ة باملناق�ش���ة املفتوحة, م���ع بع����ض ال�شتثناءات القليل���ة, مبوجب 
القانون النموذجي, على املناق�شة املح���دودة على مرحلتني واإجراءات العطاءات املتَّخذة مبوجب 
املادت���ني 45 و48 على الت���وايل. ولذلك ينبغي اأي�شًا مراعاة الإر�شادات الواردة يف هذا الق�شم عند 

تناول طرائق ال�شرتاء تلك.

2- ال�سرتاع: اعتبارات ال�سيا�سة العامة

3- ي�ش���رتط القان���ون النموذج���ي, كم���ا تبنيِّ حا�شي���ة امل���ادة 27, الن����ضَّ دائمًا عل���ى املناق�شة 
مات الرئي�شية لطريقة ال�ش���رتاء هذه, املبيَّنة يف  ا يدلُّ عل���ى اأنَّ ال�شِّ املفتوح���ة يف الت�شريع���ات, ممَّ
����ض اأعاله, َتْكُفُل تعزيز اأهداف القانون النموذجي باأكرب قدٍر من الفعالية. وبناًء على ذلك,  امللخَّ
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ى با�شرتاع جميع  �شاق بني قوانني الدولة امل�شرتع���ة, يو�شَ ة تعديالت لزمة ل�شم���ان التِّ ورهن���ًا باأيَّ
 قواع���د اللتما����ض ال���واردة يف املادة 33 ب�ش���اأن املناق�شة املفتوح���ة والإجراءات ال���واردة يف املواد 

من 36 اإىل 44.

3- امل�سائل املت�سلة بالتنفيذ وال�ستخدام

4- ينبغ���ي الرتكيز يف اللوائ���ح اأو القواعد اأو الإر�شادات ال�شادرة عن جه���از ال�شرتاء العمومي 
مات الرئي�شية املن�شو�ض  اأو اأيِّ هيئ���ة اأخ���رى ب�شاأن ا�شتخدام طريقة ال�شرتاء هذه على اأهمية ال�شِّ
بة عل���ى القاعدة املن�شو�ض عليها يف  �ض اأع���اله, وفوائد ا�شتخدامها, والآثار املرتتِّ عليه���ا يف امللخَّ
امل���ادة 28 والتي مفاده���ا اأنَّه يجب على اجله���ة امل�شرتية ا�شتخدام املناق�ش���ة املفتوحة ما مل يكن 
ى األَّ تكون تربيرات الأخذ  ر ا�شتخدام طريقة ا�شرتاء بديلة. ومن ثمَّ يتبنيَّ اأنَّ املتوخَّ هن���اك ما يربِّ

ا ال�شتثناء. بطرائق بديلة هي القاعدة واإمنَّ

5- وبالإ�شافة اإىل الإر�شادات املو�شى بها يف التعليق الوارد اأدناه على كلِّ مادة على حدة, تكت�شي 
ل اأهمية بالغة يف �شمان ا�شتخدام املناق�شة املفتوحة على  الأحكام العامة املذكورة يف الف�شل الأوَّ

ى. النحو املتوخَّ

باء- التعليق على كلِّ مادة على حدة

�سروط ا�ستخدام املناق�سة املفتوحة )الفقرة )1( من املادة 28(

لي�ض هناك اأيُّ �شرط ل�شتخدام املناق�شة املفتوحة. وتن�ضُّ الفقرة )1( من املادة 28 على اأْن تقوم 
اجله���ة امل�شرتية بال�شرتاء بوا�شط���ة املناق�شة املفتوحة, ما مل ُت�شتوف �ش���روط ا�شتخدام طريقة 
ا�ش���رتاء اأخرى واردة يف املواد من 29 اإىل 31 من القان���ون النموذجي. لذا فاإنَّ املناق�شة املفتوحة 

هي طريقة ال�شرتاء املفرت�شة وهي متاحة دائمًا لأيِّ عملية ا�شرتاء.

اللتما�ص يف املناق�سة املفتوحة )املادة 33 واملواد من 36 اإىل 39(

م املادة 33 اللتما�ض يف اإجراءات املناق�شة املفتوحة. وتعترب هذه املادة اللتما�َض الدويل  1- تنظِّ
الع���ام غ���ري املحدود مبثاب���ة قاعدة الق�ش���ور )انظر, ملزيد م���ن الإي�شاحات ب�شاأن ه���ذا املفهوم, 
التعليـــق علـــى الق�سم الثاين من الف�سل الثاين( ول توج���د اأيُّ ا�شتثناءات من ا�شرتاط اللتما�ض 
الع���ام غري املح���دود. ويف احلالت التي ت�شبق فيه���ا اإجراءاُت التاأهي���ل الأوَّيل املناق�شَة املفتوحة, 
كما ه���و جائز مبوج���ب املادة 18, َتْكُفُل تلك الإج���راءات اللتما�َض العام غري املح���دود نظرًا لأنَّها 
تتطلَّ���ب ن�شر الدعوة اإىل امل�شاركة يف اإجراءات التاأهي���ل الأوَّيل بالطريقة املن�شو�ض عليها لتوجيه 
���ى احرتام مب���داأ اللتما�ض العام غري  الدع���وة اإىل امل�شارك���ة يف املناق�ش���ة املفتوحة. وبذلك يت�شنَّ



دين اأو املقاولني  ه بعد اإجراءات التاأهيل �شوى اإىل املورِّ املحدود على الرغم من اأنَّ اللتما�ض ل يوجَّ
لّيًا. اًل اأوَّ لني تاأهُّ املوؤهَّ

2- وهن���اك ا�شتثن���اءات حم���دودة م���ن ا�ش���رتاط اللتما����ض الدويل مبوج���ب الفق���رة )4( من 
امل���ادة 33, بحي���ث تقت�ش���ر عل���ى اإج���راءات ال�ش���رتاء املحل���ي وانخفا�ض قيم���ة ال�ش���يء مو�شوع 
ح يف التعليق على الق�سم الثاين من الف�ســـل الثاين. لذا يجب يف جميع  ال�ش���رتاء, كم���ا هو مو�شَّ
احل���الت الأخرى الإعالن عن الدعوة اإىل تقدمي عط���اءات يف املن�شور املذكور يف لوائح ال�شرتاء, 
دي���ن واملقاولني يف اخلارج  الع الفعل���ي للمورِّ  وكذل���ك على ال�شعي���د الدويل يف من�ش���ور َيْكُفُل الطِّ

على الدعوة.

املادة 36-  اإجراءات التما�ض العطاءات

���ُق امل���ادة 36 اأح���كام امل���ادة 33 عل���ى اللتما����ض يف املناق�شة املفتوح���ة. وال�ش���رط الأ�شا�شي  ُتطبِّ
هو اعتب���ار اللتما����ض ال���دويل العام وغري املحدود قاع���دَة الق�شور, كما َيرُد مبزي���د من الإي�شاح 

يف التعليق الوارد اأعاله.

املادة 37-  حمتويات الدعوة اإىل تقدمي العطاءات

ن الدعوات اإىل تق���دمي العطاءات كل  وتعزي���زًا للفعالي���ة وال�شفافية, تقت�ش���ي امل���ادة 37 اأْن تت�شمَّ
نوا م���ن اأنَّ ال�شيء مو�شوع ال�شرتاء هو من نوٍع  دين اأو املقاولني لكي يتيقَّ املعلوم���ات الالزم���ة للمورِّ
ي�شتطيع���ون توف���ريه, واإْن كان كذلك, كيفية امل�شاركة يف اإج���راءات املناق�شة املفتوحة. واملعلومات 
دة هي احلدُّ الأدنى الالزم, ومن ثمَّ لي�ض فيها ما مينع اجلهة امل�شرتية من اإدراج اأيِّ معلومات  املحدَّ

اإ�شافية تراها منا�شبة.

املادة 38-  توفري وثائق اللتما�ض

دين اأو املقاول���ني باملعلومات التي يحتاجون اإليها  1- الق�ش���د م���ن وثائق اللتما�ض هو تزويد املورِّ
لإعداد عطاءاتهم, وكذلك اإعالمهم بالقواعد والإجراءات التي ُت�شريَّ اإجراءات املناق�شة املفتوحة 
دين اأو املقاولني الذين  وفقًا لها. وق���د اأُدرجت املادة 38 ل�شمان توفري وثائق اللتما�ض جلميع املورِّ
اأعرب���وا عن اهتمامه���م بامل�شاركة يف اإج���راءات املناق�ش���ة املفتوحة والذين ميتثل���ون لالإجراءات 
دتها اجلهة امل�شرتية. وينبغي اأْن تبنيَّ هذه الإجراءات وال�شروط يف الدعوة اإىل  وال�شروط التي حدَّ
تق���دمي عطاءات وفق���ًا للمادة 37, وقد ُتعن���ى مب�شائل مثل و�شيلة احل�شول عل���ى وثائق اللتما�ض, 
وامل���كان ال���ذي ميكن احل�ش���ول عليها فيه, والثم���ن الذي ينبغي دفع���ه مقابلها والو�شيل���ة والعملة 
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امل�شتعملتني يف دفع ذلك الثمن, وكذلك مب�شاألة جوهرية اأكرث من ذلك م�شار اإليها يف الفقرة )د( 
م���ن املادة 37 وهي اأنَّ امل�شاركة يف اإجراءات عملية ا�شرتاء معيَّنة قد تكون حمدودًة وفقًا للمادة 8 
دين اأو املقاولني امل�شتبعدين من امل�شاركة يف اإجراءات  )م���ع ما ي�شتتبع���ه ذلك من عدم تخويل املورِّ

ال�شرتاء حقَّ احل�شول على وثائق اللتما�ض مبوجب املادة 38(.

���ا الغر�ض م���ن اإدراج حكم بخ�شو�ض الثم���ن الذي ينبغي تقا�شيه مقاب���ل وثائق اللتما�ض  2- اأمَّ
���ده من تكاليف, على �شبي���ل املثال, لطباعة تلك  فه���و متكني اجله���ة امل�شرتية من ا�شرتداد ما تتكبَّ
دين  الوثائ���ق وتوفريه���ا, ولكْن مع اجتن���اب تقا�شي ر�شوم ُمغ���اىًل فيها بحيث ميك���ن اأْن ُتثن ي املورِّ
ل���ني عن امل�شاركة يف اإج���راءات املناق�ش���ة املفتوحة. غري اأنَّه ل يج���وز ا�شرتداد  اأو املقاول���ني املوؤهَّ
تكالي���ف اإع���داد تل���ك الوثائق )مب���ا يف ذل���ك اأتعاب اخل���رباء ال�شت�شاري���ني وتكالي���ف الإعالن( 
���دة بالفعل يف   بوا�شط���ة ه���ذا احلكم؛ ب���ل ينبغي اأْن تك���ون التكاليف مق�ش���ورًة على النفقات املتكبَّ

توفري الوثائق.

3- وَي���رُد ه���ذا احلكم يف مواد اأخرى من القان���ون النموذجي يف �شياق م�شاب���ه, ويجوز اأْن يعترب 
���دة ته���دف اإىل منع اجله���ة امل�شرتية م���ن تقا�شي مبال���غ مفرطة مقابل  اإ�ش���ارًة اإىل ممار�ش���ة جيِّ
لب ي الذي َيْنُجُم ع���ن تقا�شي هذه املبالغ على م�شاركة  وثائ���ق اللتما����ض. وينبغي اأْن يكون الأثر ال�شَّ
دي���ن اأو املقاول���ني يف عمليات ال�ش���رتاء, وخ�شو�شًا املن�ش���اآت ال�شغ���رية واملتو�شطة, وكذلك  املورِّ
دون اأو املقاول���ون يف نهاية املطاف, مو�شوع درا�شة متاأنية. ولعلَّ الدول  الأ�شع���ار التي يعر�شها املورِّ
 امل�شرتع���ة ترغ���ُب يف اإدراج حكم �شريح بهذا املعنى يف لوائح ال�ش���رتاء املن�شو�ض على اإ�شدارها 

يف املادة 4.

املادة 39-  حمتويات وثائق اللتما�ض

1- حتت���وي املادة 39 على قائمة باحلدِّ الأدنى من املعلومات الالزم اإدراجها يف وثائق اللتما�ض. 
ي احتياجات  دين واملقاولني من تقدمي عط���اءات تلبِّ ���ن ه���ذا احلدُّ الأدنى من املعلوم���ات املورِّ وميكِّ
ق من اأنَّ اجله���ة امل�شرتية ت�شتطيع اأْن تقارن بني العطاءات مبو�شوعية  اجله���ة امل�شرتية ومن التحقُّ
واإن�ش���اف. ويخ�ش���ع كثري من البنود املدرج���ة يف املادة 39 لأحكام اأخرى م���ن القانون النموذجي 
دين واملقاولني, وامل���ادة 10 املتعلقة  اأو ُيعاَل���ج فيه���ا, ومن ذلك مثاًل امل���ادة 9 ب�شاأن موؤه���الت املورِّ
بقواع���د ب�شاأن و�شف ال�شيء مو�شوع ال�شرتاء واأحكام و�شروط عقد ال�شرتاء اأو التفاق الإطاري, 
وامل���ادة 11 املتعلق���ة بقواع���د ب�شاأن معاي���ري التقييم واإجراءات���ه. ومن املفيد تع���داد البنود الالزم 
اإدراجها يف وثائق اللتما�ض يف هذه املادة, مبا يف ذلك كلُّ البنود املن�شو�ض على اإدراجها �شراحًة 
ن اجلهات امل�شرتية م���ن ا�شتخدام هذه املادة  يف موا�ش���ع اأخرى من القان���ون النموذجي, لأنَّه ميكِّ
ر مدى  باعتباره���ا "قائمًة مرجعيًة" لإعداد وثائق اللتما����ض. غري اأنَّ اجلهة امل�شرتية هي التي تقدِّ
احلاج���ة اإىل كلِّ املعلوم���ات املدرجة يف القائمة عل���ى اأ�شا�ض كلِّ حالة على ح���دة؛ فقد تكون بع�ض 



املعلوم���ات املدرج���ة يف القائمة )كما يف الفق���رات الفرعي���ة )ط( و)ي( و)ق(( غري �شرورية يف 
عمليات ال�شرتاء املحلية )انظر التعليق على املادة 8(, اأو حيث ل ُي�شمح بتقدمي عطاءات جزئية, 

كما هو احلال بالن�شبة اإىل املعلومات الواردة يف الفقرة الفرعية )ز(.

���ة فئة واحدة م���ن البنود املدرجة يف امل���ادة 39 تخ�ضُّ ال�شيء مو�ش���وع ال�شرتاء واأحكام  2- وثمَّ
عق���د ال�شرتاء و�شروطه )الفقرات الفرعية م���ن )ب( اإىل )و( و)ث((. والغر�ض من اإدراج هذه 
دي���ن اأو املقاولني املحتمل���ني مبا يكفي من معلوم���ات عن متطلَّبات  الأح���كام ه���و تزويد جميع املورِّ
دين اأو املقاول���ني, وال�شيء مو�شوع ال�ش���رتاء, واأحكام و�شروط  اجله���ة امل�شرتية فيم���ا يخ�ضُّ املورِّ
الت�شلي���م وغريها من اأحكام و�شروط عق���د ال�شرتاء )اأو التفاق الإطاري(, وهي معلومات ل غنى 
ا اإذا كانت لديهم املوؤه���الت والكفاءات والقدرات الالزمة  دي���ن اأو املقاولني للتاأكد ممَّ عنه���ا للمورِّ
ية ال�شل���ع بال�شبط مبقت�شى  لتنفي���ذ عق���د ال�شرتاء املعن���ي. ومع اأنَّ من الالزم عموم���ًا حتديد كمِّ
الفق���رة الفرعية )د(, فلي�ض بو�شع اجلهة امل�شرتية, يف حال ا�شتخدام اإجراءات املناق�شة لإر�شاء 
ية تقديري���ة و�شُي�شمح لها بالقيام  د يف م�شتهلِّ عملية ال�شرتاء �شوى كمِّ اتفاق���ات اإطارية, اأْن حت���دِّ
الع على مزيد من الإر�شادات,  بذلك مبقت�شى اأحكام الف�شل ال�شابع من القانون النموذجي )لالطِّ
���ا الإ�شارة اإىل "ا�شتمارة  انظ���ر التعليـــق على الأحـــكام ذات ال�سلة من الف�سل ال�سابع اأدناه(. واأمَّ
العق���د" الواردة يف الفقرة الفرعية )ه( فهي ترتبط بالإج���راءات ال�شكلية امل�شار اإليها يف الفقرة 
الفرعي���ة )ث( م���ن هذه املادة. فلئ���ن جاز للجهة امل�شرتي���ة, مبقت�شى الفق���رة الفرعية )ث(, اأن 
ت�شرتط حتديدًا اإبرام عقد ال�شرتاء كتابًة, فاإنَّ الفقرة الفرعية )ه( تقت�شي من اجلهة امل�شرتية 
د )قد  د بالإ�شاف���ة اإىل ذلك, اإذا اقت�شى احلال, ما اإذا كان يج���ب التوقيع على عقد موحَّ اأْن حت���دِّ
���دة ب�شاأن الت�شلي���م, وفرتة �شمان  ين����ضُّ ه���و نف�شه, عل���ى �شبيل املثال, عل���ى اأحكام و�شروط موحَّ

د ل�شداد املدفوعات, وما اإىل ذلك(. دة, وجدول زمني موحَّ موحَّ

���ا الفئة الثانية من البنود املذكورة يف القائم���ة فعبارة عن تعليمات ب�شاأن اإعداد العطاءات  3- اأمَّ
وتقدميه���ا )الفق���رات الفرعية م���ن )اأ( و)ز( حتى )ع( و)����ض(, ومن ذلك مث���اًل طريقة اإعداد 
العط���اء وم���كان تقدميه وموعده النهائي, وطريقة حتديد ثمن العط���اء(. والغر�ض من اإدراج هذه 
دين اأو املقاولني املوؤهلني اأو رف�ض عطاءاتهم  الأح���كام هو تقلي�ض اإمكانية الإ�شرار مب�شال���ح املورِّ

اء عدم الو�شوح يف كيفية اإعداد العطاءات. من جرَّ

4- ويق���رُّ القانون النموذج���ي باأنَّه, فيما يخ�ضُّ تداب���ري عمليات ال�شرتاء الت���ي ميكن تق�شيمها 
اإىل عن�شري���ن متمايزين اأو اأكرث )مثل ا�شرتاء خمتلف اأنواع اأجهزة املختربات؛ اأو ا�شرتاء حمطة 
للطاق���ة الكهرمائية مبا ي�شمل اإن�شاء �شدٍّ وتوريد مولِّد كهرباء(, لعلَّ اجلهة امل�شرتية تودُّ اأْن ت�شمح 
تها اأو بجزء اأو اأجزاء منها.  موا عطاءات تتعلَّق بعملية ال�شرتاء برمَّ دين اأو املقاولني باأن يقدِّ للمورِّ
ن ه���ذا النَّهج اجلهة امل�شرتي���ة من القت�ش���اد يف التكاليف اإىل اأق�شى ح���دٍّ باللجوء اإىل  وق���د ميكِّ
هج الذي  دين اأو املقاولني, تبعًا للنَّ ا من جمموعة من املورِّ د اأو مقاِول واحد واإمَّ ا من مورِّ ال�شرتاء اإمَّ
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يتب���نيَّ من العطاءات اأنَّه اأكرث جدوى من حيث التكلفة. كما اأنَّ ال�شماح بتقدمي عطاءات جزئية قد 
���ل اأي�شًا م�شاركة من�شاآت �شغرية ومتو�شطة قد تكون لديها املقدرة على تقدمي عطاءات ب�شاأن  ي�شهِّ
اأج���زاء معيَّنة فقط من عملي���ة ال�شرتاء. ولذلك فقد اأُدرجت الفق���رة )ز( من املادة 39 من اأجل 
ال�شم���اح بتقدمي هذه العطاءات اجلزئية وجعل مرحل���ة تقييم العطاءات على اأكرب قدٍر ممكن من 
املو�شوعي���ة وال�شفافية والكفاءة, لأنَّه ينبغي عدم ال�شماح للجهة امل�شرتية بتق�شيم عملية ال�شرتاء 

ككل كما يحلو لها اإىل عقود منف�شلة بعد تقدمي العطاءات.

5- وتتعلَّ���ق بع�ض البنود الأخرى الواردة يف املادة 39 )الفقرات الفرعية )ب( و)ج( ومن )ف( 
دين واملقاولني  د بها من موؤه���الت املورِّ اإىل )ق(( عل���ى وجه اخل�شو�ض بالطريق���ة التي يتمُّ التاأكُّ
والت���ي يت���مُّ بها اأي�شًا فح�ض العطاءات وتقييمها واملعايري الواج���ب تطبيقها يف ذلك؛ ومن ثمَّ فاإنَّ 
الإف�ش���اح عنها لزم لتحقي���ق ال�شفافية والإن�شاف يف اإجراءات املناق�ش���ة. غري اأنَّه ينبغي تقرير 
م���ا اإذا كانت املعلومات املذكورة يف الفق���رة الفرعية )ق( ذات اأهمية يف عمليات ال�شرتاء املحلية 

)انظر الفقرة )1( من هذا الق�شم(.

���ا املعلومات امل�شار اإليها يف الفقرتني الفرعيت���ني )ر( و)ت( فهي عبارة عن تطبيق مبداأ  6- واأمَّ
دين واملقاول���ني بالإطار  ال�شفافي���ة الع���ام ال���ذي ي�شتند اإلي���ه القانون النموذج���ي. فهي ُتعِل���م املورِّ
القان���وين الواج���ب تطبيقه على ال�ش���رتاء العموم���ي يف الدولة امل�شرتع���ة عمومًا, وع���ن القواعد 
ية  دة التي يجوز تطبيقها على اإجراءات ا�شرتاء معيَّنة )ما اإذا كان الأمر يتعلَّق مبعلومات �شرِّ املحدَّ
دين اأو املقاولني باإمكانية العرتا�ض وال�شتئناف ب�شاأن ما تتَّخذه  على �شبيل املثال(؛ كما ُتعِلم املورِّ
ههم على وجه اخل�شو�ض اإىل ما اإذا كان �شيتاح اإطار  اجلهة امل�شرتية من قرارات واإجراءات, فتنبِّ
نهم م���ن العرتا�ض على ما تتَّخ���ذه اجلهة امل�شرتية  د )فرتة توقُّف( ميكِّ �ض وحم���دَّ زمن���ي خم�شَّ
ا  م���ن قرارات واإجراءات فيما يتعلَّق بفح�ض العطاءات وتقييمها قبل بدء نفاذ عقد ال�شرتاء. واأمَّ
املو�ش���ع ال���ذي ميكن فيه العثور عل���ى القوانني واللوائح الواج���ب تطبيقها, امل�ش���ار اإليه يف الفقرة 
ابة حا�شوبية  الفرعية )ر(, فلي�ض الق�شد منه الإ�شارة اإىل مكان مادي, بل اإىل من�شور ر�شمي اأو بوَّ
ية للوائح وقوانني الدولة امل�شرتعة  الع عل���ى الن�شو�ض ذات احلجِّ ر�شمي���ة حيث ُيتاح للجمهور الطِّ

وحيث يتمُّ حتديث تلك الن�شو�ض بانتظام )انظر التعليق على املادة 5(.

7- ول َي���رُد يف املادة �شوى احلدِّ الأدنى من املعلومات الالزم تقدميها. ويجوز للجهة امل�شرتية اأْن 
ر اإدراج معلومات اإ�شافية. تقرِّ

8- وت�شمل كلُّ فئات البنود الواردة يف املادة 39, امل�شتكَملة بالبنود الواردة يف املادة 37 )حمتويات 
الدعوة اإىل تقدمي العطاءات(, اأحكاَم اللتما�ض و�شروَطه. ويجوز العرتا�ض على اأيٍّ منها اأو عليها 
كاملًة مبقت�شى الف�شل الثامن من القانون النموذجي قبل حلول املوعد النهائي لتقدمي العرو�ض.



اإجراءات املناق�سة املفتوحة )املواد من 40 اإىل 44(

املادة 40-  تقدمي العطاءات

فًة ومت�شاوي���ًة وعادلًة  دين واملقاول���ني معامل���ًة ُمْن�شِ 1- َتْكُف���ُل الفق���رة )1( معامل���ة جمي���ع املورِّ
دة يف  با�شرتاطه���ا اأن تك���ون كيفي���ة تقدمي العطاءات ومكان���ه وموعده النهائي �شمن البن���ود املحدَّ
ف وثائق اللتما����ض مبقت�شى امل���ادة 2 باأنَّها ت�شم���ل اأيَّ تعديالت على تلك  وثائ���ق اللتما�ض )ُتع���رَّ
الوثائ���ق(. وَي���رُد هذا ال�شرط مبزيد م���ن التف�شيل يف املادة 14 التي تتن���اول قواعد ب�شاأن طريقة 
ل الأوَّيل اأو الختيار الأوَّيل اأو تقدمي العرو�ض واملوعد النهائي لتقدميها.  ومكان تقدمي طلبات التاأهُّ
وقد اأُدرجت يف تلك املادة وكذلك يف الفقرة )3( من املادة 15 �شمانات خم�شو�شة للحالت التي 
جُت���رى فيها تعديالت على املعلومات الأ�شلي���ة ال�شادرة عن اإجراءات عملية ال�شرتاء املعنيَّة. ويف 
ي فيها تلك التعديالت اإىل جعل املعلوم���ات الأ�شلية املن�شورة منطويًة على خطاأ  احل���الت التي توؤدِّ
جوه���ري, وترتُّب اآث���ار على ذلك متاثل الآث���ار املبيَّنة يف التعليـــق على الفقرة )3( مـــن املادة 15, 
لة بالكيفية نف�شها الت���ي ُن�شرت بها املعلومات الأ�شلية عن ال�شرتاء ويف  يج���ب ن�شر املعلومات املعدَّ
ه اإ�شعار باأيِّ  املو�ش���ع نف�شه. ومبقت�شى الفقرة )5( من امل���ادة 14 والفقرة )2( من املادة 15, ُيوجَّ
تعديل للمعلومات الأ�شلية ال�شادرة ب�شاأن ال�شرتاء, مبا يف ذلك اأيُّ متديد للموعد النهائي لتقدمي 
دته اجله���ة امل�شرتية بوثائق اللتما�ض. ويجوز للجهة امل�شرتية  د اأو مقاِول زوَّ العرو����ض, اإىل كل مورِّ
لة يف نف�ض و�شيلة الإعالم التي ُن�ش���ر فيها الإعالن اأو الإ�شعار  ر ن�شر املعلوم���ات املعدَّ اأي�ش���ًا اأْن تقرِّ

الأ�شلي. )انظر كذلك التعليق على املادتني 14 و15(.

دة بخ�شو����ض �شكل وطريقة تقدمي العطاءات, تكملًة  ���ن الفقرة )2( ا�شرتاطات حمدَّ 2- وتت�شمَّ
لال�شرتاط���ات العامة بخ�شو�ض ال�شكل وو�شيلة الت�شال ال���واردة يف املادة 7 )انظر التعليق على 
عًا علي���ه, وعلى �شرورة احلفاظ على  م العطاء كتابًة وموقَّ هـــذه املـــادة(. وتن�ضُّ املادة عل���ى اأن يقدَّ
يته. وُيق�ش���د با�شرتاط تقدمي العط���اء "كتابًة" �شم���ان المتثال  موثوقيت���ه واأمن���ه و�شالمت���ه و�شرِّ
ر  ل�ش���رتاط ال�شكل الوارد يف الفق���رة )1( من املادة 7 كونه )اأْي وجوب تقدمي العطاء يف �شكل يوفِّ
الع عليه بحيث ميكن ا�شتخدامه مرجعًا فيما بعد(. وُيق�شد  ر الطِّ �شجالًّ ملحتوى املعلومات ويتي�شَّ
مون  دون اأو املقاول���ون الذين يقدِّ ف امل���ورِّ ع���ًا عليه" �شم���ان اأْن يعرِّ با�ش���رتاط تق���دمي العطاء "موقَّ
���دوا موافقتهم عل���ى حمتوى تلك العط���اءات, مبا يكفي م���ن امل�شداقية.  ته���م ويوؤكِّ عط���اءات بهويَّ
د اأو املقاِول  م من املورِّ وُيق�ش���د با�شرتاط "املوثوقية" تقدمي ما يكفي من تاأكيدات باأنَّ العطاء املقدَّ
ل منه وميكن اإرجاع م�شدره اإىل  اإىل اجله���ة امل�شرتية هو عطاء نهائ���ي وموثوق به ول ميكن التن�شُّ
, يهدف هذا ال�شرتاط, اإىل جانب ا�شرتاطْي تقدمي العطاء  مه. ومن َثمَّ د اأو املق���اِول الذي قدَّ امل���ورِّ
���ة ملمو�شة بوجود نيَّة - وطبيعة ه���ذه النيَّة - لدى ع���ًا علي���ه", اإىل �شمان تواُفر اأدلَّ  "كتاب���ًة" و"موقَّ
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موا عط���اءات باللتزام باملعلوم���ات الواردة يف تل���ك العطاءات,  دي���ن اأو املقاول���ني ال���ذي قدَّ  املورِّ
بالإ�شاف���ة اإىل احلر����ض عل���ى حفظ تل���ك الأدلَّة يف �شج���الت وكذلك بغر�ض املراقب���ة واملراجعة. 
ي���ة" �شمان ع���دم اإمكانية تغي���ري املعلومات  وُيق�ش���د با�شرتاط���ات "الأم���ن" و"ال�شالم���ة" و"ال�شرِّ
م���ة اأو اإ�شاف���ة عنا�ش���ر اإليها اأو حتريفه���ا )"الأم���ن" و"ال�شالمة"(,  ال���واردة يف العط���اءات املقدَّ
الع  د لفتحها يف جل�شة علنية واأْن يكون الطِّ الع عليها حتى يح���ني الوقت املحدَّ وع���دم اإمكانية الطِّ
دة فقط,   عليه���ا عق���ب ذل���ك مق�ش���ورًا عل���ى الأ�شخا�ض امل���اأذون له���م بذل���ك ولالأغرا�ض املح���دَّ

ية"(. ووفقًا للقواعد )"ال�شرِّ

ن���ة يف الفقرة  دون اأو املقاولون جمي���ع ال�شرتاطات املبيَّ 3- ويف النظ���ام الورق���ي, ي�شتوفي امل���ورِّ
م���وا اإىل اجلهة امل�شرتي���ة, يف مظروف خمت���وم, العطاءات اأو  ابق���ة من ه���ذا الدليل ب���اأْن يقدِّ ال�شَّ
قًة على النحو الواج���ب )واإلَّ كان من املحتمل رف�شها وقت فتح  عًة وموثَّ اأج���زاء من العط���اءات موقَّ
العط���اءات(, وباأْن حتتفظ اجلهة امل�شرتية باملظاريف املختومة من دون فتحها اإىل حني فتحها يف 
باع خمتلف املعايري  ا يف النظام غري الورقي, فيمكن ا�شتيفاء ال�شرتاطات نف�شها باتِّ جل�شة علنية. اأمَّ
ر على اأقل تقدير درجًة مماثلًة من ال�شمانات باأنَّ  والطرائ���ق ما دامت ه���ذه املعايري والطرائق توفِّ
يتها  قًة واأنَّ اأمنه���ا و�شالمتها و�شرِّ ع���ًا عليها وموثَّ مت بالفعل كتابًة وموقَّ مة ق���د ُقدِّ العط���اءات املقدَّ
حمفوظ���ة. وينبغي اأْن ت�شع لوائ���ح ال�شرتاء اأو اأيُّ لوائح اأخرى منا�شبة قواعد وا�شحة فيما يخ�ضُّ 
ال�شرتاط���ات ذات ال�شل���ة, واأْن ت�شتحدث, عن���د ال�شرورة, و�شائل مكافئ���ة وظيفّيًا ملا هو متَّبع يف 
النظام غري الورقي. وينبغي احلر�ض على عدم ربط ال�شرتاطات القانونية بحالة تطوُّر تكنولوجي 
الع  ن اأيِّ �شخ�ض من الطِّ ن���ة. فينبغي اأْن ي�شمن النظام املُ�شتخَدم, على اأقل تقدير, عدم متكُّ معيَّ
د لفتح العطاءات ر�شمّيًا.  اها اجلهة امل�شرتية قبل الوقت املحدَّ عل���ى حمتوى العطاءات بعد اأْن تتلقَّ
الع  ويج���ب اأْن ي�شمن النظ���ام كذلك اأْن يقت�شر حقُّ فتح العطاءات وقت فتحه���ا ر�شمّيًا وحقُّ الطِّ
عل���ى حمتوى العط���اءات يف مراحل لحقة م���ن اإجراءات ال�ش���رتاء على الأ�شخا����ض املاأذون لهم 
م النظام على نحٍو ي�شمح بتعقُّب م�شار  املعروفة هويَّتهم لدى النظام بو�شوح. ويجب اأي�شًا اأْن ُي�شمَّ
ي العطاءات  مة, مبا يف ذلك حتديد وقت وتاريخ تلقِّ جمي���ع العمليات ذات ال�شلة بالعط���اءات املقدَّ
ا اإذا تَّ امل�شا�ض  الع, وممَّ لع على العطاءات, ومن وقت هذا الطِّ ن اطَّ ق ممَّ حتدي���دًا دقيقًا, والتحقُّ
الع عليها غري ممكن. وينبغي اتِّخاذ تدابري منا�شبة  اأو التالُعب بالعطاءات, التي ُيفرت�ض اأنَّ الطِّ
ق من عدم اإمكانية حذف العطاءات اأو اإف�شادها اأو التاأثري فيها على اأيِّ نحو اآخر غري ماأذون  للتحقُّ
ب���ه عن���د فتحها وا�شتخدامها فيما بعد. وينبغ���ي اأْن تكون املعايري والطرائ���ق متنا�شبًة مع املخاطر 
ة براجميات حا�شوبية  املحتمل���ة. وميكن حتقيق درجة عالية م���ن املوثوقية والأمن با�شتخدام ع���دَّ
جتاري���ة خمتلفة متاحة يف فرتة زمنية معيَّنة, ولكن ذل���ك ل ينا�شب عقود ال�شرتاء القليلة القيمة 
واملخاط���ر. ولذل���ك ينبغي اأن ي�شتند اخليار اإىل حتليل مردودي���ة التكاليف. وينبغي اأي�شًا احلر�ض 
ا ه���و مطبَّق يف النظام الورقي لأنَّ تل���ك التدابري قد ُتثني  ة اأ�شدِّ ممَّ عل���ى عدم فر����ض تدابري اأمنيَّ



دين اأو املقاولني عن امل�شاركة يف عمليات ال�شرتاء يف النظام غري الورقي. ول بدَّ من معاجلة  املورِّ
الع على مناق�شة  ه���ذه امل�شائ���ل وغريها يف لوائح ال�ش���رتاء اأو يف اأيِّ لوائح منا�شبة اأخ���رى. )لالطِّ
عامة حول امل�شائل النا�شئة عن ا�شتخدام اأ�شلوب ال�شرتاء الإلكرتوين, انظر التعليق على "امل�سائل 
ل من هذا  دة النا�سئة عن اتِّباع طريقة ال�سرتاء الإلكرتوين وا�ستخدامها" يف اجلزء الأوَّ املحـــدَّ

الدليل(.

د اأو املقاِول باإي�شال ُيبنيَّ فيه تاريخ  د اجلهة امل�شرتية املورِّ 4- وتقت�شي الفقرة )2( )ب( اأن تزوِّ
ووق���ت ت�شلُّم عطائ���ه. ويف النظام الورقي, عادًة م���ا يتمُّ ذلك من خالل اإق���رار مكتوب �شادر عن 
ا يف النظام غري الورقي,  اجلهة امل�شرتية بت�شلُّم العطاء, مع ختٍم يبنيِّ يوم الت�شلُّم ووقته ومكانه. اأمَّ
فينبغي اأْن يتمَّ ذلك اآلّيًا. ويف احلالت التي ل يتيح فيها نظام ت�شلُّم العطاءات اأيَّ اإمكانية لتحديد 
ة, قد يكون من ال�ش���روري اأن يكون لدى اجلهة امل�شرتي���ة ال�شالحية التقديرية  وق���ت الت�شلُّ���م بدقَّ
م���ة بها. غري اأنَّه  ة التي ميكن ت�شجي���ل وقت ت�شلُّم العطاءات املقدَّ اإىل ح���دٍّ ما لتحدي���د درجة الدقَّ
قة يف التج���ارة الإلكرتونية,  ينبغ���ي تنظيم ه���ذه ال�شالحية بالرجوع اإىل القواع���د القانونية املطبَّ
م���ن اأجل منع ال�شط���ط و�شمان املو�شوعية. واأّي���ًا كانت طريقة ت�شجيل التاري���خ والوقت املتَّبعة يف 
عملي���ة ا�شرتاء بعينها, يج���ب الإف�شاح عنها يف م�شته���لِّ اإجراءات ال�ش���رتاء يف وثائق اللتما�ض. 
ر  ويف ظ���لِّ ه���ذه ال�شمانات, ُيفرت�ض اأن يكون اإقرار اجلهة امل�شرتي���ة بالت�شلُّم قطعّيًا. ويف حال تعذُّ
ة التي تتَّخذها اجلهة امل�شرتية  اء التدابري احلمائيَّ تقدمي عطاء ما قبل الت�شلُّم, وخ�شو�شًا من جرَّ
, وذلك تطبيقًا  ملن���ع اإتالف النظ���ام نتيجًة لت�شلُّم عطاء ما, يجب اعتبار تقدمي العطاء كاأنَّه مل يتمَّ
دين واملقاولني.  للقاع���دة العامة التي تق�ش���ي باأنَّ م�شوؤولية تق���دمي العطاءات تقع على عات���ق املورِّ
ي عطاءاتهم بوا�شطة النظام الذي ت�شتخدمه اجلهة  دون اأو املقاول���ون الذين مل يت�شنَّ تلقِّ ���ا املورِّ اأمَّ
امل�شرتي���ة, فينبغي اإعالمهم على الف���ور بوقوع هذا احلدث, وذلك لإتاحة املجال لهم عند الإمكان 
لإع���ادة تقدمي عطاءاتهم قبل انق�شاء املوعد النهائي لتقدميها. ول ُي�شمح باإعادة تقدمي اأيِّ عطاء 

بعد انق�شاء ذلك املوعد النهائي.

مة و�شالمتها  5- وتث���ري الفق���رة )2( )ج( م�شائل �شبق���ت مناق�شتها ب�شاأن اأمن العط���اءات املقدَّ
ن ا�شرتاط موثوقية العطاءات  ها, خالفًا للفقرة الفرعي���ة )2( )اأ( ‘2’, ل تت�شمَّ يته���ا. ولكنَّ و�شرِّ
)وهي م�شائل غري ذات �شلة باملو�شوع �شوى يف مرحلة تقدمي العطاءات(. وُيفرت�ض اأنَّه عند ت�شلُّم 
لني وفقًا للفقرة )2( )ب( من املادة, يكون قد تَّ  اجلهة امل�شرتية العطاء يف التاريخ والوقت امل�شجَّ

د من املوثوقية مبا يفي بالغر�ض. التاأكُّ

دين  ا من غري املمكن اجتناب وقوع اأعطال يف النُُّظم الآلية قد متنع املورِّ 6- ومن امل�شلَّم به اأنَّه رمبَّ
اأو املقاول���ني من تق���دمي عطاءاتهم قبل املوع���د النهائي. ويرتك القان���ون النموذجي معاجلة هذه 
امل�شاأل���ة للوائح ال�ش���رتاء اأو اأيِّ لوائح اأخرى منا�شبة. ومبقت�شى اأحكام الفقرة )4( من املادة 14, 
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يج���وز للجهة امل�شرتي���ة اأْن تبادر, ح�شب تقديرها املُطلق, وقبل املوع���د النهائي لتقدمي العطاءات, 
موا  دي���ن اأو املقاولني اأن يقدِّ ر على واحد اأو اأكرث من املورِّ اإىل متدي���د ذل���ك املوعد النهائ���ي اإذا تعذَّ
اء اأيِّ ظروف خارجة عن نطاق �شيطرتهم. ويف  عطاءاته���م قبل حلول ذلك املوعد النهائي من جرَّ
د اأو  ه على الف���ور اإ�شعارًا باأيِّ متديد للموعد النهائ���ي اإىل كل مورِّ تل���ك احلالة يك���ون عليها اأْن توجِّ
م���ت له اجلهة امل�شرتية وثائ���ق اللتما�ض )انظر الفقرة )5( من امل���ادة 14 من القانون  مق���اِول قدَّ
ر م���ا اإذا كان  النموذج���ي(. وم���ن َث���مَّ يكون عل���ى اجلهة امل�شرتي���ة, يف حال وق���وع عط���ل, اأْن تقرِّ
ر, يف  بامل�شتط���اع اإعادة ت�شغيل النظ���ام ب�شرعة كافية ملوا�شلة ال�شري يف عملية ال�ش���رتاء, واأْن تقرِّ
ا اإذا راأت  ح���ال اأمكن ذلك, ما اإذا كان م���ن ال�شروري متديد املوعد النهائي لتقدمي العطاءات. اأمَّ
اجله���ة امل�شرتية اأنَّ ح���دوث عطل يف النظام �شوف يح���ول دون �شريها ُقُدم���ًا يف عملية ال�شرتاء, 
ي الأعطال  ه���ا ت�شتطيع اأْن تلغي العملية واأْن تعلن عن تنظيم اإجراءات ا�شرتاء جديدة. وقد توؤدِّ فاإنَّ
اء اإهمال معيب اأو عن عمد من جان���ب اجلهة امل�شرتية وكذلك  الت���ي تق���ع يف النُُّظم الآلية من ج���رَّ
الق���رارات الت���ي تتَّخذها اجله���ة امل�شرتية ملعاجلة امل�ش���اكل النا�شئة عن اأعط���ال يف النُُّظم الآلية, 
رين اإىل العرتا�ض مبقت�شى الف�ش���ل الثامن من القانون  دين اأو املقاول���ني املت�شرِّ اإىل جل���وء املورِّ

النموذجي.

رة فالق�شد  ���ا القاع���دة ال���واردة يف الفقرة )3( التي حتظ���ر النظر يف العط���اءات املتاأخِّ 7- واأمَّ
منه���ا تعزيز القت�شاد يف التكالي���ف والكفاءة يف عمليات ال�شرتاء والن زاه���ة والثقة يف اإجراءات 
ن  رة بعد بدء فتح العطاءات قد ميكِّ ال�شرتاء. ذلك اأنَّ ال�شماح بالنظر يف العطاءات التي َترُد متاأخِّ
ي  دي���ن اأو املقاولني من معرفة حمتويات عطاءات اأخرى قبل تقدمي عطاءاتهم. وميكن اأْن يودِّ املورِّ
دي���ن اأو املقاولني. ومن �شاأنه اأي�شًا اأْن  ل التواطوؤ بني املورِّ ذل���ك اإىل رف���ع الأ�شعار كما ميكن اأْن ي�شهِّ
دين اأو مقاولني اآخرين. كما ميكن اأْن ينال ذلك من كفاءة عملية  يف�شي اإىل الإجحاف يف حقِّ مورِّ
رة من  فت���ح العطاءات ومن ُح�ْشِن �شريها. ولذلك, فاإنَّ الأحكام تقت�ش���ي اإعادة اأيِّ عطاءات متاأخِّ
موها. ويجوز اأْن ت�ش���رتط الدول امل�شرتعة ت�شجيل  دي���ن اأو املقاولني الذين قدَّ دون فتحه���ا اإىل املورِّ
جل امل�شتندي لإجراءات ال�شرتاء مبوجب الفقرة )1( )ث( من  رة يف ال�شِّ تق���دمي العطاءات املتاأخِّ

املادة 25.

 املادة 41-  فرتة نفاذ مفعول العطاءات؛ 
وتعديل العطاءات و�شحبها

1- اأُدرَجت املادة 41 لإي�شاح وجوب قيام اجلهة امل�شرتية بالن�ضِّ يف وثائق اللتما�ض على الفرتة 
الزمنية التي تظلُّ فيها العطاءات نافذة املفعول.

2- وبديهي اأنَّه من املهم وجوُب الن�ضِّ يف وثائق اللتما�ض على طول الفرتة الزمنية لنفاذ مفعول 
العط���اءات, اإذا ما ُو�شعت يف احل�شبان الظروف اخلا�شة باإجراء املناق�شة املعني. وغري جمٍد يف 



د يف قان���ون ال�شرتاء فرتة طويلة وعامة لنف���اذ املفعول, بهدف ا�شتيعاب  ه���ذا اخل�شو�ض اأْن حُتدَّ
ق الكفاءة لأنَّ هذه  الحتياج���ات اخلا�شة مبعظم اإجراءات املناق�شات اأو كلها؛ بل اإنَّ ذلك لن يحقِّ
ي الفرتات الزمنية املفِرطة الطول  ا يلزم. فق���د توؤدِّ الف���رتة �شتكون يف كثري من احلالت اأطول ممَّ
ا ا�شطروا اإىل ت�شمني اأ�شعارهم مقدارًا  دين اأو املقاولني رمبَّ اإىل ارتفاع اأ�شعار العطاءات, لأنَّ املورِّ
�شون لها اأثناء هذه الفرتة الزمنية الطويلة  اإ�شافّيًا للتعوي�ض عن التكاليف واملخاطر التي قد يتعرَّ
)مثل تقييد قدرتهم على امل�شاركة يف مناق�شات يف اأماكن اأخرى, بل عجزهم عن ذلك؛ وخماطر 

ارتفاع تكاليف ال�شنع اأو البناء(.

ر يف اإجراءات املناق�شة  3- واأُدرَج���ت الفقرة )2( لتمكني اجلهة امل�شرتية من ح���لِّ م�شكلة التاأخُّ
بال�شم���اح بتقدمي طلبات بتمديد ف���رتة �شالحية العطاءات. ولي�ض هذا الإج���راء اإجبارّيًا بالن�شبة 
دي���ن واملقاول���ني, وذل���ك لعدم اإكراههم عل���ى اأْن يظلَّ���وا ملَزمني بعطاءاتهم لف���رتات طويلة  للمورِّ
دين واملقاول���ني عن امل�شاركة, اأو ق���د تدفعهم اإىل  ع, وهي خماطرة ق���د ُتثني املورِّ ط���وًل غ���ري متوقَّ
رف���ع اأ�شعار عطاءاته���م. وبغية القيام عند ال�شرورة بتمديد ف���رتة احلماية التي متنحها �شمانات 
د �شمان���ة عطائه لتغطية الفرتة  د اأو املق���اِول الذي مل متدَّ العط���اءات, تن�ضُّ الفق���رة على اأنَّ املورِّ
دة ل�شالحية العطاء ُيعترب اأنَّه قد رف�ض متديد ف���رتة نفاذ مفعول عطائه. ويف هذه احلالة,  املم���دَّ
دة  د اأو املقاِول عند انق�شاء ف���رتة نفاذ املفعول الأ�شلية املحدَّ ينته���ي نف���اذ مفعول عطاء ذلك املورِّ

يف وثائق اللتما�ض.

���ا الفق���رة )3( فه���ي عن�شر تكميل���ي ل غنى عن���ه لالأحكام ال���واردة يف امل���ادة 15 ب�شاأن  4- اأمَّ
دي���ن واملقاولني باأْن ي�شتجيب���وا للتو�شيحات  اإي�ش���اح وثائ���ق اللتما�ض وتعديلها. فه���ي ت�شمح للمورِّ
ا بتعدي���ل عطاءاتهم, اإذا لزم  والتعدي���الت اخلا�ش���ة بوثائق اللتما����ض, اأو لأيِّ ظروف اأخ���رى, اإمَّ
���ل امل�شاركة ويحمي يف  ���ا ب�شحبها اإذا ارت���اأوا ذلك. فاإيراد قاعدة م���ن هذا النحو ي�شهِّ الأم���ر, واإمَّ
الوق���ت ذاته م�شالح اجلهة امل�شرتي���ة بال�شماح بفقدان �شمانة العط���اء يف حالة تعديل العطاءات 
اأو �شحبه���ا عق���ب حل���ول موعد تقدميه���ا النهائي. غ���ري اأنَّ الفق���رة )3( ت�شمح للجه���ة امل�شرتية, 
هج املتَّبع يف القوان���ني اأو املمار�شات القائمة يف بع�ض الدول, باخلروج عن  ب���ًا للتناق�ض مع النَّ حت�شُّ
القاع���دة العام���ة وبفر�ض فقدان �شمانة العط���اء لأ�شباب تتعلَّق بتعديل العط���اءات اأو �شحبها قبل 
 حلول موعد تقدميها النهائي, ما مل تن�ضَّ وثائق اللتما�ض على خالف ذلك )انظر اأي�شًا التعليق 

على املادة 48(.

املادة 42-  فتح العطاءات

1- الق�شد من القاعدة الواردة يف الفقرة )1( هو منع حدوث فجوات زمنية بني املوعد النهائي 
ف  لتقدمي العطاءات وموعد فتح العطاءات. فقد تتيح فجوات من هذا القبيل فر�شًا لإ�شاءة الت�شرُّ
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دين واملقاولني من  د لفتحها(, وقد حتِرم املورِّ )مث���ل اإف�شاء حمتويات العطاءات قبل املوعد املح���دَّ
فات بتق���دمي عطاء يف اللحظة الأخ���رية, ُقبيل فتح  فر�ش���ة التقلي���ل اإىل اأدنى ح���دٍّ من تلك الت�شرُّ

العطاءات مبا�شرًة.

دين اأو  2- وتن����ضُّ الفق���رة )2( على قاع���دة ُتوجب على اجله���ة امل�شرتية اأْن ت�شمح جلمي���ع املورِّ
ليهم, بح�شور جل�شة فت���ح العطاءات. وقد يكون احل�شور  م���وا عطاءات, اأو ملمثِّ املقاول���ني الذين قدَّ
�شخ�شّي���ًا اأو عل���ى اأيِّ نح���ٍو اآخ���ر ب���اأيِّ و�شيلة متتث���ل ملقت�شيات امل���ادة 7 من القان���ون النموذجي. 
وينبغ���ي, وفق���ًا لتل���ك املقت�شيات, التي تتَّف���ق واملقت�شيات ال���واردة يف �شكوك دولي���ة اأخرى تعالج 
دي���ن اأو املقاول���ني اإلَّ و�شائل الت�شال  امل�شاأل���ة نف�شه���ا, األَّ ُت�شتخ���َدم يف عقد اأيِّ اجتم���اع مع املورِّ
دي���ن اأو املقاول���ني  الت���ي َتْكُف���ُل, اإ�شاف���ًة اإىل ال�ش���رتاك يف ا�شتخدامه���ا, اإمكاني���ة م�شارك���ة املورِّ
 م�شارك���ًة كاملًة ومتزامنًة يف ذلك الجتم���اع )ملناق�شة املقت�شيات ذات ال�شلة, انظر التعليق على 

الفقرة )4( من املادة 7(.

3- ويع���دُّ فت���ح العط���اءات اجتماع���ًا باملعنى املق�ش���ود يف الفق���رة )4( من امل���ادة 7. وبناًء على 
ا بال�شتماع  دين اأو املقاولني ملتابعة فتح العطاءات افرتا�شّيًا )اإمَّ ذل���ك, يجب اإتاحة الفر�شة للمورِّ
دين اأو  ���ه يجب اأْن ُتت���اح للمورِّ اأو الق���راءة(. واملق�ش���ود بعب���ارة "م�شاركة كامل���ة ومتزامنة" هو اأنَّ
ح عنه���ا اأثناء فتح  ���الع على جميع املعلوم���ات اأو نف�ض املعلوم���ات التي يف�شَ املقاول���ني فر�ش���ة الطِّ
���ة الإعالنات التي ت�شدر وفقًا للفق���رة )3( من هذه املادة.  ن املعلومات املعنيَّ العط���اءات. وتت�شمَّ
ل اإذا لوحظ ح���دوث اأيِّ جتاوزات اأو  دي���ن اأو املقاولني التدخُّ ويج���ب اأي�شًا اأْن يك���ون مب�شتطاع املورِّ
ل به ل���و كانوا حا�شرين ح�ش���ورًا �شخ�شّيًا.  اأخط���اء, بالق���در الذي كانوا �ش���وف ي�شتطيعون التدخُّ
دين اأو املقاول���ني بجميع املعلومات  ويج���ب, ب�شرف النظ���ر عن الطريق���ة املُ�شتخَدمة, تبلي���غ املورِّ
 ذات ال�شل���ة قب���ل م���ا يكفي من الوق���ت لتمكينهم م���ن امل�شاركة يف فت���ح العطاءات وفق���ًا لأحكام

الفقرة )4( من املادة 7.

ها اجله���ة امل�شرتي���ة )مكان  4- كم���ا ينبغ���ي فت���ح املج���ال يف طرائ���ق فتح العط���اءات الت���ي تقرُّ
دي���ن اأو املقاول���ني �شخ�شّي���ًا وافرتا�شّيًا, على  الفت���ح وطريقت���ه ووقت���ه واإجراءاته( حل�ش���ور املورِّ
ع امل���ادي لفتح  اأْن تو�ش���ع يف احل�شب���ان عوام���ل مث���ل ف���روق التوقيت, واحلاج���ة اإىل تزوي���د املو�شِ
 العط���اءات ب���اأيِّ و�شائ���ل َتْكُف���ُل م�شارك���ة م���ن ل ي�شتطي���ع احل�ش���ور يف املو�ش���ع امل���ادي اأو يختار 

مو�شعًا افرتا�شّيًا.

دين اأو املقاولني الذين  5- كما اأنَّ القاعدة التي تقت�شي من اجلهة امل�شرتية اأْن ت�شمح جلميع املورِّ
ليهم, بح�شور فتح العطاءات, ُت�شهم يف تعزيز �شفافية اإجراءات املناق�شة.  موا عطاءات, اأو ملمثِّ قدَّ
دين واملقاولني من مراقبة المتثال لقوانني ال�شرتاء ولوائحه, وت�شاعد على تعزيز  ن املورِّ فهي متكِّ



الثقة بعدم اتِّخاذ قرارات ع�شوائية اأو غري لئقة. وتقت�شي الفقرة )3(, لأ�شباب مماثلة, اأْن ُتعَلن 
موا عطاءات, وكذلك اأ�شعار عطاءاتهم,  دين اأو املقاولني الذين قدَّ عند فتح العطاءات اأ�شماُء املورِّ
يًا لهذه الأه���داف املن�شودة نف�شها, تن�ضُّ الفق���رة اأي�شًا على  اأم���ام الأ�شخا�ض احلا�شري���ن. وتوخِّ
دين اأو املقاولني امل�شاركني الذي���ن مل يح�شروا اأو مل مُيثَّلوا عند فتح  تبلي���غ تل���ك املعلومات اإىل املورِّ

العطاءات.

ا يف الأحوال التي ُي�شتخَدم فيها نظام اآيل لفتح العطاءات, فينبغي للدولة امل�شرتعة اأن تكون  6- اأمَّ
ق���ًة من اأجل كفالة ال�شفافية والن زاهة يف  عل���ى علم بال�شمانات الإ�شافية التي يجب اأْن تكون مطبَّ
اإج���راءات فت���ح العطاءات. ويجب اأْن ي�شم���ن النظام اأنَّ الأ�شخا�ض املاأذون له���م املعروفة هويَّتهم 
وا توقيت فتح العطاءات يف  دوا اأو يغريِّ بو�ش���وح يف النظ���ام هم وحدهم الذين لهم احلقُّ يف اأْن يحدِّ
ْيل من اأمن العطاءات و�شالمتها  ي ذل���ك اإىل النَّ النظ���ام, وفقًا للفقرة )1( من املادة, دون اأْن يوؤدِّ
د. وقد ت�شرتط  يته���ا. ولأولئ���ك الأ�شخا�ض وحدهم احلق يف فتح العط���اءات يف التوقيت املحدَّ و�شرِّ
ة فت���ح العطاءات  الدول���ة امل�شرتع���ة اأْن يتوىلَّ اثن���ان على الأقل م���ن الأ�شخا�ض امل���اأذون لهم مهمَّ
باإج���راءات متزامنة. واملق�شود بعبارة "اإجراءات متزامنة" يف ه���ذا ال�شياق اأن يقوم َمْن ُعنيِّ من 
اأ�شخا����ض م���اأذون لهم, يف غ�شون املهلة الزمني���ة نف�شها تقريبًا, بفتح نف����ض العنا�شر من العطاء 
د  وباإع���داد �شجالت تبنيِّ العنا�ش���ر التي ُفتحت من العطاء ووقت فتحها. وم���ن امل�شت�شوب اأْن يوؤكِّ
الع على العطاءات من  ق من عدم ك�شف اأيِّ اطِّ النظام, قبل فتح العطاءات, اأمَن العطاءات بالتحقُّ
ق من موثوقية العطاءات  �شخ�ض غري ماأذون له. وينبغي اأن ُيطاَلب الأ�شخا�ض املاأذون لهم بالتحقُّ

و�شالمتها ومن تقدميها يف الوقت املنا�شب.

ْيل من �شالمة العطاءات اأو منع حذفه���ا اأو منع اإتالف النظام  7- وينبغ���ي اتِّخاذ تدابري ملن���ع النَّ
عن���د فتحه اإيَّاها, م���ن خالل فريو�ض حا�شوب���ي اأو اأيِّ اإ�شابة م�شابهة مثاًل. ويج���ب اأي�شًا ت�شميم 
النظ���ام بحي���ث يتيح تعقُّب م�شار جميع العمليات التي جتري اأثناء فتح العطاءات, مبا فيها حتديد 
���ة ال�شخ����ض الذي فتح كل عطاء ومكوناته, وتاريخ ووقت فت���ح كل عطاء. كذلك يجب اأْن َيْكُفَل  هويَّ
الع على العط���اءات املفتوحة حم�ش���ورًة يف الأ�شخا�ض املاأذون لهم  النظ���ام اأْن تظ���لَّ اإمكانية الطِّ
���الع على حمتوياتها وبياناتها )مث���ل اأع�شاء جلنة التقييم اأو مراجعي احل�شابات يف املراحل  بالطِّ
الالحق���ة من اإج���راءات ال�ش���رتاء(. وينبغي للوائح ال�ش���رتاء وغريها من اللوائ���ح التي تعتمدها 

الدولة امل�شرتعة اأْن تتناول هذه النقاط وما يت�شل بها من م�شائل تقنية.

املادة 43-  فح�ض العطاءات وتقييمها

ا اإذا كان  ق ممَّ م الفقرتان )1( و)2( من املادة 43 فح�ض العطاءات, الذي ي�شمل التحقُّ 1- تنظِّ
موا عطاءات موؤهلني, ومن ا�شتجاب���ة العطاءات اأو عدم ا�شتجابتها  دون واملقاول���ون الذين قدَّ امل���ورِّ
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ر رف�ض العطاءات وفقًا للفقرة )2( من  للمتطلَّبات )"الفح�ض"(, وتقرير ما اإذا كان هناك ما يربِّ
امل���ادة. وتقت�شي خمتلف اأحكام القانون النموذجي, ومنها املادة 10 والفقرة )ف( من املادة 39, 

دين اأو املقاولني يف م�شتهلِّ عمليات ال�شرتاء. الإف�شاح عن كل معايري الفح�ض واإجراءاته للمورِّ

ق من ا�شتجابة العطاءات  باعها يف التحقُّ 2- والهدف من الفقرة )1( هو تبيان القواعد الواجب اتِّ
ن  اأو عدم ا�شتجابتها للمتطلَّبات, وال�شماح باعتبار العطاء م�شتجيبًا للمتطلَّبات حتى واإْن كان يت�شمَّ
يغة الواردة يف القانون النموذجي[ ميكن  حي���ودًا اأو اأخطاًء طفيفة اأو حالت �شه���و ]"هفوات" بال�شِّ
ن تلك احليود اأو الأخطاء الطفيفة اأو حالت  ت�شحيحها من دون م�شا�ض مب�شمون العطاء. وتت�شمَّ
���ل حتويرًا جوهرّيًا للخ�شائ�ض والأحكام وال�ش���روط وغريها من املتطلَّبات  ال�شه���و اأيَّ حيود ل متثِّ

املبيَّنة يف وثائق اللتما�ض اأو خروجًا جوهرّيًا عنها.

ن حيودًا اأو اأخطاًء طفيفة  3- ذل���ك اأنَّ ال�شماح للجهة امل�شرتية بالنظر يف العط���اءات التي تت�شمَّ
اأو ح���الت �شهو ميكن ت�شحيحها من دون م�شا�ض مب�شمون العطاء )الفقرة )1( )ب( من املادة( 
���ع على امل�شاركة واملناف�شة يف اإجراءات املناق�شة بالإ�شافة اإىل التعاُمل مبزيد من الإن�شاف  ي�شجِّ
دين واملقاولني الذين يرتكب���ون اأخطاًء فنيًة طفيفًة. واإلَّ فقد تواجه اجلهة امل�شرتية نتائج  م���ع املورِّ
ى يف  ���ل ب�شبب ما ُي�شمَّ د اأو مقاِول موؤهَّ غ���ري مرغ���وب فيها, مثل رف�ض اأف�ش���ل عطاء من اأف�شل مورِّ
اتفاق منظمة التجارة العاملية املتعلق بال�شرتاء احلكومي )انظر الفقرة )8( من اجلزء الأول من 

هذا الدليل( "الأخطاء ال�شكلية غري املق�شودة".

4- غري اأنَّه ل يجوز باأيِّ حال من الأحوال ت�شحيح حالت اخلطاأ اأو ال�شهو التي تنطوي على تغيري 
���ة. وُيذكر على وجه اخل�شو�ض اأنَّه ل ميكن اإجراء اأيِّ تغيري يجعل  مة املعنيَّ جوه���ري للعرو�ض املقدَّ
اًل اأو يجعل عر�شًا غري م�شتوٍف للمتطلَّبات م�شتوفيًا  دين اأو املقاولني موؤهَّ اًل من املورِّ َم���ن لي�ض موؤهَّ
دين اأو  له���ا. ولع���لَّ الدول امل�شرتعة تودُّ تقدمي اأمثل���ة على التغيريات التي من �شاأنه���ا اأْن جتعل املورِّ
م���ة غري امل�شتجيبة للمتطلَّب���ات م�شتجيبًة لها يف  املقاول���ني غري املوؤهل���ني موؤهلني اأو العرو�ض املقدَّ

القواعد اأو الإر�شادات ال�شادرة عن جهاز ال�شرتاء العمومي اأو هيئة اأخرى.

5- ول ت�شم���ل الفقرة )1( )ب( من امل���ادة الأخطاء احل�شابية املح�ش���ة, التي يجب على اجلهة 
امل�شرتي���ة ت�شحيحها مبوجب الفقرة )2( من املادة 16 )انظر التعليق عليها(. فالإ�شارة الواردة 
ق  يف الفق���رة اإىل اخلطاأ وال�شهو اإ�شارٌة اإىل مفهوم اأو�شع نطاق���ًا للخطاأ والت�شحيح. وينبغي التطرُّ
فيم���ا ي�شدر عن جهاز ال�ش���رتاء العمومي اأو هيئة اأخرى من لوائح اأو قواع���د اأو اإر�شادات متعلِّقة 

بال�شرتاء اإىل الفروق بني هذين املفهومني واإي�شاحها بالإ�شارة اإىل اأمثلة عملية.

ي, قدر الإم���كان, لأيِّ حيود  6- وتن����ضُّ الفق���رة )1( )ب( من امل���ادة على وجوب التقدي���ر الكمِّ
وح���الت خط���اأ اأو �شه���و طفيفة. ويج���ب و�شعها بع���ني العتبار كما يل���زم عند فح����ض العطاءات 

وتقييمها بحيث يت�شنَّى مقارنة العطاءات مبو�شوعية واإن�شاف.



ي على الأرجح يف املمار�ش���ة العملية اإىل التما�ض  7- وم���ن �شاأن تنفيذ الفق���رة )1( )ب( اأْن يوؤدِّ
اإي�شاح���ات مبوجب املادة 16 مل�شاعدة اجلهة امل�شرتية عل���ى حتديد ما اإذا كان هناك حالت خطاأ 
د اأو املقاِول يف هذه  اأو �شهو اأو حيود ومدى اأهميتها. وحتظر املادة 16 اإجراء اأيِّ مفاو�شات مع املورِّ
ز هذا احلظر يف �شياق اإجراءات املناق�شة باحلظر املفرو�ض مبوجب املادة 44 على  العملية. ويتعزَّ
د اأو املقاِول )انظر  مه ذلك امل���ورِّ د اأو مقاِول ب�ش���اأن العطاء الذي قدَّ اإج���راء مفاو�ش���ات مع اأيِّ مورِّ

التعليق على املادة 44 اأدناه(.

امل���ادة 16 )انظ���ر  الأخط���اء احل�شابي���ة مبوج���ب  لت�شحي���ح  بالن�شب���ة  8- وكم���ا ه���و احل���ال 
ي�شوبه���ا  ممار�ش���ات  اإىل  ي  ي���وؤدِّ اأْن  )ب(  الفق���رة )1(  تطبي���ق  �ش���اأن  م���ن  عليهـــا(,  التعليـــق 
التميي���ز. ولذل���ك يتعنيَّ عل���ى الدول���ة امل�شرتعة و�ش���ع �شمان���ات اإجرائية للتخفي���ف من خماطر 
ه���ذه املمار�ش���ات, مث���ل اإل���زام اجله���ة امل�شرتي���ة بت�شجي���ل اأيِّ حي���ود اأو ح���الت خط���اأ اأو �شه���و 
طفيف���ة ُتكت�َش���ف اأثن���اء عملي���ة الفح����ض والتقيي���م واخلط���وات املتَّخ���ذة ب�شدده���ا. و�شيخ�ش���ع 
���ب عل���ى تطبي���ق الفق���رة لإمكاني���ة العرتا����ض عليه مبوج���ب الف�ش���ل الثامن من  اأيُّ ق���رار يرتتَّ

القانون النموذجي.

9- ول ي�شع���ى القان���ون النموذجي ول ه���ذا الدليل, كما ُيالَح���ظ يف التعليق على املـــادة 16, اإىل 
م���ة واإمكانية  املعاجل���ة امل�شتفي�ش���ة جلمي���ع امل�شائ���ل املتعلقة باخلط���اأ اأو ال�شه���و يف العرو�ض املقدَّ
د اأو املقاِول. ويجوز التنظيم الرقابي  الإي�ش���اح والت�شحيح �شواء من جانب اجلهة امل�شرتية اأو املورِّ
لبع����ض هذه امل�شائل يف قانون العقود للدول���ة امل�شرتعة اأو يف اتفاق دويل قد تكون الدولة امل�شرتعة 
طرف���ًا فيه, مثل اتفاق منظمة التجارة العاملية املتعلق بال�شرتاء احلكومي )انظر الفقرة )8( من 

اجلزء الأوَّل من هذا الدليل(.

ن قائم���ة بالأ�شباب املوِجبة لرف�ض العط���اءات. والقائمة الواردة  ا الفق���رة )2(, فتت�شمَّ 10- اأمَّ
���ة ول ت�ش���ري اإلَّ اإىل الأ�شب���اب املن�شو����ض عليها �شراح���ًة يف القانون النموذج���ي. غري اأنَّه  ح�شريَّ
ينبغ���ي تطبيق ال�شب���ب املذكور يف الفقرة الفرعي���ة )اأ(, اأْي انعدام املوؤه���الت, على �شوء املادة 9 
د ما هو م�شموح به من ا�شرتاط���ات التاأهيل والأ�شباب املوِجبة لإ�شق���اط الأهلية. كما اأنَّ  الت���ي تعدِّ
د اأو املقاِول ت�شحيح اخلطاأ احل�شابي,  ال�شبب املذكور يف الفقرة الفرعية )ب(, اأْي عدم قبول املورِّ
ينبغ���ي اأْن يك���ون مقرتنًا باأحكام املادة 16 التي جتيز للجه���ة امل�شرتية ت�شحيح الأخطاء احل�شابية 
د اأو املقاِول  املح�ش���ة وتقت�ش���ي منها يف تلك احلالة توجيه اإ�شع���ار ب�شاأن ذلك الت�شحيح اإىل امل���ورِّ
م العطاء ذا ال�شلة بذل���ك اخلطاأ. وينبغي, كما ُيالَحظ يف التعليـــق على املادة 16, عدم  ال���ذي قدَّ
د اأو املقاِول  ال�شم���اح يف اإجراءات املناق�شة باإجراء مزيد من املناق�شات بني اجلهة امل�شرتية واملورِّ
د اأو املقاِول املعن���ي �شوى قبول الت�شحيح الذي  ح. فلي�ض اأمام املورِّ ب�ش���اأن اخلط���اأ احل�شابي امل�شحَّ
اأُج���ري واإلَّ ُرف�ض عط���اوؤه. كذلك فاإنَّ ال�شبب املذكور يف الفق���رة الفرعية )ج(, اأْي عدم ا�شتجابة 
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العط���اء للمتطلَّبات, ينبغي اأْن ُيفهم على �شوء امل���ادة 10 والفقرة )1( من املادة التي تبنيِّ الإطار 
قه عن���د البتِّ فيم���ا اإذا كانت العط���اءات ت�شتجيب  القان���وين الذي عل���ى اجلهة امل�شرتي���ة اأْن تطبِّ
ة من املادة 20 التي  ا الأ�شباب املذكورة يف الفق���رة الفرعية )د( فهي م�شتمدَّ للمتطلَّب���ات اأم ل. اأمَّ
م من عرو����ض منخف�شة الأ�شعار انخفا�شًا غري عادي, ومن  ت�شم���ح للجهة امل�شرتية برف�ض ما ُيقدَّ
د اأو املقاِول من اإجراءات ال�شرتاء بناًء على  املادة 21 التي تقت�شي اأْن ت�شتبعد اجلهُة امل�شرتية املورِّ
فٍة, اأو  ة تناف�شية غري ُمْن�شِ د اأو املقاِول اإىل اأ�شاليب الإغراء, اأو مبزيَّ  اأ�شباب تتعلَّق بلجوء ذلك املورِّ

بت�شاُرب امل�شالح.

���م الفقرتان )3( و)4( عملية تقييم العطاءات, اأْي املقارنة بني كلِّ العطاءات التي مل  11- وتنظِّ
ة يف القانون النموذجي,  ُترَف����ض بناًء على نتيج���ة فح�ض العطاءات. وح�شبما تقت�شيه اأحكام ع���دَّ
منها مثاًل املادة 11 والفقرة )�ض( من املادة 39 والفقرة )3( )اأ( من هذه املادة, ُتقيَّم العطاءات 
ح عنها م�شبقًا, ووفق���ًا لإجراءات التقييم  امل�شتجيب���ة للمتطلَّب���ات بناًء على معايري التقيي���م املف�شَ
ا العطاء الفائز, فق���د يكون العطاء الأدنى �شعرًا اأو العطاء الأكرث  ���ح عنها م�شبقًا كذلك. اأمَّ املف�شَ
دًا يف الفقرة )3( )ب( من هذه امل���ادة. ووفقًا للفقرة )5( )اأ( من  د جمدَّ مزاي���ا ح�شبم���ا هو موؤكَّ
امل���ادة 11 من القانون النموذجي, ينبغي اأن ُيبنيَّ يف وثائق اللتما�ض يف م�شتهلِّ عملية ال�شرتاء ما 
م الفائز ا�شتنادًا اإىل معايري �شعرية فقط اأم اإىل معايري  د من العر�ض املقدَّ اإذا كان �شيج���ري التاأكُّ

�شعرية وغري �شعرية, ول ميكن تبديل تلك املعايري فيما بعُد.

12- وق���د اأُدرج���ت القاعدة ال���واردة يف الفقرة )4(, ب�ش���اأن حتويل اأ�شعار العط���اءات اإىل ُعملة 
واح���دة فق���ط بغر�ض تقيي���م العط���اءات واملقارنة بينه���ا, حتى يك���ون القرار ال���ذي تتَّخذه اجلهة 
ًة ومو�شوعيًة. وينبغ���ي حتديد تلك العملة الواحدة يف وثائ���ق اللتما�ض, ح�شبما  امل�شرتي���ة اأك���رث دقَّ
باعها  تقت�شي���ه الفقرة )ق( من املادة 39, مع تبي���ان �شعر ال�شرف املعمول به اأو الطريقة املراد اتِّ
يف تقري���ر �شع���ر ال�شرف املعمول ب���ه. وقد تكون هذه الأحكام غري ذات اأهمي���ة يف �شياق ال�شرتاء 

املحلي.

د اأو املقاِول الذي  13- واأُدرج���ت الفقرة )5( من اأجل متكني اجلهات امل�شرتية م���ن مطالبة املورِّ
م العط���اء الفائز ب���اأْن يعاود اإثبات موؤهالته. وق���د يكون لذلك فائدة عل���ى وجه اخل�شو�ض يف  ق���دَّ
ق  ًة طويلًة, والتي قد ترغب اجلهة امل�شرتي���ة فيها من التحقُّ اإج���راءات ال�ش���رتاء التي ت�شتغرق م���دَّ
مة ب�شاأن تلك املوؤهالت يف مرحلة �شابقة ل تزال �شحيحًة. لكنَّ الأمر  ا اإذا كانت املعلومات املقدَّ ممَّ
ف على  يندرج �شمن ال�شالحيات التقديرية للجهة امل�شرتية, لأنَّ احلاجة اإىل معاودة الإثبات تتوقَّ

الظروف اخلا�شة بكل اإجراءات مناق�شة بعينها.

افًا, تلِزم الفق���رة )6( برف�ض العطاء اإذا مل  اًل و�شفَّ 14- وبغي���ة جعل اإجراء مع���اودة الإثبات فعَّ
ر الإجراءات التي يجب اأْن تتَّبعها اجلهة امل�شرتية يف  د اأو املقاِول اإثبات موؤهالت���ه, وتقرِّ يع���اود املورِّ



دًا على حقِّ اجلهة امل�شرتية يف اإلغاء  د تلك الفقرة جمدَّ اختيار العطاء الفائز يف تلك احلالة. وتوؤكِّ
دين اأو املقاولني. ال�شرتاء يف تلك احلالت, وهو من ال�شمانات الأ�شا�شية لدرء خماطر تواطوؤ املورِّ

دين اأو املقاولني املادة 44-  حظر املفاو�شات مع املورِّ
د اأو مق���اِول ب�شاأن  ���ن املادة 44 حظ���رًا وا�شح���ًا للمفاو�شات بني اجله���ة امل�شرتي���ة واأيِّ مورِّ تت�شمَّ
د اأو املق���اِول. وقد اأُدرجت ه���ذه القاعدة لأنَّ تل���ك املفاو�شات قد  مه ذلك امل���ورِّ العط���اء ال���ذي قدَّ
دين اأو املقاولني م���ن اأجل ال�شغط على  مه اأح���د املورِّ ي اإىل "م���زاد" حيث ُي�شتخ���َدم عطاٌء قدَّ ت���وؤدِّ
ن عط���اءه. وُيحِجم كثري من  د اأو مق���اِول اآخر لك���ي يعر�ض �شعرًا اأدن���ى اأو مزايا اأخ���رى حُت�شِّ م���ورِّ
دي���ن واملقاول���ني ع���ن امل�شارك���ة يف اإج���راءات املناق�شة التي ُت�شتخ���دم فيها ه���ذه الأ�شاليب,  املورِّ
بًا له���ذه املفاو�شات. غري  ه���م يرفعون اأ�شع���ار عطاءاته���م حت�شُّ واإذا م���ا �شارك���وا فيه���ا بالفعل فاإنَّ
د  ���ه ل ُيق�شد بحظ���ر املفاو�شات اأْن ي�شم���ل املناق�شات التي قد جُترى بني اجله���ة امل�شرتية ومورِّ اأنَّ
 اأو مق���اِول بغر����ض تو�شي���ح عطائ���ه وفق���ًا للم���ادة 16 من القان���ون النموذج���ي اأو بغر����ض اإبرام 

عقد ال�شرتاء.
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 الف�سل الرابع- اإجراءات املناق�سة املحدودة وطلب عرو�ص الأ�سعار
 وطلب القرتاحات غري املقرِتن بتفاو�ص

مة األف- مقدِّ

�ص 1- ملخَّ

1- يتن���اول الف�شل الرابع من القانون النموذجي الإجراءات املتعلقة بثالث من طرائق ال�شرتاء 
البديل���ة للمناق�شة املفتوحة, وهي: املناق�شة املح���دودة مبوجب املادة 45, وطلب عرو�ض الأ�شعار 
مبوج���ب املادة 46, وطلب القرتاح���ات غري املقرِتن بتفاو����ض مبوجب امل���ادة 47. وُت�شتخَدم هذه 
الطرائق عادًة يف احلالت التي ميكن فيها منذ البداية حتديد احتياجات اجلهة امل�شرتية وو�شفها 
وفق���ًا ملقت�شي���ات امل���ادة 10, والت���ي ل ُي�شرتط فيها اإج���راء مناق�ش���ات اأو ح���وار اأو مفاو�شات بني 
دي���ن اأو املقاولني؛ ومن نواٍح اأخرى, ت�شمل ه���ذه الطرائق طائفًة وا�شعًة من  اجله���ة امل�شرتية واملورِّ
غ ا�شتخ���دام هذه الطرائق بدل املناق�شة  الظ���روف. وميكن تلخي�ض هذه الظروف, التي هي م�شوِّ
املفتوح���ة )وفقًا للمادتني 28 و29(, يف ثالث فئات وا�شعة, وفق���ًا للحالت التي ميكن ا�شتخدامها 
�شة اأو  ���ا الفئة الأوىل فهي ال�شرتاء يف �ش���وق حمدودة للمنتجات اأو اخلدم���ات املتخ�شِّ فيه���ا. فاأمَّ
���دة؛ والفئة الثانية هي ا�شرتاء املنتجات اأو اخلدمات الت���ي قد تكون متدنية القيمة, والتي قد  املعقَّ
ا الفئة  دين؛ اأمَّ دين اأو مقاولني متعدِّ تك���ون بالفعل متاح���ًة يف ال�شوق و/اأو متاحًة يف ال�شوق لدى مورِّ
الثالثة فهي ا�شرتاء املنتجات واخلدمات التي تنطوي فيها العتبارات التقنية والعتبارات املتعلقة 
بالنوعية على اأهمية خا�شة. وبالإ�شافة اإىل ذلك, فاإنَّ �شروط ا�شتخدام طرائق ال�شرتاء املندِرجة 
يف اإط���ار الف�شل الراب���ع ترتبط ارتباطًا وثيق���ًا بقواعد اللتما�ض املتعلقة ب���كل طريقة من طرائق 

ال�شرتاء. وَيرُد اإي�شاح هذه القواعد والفئات مبزيد من التف�شيل يف الأق�شام التالية.

2- ال�سرتاع: اعتبارات ال�سيا�سة العامة

مات امل�شرتكة ب���ني طرائق ال�شرتاء املندِرجة يف اإطار الف�ش���ل الرابع اأنَّها ميكن اأْن  2- م���ن ال�شِّ
���ا باعتباره �شمًة �شروري���ًة لطريقة ال�ش���رتاء نف�شها )املناق�شة  تنط���وي عل���ى التما�ض مبا�شر, اإمَّ
املح���دودة وطلب عرو�ض الأ�شعار( اأو باعتباره خيارًا )طل���ب القرتاحات غري املقرِتن بتفاو�ض(. 
والقاع���دة املبدئي���ة العام���ة مبقت�ش���ى القان���ون النموذجي ه���ي ا�شتخ���دام اللتما����ض العام غري 



���ح يف التعليـــق علـــى الق�ســـم الثـــاين مـــن الف�ســـل الثـــاين. وي�شمل هذا  املح���دود, كم���ا ه���و مو�شَّ
اللتما����ض اإعالنًا للدع���وة اإىل امل�شاركة يف ال�شرتاء, واإر�شال وثائ���ق اللتما�ض اإىل جميع اجلهات 
مني لعط���اءات اأو  دين واملقاول���ني املقدِّ  الت���ي ت���ردُّ على الإع���الن, ودرا�ش���ة موؤهالت وطلب���ات املورِّ

عرو�ض اأخرى.

3- وينط���وي اللتما�ض املبا�شر يف �شياق طرائق ال�شرتاء املندِرج���ة يف اإطار الف�شل الرابع على 
دين واملقاول���ني املزمع دعوته���م اإىل امل�شاركة يف  خط���ر ال�شط���ط لأنَّ حتديد ال�شوق ومن َث���مَّ املورِّ
اإج���راءات ال�شرتاء يتطلَّب عددًا من عمليات التقيي���م ذات الطابع الذاتي من حيث اجلوهر. كما 
د اأو مقاِول واحد اأو اأك���رث, اأو لتقييد التناف�ض.  ���ه ُعْر�شة لإ�شاءة ال�شتعم���ال يف حال حماباة مورِّ اأنَّ
وم���ن اأجل احلدِّ من ه���ذه املخاطر والأخ���ذ مببداأ ال�شفافي���ة, تقت�شي الفق���رة )5( من املادة 34 
دي���ن واملقاولني  ى للمورِّ والفق���رة )4( م���ن امل���ادة 35 ن�شر اإ�شع���ار م�شبق بال�ش���رتاء بحي���ث يت�شنَّ

املحتملني الت�شال باجلهة امل�شرتية وطلب امل�شاركة يف ال�شرتاء.

4- ويك���ون اللتما����ض املبا�ش���ر يف املناق�شة املح���دودة وطلب القرتاحات غري املق���رِتن بتفاو�ض 
رة يف �شوق حمدودة  دة متوفِّ �شة اأو معقَّ متاحًا يف حالة ا�شرتاء �شلع اأو اإن�شاءات اأو خدمات متخ�شِّ
)الفئة الأوىل املذكورة اأعاله( وكذلك عندما يكون الوقت والتكلفة الالزمان لفح�ض وتقييم عدٍد 
كب���رٍي م���ن العطاءات غري متنا�ش���ب مع قيمة ال�شرتاء )الفئ���ة الثانية املذكورة اأع���اله(. كما ُيتاح 
اللتما�ض املبا�شر يف �شياق طلب القرتاحات غري املقرِتن بتفاو�ض يف حالة ال�شرتاء املنطوي على 

ية )الفقرة )2( )ج( من املادة 35(. معلومات �شرِّ

���رًا يف �ش���وق  ���دًا وكان متوفِّ �ش���ًا اأو معقَّ 5- ويف ح���ال كان ال�ش���يء مو�ش���وع ال�ش���رتاء متخ�شِّ
دي���ن واملقاولني الذين يك���ون متاحًا لديه���م. واحلالة  ���ه اللتما����ض اإىل جمي���ع املورِّ حم���دودة, يوجَّ
الثاني���ة, اأْي عندم���ا يك���ون الوق���ت والتكلفة الالزم���ان لفح�ض وتقيي���م عدٍد كبرٍي م���ن العطاءات 
غ���ري متنا�ش���ب م���ع قيمة ال�ش���رتاء )الفئ���ة الثانية املذك���ورة اأعاله(, ه���ي عندما ت�شتم���ل ال�شوق 
ل���ني بحيث ل ميك���ن �شمان  ا م���ن امل�شارك���ني الذين يحتم���ل اأْن يكون���وا موؤهَّ عل���ى ع���دد كب���ري جدًّ
ال من حي���ث التكلفة. ولذلك ت�شم���ح قواعد اللتما�ض للجه���ة امل�شرتية بو�شع حدٍّ  ب���اع اإج���راء فعَّ اتِّ
اأق�ش���ى لع���دد امل�شارك���ني, �شريطة وج���ود �شمان���ات لتجنُّب املخاط���ر التي تكتن���ف حتديد العدد 
دي���ن اأو املقاولني لدعوتهم  ين والطريقة الت���ي يتمُّ بها اختيار املورِّ  املنا�ش���ب م���ن امل�شاركني املدعوِّ

اإىل امل�شاركة.

6- وَت���رُد ال�شمان���ة الأوىل �شم���ن ال�ش���رتاط املن�شو����ض علي���ه يف الفق���رة )5( م���ن املادة 34 
والفقرة )4( من املادة 35 بن�شر اإ�شعار ال�شرتاء امل�شبق املبنيَّ يف الفقرة )3( اأعاله. وينطبق هذا 
ا ال�شمانة  ر ا�شتخدام اللتما�ض املبا�شر املب���نيَّ اأعاله. اأمَّ ال�ش���رتاط على جميع احل���الت التي تربِّ
دين اأو  الثاني���ة فهي اإلزام اجلهة امل�شرتية بالتما�ض عط���اءات اأو اقرتاحات من عدٍد كاٍف من املورِّ
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دين اأو املقاولني امل�شاركني بدون متييز )انظر  ال واإلزامها بتحديد املورِّ املقاولني ل�شمان تناُف�ض فعَّ
الفقرة )1( )ب( من املادة 34 والفقرة )2( )ب( من املادة 35(.

باع اإجراءات التاأهيل الأوَّيل يف هذه  7- وجتدر الإ�شارة اإىل اأنَّ من �شاأن اإلزام اجلهة امل�شرتية باتِّ
دين  ي اإىل تدابري اإدارية اإ�شافية دون معاجلة الق�شية الرئي�شية, وهي اأنَّ عدد املورِّ احلالت اأْن يوؤدِّ
. وال�ش���رتاط املن�شو�ض عليه يف الفقرة )1( )ب(  لني املحتملني زائد عن احلدِّ اأو املقاول���ني املوؤهَّ
من املادة 34 والفقرة )2( )ب( من املادة 35 هو اإيجاد و�شيلة لختيار عدد كاٍف من بني الأعداد 
دين اأو املقاولني املوؤهلني املحتملني اختيارًا ل متييز فيه, مبا َيْكُفُل فعالية التناف�ض.  الكبرية من املورِّ
ويجب اأي�شًا فهم هذا ال�شرتاط يف �شوء ال�شرتاط املن�شو�ض عليه يف الفقرة )2( من املادة 28, 

القا�شي بزيادة التناف�ض اإىل اأق�شى مدى ممكن عملّيًا.

ا اآثار هذه ال�شرتاطات من حيث فعالية ا�شتخدام طرائق ال�شرتاء هذه بوا�شطة اللتما�ض  8- اأمَّ
املبا�ش���ر ف���رَتُد مناق�شتها يف الق�شم التايل, اإىل جانب الآلي���ات الكفيلة ب�شمان املو�شوعية وتفادي 

التمييز وزيادة التناف�ض اإىل اأق�شى حدٍّ ممكن يف هذا النوع من اللتما�ض.

9- ول تنطوي اإجراءات طلب عرو�ض الأ�شعار, التي تقت�شي بحكم طبيعتها اللجوء اإىل اللتما�ض 
الفة الذكر, كما يناَق�ض مبزيد من التف�شيل يف التعليق على طريقة  املبا�شر, على ال�شمانات ال�شَّ
ال�سرتاء هذه اأدناه. وُي�شار بوجه خا�ض اإىل عدم وجود ا�شرتاط بن�شر اإ�شعار م�شبق بال�شرتاء اأو 
ح اأي�شًا اأنَّه عندما تقلُّ قيمة ال�شرتاء عن احلدِّ الأدنى  بن�شر �شروط واأحكام ال�شرتاء. ومن املرجَّ
ر لن�شر الإ�شعار  ر ل�شتخدام طريق���ة ال�شرتاء هذه, فاإنَّها تك���ون اأي�شًا اأدنى من احلدِّ املق���رَّ املق���رَّ
باإر�ش���اء العق���د مبقت�شى املادة 23 )انظ���ر التعليق على امل�شرتيات واحل���دود املنخف�شة القيمة يف 
هج املتَّبع اإزاء  �شاق يف النَّ ز بوجٍه خا�ض عل���ى �شرورة �شمان التِّ مـــة الف�ســـل الأوَّل, الذي يركِّ مقدِّ
افة؛ وهذا  ها غري �شفَّ هذا النوع من عمليات ال�شرتاء(. ونتيجًة لذلك, فاإنَّ هذه الطريقة مرنة لكنَّ
هو ال�شبب, على م�شتوى ال�شيا�شة العامة, يف تقييدها بحيث تكون طريقًة ا�شتثنائيًة, كما َيرُد �شرح 

ذلك اأي�شًا يف التعليق على هذه الطريقة.

10- وي�شتتب���ع ا�شتخ���دام ال�شرتاء الإلك���رتوين اإمكاني���ة التجهيز املوؤمتت للعديد م���ن العنا�شر 
ن من توفري الوقت والتكاليف, وتخفيف العبء الإداري الالزم  ا ميكِّ يف فح�ض وتقييم العطاءات, ممَّ
لتربي���ر ا�شتخ���دام اللتما�ض املبا�شر يف �شياق طرائق ال�شرتاء املندِرج���ة يف اإطار الف�شل الرابع. 
وبالإ�شافة اإىل ذلك, فاإنَّ ال�شرتاء الإلكرتوين والأدوات التي يتيحها, مثل املناق�شات الإلكرتونية 
يف اإط���ار الف�شل ال�شاد�ض والتفاقات الإطاري���ة والفهار�ض الإلكرتونية يف اإط���ار الف�شل ال�شابع, 

ر تقنيات ُيفرت�ض اأْن تقلِّل من احلاجة اإىل اللجوء اإىل طريقة طلب عرو�ض الأ�شعار. يوفِّ

11- وت�شم���ل امل�شائ���ل النا�شئ���ة ع���ن الفئة الثالث���ة م���ن طرائ���ق ال�ش���رتاء املندِرج���ة يف اإط���ار 
الف�شل الراب���ع, اأْي الطرائ���ق التي تكون فيها العتب���ارات التقنية والعتب���ارات املتعلقة بالنوعية 
ذات اأهمي���ة خا�شة, م�شائل اللتما����ض التي نوق�شت بخ�شو�ض الفئ���ة الأوىل من طرائق ال�شرتاء 
���ا ا�شتخدام ه���ذه الطريقة ل�شم���ان مراعاة  يف اإط���ار الف�ش���ل الراب���ع التي ورد بيانه���ا اأعاله. اأمَّ



العتب���ارات التقنية والعتبارات املتعلق���ة بالنوعية كما يلزم فرَتُد مناق�شت���ه اأدناه يف التعليق على 
طلب القرتاحات غري املقرِتن بتفاو�ض.

الفة الذكر, لعلَّ الدول امل�شرتعة تودُّ اأْن تنظر فيما اإذا كانت  12- ويف �شوء جميع العتبارات ال�شَّ
ظروفها املحلية تقت�شي ا�شتخدام جميع طرائق ال�شرتاء املندِرجة يف اإطار الف�شل الرابع, ف�شاًل 
عن التفاقات الإطارية واملناق�شات الإلكرتونية. ويف حال الن�ضِّ على هذه الطرائق جميعها, لعلَّ 
ا ين�ضُّ عليه القانون النموذجي,  ال���دول امل�شرتعة ترغُب يف تنظيم ا�شتخدامها بتف�شي���ل اأكرب ممَّ
ل�شمان عدم ا�شتخدام هذه الطرائق اإذا كان من املمكن ال�شتعا�شة عنها باإجراءات اأكرث �شفافيًة 
ومو�شوعيًة. وُتناَق�ض يف الق�شم التايل امل�شائل التي قد ُي�شتند اإليها, حتقيقًا لهذه الغاية, يف اللوائح 

اأو القواعد اأو الإر�شادات.

3- امل�سائل املت�سلة بالتنفيذ وال�ستخدام
13- م���ن الوا�شح اأنَّ تقييم م���دى انطباق �شروط ا�شتخدام طرائق ال�ش���رتاء املندِرجة يف اإطار 
الف�شل الرابع ينطوي على ممار�شة قدٍر كبرٍي من ال�شالحية التقديرية من جانب اجلهة امل�شرتية. 
وكم���ا �شبقت الإ�شارة عند مناق�شة م�شائ���ل ال�شيا�شة العامة املتعلقة بطرائق ال�شرتاء املندِرجة يف 
اإط���ار الف�ش���ل الرابع, تتمثَّل امل�شائ���ل الرئي�شية التي ينبغي معاجلتها لكفال���ة تنفيذ هذه الطرائق 

وا�شتخدامها بفعالية فيما يلي:
فافي���ة, عل���ى ا�شرتاط ن�شر اإ�شع���ار م�شبق بال�ش���رتاء عندما  )اأ( التاأكي���د, �شمان���ًا لل�شَّ

ُي�شتخَدم اللتما�ض املبا�شر, ما عدا يف حالة طلب عرو�ض الأ�شعار؛
)ب(  احلر����ض, يف ح���ال ا�شتخ���دام اللتما����ض املبا�شر بغر����ض ا�شرتاء �شل���ع اأو خدمات 
ر  �ض يف �شوق حمدودة, على �شمان التحديد ال�شحيح لل�شوق التي تتوفَّ �شديدة التعقيد اأو التخ�شُّ

فيها تلك ال�شلع اأو اخلدمات؛
)ج(   كفال���ة املو�شوعية, يف حال ا�شتخ���دام اللتما�ض املبا�شر ب�شبب احتمال وجود اأعداد 
ابق(, يف حتديد عدد امل�شاركني املزمع  لني )انظر الق�شم ال�شَّ دين اأو املقاولني املوؤهَّ مفرطة من املورِّ

دعوتهم وحتديد امل�شاركني املزمع دعوتهم؛
)د(    مناق�ش���ة �ُشُب���ل تخفي���ف الع���بء الإداري ال���ذي ينط���وي عليه اللتما����ض العام غري 

املحدود, دون امل�شا�ض باملو�شوعية وال�شفافية والتناف�ض.

ف دونه �شرط الإ�شع���ار امل�شبق يف املناق�ش���ة املحدودة وطلب  ر يخفَّ 14- ولي����ض هن���اك حدٌّ مق���رَّ
القرتاح���ات غ���ري املقرِتن بتفاو����ض. وت�شتدُّ اأهمية ه���ذه ال�شمانة يف حال انخفا����ض قيمة ال�شيء 
مو�ش���وع ال�شرتاء )الفقرة )1( )ب( من املادة 34 والفقرة )2( )ب( من املادة 35( لأنَّ القيمة 
التقديري���ة لل�شيء مو�شوع ال�ش���رتاء, كما يالَحظ يف اعتبارات ال�شيا�شة العام���ة الواردة اآنفًا, قد 
ر لن�شر اإ�شعار باإر�شاء العقد مبقت�شى املادة 23 )انظر التعليق على  تكون اأي�شًا اأدنى من احلدِّ املقرَّ

مة الف�سل الأوَّل(. امل�شرتيات واحلدود املنخف�شة القيمة يف مقدِّ
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15- والواق���ع اأنَّ الإ�شع���ارات امل�شبقة تخترب م���ا حتمله اجلهة امل�شرتية م���ن ت�شوُّرات عن حجم 
ال�ش���وق. وتتيح الإ�شعارات امل�شبق���ة اآلية للرقابة على ممار�شة اجلهة امل�شرتي���ة لل�شلطة التقديرية 
يف تقيي���م الأ�شواق وامل�شاركني يف عملية ا�شرتاء معيَّنة وحتدُّ من خطر ال�شطط يف حتديد الأ�شواق 
ى على الإ�شعارات امل�شبقة, لعلَّ الدولة امل�شرتعة  اأو امل�شاركني املنا�شبني. و�شمانًا لرتتُّب الأثر املتوخَّ

تودُّ كفالة اأْن ت�شمل الرقابة على هذا النوع من ال�شرتاء ر�شد الردود على تلك الإ�شعارات.

16- وا�ش���رتاط الإ�شعارات امل�شبقة �شروري ملكافحة الف�شاد وباعتباره و�شيلًة لتحقيق ال�شفافية. 
دين اأو املقاول���ني املغبونني من  ���ن املورِّ وه���ذه الإ�شع���ارات, اإىل جانب اأح���كام الف�شل الثامن, متكِّ
عهم علي���ه يف مرحلة مبكرة م���ن عملية ال�شرتاء, ب���دل النتظار اإىل  التما����ض ج���رب ال�شرر وت�شجِّ
ر فيه���ا التما�ض جرب ال�شرر اأو تكون تكاليف���ه باهظًة على اجلمهور, ومن  رة قد يتعذَّ مرحل���ة متاأخِّ
ث���مَّ تك���ون �ُشُبل النت�شاف حمدودًة. وفيما يتعلَّق مب�شاألة حتدي���د ال�شوق, ينبغي الت�شديد يف لوائح 
ال�شرتاء اأو قواعده اأو الإر�شادات املتعلقة به ال�شادرة عن جهاز ال�شرتاء العمومي اأو هيئة اأخرى 
باع نهج متَّ�ش���ق واأهمية ال�شمانة التي توج���ب على اجلهة امل�شرتي���ة اأْن تدعو جميع  عل���ى اأهمي���ة اتِّ
دي���ن اأو املقاول���ني املحتمل���ني اإىل امل�شاركة. ومب���ا اأنَّ حتديد ال�شوق هو اأي�ش���ًا �شمة من �شمات  املورِّ
ة باملناف�ش���ة وجهاز ال�شرتاء  قان���ون و�شيا�ش���ة املناف�شة, فاإنَّ التفاُعل املقرتح ب���ني ال�شلطات املعنيَّ
ل من هذا الدليل, قد  العمومي اأو هيئة اأخرى يف الق�شم املتعلق ب� "الدعم املوؤ�س�سي" يف اجلزء الأوَّ
ة باملناف�شة مب�شاعدة جهاز ال�شرتاء العموم���ي اأو هيئة اأخرى على �شياغة  ي�شم���ح لل�شلطات املعنيَّ
القواع���د والإر�شادات ذات ال�شلة, مبراعاة احلاجة اإىل �شم���ان الفعالية واملو�شوعية يف تنفيذها 

من طرف اجلهات امل�شرتية.

17- وينبغي ت�شجيع اجلهات امل�شرتية اأي�شًا على اأْن ت�شع يف اعتبارها خماطر عدم حتديد جميع 
مه,  دين واملقاولني املحتملني يف الأ�شواق املحدودة. وت�شمل هذه املخاطر العرتا�ض الذي يقدِّ املورِّ
د اأو مقاِول يرى اأنَّه قادر على توريد ال�شيء  مبقت�ش���ى الف�شل الثامن من القانون النموذجي, م���ورِّ
دين اأو مقاولني غري معروفني  ه مل ُيدع اإىل امل�شاركة. ويجب, يف حال ردِّ مورِّ مو�ش���وع ال�شرتاء لكنَّ
من قبُل على الإ�شعار امل�شبق, اأن ُي�شمح لهم بتقدمي عطاء اأو اقرتاحات ما مل ُت�شَقط اأهليَّتهم اأو مل 
دين اأو املقاولني املوجودين يف اخلارج  يتب���نيَّ بوجه اآخر عدم امتثالهم ل�ش���روط الإ�شعار )مثل املورِّ
ْرٍف مبوج���ب املادة 8 من القانون النموذجي(.  عندم���ا تكون عملية ال�شرتاء ذات طابٍع داخلي �شِ
وق���د يك���ون اللتما�ض العام غري املح���دود اأو التاأهيل الأوَّيل م���ن البدائل املنا�شب���ة عندما ل يكون 
دين اأو املقاولني  نط���اق ال�شوق معروفًا اأو مفهومًا متامًا, وعلى اخل�شو�ض يف حال تعلَّق الأمر باملورِّ

املوجودين يف اخلارج ومدى اهتمامهم باإجراءات ال�شرتاء يف الدولة امل�شرتعة.

دين  18- وبالإ�شاف���ة اإىل ذل���ك, ينبغ���ي اإب���راز ال�شل���ة القائمة بني ا�ش���رتاط دعوة جمي���ع املورِّ
واملقاول���ني املحتملني واأحكام املادت���ني 14 و15 من القانون النموذجي. فه���ي تنطوي على احتمال 
د اأو مقاِول اإ�شافي. وتقت�شي  زيادة الأعباء الإدارية وحدوث تاأخري يف ال�شرتاء يف حال ظهور مورِّ



دين اأو املقاولني لتقدمي  هات���ان املادتان حتديد موعد نهائي لتقدمي العرو�ض يتيح وقتًا كافيًا للمورِّ
عرو�شه���م, وي�شمح بتمديد املوعد النهائ���ي اإذا لزم الأمر. وعلى الرغم من اأنَّ الأحكام ل ت�شرتط 
دين اأو مقاولني جدد, فيمك���ن اأن ُي�شتنتج هذا  �شراح���ًة متدي���د املوعد النهائي يف حال ظه���ور مورِّ
ال�ش���رتاط من احلاج���ة اإىل وقت كاٍف لتق���دمي العرو�ض. وينبغ���ي جلهاز ال�ش���رتاء العمومي, اأو 
هيئ���ة اأخ���رى, تناول م�شاألة تنفي���ذ املادتني 14 و15 بتف�شي���ل فيما ي�شدر عنه م���ن لوائح ا�شرتاء 
دين  اأو قواع���ده اأو اإر�ش���ادات متعلِّقة به, على �ش���وء ا�شرتاطات الإ�شعار امل�شبق ودع���وة جميع املورِّ
بل العملي���ة للتقليل اإىل اأدنى  ر لديهم ال�ش���يء مو�شوع ال�شرتاء. وم���ن ال�شُّ واملقاول���ني الذي���ن يتوفَّ
���ر ت�شم���نُي الإ�شعار امل�شب���ق بيانًا ُيطلب  ح���دٍّ م���ن احتم���الت ورود طلب���ات امل�شاركة يف وقت متاأخِّ
ني تعريف اجلهة امل�شرتية باأنف�شهم قب���ل حلول موعد اإ�شدار  دين اأو املقاول���ني املهتمِّ  في���ه من املورِّ

وثائق اللتما�ض.

19- وفيم���ا يتعلَّق باللتما�ض املبا�شر الذي ُيلجاأ اإليه لتفادي ع���دم التنا�ُشب بني التكلفة الالزمة 
لفح����ض ع���دٍد كبرٍي من العط���اءات اأو القرتاحات وقيم���ة ال�شرتاء, يكت�شي و�ش���ع احلدِّ الأق�شى 
دين اأو املقاولني املزمع دعوتهم اإىل امل�شاركة وحتديد طريقة اختيارهم اأهميًة  املنا�ش���ب لعدد املورِّ
���ب اإ�ش���اءة ا�شتخ���دام هذه الطريق���ة اأو الإف���راط يف ا�شتخدامه���ا. وتتمتَّع اجلهة  اأ�شا�شي���ًة يف جتنُّ
امل�شرتي���ة ب�شلط���ة تقديرية كب���رية يف و�شع احلدِّ الأق�ش���ى املنا�شب بال�شتن���اد اإىل ظروف عملية 
ال�ش���رتاء املعنيَّة. كم���ا ينبغي اأْن ُيناَق�ض احلدُّ الأدنى املعقول يف اللوائ���ح اأو القواعد اأو الإر�شادات 
املتعلقة بال�شرتاء, ال�شادرة عن جهاز ال�شرتاء العمومي اأو هيئة اأخرى. وميكن, يف هذا ال�شدد, 
اأْن ُي�ش���ار فيها اأي�شًا اإىل ال�شرتاط الوارد يف الفقرة )2( من املادة 28 من القانون النموذجي باأْن 
ت�شع���ى ه���ذه اجلهة اأي�شًا اإىل زيادة التناف�ض اإىل اأق�شى مدى ممكن عملّيًا عند اختيار وا�شتخدام 
اأيِّ طريق���ة ا�ش���رتاء. ويكون احلدُّ الأدن���ى لعدد امل�شارك���ني يف �شياق طلب عرو����ض الأ�شعار ثالثة 
دي���ن اأو مقاول���ني, غري اأنَّ ه���ذه الطريقة متاحة يف جمموعة من الظ���روف اأ�شيق نطاقًا بكثري  مورِّ
مقارن���ًة بطرائ���ق ال�شرتاء الأخرى املندِرج���ة يف اإطار الف�شل الرابع. ويرى كث���ري من املعلِّقني اأنَّ 
ين كحدٍّ اأدنى عدد معقول يف معظم الظروف لتجنُّب التواطوؤ والقدرة على  خم�ش���ة م�شاركني مدعوِّ

د اأو مقاِول معنيَّ من باب املحاباة. توجيه ال�شرتاء نحو مورِّ

دي���ن اأو املقاولني مبو�شوعي���ة �شمن العدد املذكور بطرائ���ق �شتَّى, مثل  20- وميك���ن حتديد املورِّ
الأخذ مببداأ الأولوية بالأ�شبقية و�شحب القرعة اأو التناوب اأو غريها من و�شائل الختيار الع�شوائي 
يف اأ�ش���واق ال�شلع الأ�شا�شية. وينبغي اأْن يكون اله���دف املن�شود هو التناف�ض اإىل اأق�شى مدى ممكن 

عملّيًا.

21- ويج���وز العرتا����ض مبوجب الف�ش���ل الثامن م���ن القان���ون النموذجي على طريق���ة اختيار 
د اأو مق���اِول معنيَّ فلي�ض كافيًا يف حدِّ  ا جمرد عدم اختيار مورِّ دي���ن اأو املقاول���ني للم�شاركة. اأمَّ املورِّ
ذات���ه لإثبات عدم المتثال لأحكام القانون النموذجي )الذي هو �شرط للنجاح يف العرتا�ض على 
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د اأو مقاِول ب�شبب  الإجراءات(. ومع ذلك, قد ينجح العرتا�ض حينما ميكن اإثبات عدم اختيار مورِّ
طريق���ة اختيار متييزية. ويف احل���الت املن�شو�ض عليها يف هذه الأحكام, يج���وز للجهة امل�شرتية, 
دي���ن اأو املقاولني بطريقة مو�شوعي���ة ل�شمان التناف�ض  ما دام���ت قد اختارت ع���ددًا كافيًا من املورِّ
���ال, اأْن ترف�ض بن���اًء على ذلك قبول امل�شارك���ة يف اإجراءات ال�ش���رتاء املعنيَّة من طرف عدد  الفعَّ
دين اأو املقاولني الذين رّدوا على الإ�شعار بال�شرتاء. فالغاية من الأحكام من حيث  اإ�شافي من املورِّ
دين اأو املقاولني امل�شاركني توفريًا للوقت  اجلوهر هو متكني اجلهة امل�شرتية من احلدِّ من عدد املورِّ
والتكالي���ف مقارن���ًة بقيمة ال�شيء مو�شوع ال�ش���رتاء. لذلك فاإنَّ المتث���ال لل�شمانات التي نوق�شت 

ة للجهة امل�شرتية. اأعاله �شمانة مهمَّ

���ا عندم���ا يتعلَّق الأمر بتك���رار الإجراءات ووق���وع الختيار مرارًا وتك���رارًا على جمموعة  22- اأمَّ
حم���دودة, فقد يك���ون من الأ�شهل اإثبات عدم املو�شوعية يف الختي���ار. وينبغي, يف حالت من هذا 
ي املو�شوعي���ة بكل و�شوح يف اختيار  القبي���ل, اأْن ُتن�شح اجلهة امل�شرتي���ة باإيالء عناية خا�شة لتوخِّ
دي���ن اأو املقاول���ني املزم���ع دعوته���م اإىل امل�شارك���ة اأو لعلَّها ت���ودُّ اأْن تنظر يف ا�شتخ���دام اإحدى  املورِّ
تقني���ات ال�ش���رتاء مثل اإجراءات التفاق���ات الإطارية )انظ���ر اأدناه وكذلك التعلي���ق على الف�شل 
ال�شاب���ع(. وينبغ���ي التاأكي���د يف القواع���د اأو الإر�ش���ادات ال�شادرة ع���ن جهاز ال�ش���رتاء العمومي 
 اأو هيئ���ة اأخ���رى عل���ى اأنَّ حتقيق اله���دف املن�شود, اأْي توف���ري الوقت والتكاليف, ق���د يتعرثَّ يف حال

تقدمي اعرتا�ض.

23- وم���ع اأنَّ ا�شرتاطات اللتما�ض املبا�شر يف �شياق طلب عرو����ض الأ�شعار اأقل �شرامًة, فينبغي 
دي���ن واملقاولني  اأي�ش���ًا تف�ش���ري الأح���كام التي تن�ضُّ عل���ى دعوة اأكرب ع���دد ممكن عملّي���ًا من املورِّ
للم�شارك���ة, عل���ى األَّ يق���لُّ ذلك العدد ع���ن ثالثة, يف �شوء ال�ش���رتاط ال���وارد يف الفقرة )2( من 
امل���ادة 28, وال���ذي يق�شي بال�شع���ي اإىل زي���ادة التناف�ض اإىل اأق�ش���ى مدى ممكن عملّي���ًا. وعالوًة 
���ح يف الإر�سادات الـــواردة اأدنـــاه ب�ســـاأن طريقة ال�سرتاء ه���ذه, ينبغي  عل���ى ذلك, وكم���ا هو مو�شَّ
اأْن يتب���نيَّ م���ن القواع���د املتعلقة بتقدير قيم���ة ال�شرتاء مبوج���ب املادة 12 كيفي���ة جتميع عمليات 
ن���ة بغر�ض و�ش���ع احلدود  ال�ش���رتاء املنخف�ش���ة القيم���ة الت���ي تت���مُّ على م���دى ف���رتة زمني���ة معيَّ

الواجب تطبيقها.

24- وفيم���ا يتعلَّ���ق بتخفيف الع���بء الإداري املتعلق باللتما�ض العام غري املح���دود, دون امل�شا�ض 
ة طرائق وتقنيات ا�شرتاء ميكن  ن القانون النموذجي عدَّ باملو�شوعي���ة وال�شفافية والتناف�ض, يت�شمَّ
ة  ���ق الكفاءة من الناحية الإجرائية. فاإجراءات التفاقات الإطارية, على �شبيل املثال, معدَّ اأْن حتقِّ
رة, وهو ما ق���د ينطبق على اأنواع ال�شرتاء الب�شيط���ة واملنخف�شة القيمة  لعملي���ات ال�ش���رتاء املتكرِّ
ز الفئة الثانية من طرائق ال�شرتاء املندِرجة يف اإطار الف�شل الرابع )طلب عرو�ض  ن�شبّيًا التي متيِّ
ر ا�شتخدام املناق�شة املح���دودة وطلب القرتاحات غري املقرِتن  الأ�شع���ار وبع�ض احلالت التي تربِّ
بتفاو����ض(. وت�شمح اإجراءات التفاق���ات الإطارية باتِّخاذ كثري من التداب���ري الإجرائية الإلزامية 



ًة واحدة فيما من �شاأنه اأن يكون لول ذلك �شل�شلًة م���ن عمليات ال�شرتاء. وت�شمل هذه التدابري  م���رَّ
ح باإ�شهاب يف التعليق على تقنية ال�سرتاء هذه.  مة وتقييمها, كما هو مو�شَّ فح�ض العرو�ض املقدَّ
واإ�شافًة اإىل اإجراءات التفاقات الإطارية, ميكن اأْن ُت�شتخَدم يف املناق�شات الإلكرتونية اإجراءات 
ح مبزيد من التف�شيل يف التعليق  اأب�ش���ط من الناحية الإدارية من املناق�شة العادية, كما هو مو�شَّ
علـــى طريقة ال�سرتاء تلك. وتنط���وي تقنيات وطرائق ال�شرتاء الإلكرتوين عمومًا على م�شتويات 
اأعل���ى م���ن ال�شفافية مقارنًة بطلب عرو����ض الأ�شعار التقليدي, كما اأنَّها َتْكُف���ُل م�شتويات اأعلى من 
ال�شفافي���ة, لأنَّها ت�شرتط اللتما�ض العام غري املحدود كقاع���دة عامة, مقارنًة بطريقت ْي املناق�شة 

املفتوحة وطلب القرتاحات حيث ُي�شتخَدم اللتما�ض املبا�شر.

 باء- الو�سف العام لطرائق ال�سرتاء املندِرجة يف اإطار الف�سل الرابع 
والعتبارات الرئي�سية لل�سيا�سة العامة املتعلقة بها؛ والتعليق على �سروط ا�ستخدامها، 

وقواعد اللتما�ص والإجراءات اخلا�سة بها

ن التعليق الوارد اأدناه عل���ى كلِّ طريقة من طرائق ال�شرتاء  حر�ش���ًا على م�شاعدة الق���ارئ, يت�شمَّ
ا لكل طريقة والعتب���ارات الرئي�شية لل�شيا�شة العامة  املندِرج���ة يف اإط���ار الف�شل الرابع و�شفًا عامًّ
املتعلق���ة بها, والتعليق على �شروط ا�شتخدامه���ا وقواعد اللتما�ض والإجراءات اخلا�شة بها. لذلك 
ف���اإنَّ الأحكام ذات ال�شلة املنطبقة على طرائق ال�شرتاء هذه, الواردة يف الف�شل الثاين )�شروط 
ال�شتخدام وقواعد اللتما�ض( والف�شل الرابع )الإجراءات( من القانون النموذجي, ُتناَق�ض معًا.

1- املناق�سة املحدودة

الو�شف العام والعتبارات الرئي�شية لل�شيا�شة العامة

مة هذا الف�شل, لتمكني اجلهة امل�شرتية,  1- اأُدرج���ت املناق�شة املحدودة, كما هو مذكور يف مقدِّ
دين اأو املقاولني.  يف حالت���ني ا�شتثنائيتني, من عدم التما�ض امل�شارك���ة اإلَّ من عدد حمدود من املورِّ
ده اأو  ة تعقُّ وهات���ان احلالت���ان ال�شتثنائيتان هما: اإذا مل يكن ال�شيء مو�شوع ال�ش���رتاء, ب�شبب �شدَّ
دين اأو املقاول���ني؛ اأو اإذا كان الوقت  �شي���ة, متاحًا اإلَّ ل���دى عدٍد حمدوٍد م���ن املورِّ طبيعت���ه التخ�شُّ
والتكلفة الالزمان لفح�ض وتقييم عدٍد كبريٍ من العطاءات غري متنا�شبني مع قيمة ال�شيء مو�شوع 
مة ه���ذا الف�شل, ا�شرتاط التما�ض عام غري  ح يف مقدِّ ال�ش���رتاء. وم���ن غري املنا�شب, كما هو مو�شَّ

حمدود يف هاتني احلالتني ال�شتثنائيتني.

2- وعلى الرغ���م من اأنَّ ا�شتخدام املناق�شة املحدودة يخ�شع ل�شمانات ال�شفافية, مثل ا�شرتاط 
ن�ش���ر اإ�شع���ار م�شب���ق بال�ش���رتاء مبوجب الفق���رة )5( م���ن امل���ادة 34, وتطبيق قواع���د املناق�شة 
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املفتوح���ة عل���ى جميع املراحل يف اإج���راءات املناق�شة املحدودة فيما ع���دا اللتما�ض, فقد اأُدرجت 
قة فيما يتعلَّ���ق باملناق�شة املح���دودة, وهي �شروط يج���ب تف�شريها يف �شوء  �ش���روط �شارم���ة و�شيِّ
قواع���د اللتما�ض الواردة يف الفقرة )1( من امل���ادة 34. وت�شتند هذه ال�شروط والقواعد اإىل فكرة 
مفاده���ا اأنَّ ا�شتخدام املناق�شة املحدودة فيما عدا احلالت املحدودة املن�شو�ض عليها يف القانون 

�ض اأهداف القانون النموذجي جوهرّيًا. النموذجي اأمٌر من �شاأنه اأْن يقوِّ

�شرطا ا�شتخدام املناق�شة املحدودة )الفقرة )1( من املادة 29(

1- تن����ضُّ الفقرة )1( من املادة 29 على �شرط���ْي ا�شتخدام املناق�شة املحدودة املذكورين اأي�شًا 
ل من املناق�شة املحدودة ا�شرتاء  ابق. ومن الأمثلة املاألوفة على الن���وع الأوَّ يف الق�ش���م الفرع���ي ال�شَّ
ات خا�شة مبحطات الطاقة النووية )الفقرة الفرعية )اأ((؛ وتوريد بطاقات دخول اأو �شارات  معدَّ

للبيع يف منا�شبات ريا�شية )الفقرة الفرعية )ب((.

2- ول يت���اح ا�شتخدام املناق�ش���ة املحدودة مبقت�شى الفق���رة )1( )اأ( اإلَّ يف ح���ال دعوة جميع 
دي���ن اأو املقاول���ني الذين ي�شتطيعون توري���د ال�شيء مو�شوع ال�ش���رتاء اإىل امل�شاركة. ول ميكن  املورِّ
ا�شتخ���دام املناق�ش���ة املحدودة مبقت�ش���ى الفقرة )1( )ب( من امل���ادة نف�شه���ا اإلَّ عندما تلتم�ض 
ال  دي���ن اأو املقاولني ل�شم���ان التناف����ض الفعَّ اجله���ة امل�شرتي���ة عطاءات م���ن ع���دٍد كاٍف م���ن املورِّ
د كفاءة عملي���ة ال�ش���رتاء وفعاليتها يف  ���ا املخاطر التي ته���دِّ وتخت���ار امل�شارك���ني بدون متيي���ز. اأمَّ
ح���ال عدم احرتام ه���ذه القواعد, من حيث ح�ش���ول تاأخري يف الإج���راءات واإ�شافة تدابري اأخرى 
مة   اإىل العملي���ة وتق���دمي اعرتا�ش���ات مبوجب القان���ون النموذج���ي, فُي�شلَّط عليها ال�ش���وء يف مقدِّ

هذا الف�شل.

رًا  �ض لها اجلهة امل�شرتية اإذا كان اللجوء اإىل املناق�شة املحدودة مربَّ 3- وتقلُّ املخاطر التي تتعرَّ
بال�شتن���اد اإىل ال�شب���ب املُ�ش���ار اإليه يف الفق���رة )1( )ب(, اأْي عدم التنا�شب ب���ني الوقت والتكلفة 
الالزم���ني لفح�ض وتقييم ع���دٍد كبرٍي من العط���اءات وقيمة ال�شيء مو�شوع ال�ش���رتاء. وما دامت 
دين اأو املقاولني بطريقة مو�شوعية َتْكُفُل  اجله���ة امل�شرتية قد اختارت من قبُل عددًا كافيًا من املورِّ
ال, فاإنَّه يجوز لها يف هذه احلالت اأْن ترف�ض النظر يف طلبات لتقدمي عطاءات واردة  التناف�ض الفعَّ
ون على اإ�شعار من�ش���ور وفقًا للفقرة )5( من  ن يردُّ دي���ن اأو املقاولني ممَّ م���ن عدٍد اإ�شافي من املورِّ

ح مبزيد من التف�شيل يف التعليق على تلك املادة. املادة 34, كما هو مو�شَّ

ر اأحكام الفقرة الفرعية )ب( يف �شوء املادة 12 من القانون النموذجي,  4- وينبغي اأي�شًا اأن تف�شَّ
ن قواع���د ب�شاأن تقدير قيمة ال�ش���رتاء. وترُد يف تلك املادة �شمان���ات جوهرية للوقاية  الت���ي تت�شمَّ
م���ن التق�شيم امل�شطنع لل�شيء مو�شوع ال�شرتاء, لأغرا�ض منها مث���اًل ت�شويغ ا�شتخدام املناق�شة 
املح���دودة بن���اًء على ال�شبب املب���نيَّ يف الفق���رة )1( )ب(, اأْي عدم التنا�ُش���ب بني الوقت والتكلفة 



الالزم���ني لفح�ض وتقييم عدٍد كبرٍي من العطاءات وقيمة ال�شيء مو�شوع ال�شرتاء. وينبغي تزويد 
اجلهة امل�شرتية باإر�شادات ب�شاأن قواعد التجميع يف حال تكرار عمليات ال�شرتاء.

5- وتل���َزم اجله���ة امل�شرتي���ة, مبوج���ب الفق���رة )3( م���ن امل���ادة 28 بتف�شريها يف �ش���وء اأحكام 
ج���ل بيانًا بالأ�شباب والظ���روف التي ا�شتندت  الفق���رة )1( )ه( من املادة 25, ب���اأن تدِرج يف ال�شِّ
اإليه���ا يف ت�شوي���غ ا�شتخ���دام املناق�ش���ة املح���دودة عو�ش���ًا ع���ن املناق�ش���ة املفتوح���ة, بق���در م���ن 
التف�شي���ل يف�ش���ح املج���ال اأم���ام فح����ض الق���رار اأو العرتا�ض عليه عن���د القت�ش���اء. ول ي�شرتط 
القان���ون النموذج���ي ت�شمني هذا البي���ان يف الإ�شعار امل�شب���ق بال�شرتاء الذي تن����ضُّ الفقرة )5( 
���ح اأدن���اه مبزيد م���ن التف�شي���ل )تفاديًا لع���دم �شحة  م���ن امل���ادة 34 عل���ى وجوبه, كم���ا هو مو�شَّ
�ش���ات اأو اإف���راط الإ�شعارات يف الط���ول(. )انظر امل���ادة 25 والتعليق عل���ى امل�شائل املتعلقة  امللخَّ
جل لتمكينهم من اأمور يف جملته���ا العرتا�ض على اختيار  دي���ن اأو املقاولني عل���ى ال�شِّ ���الع املورِّ  باطِّ

طريقة ال�شرتاء.(

اللتما�ض يف �شياق املناق�شة املحدودة )الفقرتان )1( و)5( من املادة 34(

1- تن����ضُّ الفق���رة )1( م���ن امل���ادة 34 على قواع���د اللتما����ض يف �شي���اق املناق�ش���ة املحدودة. 
يغ���ت ه���ذه القواعد حتقيق���ًا للغر�ض من الفق���رة )1( من امل���ادة 29, اأْي ح�شر ا�شتخدام  وقد �شِ
املناق�ش���ة املح���دودة يف حالتني ا�شتثنائيتني فعاًل م���ع احلفاظ يف الوقت نف�شه عل���ى قدٍر منا�شٍب 
ي�شًا لكلِّ واحد من ال�شرطني ال�شتثنائيني ل�شتخدام  ت هذه القواعد خ�شِّ م���ن التناف�ض. وقد اأُعدَّ

املناق�شة املحدودة.

2- وتن�����ضُّ قاع����دة اللتما�ض ال����واردة يف الفق����رة )1( )اأ( من املادة 34 عل����ى اأنَّه يجب, يف حال 
ده اأو طبيعته  ة تعقُّ ا�شتخدام املناق�شة املحدودة لكون ال�شيء مو�شوع ال�شرتاء غري متاح, ب�شبب �شدَّ
دين واملقاولني  دين اأو املقاولني, يجب دعوة جميع املورِّ �شية, اإلَّ لدى ع����دٍد حمدوٍد من املورِّ التخ�شُّ
املتاح لديهم ال�شيء مو�شوع ال�شرتاء اإىل امل�شاركة. وتن�ضُّ قاعدة اللتما�ض الواردة يف الفقرة )1( 
)ب( من املادة 34 على اأنَّه ينبغي, يف حال ا�شتخدام املناق�شة املحدودة لعدم التنا�ُشب بني الوقت 
والتكلف����ة الالزم����ني لفح�ض وتقيي����م عدٍد كبرٍي من العط����اءات مع قيمة ال�شيء مو�ش����وع ال�شرتاء, 
ال.  دي����ن اأو املقاول����ني ل�شمان التناف�����ض الفعَّ توجي����ه الدع����وة بدون متيي����ز اإىل ع����دٍد كاٍف من املورِّ
ويفرت�����ض ا�شرتاط الختي����ار بدون متييز ن�ش����ر اإ�شعار, وفق����ًا للفقرة )5( من امل����ادة 34, ل بقرار 
اجله����ة امل�شرتية ا�شتخدام املناق�شة املحدودة فح�شب, بل كذلك بالعدد الأق�شى للم�شاركني املراد 
الع على مناق�شة  اختياره����م وطريقة الختيار و�شوًل اإىل العدد الأق�شى املذكور يف الإ�شعار. ولالطِّ

مة هذا الف�شل. اأكرث تف�شياًل ملفهوم "عدم التمييز" يف هذا ال�شياق, انظر مقدِّ

3- وينبغ���ي, كم���ا يالَح���ظ يف التعلي���ق املذك���ور, ن�ش���ر الإ�شع���ار امل�شب���ق بال�ش���رتاء يف جمي���ع 
ر ا�شتخ���دام املناق�ش���ة املح���دودة وفق���ًا للفق���رة )5( م���ن امل���ادة 34. وَيرُد  احل���الت الت���ي ت���ربِّ
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 يف ه���ذه امل���ادة احل���دُّ الأدن���ى م���ن املعلوم���ات الت���ي ينبغ���ي اإدراجه���ا يف اأيِّ اإ�شع���ار م���ن ه���ذا 
القبيل.

مة هذا الف�شل على ق�شاي���ا ال�شيا�شة العام���ة والتنفيذ, ل �شيما  4- كم���ا ُي�شلَّ���ط ال�ش���وء يف مقدِّ
د كف���اءة عملية ال�ش���رتاء وفعاليتها يف حال ع���دم احرتام ه���ذه القواعد, من  املخاط���ر الت���ي تهدِّ
حيث ح�ش���ول تاأخري يف الإجراءات واإ�شافة تدابري اأخرى اإىل العملية وتقدمي اعرتا�شات مبوجب 

القانون النموذجي.

اإجراءات املناق�شة املحدودة )املادة 45(

ق  ا, لأنَّها تطبِّ ن اأحكامًا ق�شرية جدًّ م املادة 45 اإجراءات املناق�شة املحدودة, وهي تت�شمَّ 1- تنظِّ
���م املناق�شة املفتوح���ة, اإلَّ فيما يتعلَّق  عل���ى املناق�ش���ة املح���دودة اأحكاَم الف�شل الثال���ث التي تنظِّ

باللتما�ض.

2- ل���ذا ف���اإنَّ الفقرة )2( تن�ضُّ على ا�شتثن���اء املواد من 36 اإىل 38 م���ن التطبيق على املناق�شة 
م امل���ادة 36 اإجراءات التما�ض العطاءات يف �شياق املناق�شة املفتوحة, وهي بذلك  املحدودة. وتنظِّ
م حمتويات الدع���وة اإىل تقدمي العطاءات  ا املادة 37, فتنظِّ ���ق على املناق�شة املح���دودة. اأمَّ ل ُتطبَّ
املراد ن�شرها يف املناق�شة املفتوحة. ولي�ض من ال�شروري يف حال املناق�شة املحدودة اإ�شداُر دعوة 
ن جميع املعلومات الواردة يف املادة 37.  َدَرت لأْن تت�شمَّ اإىل تقدمي العطاءات؛ ول موجب اإْن هي �شَ
دين اأو  م وثائق اللتما�ض يف �شياق املناق�شة املح���دودة اإىل جميع املورِّ وبخ�شو����ض املادة 38, تق���دَّ

املقاولني الذين ُيدَعون مبا�شرًة اإىل تقدمي عطاءات ويبدون اهتمامهم به.

3- وعلى الرغم من ا�شتثناء املادة 38 من التطبيق على املناق�شة املحدودة, فاإنَّ بع�ض اأحكامها 
رت اجلهة امل�شرتية اأْن تتقا�ش���ى ثمنًا مقابل  ينطب���ق عل���ى هذا النوع م���ن املناق�شات. واإذا ما ق���رَّ
وثائ���ق اللتما�ض يف املناق�شة املحدودة, فاإنَّها تك���ون ملزمًة باحلكم الوارد يف اجلملة الأخرية من 
املادة 38 )"ويجب األَّ يتجاوز الثمن الذي يجوز للجهة امل�شرتية اأْن تتقا�شاه مقابل وثائق اللتما�ض 

دين اأو املقاولني"( )انظر التعليق على املادة 38(. تكلفة توفري تلك الوثائق للمورِّ

2- طلب عرو�ص الأ�سعار

الو�شف العام والعتبارات الرئي�شية لل�شيا�شة العامة

1- طلب عرو�ض الأ�شعار طريقُة ا�شرتاء منا�شبة للح�شول على م�شرتيات منخف�شة القيمة ذات 
دة )ُي�شار اإليها ع���ادًة بعبارة "الأ�شناف املتاحة يف ال�ش���وق"(. فقد ل يكون هناك يف  طبيع���ة موحَّ

ر القيام باإجراءات مناق�شة قد تكون باهظة التكلفة وت�شتغرق وقتًا طوياًل. هذه احلالت ما يربِّ



ح لدى ا�شرتاع الفقرة )2( من امل���ادة 29 اأنَّ ا�شتخدام طريقة طلب عرو�ض  2- وينبغ���ي اأن ُيو�شَّ
ر. وميكن للجهة  الأ�شع���ار لي����ض اإلزامّيًا يف حال���ة ال�شرتاء الذي تقلُّ قيمت���ه عن قيمة احلدِّ املق���رَّ
ن  امل�شرتي���ة ال�شرت�ش���اد يف النظر يف الأخذ ببدائ���ل لطلب عرو�ض الأ�شعار بامل���ادة 28 التي تت�شمَّ
ا�شرتاط���ًا بزي���ادة التناف�ض اإىل اأق�شى ح���دٍّ ومراعاة ظروف ال�شرتاء عن���د اختيار اإحدى طرائق 
ال�ش���رتاء, بالإ�شافة اإىل �شروط ا�شتخدام طرائق ال�شرتاء الأخرى التي قد تكون منا�شبًة )انظر 

التعليق على املادة 28(.

���ه ل ُيق�شد ا�شتخدام هذه الطريق���ة يف عمليات ا�شرتاء  3- وُي�ش���ار على وج���ه اخل�شو�ض اإىل اأنَّ
رة, وذل���ك خ�شي���ة تقييد ال�ش���وق وال�شطط عند القي���ام بذلك )ومن ذلك مث���اًل ال�شطط يف  متك���رِّ
رة, عن  دي���ن اأو املقاولني امل�شارك���ني اأو يف تربير احلاج���ة اإىل عمليات ا�ش���رتاء متكرِّ اختي���ار املورِّ
ر مبوجب  طريق القيام على �شبيل املثال بتق�شيم ال�شيء مو�شوع ال�شرتاء جتنُّبًا لتجاوز احلدِّ املقرَّ
رة, اإبرام  ل بدًل من ذلك, يف حالة عمليات ال�شرتاء املتكرِّ املادة 12 )انظر اأدناه كذلك((. ويف�شَّ
اتف���اق اإطاري مفتوح, اأو اتفاق اإطاري مغلق نا�شئ عن اإج���راءات املناق�شة, اإذا ما تعلَّق ال�شرتاء 
باأ�شناف اأكرث تعقيدًا )انظر كذلك التعليق على الف�شل ال�شابع(. وقد ي�شاعد ا�شتخدام الفهار�ض 
الإلكرتوني���ة على تعزي���ز ال�شفافية يف حال ا�شتخدام طريقة طلب عرو����ض الأ�شعار ب�شفة دورية. 
فعلى �شبيل املثال, قد يكون ا�شرتاء قطع غيار لأ�شطول من املركبات عمليًة واحدًة من غري املحتمل 
ا يف امل�شرتيات العادية من  ر, ويف ه���ذه احلالة قد يكون طلب عرو�ض الأ�شع���ار منا�شبًا؛ اأمَّ اأْن تتك���رَّ

قطع الغيار, فيكون من الأن�شب اإبرام اتفاق اإطاري.

4- وعندم���ا يتعلَّ���ق ال�ش���رتاء باأ�شناف اأك���رث تعقيدًا, ينبغ���ي ا�شتخدام املناق�شة مل���ا تتيحه من 
�شمانات �شفافية اأكرب, وقد تكون املناق�شة املحدودة بناًء على ال�شبب املبنيَّ يف الفقرة )1( )ب( 
ا اإذا ترتَّب على ال�شرتاء الأوَّيل املنخف�ض القيمة نتائج  من املادة 29 منا�شبًة يف هذه احلالت. اأمَّ
طويل���ة الأم���د ُتْلِزم اجلهة امل�شرتية بنوع مع���نيَّ من النُُّظم التكنولوجية اأو بتك���رار عمليات ا�شرتاء 
ا مقرتنًة باتفاقات اإطارية. وفيما  ى با�شتخدام طرائق ا�شرتاء اأخرى, رمبَّ اأ�شن���اف مماثلة, فيو�شَ
يتعلَّ���ق با�ش���رتاء ال�شل���ع الأ�شا�شية واخلدم���ات الب�شيطة والأ�شن���اف املماثلة, قد يك���ون ا�شتخدام 
املناق�ش���ات الإلكرتونية و�شيل���ًة بديلًة )انظر التعليق علـــى الفقرة )1( )ب( من املـــادة 29؛ وعلى 
الف�ســـل ال�ساد�ـــص ب�ساأن املناق�سات الإلكرتونية؛ وعلى الف�ســـل ال�سابع ب�ساأن اإجراءات التفاقات 

الإطارية(.

�شروط ا�شتخدام طلب عرو�ض الأ�شعار )الفقرة )2( من املادة 29(

���د الفقرة )2( من امل���ادة 29 ا�شتخدام هذه الطريقة تقييدًا �شارمًا بح�شره يف ال�شرتاء  1- تقيِّ
رة يف لوائح ال�شرتاء. )انظر, بخ�شو�ض حدود القيمة املنخف�شة,  الذي تقلُّ قيمته عن العتبة املقرَّ
ب���ع اإزاء ما ُيعترَب م�شرتي���اٍت "منخف�شَة القيمة"  هج املتَّ �شاق يف النَّ مب���ا يف ذلك �ش���رورة كفالة التِّ
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مـــة الف�ســـل الأوَّل(. كما ت�شمل �شروط  يف الدول���ة امل�شرتع���ة, التعليَق على هـــذا املو�سوع يف مقدِّ
ي�شًا  ا�شتخ���دام طلب عرو�ض الأ�شعار ا�شرتاَط عدم اإنت���اج اأو توفري ال�شيء مو�شوع ال�شرتاء خ�شِّ
م من اجلهة امل�شرتية, اأْي يجب اأْن يكون هذا ال�شيء متاحًا ب�شهولة يف �شوق  ح�شب و�شف معنيَّ مقدَّ

قائمة بالفعل.

ن  2- وينبغ���ي تف�شري �شروط ال�شتخ���دام يف �شوء املادة 13 من القان���ون النموذجي, التي تت�شمَّ
ز ه���ذه املادة احلدَّ من ا�شتخ���دام طريقة طلب عرو�ض  قواع���د ب�شاأن تقدي���ر قيمة ال�شرتاء. وتعزِّ
الأ�شعار كما هو متوخى, وذلك بحظر التق�شيم امل�شطنع لل�شيء مو�شوع ال�شرتاء بغر�ض التحاُيل 
عل���ى ح���دِّ القيمة املفرو����ض على ا�شتخدام طل���ب عرو�ض الأ�شع���ار بغية جتنُّب ا�شتخ���دام طرائق 
ال�ش���رتاء التي تنطوي عل���ى مزيٍد من التناف�ض, وه���و حظر �شروري لبلوغ الأه���داف املن�شودة يف 

القانون النموذجي.

اللتما�ض يف �شياق طلب عرو�ض الأ�شعار )الفقرة )2( من املادة 34(

م الفقرة )2( من املادة 34 اللتما�ض يف �شياق اإجراءات طلب عرو�ض الأ�شعار. وتنطبق  1- تنظِّ
الأهداف املن�ش���ودة يف القانون النموذجي, اأْي تعزيز وت�شجي���ع امل�شاركة والتناف�ض, على ال�شرتاء 
, فاإنَّ اجلهة امل�شرتية ملَزمة باأْن تطلب عرو����ض اأ�شعار من اأكرب عدٍد  مهم���ا كانت قيمته. ومن َث���مَّ
دين اأو املقاولني, على األَّ يقلُّ عددهم عن ثالثة, بدون ا�شتثناء. ويراَعى يف  ممك���ن عملّيًا من املورِّ
هذا احلد الأدنى من ال�شروط نوع ال�شيء الذي ُيفرت�ض اأْن ُي�شرتى عن طريق طلب عرو�ض اأ�شعار, 
م من اجلهة  ي�شًا ح�شب و�شف معنيَّ مقدَّ ر خ�شِّ اأْي �شل���ع اأو خدم���ات متاحة ب�شهولة, ل تنَتج اأو توفَّ
امل�شرتية ولها �شوق قائمة بالفعل )الفقرة )2( من املادة 29(. وينبغي اأْن ُتتاح دائمًا يف هذا النوع 
ن يْقِدرون  دين اأو مقاولني على الأقل ممَّ م���ن ال�شرتاء اإمكانية طلب عرو�ض اأ�شعار من ثالث���ة مورِّ
عل���ى توف���ري ال�شيء مو�شوع ال�شرتاء. كما اأنَّ اللجوء اإىل ال�ش���رتاء الإلكرتوين يف�شح املجال اأمام 

اجلهة امل�شرتية للو�شول اإىل جمهور اأو�شع ول�شمان التما�ض عدٍد كاٍف من عرو�ض الأ�شعار.

2- ولع���لَّ ال���دول امل�شرتعة تودُّ تقدمي اإر�ش���ادات َتْكُفُل عدم اختيار امل�شارك���ني يف اإجراءات طلب 
د النفاذ اإىل الأ�شواق اأو تف�شح املج���ال اأمام ال�شطط يف الإجراءات,  عرو����ض الأ�شع���ار بطريقة تقيِّ
م طريق���ة حتديد امل�شاركني. وت�شم���ل الأمثلة على  ���ن القان���ون النموذج���ي اأحكامًا تنظِّ اإْذ ل يت�شمَّ
دْين اأو مقاولنْي معروَفني باأ�شعارهما املرتفعة,  ال�شط���ط يف الإجراءات يف هذا ال�ش���دد اختيار مورِّ
د اأو مقاِول  دْي���ن اأو مقاول���نْي يف مناطق نائي���ة جغرافّيًا, �شعيًا اإىل توجيه ال�ش���رتاء نحو مورِّ اأو مورِّ
دي���ن اأو مقاولني ينتمون اإىل جمموعة �ش���ركات واحدة اأو  ثال���ث يق���ع عليه الختي���ار, اأو اختيار مورِّ
يكونون خا�شعني ل�شكٍل ما من اأ�شكال ال�شيطرة املالية اأو الإدارية امل�شرتكة. والعتبارات املطروحة 
دين اأو املقاولني امل�شاركني يف �شياق ا�شتخدام املناق�شة املحدودة  فيم���ا يتعلَّق بطريقة اختيار املورِّ
 بن���اًء على ال�شبب املب���نيَّ يف الفقرة )1( )ب( من املادة 29 هي اعتب���ارات وجيهة يف هذا ال�شدد



مـــة هـــذا الف�ســـل(. وعالوًة عل���ى ذلك, فاإنَّ الإج���راءات التي  )انظ���ر التعليـــق ذا ال�سلـــة يف مقدِّ
دين اأو املقاول���ني, حيثما يت�شنَّ ى  ابق���ة والتناوب فيما ب���ني املورِّ تقت�ش���ي املقارنة ب���ني العرو�ض ال�شَّ
ا�ش���رتاء الأ�شناف نف�شه���ا بني الفينة والأخرى, ه���ي اإجراءات مفيدة. وينبغ���ي اأْن تبنيِّ اإجراءات 
ى تقييم قرارات  دين اأو املقاولني الفائزين من خالل ه���ذه الطريقة, لكي يت�شنَّ ة املورِّ الرقاب���ة هويَّ

دين اأو املقاولني. اإر�شاء العقود مرارًا وتكرارًا على نف�ض املورِّ

3- وعلى الرغم من اأنَّ طلب عرو�ض الأ�شعار متاح يف جمموعة من الظروف اأ�شيق نطاقًا بكثري 
دت ال�شروط  ا عليه احلال يف طرائق ال�شرتاء الأخرى املندِرجة يف اإطار الف�شل الرابع )اإْذ حدِّ ممَّ
�شمان���ًا لت�شييق نطاق ا�شتخدام الطريق���ة ومن َثمَّ اإ�شاءة ا�شتخدامها(, فلعلَّ الدول امل�شرتعة تودُّ 
باع نهج ح���ذر واأْن ُتوِرَد فيما ي�شدر عن جه���از ال�شرتاء العمومي اأو  اأْن تنظ���ر ب���دًل من ذلك يف اتِّ
هيئ���ة اأخ���رى من لوائح اأو قواع���د اأو اإر�شادات نف�ض ال�شرتاطات املن�شو����ض عليها ب�شدد طرائق 
ال. وعلى الرغم من اأنَّ القيام  ي املو�شوعية و�شمان التناف�ض الفعَّ ال�ش���رتاء الأخرى من حيث توخِّ
�شاق  ى اإىل التقلي�ض اإىل ح���دٍّ ما من مرونة ه���ذه الطريقة, فمن �شاأن���ه تعزيز التِّ ���ا اأدَّ بذل���ك رمبَّ
فة واملت�شاوية والعادلة التي  ل الرقابة على ال�شفافية والتناف�ض واملعامل���ة املُْن�شِ واملفرو����ض اأْن ي�شهِّ
هج بال�شرتاء الإلكرتوين,  يرتكز عليها القان���ون النموذجي. ويف احلالت التي يقرتن فيها هذا النَّ

قد تكون الأعباء الإ�شافية �شئيلًة.

اًل اإىل حدٍّ  4- وعل���ى العموم, قد يكون ا�شتخدام الطرائ���ق الإلكرتونية لطلب عرو�ض الأ�شعار فعَّ
كبري من حيث التكلفة يف حالة امل�شرتيات املنخف�شة القيمة, وقد َيْكُفُل اأي�شًا اختيارًا اأكرث �شفافيًة. 
وق���د يعترب ا�شتخدام الفهار����ض الإلكرتونية م�شدرًا لعرو�ض الأ�شعار عل���ى اأنَّه يتيح فر�شًة اأف�شل 
دين اأو املقاولني الذين ُيطلب منهم تقدمي عرو�ض اأ�شعار, بحيث  لتحقي���ق ال�شفافية يف اختيار املورِّ
دين اأو مقاول���ني يعر�شون اأ�شناف���ًا ذات �شلة باملو�شوع  ميك���ن تقيي���م هذا الختي���ار باملقارنة مبورِّ
ر لأ�شناف منخف�شة  �شمن فهار�ض )انظر اأي�شًا التعليق على الف�شل ال�شابع ب�شاأن ال�شرتاء املتكرِّ
التكلفة(. ومن الأهمية مبكان يف هذا ال�شدد �شماُن توفري م�شتوًى كاٍف من ال�شفافية, نظرًا لأنَّه 
ل ُي�ش���رتط يف ال�شرتاء بوا�شطة ه���ذه الطريقة ن�شُر اإ�شعار م�شبق بال�ش���رتاء, وقد تقلُّ قيمته عن 
ر فيما يتعلَّق بكل واحد من الإ�شعارات العلنية باإر�شاء عقود ال�شرتاء مبقت�شى املادة 23  احلدِّ املقرَّ

مة هذا الف�سل(. )انظر التعليق ذا ال�سلة يف مقدِّ

دين اأو مقاولني على  ر ا�ش���رتاط طلب عرو�ض الأ�شعار من ثالث���ة مورِّ 5- غ���ري اأنَّه ينبغي األَّ يف�شَّ
ه ُيْبِطُل عملية ال�شرتاء اإذا مل َيِرُد �شوى عر�ِض اأ�شعاٍر واحد اأو عر�شني. الأقل على اأنَّ

اإجراءات طلب عرو�ض الأ�شعار )املادة 46(
د امل���ادة 46 اإج���راءات طل���ب عرو����ض الأ�شعار. ول ُي���دَرج, عل���ى �شوء طبيع���ة ال�شيء  1- حت���دِّ
امل���راد ا�شرتاوؤه بوا�شطة طل���ب عرو�ض الأ�شع���ار وانخفا�ض قيمة هذا ال�شيء, �ش���وى احلدِّ الأدنى 
دي���ن اأو مقاولني  ة بق�ش���د التمكني من معامل���ة امل�شاركني من مورِّ م���ن املتطلَّب���ات الإجرائية املعدَّ
فًة ومت�شاويًة وعادل���ًة. كما اأنَّ الإ�شراف على ا�شتخ���دام هذه الطريقة  يف ال�ش���رتاء معامل���ًة ُمْن�شِ
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بال�شتعان���ة بو�شائل اإلكرتونية حيثما اأمك���ن, بغية ا�شتنفاد التكاليف التي ترتتَّب على القيام بذلك 
���ق ال�شفافية واحلماي���ة من ال�شطط يف  يف عملي���ات ال�ش���رتاء املنخف�ش���ة القيمة, ميك���ن اأْن يحقِّ

املمار�شة العملية.

د اأو مقاِول ُيلَتم�ض منه عر�ض  2- وفيم���ا يتعلَّق بال�شرتاط الوارد يف الفقرة )1( باأْن يبلَّغ كلُّ مورِّ
اأ�شع���ار بالتكاليف التي ُي���راد اإدراجها يف العر�ض, لعلَّ اجلهة امل�شرتية ت���ودُّ اأْن تنظر يف ا�شتخدام 
م�شطلح���ات جتاري���ة معرتف به���ا, وخ�شو�ش���ًا القواعد الدولي���ة لتف�شري امل�شطلح���ات التجارية 
ائعة, مث���ل الأو�شاف امل�شتعملة يف  دة ال�شَّ )الإنكوترم���ز(, اأو غريها من الأو�ش���اف التجارية املوحَّ
اأ�ش���واق تكنولوجي���ا املعلومات والت�شالت, كيم���ا يت�شنَّى حتديد الأ�شناف املتاح���ة يف ال�شوق التي 
ت طريقة ال�شرتاء هذه من اأجلها بالرجوع اإىل املعايري املعمول بها يف القطاع املعني. ومن �شاأن  اأُعدَّ
بة على تقدمي عرو�ض اأ�شعار وا�شتعرا�شها  ���ف الأعباء الإدارية املرتتِّ ز ال�شفافية ويخفِّ ذل���ك اأْن يعزِّ
)انظ���ر اأعاله التعليق على مو�سوع اللتما�ص يف �سياق طلـــب عرو�ص الأ�سعار )الفقرة )2( من 

الع على املزيد من ال�شمانات(. املادة 34( لالطِّ

3- طلب القرتاحات غري املقرِتن بتفاو�ص

الو�شف العام والعتبارات الرئي�شية لل�شيا�شة العامة
1- طل���ب القرتاح���ات غري املق���رِتن بتفاو�ض طريق���ُة ا�شرتاء ميك���ن ا�شتخدامها عندم���ا َيلَزم 
اأْن تدر����ض اجله���ة امل�شرتية اجلوانب املالية من القرتاحات مبعزل ع���ن غريها وبحيث ل تدر�شها 
هج منا�شب  اإلَّ بعد النتهاء من فح�ض وتقييم جوانب القرتاح التقنية واملتعلقة بالنوعية. وهذا النَّ
���ر باجلوانب املالي���ة من القرتاحات  يف احل���الت الت���ي ل ترغ���ب فيها اجلهة امل�شرتي���ة يف اأْن تتاأثَّ
عن���د فح�شها وتقييمها جلوانب تلك القرتاحات التقنية واملتعلق���ة منها بالنوعية. وقد تن�شاأ هذه 
احل���الت, على �شبي���ل املثال, عندما ترغب اجلهة امل�شرتية يف تقيي���م نوعية املوظفني الأ�شا�شيني. 
د ن�شبّيًا, حيث ميكن  وله���ذا, فاإنَّ هذه الطريقة منا�شبة لل�ش���يء مو�شوع ال�شرتاء ذي الطابع املوحَّ
دين  تقييم جمي���ع جوانب القرتاحات من دون اللجوء اإىل مناق�شات اأو حوار اأو مفاو�شات مع املورِّ

اأو املقاولني.

2- وم����ن الأهمي����ة مب����كان, يف ه����ذا ال�ش����دد, حتدي����د نط����اق اخل�شائ�����ض "التقني����ة والنوعي����ة 
واخل�شائ�����ض املتعلقة بالأداء" لالقرتاحات حتديدًا وا�شحًا مييِّزها عن "اجلوانب املالية". وي�شمل 
م�شطل����ح "اجلوانب املالية" يف ه����ذا ال�شياق جميع اجلوانب التجارية م����ن القرتاحات اإ�شافًة اإىل 
ال�شع����ر النهائي. واخل�شائ�ض "التقنية والنوعية واخل�شائ�ض املتعلقة بالأداء" لالقرتاحات ت�شمل 
دين اأو املقاولني, التي تخ�شع للتقييم يف اإطار فح�ض اقرتاحاتهم وموؤهالتهم.  القدرات املالية للمورِّ
ويجب التمييز بني اخل�شائ�ض التقنية لالقرتاحات وخ�شائ�شها املتعلقة بالنوعية وبالأداء من جهة 
د متطلَّبات  وجوانبه����ا املالي����ة من جهة اأخرى ح�شب كل حالة على حدة. فعلى �شبي����ل املثال, قد حتدِّ



التاأم����ني اأو ال�شم����ان ومواعيد الت�شليم و�شروط ال�شمان مدى ا�شتيف����اء اقرتاح ما اأو عدم ا�شتيفائه 
للحدِّ الأدنى من متطلَّبات اجلهة امل�شرتية, ويف هذه احلالة تعترب تلك اجلوانب من القرتاح جزءًا 
م����ن اخل�شائ�ض التقني����ة واخل�شائ�ض املتعلقة بالنوعي����ة وبالأداء. ويف حالت اأخ����رى, ُيعربَّ عنها 
باعتباره����ا ج����زءًا من �شروط العقد التجارية, وعندئٍذ تندرج �شم����ن اجلوانب "املالية". وينبغي اأْن 
يك����ون م����ا ي�شدره جهاز ال�ش����رتاء العمومي اأو هيئة اأخرى م����ن لوائح اأو قواع����د اأو اإر�شادات ب�شاأن 
ال�ش����رتاء وا�شح����ًة مبا فيه الكفاية مل�شاع����دة اجلهات امل�شرتية على كفالة بي����ان متطلَّباتها بو�شوح 
و�شفافية, واإلَّ تاأثَّرت نوعية القرتاحات �شلبًا. فقد يحدث تاأخري يف عملية ال�شرتاء اإذا لِزم اإي�شاح 

اأوجه عدم اليقني, وعلى الأخ�ض با�شتخدام الآليات املن�شو�ض عليها يف املادتني 15 و16.

3- ول يالئ���م طلب القرتاحات غ���ري املقرِتن بتفاو�ض عمليات ال�ش���رتاء يف احلالت التي يكون 
ر  فيها ال�شعر هو املعيار الوحيد, اأو اأحد املعايري الرئي�شية, لإر�شاء العقد, اأو يف احلالت التي يتعذَّ
فيه���ا اإجراء تقييم كامل اإلَّ بتقييم معايري ال�شعر وغريها م���ن املعايري يف اآٍن واحد. ومن املنا�شب 
ز عل���ى ال�شعر ول تقت�ش���ي فح�شًا وتقييمًا  باع طريقة ا�ش���رتاء باملناق�شة تركِّ يف تل���ك احل���الت اتِّ
مت�شل�شل���ني للخ�شائ�ض التقنية واخل�شائ�ض املتعلقة بالنوعية وبالأداء. وقد ترى اجلهة امل�شرتية 
اأنَّ طريق���ة ال�شرتاء باملناق�شة اأن�شب اأي�شًا عندما يكون لديها كثري من املتطلَّبات التقنية. كذلك 
ل يك���ون ا�شتخدام هذه الطريقة منا�شبًا يف احلالت التي تقت�ش���ي اإجراء تفاو�ض ب�شاأن اأيِّ جانب 
من جوانب القرتاح )�شواء فيما يتعلق بالنوعية اأو بالأداء اأو باجلوانب التقنية اأو املالية(, لأنَّ هذه 
الع على طرائق ال�شرتاء  الطريقة, �شاأنها �شاأن املناق�شة, ل تتيح اإجراء حوار اأو مفاو�شات )لالطِّ
الت���ي قد يكون من املنا�شب وال�ش���روري اإجراء حوار اأو مفاو�شات يف اإطاره���ا, انظر التعليق على 

طرائق ال�شرتاء املندِرجة يف اإطار الف�شل اخلام�ض(.

م اخل�شائ����ض التقني���ة لالقرتاح���ات وخ�شائ�شه���ا املتعلقة  4- وم���ن الناحي���ة العملي���ة, ُتق���دَّ
بالنوعي���ة وبالأداء يف مظ���روف واحد )لي�ض النظام الورقي هو املق�شود �شمنًا من هذا امل�شطلح, 
ا النُُّظم الإلكرتونية اأو اأيَّ نظام اآخر كذلك(, وُتقيَّم قبل فتح املظاريف املحتوية على اجلوانب  واإمنَّ
املالي���ة من القرتاحات. وفيما يتعلَّق بالقرتاحات التي ت�شتجي���ب للحدِّ الأدنى من املتطلَّبات فيما 
دتها اجلهة امل�شرتية  يتعلَّ���ق باخل�شائ�ض التقنية واخل�شائ�ض املتعلق���ة بالنوعية وبالأداء التي حدَّ
ا كانت  ن اجلوانب املالية لالقرتاح املعني. ورمبَّ يف بداية عملية ال�شرتاء, ُيفتح مظروف ثاٍن يت�شمَّ
اخل�شائ����ض التقنية واخل�شائ�ض املتعلقة بالنوعية وبالأداء اأقلَّ قابليًة للتقييم بوا�شطة نظام اآيل 

من اجلوانب املالية, كما َيرُد يف التعليق على املادة 31 ب�ساأن املناق�سة الإلكرتونية.

5- ويتي���ح القانون النموذج���ي ا�شتخدام طريقة طل���ب القرتاحات غري املق���رِتن بتفاو�ض رهنًا 
با�شتيف���اء �شروط ا�شتخدامه���ا بالن�شبة جلميع اأنواع ال�شرتاء, وفقًا لق���رار اللجنة بعدم ال�شتناد 
يف اختيار طريقة ما اإىل مو�شوع ال�شرتاء من حيث كونه �شلعًا اأو اإن�شاءات اأو خدمات, بل احلر�ض 
يف اختياره���ا على مراعاة ظروف ال�ش���رتاء املعني وعلى زيادة التناف����ض اإىل اأق�شى مدى ممكن 
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مة  عملّي���ًا )الفق���رة )2( من املادة 28 م���ن القانون النموذجي؛ انظ���ر التعليق ذا ال�سلـــة يف مقدِّ
ل من الف�سل الثاين(. بيد اأنَّه ينبغي للدول امل�شرتعة اأْن تنتبه اإىل اأنَّ بع�ض امل�شارف  الق�سم الأوَّ
دة الأط���راف تو�ش���ي با�شتخدام طرائ���ق ا�شرتاء ت�شب���ه يف بع����ض �شماتها طلب  الإمنائي���ة املتع���دِّ
دة  القرتاح���ات غري املقرِتن بتفاو�ض املن�شو�ض عليه يف القانون النموذجي ل�شرتاء خدمات حمدَّ
ة ل تتَّ�شم بالتعقيد ول بارتفاع التكلفة, مبا فيها خدمات ا�شت�شارية مثل و�شع مناهج درا�شية. بدقَّ

 �شروط ا�شتخدام طلب القرتاحات غري املقرِتن بتفاو�ض 
)الفقرة )3( من املادة 29(

1- تن����ضُّ الفق���رة )3( على �ش���روط ا�شتخدام طل���ب القرتاحات غري املق���رِتن بتفاو�ض. وهذه 
ال�شروط, اإْذ تن�ضُّ على اأنَّ هذه الطريقة متاحة عندما "َيلَزم" اأْن تدر�ض اجلهة امل�شرتية اجلوانب 
املالي���ة م���ن القرتاحات مبعزل عن غريه���ا وبحيث ل تدر�شها اإلَّ بعد النته���اء من فح�ض وتقييم 
ا ته���دف اإىل ا�شرتاط وجود حاج���ة مو�شوعية  جوان���ب الق���رتاح التقني���ة واملتعلقة بالنوعي���ة, اإمنَّ

غ اللجوء اإىل هذا النَّهج. ووا�شحة ت�شوِّ

2- وتقت�ش���ي ه���ذه الطريق���ة, كم���ا يتَّ�شح من الإج���راءات املتعلق���ة بهذه الطريق���ة يف املادة 47 
ل,  )انظ���ر التعليـــق ال���وارد اأدناه(, اإج���راء فح�ض وتقيي���م مت�شل�شلني, تراعى في���ه, يف املقام الأوَّ
اخل�شائ����ض التقني���ة لالقرتاح���ات وخ�شائ�شه���ا املتعلق���ة بالنوعي���ة وب���الأداء. ول تنتقل اجلهة 
د من ا�شتيفاء هذه  امل�شرتي���ة اإىل درا�ش���ة ال�شعر واجلوانب املالية من القرتاح املعن���ي اإلَّ بعد التاأكُّ
دها اجلهة امل�شرتي���ة يف بداية اإجراءات  اخل�شائ����ض متامًا للحدِّ الأدنى م���ن املتطلَّبات التي حتدِّ
ال�ش���رتاء. انظ���ر اأعاله التعليـــق علـــى الو�سف العـــام والعتبـــارات الرئي�سيـــة لل�سيا�ســـة العامة 
���الع عل���ى مناق�ش���ة التمييز ب���ني اخل�شائ�ض  لطلـــب القرتاحـــات غـــري املقـــرِتن بتفاو�ـــص لالطِّ
 التقني���ة لالقرتاح���ات وخ�شائ�شه���ا املتعلق���ة بالنوعي���ة وب���الأداء من جه���ة وجوانبه���ا املالية من 

جهة اأخرى.

اللتما�ض يف �شياق طلب القرتاحات غري املقرِتن بتفاو�ض )املادة 35(

���م املادة 35 اللتما�ض يف �شي���اق طرائق ال�شرتاء بوا�شطة طل���ب القرتاحات. والقاعدة  1- تنظِّ
املبدئي���ة العام���ة يف القان���ون النموذجي ه���ي اأْن ُيلجاأ يف ه���ذه الطرائق اإىل اللتما����ض العام غري 
املح���دود, وفقًا ل�شرح ه���ذا امل�شطلح الوارد يف التعليق علـــى الق�سم الثاين مـــن الف�سل الثاين. 
وي�شم���ل اللتما�ض العام غري املحدود على ال�شعيد الدويل يف �شياق طلب القرتاحات غري املقرِتن 
ا, مبا يف ذلك على ال�شعيد الدويل, للدعوة اإىل امل�شاركة يف عملية ال�شرتاء,  بتفاو�ض اإعالنًا عامًّ
دين  واإ�شدار طلب القرتاحات اإىل جميع من يردُّ على الإعالن, ودرا�شة موؤهالت واقرتاحات املورِّ
ا ال�شتثن���اءان من القاعدة املبدئية العام���ة التي تتطلَّب اللتما�ض  مونها. اأمَّ واملقاول���ني الذين يقدِّ



ال���دويل فهما نف����ض ال�شتثناءين م���ن املناق�شة املفتوح���ة املن�شو�ض عليهم���ا يف الفقرة )4( من 
امل���ادة 33, اأْي امل�شرتيات املحلية وامل�شرتيات املنخف�ش���ة القيمة حيث تفوق تكاليف اللتما�ض على 
ة منه, اأو حيث يكون غري منا�شب. ويف حال كان طلب القرتاحات  ال�شعي���د الدويل الفوائد املرجوَّ
غري املقرِتن بتفاو�ض م�شبوقًا باإجراءات التاأهيل الأوَّيل, اْنطَبقت املادة 18, التي تقت�شي اأحكامها 
اأي�شًا اللجوء اإىل اللتما�ض الدويل �شريطة التقيُّد بنف�ض ال�شتثناءين املتعلقني بامل�شرتيات املحلية 
ل الأوَّيل, يجب توفري طلب القرتاحات جلميع  وذات القيمة املنخف�شة. وبعد اإمتام اإجراءات التاأهُّ
لّي���ًا. )انظر كذلك التعليق على امل���ادة 18, وعلى الق�شم  ل���ني تاأهياًل اأوَّ دي���ن املوؤهَّ املقاول���ني اأو املورِّ

الثاين من الف�شل الثاين وعلى املادة 33(.

لة بني اللتما�ض املفتوح واللتما�ض املبا�شر  2- وتن�ضُّ الفقرة )2( من املادة 35 على جواز املفا�شَ
يف ث���الث حالت ق���د يكون فيها ا�شرتاط اللتما����ض العام غري املحدود عل���ى ال�شعيد الدويل غري 
ر �شلبًا عل���ى حتقيق اأهداف الكف���اءة من حيث التكاليف. وه���ذه احلالت هي:  منا�ش���ب اأو ق���د يوؤثِّ
�شية,  ده اأو طبيعت���ه التخ�شُّ ة تعقُّ ًل, اأن يك���ون ال�ش���يء مو�ش���وع ال�شرتاء غري متاح, ب�شب���ب �شدَّ اأوَّ
دين اأو املقاولني )الفقرة )2( )اأ( من امل���ادة 35(؛ ثانيًا, اأْن يكون  اإلَّ ل���دى عدد حمدود م���ن املورِّ
الوقت والتكلفة الالزمان لفح�ض وتقييم عدٍد كبرٍي من القرتاحات غري متنا�شبني مع قيمة ال�شيء 
ية  امل���راد �شراوؤه )الفقرة )2( )ب( من املادة 35(؛ ثالث���ًا, اأْن ينطوي ال�شرتاء على معلومات �شرِّ

)الفقرة )2( )ج( من املادة 35(.

ران ا�شتخدام املناق�شة املحدودة,  3- واحلالت���ان الأوىل والثانية مطابقتان للحالتني اللتني ت���ربِّ
وبذل���ك تك���ون العتبارات التي اأُث���ريت يف التعليـــق علـــى اللتما�ص يف �سيـــاق املناق�ســـة املحدودة 
ل امل�شار اإليه اأعاله  وجيه���ًة يف ه���ذا املقام اأي�شًا. ويف حال ا�شتخدام اللتما�ض املبا�ش���ر لل�شبب الأوَّ
)اأْي مبوج���ب الفقرة )2( )اأ( من امل���ادة 35(, يجب اأْن تلتم�ض اجله���ة امل�شرتية القرتاحات من 
ا يف حال ا�شتخدام  ر لديهم ال�شيء مو�شوع ال�ش���رتاء. اأمَّ دين اأو املقاولني الذي���ن يتوفَّ جمي���ع املورِّ
اللتما����ض املبا�شر لل�شبب الثاين امل�شار اإليه اأعاله )اأْي مبوجب الفقرة )2( )ب( من املادة 35(, 
دين اأو املقاولني �شمانًا  فيج���ب على اجله���ة امل�شرتية اأْن تلتم�ض القرتاحات من عدٍد كاٍف من املورِّ
ال واأْن تختارهم بدون متييز. ويف حال ا�شتخدام اللتما�ض املبا�شر حلماية معلومات  للتناُف�ض الفعَّ
ي���ة )اأْي مبوج���ب الفق���رة )2( )ج( من امل���ادة 35(, يج���ب على اجله���ة امل�شرتي���ة اأْن تلتم�ض  �شرِّ

ال. دين اأو املقاولني �شمانًا للتناُف�ض الفعَّ القرتاحات من عدٍد كاٍف من املورِّ

4- ويج���ب على اجلهة امل�شرتي���ة يف جميع حالت اللتما�ض املبا�شر اأْن ت���درج يف �شجل اإجراءات 
ال�ش���رتاء بيان���ًا بالأ�شباب والظ���روف التي ا�شتندت اإليه���ا يف ت�شويغ ا�شتخ���دام اللتما�ض املبا�شر 
يف اإج���راءات طل���ب القرتاح���ات )الفق���رة )3( من امل���ادة 35(. ويجب عليه���ا اأي�ش���ًا اأْن ت�شدر 
ية �ض ذلك املعلوم���ات ال�شرِّ  اإ�شع���ارًا م�شبق���ًا بال�ش���رتاء )الفقرة )4( من امل���ادة 35( م���ا مل يعرِّ

للخطر.
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بة منها خ�شو�شًا على املزج  ���الع على مناق�شة ب�شاأن هذه ال�شرتاطات ونتائجها, املرتتِّ 5- ولالطِّ
دين اأو  ب���ني ال�شرتاط الوارد يف الفق���رة )2( )اأ( من املادة 35 بالتما�ض اقرتاحات من جميع املورِّ
دين اأو مقاولني غ���ري معروفني نتيجًة  املقاول���ني املحتمل���ني ب�شاأن ال�شيء املعني, وخط���ر ظهور مورِّ
عة اأو غري  لتوجي���ه اإ�شع���ار م�شبق وع���دم اإمكانية رف�ض اجله���ة امل�شرتي���ة لالقرتاحات غ���ري املتوقَّ
املرغ���وب فيه���ا, انظر التعليق على الق�سم الثاين مـــن الف�سل الثـــاين والتعليق على اللتما�ض يف 
دين اأو  م���ة ه���ذا الف�شل. ويتناول التعلي���ق الأخري اأي�شًا الآلي���ات الكفيلة ب�شمان اختي���ار املورِّ مقدِّ
 املقاول���ني ب���دون متييز للم�شاركة يف ح���ال ا�شتخدام اللتما�ض املبا�شر مبوج���ب الفقرة )2( )ب( 

من املادة 35.

اإجراءات طلب القرتاحات غري املقرِتن بتفاو�ض )املادة 47(
���م امل���ادة 47 اإج���راءات ال�ش���رتاء بوا�شطة طل���ب القرتاحات غ���ري املق���رِتن بتفاو�ض.  1- تنظِّ
ر القاعدة  فالفق���رة )1(, اإْذ حتي���ل اإىل الفق���رة )1( من املادة 35 م���ن القانون النموذجي, تك���رِّ
لة يف اللتما�ض العام غري املحدود على ال�شعي���د الدويل. وَترُد ال�شتثناءات  املبدئي���ة العام���ة املتمثِّ

من هذه القاعدة يف التعليق على اللتما�ص يف �سياق طلب القرتاحات غري املقرِتن بتفاو�ص.

ن الدع���وة اإىل امل�شاركة يف اإجراءات طلب القرتاحات غري املقرِتن بتفاو�ض  2- ويج���ب اأْن تت�شمَّ
احل���دَّ الأدنى م���ن املعلومات املذكورة يف الفق���رة )2(. والق�شد من توفري ذل���ك احلدِّ الأدنى من 
���ني بامل�شاركة ومن  ا اإذا كانوا مهتمِّ ���د ممَّ دي���ن اأو املقاولني على التاأكُّ املعلوم���ات ه���و م�شاعدة املورِّ
اأهليته���م للم�شاركة, وم���ن كيفية امل�شاركة اإذا كان اجلواب بالإيج���اب. واملتطلَّبات يف هذا ال�شياق 
ن احلدَّ  م�شابه���ة للمتطلَّبات املنطبقة على الدع���وة اإىل تقدمي عطاءات )امل���ادة 37(. وهي تت�شمَّ
الأدنى املطلوب ولي�ض فيها ما مينع اجلهة امل�شرتية من اإدراج معلومات اإ�شافية ترى اأنَّها منا�شبة. 
ي الإيجاز يف الدع���وة وت�شمينها  وينبغ���ي للجه���ة امل�شرتية مراعاة ما ج���رت عليه العادة م���ن توخِّ
لية من  املعلوم���ات اجلوهري���ة املتعلق���ة بال�شرتاء, وه���ذه املعلومات اأهمُّ م���ا تكون يف املرحل���ة الأوَّ
اإج���راءات ال�ش���رتاء. وُتدَرج يف طلب القرتاح���ات جميع املعلومات الأخرى ع���ن عملية ال�شرتاء, 
مبا يف ذلك تفا�شيل اإ�شافية عن املعلومات الواردة يف الدعوة )انظر الفقرة )4( من املادة 47(. 
ه���ج على اجتناب التك���رار واأوجه الت�ش���اُرب والغمو�ض التي ق���د ت�شوب م�شمون  وي�شاع���د هذا النَّ
دي���ن اأو املقاولني. غري اأنَّه ميك���ن للجهة امل�شرتية,  ه���ة من اجله���ة امل�شرتية اإىل املورِّ الوثائ���ق املوجَّ
ن الدعوة رابطًا باملوقع  يف ح���ال ا�شُتخدَمت و�شائل اإلكرتونية بغر�ض الإع���الن والت�شال, اأْن ُت�شمِّ
الع فيه على طلب القرتاحات نف�شه لأنَّه ثبتت فائدة هذا النَّهج من حيث  بكي الذي ميكن الطِّ ال�شَّ

حتقيق الكفاءة وال�شفافية معًا.

3- وت�شري الفقرة الفرعي���ة )2( )ه( اإىل احلدِّ الأدنى من املتطلَّبات ب�شاأن اخل�شائ�ض التقنية 
واخل�شائ����ض املتعلقة بالنوعية وب���الأداء التي يجب اأْن تفي بها القرتاح���ات لكي تعترب م�شتجيبًة 
للمتطلَّب���ات. وي�شم���ل هذا احلكم احل���دَّ الواجب تقريره فيم���ا يخ�ضُّ رف����ض القرتاحات وكذلك 



الدرج���ات املمنوحة لالقرتاحات التي تف���ي باحلدِّ الأدنى للمتطلَّبات اأو تزي���د عليه. ومن الأهمية 
دة, احلر�ُض على اإي���راد احلدِّ الأدنى من  مب���كان, للم�شاعدة على تق���دمي اقرتاحات من نوعية جيِّ
املتطلَّب���ات ومعاي���ري التقيي���م )الت���ي يجب اأي�ش���ًا الإف�شاح عنها وفق���ًا لهذه الفق���رة( على الوجه 

ال�شحيح.

ه اإليهم طل���ب القرتاحات.  دين اأو املقاول���ني الذين ُيوجَّ د الفق���رة )3( جمموع���ة املورِّ 4- وحت���دِّ
دين اأو املقاولني  وق���د ت�شمُّ تل���ك املجموعة, تبعًا للظروف اخلا�شة بكل عملية ا�ش���رتاء, جميع املورِّ
الذين ي�شتجيبون للدعوة وفقًا لالإجراءات واملتطلَّبات الواردة فيها؛ اأو قد تقت�شر, يف حال اللجوء 
ه���ت لهم دعوة مبا�شرة يف حال  لّيًا؛ اأو على الذين ُوجِّ اإىل التاأهي���ل الأوَّيل, عل���ى املوؤهلني تاأهياًل اأوَّ
دًا, َيرُد اأي�شًا يف اأح���كام اأخرى من القانون  ن هذه الأحكام بن���دًا موحَّ اللتما����ض املبا�ش���ر. وتت�شمَّ
النموذج���ي يف �شي���اق م�شابه, مفاده اأنَّ الثمن الذي يتمُّ تقا�شي���ه مقابل طلب القرتاحات ل يجوز 
دي���ن اأو املقاولني )انظر التعليق علـــى املادة 38 اأعاله  ى تكالي���ف توفري ذلك الطلب للمورِّ اأْن يتع���دَّ

الع على مناق�شة اأكرث اإ�شهابًا ب�شاأن هذا التقييد(. لالطِّ

ن الفقرة )4( قائمًة باحلدِّ الأدنى من املعلومات الواجب اإدراجها يف طلب القرتاحات  5- وتت�شمَّ
دي���ن اأو املقاول���ني يف اإع���داد اقرتاحاتهم ومتك���ني اجلهة امل�شرتية م���ن مقارنة تلك  مل�شاع���دة املورِّ
القرتاحات على قدم امل�شاواة. وت�شبه هذه القائمة كثريًا, يف هذه احلالة اأي�شًا, ل من حيث درجة 
التفا�شي���ل اأو امل�شمون, الأح���كام املتعلقة مبحتويات وثائق اللتما����ض املطلوبة يف اإجراءات اإعداد 
العط���اءات )امل���ادة 39(. وتنمُّ الف���وارق املوجودة ع���ن اخل�شائ�ض الإجرائي���ة لطريقة ال�شرتاء 
ه���ذه, وتهدف اإىل �شمان تقدمي اجلوانب املالية لالقرتاح���ات يف مظروف منف�شل عن املظروف 
ال���ذي ي�شتم���ل على خ�شائ�شها التقني���ة وخ�شائ�شها املتعلقة بالنوعية وب���الأداء, ولكْن مع تقدمي 
���الع على اجلوان���ب املالية من  املظروف���ني يف وق���ت واح���د. وبذل���ك ل ميكن للجه���ة امل�شرتية الطِّ
القرتاح���ات اإلَّ بعد النته���اء من تقييم اخل�شائ����ض التقنية واملتعلقة بالنوعية وب���الأداء. ويجوز 
للجهة امل�شرتية اإغفال املعلومات املتعلقة بالعملة التي ُيدفع بها ثمن طلب القرتاحات, امل�شار اإليها 
ة  يف الفق���رة الفرعية )4( )ج( يف حالت ال�شرتاء املحل���ي, اإذا مل يكن لها داٍع يف الظروف املعنيَّ

)انظر التعليق على املادة 8(.

���م الفق���رات م���ن )5( اإىل )10( من املادة اإج���راءات الفح�ض والتقيي���م املت�شل�شلة يف  6- وتنظِّ
َمُن عدم تاأثُّ���ر اجلهة امل�شرتي���ة باجلوانب املالي���ة لالقرتاحات  طريق���ة ال�ش���رتاء هذه. وه���ي َت�شْ
دين  عن���د تقييمه���ا خل�شائ�شها التقني���ة وخ�شائ�شه���ا املتعلقة بالنوعي���ة وبالأداء, وتعط���ي املورِّ
اأو املقاول���ني درج���ات بناًء على ذل���ك التقييم. ويهدف عدد من الأحكام ال���واردة يف هذه الفقرات 
اإىل �شم���ان ال�شفافي���ة والن زاه���ة يف العملي���ة. فالفق���رات م���ن )6( اإىل )8(, على �شبي���ل املثال, 
ت�ش���رتط القيام ف���ورًا باإدراج نتائ���ج تقييم خ�شائ����ض القرتاحات التقني���ة وخ�شائ�شها املتعلقة 
موا  دين اأو املقاول���ني الذين قدَّ بالنوعي���ة وبالأداء يف �شج���ل اإجراءات ال�شرتاء واإب���الغ جميع املورِّ
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دين واملقاولني الذي���ن ُترَف�ض اخل�شائ�ض التقنية  ة للمورِّ اقرتاح���ات بها. والقواعد اخلا�ش���ة معدَّ
لقرتاحاته���م وخ�شائ�شها املتعلق���ة بالنوعية وبالأداء, وهي تق�شي باألَّ يبلَّغ���وا على الفور برف�ض 
اقرتاحاتهم فح�شُب, بل كذلك بالأ�شباب الداعية للرف�ض, واأْن تعاد اإليهم املظاريف غري املفتوحة 
ن���ة للجوان���ب املالي���ة م���ن اقرتاحاتهم. وتكت�ش���ي هذه الأح���كام اأهميًة جوهري���ًة يف متكني  املت�شمِّ
دي���ن اأو املقاولني املغبونني من ال�شتي�شاح يف الوقت املنا�ش���ب ب�شاأن اقرتاحاتهم والعرتا�ض  املورِّ
الع على مناق�شة ب�شاأن فوائد ال�شتي�ش���اح واإجراءاته, انظر التعليق على املادة 22   بفعالي���ة )لالطِّ

مة الف�شل الثامن(. ومقدِّ

دي���ن اأو املقاول���ني ح�شور جل�ش���ة فتح املظاري���ف الثانية  7- وجتي���ز الفقرت���ان )8( و)9( للمورِّ
)اأْي املظاري���ف الت���ي حتت���وي على القرتاح���ات املالي���ة(, �شريط���ة اأْن تفي اخل�شائ����ض التقنية 
لالقرتاح���ات وخ�شائ�شه���ا املتعلق���ة بالنوعي���ة والأداء باحل���دِّ الأدنى م���ن املتطلَّب���ات اأو تفوقها. 
���ة ما يعنيهم م���ن معلوم���ات تعلنها اجله���ة امل�شرتي���ة اأثناء  ���ق من دقَّ ���ى له���م التحقُّ وبذل���ك يت�شنَّ
جل�ش���ة فت���ح املظاري���ف الثاني���ة مث���ل الدرج���ة الت���ي اأحرزته���ا اقرتاحاته���م وجوانبه���ا املالي���ة, 
���ا اإذا كان اختي���ار الق���رتاح الفائ���ز ق���د تَّ وفق���ًا للمعاي���ري والإجراءات ال���واردة يف   وكذل���ك ممَّ

طلب القرتاحات.

دة الت���ي تقيَّم فيه���ا جميع جوان���ب القرتاحات  8- وينظ���م القان���ون النموذج���ي احل���الت املعقَّ
تقييم���ًا منف�ش���اًل وُتراعى فيه���ا نتائج تل���ك التقييمات جميعه���ا يف حتديد الق���رتاح الفائز. ويف 
���ه القرتاح  ف الفق���رة )10( الق���رتاح الفائز يف طريق���ة ال�ش���رتاء هذه باأنَّ ه���ذا ال�شي���اق, تع���رِّ
ال���ذي يح�ش���ُل على اأف�شل تقيي���م اإجمايل من حيث املعاي���ري الأخرى غري ال�شع���ر املبيَّنة يف طلب 
���ه على ال���دول امل�شرتعة النتب���اه اإىل اأنَّه يج���وز للجهة  القرتاح���ات, اإ�شاف���ًة اإىل ال�شع���ر. غري اأنَّ
امل�شرتي���ة, عند ا�شرتاء اأ�شي���اء اأب�شط, اختيار القرتاح الفائز على اأ�شا����ض �شعر القرتاحات التي 
ت�شت���ويف احل���دَّ الأدنى م���ن املتطلَّب���ات التقنية واملتطلَّب���ات املتعلق���ة بالنوعية وب���الأداء اأو تفوقها, 
�شريط���ة اأْن ُين����ضَّ على ذلك يف بي���ان معايري التقييم ال���واردة يف الدعوة ويف طل���ب القرتاحات. 
هج منا�شب���ًا يف احلالت التي ل حتت���اج فيها اجلهة امل�شرتي���ة اإىل تقييم  وميك���ن اأْن يك���ون هذا النَّ
اخل�شائ����ض التقني���ة لالقرتاح���ات وخ�شائ�شه���ا املتعلق���ة بالنوعي���ة وب���الأداء ول اإىل اإعطائها 
ا تقي�ض عل���ى اأ�شا�شه تل���ك اخل�شائ�ض يكون على م�شت���وى من الرتفاع  ا ت�ش���ع حدًّ درج���ات, واإمنَّ
دين اأو املقاولني الذين حت���رز اقرتاحاتهم درجًة على م�شتوى ذلك احلد  بحي���ث ي�شبح جميع املورِّ
ر اأو تفوقه قادرين على الأرجح عل���ى تنفيذ عقد ال�شرتاء بقدٍر مت�ش���اٍو تقريبًا من الكفاءة.  املق���رَّ
 وُيفرت����ض, يف ه���ذه احلالت اأي�ش���ًا, األَّ ت�شتدع���ي احلاجة تقيي���م اأيِّ جوانب مالي���ة لالقرتاحات 

غري ال�شعر.



 الف�سل اخلام�ص-  اإجراءات املناق�سة على مرحلتني،
 وطلب القرتاحات املقرِتن بحوار، وطلب القرتاحات
 املقرِتن مبفاو�سات متعاِقبة، والتفاو�ص التناف�سي، 

وال�سرتاء من م�سدر واحد

مة األف- مقدِّ

�ص 1- ملخَّ

1- يب���نيِّ الف�ش���ل اخلام����ض من القان���ون النموذج���ي الإج���راءات اخلا�شة بخم����ض طرائق من 
خمتل���ف طرائق ال�شرتاء املُ�شتخَدمة بدائ���ل للمناق�شة املفتوحة, وه���ي: املناق�شة على مرحلتني 
مبوج���ب املادة 48 وطلب القرتاحات املقرِتن بحوار مبوجب امل���ادة 49 وطلب القرتاحات املقرِتن 
مبفاو�ش���ات متعاِقب���ة مبوجب امل���ادة 50 والتفاو����ض التناف�ش���ي مبوجب امل���ادة 51 وال�شرتاء من 
م�شدر واحد مبوجب املادة 52. ول يوجد ا�شتخدام منطي واحد لهذه الطرائق, ولكنَّ هناك �شمًة 
ى منها هو اإجراء مناق�شات اأو حوار اأو مفاو�شات بني اجلهة امل�شرتية  م�شرتكًة بينها وهي اأنَّ املتوخَّ

دين اأو املقاولني. واملورِّ

2- ففي حالة املناق�شة على مرحلتني وطلب القرتاحات املقرِتن بحوار, تتمثَّل الظروف الرئي�شية 
د  ر على اجلهة امل�شرتية اأْن حتدِّ ًل, اأْن يتعذَّ الت���ي ت�شتدعي ا�شتخدام اإحدى الطريقتني فيما يلي: اأوَّ
ة والتف�شيل اللذين تتطلَّبهما املادة 10 م���ن القانون النموذجي؛ ثانيًا,  وت�ش���ف احتياجاته���ا بالدقَّ
دين اأو املقاول���ني �شروري من اأجل: )اأ( حت�شني بيان  اأْن ت���رى اجله���ة امل�شرتية اأنَّ التفاُعل مع املورِّ
دًا )املناق�شة على مرحلت���ني( اأو )ب( حتديد بيان احتياجاتها  احتياجاته���ا وو�شفها و�شف���ًا موحَّ
والدعوة اإىل تقدمي اقرتاحات لتلبيتها )طلب القرتاحات املقرِتن بحوار(. وُيتاح ا�شتخدام هاتني 
الطريقت���ني اأي�شًا عند الإخفاق يف املناق�ش���ة؛ كما ُيتاح ا�شتخدام طلب القرتاحات املقرِتن بحوار 

يف ظروف اأخرى, كما ُيالَحظ اأدناه يف التعليق على هذه الطريقة من طرائق ال�سرتاء.

3- ويف حال���ة طل���ب القرتاح���ات املقرِتن مبفاو�ش���ات متعاقب���ة, تتمثَّل الظروف الت���ي ت�شتدعي 
ا�شتخ���دام ه���ذه الطريق���ة يف األَّ تك���ون اجله���ة امل�شرتي���ة بحاجة اإىل النظ���ر يف اجلوان���ب املالية 
لالقرتاح���ات والتفاو����ض ب�شاأنه���ا اإلَّ بعد النته���اء من تقيي���م خ�شائ�شها التقني���ة وخ�شائ�شها 
موا  دي���ن اأو املقاول���ني الذين قدَّ املتعلق���ة بالنوعي���ة وب���الأداء؛ ول جُترى املفاو�ش���ات �شوى مع املورِّ

اقرتاحات ت�شتجيب للمتطلَّبات.
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���ا التفاو����ض التناف�ش���ي وال�ش���رتاء من م�ش���در واحد فهم���ا طريقت���ان ا�شتثنائيتان اإىل  4- واأمَّ
اأبع���د احلدود من طرائق ال�ش���رتاء, حيث ل ُيتاح ا�شتخدامهما �شوى يف ظ���روٍف حمدودٍة تختلف 
كث���ريًا عن طرائق ال�ش���رتاء املذكورة اأعاله املندِرج���ة يف اإطار الف�شل اخلام����ض. ولذلك, ينبغي 
ن���ة اأعاله. وال�شبب الرئي�ش���ي يف اإدراجهما يف  ع���دم اعتبارهما بديلني ع���ن الطرائق الأخرى املبيَّ
دين اأو املقاولني. وتتباين  الف�شل اخلام�ض هو اأنَّهما تنطويان على تفاُعل بني اجلهة امل�شرتية واملورِّ
الظ���روف التي ت�شتدع���ي ا�شتخدامهم���ا. فهما طريقت���ان ت�شتخدمان اأ�شا�شًا يف ح���الت ال�شرتاء 
ا, وحلماية امل�شالح الأمني���ة الأ�شا�شية للدولة امل�شرتع���ة؛ وُيتاح ال�شرتاء  العاج���ل اأو العاجل ج���دًّ
د اأو مقاِول ح�شري اأو �شرورة  م���ن م�شدٍر واحٍد اأي�شًا يف ظروف ا�شتثنائية اأخ���رى مثل وجود مورِّ
�ش���اق مع م�شرتيات �شابقة, كما ُيالَحظ اأدناه يف التعليق علـــى طريقة ال�سرتاء هذه. وجُترى  التِّ
ًة )بالتزاُمن يف حالة التفاو�ض التناف�شي( اأو مع امل�شارك الوحيد )يف  املفاو�شات مع امل�شاركني كافَّ

حالة ال�شرتاء من م�شدر واحد(.

2- ال�سرتاع: اعتبارات ال�سيا�سة العامة

5- مب���ا اأنَّ الظ���روف التي ميكن فيه���ا ا�شتخ���دام طرائق ال�ش���رتاء املندِرجة يف اإط���ار الف�شل 
اخلام����ض تتباين تباُينًا كبريًا, فاإنَّ اأغلبية م�شائل ال�شيا�ش���ة العامة التي ُتثار يف كلِّ طريقة ُتناَق�ض 
يف التعليق على كلِّ واحدة من تلك الطرائق نف�شها. ومع ذلك, هناك بع�ض امل�شائل ذات النطباق 

العام التي ميكن ا�شتبانتها.

ل اعتب���ار رئي�شي من اعتبارات ال�شيا�شة العامة ه���و اأنَّ على الدولة امل�شرتعة اأْن تن�ضَّ يف  6- واأوَّ
دين اأو املقاولني املحتملني  قوانينه���ا على طريقة ا�ش���رتاء ت�شمح للجهة امل�شرتية بالتفاُعل م���ع املورِّ
ر عليها و�ش���ف احتياجاتها واأح���كام و�شروط عملي���ة ال�شرتاء على  اأو ال�ش���وق التجاري���ة مت���ى تعذَّ
النحو ال���ذي تتطلَّبه املادة 10 وتقت�شيه متطلَّبات الإف�ش���اح يف وثائق اللتما�ض )كما يف املادة 39 
ب�ش���اأن املناق�شة املفتوحة(. واأحد �ُشُبل ا�شتبانة ما ه���و متاح يف ال�شوق اأْن ت�شتعني اجلهة امل�شرتية 
ة اأو بخبرٍي ا�شت�شاري اآخر ل�شياغ���ة و�شف احتياجات ال�شرتاء,  باأح���د امل�شارك���ني يف ال�شوق املعنيَّ
يف اإط���ار اإج���راء منف�شل عن عملية ال�ش���رتاء املعنيَّة )التي قد تكون عندئ���ٍذ عبارة عن مناق�شة 
هج قد تنتق�ض من املردود  ة خماطر ترتبط بهذا النَّ مفتوح���ة, مع تاأهيل اأوَّيل عمومًا(. وهناك عدَّ
ًل, قد يتطلَّب ت�شيري اإجراءين بدًل م���ن اإجراء واحد املزيد من  امل���ايل والكفاءة, وهي كما يل���ي: اأوَّ
د اأو مقاِول واح���د اأو خبري ا�شت�شاري  الوق���ت والتكلف���ة الإداريني. ثانيًا, اقت�ش���ار التفاُعل على مورِّ
ول القواعد املتعلقة  واح���د اأمر ينطوي على خطر عدم ا�شتبانة اأحدث اإمكاني���ات ال�شوق. ثالثًا, حَتُ
فة يف املادة 21 دون اأْن ي�شارك اخلبري ال�شت�شاري يف عملية ال�شرتاء  ة التناف�شية غري املُْن�شِ باملزيَّ
دون اأو املقاولون يف امل�شاركة يف عملية ال�شت�شارة ب�شبب تلك القواعد,  الالحقة. فقد ل يرغب املورِّ
د اأو املقاِول يف كل من عمليت ْي و�شف  ول ميك���ن, من منظور اجلهة امل�شرتية, اأْن ي�شرتك نف�ض املورِّ



 , احتياج���ات ال�شرتاء والت�شليم النهائي لل�شيء مو�شوع ال�شرتاء تلبيًة لتلك الحتياجات. ومن َثمَّ
يجدر اإيجاد بديل لهذا النَّهج.

7- وتتي���ح املناق�ش���ة عل���ى مرحلت���ني, كما ُيناَق����ض يف التعلي���ق على تلك امل���ادة اأدن���اه, مناق�شة 
اخل�شائ����ض التقنية واخل�شائ����ض املتعلقة بالنوعية وب���الأداء )ل اجلوانب املالي���ة( لحتياجات 
مة,  افة ومنظَّ دين اأو املقاولني املحتمل���ني يف اإطار عملية �شفَّ اجله���ة امل�شرتية بني هذه اجلهة واملورِّ
���ٍد وم�شرتك لالحتياج���ات )اخل�شائ����ض التقنية لل�ش���يء مو�شوع  تف�ش���ي اإىل و�ش���ع و�ش���ٍف موحَّ
ال�شرتاء وخ�شائ�شه املتعلقة بالنوعية وبالأداء( و�شائر اأحكام ال�شرتاء و�شروطه التي ُيعَلن عنها 
دون واملقاولون عطاءاته���م على اأ�شا�ض هذا الو�شف. ويف هذا  م املورِّ بع���د املناق�شات؛ وعندئٍذ يقدِّ
ال�ش���اأن, تقع على اجلهة امل�شرتية م�شوؤولية اإعداد ذلك الو�ش���ف وفح�ض العطاءات وتقييمها على 
ا يقرتحونه من  اأ�شا�ش���ه. وَيفرت�ض ال�شتخدام الناجح لهذه الطريقة اإف�شاح امل�شاركني بالفعل عمَّ
يغة النهائية لو�شف احتياجات ال�شرتاء  حلول تقنية وقدرة اجلهة امل�شرتية على دجمها لو�شع ال�شِّ

و�شائر اأحكامه و�شروطه.

8- وتت�شاب���ه طريقت���ا طل���ب القرتاحات املق���رِتن بح���وار واملناق�شة على مرحلتني م���ن الناحية 
ز اإحداهما عن الأخرى. فالطريقة  ة �شمات متيِّ الإجرائي���ة كما يبنيِّ التعليـــق اأدناه, لكنَّ هناك عدَّ
الأوىل ت�شم���ح باأْن ُتناَق����ض اخل�شائ�ض التقنية لحتياجات اجلهة امل�شرتي���ة وخ�شائ�شها املتعلقة 
دي���ن اأو املقاولني املحتملني, يف اإطار  بالنوعي���ة وب���الأداء وجوانبها املالية بني اجلهة امل�شرتية واملورِّ
مة اأي�ش���ًا. وُت�ْشِفُر هذه العملية عن طلب تقدمي اأف�شل العرو�ض النهائية لتلبية  افة ومنظَّ عملي���ة �شفَّ
احتياج���ات اجله���ة امل�شرتية, غ���ري اأنَّه ل توجد جمموع���ة واحدة م�شرتكة م���ن املوا�شفات التقنية 
عة من احلل���ول التقنية لتلك  ع���دا املتطلَّب���ات التقنية الُدني���ا املعَلنة. وميكن تق���دمي جمموعة متنوِّ
دين واملقاولني م�شوؤولية ت�شميم  الحتياج���ات �شمن اأف�شل العرو�ض النهائية؛ لذا, تقع عل���ى املورِّ
ِّي احتياجاتها؛ وتقييمها  ا اإذا كان���ت تلب  تل���ك احلل���ول. وتفح�ض اجلهة امل�شرتية احللول للتيقُّن ممَّ
���ا هو عليه يف  عل���ى اأ�شا����ض تناُف�ش���ي وعلى ق���دم امل�شاواة يف الوق���ت نف�شه اإج���راء اأكرث تعقيدًا ممَّ

املناق�شة على مرحلتني.

9- وبالنظ���ر اإىل احلاج���ة اإىل الن����ضِّ عل���ى اآلية تتيُح للجه���ة امل�شرتية اأْن ت�شع���ى للح�شول على 
ع ال���دول امل�شرتعة عل���ى الن�ضِّ يف  معلوم���ات م���ن ال�شوق ب�ش���اأن و�شيل���ة لتلبية احتياجاته���ا, ُت�شجَّ
قوانينه���ا عل���ى اآلي���ة واحدة عل���ى الأق���ل للمناق�شة عل���ى مرحلت���ني اأو طلب القرتاح���ات املقرِتن 
بح���وار. وت�شمل الظروف التي ثبت فيه���ا اأنَّ املناق�شة على مرحلتني هي الطريقة املنا�شبة ا�شرتاَء 
�شة  ���دة تقنّيًا, وتوري���د وتركيب حمطات, واإن�ش���اء طرق, وا�شرتاء مركب���ات متخ�شِّ اأ�شن���اف معقَّ
لة يف بداية  )َي���رُد املزي���د من الأمثلة اأدن���اه(. ومن املمكن يف ه���ذه الأمثلة و�شع موا�شف���ات مف�شَّ
دي���ن اأو املقاولني, حت�شني  ه يجوز للجه���ة امل�شرتية, بعد مناق�ش���ات مع املورِّ عملي���ة ال�ش���رتاء, لكنَّ
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د بها )مثل املعلومات  بع�ض اجلوانب التقنية لل�شيء مو�شوع ال�شرتاء بناًء على املعلومات التي تزوَّ
���ا يك���ون متاحًا يف ال�ش���وق من م���واد اأو طرائق اأكرث تط���وُّرًا(. وتتطلَّب ه���ذه الطريقة  م���ة عمَّ املقدَّ
دين  مة لحق���ًا من املورِّ الق���درة عل���ى اإي�ش���اح احتياجات اجلهة امل�شرتي���ة وتقييم املعلوم���ات املقدَّ
د اأو مقاِول من م من م���ورِّ ���ب ال�شطط باختيار ح���لٍّ تقن ي مق���دَّ  اأو املقاول���ني, ووج���ود هي���اكل لتجنُّ

باب املحاباة.

���ا الظ���روف التي ثبت���ت فيها جدوى طل���ب القرتاحات املق���رِتن بحوار فت�شم���ل م�شاريع  10- اأمَّ
كن باأ�شاليب تقنية ونط���اق خمتلَفنْي للبناء وم�شائل  الُبْني���ة التحتية )على �شبيل املث���ال, توفري ال�شَّ
ر اأ�شواقه���ا تطوُّرًا  ا التي تتط���وَّ مة ج���دًّ جتاري���ة خمتلف���ة(, وبع����ض م�شرتي���ات التكنولوجي���ا املتقدِّ
ى, وخ�شو�شًا فيما يتعلق  �شريعًا. وتتطلَّب ه���ذه الطريقة امتالك القدرة على اإجراء احلوار املتوخَّ
بعر����ض الحتياجات واإي�شاحها, وفح����ض خمتلف احللول التقنية وتقييمها, ووجود هياكل لتفادي 
دين اأو املقاول���ني بتوفري معلومات خمتلفة لكلِّ منهم  احتم���الت ال�شطط ب�شبب حماباة بع�ض املورِّ

اأثناء احلوار.

د انعدام ال�شفافية  ���ا العتبار الرئي�شي الثاين م���ن اعتبارات ال�شيا�شة العامة, الذي يج�شِّ 11- اأمَّ
امل���الزم لال�ش���رتاء التفاو�شي, فهو اإتاح���ة هيكل و�شمان���ات اإجرائية من اأج���ل ا�شتخدام طرائق 
دين  ال�ش���رتاء التفاو�شي���ة. )ت�شمل املفاو�ش���ات بهذا املعن���ى امل�شاومة بني اجلهة امل�شرتي���ة واملورِّ
اأو املقاول���ني(. والطريق���ة الأوىل يف ه���ذا ال�ش���اأن ه���ي طل���ب القرتاح���ات املق���رِتن مبفاو�ش���ات 
متعاقب���ة. وت�شم���ل الظروف الت���ي ثبتت فيها فعالية ه���ذه الطريقة من الناحي���ة العملية اخلدمات 
ال�شت�شاري���ة. وتتطلَّ���ب هذه الطريق���ة القدرة على التفاو����ض, مبعنى امل�شاومة كما ُذك���ر اآنفًا, مع 
القط���اع اخلا�ض ب�شاأن اجلوانب املالية اأو التجارية لالقرتاحات. غ���ري اأنَّه ينبغي للدولة امل�شرتعة 
دة الأطراف ع���ادًة ما تو�شي با�شتخدام طرائق  اأْن تنتب���ه اإىل اأنَّ بع�ض امل�ش���ارف الإمنائية املتعدِّ
ال�ش���رتاء التي لها �شمات م�شرتكة م���ع طلب القرتاحات املقرِتن مبفاو�ش���ات متعاقبة املن�شو�ض 
علي���ه يف القان���ون النموذجي, كم���ا ُيناَق�ض يف التعليق الـــوارد اأدنـــاه على طريقة ال�ســـرتاء تلك, 
ة ل تتَّ�ش���م بالتعقيد ول بارتفاع التكلفة, مب���ا فيها اخلدمات دة بدقَّ  وذلك ل�ش���رتاء خدمات حم���دَّ

 ال�شت�شارية.

م���ة امل�شرتك���ة ب���ني طريقت ���ْي ال�ش���رتاء املتبقيت���ني يف اإط���ار الف�شل اخلام����ض, وهما  12- وال�شِّ
ا,  طريقت���ا التفاو�ض التناف�شي وال�شرتاء من م�شدر واح���د امل�شتخدمتان يف حالت ا�شتثنائية جدًّ
ى فيهم���ا كذلك. والظروف الت���ي يجوز فيه���ا ا�شتخدامهما متباينة,  ه���ي اأنَّ ه���ذا التفاو�ض متوخَّ
وَت���رُد يف التعلي���ق اأدن���اه امل�شائل اخلا�شة الناجم���ة عن ا�شتخدامهم���ا. وعلى ال���دول امل�شرتعة اأْن 
 َتْكُف���َل عدم اإ�شعاف ال�شمان���ات الواردة يف الإج���راءات تفاديًا لتعرثُّ الأه���داف الرئي�شية للقانون

النموذجي.



13- ول َت�ْشل���م اأيُّ طريقة من طرائق ال�شرتاء من خط���ر املمار�شات الفا�شدة, لكنَّ هذا اخلطر 
���ا كان اأ�شدَّ يف الطرائق التي ُي�شتخَدم فيها نوع من اأنواع التفاُعل مع ال�شوق, كما هو من�شو�ض  رمبَّ
علي���ه يف طرائق ال�ش���رتاء املُْنَدرجة يف اإط���ار الف�شل اخلام�ض. وال�شبب يف ذل���ك اأنَّها عبارة عن 
���ق خاللها من المتث���ال للمتطلَّبات الأ�شا�شي���ة للقانون النموذجي  عملي���ة اأخ���ذ وردٍّ ي�شعب التحقُّ
دين اأو  ف���ة واملت�شاوية والعادل���ة للمورِّ الرامي���ة اإىل حتقي���ق ال�شفافية واملو�شوعي���ة واملعاملة املُْن�شِ
املقاول���ني حتى ولو كانت ال�شمان���ات يف �شلب اإطار التنظيم الرقابي. ولذل���ك قد يكون ا�شتخدام 
ه���ذه الطرائ���ق اأو امل�شاركة فيها من الأمور غ���ري املرغوب فيها. وينبغي اأْن َتْكُف���َل الدول امل�شرتعة 
�شية كافي���ة ت�شمح مبراقب���ة ا�شتخدام  ا�شتكم���ال اإط���ار التنظي���م الرقاب���ي املنا�شب بتداب���ري موؤ�شَّ
طرائ���ق ال�ش���رتاء هذه وت�شحيح اأيِّ خمالفات على الفور, وذل���ك تعزيزًا للثقة لدى كلٍّ من اجلهة 
دي���ن اأو املقاول���ني يف ا�شتخدامها وامل�شارك���ة فيها )انظر كذل���ك التعليق الوارد يف  امل�شرتي���ة واملورِّ

الق�شم التايل(.

14- ول تث���ري اأ�شالي���ب اللتما����ض املُ�شتخَدم���ة يف طرائق ال�ش���رتاء املندِرجة يف اإط���ار الف�شل 
مة  ه انتباه الدول امل�شرتع���ة اإىل التعليق ذي ال�شلة الوارد يف مقدِّ اخلام����ض م�شائَل جديدًة؛ ويوجَّ
مـــة الف�سل الرابـــع, ب�شاأن اأم���ور يف جملتها امل�شائل  الق�ســـم الثـــاين مـــن الف�سل الثـــاين ويف مقدِّ

الناجمة عن اللتما�ض املبا�شر.

3- امل�سائل املت�سلة بالتنفيذ وال�ستخدام

ا اإذا كانت �ش���روط ا�شتخدام طرائق ال�شرتاء املُْنَدرجة يف اإطار  د ممَّ 15- م���ن الوا�شح اأنَّ التاأكُّ
الف�شل اخلام�ض ُمْنَطبقًة اأْم ل ينطوي على ممار�شة قدٍر كبرٍي من ال�شالحية التقديرية من جانب 
اجله���ة امل�شرتية. ومن املمك���ن اأْن ي�شاعد ما ي�شدر ع���ن جهاز ال�شرتاء العموم���ي اأو هيئة اأخرى 
م���ن لوائح اأو قواعد اأو اإر�شادات متعلِّقة بال�شرتاء عل���ى تعزيز املو�شوعية يف تقييم الظروف التي 
ت�شتلزم ا�شتخدام طريقة ا�شرتاء ما ُمْنَدرجة يف اإطار الف�شل اخلام�ض. وينبغي للدولة امل�شرتعة, 
باعتبار اإجراء هذا التقييم يف مرحلة التخطيط لال�شرتاء, اأْن َتْكُفَل اإدراج ال�شمانات املنا�شبة يف 

تلك املرحلة, مبا فيها احلاجة اإىل التوثيق والت�شجيل الكاملني ملرحلة التخطيط تلك.

16- وهن���اك م�شاألة ثاني���ة ُتطرح يف طرائق ال�شرتاء املندِرجة يف اإط���ار الف�شل اخلام�ض, وهي 
تواُف���ر كفاءات للنقا�ض اأو احلوار اأو التفاو����ض, �شواء لإي�شاح احتياجات اجلهة امل�شرتية على نحٍو 
ا على قدم امل�شاواة وللقيام لحقًا بتقييم العطاءات والقرتاحات  ًة فهمًا تامًّ يفهم���ه امل�شاركون كافَّ
مة. وت�شمل ه���ذه الكفاءات قدرة اجلهة امل�شرتي���ة على التفاو�ض  واأف�ش���ل العرو����ض النهائية املقدَّ
املثم���ر مع القطاع اخلا�ض مبا يفي باحتياجاتها. ويف احل���الت التي تكون فيها اخلربات الداخلية 
ب�ش���اأن تلك امل�شائل معدومًة اأو حمدودًة, ينبغي اأْن تتناول اللوائح اأو القواعد اأو الإر�شادات املتعلقة 
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بال�ش���رتاء, ال�ش���ادرة عن جهاز ال�ش���رتاء العموم���ي اأو هيئة اأخ���رى, م�شاأل���ة ال�شتعانة بخرباء 
خارجيني من املركز اأو من م�شادر اأخرى مل�شاعدة اجلهة امل�شرتية.

نه  ا ميكن اأْن يت�شمَّ ابق, اإي�شاح���ات اأكرث ممَّ 17- وتتطلَّ���ب ه���ذه الكفاءات, املبيَّنة يف الق�شم ال�شَّ
قان���ون منوذجي. وينبغ���ي اأْن تدرك الدول امل�شرتع���ة اأنَّ ال�شمانات التنظيمي���ة والإجرائية لي�شت 
�شي منا�شب وتدابري لالإدارة الر�شيدة ومعايري اإدارية  ز باإطار موؤ�شَّ كافيًة لوحدها, بل يجب اأْن تتعزَّ

رفيعة وموظفني من ذوي املهارات العالية يف جمال ال�شرتاء.

ية يف  18- وينبغ���ي للدول امل�شرتعة اأْن حتيط علمًا بالأهمية البالغة لأحكام املادة 24 ب�شاأن ال�شرِّ
�شياق جمي���ع طرائق ال�شرتاء املندِرجة يف اإطار الف�شل اخلام�ض. فمخاطر الك�شف, �شهوًا اأو عن 
دين اأو مقاول���ني مناف�شني )بخ�شو�ض  ا�شة جتارّي���ًا فيما يخ�ضُّ مورِّ غ���ري �شهو, ع���ن معلومات ح�شَّ
ال�شع���ر وغريه( �شمة مالزمة لطرائق ال�شرتاء املندِرج���ة يف اإطار الف�شل اخلام�ض عدا ال�شرتاء 
دين اأو املقاول���ني فقط مبعلومات  م���ن م�شدر واح���د. وت�شمل املخاط���ر الأخرى تزويد بع����ض املورِّ
���ع الدول امل�شرتعة عل���ى اإدراج تدابري رقابية, مبا يف ذلك مراجع���ة الإجراءات بعد  ���ة. وت�شجَّ مهمَّ
انتهائها, للنظر يف الت�شجيع على ح�شور مراقبني خالل الإجراءات, وتقييم ا�شتخدام الطرائق يف 
ال  ن من ال�شتخدام الفعَّ املمار�شة العملية, و�شياغة الإر�شادات املتعلقة بالأدوات الإدارية التي متكِّ
لطرائ���ق ال�شرتاء تل���ك. وُيفرت�ض اأْن ت�شاعد هذه التدابري اأي�شًا عل���ى جتنُّب ال�شطط والف�شاد يف 
ا�ش���ة اأو بعقود يحتدم  ا�شتخ���دام طرائ���ق ال�شرتاء هذه, خا�ش���ة عندما يتعلَّق الأم���ر مب�شائل ح�شَّ
عليه���ا التناف�ض؛ لهذا ال�شبب, من املهم ا�شتقدام مراقبني من خارج هيكل اجلهة امل�شرتية وتنفيذ 
ية. ويجب عدم التقليل من اأهمية تلك ال�شمانات اإذا ما اأريَد احلفاظ  تداب���ري �شارمة ب�ش���اأن ال�شرِّ
دين اأو  عل���ى الن زاهة والإن�ش���اف يف عمليات ال�شرتاء وثق���ة اجلمهور بها, و�شمان م�شارك���ة املورِّ
املقاول���ني يف اإج���راءات ال�شرتاء اجلارية واأيِّ اإج���راءات ا�شرتاء مقبلة تنطوي عل���ى التفاُعل بني 

اجلهة امل�شرتية وال�شوق.

 باء- الو�سف العام لطرائق ال�سرتاء املندِرجة يف اإطار الف�سل اخلام�ص 
والعتبارات الرئي�سية لل�سيا�سة العامة املتعلقة بها؛ والتعليق على �سروط ا�ستخدامها، 

وقواعد اللتما�ص والإجراءات اخلا�سة بها

ن التعليق الوارد اأدناه عل���ى كلِّ طريقة من طرائق ال�شرتاء  حر�ش���ًا على م�شاعدة الق���ارئ, يت�شمَّ
ا ل���كلِّ طريقة والعتب���ارات الرئي�شي���ة لل�شيا�شة  املندِرج���ة يف اإط���ار الف�شل اخلام����ض و�شفًا عامًّ
العام���ة املتعلقة بها, والتعليق على �شروط ا�شتخدامها وقواعد اللتما�ض والإجراءات اخلا�شة بها. 
لذل���ك ف���اإنَّ الأحكام ذات ال�شلة املنطبق���ة على طرائق ال�شرتاء هذه, ال���واردة يف الف�شل الثاين 



)�شروط ال�شتخ���دام وقواعد اللتما�ض( والف�شل اخلام�ض )الإجراءات( من القانون النموذجي, 
ُتناَق�ض معًا.

1- املناق�سة على مرحلتني

الو�شف العام والعتبارات الرئي�شية لل�شيا�شة العامة

1- َيْكُم���ُن ال�شبب يف ا�شتخدام املناق�شة على مرحلتني يف هذه الطريقة من طرائق ال�شرتاء يف 
ًل, متكني اجلهة امل�شرتية, عن طريق فح�ض اجلوانب التقنية للعطاءات  اجلمع ب���ني عن�شرَين: اأوَّ
ا  واإج���راء مناق�ش���ات اختيارية ب�شاأنه���ا, من تنقيح وا�شتكم���ال اأحكام و�شروط ال�ش���رتاء التي رمبَّ
ن من �شياغتها �شياغًة وافيًة, اأْي على درجة التف�شيل التي تتطلَّبها املادة 10 من القانون  مل تتمكَّ
النموذج���ي يف بداية عملية ال�شرتاء؛ ثانيًا, �شمان اأْن تنطب���ق اأعلى درجات املو�شوعية والتناف�ض 
الت���ي تتيحه���ا اإجراءات املناق�شة املفتوح���ة مبوجب الف�شل الثالث على اختي���ار العطاء الفائز يف 

اإطار اإجراءات املناق�شة على مرحلتني.

2- وطريقة ال�شرتاء هذه متَّبعة منذ وقت طويل يف خمتلف النُُّظم )مبا فيها القانون النموذجي 
دة الأطراف(.  لع���ام 1994, ويف ال�شرتاء مبوجب املب���ادئ التوجيهية للم�شارف الإمنائي���ة املتعدِّ
رة مثل  وت�شم���ل الأمثل���ة على ا�شتخدامه���ا الناجح امل�شرتي���ات من الأ�شن���اف التكنولوجي���ة املتطوِّ
ات التقنية وامل�شرتي���ات املتعلقة بالُبْنية  اب الكبرية, اأو ُنُظم الت�ش���الت, اأو املع���دَّ طائ���رات ال���ركَّ
�شة.  عات الكب���رية اأو عمليات الت�شيي���د ذات الطبيعة املتخ�شِّ التحتي���ة, مبا يف ذل���ك مرافق املجمَّ
���ا كان وا�شح���ًا يف ه���ذه احلالت اأنَّ من غ���ري املحتمل احل�شول على اأف�شل م���ردود مايل اإذا  ورمبَّ
و�شع���ت اجله���ة امل�شرتية, يف البداية وم���ن دون فح�ض الأ�شناف املتاحة يف ال�ش���وق, و�شفًا كاماًل 
للم�شرتي���ات مع بيان جمي���ع املوا�شفات التقنية, وجميع خ�شائ�ض ال�ش���يء مو�شوع ال�شرتاء فيما 
دين اأو املقاولني, وجميع اأحكام ال�شرتاء  يتعلَّق بالنوعية والأداء, وجميع الكفاءات املطلوبة يف املورِّ

و�شروطه.

ِدر اجلهة امل�شرتية وثائق اللتما�ض مع جمموعة جاهزة كلّيًا اأو جزئّيًا  3- ويف املرحلة الأوىل, ُت�شْ
لة عن خ�شائ�ض اأخرى لل�شيء مو�شوع ال�شرتاء وكفاءات  من املوا�شفات التقنية ومعلومات مف�شَّ
دون واملقاولون املحتملون اإىل تقدمي  دين اأو املقاولني و�شروط ال�شرتاء واأحكامه. وُيدعى املورِّ املورِّ
ن حلوًل تقنية  لية اأْن تت�شمَّ لية ا�شتجابًة لوثائق اللتما�ض. وينبغ���ي لتلك العطاءات الأوَّ عط���اءات اأوَّ
بالإ�ش���ارة اإىل الأ�شن���اف املتاحة يف ال�شوق, وقد تقرتح حت�شينات عل���ى املوا�شفات التقنية اأو على 

اخل�شائ�ض اأو الكفاءات اأو الأحكام وال�شروط الأخرى, اأو على مزيج منها.

دي���ن اأو املقاولني الذي���ن ت�شتجيب  4- ويج���وز للجه���ة امل�شرتي���ة اأن تطل���ب اإي�شاح���ات م���ن املورِّ
لية للمتطلَّبات وتناق�ض معهم تلك العطاءات مبقت�شى املادتني 16 و48 على التوايل,  عطاءاتهم الأوَّ
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حة من جمموعة  وق���د ت�شتن���د اإىل املعلومات التي حت�شل عليه���ا بهذه الو�شيلة للبتِّ يف �شيغ���ة منقَّ
ٍة. وتب���نيِّ هذه العملي���ة الهدف  اأح���كام ال�ش���رتاء و�شروطه م���ع اإي���راد اخل�شائ�ض املطلوب���ة بدقَّ
���ة يف موا�شفات ال�شيء مو�شوع  الرئي�ش���ي من املناق�ش���ة على مرحلتني, اأْي حتقيق املزيد من الدقَّ
ي احتياج���ات اجلهة امل�شرتية  ال�ش���رتاء, وح�ش���ر اخليارات املمكنة يف اخليار ال���ذي ميكن اأْن يلبِّ
دة من اأحكام ال�ش���رتاء و�شروطه على  يغة النهائية ملجموع���ٍة موحَّ  عل���ى اأف�ش���ل وجه, وو�ش���ع ال�شِّ

ذلك الأ�شا�ض.

ن عندئٍذ  دون اأو املقاولون عطاءاتهم النهائية )الت���ي تت�شمَّ م امل���ورِّ 5- ويف املرحل���ة الثاني���ة, يقدِّ
حة من جمموع���ة اأحكام ال�شرتاء و�شروطه,  يغة املنقَّ الأ�شع���ار امللت���َزم بها( ا�شتنادًا اإىل هذه ال�شِّ
���در �شم���ن طل���ب تق���دمي العط���اءات النهائية. وبذل���ك, تظلُّ اجله���ة امل�شرتي���ة م�شوؤولًة  التي َت�شْ
عن ت�شمي���م احل���ل التقني وحتديد نط���اق العمل وو�شع اأحكام و�شروط عملي���ة ال�شرتاء يف جميع 
د اأو املقاِول الذي ير�َشى عليه عقد ال�شرتاء م�شوؤولية تنفيذ  ل املورِّ مراحلها؛ ويف مرحلة لحقة, يتحمَّ
ذل���ك الت�شميم وا�شتيفاء الأح���كام وال�شروط. ويف هذا ال�شياق, يج���در باملالحظة اأنَّ من املرجح 
الرتكي���ز يف البيان الأوَّيل لالحتياجات املُدَرج يف وثائق اللتما�ض على اجلوانب الوظيفية لالأ�شياء 
���ى يف املرحلة الثانية حت�ش���ني اجلوانب التقني���ة واإدراجها يف الطلب  مو�ش���وع ال�شرتاء حتى يت�شنَّ

النهائي للعطاءات.

دي���ن اأو املقاولني امل�شاركني  6- ول ُي�شم���ح للجهة امل�شرتي���ة بالتما�ض التزام���ات بال�شعر من املورِّ
دون واملقاولون  ب�ش���اأن ما يقرتحه كل واحد منه���م من حلول يف املرحلة الأوىل من الإج���راء؛ فاملورِّ
م���ون التزام���ات بال�شع���ر يف تل���ك املرحلة, ول يج���وز للجه���ة امل�شرتية اأن تطل���ب منهم تلك  ل يقدِّ

املعلومات خالل املناق�شات.

ز هذا  7- ويف الإ�ش���ارة اإىل َعْقِد "مناق�ش���ات" دللٌة على تكرار العملية. وبالإ�شافة اإىل ذلك, مييِّ
التعبري طبيعة املحادثات التي قد ُتْعَقُد يف اإطار هذه الطريقة, والتي ل يجوز اأْن ت�شمل �شعر العطاء 
اأو غ���ريه م���ن اجلوانب املالية لال�ش���رتاء, عن امل�شاومة الت���ي قد جُترى يف طرائ���ق ا�شرتاء اأخرى 
دين اأو املقاولني  ُمْنَدرج���ة يف اإطار الف�شل اخلام�ض من القانون النموذجي. واإتاحة الفر�شة للمورِّ
للم�شاع���دة يف حتدي���د املوا�شفات التقني���ة ونطاق العمل )وكذلك عدم طل���ب التزامات بال�شعر اأو 
دين اأو املقاولني يف املرحلة الأوىل من الإج���راءات( جانب من اجلوانب  احل�ش���ول عليها م���ن املورِّ
الت���ي تختل���ف بها هذه الطريقة عن غريها من الطرائق املندِرج���ة يف اإطار الف�شل اخلام�ض. ومع 
ذل���ك, قد يك���ون لبع�ض املتطلَّبات التقني���ة اأو املتعلقة بالنوعية اأثٌر جتاري. فعل���ى �شبيل املثال, قد 
ت�شرتط وثائق اللتما�ض اإيجاد حلول ب�شاأن ا�شتخدام حقوق امللكية الفكرية )ميكن احل�شول مثاًل 
عل���ى ترخي�ض بتلك احلقوق اأو اكت�شابها(. ف���اإْن كان الأمر كذلك, اندرجت هذه املتطلَّبات �شمن 
دين اأو املقاول���ني رغم ما لها من اأثر جتاري.  جوان���ب ال�ش���رتاء التقنية؛ وميكن مناق�شتها مع املورِّ
له���ا مقابل اإدخال  ر مق���دار التكاليف الواجب حتمُّ وتتي���ح تل���ك املناق�شات للجهة امل�شرتي���ة اأْن تقدِّ



ر بناًء على  حت�شين���ات معيَّنة واملزاي���ا التي قد حت�شل عليها مقابل دفع تلك الأموال, وم���ن َثمَّ تقرِّ
حة ملجموعة اأحكام ال�شرتاء و�شروطه,  يغة املنقَّ ذلك ما اإذا كانت �شُتدرج تلك التح�شينات يف ال�شِّ
د جزٍء من �شعر  واإلَّ ف���اإنَّ التكاليف ذات ال�شلة با�شتخدام حقوق امللكية الفكرية املعنيَّة تكون جمرَّ

م يف املرحلة الثانية. العطاء املقدَّ

نة اأعاله, هناك خماطر اأي�شًا, ُي�شار منها على  8- وعلى الرغم من املرونة واملزايا املحتملة املبيَّ
حَة من جمموعة اأحكام ال�شرتاء  يغَة املنقَّ وج���ه اخل�شو�ض اإىل خطر تف�شيل اجلهة امل�شرتية ال�شِّ
د اأو مق���اِول بعينه )بغ����ضِّ النظر عن اإج���راء املناق�ش���ات من عدمه,  و�شروط���ه عل���ى مقا�ض م���ورِّ
واإْن َل���ِزم الإقرار ب���اأنَّ هذا اخلطر قائم اأي�شًا يف اإجراءات املناق�ش���ة املفتوحة, وخ�شو�شًا عندما 
ت�شب���ق عمليَة ال�ش���رتاء م�شاوراٌت غري ر�شمية يف ال�ش���وق(. ومن �شاأن اأح���كام ال�شفافية املنطبقة 
د اأو  ���ف من خماطر ت�شوي���ه عملية ال�شرتاء حماب���اًة ملورِّ  عل���ى جميع اإج���راءات املناق�شة اأْن تخفِّ

مقاِول بعينه.

م اإجراء اللتما�ض واختيار العطاء  م���ة لأنَّ قواعد املناق�شة املفتوحة تنظِّ 9- وهذه الطريقة منظَّ
الفائ���ز يف املناق�شة على مرحلت���ني )انظر املادتني 33 و48 من القانون النموذجي, والتعليق على 

الق�سم الثاين من الف�سل الثاين, وعلى الف�سل الثالث ب�ساأن املناق�سة املفتوحة(.

�شروط ا�شتخدام املناق�شة على مرحلتني )الفقرة )1( من املادة 30(
1- تن����ضُّ الفق���رة )1( من املادة 30 على �ش���روط ا�شتخدام املناق�شة عل���ى مرحلتني. فالفقرة 
رة تقنّيًا. وقد ت�شب���ح احلاج���ة اإىل ا�شتخدام  الفرعي���ة )اأ( تتن���اول امل�شرتي���ات املعق���دة واملتط���وِّ
طريق���ة ال�ش���رتاء ه���ذه يف هذه الظ���روف وا�شح���ًة يف مرحلة التخطي���ط لال�شرتاء, كم���ا َيرُد يف 
لية, اأْن تعقد مناق�شات  م���ة هذا الف�شل. ويجوز للجهة امل�شرتية, بعد فح�شها للعط���اءات الأوَّ مقدِّ
ي حلوله���م التقنية املقرتحة احل���دَّ الأدنى م���ن املتطلَّبات التي  دي���ن واملقاول���ني الذي���ن تلبِّ مع املورِّ

و�شعتها اجلهة امل�شرتية.

���ا الفق���رة الفرعية )ب( من امل���ادة 1 فتتناول حالة خمتلفة, اأي اإج���راء مناق�شة مفتوحة  2- اأمَّ
تب���وء بالف�ش���ل. )يت���اح يف هذه احلالة اأي�ش���ًا ا�شتخدام طل���ب القرتاحات املق���رِتن بحوار مبوجب 
الفق���رة الفرعية )2( )د( من املادة 30(. ويجب على اجله���ة امل�شرتية يف هذه احلالت اأْن حتلِّل 
اأ�شب���اب ف�شل املناق�شة املفتوحة. فاإذا خل�شت اإىل اأنَّ ال�شعوبات التي واجهتها يف �شياغة �شروط 
ة كافية كانت هي ال�شبب يف الف�ش���ل, جاز لها اأْن تعترب اأنَّ اإجراء مناق�شة  ال�ش���رتاء واأحكامه بدقَّ
دون ومقاولون هو امل�ش���ار املنا�شب. وينبغ���ي اأْن ت�شرت�شد اجلهة  عل���ى مرحلتني ي�ش���ارك فيها م���ورِّ
ابق���ة يف املفا�شلة بني املناق�شة عل���ى مرحلتني وفقًا  امل�شرتي���ة اأي�شًا باأ�شب���اب ف�شل املناق�شة ال�شَّ
للفق���رة الفرعي���ة )ب( من املادة 1 وطلب القرتاح���ات املقرِتن بحوار وفق���ًا للفقرة الفرعية )د( 

اجلزء الثاين-  تعليق على ن�ضِّ قانون  الأون�شيرتال النموذجي  لال�شرتاء العمومي  189



دليل ا�شرتاع قانون الأون�شيرتال النموذجي لال�شرتاء العمومي  190 

م���ن امل���ادة 2. فاإذا كانت �شياغ���ة جمموعة واحدة من اأح���كام ال�شرتاء و�شروط���ه )مبا فيها حل 
تقن ���ي واحد( ممكنًة ومنا�شبًة, فاإنَّ املناق�شة على مرحلت���ني تكون هي طريقة ال�شرتاء املنا�شبة. 
ن من �شياغة تلك الأحكام  دين اأو املقاولني كي تتمكَّ ويكون بو�شع اجلهة امل�شرتية التوا�شل مع املورِّ
وال�ش���روط ح�شب القت�شاء. )ويف املقابل, قد تخل�ض اجلهة امل�شرتية اإىل اأنَّ �شوغ حل تقن ي واحد 
اأم���ر غري ممك���ن اأو غري منا�ش���ب, عندئذ قد يك���ون طلب القرتاح���ات املقرِتن بح���وار هو امل�شار 

الأف�شل. انظر الإر�سادات املتعلقة بطريقة ال�سرتاء هذه(.

اللتما�ض يف �شياق املناق�شة على مرحلتني )املادة 33(
مة للمناق�شة املفتوحة  1- يخ�ش���ع اللتما�ض يف اإجراءات املناق�شة عل���ى مرحلتني للقواعد املنظِّ
���ق املادة 48 اأح���كام الف�شل الثال���ث على املناق�ش���ة على مرحلتني  مبوج���ب امل���ادة 33, حيث تطبِّ
, فاإنَّ اإحدى  )ت�ش���ري اأح���كام الف�شل الثال���ث ما مل تن�ضَّ املادة 48 عل���ى التحلُّل منها(. ومن َث���مَّ
ا  دي���ن اأو املقاولني التما�شًا عامًّ م���ات الرئي�شية للمناق�شة املفتوح���ة, اأْي التما�ض م�شاركة املورِّ ال�شِّ

رة يف املناق�شة على مرحلتني. غري حمدود على ال�شعيد الدويل, متوفِّ

2- وَي���رُد �شرح ملفهوم اللتما�ض العام غري املحدود على ال�شعيد الدويل يف التعليق على الق�سم 
الثـــاين مـــن الف�سل الثاين. ول توجد ا�شتثناءات من �شرط اللتما�ض العام غري املحدود. وعندما 
ت�شب���ق اإج���راءاُت التاأهي���ل الأوَّيل املناق�شَة عل���ى مرحلتني, وفق م���ا جتيزه امل���ادة 18, َتْكُفُل تلك 
الإج���راءات توجيه التما�ض عام غري حم���دود للم�شاركة يف التاأهيل الأوَّيل. وعلى الرغم من توجيه 
لّيًا فقط, فاإنَّ التقيُّد  دين اأو املقاول���ني املوؤهلني اأوَّ اللتما����ض بع���د اإجراءات التاأهيل الأوَّيل اإىل املورِّ

ق عند اإ�شدار الدعوة اإىل امل�شاركة يف التاأهيل الأوَّيل. مببداأ اللتما�ض املفتوح يتحقَّ

ة ا�شتثناءات حمدودة من �شرط اللتما�ض الدويل مبوجب الفقرة )4( من املادة 33, كما  3- وثمَّ
ه���و مبنيَّ اأي�ش���ًا يف التعليق على الق�شم الثاين من الف�شل الث���اين. ول ُي�شمح بهذه ال�شتثناءات اإلَّ 
ا يف جمي���ع احلالت الأخرى, فينبغي اأْن ُيعَلن  يف ح���الت امل�شرتيات املحلية واملنخف�شة القيمة. اأمَّ
عن الدعوة اإىل امل�شاركة يف املناق�شة يف املن�شور املذكور يف لوائح ال�شرتاء, واأْن ُيعَلن عنها كذلك 
دين واملقاولني املوجودين يف  الع الفعلي عليه���ا للمورِّ عل���ى ال�شعيد ال���دويل يف من�شور ي�شمح بالطِّ

اخلارج.

4- وَيرُد املزيد من الإر�شادات ب�شاأن اللتما�ض يف التعليق على الق�شم الثاين من الف�شل الثاين.

اإجراءات املناق�شة على مرحلتني )املادة 48(
���م امل���ادة 48 اإج���راءات املناق�شة عل���ى مرحلتني. والفق���رة )1( هي مبثاب���ة تذكري باأنَّ  1- تنظِّ
قواع���د املناق�ش���ة املفتوحة تنطبق عل���ى املناق�شة على مرحلت���ني, اإلَّ عندما يل���زم اإجراء تعديل 



م���ن خ���الل الإج���راءات اخلا�ش���ة بالطريقة الثاني���ة. وبع����ض قواع���د املناق�شة املفتوح���ة واجب 
التطبي���ق دون تعدي���ل, مثل اإج���راءات التما�ض العط���اءات )امل���ادة 36(, وحمتوي���ات الدعوة اإىل 
تق���دمي العط���اءات )امل���ادة 37( وتوف���ري وثائ���ق اللتما����ض )امل���ادة 38(. وهناك بع����ض القواعد 
دة للمناق�شة على  م���ات املح���دِّ الأخ���رى يف الف�ش���ل الثال���ث الت���ي �شتتطلَّ���ب تعدياًل يف �ش���وء ال�شِّ
ن���ة يف الفق���رات م���ن )2( اإىل )4( م���ن امل���ادة 48. فعل���ى �شبيل املث���ال, لن تكون  مرحلت���ني املبيَّ
اأح���كام امل���ادة 38 الت���ي ت�ش���ري اإىل ال�شعر يف وثائ���ق اللتما�ض ذات �شل���ة باملو�شوع ل���دى التما�ض 
لي���ة. وينبغ���ي اأن ُتقراأ اأحكام امل���ادة 41 ب�شاأن فرتة نفاذ مفع���ول العطاءات وتعديل  العطاءات الأوَّ
د اأو املقاِول الذي  العط���اءات و�شحبه���ا مقرتنًة بالفق���رة )4( )د( من املادة 48, التي جتيز للم���ورِّ
���ه يف اأيِّ   ل يرغ���ب يف تق���دمي عط���اء نهائ���ي اأْن ين�شحب م���ن الإج���راءات م���ن دون اأن َي�شُقط حقَّ

�شمانة عطاء.

2- وهناك بع�ض الأحكام يف الف�شل الثالث, مثل املادة 42 ب�شاأن فتح العطاءات واأحكام املادة 43 
يغة  مة ا�شتجابًة لل�شِّ ب�ش���اأن تقييم العط���اءات, التي لن تنطبق �شوى على العطاءات النهائي���ة املقدَّ
ح���ة من جمموعة اأحكام ال�شرتاء و�شروطه. ومن ناحية اأخرى, فاإنَّ الأحكام اخلا�شة بتقدمي  املنقَّ
لية والنهائية  العط���اءات يف املادة 40 وفح�ض العطاءات يف املادة 43 �شت�ش���ري على العطاءات الأوَّ
دين اأو املقاولني  ر اأحكام املادة 44, التي حتظر التفاو�ض م���ع املورِّ عل���ى حدٍّ �شواء. ويج���ب اأْن ُتف�شَّ
بع���د تقدمي العط���اءات, على اأ�شا����ض اأنَّ التفاعل يف املناق�شة على مرحلتني عب���ارة عن مناق�شات 
ولي�ض مفاو�شات كما َيرُد اأعاله. وَي�ْشري حظر املفاو�شات يف حدِّ ذاته يف اإجراءات املناق�شة على 
مرحلتني ككل )مبا فيها الفرتة التي تعقب تقدمي العطاءات النهائية اإذا �شعت اجلهة امل�شرتية اإىل 
ح يف التعليق  مة مبوجب املادة 16, كما ه���و مو�شَّ احل�ش���ول عل���ى اإي�شاحات ب�شاأن العرو����ض املقدَّ

على تلك املادة(.

ل  لي���ة. وه���ي تع���دِّ دة ب�ش���اأن التما����ض العط���اءات الأوَّ ���ن الفق���رة )2( قواع���د حم���دَّ 3- وتت�شمَّ
قواع���د اللتما����ض يف الف�ش���ل الثال���ث. ويج���وز للجه���ة امل�شرتي���ة يف ه���ذه املرحل���ة اأْن تلتم����ض 
اقرتاح���ات باإدخ���ال حت�شين���ات تقني���ة عل���ى اأيٍّ م���ن اأح���كام ال�ش���رتاء اأو �شروط���ه ع���دا �شع���ر 
م���ن  الفق���رة )1(  )انظ���ر  ه���ذه  ال�ش���رتاء  طريق���ة  ا�شتخ���دام  �ش���روط  �ش���وء  ويف  العط���اء. 
���ع اأْن تلتم����ض اجلهة امل�شرتي���ة اقرتاحات  ���ح يف التعليـــق عليهـــا, ُيتوقَّ امل���ادة 30(, كم���ا ه���و مو�شَّ
من ه���ذا القبيل فيم���ا يتعلَّق بخ�شائ����ض ال�شيء مو�شوع ال�ش���رتاء التقني���ة وخ�شائ�شه املتعلقة 
دي���ن اأو املقاول���ني وموؤهالته���م املهني���ة والتقني���ة,   بالنوعي���ة و/اأو ب���الأداء وكذل���ك كف���اءة املورِّ

ح�شب القت�شاء.

لي���ة وفح�شها. وت�شري  دة ب�شاأن تق���دمي العطاءات الأوَّ 4- ول تن����ض املادة عل���ى اأيِّ قواعد حمدَّ
الأح���كام ذات ال�شل���ة يف الف�ش���ل الثالث. وُي�شار عل���ى وجه اخل�شو����ض اإىل اأنَّ الأحكام املنطبقة 
لية, وهي كما يلي:  م احلالت التي ُترف�ض فيه���ا العطاءات الأوَّ م���ن الفقرة )2( من املادة 43 تنظِّ
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م م�شتجيبًا  ���ل؛ اأو اأْن ل يكون العط���اء املقدَّ م العطاء غري موؤهَّ د اأو املقاِول ال���ذي قدَّ اأْن يك���ون امل���ورِّ
دين  ن فيها العطاء �شع���رًا(؛ اأو اأْن ُي�شتبعد اأحد املورِّ للمتطلَّب���ات )مبا يف ذلك احلالت التي يت�شمَّ
دة يف املادة 21 )ب�شبب تق���دمي اإغراءات اأو  اأو املقاول���ني م���ن اإج���راءات ال�شرتاء لالأ�شباب املح���دَّ
ف���ة اأو ب�شبب ت�ش���اُرب امل�شالح(. واأ�شب���اب الرف�ض الأخرى  ���ة تناف�شية غري ُمْن�شِ اء مزيَّ م���ن جرَّ
ال���واردة يف الفقرة )2( من املادة 43 غ���ري ُمْنَطبقة لأنَّها ت�شري على احل���الت التي ُتفح�ض فيها 
اأ�شع���ار العطاءات, وهو ما ل ينطبق على املرحلة الأوىل من املناق�شة على مرحلتني. ويحقُّ جلميع 
دي���ن اأو املقاول���ني الذين مل ُترف�ض عطاءاته���م ال�شتمرار يف امل�شارك���ة يف املرحلة التالية من  املورِّ

اإجراءات ال�شرتاء.

لية  دين اأو املقاولني الذين مل ُترف�ض عطاءاتهم الأوَّ 5- وجتيز الفقرة )3( عقد مناق�شات مع املورِّ
ب�شاأن اأيٍّ من جوانبها. وقد تتعلَّق املناق�شات باأيٍّ من جوانب ال�شرتاء عدا ال�شعر ول تكون �شروريًة 
يف جمي���ع احلالت. فقد تكون اجلهة امل�شرتية قادرًة بنف�شها على تنقيح اأحكام ال�شرتاء و�شروطه 
لية الواردة. وتق�شي اأحكام الفقرة )3( باأْن  وو�شعها يف �شيغتها النهائية على اأ�شا�ض العطاءات الأوَّ
ر  دين اأو املقاولني املعنيني فر�ش���ًة مت�شاويًة للمناق�شة عندما تقرِّ تتي���ح اجلهة امل�شرتية جلميع املورِّ
دون اأو املقاولون  عقد مناق�شات. واملق�شود بعبارة "فر�شة مت�شاوية" يف هذا ال�شياق اأن يعاَمل املورِّ
ية واحلاجة اإىل  على قدم امل�شاواة يف حدود ما ي�شمح به �شرط تفادي الإف�شاح عن املعلومات ال�شرِّ
جتنُّب التواطوؤ. وينبغي الرتكيز يف القواعد اأو الإر�شادات ال�شادرة عن جهاز ال�شرتاء العمومي اأو 
هيئة اأخرى على هذا اجلانب الرئي�شي من جوانب عملية املناق�شة على مرحلتني. وبالإ�شافة اإىل 
ذلك, ينبغي اأْن ي�شلَّط فيها ال�شوء على احلاجة اإىل ت�شجيل تفا�شيل املناق�شات يف �شجل ال�شرتاء 

الذي تقت�شيه املادة 25.

باعها يف املراح���ل الالحقة من املناق�شة على  ���م الفق���رة )4( الإجراءات التي ينبغي اتِّ 6- وتنظِّ
مرحلت���ني يف ح���دود اختالفها عن قواعد املناق�شة املفتوحة الواردة يف الف�شل الثالث من القانون 
ح���ة النهائية من  يغة املنقَّ م امل�شائ���ل النا�شئة عن اإعداد واإ�ش���دار ال�شِّ ه���ا تنظِّ النموذج���ي. كما اأنَّ
جمموعة اأحكام ال�شرتاء و�شروطه, مثل مدى التغيريات امل�شموح باإدخالها على الأحكام وال�شروط 

التي اأُعلن عنها يف البداية.

دين اأو املقاولني الذين  7- وتل���ِزم الفقرة الفرعية )4( )اأ( اجلهة امل�شرتية باأْن تدعو جميع املورِّ
لية يف املرحلة الأوىل اإىل تقدمي عطاءات نهائية, يف اأعقاب اإ�شدار �شيغة  مل ُترف�ض عطاءاتهم الأوَّ
ح���ة م���ن جمموعة اأحكام عملي���ة ال�شرتاء و�شروطها. وتع���اِدل العط���اءات النهائية العطاءاِت  منقَّ
ن اأ�شعارًا. مة يف املناق�شة املفتوحة, اأْي اأنَّها ُتقيَّم من حيث مدى ا�شتجابتها لاللتما�ض وتت�شمَّ املقدَّ

8- وتتن���اول الفقرة الفرعية )4( )ب( مدى التغي���ريات امل�شموح باإدخالها على اأحكام ال�شرتاء 
ه ُي�شم���ح باإدخال التغيريات )من قبيل احل���ذف اأو التعديل اأو  و�شروط���ه املعلن���ة يف البداية. بيد اأنَّ



الإ�شاف���ة( على خ�شائ�ض ال�شيء مو�شوع ال�شرتاء التقنية وخ�شائ�شه املتعلقة بالنوعية وبالأداء 
ي ذلك اإىل تعديل ال�شيء مو�شوع ال�شرتاء  وعل���ى معايري فح�ض العطاءات وتقييمها, عل���ى األَّ يوؤدِّ
ي اإىل تعديل ال�شيء مو�شوع ال�شرتاء نف�شه "حتويرًا جوهرّيًا" كما  ل التغيريات التي توؤدِّ نف�شه. وت�شكِّ
ح يف التعليق على الفقرة )3( من املادة 15. ومن ال�شروري يف هذه احلالت اإجراء عملية  هو مو�شَّ
ا�شرتاء جديدة. ويحدُّ هذا ال�شرط من ال�شالحية التقديرية للجهة امل�شرتية يف تعديل جوانب من 
دين  ة ملعاملة جميع املورِّ و�شف ال�شيء مو�شوع ال�شرتاء الذي اأُعلن عنه يف البداية, وهو �شمانة هامَّ
رت اجلهة امل�شرتية يف نهاية املرحلة الأوىل من  فًة ومت�شاويًة وعادلًة. فاإذا قرَّ واملقاولني معاملًة ُمْن�شِ
املناق�شة على مرحلتني اأنَّ من الالزم اإجراء تغيري يف و�شف ال�شيء مو�شوع ال�شرتاء, تعنيَّ اإجراء 
دي���ن اأو مقاولني جدد من امل�شاركة )مبن فيهم  عملي���ة ا�ش���رتاء جديدة. ومن �شاأن ذلك متكني مورِّ
لني(. انظر  لية اأو الذين ي�شبحون يف عداد املوؤهَّ دون اأو املقاولون الذين ُرف�شت عطاءاتهم الأوَّ املورِّ
الع على مناق�شة   اأي�شًا اأدناه التعليق على الإجراءات املتعلقة بطلب القرتاحات املقرِتن بحوار لالطِّ

بهذا ال�شاأن.

9- وتتناول الفقرة الفرعية )4( )ب( ‘1’ مدى التغيريات امل�شموح باإدخالها على و�شف ال�شيء 
مو�شوع ال�شرتاء, بالإ�شارة اإىل خ�شائ�شه التقنية وخ�شائ�شه املتعلقة بالنوعية وبالأداء. وت�شمل 
نة ملواد البناء اأو اخل�شب اأو  التغيريات املمكنة تعديل اخل�شائ�ض التقنية, مثل نوعية العنا�شر املكوِّ
اأدوات التثبيت الفولذية, اأو نوعية اخل�شب امل�شتخدم يف الأر�شيات اأو كيفية التخفيف من امل�شاكل 
املتعلقة بنوعية ال�شوت يف املرافق الريا�شية. ويطلق م�شطلح "حتليل القيمة" على هذا النوع من 

التعديالت يف بع�ض الأحيان.

10- وق���د ت�شتل���زم التغي���ريات الت���ي جُت���رى يف خ�شائ����ض ال�ش���يء مو�ش���وع ال�ش���رتاء التقنية 
 , اأو خ�شائ�ش���ه املتعلق���ة بالنوعية اأو بالأداء تغي���رياٍت يف معايري الفح����ض و/اأو التقييم. ومن َثمَّ
���ه يجوز اإدخ���ال ما يلزم م���ن تغيريات على  فاإنَّ الفق���رة الفرعي���ة )4( )ب( ‘2’ تن����ضُّ عل���ى اأنَّ
معاي���ري الفح�ض والتقيي���م ب�شبب ما اأُدخل من تغيريات على خ�شائ����ض ال�شيء مو�شوع ال�شرتاء 
التقني���ة اأو خ�شائ�ش���ه املتعلق���ة بالنوعي���ة اأو ب���الأداء. ول ُي�شم���ح باإدخ���ال تغي���ريات اأخرى على 
معاي���ري الفح����ض و/اأو التقييم ع���دا التغيريات امل�شم���وح بها مبوجب الفق���رة الفرعية )ب( ‘2’ 
ح���ة  يغ���ة املنقَّ لأنَّه �شي�شب���ح م���ن غ���ري املمك���ن املقابل���ة ب���ني معاي���ري الفح����ض والتقيي���م وال�شِّ
ي ذل���ك اأي�شًا   م���ن اخل�شائ����ض التقني���ة واخل�شائ����ض املتعلق���ة بالنوعي���ة وب���الأداء. وق���د ي���وؤدِّ

اإىل ال�شطط.

دون اأو املقاولون باأيِّ تغيريات تدخل على اأحكام  11- وتق�شي الفقرة الفرعية )ج( باأن ُيبلَّغ املورِّ
ال�ش���رتاء و�شروط���ه ب�شيغتها املعلن���ة يف البداية وذلك من خالل نف�ض و�شائ���ل الدعوة اإىل تقدمي 

العطاءات النهائية.
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دي���ن اأو املقاول���ني المتن���اع ع���ن تقدمي عط���اء نهائي  12- وجتي���ز الفق���رة الفرعي���ة )د( للمورِّ
���ة �شمانة للعطاء ق���د تكون ُطلبت م���ن اأجل امل�شارك���ة يف اإجراءات  م���ن دون �شق���وط حقه���م يف اأيَّ
دي���ن اأو املقاولني عل���ى اعتبار  ال�ش���رتاء. وق���د اأُدرج ه���ذا احلكم الأخ���ري لتعزي���ز م�شارك���ة املورِّ
لي���ة, اأْن يك���ون  اأنَّه لي����ض م���ن املفرت����ض, عندم���ا يح���ل املوع���د النهائ���ي لتق���دمي العط���اءات الأوَّ
دون اأو املقاول���ون على علم بالتغيريات التي ق���د جُترى لحقًا يف اأح���كام ال�شرتاء و�شروطه.  امل���ورِّ
والأرج���ح, باعتب���ار �شم���ات طريق���ة ال�شرتاء ه���ذه, اأْن تك���ون �شمان���ات العط���اءات مطلوبة عند 
لي���ة. وكم���ا ه���و مذك���ور يف التعليـــق علـــى تعريـــف  تق���دمي العط���اءات النهائي���ة ل العط���اءات الأوَّ
 "�سمانة العطـــاء" واملـــادة 17, ينبغ���ي الثَّن���ي عن طلب اأكرث م���ن �شمانة عطاء واح���دة يف عملية 

ال�شرتاء الواحدة.

13- ومبوج���ب الفق���رة الفرعية )ه(, تخ�شع الإج���راءات املتَّبعة يف فح�ض العط���اءات النهائية 
وتقييمه���ا وحتدي���د العط���اء الفائ���ز لقواع���د املناق�ش���ة املفتوحة يف الف�ش���ل الثالث م���ن القانون 

النموذجي.

ية يف �شياق طريق���ة ال�شرتاء هذه, فاإنَّ خماطر الك�ش���ف, �شهوًا اأو عن  14- وفيم���ا يخ����ضُّ ال�شرِّ
دين اأو املقاول���ني املناف�شني قد ُتطرح  ا�شة جتارّيًا فيما يخ����ضُّ املورِّ غري �شه���و, عن معلوم���ات ح�شَّ
حة ملجموعة اأحكام ال�شرتاء و�شروطه  يغة املنقَّ ل يف مرحلة املناق�ش���ات فح�شب بل عند و�شع ال�شِّ
حة من  يغة املنقَّ اأي�ش���ًا. ومن الأمثلة على ذلك ا�شتخدام �شروط ورم���وز وم�شطلحات لو�شف ال�شِّ
خ�شائ�ض ال�شيء مو�شوع ال�شرتاء التقنية وخ�شائ�شه املتعلقة بالنوعية وبالأداء, قد تك�شف على 
دين اأو املقاولني بالتغيريات التي اأُدخلت على  نح���و غري مق�شود عن م�شدر املعلومات, واإبالغ املورِّ
الأحكام وال�شروط املعلن عنها يف البداية )كما هو مطلوب مبقت�شى الفقرة الفرعية )4( )ج((. 
دين  ية القرتاحات التقنية للمورِّ ووفقًا لأحكام املادة 24, يجب على اجلهة امل�شرتية اأْن حترتم �شرِّ

اأو املقاولني يف جميع مراحل العملية.

2- طلب القرتاحات املقرِتن بحوار

الو�شف العام واعتبارات ال�شيا�شة العامة

دة ن�شبّيًا.  1- طل���ب القرتاحات املقرِتن بحوار هو اإجراء يهدف اإىل ا�ش���رتاء �شلع وخدمات معقَّ
وال�شتخ���دام املعتاد لطريقة ال�شرتاء هذه هو ال�شرتاء الهادف اإىل التما�ض حلول مبتكرة مل�شائل 
تقنية مثل القت�شاد يف ا�شتهالك الطاقة اأو اإجراء عمليات ا�شرتاء م�شتدامة اأو تلبية الحتياجات 
املتعلق���ة بالُبْني���ة التحتية. فقد تكون هناك يف هذه احلالت حلول تقني���ة خمتلفة, مثل وجود مواد 



م�شية اأو بدل  عة وا�شتخدام م�شدٍر ما للطاقة بدل م�شدر اآخر )طاقة الرياح بدل الطاقة ال�شَّ متنوِّ
الوقود الأحفوري(.

ه���ا خمتلف���ة جوهرّي���ًا, ع���ن املناق�شة على  2- وطريق���ة ال�ش���رتاء ه���ذه مماثل���ة اإجرائّي���ًا, لكنَّ
مة ه���ذا الف�ش���ل طبيعَته. واله���دف منه���ا, باخت�شار,  مرحلت���ني. وُيج���رى فيه���ا حوار ُتب���نيِّ مقدِّ
ن���ة يف طلبها  دي���ن واملقاول���ني م���ن اأْن ي�شتوعب���وا احتياجات اجله���ة امل�شرتية املبيَّ هو متك���ني املورِّ
تق���دمَي اقرتاحات, وذلك م���ن خالل التحاور معها. وه���ذا احلوار, الذي قد ُيج���رى على مراحل, 
دي���ن اأو املقاول���ني ب�ش���اأن اخل�شائ����ض التقني���ة  هو مبثاب���ة تفاُع���ل ب���ني اجله���ة امل�شرتي���ة واملورِّ
لقرتاحاته���م وخ�شائ�شه���ا املتعلقة بالنوعية وبالأداء وكذلك اجلوان���ب املالية لتلك القرتاحات. 
وق���د ي�شم���ل احلوار مناق�شة الآث���ار املالية حللول تقنية بعينه���ا, مبا يف ذلك ال�شع���ر اأو نطاقه. اإلَّ 
اأنَّ الق�ش���د من���ه, كما ه���و احلال يف املناق�ش���ة على مرحلتني, لي����ض اإجراء مفاو�ش���ات ملِزمة اأو 
م القانون النموذج���ي طريقة ال�شرتاء  امل�شاوم���ة من جان���ب اأيِّ طرف من اأطراف احل���وار. وينظِّ
ه���ذه بق���در كب���ري م���ن التف�شيل للحدِّ م���ن املخاط���ر وال�شعوب���ات التي ميك���ن اأْن تنط���وي عليها 
 يف ح���ال ا�شتخدامه���ا يف غري مو�شعه���ا اأو من دون تواُف���ر القدر الالزم من العناي���ة والقدرة على 

ا�شتخدامها بفعالية.

3- وق���د ثبت���ت جدوى الطرائق القائمة على هذا النوع من احل���وار بالن�شبة للجهة امل�شرتية فيما 
بة على عدم التحاور مع  دة ن�شبّيًا عندما تكون التكاليف املرتتِّ يتعلَّق با�شرتاء ال�شلع واخلدمات املعقَّ
نة. ومن  دي���ن اأو املقاولني مرتفع���ًة يف حني تكون املكا�شب القت�شادية لالنخراط يف العملية بيِّ املورِّ
نة  بني احلالت التي قد تكون هذه الطرائق منا�شبة لها, بالإ�شافة اإىل ال�شتخدامات املعتادة املبيَّ
اآنفًا, ا�شرتاُء الأعمال املعمارية اأو الإن�شائية, حيث ُيتاح العديد من احللول املمكنة لتلبية احتياجات 
د اأو املقاِول ال�شخ�شية اإلَّ بوا�شطة احلوار.  ر تقييم مهارات وخربات امل���ورِّ اجله���ة امل�شرتية, ويتعذَّ
ول يك���ون التعقيد على امل�شت���وى التقن ي بال�ش���رورة. ففي م�شاريع الُبْنية التحتي���ة, مثاًل, قد تكون 
ن هذه الطريقة اجلهة  ات الرئي�شية. ومتكِّ هناك خمتلف املواقع واأنواع الإن�شاءات باعتبارها املتغريِّ
ي احتياجاتها ال�شرتائية ومن  امل�شرتية يف حالت من هذا القبيل من حتديد اأف�شل احللول التي تلبِّ

احل�شول على هذه احللول.

دة ت�شتغ���رق وقتًا طوي���اًل, فينبغي  4- ونظ���رًا لأنَّ احل���وار ع���ادًة ما ينط���وي على اإج���راءات معقَّ
األَّ ُت�شتخ���َدم ه���ذه الطريقة اإلَّ عندما تك���ون فوائدها كافي���ًة, واألَّ ُت�شتخَدم لالأ�شن���اف الب�شيطة 
دي���ن اأو املقاولني.  الت���ي ُت�ش���رتى يف الع���ادة بوا�شط���ة طرائق ا�ش���رتاء ل ت�شم���ل التفاُعل م���ع املورِّ
ولي����ض اله���دف من طريق���ة ال�شرتاء ه���ذه اأْن تنطبق مث���اًل على احل���الت التي ت�شتدع���ي اإجراء 
مفاو�ش���ات ب�شب���ب ال�شتعج���ال اأو ب�شب���ب عدم وجود قاع���دة تناف�شي���ة كافية )اإْذ ُيجي���ز القانون 
النموذج���ي يف ه���ذه احل���الت ا�شتخ���دام التفاو����ض التناف�شي اأو ال�ش���رتاء من م�ش���در واحد(. 
ى �ش���وى خف�ض الأ�شعار كم���ا هو احلال يف  ول تتن���اول ه���ذه الطريقة ن���وع املفاو�شات التي ل تتوخَّ
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طل���ب القرتاحات املق���رِتن مبفاو�شات متعاِقبة. كم���ا ل ُيق�شد منها اأْن تنطب���ق يف احلالت التي 
ينبغ���ي اأن ُت�شتخدم فيه���ا اإجراءات املناق�شة عل���ى مرحلتني وفقًا للفقرة )1( م���ن املادة 30, اأْي 
ى �شياغ���ة جمموعة  عندم���ا حتت���اج اجلهة امل�شرتي���ة اإىل تنقي���ح احتياجاته���ا ال�شرتائي���ة وتتوخَّ
 واح���دة م���ن اأح���كام ال�ش���رتاء و�شروط���ه )مب���ا فيه���ا املوا�شف���ات(, ميك���ن تق���دمي العط���اءات

على اأ�شا�شها.

5- ومثلما هو احلال يف جميع طرائق ال�شرتاء املندرجة يف اإطار القانون النموذجي, ل ُيق�شد اأن 
ُت�شتخَدم طريقة ال�شرتاء هذه ح�شرًا يف اأيِّ نوع بعينه من اأنواع ال�شرتاء )�شواء كان ا�شرتاء �شلع 
اأم اإن�شاءات اأم خدمات(. ومن القوا�شم امل�شرتكة اأي�شًا بني هذه الطريقة وجميع طرائق ال�شرتاء 
املندِرجة يف اإطار القانون النموذجي اأنَّ بو�شع اجلهة امل�شرتية اختيار طريقة ال�شرتاء هذه عندما 
ر اأنَّ هذه الطريقة هي الأن�شب يف ظروف بعينها. وميكن  ُت�شتوفى �شروط ا�شتخدامها, وعندما تقرِّ
مة هذا الف�شل, ال�شتعانة بالقواعد اأو الإر�شادات ال�شادرة  للجه���ة امل�شرتية, كما يالَحظ يف مقدِّ

عن جهاز ال�شرتاء العمومي اأو هيئة اأخرى يف اتِّخاذ قرارها هذا.

ن احلدَّ الأدنى  6- وتقت�ش���ي هذه الطريقة م���ن اجلهة امل�شرتية اإ�شدار بيان باحتياجاته���ا يت�شمَّ
م���ن املتطلَّبات التقنية ل�شتيعاب احللول التقنية املقرَتحة وتقييمه���ا باملقارنة فيما بينها, ومن َثمَّ 
قد تقت�شي اأْن يتمتَّع موظفو ال�شرتاء بكفاءات ل تدعو احلاجة اإليها يف طرائق ال�شرتاء الأخرى, 
وخا�ش���ة من اأجل تفادي ا�شتخدام هذه الطريقة بدياًل ع���ن التح�شري كما يجب لعملية ال�شرتاء. 
دين  وم���ن املخاط���ر البالغة يف هذا ال�شدد اإ�شن���اد م�شوؤولية حتديد احتياجات ال�ش���رتاء اإىل املورِّ
دين اأو املقاولني, ل اجله���ة امل�شرتية, هم الذين  واملقاول���ني اأو اإىل جه���ات يف ال�شوق. وم���ع اأنَّ املورِّ
م���ون اقرتاح���اٍت لتلبية احتياجات هذه الأخرية, فلي�ض له���م اأْن يتولَّوا زمام املبادرة يف حتديد  يقدِّ

تلك الحتياجات.

ال�ش���رتاء  بطريق���ة  املتعلق���ة  الإج���راءات  ���م  تنظِّ ل���ة  مف�شَّ قواع���د   49 امل���ادة  ���ن  7- وتت�شمَّ
اإ�ش���اءة ا�شتخ���دام  اأو  ة لت�شتم���ل عل���ى �شمان���ات �ش���دَّ التج���اوزات املحتمل���ة  ه���ذه, وهي مع���دَّ
ه���ا حتاف���ظ اأي�ش���ًا عل���ى املرون���ة  ه���ذه الطريق���ة وكذل���ك عل���ى �شواب���ط قوي���ة. وم���ع ذل���ك, فاإنَّ
وال�شالحي���ة التقديري���ة الالزمت���ني للجه���ة امل�شرتي���ة يف ا�شتخ���دام طريق���ة ال�شرتاء ه���ذه, اإْذ 
���ت مواءمة الأحكام م���ع �شكْي الأون�شي���رتال ب�شاأن  ية منه���ا. وقد متَّ تنتف���ي بدونهم���ا املناف���ع املتاأتِّ
ل  ل���ة من القط���اع اخلا�ض )انظ���ر الفق���رة )85( من اجل���زء الأوَّ  م�شاري���ع الُبْني���ة التحتي���ة املموَّ

من هذا الدليل(.

8- وتهدف تلك ال�شمانات حتديدًا اإىل ما يلي: )اأ( حتقيق ال�شفافية عن طريق ا�شرتاط اإخطار 
جمي���ع اجله���ات املعنيَّة على الوج���ه ال�شحيح بالق���رارات الرئي�شي���ة املتَّخذة يف بداي���ة اإجراءات 
ا�شة جتارّيًا  ية املعلومات احل�شَّ ال�ش���رتاء واأثناءها ويف نهايتها, واحلفاظ يف الوق���ت نف�شه على �شرِّ



وفق���ًا ملقت�شيات املادة 24؛ و)ب( احلر�ض على مو�شوعي���ة الإجراءات وموثوقيتها واإمكانية التنبُّوؤ 
به���ا, ول �شيم���ا من خ���الل ا�شرتاط اأن تك���ون جميع اأ�شالي���ب حتديد اأو خف�ض ع���دد امل�شاركني يف 
اإجراءات ال�شرتاء معروفة منذ بداية ال�شرتاء, وكذلك من خالل تنظيم نطاق التعديالت امل�شموح 
باإدخاله���ا عل���ى اأحكام ال�شرتاء و�شروطه وع���ن طريق حظر اإجراء مفاو�ش���ات بعد تقدمي اأف�شل 
ال من خالل الآليات نف�شها؛ و)د( تعزيز م�شاركة  العرو�ض النهائي���ة؛ و)ج( ت�شجيع التناف�ض الفعَّ
فًة ومت�شاويًة وعادل���ًة عن طريق ا�شرتاط اأن  دي���ن واملقاولني و�شمان معاملته���م معاملًة ُمْن�شِ املورِّ
ُيجرَي احلواَر نف�ض ممثِّلي اجلهة امل�شرتية على نحٍو متزامن ومن خالل تنظيم نقل املعلومات من 
دين اأو املقاولني امل�شاركني خالل مرحلة احلوار وعن طريق و�شع قواعد  اجله���ة امل�شرتي���ة اإىل املورِّ
جالت تكملًة  للمراح���ل الالحقة للحوار؛ و)ه( امل�شاءلة عن طريق ا�ش���رتاط الحتفاظ بجميع ال�شِّ

لأحكام املادة 25.

دي���ن اأو املقاول���ني لن يرغب���وا يف امل�شاركة اإذا جرى لحقًا حتوي���ل اقرتاحاتهم,  9- كم���ا اأنَّ املورِّ
ح اأعاله, فاإنَّ  الت���ي لها قيمة جتارية, اإىل و�شف متاح جلميع امل�شاركني املحتملني. ومثلما هو مو�شَّ
ى اإ�شدار جمموعة كاملة من اأحكام  الإج���راءات املتعلقة بهذه الطريقة تتيح �شمانات لأنَّها ل تتوخَّ
ال�شرتاء و�شروطه ميكن على اأ�شا�شها تقدمي اقرتاحات يف اأيِّ مرحلة من مراحل طريقة ال�شرتاء 
ح يف  ه���ذه )خالفًا ملا هو عليه احل���ال يف املناق�شة على مرحلتني مبقت�شى املادة 48, كما هو مو�شَّ
التعليـــق عليهـــا(. وتت���اح, يف بداية عملية ال�شرتاء, جمموعة واحدة م���ن املتطلَّبات الدنيا وقائمة 
ر ذلك, ح�شب الرتتي���ب التنازيل لأهميتها, ول  مبعاي���ري التقييم واأوزانه���ا الن�شبية اأو, يف حال تعذَّ

ميكن تغيريها اأثناء الإجراءات.

ن الطريقة يف حدِّ ذاتها من مرحلتني اثنتني, حيث ُت�شدر اجلهة امل�شرتية يف املرحلة  10- وتتك���وَّ
دون اأو املقاولون يف  ن بيان���ًا باحتياجاتها باعتباره مرجعًا ي�شرت�شد به امل���ورِّ الأوىل التما�ش���ًا يت�شمَّ
�شياغ���ة اقرتاحاته���م. وهي احتياجات ميكن التعبري عنها من حي���ث الوظيفة اأو الأداء اأو النواجت, 
ن احلدَّ الأدنى م���ن املتطلَّبات التقنية. ومقارن���ًة باملناق�شة على  غ���ري اأنَّ من ال�ش���روري اأْن تت�شمَّ
مرحلت���ني, ل تقت�شي هذه الطريقة من اجلهة امل�شرتية �شياغ���ة و�شف تقن ي كامل لل�شيء مو�شوع 

ال�شرتاء.

11- وتنط���وي املرحلة الثانية من هذه الطريقة عل���ى حوار ينبغي اأن ُيجرى "على نحٍو متزامن". 
دي���ن واملقاولني احلقَّ يف احل�شول  وُي�شتخ���َدم هذا التعب���ري يف الن�ضِّ للت�شديد على اأنَّ جلميع املورِّ
ى من التعبري  على فر�شة مت�شاوية للم�شاركة يف احلوار, واأنَّه ل توجد مناق�شات متعاِقبة. كما ُيتوخَّ
دين اأو املقاولني يف اآٍن واحد حتديدًا, الأمر  تاليف اإعطاء النطباع باأنَّ احلوار ُيجرى مع جميع املورِّ
نة من موظفي  ال���ذي يفرت�ض اأْن ي�شرتك يف احلوار موظف���و ا�شرتاء خمتلفون اأو جلان تفاو�ض مكوَّ
دين  ي اإىل معاملة املورِّ ا�ش���رتاء خمتلف���ني. وقد ُرِئي اأنَّ هذا املوقف غ���ري مرغوب فيه لأنَّه قد ي���وؤدِّ
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الع على اإر�شادات ب�شاأن اإجراء احلوار, انظر اأدناه التعليق  واملقاولني معاملًة غري مت�شاوية. ولالطِّ
على الإجراءات املتعلقة بطريقة ال�سرتاء هذه.

دون واملقاولون اأف�شل العرو����ض النهائية لتلبية تلك  م امل���ورِّ 12- وبع���د النتهاء م���ن احلوار, يقدِّ
ها تختل���ف كثريًا يف ن���واٍح اأخرى,  ن���ة, ولكنَّ الحتياج���ات, وه���ي عرو����ض ق���د تت�شابه يف ن���واٍح معيَّ
ن هذه الطريقة اجله���َة امل�شرتية من  وخ�شو�ش���ًا فيم���ا يتعلَّق باحلل���ول التقنية املقرتحة. ل���ذا متكِّ

املقارنة بني خمتلف احللول التقنية لتلبية احتياجاتها.

�شروط ا�شتخدام طلب القرتاحات املقرِتن بحوار )الفقرة )2( من املادة 30(

1- تن����ضُّ الفقرة )2( م���ن املادة 30 على �ش���روط ا�شتخدام طلب القرتاح���ات املقرِتن بحوار. 
د ال�شروط الواردة يف ه���ذه الفقرة املخاوف من ا�شتخدام طريق���ة ال�شرتاء هذه يف غري  وق���د تبدِّ
مو�شعه���ا, وذلك مبنع ا�شتخدامها فعلّيًا ل�شرتاء اأ�شناف ينبغي ا�شرتاوؤها عن طريق املناق�شة اأو 

طرائق ا�شرتاء اأخرى اأقل مرونًة.

���ع ل�شتخدام  د الفق���رة الفرعي���ة )2( )اأ( م���ن هذه امل���ادة ال�ش���رط الرئي�ش���ي املتوقَّ 2- وحت���دِّ
طل���ب القرتاح���ات املقرِتن بح���وار, وهو عندم���ا ل ميكن عملّيًا للجه���ة امل�شرتي���ة اأْن ت�شوغ و�شفًا 
���اًل لل�ش���يء مو�ش���وع ال�شرتاء يف بداي���ة عملية ال�ش���رتاء وفقًا للم���ادة 10, وت���رى اأنَّه يلزم  مف�شَّ
دي���ن اأو املقاولني من اأجل احل�ش���ول على احلل الأكرث اإر�ش���اًء لحتياجاتها  اإج���راء ح���وار مع املورِّ
ال�شرتائي���ة. ويج���ب اأْن تكون اجلهة امل�شرتية ق���ادرًة يف املمار�شة العملية عل���ى و�شف احتياجاتها 
العام���ة يف بداية عملي���ة ال�شرتاء على م�شتوى املتطلَّبات الوظيفي���ة )اأو املتطلَّبات من حيث الأداء 
اأو الن���واجت(. واجله���ة امل�شرتي���ة ُمْلَزمة مبوجب امل���ادة 49 بو�شع احلدِّ الأدنى م���ن املتطلَّبات التي 
دين  ن هذا ال�ش���رط املورِّ ينبغ���ي اأْن تف���ي بها القرتاح���ات كي تعترب م�شتجيب���ًة للمتطلَّب���ات. وميكِّ
ي عل���ى الأرجح اإىل ف�شل   اأو املقاول���ني م���ن امل�شارك���ة بفعالية ويب���نيِّ اأنَّ التخطيط غري ال���كايف يوؤدِّ

عملية ال�شرتاء.

3- كم���ا ت�شري احلال���ة املبيَّنة يف الفقرة الفرعية )ب( اإىل عملي���ات ال�شرتاء التي تتطلَّب اإيجاد 
ج���الت القانونية وما قد  م وف���ق الغر�ض املق�ش���ود )مثل نظ���ام اتِّ�شالت حلف���ظ ال�شِّ ح���ل م�شمَّ
الع علي���ه متاحًا لأم���د طوي���ل(, والتي يكون  ن���ة كاأْن يك���ون الطِّ ي�شتلزم���ه م���ن توف���ري �شمات معيَّ
���ا ال�شرط الثالث ال���وارد يف الفقرة الفرعي���ة )ج( في�شري  التف���وق التقن ���ي اأم���رًا جوهرّيًا فيها. اأمَّ
اإىل ال�ش���رتاء م���ن اأجل حماي���ة امل�شالح الأمنية الأ�شا�شي���ة للدولة. وعادًة م���ا ي�شمل هذا ال�شرط 
د للغاية و/اأو التي تنطوي  قطاع���ْي الأمن والدفاع يف احلالت التي قد يلزم فيها ا�شرتاء �شيء معقَّ
���دة للغاية, وت�شتدع���ي يف الوقت نف�ش���ه اتخاذ تدابري حلماي���ة املعلومات  عل���ى �ش���روط اإمداد معقَّ

ية. ال�شرِّ



4- وال�ش���رط الأخ���ري ب�شاأن ا�شتخدام ه���ذه الطريقة, ال���وارد يف الفقرة الفرعي���ة )د(, مطابٌق 
لأح���د �شروط ا�شتخدام املناق�شة على مرحلتني, اأْي اإجراء مناق�شة مفتوحة تبوء بالف�شل. ويجب 
عل���ى اجلهة امل�شرتية يف هذه احل���الت اأْن حتلِّل اأ�شباب ف�شل املناق�شة املفتوحة. ويف حال خل�شت 
اجلهة امل�شرتية اإىل اأنَّ ا�شتخدام املناق�شة املفتوحة مرًة اأخرى اأو ا�شتخدام اأيِّ واحدة من طرائق 
ا خل�شت اأي�شًا اإىل اأنَّها تواجه  ال�ش���رتاء املندِرجة يف اإط���ار الف�شل الرابع لن ُيكلَّل بالنجاح, فرمبَّ
ة كافية يف بداية عملي���ة ال�شرتاء. وُيفرت�ض  �شعوب���ات يف �شياغ���ة �شروط ال�شرتاء واأحكام���ه بدقَّ
اب���ق يف املفا�شلة بني املناق�شة على مرحلتني  اأْن ت�شرت�ش���د اجله���ة امل�شرتية باأ�شباب الف�شل يف ال�شَّ
مبوجب الفقرة الفرعية )1( )ب( من املادة 30 وطلب القرتاحات املقرِتن بحوار مبوجب الفقرة 
الفرعي���ة )2( )د( من املادة نف�شها. ولكي ت�شتخدم اجلهة امل�شرتي���ة اإجراءات طلب القرتاحات 
املق���رِتن بح���وار, عليه���ا اأْن تخل����ض اإىل اأنَّ �شياغة جمموع���ة كاملة واحدة من �ش���روط ال�شرتاء 
دي���ن اأو املقاولني �شروري  واأحكام���ه اأم���ر غري ممكن اأو غ���ري منا�شب, وعليه فاإنَّ احل���وار مع املورِّ

لنجاح عملية ال�شرتاء.

5- واإ�شاف���ًة اإىل فر����ض قائمة ح�شرية ب�شروط ا�شتخدام طريقة ال�ش���رتاء هذه, ي�شري القانون 
النموذج���ي اإىل اإمكاني���ة ا�شرتاط احل�ش���ول على موافقة جه���ة خارجي���ة ل�شتخدامها. ويف حال 
رت الدولة م�شرتع���ة اأْن تن�ضَّ قوانينها عل���ى ا�شت�شدار موافقة م�شبقة م���ن �شلطة معيَّنة على  ق���رَّ
هذا ال�شتخ���دام, فيجب عليه���ا اأْن ت�شرتع العب���ارة الفتتاحية الواردة ب���ني معقوفتني يف الأحكام 
الع عل���ى مناق�شة لعتبارات ال�شيا�ش���ة العامة فيما يتعلَّق  مة الفقرة )2(. )لالطِّ ال���واردة يف مقدِّ
ل من هذا الدليل(.  باآليات املوافقة امل�شبقة, انظر الق�شم املعنون "الدعم املوؤ�س�سي" يف اجلزء الأوَّ
وق���د اأُدِرجت الإ�شارة ال�شتثنائية اإىل اآلية املوافقة امل�شبق���ة يف هذه احلالة لتنبيه الدول امل�شرتعة 
ره يف  اإىل اأنَّ اتخ���اذ تدابري اأرفع م�شتوى ملراقبة ا�شتخدام طريقة ال�شرتاء هذه قد يكون له ما يربِّ
�شها خلطر ال�شط���ط يف ال�شتخدام, وهو خطر قد يكون احلدُّ  �ش���وء ما لها من �شمات خا�شة تعرِّ
من���ه �شعب���ًا يف بع�ض الدول امل�شرتعة. ويف حال ا�شرتاع الأحكام, ُيرتك للدولة امل�شرتعة اأمر تعيني 
�شلطة املوافقة و�شالحياتها يف اإجراءات ال�شرتاء, ول �شيما تقرير ما اإذا كانت هذه ال�شالحيات 
تنتهي مبنح اجلهة امل�شرتية املوافقة على ا�شتخدام طريقة ال�شرتاء هذه اأو ميتدُّ العمل بها لي�شمل 

اأي�شًا �شكاًل ما من اأ�شكال الإ�شراف على طريقة تنفيذ الإجراءات.

اللتما�ض يف �شياق طلب القرتاحات املقرِتن بحوار )املادة 35(

���م املادة 35 اللتما�ض يف �شي���اق طرائق ال�شرتاء بوا�شطة طل���ب القرتاحات. والقاعدة  1- تنظِّ
املبدئي���ة العام���ة يف القان���ون النموذجي ه���ي اأْن ُيلجاأ يف ه���ذه الطرائق اإىل اللتما����ض العام غري 
املح���دود, وفقًا ل�شرح ه���ذا امل�شطلح الوارد يف التعليق علـــى الق�سم الثاين مـــن الف�سل الثاين. 
وي�شم���ل اللتما�ض العام غري املحدود على ال�شعيد الدويل يف �شياق طلب القرتاحات غري املقرِتن 
ا, مبا يف ذلك على ال�شعيد الدويل, للدع���وة اإىل امل�شاركة يف عملية ال�شرتاء,  بح���وار اإعالن���ًا عامًّ

اجلزء الثاين-  تعليق على ن�ضِّ قانون  الأون�شيرتال النموذجي  لال�شرتاء العمومي  199



دليل ا�شرتاع قانون الأون�شيرتال النموذجي لال�شرتاء العمومي  200 

دين  واإ�شدار طلب القرتاحات اإىل جميع من يردُّ على الإعالن, ودرا�شة موؤهالت واقرتاحات املورِّ
ا ال�شتثن���اءان من القاعدة املبدئية العام���ة التي تتطلَّب اللتما�ض  مونها. اأمَّ واملقاول���ني الذين يقدِّ
ال���دويل فهما نف����ض ال�شتثناءين م���ن املناق�شة املفتوح���ة املن�شو�ض عليهم���ا يف الفقرة )4( من 
امل���ادة 33, اأْي امل�شرتيات املحلية وامل�شرتيات املنخف�ش���ة القيمة حيث تفوق تكاليف اللتما�ض على 

ة منه, اأو حيث يكون غري منا�شب. ال�شعيد الدويل الفوائد املرجوَّ

ح اأي�شًا يف التعليق علـــى الق�سم الثاين من اجلزء الثـــاين, ويف التعليق على  2- وكم���ا ه���و مو�شَّ
ه���ا لي�شت طريقًة  دي���ن اأو املقاولني املوؤهلني, اإلَّ اأنَّ د اإجراءات التاأهي���ل الأوَّيل املورِّ املـــادة 18, حت���دِّ
لتحدي���د اأعداد امل�شاركني لأنَّ تقييم املوؤهالت يقوم على اأ�شا�ض الجتياز اأو الإخفاق. وهناك �شمة 
دين اأو املقاول���ني امل�شاركني يف ال�شرتاء  مالزم���ة لطلب القرتاحات املقرِتن بح���وار, وهي اأنَّ املورِّ
ينفق���ون ق���درًا كبريًا م���ن وقتهم ومواردهم يف م�شاركته���م هذه. ومن �شاأن عدم وج���ود اأيَّة فر�شة 
معقول���ة للفوز بالعقد امل���راد اإر�شاوؤه يف نهاية عملية ال�شرتاء ثنيهم ع���ن امل�شاركة؛ وتواجه اجلهة 
دي���ن واملقاولني املحتملني,  ل الأوَّيل لأعداد كبرية من املورِّ امل�شرتي���ة يف هذه احلالة احتم���ال التاأهُّ
لّيًا بامل�شاركة يف الإجراءات. لذلك  لني اأوَّ دين اأو املقاولني املوؤهَّ وم���ن َثمَّ وجوب ال�شماح جلميع املورِّ
ن اجلهة  ى "الختيار الأوَّيل", متكِّ تن����ضُّ اإجراءات طلب القرتاحات املقرِتن بحوار على اآلية, ُت�شمَّ
امل�شرتي���ة من حتديد ع���دٍد منا�شٍب من امل�شاركني, وَي���رُد بيانها يف التعليق اأدنـــاه على الإجراءات 
املتعلقـــة بطلـــب القرتاحات املقرِتن بحـــوار. غري اأنَّ اللتما�ض العام غ���ري املحدود على ال�شعيد 
ال���دويل مكف���ول يف اإجراءات الختي���ار الأوَّيل, لأنَّه يج���ب ا�شتيفاء متطلَّبات الدع���وة اإىل التاأهيل 
باع  الأوَّيل مبوج���ب الفق���رة )2( م���ن امل���ادة 18 يف الدع���وة اإىل الختي���ار الأوَّيل. ويجب, عن���د اتِّ
دين اأو املقاولني الذين يقع عليهم  اإج���راءات الختيار الأوَّيل, توفري طلب القرتاحات جلمي���ع املورِّ

الختيار الأوَّيل.

3- وتتيح الفقرة )2( من املادة 35 املفا�شلة بني اللتما�ض العام غري املحدود واللتما�ض املبا�شر 
ي اإىل  يف ث���الث ح���الت قد يك���ون فيها ا�شرتاط اللتما�ض الع���ام غري املحدود غري منا�ش���ب اأو يوؤدِّ
ًل, اأن يكون ال�شيء  احليلولة دون حتقيق اأهداف الكفاءة من حيث التكاليف. وهذه احلالت هي: اأوَّ
ة تعقيده اأو  دي���ن اأو املقاولني ب�شبب �شدَّ مو�ش���وع ال�شرتاء غ���ري متاح اإلَّ لدى عدٍد حمدوٍد من املورِّ
�شية )الفقرة )2( )اأ( من املادة 35(, وهذه حالة م���ن املرجح اأْن ُتطرح يف ظلِّ  طبيعت���ه التخ�شُّ
ظروف ُيتاح فيها طلب القرتاحات املقرِتن بحوار؛ ثانيًا, اأْن يكون الوقت والتكلفة الالزمان لفح�ض 
وتقييم عدٍد كبرٍي من القرتاحات غري متنا�شبنْي مع قيمة ال�شيء املراد �شراوؤه )الفقرة )2( )ب( 
ية )الفقرة )2( )ج( من املادة 35(. من املادة 35(؛ ثالثًا, اأْن ينطوي ال�شرتاء على معلومات �شرِّ

ران ا�شتخدام املناق�شة املحدودة,  4- واحلالت���ان الأوىل والثانية مطابقتان للحالتني اللتني ت���ربِّ
وبذلك تكون العتبارات املثارة اآنفًا بخ�شو�ض اللتما�ص يف �سياق املناق�سة املحدودة وجيهًة يف هذا 
ل امل�ش���ار اإليه يف الفقرة )1( )اأ(  املق���ام اأي�شًا. ويف حال ا�شتخ���دام اللتما�ض املبا�شر لل�شبب الأوَّ



دي���ن اأو املقاولني الذين  من امل���ادة 35, يجب اأْن تلتم����ض اجلهة امل�شرتية اقرتاحات من جميع املورِّ
ا يف ح���ال ا�شتخدام اللتما�ض املبا�ش���ر لل�شبب الثاين  ���ر لديه���م ال�شيء مو�ش���وع ال�شرتاء. اأمَّ يتوفَّ
امل�ش���ار اإليه يف الفقرة )1( )ب( من املادة 35, فيجب عل���ى اجلهة امل�شرتية اأْن تلتم�ض اقرتاحات 
ال واأْن تختارهم بدون متييز. ويف حال  دين اأو املقاولني �شمانًا للتناُف�ض الفعَّ من عدٍد كاٍف من املورِّ
ا�شتخ���دام اللتما�ض املبا�شر لل�شب���ب الثاين امل�شار اإليه يف الفق���رة )1( )ج( من املادة 35, يجب 
دين اأو املقاولني �شمانًا للتناُف�ض  عل���ى اجلهة امل�شرتية اأْن تلتم�ض اقرتاحات من عدٍد كاٍف من املورِّ

ال. الفعَّ

5- ويج���ب على اجلهة امل�شرتي���ة يف جميع حالت اللتما�ض املبا�شر اأْن ُت���ْدِرج يف �شجل اإجراءات 
ال�ش���رتاء بيانًا بالأ�شباب والظروف التي ا�شتندت اإليه���ا يف ت�شويغ ا�شتخدام اللتما�ض املبا�شر يف 
اإج���راءات طلب القرتاحات )الفقرة )3( م���ن املادة 35(. ويجب عليها اأي�ش���ًا اأْن ت�شدر اإ�شعارًا 

ية للخطر. �ض ذلك املعلومات ال�شرِّ م�شبقًا بال�شرتاء )الفقرة )4( من املادة 35( ما مل يعرِّ

بة منها خ�شو�شًا على املزج  ���الع على مناق�شة ب�شاأن هذه ال�شرتاطات ونتائجها, املرتتِّ 6- ولالطِّ
دين اأو  ب���ني ال�شرتاط الوارد يف الفق���رة )2( )اأ( من املادة 35 بالتما�ض اقرتاحات من جميع املورِّ
دين اأو مقاولني غ���ري معروفني نتيجًة  املقاول���ني املحتمل���ني ب�شاأن ال�شيء املعني, وخط���ر ظهور مورِّ
عة اأو غري  لتوجي���ه اإ�شع���ار م�شبق وع���دم اإمكانية رف�ض اجله���ة امل�شرتي���ة لالقرتاحات غ���ري املتوقَّ
املرغ���وب فيه���ا, انظر التعليق على الق�سم الثاين مـــن الف�سل الثـــاين والتعليق على اللتما�ض يف 
م���ة طرائق ال�ش���رتاء املندِرجة يف اإطار الف�شل الرابع. ويتن���اول التعليق الأخري اأي�شًا الآليات  مقدِّ
دي���ن اأو املقاولني بدون متييز للم�شاركة يف ح���ال ا�شتخدام اللتما�ض  الكفيل���ة ب�شم���ان اختيار املورِّ

املبا�شر مبوجب الفقرة )2( )ب( من املادة 35.

الإجراءات املتعلقة بطلب القرتاحات املقرِتن بحوار )املادة 49(

���م امل���ادة 49 الإجراءات املتعلقة بطلب القرتاحات املق���رِتن بحوار. وفيما يلي اخلطوات  1- تنظِّ
دين اأو املقاولني اأيَّة  املتَّبع���ة يف هذه الإجراءات: )اأ( طلب اختياري باإبداء الهتم���ام, ل مينح املورِّ
حق���وق, مبا فيه���ا احلق يف اأْن تقيِّم اجله���ة امل�شرتية اقرتاحاتهم. وهو بهذا املعن���ى ي�شبه الإ�شعار 
امل�شبق باإمكانية ال�شرتاء يف امل�شتقبل امل�شار اإليه يف الفقرة )2( من املادة 6 )انظر التعليق على 
ع اأن ُيبدي الهتماَم بامل�شارك���ة عدٌد يتجاوز العدد  املـــادة 6(؛ و)ب( الختي���ار الأوَّيل, عندم���ا ُيتوقَّ
مة له يف املادة 35,  لني؛ واللتما�ض املفتوح اأو املبا�ش���ر وفقًا لالأحكام املنظِّ الأمث���ل للمر�شحني املوؤهَّ
يف ح���ال ع���دم اللجوء اإىل الختي���ار الأوَّيل؛ و)ج( توجي���ه طلب القرتاح���ات اإىل اجلهات املجيبة 
عل���ى اللتما�ض املفت���وح اأو املبا�شر اأو اإىل اجلهات التي يقع عليه���ا الختيار الأوَّيل, ح�شب مقت�شى 
ة مراحل؛  ة ج���ولت اأو على عدَّ احل���ال؛ و)د( احل���وار املتزامن, الذي ُيج���رى كقاعدة عامة يف عدَّ
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م  و)ه( اإمت���ام مرحلة احل���وار بطلب تقدمي اأف�ش���ل العرو�ض النهائية؛ و)و( اإر�ش���اء العقد. وتنظِّ
املادة هذه اخلطوات الإجرائية ح�شب الت�شل�شل الزمن ي املذكور, با�شتثناء تقدمي الطلب الختياري 

باإبداء الهتمام امل�شمول, ح�شبما ُذِكر, باأحكام املادة 6.

ر الفقرة )1(, اإْذ حتيل اإىل الفق���رة )1( من املادة 35 من القانون النموذجي, القاعدة  2- تك���رِّ
لة يف اللتما�ض العام غري املحدود على ال�شعي���د الدويل. وَترُد ال�شتثناءات  املبدئي���ة العام���ة املتمثِّ

من تلك القاعدة يف التعليق على اللتما�ص يف �سياق طلب القرتاحات املقرِتن بحوار.

ه دعوة اإىل امل�شاركة  3- وعندم���ا يتعلَّق الأم���ر بالتما�ض عام غري حمدود دون اختي���ار اأوَّيل, ُتوجَّ
���ن احلدَّ الأدن���ى من املعلوم���ات الواردة يف  يف طل���ب القرتاح���ات املق���رِتن بحوار, عل���ى اأْن تت�شمَّ
ا اإذا  ���د ممَّ دي���ن اأو املقاولني على التاأكُّ الفق���رة )2(. والق�ش���د من ه���ذه املعلومات م�شاع���دة املورِّ
لني لذلك, ومن كيفية امل�شاركة فيها يف حال  كان���وا مهتمني بامل�شاركة يف اإجراءات ال�ش���رتاء وموؤهَّ
دة مماثلة للمعلومات الالزمة لتوجيه الدعوة اإىل تقدمي العطاءات  اهتمامهم بها. واملعلومات املحدَّ

)املادة 37(.

���ن الفق���رة )2( قائم���ًة باحل���دِّ الأدنى م���ن املعلومات الالزم���ة, ولي�ض فيه���ا ما مينع  4- وتت�شمَّ
اجله���ة امل�شرتي���ة م���ن اأن ُتدرج ما ت���راه منا�شبًا م���ن معلومات اإ�شافي���ة. وينبغي ت�شم���ني الدعوة 
بيان���ًا بالحتياج���ات ال�شرتائي���ة و�ش���روط ال�ش���رتاء واأحكام���ه, يف ح���دود ما هو مع���روف منها, 
ا اإذا كانوا مهتّم���ني بامل�شاركة يف اإجراءات ال�شرتاء.  د ممَّ دين اأو املقاول���ني من التاأكُّ لتمك���ني املورِّ
���ه ينبغ���ي للجه���ة امل�شرتي���ة اأْن ت�ش���ع يف اعتباره���ا اأنَّ املمار�ش���ة املعت���ادة ه���ي احلر����ض  غ���ري اأنَّ
عل���ى الإيج���از يف الدع���وة وت�شمينه���ا اأه���م املعلوم���ات الأ�شا�شية ع���ن ال�شرتاء, وه���ي املعلومات 
لية م���ن اإج���راءات ال�شرتاء. وُت���درج يف طل���ب القرتاحات  الت���ي تك���ون اأوثق �شل���ًة باملرحل���ة الأوَّ
جمي���ع املعلوم���ات الأخرى ع���ن ال�شرتاء, مب���ا فيها تفا�شي���ل اإ�شافية ع���ن املعلوم���ات الواردة يف 
ه���ج على جتنُّب التك���رار وما قد  الدع���وة )انظ���ر الفقرة )5( م���ن هذه امل���ادة(. وي�شاعد هذا النَّ
دين اأو  يح���دث م���ن ت�شاُرب وخل���ط يف حمتوي���ات الوثائق الت���ي ُت�شدرها اجله���ة امل�شرتي���ة للمورِّ
باع���ه عل���ى اخل�شو�ض يف طريق���ة ال�شرتاء ه���ذه لأنَّ بع����ض املعلومات  املقاول���ني. وُي�شتح�ش���ن اتِّ
ح يف مرحل���ة لحقة من اإج���راءات ال�شرتاء )بالقدر الذي ت�شم���ح به الفقرة )9(   ق���د ُتت���اح اأو ُتنقَّ

من هذه املادة(.

م الفقرة )3( اإجراءات الختيار الأوَّيل, باعتباره خيارًا متاحًا للجهة امل�شرتية لتحديد  5- وتنظِّ
���ت مواءمة اأحكام هذه الفقرة  دي���ن اأو املقاولني الذين ُتطَلب منهم القرتاحات. وقد متَّ ع���دد املورِّ
عموم���ًا مع الأحكام املتعلقة بالختي���ار الأوَّيل الواردة يف �شكْي الأون�شيرتال ب�ش���اأن م�شاريع الُبْنية 
ن اإجراءات الختيار الأوَّيل اجلهة امل�شرتية من الإفادة  ل���ة من القطاع اخلا�ض. ومتكِّ التحتية املموَّ
دين اأو املقاول���ني املوؤهلني  من���ذ بداي���ة ال�ش���رتاء اأنَّه لن ُي�شم���ح �شوى لعدٍد مع���نيَّ من اأف�ش���ل املورِّ
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بامل�شاركة يف املرحلة التالية من اإجراءات ال�شرتاء. وُتتاح هذه الأداة باعتبارها خيارًا يف احلالت 
لني عن اهتمامه���م بامل�شاركة يف اإجراءات  ح���ني املوؤهَّ ع فيه���ا اأْن يعرب العديد من املر�شَّ الت���ي ُيتوقَّ
ال�ش���رتاء. ول ين�ضُّ القان���ون النموذجي على هذه الإمكانية اإلَّ يف �شياق طريقة ال�شرتاء هذه, اإْذ 
رها ملا ينطوي عليه فح�ض عدد كبري من القرتاحات وتقييمها من وقت طويل  ُيرتاأى اأنَّ لها ما يربِّ

لة يف امل�شاركة املفتوحة. وتكاليف باهظة. ولذا فهي ا�شتثناء من القاعدة العامة املتمثِّ

قة على اإج���راءات التاأهي���ل الأوَّيل. وعليه فاإنَّ  6- وُيج���رى الختي���ار الأوَّيل وفقًا للقواع���د املطبَّ
اأح���كام امل���ادة 18 تنطب���ق عل���ى الختي���ار الأوَّيل م���ا مل تن����ضَّ اأحكام الفق���رة )3( عل���ى التحلُّل 
منه���ا )مراع���اًة لطبيعة اإجراءات الختي���ار الأوَّيل والغر����ض منها(. فعلى �شبي���ل املثال, ت�شرتط 
فًة  دي���ن واملقاولني معاملًة ُمْن�شِ فافية ومعاملة املورِّ الفقرة )3( عل���ى اجلهة امل�شرتية, �شمانًا لل�شَّ
ومت�شاوي���ًة وعادلًة, اأْن تفيد منذ بداية عملية ال�شرتاء ب���اأنَّ اإجراءات الختيار الأوَّيل �شُت�شتخدم, 
ن وقع عليهم  دين اأو املقاول���ني الذين �شُتطلب منهم اقرتاحات ممَّ د العدد الأق�شى للمورِّ واأْن حت���دِّ
دين اأو املقاولني, واملعايري  الختي���ار الأوَّيل, والطريقة التي �شيجري بها اختيار هذا العدد من املورِّ
 الت���ي �شُت�شتخ���َدم لرتتيب درجاته���م, والتي ينبغي اأْن تع���دَّ معايري للتاأهي���ل واأْن تتَّ�شم باملو�شوعية 

وعدم التمييز.

ر اختيارهم  دي����ن اأو املقاولني املقرَّ د العدد الأق�شى للمورِّ 7- ويج����ب على اجله����ة امل�شرتية اأْن حتدِّ
ال. وينبغي, قدر الإمكان,  لّيًا يف �شوء ظروف عملية ال�شرتاء املعنيَّة ل�شمان التناف�ض الفعَّ اختيارًا اأوَّ
دين اأو  م عدد املورِّ رت اجلهة امل�شرتي����ة اأْن تنظِّ اأْن يك����ون احل����دُّ الأدنى لعددهم هذا ثالث����ة. واإذا قرَّ
ر اأْن ُي�شمح له����م بامل�شاركة يف احلوار )انظ����ر الفقرة الفرعي����ة )5( )ز( من هذه  املقاول����ني املق����رَّ
دين اأو املقاولني الذين �شوف ُتطلب منهم القرتاحات  املادة(, فينبغي حتديد العدد الأق�شى للمورِّ
دين اأو املقاولني املزمع اأْن ُي�شمح لهم بامل�شاركة يف  ْي����ن الأدنى والأق�شى لعدد املورِّ م����ع مراعاة احلدَّ
د يف طلب القرتاحات مبوجب الفقرة )5( )ز( من هذه املادة. وُيو�شى  مرحلة احلوار ح�شبما ُيحدَّ
دين اأو املقاولني الذين �شُتطلب منهم القرتاحات اأعلى من احلدِّ  باأْن يكون احلدُّ الأق�شى لعدد املورِّ
الأق�ش����ى لعدده����م امل�شموح له بامل�شاركة يف مرحل����ة احلوار, وذلك متكينًا للجه����ة امل�شرتية من اأْن 
تخت����ار من �شمن جمموعة كب����رية اأن�شَب املر�شحني للم�شاركة يف مرحلة احل����وار. ومن اأجل اإف�شاح 
دين اأو املقاولني  املج����ال لالعرتا�ض على القرارات بفعالية, ت�شرتط الأحكام املذك����ورة اإخطار املورِّ
فورًا بنتائج الختيار الأوَّيل واإبالغ من مل يقع عليه الختيار الأوَّيل منهم باأ�شباب عدم اختيارهم.

دي���ن اأو املقاولني املزمع توجيه طل���ب القرتاحات اإليهم.  د الفق���رة )4( جمموعة املورِّ 8- وحت���دِّ
دين اأو املقاولني  وميك���ن اأْن ت�شمَّ هذه املجموعة, رهنًا بظروف عملية ال�شرتاء املعنيَّة, جميع املورِّ
الذي���ن ي�شتجيب���ون للدعوة اإىل امل�شاركة يف طلب القرتاحات املق���رِتن بحوار, اأو تنح�شر, يف حال 
ا يف حال���ة اللتما�ض املبا�شر, فاإنَّ  اإج���راء اختيار اأوَّيل, يف من يق���ع عليه الختيار الأوَّيل منهم؛ اأمَّ
ن الأحكام  دي���ن اأو املقاولني هذه تنح�شر يف املدعوي���ن منهم مبا�شرًة. كم���ا تت�شمَّ جمموع���ة املورِّ
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املذك���ورة بندًا منطّيًا يف القان���ون النموذجي يفيد باأنَّ ال�شعر الذي قد ُيدفع لقاء طلب القرتاحات 
ن  دين اأو املقاولني املعنيني. كما تت�شمَّ ل يجوز اأْن ميثِّل �شوى تكاليف توفري طلب القرتاحات للمورِّ
دًا يف القان���ون النموذجي يفيد باأنَّ الثمن الذي قد يتمُّ تقا�شيه مقابل  الأح���كام املذكورة بندًا موحَّ
دين اأو املقاولني املعنيني )انظر  طلب القرتاحات قد ل يتجاوز تكلفة توفري طلب القرتاحات للمورِّ

التعليق على املادة 38(.

���ن الفق���رة )5( قائم���ًة باحل���دِّ الأدنى م���ن املعلومات الت���ي ينبغ���ي اإدراجها يف طلب  9- وتت�شمَّ
دين اأو املقاولني على اإعداد اقرتاحاتهم ومتكني اجلهة امل�شرتية  القرتاحات من اأجل م�شاعدة املورِّ
م���ن مقارنتها على ق���دم امل�شاواة. وتوازي ه���ذه القائمة اإىل حدٍّ كبري, من حي���ث درجة التفا�شيل 
وامل�شمون, الأحكام املتعلقة مبحتويات وثائق اللتما�ض يف اإجراءات املناق�شات )انظر املادة 39( 
وحمتوي���ات طلب القرتاحات يف �شي���اق اإجراءات طلب القرتاحات غري املق���رِتن بتفاو�ض )انظر 
الفق���رة )4( من املادة 47(. والختالفات راجعة اإىل الطابع اخلا�ض لالإجراءات املتعلقة بطريقة 

ال�شرتاء هذه.

ة يف ا�شرتاء اخلدم���ات ال�شت�شارية  10- وق���د تك���ون املعلومات املتعلقة ب�شعر الق���رتاح غري مهمَّ
ن  ة, ولي�ض من ال�شروري, يف هذه احلالت, اأْن تت�شمَّ اإذا مل تك���ن التكلفة م���ن معايري التقييم املهمَّ
لي���ة اجلوانب املالي���ة اأو الأ�شعار. وب���دًل من ذلك, ين�شبُّ الرتكي���ز يف هذا النوع  القرتاح���ات الأوَّ
مي  م���ن ال�شرتاء, يف �شياق معايري التقييم امل�شار اإليها يف الفق���رة الفرعية )ح(, على خربة مقدِّ
ة وكذل���ك املنهجية املقرَتحة,  ���ة ومدى ا�شتيعاب تلك املهمَّ ة املعنيَّ اخلدم���ات الالزمة لإجناز املهمَّ
وموؤهالت املوظف���ني الرئي�شيني املقرَتحني, ونقل املعارف, اإذا كان نقلها وثيق ال�شلة بال�شرتاء اأو 
دًا من اأحكام ال�شرتاء و�شروطه, ومدى م�شاركة املواطنني من املوظفني الرئي�شيني  كان جزءًا حمدَّ

يف تقدمي اخلدمات, عند القت�شاء )انظر التعليق على الفقرة )2( )ج( من املادة 11(.

11- وميك���ن اعتبار معاي���ري التقييم هذه, اإىل جانب حدٍّ اأدنى من متطلَّبات املهارات واخلربات, 
معاي���رَي تاأهيٍل مبوج���ب املادة 9 والفقرة الفرعي���ة )2( )ه( من هذه املادة. وم���ع اأنَّه يحقُّ للجهة 
دين اأو املقاولني التي ل تفي باحلدِّ الأدنى  امل�شرتي���ة مبقت�شى اأحكام املادة 9 رف�ض اقرتاحات املورِّ
لني  دين اأو املقاولني املوؤهَّ م���ن متطلَّبات املهارات واخلربات, يجوز لها تقييم مهارات وخربات املورِّ
امل�شم���وح لهم بامل�شارك���ة يف مرحلة احلوار, اأْي اأنَّ بو�شع اجلهة امل�شرتي���ة اأْن تقارن مثاًل اخلربات 
مي اخلدمات بخ���ربات الآخرين. وبناًء عل���ى هذه املقارنة, ق���د ت�شعر اجلهة  الالزم���ة لأح���د مقدِّ
د اأو مقاِول معنيَّ على تنفي���ذ امل�شروع مقارنًة  امل�شرتي���ة بق���دٍر اأكرب اأو اأقل م���ن الثقة يف قدرة م���ورِّ

بغريه.

12- وم���ع اأنَّ حم���ور الرتكي���ز الأ�شا�ش���ي للح���وار ق���د ين�شبُّ ع���ادًة عل���ى اخل�شائ����ض التقنية 
واخل�شائ����ض املتعلقة بالنوعية وبالأداء اأو باجلوانب القانونية اأو غريها من امل�شائل ذات ال�شلة, 
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ف���اإنَّ ال�شيء مو�شوع ال�شرتاء واأحوال ال�شوق قد يتيحان للجهة امل�شرتية ا�شتخدام ال�شعر باعتباره 
ر يف بع�ض  عانه���ا على ذلك. وف�ش���اًل عن ذلك, قد يتع���ذَّ جانب���ًا م���ن جوانب احلوار, بل ق���د ي�شجِّ
احل���الت الف�شل بني املعايري املتعلق���ة بال�شعر واملعايري غري املتعلقة به. ل���ذا قد يلزم تقدمي �شعر 

اأوَّيل يف القرتاحات. وُيدرج ال�شعر دومًا يف اأف�شل العرو�ض النهائية.

ر فيه���ا اجلهة امل�شرتية,  13- وتنطب���ق اأح���كام الفق���رة الفرعية )5( )ز( يف احل���الت التي ُتقرِّ
دين  ���ه ينبغي تعيني ح���دٍّ اأدنى و/اأو اأق�شى لع���دد املورِّ ة, اأنَّ بح�ش���ب ظروف عملي���ة ال�شرتاء املعنيَّ
ي���ن بلوَغ العدد  اأو املقاول���ني الذي���ن جتري معهم ح���وارًا. وينبغي اأْن يك���ون الهدف من هذين احلدَّ
الأمثل من امل�شاركني, نظرًا لأنَّه تبنيَّ من املمار�شة العملية اأنَّ اإجراء مفاو�شات متزامنة مع العديد 
دي���ن اأو املقاولني اأمٌر �شع���ب للغاية اإْن مل يكن م�شتحياًل, وقد ُيثن���ي عن امل�شاركة. وت�شري  م���ن املورِّ
ل هذه الأحكام اأحكاُم  الأح���كام املذكورة اإىل احلدِّ الأدنى املرغوب فيه, وهو ثالثة م�شاركني. وتكمِّ

الفقرتني )6( )ب( و)7(.

14- وت�شري الفقرة الفرعية )5( )ح( اإىل املعايري والإجراءات املتعلقة بتقييم القرتاحات وفقًا 
ن بوجه خا�ض ا�شتثناءات من املتطلَّبات الفرتا�شية فيما يتعلَّق بتعيني  لأحكام املادة 11 التي تت�شمَّ
ر  دة لطريقة ال�شرتاء هذه. وقد يتعذَّ مات املحدَّ الأوزان الن�شبية جلميع معايري التقييم, مراعاًة لل�شِّ
د من بداية عملية ال�شرتاء الأوزان الن�شبية جلميع  مات على اجلهة امل�شرتية اأْن حتدِّ ب�شبب هذه ال�شِّ
معاي���ري التقييم. ل���ذا يجوز مبوجب اأحكام امل���ادة 11 اإدراج املعايري ذات ال�شل���ة بح�شب الرتتيب 
التن���ازيل من حيث الأهمية. ويف حال كانت املعايري الفرعية معروف���ًة �شلفًا, فاإنَّه ينبغي حتديدها 
كذل���ك وتعيني اأوزانها الن�شبية اإْن اأمكن؛ واإلَّ فاإنَّه ينبغ���ي اإدراجها اأي�شًا بح�شب الرتتيب التنازيل 
م���ن حيث الأهمية. ومن امل�شلَّم به اأنَّ عمليات ال�ش���رتاء املختلفة قد تتطلَّب م�شتوياٍت خمتلفًة من 
املرونة فيما يخ�ضُّ حتديد معايري التقييم واإجراءاته يف اإطار طريقة ال�شرتاء هذه. غري اأنَّ تقدمي 
�شورة حقيقية عن معايري التقييم واإجراءاته من بداية عملية ال�شرتاء �شرط اأ�شا�شي من ال�شروط 

التي تن�ضُّ عليها املادة 11.

ى لالإجراءات يف �شياق الفقرة )5( )م(  15- وق���د يكون من املفيد اإدراج اجلدول الزمني املتوخَّ
���ة متطلَّبات اأخ���رى تتعلَّق  د يف طل���ب القرتاحات اأيَّ الت���ي ت�ش���رتط على اجله���ة امل�شرتية اأْن حت���دِّ
بالإجراءات. وعادًة ما يتطلَّب اإمتام الإجراءات بوا�شطة طريقة ال�شرتاء هذه وقتًا طوياًل وموارد 
ع اإدراج جدول زمني تقديري  دي���ن اأو املقاولني. وي�شجِّ كث���رية �شواء من اجلهة امل�شرتية اأو من املورِّ
لالإجراءات يف طلب القرتاحات على حت�شني التخطيط لعملية ال�شرتاء ويزيد اإمكانية التنبُّوؤ بها, 
دين اأو املقاولني  ع فيها من املورِّ ول �شيم���ا فيما يتعلق بالف���رتة الزمنية الق�شوى التي ينبغي اأْن ُيتوقَّ
تكري����ض وقته���م ومواردهم لهذا الغر�ض. كم���ا اأنَّ هذا اجلدول يتيح للجانب���ني تكوين فكرة اأف�شل 
ا ينبغي اإتاحته يف كل منها من موارد لزمة )من موظفني وخرباء  عن توقيت خمتلف املراحل وعمَّ

ووثائق وت�شاميم وما اإىل ذلك(.
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دين اأو املقاول���ني املعنيني, ينبغي منحهم وقتًا كافيًا  16- وبع���د تقدمي طلب القرتاحات اإىل املورِّ
لإع���داد اقرتاحاتهم وتقدميها. وينبغ���ي حتديد الإطار الزمني املعني يف طلب القرتاحات, ويجوز 

تعديله اإذا لزم الأمر وفقًا ملتطلَّبات املادة 14.

���م الفقرة )6( عملية فح����ض القرتاحات )اأْي تقييم م���دى ا�شتجابتها للمتطلَّبات(.  17- وتنظِّ
رة  وينبغي اأْن تخ�شع جميع القرتاحات للتقييم على اأ�شا�ض احلدِّ الأدنى من معايري الفح�ض املقرَّ
دون اأو املقاولون يف الدع���وة اإىل امل�شارك���ة يف عملية ال�ش���رتاء و/اأو طلب  الت���ي ُيخَط���ر به���ا امل���ورِّ
دين اأو املقاولني امل�شموح لهم بامل�شاركة يف املرحلة التالية من  القرتاحات. وقد ينخف�ض عدد املورِّ
اإج���راءات ال�شرتاء, اأْي مرحلة احلوار, ب�شبب رف�ض القرتاحات غ���ري امل�شتجيبة للمتطلَّبات, اأْي 
رة. ول ميكن, مثلما هو احلال يف اإجراءات  القرتاحات التي ل ت�شتويف احلدَّ الأدنى من املعايري املقرَّ
التاأهي���ل الأوَّيل )انظر التعليق على املادة 18(, ا�شتخ���دام اإجراءات الفح�ض بغر�ض حتديد عدد 
دي���ن اأو املقاولني امل�شموح لهم بامل�شارك���ة يف املرحلة التالية من اإجراءات ال�شرتاء. واإذا تبنيَّ  املورِّ
دين اأو املقاولني م�شتجيبًة للمتطلَّبات, وجب اأْن ُي�شمح لهم  مه���ا جميع املورِّ اأنَّ القرتاح���ات التي قدَّ
جميعًا بامل�شاركة يف احلوار ما مل حتتفظ اجلهة امل�شرتية باحلقِّ يف دعوة عدد حمدود منهم فقط 
اإىل امل�شاركة. وميكن, مثلما َيرُد يف �شياق الفقرة الفرعية )5( )ز( )انظر الفقرة )13( اأعاله(, 
الحتف���اظ به���ذا احلق يف طلب القرتاحات. وعلى اجلهة امل�شرتية يف هذه احلالة, اإذا جتاوز عدد 
ر, اأْن تختار العدد الأق�شى من القرتاحات  القرتاحات امل�شتجيبة للمتطلَّبات احلدَّ الأق�شى املقرَّ
م القانون  دة يف طلب القرتاحات. ول ينظِّ امل�شتجيبة للمتطلَّبات وفق���ًا للمعايري والإجراءات املحدَّ
النموذجي نف�شه هذه الإجراءات واملعايري التي قد تختلف من عملية ا�شرتاء اإىل اأخرى. ول ميكن 
���ة يف الختيار من طريق���ة ال�شرتاء هذه. وينبغ���ي احلدُّ من خطر  ا�شتبع���اد ق���در معنيَّ من الذاتيَّ
ال�شط���ط يف املمار�شات املتَّبعة عن طريق ا�شرتاط حتديد اإج���راءات ومعايري الختيار املعمول بها 
يف طلب القرتاحات, والإخطار الفوري بنتائج اإجراءات الفح�ض, مبا ي�شمل اأ�شباب الرف�ض عند 
ري���ن اإمكانيَة العرتا�ض  دين اأو املقاولني املت�شرِّ القت�ش���اء. وينبغي اأْن تتيح هذه املتطلَّب���ات للمورِّ
فعلّي���ًا على قرارات اجله���ة امل�شرتية. وميكن اأي�شًا تعزيز ه���ذه الأدوات التنظيمية بتقنيات اإدارية 

لالإ�شراف على �شري الإجراءات.

دي���ن اأو املقاولني املدعوين اإىل احلوار  18- ووفق���ًا لأحكام الفقرة )7(, يجب اأْن يكون عدد املورِّ
ر يف ه���ذه الفقرة ِذْكُر احلدِّ الأدنى  ال. ويتكرَّ كافي���ًا يف اأيِّ ح���ال من الأحوال ل�شمان التناف�ض الفعَّ
دي���ن اأو مقاولني. غري اأنَّ تقدمي  املرغ���وب فيه الوارد يف الفق���رة الفرعية )5( )ز( وهو ثالثة مورِّ
اقرتاح واحد اأو اقرتاحني اثنني من القرتاحات امل�شتوفية للمتطلَّبات ل يحول دون ا�شتمرار اجلهة 
امل�شرتي���ة يف مبا�شرة اإجراءات ال�شرتاء. و�شبب ال�شماح لها بال�شتمرار يف اإجراءات ال�شرتاء يف 
هذه احلالة هو اأنَّه حتى اإْن كان هناك عدٌد كاٍف من القرتاحات امل�شتجيبة للمتطلَّبات فلي�ض لدى 
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اجله���ة امل�شرتي���ة و�شيلة كفيلة بالإبقاء على قاعدة التناف�ض حتى نهاي���ة مرحلة احلوار, اإْذ ل مُيَنع 
دون اأو املقاولون من الن�شحاب يف اأيِّ وقت من احلوار. املورِّ

د الفقرة )8( من هذه املادة �شرطنْي فيما يتعلَّق ب�شكل احلوار, بحيث ينبغي اأْن يجريه  19- وحتدِّ
ق���ة. وَترُد الإ�شارة  �شاق النتائج املحقَّ ل���و اجله���ة امل�شرتية نف�شهم على نحٍو متزام���ن ل�شمان اتِّ ممثِّ
ة  ل���ي" اجلهة امل�شرتية ب�شيغة اجلم���ع يف هذه الأحكام لأنَّ ا�شتخدام جلان موؤلَّفة من عدَّ اإىل "ممثِّ
دًة, وبالأخ�ض يف جمال مكافح���ة الف�شاد, على اأنَّ هذا ال�شرط ل مينع  اأع�ش���اء ُيعترب ممار�شًة جيِّ
ح اأعاله. وقد  د اأو مق���اِول واحد فقط, ح�شبما ه���و مو�شَّ اجله���ة امل�شرتية م���ن اإجراء حوار مع مورِّ
ح  ة مراحل. وبعد انته���اء كل جولة اأو مرحل���ة منه, ُتنقَّ ة جولت اأو على ع���دَّ ُيج���رى احل���وار يف ع���دَّ
دين اأو املقاولني فر�شة لتعديل اقرتاحاتهم  احتياج���ات اجلهة امل�شرتية ومُينح امل�شاركون م���ن املورِّ
حة ويف �ش���وء ما تطرحه اجله���ة امل�شرتية من اأ�شئل���ة وتبديه من  يف �ش���وء تل���ك الحتياج���ات املنقَّ

تعليقات اأثناء احلوار.

دي���ن  20- وُي�شت���َدلُّ م���ن الإ�ش���ارة ال���واردة يف الفق���رات الالحق���ة م���ن ه���ذه امل���ادة اإىل "املورِّ
دين  د اأو مقاِول يظلُّ م�شاركًا يف الإجراءات" اأنَّ جمموعة املورِّ اأو املقاولني ... امل�شاركني" و"كل مورِّ
ر بع�ض  اأو املقاول���ني امل�شارك���ني يف املرحل���ة الأوىل من احلوار ق���د تتقلَّ�ض طيلة العملي���ة. فقد يقرِّ
دي���ن اأو املقاول���ني عدم موا�شل���ة امل�شاركة يف احل���وار, اأو قد ت�شتبعدهم اجله���ة امل�شرتية من  املورِّ
موا�شل���ة امل�شاركة يف احلوار بناًء على الأ�شباب التي يجيزه���ا القانون النموذجي اأو اأحكام اأخرى 
م���ن القانون ال�ش���اري يف الدولة امل�شرتعة. وخالف���ًا ملا هو قائم يف بع�ض النُُّظ���م التي تتَّبع طرائق 
ا غري م�شروط يف اإنهاء حوار  ل اجلهة امل�شرتية حقًّ ا�ش���رتاء مماثلة, فاإنَّ القانون النموذجي ل يخوِّ
د اأو  ���ه لي�ض لدى ذلك املورِّ د اأنَّ اجلهة امل�شرتية ترى, مثاًل, اأنَّ د اأو مق���اِول ما ملجرَّ تناُف�ش���ي مع مورِّ
املقاِول فر�شة حقيقية للفوز بالعقد. وتنطوي مرحلة احلوار على تعديل دائم للحلول ومن املجحف 
د اأنَّ اأحد احللول بدا للجهة امل�شرتية غري مقبول يف اإحدى مراحل  د اأو مقاِول ملجرَّ ا�شتبعاد اأيِّ مورِّ
���ن اجلانبني كليهما من  د اأو املقاِول قد ميكِّ احل���وار. وبالرغ���م من اأنَّ اإنه���اء احلوار مع ذلك امل���ورِّ
تاليف ت�شييع الوقت واملوارد )وهو اأمر قد يكون على قدٍر من الأهمية يف هذا النوع من ال�شرتاء(, 
���ل بذلك من خطر احلدِّ من التناف�ض يف عمليات ا�شرتاء مقبلة, اإلَّ اأنَّ اللجنة تنطلق من مبداأ  ويقلِّ
فة واملت�شاوية والعادلة تفوق بكثري تلك  اأنَّ خماط���ر امل�شا�ض باملو�شوعية وال�شفافية واملعاملة املُْن�شِ

الفوائد.

دين اأو املقاولني  21- ومن ناحية اأخرى, ينبغي األَّ مُتنع اجلهة امل�شرتية من اإنهاء احلوار مع املورِّ
دة يف القان���ون النموذجي اأو مبوجب اأحكام اأخ���رى من القانون ال�شاري  بن���اًء عل���ى الأ�شباب املحدَّ
يف الدول���ة امل�شرتع���ة. وُيل���ِزم بع����ض الأح���كام ال���واردة يف القان���ون النموذج���ي اجله���ة امل�شرتية 
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دي���ن اأو مقاولني من اإجراءات ال�شرتاء. فيجب ا�شتبعادهم مثاًل على اأ�شا�ض اأحكام  با�شتبعاد مورِّ
ف���ة اأو ب�شبب ت�شاُرب  ة تناف�شي���ة غري ُمْن�شِ اء مزيَّ امل���ادة 21 )ب�شبب تق���دمي اإغراءات اأو من ج���رَّ
امل�شال���ح(, اأو عل���ى اأ�شا����ض فقدانهم لالأهلي���ة )كاأْن ُيفل�شوا مث���اًل(, اأو اإذا ح���ادوا بدرجة كبرية 
خ���الل مرحلة احلوار عن احلدِّ الأدنى م���ن املتطلَّبات الواجب ا�شتيفاوؤه���ا اأو عن عنا�شر رئي�شية 
دة يف بداية عملي���ة ال�شرتاء بو�شفها غ���ري خا�شعة للحوار. وُتكَف���ل يف هذه احلالت  اأخ���رى حم���دَّ
ال مبوج���ب اأحكام الف�شل الثامن, لأنَّ اجلهة امل�شرتي���ة تكون ملَزمًة باأْن  اإمكاني���ة العرتا�ض الفعَّ
م الأ�شباب الداعية  دي���ن اأو املقاولني فورًا بقرارها القا�شي باإنهاء احل���وار معهم وُتقدِّ ُتخط���ر املورِّ
دي���ن اأو املقاولني يف بداي���ة اإجراءات  اإىل اتِّخاذه���ا ه���ذا الق���رار. وقد يك���ون مفي���دًا تزوي���د املورِّ
 ال�ش���رتاء مبعلوم���ات عن الأ�شباب الت���ي ُتطاَلب اجلهة امل�شرتية مبوجبها قانون���ًا با�شتبعادهم من

عملية ال�شرتاء.

دة يف  22- وتفر����ض الفق���رة )9( قي���ودًا عل���ى نط���اق تعديل اأح���كام ال�ش���رتاء و�شروط���ه املحدَّ
م تعدي���ل وثائق اللتما����ض قبل تقدمي  بداي���ة اإج���راءات ال�ش���رتاء. وخالفًا للم���ادة 15 الت���ي تنظِّ
العرو�ض/القرتاح���ات, ف���اإنَّ الفق���رة )9( ُتعن���ى بالقي���ود املفرو�شة عل���ى تعدي���ل اأيِّ جانب من 
جوان���ب طل���ب القرتاحات بع���د تقدمي القرتاح���ات. وُتعت���رب اإمكانية اإدخال تل���ك التعديالت من 
م���ات املالزم���ة لطريق���ة ال�ش���رتاء ه���ذه؛ فحرم���ان اجله���ة امل�شرتية م���ن التمتُّع بق���دٍر كاٍف  ال�شِّ
ر احلاجة اإىل  م���ن املرون���ة يف ه���ذا ال�ش���دد ياأتي بنتيج���ة عك�شية يف ه���ذه الإج���راءات. وقد ُت���ربَّ
ر اأي�شًا مبراع���اة ظروف ل �شلة له���ا باحلوار  ه���ا قد ُت���ربَّ  اإدخ���ال تعدي���الت مبراع���اة احلوار, لكنَّ

)كالتدابري الإدارية(.

بة عل���ى منح �شالحي���ة تقديري���ة ُمْطَلقة  لبي���ة املرتتِّ 23- ويف الوق���ت نف�ش���ه, ف���اإنَّ التَّبع���ات ال�شَّ
قد تف���وق بكث���ري الفوائ���د من حي���ث املرون���ة. وت�شع���ى اأح���كام الفق���رة )9( اإىل حتقي���ق التوازن 
ال���الزم من خ���الل منع اجلهة امل�شرتي���ة من اإحداث تغي���ريات يف اأحكام ال�ش���رتاء و�شروطه التي 
ي اإىل اإجراء  ُتعت���رب ذات اأهمية اأ�شا�شية يف ال�ش���رتاء املُْعَلن عنه لدرجة اأنَّ تعديلها ل ب���دَّ واأْن يوؤدِّ
عملي���ة ا�ش���رتاء جدي���دة. وهي ال�ش���يء مو�شوع ال�ش���رتاء ومعايرُي التاأهي���ل والتقيي���م واملتطلَّبات 
رة مبقت�ش���ى الفق���رة الفرعي���ة )2( )و( من ه���ذه امل���ادة واأيُّ عن�شر م���ن عنا�شر  الدني���ا املق���رَّ
و�ش���ف ال�شيء مو�شوع ال�ش���رتاء اأو اأيُّ حكم اأو �شرط يف عقد ال�ش���رتاء ت�شتبعده اجلهة امل�شرتية 
دي���ن اأو املقاولني من  �شراح���ًة م���ن احل���وار يف بداية ال�ش���رتاء. ول متنع الأح���كام املذك���ورة املورِّ
تعدي���ل اقرتاحاته���م بناًء على جمري���ات احلوار؛ ولكنَّ احليد ع���ن متطلَّبات ال�ش���رتاء الأ�شا�شية 
)كال�ش���يء مو�ش���وع ال�شرتاء اأو املتطلَّب���ات الدنيا اأو املتطلَّبات غري اخلا�شع���ة للحوار( قد ي�شبح 
���ن حيودًا غري  م اقرتاح���ات تت�شمَّ د اأو املقاِول ال���ذي يقدِّ  �شبب���ًا لأْن ُي�شتبَع���د م���ن ال�ش���رتاء امل���ورِّ

مقبولة كهذه.
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فة ومت�شاوية وعادلة  24- وتن�ضُّ الفقرة )10( على اأحد التدابري الأ�شا�شية لتحقيق معاملة ُمْن�شِ
ع  دين واملقاولني يف نق���ل املعلومات اإليهم من اجلهة امل�شرتية اأثناء مرحلة احلوار. وُتخ�شِ ب���ني املورِّ
ي�شًا  ية, والتي اأُِع���دَّ بع�شها خ�شِّ الفق���رة اأيَّ عملية م���ن هذا القبيل لأحكام امل���ادة 24 ب�شاأن ال�شرِّ
ية  لطرائ���ق ال�شرتاء املندِرجة يف اإطار الف�شل اخلام�ض. ومل�شاألة احلر�ض على احلفاظ على ال�شرِّ
امل. والقاعدة العامة هي  اأهمي���ة بالغة يف طريقة ال�شرتاء هذه باعتبار �ش���كل احلوار ونطاقه ال�شَّ
د اأو مقاِول  د اأو مقاِول معنيَّ اأو باقرتاحه لأيِّ مورِّ اأنَّه ينبغي عدم اإف�شاء اأيَّة معلومات ذات �شلة مبورِّ
ل. وَترُد ا�شتثناءات  د اأو املقاِول الأوَّ اآخ���ر ي�شارك يف ال�شرتاء من دون احل�شول على موافقة امل���ورِّ
اأخ���رى يف الفق���رة )3( من امل���ادة 24 )احلالت التي يقت�ش���ي فيها القانون اإف�ش���اء املعلومات, اأو 
تاأم���ر فيها املحكمة اأو جه���از خمت�ض اأو ت�شمح فيها وثائق اللتما�ض بذل���ك( )انظر التعليق على 

املادة 24(.

فًة ومت�شاويًة وعادل���ًة خالل احلوار تطبيق  25- وتتطلَّ���ب معامل���ة جميع امل�شاركني معامل���ًة ُمْن�شِ
ع���دد من التدابري العملية. ول ي�شري القانون النموذجي �شوى اإىل اأهم هذه التدابري, مثل التدابري 
لو اجلهة امل�شرتية نف�شهم  الواردة يف الفق���رة )10(, وال�شرط القا�شي باأْن ُيجري املفاو�شات ممثِّ
ح اأعاله(. وينبغي للجهة امل�شرتية اأْن تدر�ض بتف�شيل,  على نحٍو متزامن )الفقرة )8( كما هو مو�شَّ
يف �شي���اق حت�شريها ملرحلة احلوار تدابري اأخرى, تداب���ري اأخرى من قبيل �شمان تخ�شي�ض نف�ض 
القدر من الوقت لبحث املو�شوع نف�شه مع امل�شاركني على نحو متزامن. ولعلَّ الدول امل�شرتعة تن�ضُّ 

يف لوائح ال�شرتاء على تدابري عملية اأخرى.

26- وبعد النتهاء من مرحلة احلوار, يجب اأْن مُينح امل�شاركون املتبقون جميعهم فر�شة مت�شاوية 
د اأو مقاِول.  لتق���دمي اأف�شل العرو����ض النهائية, التي تو�شف كذلك فيما يتعلق باقرتاح���ات كل مورِّ
زة لطريقة ال�شرتاء هذه, األ وهي  مات املميِّ وي�شلِّط هذا التعريف ال�شوء على واحدة من اأبرز ال�شِّ
عدم وجود جمموعة واحدة كاملة من اأحكام ال�شرتاء و�شروطه تتجاوز احلدَّ الأدنى من املتطلَّبات 

مة على اأ�شا�شها. التي ُتقيَّم العرو�ض النهائية املقدَّ

���م الفقرت���ان )11( و)12( مرحل���ة تق���دمي اأف�شل العرو����ض النهائي���ة. والغر�ض من  27- وتنظِّ
ال�شمان���ات ال���واردة يف هاتني الفقرتني هو حتقيق احلد الأق�شى م���ن التناف�ض وال�شفافية. ويجب 
د يف طلب تقدمي اأف�شل العرو�ض النهائية طريقة تقدميها ومكان وموعد تقدميها النهائي,  اأْن حتدَّ
ة  ه بعدها اأيَّ دين اأو املقاولني ول ميكن اأْن توجَّ وهي عرو�ض ل ميكن التفاو�ض بعد تقدميها مع املورِّ
د جميع  دعوة لتقدمي املزيد منها. وتنتهي مرحلة احلوار باإمتام مرحلة تقدمي هذه العرو�ض وجتمَّ
ى تفادي احلالة غري املرغوب  دين واملقاولني لكي يت�شنَّ مة من املورِّ املوا�شف���ات و�شروط العقد املقدَّ
دين اأو املقاولني لل�شغط على  مًا من اأحد املورِّ لة يف ا�شتخدام اجلهة امل�شرتية عر�شًا مقدَّ فيها املتمثِّ
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دون اأو املقاولون,  د اأو مقاِول اآخر, وخا�شة فيما يتعلَّق بال�شعر املعرو�ض. واإلَّ فقد ي�شطر املورِّ م���ورِّ
ا ينال من الن زاهة يف الأ�شواق. حت�شبًا لهذا ال�شغط, اإىل رفع الأ�شعار املعرو�شة, ممَّ

28- وحتظ���ر الفقرة )12( التفاو�ض حول اأحكام اأف�ش���ل العرو�ض النهائية. وينبغي تف�شري تلك 
الفق���رة يف �ش���وء اأحكام امل���ادة 16, التي تتيح للجه���ة امل�شرتية التما����ض اإي�شاحات ب�ش���اأن اأف�شل 
العرو�ض النهائية مثلما هو احلال يف العرو�ض الأخرى, بيد اأنَّها ل تتيح يف اإطار عملية ال�شتي�شاح 
ة, ح�شبما هو مبنيَّ  اإدخ���ال تعدي���الت على املعلومات املتعلقة بال�شعر اأو غريها من املعلوم���ات املهمَّ
يف التعليـــق علـــى تلـــك املـــادة. وتعني مرحلة احل���وار اأنَّ الإجراءات املن�شو����ض عليها يف املادة 16 
غري لزم���ة فيم���ا يتعلَّق بالقرتاح���ات, ما مل تك���ن هن���اك ا�شتف�شارات ب�ش���اأن م���ا اإذا كانت تلك 

القرتاحات ت�شتوفي احلد الأدنى من املعايري الواردة يف طلب القرتاحات نف�شه.

29- وتتناول الفقرة )13( مو�شوع اإر�شاء عقد ال�شرتاء بوا�شطة طريقة ال�شرتاء هذه. وُير�شى 
د وفقًا ملا َيرُد يف طلب القرتاح���ات من معايري واإجراءات  العق���د عل���ى العر�ض الفائز, الذي ُيح���دَّ
لتقيي���م القرتاح���ات. وتعيد الإ�ش���ارة يف هذا احلك���م اإىل معايري واإجراءات تقيي���م القرتاحات, 
ب�شيغته���ا الواردة يف طلب القرتاحات, التاأكيد عل���ى حظر تعديل تلك املعايري والإجراءات خالل 
مرحلة احلوار, الواردة يف الفقرة )9( من هذه املادة على النحو املبنيَّ يف الفقرتني )22( و)23( 

اأعاله.

ن �شامل باإجراءات ال�شرتاء, مبا يف  30- و�شيتع���نيَّ على اجلهة امل�شرتية اأْن حتتفظ ب�شجل م���دوَّ
الع  دين اأو املقاول���ني املعنيني �ُشُبل الطِّ د اأو مق���اِول, واأْن تتيح للمورِّ ذل���ك �شج���ل للحوار مع كل مورِّ
جل وفقًا لأحكام امل���ادة 25. ول غنى عن هذا التدبري  عل���ى الأج���زاء ذات ال�شلة بهم من هذا ال�شِّ
يف طريق���ة ال�ش���رتاء هذه ل�شمان الفعالي���ة يف الرقابة, مبا يف ذلك مراجع���ة احل�شابات, ومتكني 

رين من تقدمي اعرتا�شات. دين اأو املقاولني املت�شرِّ املورِّ

3- طلب القرتاحات املقرِتن مبفاو�سات متعاِقبة

الو�شف العام والعتبارات الرئي�شية لل�شيا�شة العامة

1- تت�شاب���ه �شروط ا�شتخدام هذه الطريقة واإجراءاتها م���ع �شروط واإجراءات طلب القرتاحات 
غ���ري املق���رِتن بتفاو�ض امل�شار اإليها يف الفق���رة )3( من املادة 29 من القان���ون النموذجي. وَيْكُمُن 
الخت���الف بني طريقة ال�ش���رتاء هذه وطلب القرتاحات غري املق���رِتن بتفاو�ض يف �شرورة اإجراء 
ا يب���نيِّ اأنَّ هذه الطريق���ة منا�شبة لل�شيء  مفاو�ش���ات ب�ش���اأن اجلوانب املالية م���ن القرتاحات, ممَّ
ي�ش���ًا للجهة امل�شرتية ل لل�ش���يء مو�شوع ال�ش���رتاء ذي الطبيعة  م خ�شِّ مو�ش���وع ال�ش���رتاء املُ�شمَّ
���دة اإىل ح���دٍّ كبري. وهذا معناه اأنَّ ا�شتخ���دام طلب القرتاحات املق���رِتن مبفاو�شات متعاِقبة  املوحَّ
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يكون مالئمًا عند ا�شرتاء اأ�شياء اأكرث تعقيدًا حيث يلزم اإجراء مفاو�شات ب�شاأن اجلوانب التجارية 
ات على نحٍو  اأو املالية لالقرتاحات؛ فقد تنطوي جوانب تلك القرتاحات على عدد هائل من املتغريِّ
عها وحتديدها جميعًا يف م�شتهلِّ عملية ال�شرتاء وي�شتوجب تنقيحها والتفاق عليها  ر معه توقُّ يتعذَّ

اأثناء املفاو�شات. واخلدمات ال�شت�شارية من الأمثلة العملية على ا�شتخدام هذه الطريقة.

2- وجمي���ع مراحل هذه الطريق���ة يف ال�شرتاء التي ت�شبق مرحلة املفاو�ش���ات هي نف�ض املراحل 
ا  ن منه���ا طريقة طلب القرتاحات غ���ري املقرتن بتفاو�ض. اإْذ ت�شع اجله���ة امل�شرتية حدًّ الت���ي تتكوَّ
عل���ى اأ�شا�ض اخل�شائ�ض التقني���ة لالقرتاحات وخ�شائ�شها املتعلقة بالنوعي���ة وبالأداء, ثمَّ ترتِّب 
دين اأو املقاولني الذين �شتتفاو�ض  د من اأنَّ املورِّ القرتاحات التي َتْبلغ ذلك احلد اأو تتجاوزه, بالتاأكُّ
معه���م قادرون على توف���ري ال�شيء مو�شوع ال�شرتاء املطلوب. ثمَّ جُتري اجلهة امل�شرتية مفاو�شات 
د اأو املقاِول احلائز على  ب�ش���اأن اجلوانب املالية م���ن القرتاحات, على اأْن تبداأ بالتفاو�ض مع امل���ورِّ
اأعل���ى درج���ة يف الرتتيب؛ وعند اإنه���اء املفاو�شات مع���ه, تنتقل اجلهة امل�شرتي���ة اإىل التفاو�ض مع 
م عقد ا�شرتاء  د اأو املقاِول الذي يليه يف الرتتيب وهك���ذا دواليك ح�شب ال�شرورة, اإىل اأْن ُترْبِ امل���ورِّ
م���ع اأحدهم. وته���دف هذه املفاو�شات اإىل �شم���ان ح�شول اجلهة امل�شرتية عل���ى اقرتاحات مالية 
ف���ة ومعقولة. وق���د ثبت اأنَّ اأ�شلوب املفاو�ش���ات املتعاِقبة, مقارنًة باملفاو�ش���ات املتزاِمنة, هو  ُمْن�شِ
اأن�ش���ب الأ�شاليب يف �شياق طريقة ال�ش���رتاء هذه وذلك على �شوء نطاق املفاو�شات الذي ينح�شر 
ا اإذا لزم اإجراء مفاو�شات ب�شاأن جوانب اأخرى  يف اجلوانب املالية اأو التجارية من القرتاحات. اأمَّ

من القرتاحات, فال يجوز ا�شتخدام طريقة ال�شرتاء هذه.

3- ول ينح�ش���ر ا�شتخدام طلب القرتاحات املقرتن مبفاو�ش���ات متعاِقبة يف ا�شرتاء اخلدمات. 
وهو نهج يتوافق مع قرار اللجنة بعدم ال�شتناد يف اختيار طريقة ما اإىل مو�شوع ال�شرتاء من حيث 
كون���ه �شلع���ًا اأو اإن�شاءات اأو خدمات, ب���ل اإىل احلر�ض يف اختيارها على مراع���اة ظروف ال�شرتاء 
املعني وعلى زيادة التناف�ض اإىل اأق�شى مدى ممكن عملّيًا )الفقرة )2( من املادة 28 من القانون 
ل من الف�سل الثاين(. غري اأنَّه ينبغي  مة الق�سم الأوَّ النموذجي؛ انظر تعليقاً بهذا ال�ساأن يف مقدِّ
دة الأطراف ع���ادًة ما تو�شي  لل���دول امل�شرتع���ة اأْن تنتبه اإىل اأنَّ بع����ض امل�شارف الإمنائي���ة املتعدِّ
با�شتخ���دام طرائ���ق ال�شرتاء التي لها �شم���ات م�شرتكة مع طلب القرتاح���ات املقرتن مبفاو�شات 
ة ل تتَّ�شم بالتعقيد ول  دة بدقَّ متعاِقبة املن�شو�ض عليه يف القانون النموذجي ل�شرتاء خدمات حمدَّ

بارتفاع التكلفة, مبا فيها اخلدمات ال�شت�شارية.

 �شروط ا�شتخدام طلب القرتاحات املقرِتن مبفاو�شات متعاِقبة 
)الفقرة )3( من املادة 30(

د الفقرة )3( من املادة 30 �شروط ا�شتخدام طلب القرتاحات املقرِتن مبفاو�شات متعاِقبة.  حت���دِّ
وق���د ثبتت جدوى هذه الطريقة, �شاأنها �ش���اأن طلب القرتاحات غري املقرِتن بتفاو�ض, يف احلالت 
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التي قد تاأتي فيها اخل�شائ�ض التقنية واخل�شائ�ض املتعلقة بالنوعية وبالأداء يف �شدارة الأولويات, 
وعندما يلَزم اأْن تدر�ض اجلهة امل�شرتية اجلوانب املالية من القرتاحات مبعزل عن غريها, على اأْن 
ل يتمُّ ذلك اإلَّ بعد النتهاء من فح�ض وتقييم خ�شائ�ض القرتاحات التقنية وخ�شائ�شها املتعلقة 
بالنوعي���ة وبالأداء, بحيث ل تتاأثَّر اجلهة امل�شرتي���ة باجلوانب املالية من القرتاحات عند فح�شها 
وتقييمه���ا خل�شائ�شها التقني���ة وخ�شائ�شها املتعلقة بالنوعية وب���الأداء. والغر�ض من اإدراج فعل 
ن���ة اإىل التزام اجلهة امل�شرتي���ة باإجراءات  "يل���زم" يف الأح���كام تبيان وجود حاج���ة مو�شوعية وبيِّ
الفح����ض والتقييم املت�شل�شلة. ومن غري املنا�شب تبعًا لذلك ا�شتخدام طريقة ال�شرتاء هذه, مثلما 
ه���و احل���ال بالن�شبة لطلب القرتاحات غري املقرِتن بتفاو����ض, اإلَّ عندما يكون من املمكن والالزم 
فح����ضُ وتقييم اخل�شائ�ض التقنية لالقرتاحات وخ�شائ�شها املتعلقة بالنوعية وبالأداء على نحٍو 

منف�شل عن درا�شة جوانبها املالية.

 اللتما�ض يف �شياق طلب القرتاحات املقرِتن مبفاو�شات متعاِقبة
)املادة 35(

���م املادة 35 اأ�شلوب اللتما�ض يف طرائق ال�شرتاء بوا�شط���ة طلب القرتاحات, ويثري تطبيقها  تنظِّ
عل���ى طلب القرتاحات املقرِتن مبفاو�شات متعاِقبة ق�شايا مماثلة للق�شايا التي ُتناَق�ض يف التعليق 
عل���ى طل���ب القرتاحات غري املق���رِتن بتفاو�ض. لذا ف���اإنَّ للتعليق علـــى اللتما�ـــص يف �سياق طلب 

القرتاحات غري املقرِتن بتفاو�ص وجاهته يف هذا ال�شياق اأي�شًا.

 الإجراءات املتعلقة بطلب القرتاحات املقرِتن مبفاو�شات متعاِقبة 
)املادة 50(

���م املادة 50 الإجراءات املتعلقة بطلب القرتاحات املق���رِتن مبفاو�شات متعاِقبة. وجميع  1- تنظِّ
ن منها  مراحل هذه الطريقة يف ال�شرتاء التي ت�شبق مرحلة املفاو�شات هي نف�ض املراحل التي تتكوَّ
طريق���ة طل���ب القرتاحات غري املقرِتن بتفاو�ض. لذا ت�شري الفق���رة )1( اإىل الأحكام ال�شارية من 

املادة 47. وبناًء على ذلك, فاإنَّ للتعليق على تلك الأحكام وجاهته يف هذا ال�شياق اأي�شًا.

زة لطريق���ة ال�شرتاء ه���ذه. وتتناول  ���م الفق���رات م���ن )2( اإىل )6( الإج���راءات املميِّ 2- وتنظِّ
الفق���رة )2( الق�شايا املتعلقة بالت�شنيف والدعوة اإىل اإجراء مفاو�شات متعاِقبة. ويتمُّ الت�شنيف 
عل���ى اأ�شا����ض الدرج���ات التي حترزه���ا اخل�شائ����ض التقنية لالقرتاح���ات وخ�شائ�شه���ا املتعلقة 

بالنوعية وبالأداء.

3- وم���ن امله���م, كم���ا ُيالَح���ظ يف التعليـــق علـــى طلـــب القرتاحـــات غـــري املقـــرتن بتفاو�ـــص, 
اأْن يك���ون هن���اك حتدي���د وا�ش���ح للمق�ش���ود بعب���ارة "خ�شائ����ض ]الق���رتاح[ التقني���ة والنوعي���ة 
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واملتعلقة ب���الأداء" وعب���ارة "اجلوانب املالي���ة" من الق���رتاح. ففي ه���ذا ال�شياق, ت�شم���ل الإ�شارة 
الواردة يف الفقرة )2( )ب( اإىل "اجلوانب املالية" جميع اجلوانب التجارية من القرتاحات التي 
ل ميك���ن حتديده���ا يف طلب القرتاح���ات يف بداية عملية ال�ش���رتاء, اإ�شاف���ًة اإىل ال�شعر النهائي؛ 
اأْي اأنَّ املق�ش���ود باجلوانب املالية ا�شتبعاد اأيِّ خ�شائ�ض تقني���ة لالقرتاحات واأيٍّ من خ�شائ�شها 
املتعلق���ة بالنوعية وبالأداء �شبق وُدر�شت يف اإطار عملية فح�ض وتقييم اخل�شائ�ض املذكورة. وَترُد 
اأمثل���ة عملية على عنا�ش���ر القرتاحات التي قد تندرج �شمن فئ���ة معيَّنة ما يف التعليق على طلب 

القرتاحات غري املقرتن بتفاو�ص.

4- وت�شري الفقرتان )3( و)6( اإىل مفهوم "اإنهاء املفاو�شات". واملق�شود من هذا املفهوم رف�ض 
د اأو املقاِول  د اأو مقاِول وما َيْنُتج عنه من ا�شتبعاد لذلك املورِّ م من مورِّ القرتاح املايل النهائي املقدَّ
د  , ل ميكن اإر�شاء عقد ا�ش���رتاء على مورِّ م���ن موا�شل���ة امل�شاركة يف اإج���راءات ال�شرتاء. ومن ث���مَّ
دي���ن( اأو مقاِول )مقاولني( اأُنِهَيت معه )معه���م( املفاو�شات مبقت�شى اأحكام الفقرتني )3(  )مورِّ

و)4(.

مة من �شمات طريقة ال�ش���رتاء هذه بهدف دعم التناف�ض  رت اللجنة اإدراج هذه ال�شِّ 5- وق���د ق���رَّ
عل���ى اخل�شائ�ض التقنية لالقرتاحات وخ�شائ�شها املتعلق���ة بالنوعية وبالأداء. وعندما ُت�شتخَدم 
زة لطريقة ال�شرتاء هذه  م���ة املميِّ طريق���ة ال�شرتاء ه���ذه يف الظروف املنا�شبة, قد جترِب هذه ال�شِّ
د اأو املقاِول  دي���ن اأو املقاول���ني واجلهات امل�شرتي���ة على التفاو����ض بُح�ْشن نيَّة. فامل���ورِّ كالًّ م���ن املورِّ
�ض لحتمال اإنهاء اجلهة امل�شرتي���ة املفاو�شات معه يف اأيِّ وقت,  احلا�ش���ل على اأف�شل ترتي���ب ُمعرَّ
د اأو املقاِول اأي�شًا اأنَّ فر�ض جناح  ا يق�شي���ه نهائّيًا من اإجراءات ال�شرتاء. وقد ي���رى ذلك املورِّ ممَّ
دين اأو املقاولني الأدنى ترتيب���ًا منه اأكرب ب�شبب ما لدى اأولئك  مفاو�ش���ات اجلهة امل�شرتية مع املورِّ
دين اأو املقاولني من حوافز حتملهم على حت�شني موقفهم من اأجل الفوز بالعقد؛ علمًا باأنَّ من  املورِّ
د  �ض املورِّ م�شلح���ة اجلهة امل�شرتية اإرجاء اإر�شاء عقد ال�ش���رتاء اإىل نهاية الإجراءات. وبهذا يتعرَّ
اأو املق���اِول الأف�شل ترتيب���ًا لبع�ض ال�شغوط لقبول التفاو�ض يف حني حُتج���م اجلهة امل�شرتية, التي 
تخاطر برف����ض اأف�شل اقرتاح من الناحية التقنية, عن الإف���راط يف الرتكيز على اجلوانب املالية 
ا اعُترب حتديد فرتة  لالقرتاحات على ح�شاب العتبارات التقنية واملتعلقة بالنوعية وبالأداء. ورمبَّ
الة الأخرى لفر�ض الن�شباط على طريف  زمني���ة للمفاو�شات يف وثائق اللتما�ض من التداب���ري الفعَّ

املفاو�شات كليهما.

مة عدمية املرون���ة. فال ميكن للجهة امل�شرتية معرفة القرتاح  6- غ���ري اأنَّه ميكن اعتبار هذه ال�شِّ
دي���ن اأو املقاولني؛  ال���ذي ميثِّل اأف�شل عر����ض فعلّيًا اإلَّ بع���د انتهاء عملية التفاو����ض مع جميع املورِّ
مه.  د اأو املقاِول ال���ذي قدَّ وق���د يك���ون �َشَبق رف����ضُ ذلك العر����ض نتيجًة لإنه���اء التفاو�ض مع امل���ورِّ
وع���الوًة على ذلك, ل يكفل هذا الإج���راء بال�شرورة اأْن تكون اجله���ة امل�شرتية يف موقف تفاو�شي 
د اأو املقاِول احلا�ش���ل على اأف�ش���ل ترتيب,  ق���وي, لأنَّه ق���د ل يك���ون يف بع����ض احلالت ل���دى امل���ورِّ
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���ا َيرُد خالفًا  ���ل, حافز قوي يحمله عل���ى التفاو�ض )على الرغم ممَّ بحك���م معرفت���ه بو�شعه املف�شَّ
���ا ينعدم معه ال�شغ���ط الذي قد  لذل���ك يف الفق���رة )5( اأع���اله(, خا�شة فيما يتعلَّ���ق بال�شعر؛ ممَّ
يك���ون بو�شع اجلهة امل�شرتية اأْن متار�ش���ه يف املفاو�شات املتزامن���ة. اإلَّ اأنَّ ا�شتخدام هذه الطريقة 
���ب خماطر ال�شطط التي  ينح�ش���ر يف املفاو�شات املتعاِقبة مبوج���ب القانون النموذجي, بغية جتنُّ
ق���د تن�ش���اأ اأثن���اء املفاو�ش���ات املتزامنة املن�شو����ض على عدم اإجرائه���ا اإلَّ يف الظ���روف املحدودة 
 الت���ي ُيت���اح فيها اإج���راء التفاو�ض التناف�شي مبوج���ب امل���ادة 51 )انظر كذلك التعليـــق على تلك 

املادة اأدناه(.

���ا مدى ا�شتعداد اجله���ة امل�شرتية للتناُزل ب�ش���اأن العتبارات التقني���ة والعتبارات املتعلقة  7- اأمَّ
د اأو مقاِول اأف�ش���ل ترتيبًا وب���دء مفاو�شات مع  بالنوعي���ة وب���الأداء باإنهائه���ا للمفاو�ش���ات مع م���ورِّ
ف كث���ريًا على ظ���روف ال�شرتاء, خا�ش���ة نتائج  د اأو املق���اِول ال���ذي يلي���ه يف الرتتي���ب فيتوقَّ امل���ورِّ
فح����ض وتقيي���م اخل�شائ����ض التقني���ة لالقرتاح���ات وخ�شائ�شه���ا املتعلق���ة بالنوعية وب���الأداء. 
دي���ن اأو املقاول���ني اختالف���ًا كب���ريًا, ويج���ب  وقد يختل���ف الف���ارق ب���ني اقرتاح���ات خمتل���ف املورِّ
ل ا�شرتاتيجياته���ا يف املفاو�ش���ات وفق���ًا لذل���ك. وميك���ن للجه���ة  عل���ى اجله���ة امل�شرتي���ة اأْن تع���دِّ
 امل�شرتي���ة يف جمي���ع الأح���وال اإلغ���اء عملي���ة ال�ش���رتاء اإذا كان���ت القرتاح���ات املطروح���ة عليه���ا 

غري مقبولة.

4- التفاو�ص التناف�سي

الو�شف العام والعتبارات الرئي�شية لل�شيا�شة العامة

1- التفاو����ض التناف�شي طريقة ا�شرتاء ل يجوز ا�شتخدامها اإلَّ يف الظروف ال�شتثنائية املذكورة 
يف الفق���رات الفرعية من )4( )اأ( اإىل )4( )ج( من املادة 30, اأْي حالت ال�شتعجال اأو الكوارث 
مة  اأو من اأج���ل حماية امل�شالح الأمنية الأ�شا�شية للدول���ة امل�شرتعة. ول يجوز, كما ُيالَحظ يف مقدِّ
هذا الف�شل, اعتبارها بدياًل لأيَّة طريقة اأخرى من�شو�ض عليها يف القانون النموذجي, مبا يف ذلك 
احلالت التي قد تفيد فيها الظروف با�شتخدام طريقة املناق�شة على مرحلتني اأو طرائق ال�شرتاء 
د واحد معناها اعتبار  بوا�شط���ة طلب القرتاحات, وذلك با�شتثناء واحد. فم�شاركة اأكرث م���ن مورِّ
اأنَّ التناف�ض التفاو�شي يف�شح جماًل اأكرب للتناُف�ض من ال�شرتاء من م�شدر واحد واأنَّه ينبغي, وفقًا 

للفقرة )2( من املادة 28, ا�شتخدامه قدر الإمكان بدًل من ال�شرتاء من م�شدر واحد.

2- والقي���ود املفرو�ش���ة على ا�شتخدام هذه الطريق���ة �شرورية نظرًا ملا تتَّ�ش���م به اإجراءاتها من 
ر هذه الإجراءات م�شتوى ال�شفافية والن زاهة واملو�شوعية يف عملية ال�شرتاء  مرونة �شديدة. ول توفِّ
�ض هذه الطريقة اأكرث من غريها  ره طرائق ال�شرتاء التناف�شية الأخرى, الأمر الذي يعرِّ الذي توفِّ

خلطر ال�شطط والف�شاد.
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حة يف  مة لإج���راءات التحاور التناف�شي, املبيَّنة يف املادة 51 واملو�شَّ 3- وتعن���ي الطبيعة غري املنظَّ
التعليـــق علـــى اإجراءات التفاو�ص التناف�سي اأدناه, اأنَّ اإدارة ا�شتخدام هذه الطريقة تتَّ�شم باأهمية 
حا�شم���ة يف �شمان جناحها يف الظ���روف املنا�شبة. وتنطبق الق�شايا مو�ش���وع املناق�شة فيما يتعلَّق 
بالتقني���ات الإدارية يف �شياق طرائق ال�شرتاء املندِرجة يف اإط���ار الف�شل اخلام�ض )انظر التعليق 
ديدة  م���ة هذا الف�شل( على التفاو�ض التناف�شي, ل �شيم���ا بالنظر اإىل املخاطر ال�شَّ ال���وارد يف مقدِّ
ا الق�شاي���ا املتعلقة بتواُفر  الت���ي ينط���وي عليها ا�شتعمال ه���ذه الطريقة فيم���ا يتعلق بالن زاه���ة. اأمَّ
الكف���اءات الالزم���ة عل���ى اخل�شو�ض فينبغ���ي تناولها بوجه ع���ام, ل �شيما واأنَّ ا�شتخ���دام طريقة 

ال�شرتاء هذه ي�شيع يف حالت ال�شرتاء العاجل.

�شروط ا�شتخدام التفاو�ض التناف�شي )الفقرة )4( من املادة 30(
د الفقرة )4( من املادة 30 �ش���روط ا�شتخدام التفاو�ض التناف�ش���ي. اإْذ تتناول الفقرة  1- وحت���دِّ
الفرعي���ة )اأ( ح���الت احلاجة العاجل���ة التي ل ُتعزى ل�شل���وك اجلهة امل�شرتية, والت���ي ل تن�شاأ عن 
اأو�ش���اع ميك���ن التنبُّوؤ بها. وت�شري الفق���رة الفرعية )ب( اإىل حالت احلاج���ة العاجلة النا�شئة عن 
ر عملّي���ًا ا�شتخدام اإجراءات  وق���وع ك���وارث. وُي�شت�شفُّ من هات���ني احلالتني كلتيهما ب���اأنَّ من املتعذَّ
املناق�ش���ة املفتوح���ة اأو اأيٍّ من طرائق ال�ش���رتاء التناف�شية الأخرى ب�شب���ب ما ت�شتغرقه من وقت. 
د ا�شتن�ش���اب,  والق�شد اأْن يك���ون ال�شتعج���ال يف احلالت���ني كلتيهم���ا ا�شتثنائّي���ًا بالفع���ل, ل جم���رَّ
واأْن ينطوي على احلاجة اإىل اإمدادات طبية اأو غري طبية عاجلة اإثر وقوع كارثة طبيعية, اأو احلاجة 
ات ُم�شتخَدمة بانتظام. ول ميكن ا�شتخدام طريقة ال�شرتاء  اإىل ا�شتب���دال قطعة معطوبة من معدَّ
ذتها  ه���ذه اإذا كان الطابع العاج���ل ُيعزى اإىل عدم التخطيط لال�ش���رتاء اأو اإىل اإجراءات اأخرى نفَّ
اجله���ة امل�شرتي���ة )اأو اأغفلت تنفيذه���ا(, كما يجب ال�شتن���اد مبا�شرة يف حتديد نط���اق ال�شرتاء 
بوا�شط���ة هذه الطريقة من الطابع العاجل يف حدِّ ذات���ه. وبعبارة اأخرى, ل يجوز, اإذا كانت هناك 
ة قطع اأخرى من الطراز نف�شه, اللجوء اإىل  عة لعدَّ ات وحاجة متوقَّ حاج���ة عاجلة لإحدى قطع املعدَّ

التفاو�ض التناف�شي اإلَّ فيما يخ�ضُّ القطعة الالزمة لزومًا فورّيًا.

2- وت�ش���ري الفقرة الفرعي���ة )ج( اإىل ا�شتخدام طريقة ال�شرتاء هذه م���ن اأجل حماية امل�شالح 
ر اجلهة امل�شرتية اأنَّ من غري املنا�ش���ب ا�شتخدام اأيِّ طريقة  الأمني���ة الأ�شا�شي���ة للدولة, حيث تق���رِّ

ا�شرتاء اأخرى.

3- ول مت����ضُّ الأح���كام ال���واردة يف الفق���رات الفرعي���ة م���ن )اأ( اإىل )ج( باملب���داأ الع���ام الوارد 
يف الفق���رة )2( من املادة 28, الذي يق�شي بوجوب اأْن ت�شع���ى اجلهة امل�شرتية اإىل زيادة التناف�ض 
اإىل اأق�ش���ى م���دى ممك���ن عملّيًا عندما تخت���ار طريقة ال�ش���رتاء وت�شتخدمه���ا, واأْن ت�شع ظروف 
, ُيفرت�ض يف اجلهة امل�شرتية, يف حال وج���ود طريقة ا�شرتاء بديلة  ال�ش���رتاء يف العتب���ار. ومن ثمَّ
للتفاو����ض التناف�شي, اختيار تلك الطريقة البديل���ة مبا َيْكُفُل اأق�شى درجة من التناف�ض تتوافق مع 

الظروف الأخرى لال�شرتاء )مثل احلاجة العاجلة لل�شيء مو�شوع ال�شرتاء(.
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4- ووفق���ًا للمبداأ ذات���ه, فاإنَّ الفقرة الفرعية )ب( التي تتناول ح���الت احلاجة العاجلة النا�شئة 
عن وق���وع كوارث, والفقرة الفرعي���ة )ج( التي تتناول ال�شرتاء الذي يه���دف اإىل حماية امل�شالح 
الأمني���ة الأ�شا�شي���ة للدولة, حت���ولن دون ا�شتخدام اجله���ة امل�شرتية لال�شرتاء م���ن م�شدٍر واحد 
ًل, يف احلالت امل�شمولة  ى ا�شتخدام التفاو�ض التناف�شي. واجلهة امل�شرتي���ة ملَزمة اأوَّ عندم���ا يت�شنَّ
بهاتني الفقرتني الفرعيتني, بالنظر يف ا�شتخدام املناق�شة املفتوحة اأو اأيَّة طريقة ا�شرتاء تناف�شية 
اأخ���رى. وعليها, عندما تخل����ض اإىل اأنَّ ا�شتخدام الطرائق التناف�شي���ة الأخرى غري ممكن عملّيًا, 
اأْن تلج���اأ اإىل التفاو����ض التناف�ش���ي ل اإىل ال�ش���رتاء م���ن م�ش���در واحد, ما مل تخل����ض اإىل وجود 
ر ا�شتخ���دام ال�شرتاء من م�شدر واحد  حاج���ة عاجلة ق�ش���وى اأو اإىل وجود �شبب خمتلف اآخر يربِّ
مبوج���ب الفقرة )5( من امل���ادة 30 )اأْي, على �شبيل املث���ال, عدم وجود اأ�شا����ض تناُف�شي اأو وجود 
حق���وق ح�شرية, وم���ا اإىل ذلك(. وال�شبب يف ذل���ك اأنَّ التفاو�ض التناف�شي ينط���وي بطبيعته على 
ق���دٍر اأكرب م���ن التناف�ض مقارنًة بال�شرتاء م���ن م�شدر واحد واأنَّ اأحكام القان���ون النموذجي التي 
ا يجعل التفاو�ض التناف�شي على  ���م الإجراءات املتعلقة بهذا التناف����ض َتْكُفُل �شمانات اأكرث, ممَّ تنظِّ
, ميكن اعتبار هذه  ق���دٍر اأكرب من التنظيم وال�شفافية مقارنًة بال�شرتاء من م�شدر واحد. ومن ثمَّ
الطريقة البديَل املف�شل لال�شرتاء من م�شدر واحد يف حالت احلاجة العاجلة ب�شبب وقوع كوارث 

ومن اأجل حماية امل�شالح الأمنية الأ�شا�شية للدولة.

ح اأْن تن�ش���اأ يف ُنُظِمها الراهنة ظروف معيَّنة  5- ويج���وز للدول امل�شرتع���ة اأْن تعترب من غري املرجَّ
تخ����ضُّ ا�شتخ���دام التفاو����ض التناف�شي, واأْن تخل����ض بناًء على ذل���ك اإىل عدم وج���وب اإدراج كلِّ 

ال�شروط يف قانونها الداخلي.

6- ويجوز اأي�شًا للدول امل�شرتعة اأْن تفر�ض �شروطًا اإ�شافيًة ب�شاأن ا�شتخدام التفاو�ض التناف�شي. 
ويج���وز مطالبة اجلهة امل�شرتية فيما ُي�شدره جهاز ال�ش���رتاء العمومي اأو هيئة اأخرى من لوائح اأو 
قواع���د اأو اإر�ش���ادات ب�شاأن ال�شرتاء باتخاذ خط���وات مثل و�شع قواعد واإج���راءات اأ�شا�شية تتعلَّق 
باإج���راء املفاو�ش���ات من اأجل امل�شاعدة على كفال���ة �شريها بفعالية؛ واإعداد وثائ���ق �شتَّى ُت�شتخَدم 
د فيها موا�شفات ال�ش���يء مو�شوع ال�شرتاء,  اأ�شا�ش���ًا للمفاو�ش���ات, مبا يف ذلك الوثائق الت���ي حُتدَّ
دين اأو املقاولني الذين تتفاو�ض  والأحكام وال�شروط التعاقدية املرغوب فيها؛ وتوجيه طلب اإىل املورِّ

ى للجهة امل�شرتية مقارنة العرو�ض. لة بندًا بندًا بحيث يت�شنَّ معهم بتقدمي اأ�شعارهم مف�شَّ

اللتما�ض يف �شياق التفاو�ض التناف�شي )الفقرات )3( و)5( و)6( من املادة 34(

���م الفق���رة )3( م���ن امل���ادة 34 اللتما����ض يف �شي���اق التفاو����ض التناف�ش���ي. واللتما�ض  1- تنظِّ
���ه اللتما�ض يف ه���ذه الطريق���ة اإىل عدد  املبا�ش���ر �شم���ة مالزم���ة لطريق���ة ال�ش���رتاء ه���ذه. ويوجَّ
���م القان���ون  ده���م اجله���ة امل�شرتي���ة. ول ينظِّ اأو املقاول���ني الذي���ن حتدِّ دي���ن  حم���دود م���ن املورِّ
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���ا ي�ش���رتط عل���ى اجله���ة امل�شرتي���ة اإج���راء مفاو�ش���ات  النموذج���ي اللتما����ض بالتف�شي���ل, واإمنَّ
���ال. )فيما يخ����ضُّ العتبارات  دي���ن اأو املقاول���ني �شمان���ًا للتناُف����ض الفعَّ م���ع ع���دٍد كاٍف من املورِّ
الع  العام���ة املتعلقة بالطاب���ع ال�شتثنائ���ي لاللتما�ض املبا�شر مبوج���ب القانون النموذج���ي, ولالطِّ
 عل���ى �ش���رح مل�شطل���ح "اللتما�ض الع���ام غري املح���دود", انظر التعليـــق علـــى الق�سم الثـــاين من 

الف�سل الثاين.(

2- وتق���رتن الفق���رة )3( من امل���ادة 34 مبا َيرُد يف الفق���رة )5( من املادة نف�شه���ا من ا�شرتاط 
ن�ش���ر اإ�شع���ار م�شبق بال�شرتاء. ويتع���نيَّ اأْن ُيذكر يف ذلك الإ�شعار امل�شبق عل���ى وجه اخل�شو�ض اأنَّ 
�ض لالأحكام وال�شروط الرئي�شية  طريق���ة التفاو�ض التناف�شي �شُت�شتخَدم, واأن ُيدَرج فيه اأي�شًا ملخَّ
لعق���د ال�ش���رتاء املُزم���ع اإبرام���ه. ويعترب ن�ش���ر هذا الإ�شع���ار من اأه���مِّ تدابري الرقاب���ة العمومية. 
ر اأْن يعرت�ض, على اأ�شا�ض املعلوم���ات املن�شورة, على ا�شتخدام  د اأو مقاِول مت�ش���رِّ وميك���ن لأيِّ م���ورِّ
التفاو����ض التناف�ش���ي عندما ُتت���اح طريقة ا�شرتاء اأك���رث �شفافية وتنظيم���ًا. ولهذه ال�شمانة اأهمية 
بالغ���ة يف �شي���اق طريق���ة ال�ش���رتاء ه���ذه وطريق���ة ال�شرتاء م���ن م�شدر واح���د, اللت���ني تعتربان 
رتني اإلَّ يف احل���الت املحدودة للغاي���ة املن�شو�ض عليه���ا يف املادة 30 من   ا�شتثنائيت���ني وغ���ري مربَّ

القانون النموذجي.

3- ول ُتل���َزم اجله���ة امل�شرتية بن�شر هذا الإ�شع���ار عند ا�شتخدام التفاو����ض التناف�شي يف حالت 
ر ن�ش���ره مع ذلك. وهذا  ه���ا قد تقرِّ عاجل���ة )الفقرت���ان )4( )اأ( و)4( )ب( م���ن املادة 30(, لكنَّ
ال�شتثن���اء وارد يف الفق���رة )6( من املادة 34. وعن���د ا�شتخدام التفاو����ض التناف�شي يف ال�شرتاء 
من اأجل حماية امل�شالح الأمنية الأ�شا�شية للدولة, على النحو املُ�شار اإليه يف الفقرة )4( )ج( من 
ية قد تكون  امل���ادة 30, ُي�شرتط الإ�شعار امل�شب���ق بال�شرتاء رهنًا باأيِّ ا�شتثن���اءات على اأ�شا�ض ال�شرِّ
ية اأي�شًا  ُمْنَطبق���ة مبوج���ب قانون الدولة امل�شرتعة. فعل���ى �شبيل املثال, قد ُت�شتخدم معلوم���ات �شرِّ
يف عملي���ة ا�ش���رتاء من اأجل حماي���ة امل�شالح الأمني���ة الأ�شا�شية للدولة؛ ويجوز يف ه���ذه احلالة اأْن 
ُيوؤَْذن للجهة امل�شرتية اأو ُتلَزم )مبقت�شى لوائح ال�شرتاء اأو اأحكام قانونية اأخرى للدولة امل�شرتعة( 
الع عل���ى اإر�شادات ب�شاأن اأحكام  بع���دم ن�شر اأيِّ اإ�شع���ار علني ب�شاأن عملية ال�شرتاء املعنيَّة. )لالطِّ
ية, انظر مناق�شة  ية وبال�شرتاء الذي ُت�شتخَدم فيه معلومات �شرِّ القانون النموذجي املتعلقة بال�شرِّ
ل ويف التعليق  مة الف�شل الأوَّ ل من هذا الدلي���ل, ويف مقدِّ ية الواردة يف اجلزء الأوَّ املعلوم���ات ال�شرِّ

على املادتني 2 و24(.

دين اأو  بة عليه, ل �شيما ظهور مورِّ الع على مناق�شة ل�شرط الإ�شعار امل�شبق والآثار املرتتِّ 4- ولالطِّ
مقاول���ني غري معروفني لطلب امل�شاركة يف التفاو����ض التناف�شي, انظر التعليق على الق�سم الثاين 
مة الف�سل الرابـــع. ويتناول التعليق الأخري  مـــن الف�سل الثـــاين والتعليق على اللتما�ـــص يف مقدِّ
دي���ن اأو املقاولني دون متيي���ز, وهي اآليات قد يك���ون لبع�شها  اأي�ش���ًا الآلي���ات الكفيل���ة باختيار املورِّ

وجاهته يف �شياق التفاو�ض التناف�شي.
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الإجراءات املتعلقة بالتفاو�ض التناف�شي )املادة 51(

���م املادة 51 الإجراءات املتعلق���ة بالتفاو�ض التناف�شي. وقد اأُدرج���ت �شمانات ترمي اإىل  1- تنظِّ
فة واملت�شاوية والعادلة للم�شاركني يف عملية ال�شرتاء بوا�شطة هذه  كفالة ال�شفافية واملعاملة املُْن�شِ

الطريقة.

2- وه���ذه املادة ق�شرية ن�شبّيًا نظرًا ملرونة الطريق���ة نف�شها. غري اأنَّ من اخلطاأ القول اإنَّ معظم 
مة يف القانون النموذجي. فطريقة ال�شرتاء  الإج���راءات املتعلقة بهذه الطريقة ما زالت غ���ري منظَّ
ل  ن���ة يف الف�شلني الأوَّ ه���ذه, مثلها مثل اأيِّ طريق���ة اأخرى, تخ�شع لالأح���كام والقواعد العامة املبيَّ
قة. فعل���ى �شبيل املثال,  والث���اين م���ن القانون النموذج���ي, وللوائح ال�شرتاء و�شائ���ر القوانني املطبَّ
ل لإج���راءات ال�شرتاء,  ُتل���َزم اجله���ة امل�شرتية مبوجب القان���ون النموذج���ي مب�شك �شج���ل مف�شَّ
الع  د اأو مق���اِول م�ش���ارك, وباإتاح���ة اإمكاني���ة الطِّ ُت���دَرج في���ه تفا�شي���ل املفاو�ش���ات م���ع كلِّ م���ورِّ
دي���ن اأو املقاول���ني, وفق ما تن�ضُّ عليه امل���ادة 25. وُيَعدُّ ه���ذا ال�شرط من  جل للمورِّ عل���ى ه���ذا ال�شِّ
رين  دين املت�شرِّ ال���ة ولتمكني املورِّ  التداب���ري الأ�شا�شية يف طريقة ال�شرتاء هذه لكفالة الرقابة الفعَّ

من العرتا�ض.

قة وجُت���ري مفاو�ش���ات متزامنة  3- وما دام���ت اجله���ة امل�شرتي���ة متتثل جلمي���ع القواع���د املطبَّ
���َم  دي���ن اأو املقاول���ني, يج���وز لها اأْن تنظِّ ف���ة واملت�شاوي���ة والعادل���ة للمورِّ لكفال���ة املعامل���ة املُْن�شِ
ية  ها ح�شبم���ا تراه منا�شبًا. وترم���ي القواعد املبيَّنة يف امل���ادة 51 اإىل ترك حرِّ املفاو�ش���ات وت�شريِّ
ف على ه���ذا النحو للجه���ة امل�شرتية, مع حماول���ة اإذكاء روح التناف�ض يف اإط���ار اإجراءات  الت�ش���رُّ
ا كان  ���ي املو�شوعية يف عملي���ة الختيار والتقيي���م. وُي�شار بوجه خا����ض اإىل اأنَّه, ل مَّ ال�ش���رتاء وتوخِّ
ال�شتخ���دام الرئي�ش���ي للتفاو����ض التناف�شي يف املمار�ش���ة العملية هو ال�ش���رتاء يف حالت احلاجة 
ا. وفيما يخ����ضُّ التمييز  ة تفاو�ض ق�ش���رية جدًّ ���ه ينبغي لالإج���راءات اأْن ت�شم���ح مبدَّ العاجل���ة, فاإنَّ
���اة يف طريق���ة ال�شرتاء ه���ذه, مقارنًة مبا يج���رى من نقا����ض وحوار يف  ب���ني ن���وع امل�شاوم���ة املتوخَّ
مة   طرائ���ق ال�شرتاء الأخرى املندرجة يف اإطار الف�شل اخلام�ض, انظ���ر التعليق ذا ال�شلة يف مقدِّ

هذا الف�شل.

امل���ادة 34  م���ن  ال�شل���ة  ذات  الأح���كام  اإىل  مرجعي���ة  اإحال���ة  الفق���رة )1(  يف  4- وَت���رُد 
املتعلق���ة باللتما����ض يف �شي���اق التفاو����ض التناف�ش���ي, ومنه���ا احلك���م ال���ذي يق�ش���ي ب�ش���رورة 
عل���ى  ���الع  )لالطِّ العاجل���ة.  احلاج���ة  ح���الت  يف  ما ع���دا  بال�ش���رتاء  م�شب���ق  اإ�شع���ار  ن�ش���ر 
مـــن  الق�سم الثـــاين  علـــى  التعليـــق  انظ���ر  امل�شبق���ة,  بالإ�شع���ارات  املتعلق���ة   الإر�ش���ادات 

الف�سل الثاين.(

ية الواردة  م تبليغ املعلوم���ات خالل املفاو�شات, لقواعد ال�شرِّ 5- وتخ�ش���ع الفقرة )2(, التي تنظِّ
يف املادة 24 من القانون النموذجي. وهذه الأحكام مماثلة لالأحكام التي تتناول طلب القرتاحات 
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, فاإنَّ للتعليق على الفقرة )10(  املق���رِتن بحوار, الواردة يف الفقرة )10( من املادة 49. ومن ث���مَّ
من املادة 49 وجاهته يف �شياق الفقرة )2( من املادة 51.

دي���ن اأو املقاولني, يف  6- وتن����ضُّ الفق���رة )3( على وج���وب اأْن تطلب اجله���ة امل�شرتية م���ن املورِّ
ف  نهاية املفاو�ش���ات, تقدمي اأف�شل عرو�شهم النهائية لختيار العر�ض الفائز ا�شتنادًا اإليها. وُتعرَّ
مها  لى والنهائية جلميع جوانب القرتاحات التي يقدِّ يغة الُف�شْ اأف�ش���ل العرو�ض النهائية باأنَّها ال�شِّ
د اأو مق���اِول. ولذل���ك ل ت�شدر يف اإطار طريق���ة ال�شرتاء هذه, �شاأنه���ا يف ذلك �شاأن طلب  كلُّ م���ورِّ
القرتاح���ات املق���رِتن بحوار, جمموعة واحدة من اأحكام و�شروط ال�ش���رتاء ُي�شتند اإليها يف تقييم 
ده اجلهة  مة. وينبغي تقدمي اأف�شل العرو�ض النهائية قبل حلول موعد حتدِّ العرو����ض النهائية املقدَّ
امل�شرتي���ة يف طلبه���ا لتل���ك العرو�ض. وهذه الأح���كام مماثلة لأحكام الفق���رة )11( من املادة 49, 
ول���ذا فاإنَّ للتعليق على الأحكام الأخـــرية وجاهته يف �شياق طريقة ال�شرتاء هذه. ولكفالة معاملة 
ي املعلومات ب�شاأن اإنهاء  دي���ن اأو املقاولني امل�شاركني على قدم امل�شاواة فيما يخ����ضُّ تلقِّ جمي���ع املورِّ
باع ممار�شة تتمثَّل  املفاو�ش���ات والوقت املتاح لهم لإعداد اأف�شل عرو�شهم النهائية, من الأف�شل اتِّ
دين اأو  يف توجي���ه طلب كتابي لتقدمي اأف�ش���ل العرو�ض النهائية واإبالغه يف اآٍن واحد اإىل جميع املورِّ

املقاولني امل�شاركني.

ه���ا تتيح املعاملة  7- وتعت���رب اللجن���ة مرحلة تقدمي اأف�ش���ل العرو�ض النهائي���ة مرحلة اأ�شا�شية لأنَّ
دين اأو املقاولني امل�شاركني. وت�شع تلك املرحلة حّدًا للمفاو�شات  فة واملت�شاوية والعادلة للمورِّ املُْن�شِ
ولق���درة اجلهة امل�شرتية على تعديل متطلَّباتها اأو اأحكام و�ش���روط ال�شرتاء؛ كما يتمُّ عندها و�شع 
دون واملقاول���ون يف �شيغتها النهائية. اأ�شف اإىل ذلك  جمي���ع الأحكام وال�شروط التي يعر�شها املورِّ
دين اأو املقاولني  اأنَّ من �شاأن ا�شرتاط توجيه طلبات لتقدمي اأف�شل العرو�ض النهائية اإىل جميع املورِّ
ق م���ن كل العرو�ض الفعلية التي  , التحقُّ ���ني يف املفاو�ش���ات اأْن يتيح اإمكانية الت�شجيل ومن ثمَّ املتبقِّ
م���ت للجه���ة امل�شرتية والتي ُيفرت����ض اأْن تكون اجله���ة امل�شرتية قد انتهت من النظ���ر فيها قبل  ُقدِّ
اختي���ار اأحدها وفق���ًا للفقرة )5( م���ن املادة 51. ولول تل���ك املرحلة لكانت ل���دى اجلهة امل�شرتية 
م معه العقد, دون �شفافية  د اأو املقاِول الذي ُترْبِ �شالحي���ة تقديرية زائدة عن احلدِّ يف اختيار املورِّ
الة. ى تقدمي اعرتا�شات فعَّ ق منها حتى يت�شنَّ ودون اإمكانية ت�شجيل جمريات العملية ومن ثمَّ التحقُّ

8- وحتظ���ر الفقرة )4( اإجراء مفاو�شات بع���د تقدمي اأف�شل العرو����ض النهائية, للمطابقة بني 
فة  التفاو����ض التناف�شي واملراح���ل املقابلة له يف طرائ���ق ال�شرتاء الأخرى, وكفال���ة املعاملة املُْن�شِ
دي���ن اأو املقاول���ني. وت�شتن���د ه���ذه الفق���رة اإىل اأح���كام مماثل���ة واردة  واملت�شاوي���ة والعادل���ة للمورِّ
يف الفقرة )12( من املادة 49, ولذا فاإنَّ للتعليق على هذه الفقرة من املادة 49 وجاهته يف �شياق 
لى بهذا ال�شاأن هي منع اجلهة امل�شرتية  الفقرة )4( من املادة 51. وترى اللجنة اأنَّ املمار�شة الُف�شْ
ة طلبات  م���ن امل�شي يف املفاو�شات بعد تقدمي اأف�شل العرو����ض النهائية, واحليلولة دون توجيه عدَّ
لتق���دمي تلك العرو�ض. وهذا موقف ثابت معربَّ عنه يف جميع اأحكام القانون النموذجي التي تن�ضُّ 

على مرحلة تقدمي اأف�شل العرو�ض النهائية.
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5- ال�سرتاء من م�سدر واحد

الو�شف العام والعتبارات الرئي�شية لل�شيا�شة العامة

1- بالنظ���ر اإىل الطاب���ع غ���ري التناف�ش���ي لال�ش���رتاء م���ن م�ش���در واح���د وال�ش���رتاط ال���وارد 
يف الفق���رة )2( من املادة 28 باأْن ت�شع���ى اجلهة امل�شرتية عندما تختار طريقة ال�شرتاء اإىل زيادة 
التناف����ض اإىل اأق�شى م���دى ممكن عملّي���ًا, فاإنَّ هذه الطريق���ة تعترب مبوجب القان���ون النموذجي 
امل���الذ الأخ���ري بعد ا�شتنفاد جميع البدائ���ل الأخرى. لذا يجب على اجله���ة امل�شرتية, عندما يكون 
م���ن املنا�شب ا�شتخدام طريقة بديلة لال�شرتاء من م�شدر واحد, مثل املناق�شة املحدودة اأو طلب 
عرو����ض الأ�شعار اأو التفاو�ض التناف�شي, اأن تختار طريقة ال�ش���رتاء التي َتْكُفُل احلدَّ الأق�شى من 
التناف����ض يف ظروف ال�شرتاء املعني. وه���ذا اأمر يكت�شي اأهمية بالغة يف ح���الت احلاجة العاجلة. 
د ما اإذا كان التفاو�ض التناف�شي,  ة اإىل ال�شيء مو�شوع ال�شرتاء هو الذي يحدِّ فمدى احلاجة املا�شَّ
وه���و اأف�شل م���ن ال�شرتاء من م�شدر واح���د لأنَّه يتي���ح التناف�ض اإىل حدٍّ ما, جمدي���ًا من الناحية 

العملية )انظر التعليق على �سروط ا�ستخدام التفاو�ص التناف�سي(.

2- وم���ن املُ�شلَّم به, ما عدا يف احلالت التي ُي�شتخَدم فيه���ا ال�شرتاء من م�شدر واحد من اأجل 
الع على املزيد ب�شاأنها انظر الفقرة )5( )ه(  تعزيز �شيا�شات اجتماعية-اقت�شادية معيَّنة )لالطِّ
م���ن املادة 30 والتعليق على هذه املـــادة(, اأنَّه يجوز للجهة امل�شرتية اأْن تتجنَّب ا�شتخدام ال�شرتاء 
م���ن م�شدر واح���د باللج���وء اإىل طرائ���ق اأو اأدوات بديل���ة اأو بالتخطيط ال�شليم لال�ش���رتاء. فعلى 
�شبي���ل املثال, يجوز للجهة امل�شرتية, يف حالت احلاجة العاجل���ة الق�شوى التي َتْعُقُب وقوع كوارث 
د اأو مق���اِول اأمرًا غري  )الفق���رة )5( )ب( من امل���ادة 30( حيث يكون التفاو�ض م���ع اأكرث من مورِّ
ممك���ن عملّيًا, اأْن تنظر يف ا�شتخدام طرائق ا�شرتاء ل ُي�شتخَدم فيها التفاو�ض, مثل طلب عرو�ض 
الأ�شع���ار ل�شرتاء اأ�شناف متاحة يف ال�شوق )انظر الفقرة )2( م���ن املادة 29 والتعليق على هذه 
املـــادة(. وم���ن �ش���اأن التفاقات الإطارية املغلقة الت���ي لي�ض فيها مرحلة تناُف�ض ثاني���ة اأْن تفي اأي�شًا 
مًة م�شبقًا يف �شوء وجود احتياجات  بالغر�ض يف حالت احلاجة العاجلة الق�شوى عندما تكون ُمرْبَ
دة وحمتمل���ة تن�شاأ دورّي���ًا اأو يف غ�شون فرتة زمني���ة معيَّنة. وميكن لالتفاق���ات الإطارية, يف  حم���دَّ
حال حت�شني م�شتوى التخطيط لال�شرتاء, اأْن تكون اأي�شًا بدياًل جمديًا لال�شرتاء من م�شدر واحد 
يف احل���الت امل�ش���ار اإليها يف الفق���رة )5( )ج( من املادة 30 )احلاجة اإىل اإم���دادات اإ�شافية من 
امل�ش���در نف�شه لأ�شباب تتعلَّق بتوحي���د املوا�شفات وحتقيق التواُف���ق(. )انظر كذلك التعليق على 

الف�سل ال�سابع ب�ساأن اإجراءات التفاقات الإطارية(.

�شروط ا�شتخدام ال�شرتاء من م�شدر واحد )الفقرة )5( من املادة 30(
د الفقرة )5( من املادة 30 �شروط ا�شتخدام ال�شرتاء من م�شدر واحد. وي�شري ال�شرط  1- حتدِّ
د اأو مقاِول واحد فقط قادر على توفري ال�شيء  الأول, الوارد يف الفقرة الفرعية )اأ(, اإىل وجود مورِّ
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د اأو املقاِول حقوق���ًا ح�شرية يف ذلك ال�شيء اأو لأ�شباب  ا لأنَّ لدى ذلك املورِّ مو�ش���وع ال�ش���رتاء, اإمَّ
رًا مو�شوعّيًا ل�شتخدام ال�شرتاء من  د هذه ال�شفة احل�شرية. وميكن اعتبار ذلك مربِّ اأخ���رى توؤكِّ
م�شدر واح���د �شريطة ا�شتيفاء قواعد القانون النموذجي ب�ش���اأن و�شف ال�شيء مو�شوع ال�شرتاء. 
وحتظ���ر ه���ذه القواع���د, ال���واردة يف املادة 10 م���ن القانون النموذج���ي, على اجله���ة امل�شرتية اأْن 
ت�ش���وغ و�شف ال�شيء مو�شوع ال�شرتاء على نحٍو يح�شر ال�ش���وق املعنيَّة ح�شرًا مفتعاًل يف م�شدر 
واح���د. وينبغي الت�شجي���ع, حيثما توجد خماطر اأو ممار�شات قد تف�ش���ي اإىل �شياغة هذا الو�شف 
���ق, على ا�شتخدام اأو�ش���اف وظيفية )موا�شفات الأداء/النواجت(. وع���الوًة على ذلك ينبغي  ال�شيِّ
ة, الرقابة املنتظمة على ا�شتخدام اجلهات  للدولة امل�شرتعة اأْن َتْكُفَل, من خالل ال�شلطات املخت�شَّ
امل�شرتية فيها طريقة ال�شرتاء من م�شدر واحد ا�شتنادًا اإىل ال�شبب املذكور, لأنَّ اإ�شاءة ا�شتخدام 
ع على الحتكار والف�شاد �شواء عن ق�شد اأو غري ق�شد. )انظر التعليق  هذه الطريقة ميكن اأْن ت�شجِّ
علـــى املـــادة 10, ل �شيما فيما يتعلَّ���ق با�شتخدام العالم���ات التجارية والأ�شم���اء التجارية وبراءات 

الخرتاع وما اإىل ذلك(.

2- ويف ظ���لِّ هذه الظروف, ينبغي اأْن ُيعترب ا�شرتاع �شرط الإ�شع���ار العلني امل�شبق بال�شرتاء من 
م�ش���در واح���د )الوارد يف الفق���رة )5( من املادة 34 م���ن القانون النموذجي( �شمان���ًة اأ�شا�شية. 
ز  ا يعزِّ د اأو مق���اِول ح�ش���ري, ممَّ فه���و يخت���رب مدى �شح���ة افرتا����ض اجلهة امل�شرتي���ة وجوَد م���ورِّ
دين اأو  عن�ش���رْي ال�شفافي���ة وامل�شاءلة يف هذا اجلانب من عملي���ة ال�شرتاء. فاإذا تبنيَّ وج���ود مورِّ
ر اللجوء اإىل ال�شرتاء من م�شدر واحد,  لني, انتفى م���ربِّ مقاول���ني اآخرين, �شريطة اأْن يكونوا موؤهَّ
لى اأخرى, ينبغ���ي اأْن تربزها  ة ممار�ش���ة ُف�شْ ا يقت�ش���ي ا�شتخ���دام طريقة ا�ش���رتاء اأخرى. وثمَّ ممَّ
القواع���د اأو الإر�ش���ادات ال�شادرة عن جهاز ال�شرتاء العمومي اأو عن هيئة اأخرى, األ وهي ت�شجيع 
اجلهات امل�شرتية على التخطيط لعمليات ال�شرتاء املقبلة وا�شت�شدار ما يلزم من رخ�ض, لإف�شاح 
املج���ال اأمام التناف�ض يف تلك العملي���ات املقبلة وتفادي اللجوء دومنا داٍع اإىل ال�شرتاء من م�شدر 
واح���د. وينطب���ق هذا الأمر بوج���ه خا�ض على ا�ش���رتاء املنتج���ات امل�شمولة بحماية حق���وق امللكية 

الفكرية, وقطع الغيار, التي جرت العادة على ا�شرتائها من م�شدر واحد.

3- وهن���اك تداُخ���ل اإىل حدٍّ ما بني ال�شرط الثاين, الوارد يف الفق���رة الفرعية )ب(, الذي ي�شري 
اإىل احلاج���ة العاجلة الق�شوى عقب وق���وع كارثة, و�شرط ا�شتخدام التفاو����ض التناف�شي يف حالة 
ال�شتعج���ال ب�شب���ب كارث���ة )الفق���رة )4( )ب( من امل���ادة 30(. وَيْكُم���ُن الخت���الف يف م�شتوى 
ال�شتعج���ال. فلتربير اللجوء اإىل ال�شرتاء من م�شدر واح���د, يتعنيَّ اأْن َتْبلغ حالة احلاجة العاجلة 
د اأو مقاِول واحد اأمرًا غري ممكن  اأق�ش���ى مداها بحيث ي�شبح اإجراء مفاو�شات م���ع اأكرث من مورِّ
عملّي���ًا. وعل���ى �شبيل املثال, قد تن�ش���اأ عقب وقوع كارثة ما حاجة فوري���ة اإىل مياه نظيفة واإمدادات 
���ا احلاجة اإىل مالجئ �شبه دائمة, التي قد تن�شاأ اأي�شًا ع���ن الكارثة نف�شها, فقد ل تكون  طبي���ة؛ اأمَّ
عل���ى هذا امل�شتوى من ال�شتعجال. وكما هو احلال يف التفاو�ض التناف�شي, فاإنَّ �شرورة ربط نطاق 
ال�ش���رتاء بوج���ود حاجة عاجلة ق�شوى حت���دُّ من مقدار الأ�شياء التي ميك���ن ا�شرتاوؤها با�شتخدام 
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طريق���ة ال�شرتاء ه���ذه. اإْذ ينبغ���ي اأْن تقت�شر الكمية امل�ش���رتاة بوا�شطة اإج���راءات الطوارئ على 
الحتياجات النا�شئة عن حالة الطوارئ املعنيَّة.

4- وت�ش���ري الفق���رة الفرعية )ج( اإىل احلاجة اإىل توحيد املوا�شف���ات اأو اإىل التواُفق مع ال�شلع اأو 
رًا ل�شتخدام ال�شرتاء من م�شدٍر  ات اأو التكنولوجيا اأو اخلدمات املوجودة, باعتبارها م���ربِّ املع���دَّ
واح���ٍد. ويتعنيَّ اأْن يكون هذا ال�شتخدام اأمرًا ا�شتثنائّيًا بكل ما يف الكلمة من معنى, واإلَّ فقد ُتدرج 
احتياج���ات ناجت���ة يف واقع الأمر عن �شوء تخطيط ال�شرتاء من جانب اجلهة امل�شرتية. وبناًء على 

ذلك, ينبغي اأْن يكون ال�شرتاء يف هذه احلالت حمدودًا كمّيًا وزمنّيًا كذلك.

ر الفقرة الفرعية )د( اللجوء اإىل ال�شرتاء م���ن م�شدر واحد حلماية امل�شالح الأمنية  5- وت���ربِّ
الأ�شا�شي���ة للدولة. ويتناول ه���ذا احلكم على وجه اخل�شو�ض عمليات ال�شرتاء التي ُت�شتخَدم فيها 
ية عندما تخل�ض اجلهة امل�شرتية اإىل اأنَّ املعلومات املعنيَّة لن تتمتَّع مب�شتوى احلماية  معلومات �شرِّ
ال���كايف يف حال ا�شتخدام اأيِّ طريقة ا�شرتاء اأخرى, مبا يف ذل���ك طريقة ا�شرتاء ا�شتثنائية اأخرى 
الع على اإر�شادات ب�ش���اأن اأحكام القانون النموذجي املتعلقة  م���ن قبيل التفاو�ض التناف�شي. )لالطِّ
ية, انظر املناق�شة املتعلقة بهذا النوع من املعلومات  بعملي���ات ال�شرتاء املنطوية على معلوم���ات �شرِّ

ل والتعليق على املادتني 2 و24(. مة الف�شل الأوَّ ل من هذا الدليل, ويف مقدِّ يف اجلزء الأوَّ

6- واأُْدرَجت الفقرة الفرعية )ه( لل�شماح با�شتخدام ال�شرتاء من م�شدر واحد تنفيذًا ل�شيا�شات 
اجتماعية-اقت�شادي���ة للدول���ة امل�شرتع���ة املعنيَّة. وَيرُد تعري���ف عبارة "ال�شيا�ش���ات الجتماعية-
القت�شادي���ة" يف الفقرة )ي( م���ن املادة 2, بالإ�شارة بوج���ه خا�ض اإىل اأنَّ تل���ك ال�شيا�شات متثِّل 
اأهداف���ًا معلن���ًة يف اإطار ال�شيا�شة العامة لتلك الدولة كما َي���رُد ذكرها يف لوائح ال�شرتاء اأو اأحكام 
ح التعليق على  د �شيا�شة قد تودُّ جهة م�شرتية بعينها انتهاجها. ويو�شِّ قانونية اأخرى لديها, ل جمرَّ
ق بها �شيا�شات من هذا القبيل يف  التعريف املذكور وعلى املواد من 8 اإىل 11 الكيفية التي قد ُتطبَّ

عمليات ال�شرتاء.

يغ���ت الفق���رة الفرعية )ه( بهدف توف���ري �شمان���ات َتْكُفُل عدم ال�شم���اح با�شتخدام  7- وق���د �شِ
ال�ش���رتاء من م�ش���در واحد اإلَّ يف حالت ا�شتثنائي���ة حمدودة جّدًا. فال ُي�شمح ب���ه اإلَّ اإذا مل يكن 
د اأو مقاِول اآخر تنفيُذ تلك ال�شيا�شات. وينبغ���ي تف�شري هذه الفقرة الفرعية باملعنى  بو�ش���ع اأيِّ م���ورِّ
���ة اأ�شباب اأخرى.  ���ق جّدًا م���ن اأجل عدم ال�شم���اح با�شتخدام ال�شرتاء م���ن م�شدر واحد لأيَّ ال�شيِّ
ح يف التعليق الـــوارد اأدناه  وم���ن �شاأن ا�ش���رتاط الإ�شعار العلني امل�شب���ق بال�شرتاء )كما ه���و مو�شَّ
علـــى اللتما�ص يف �سياق ال�سرتاء مـــن م�سدر واحد( وال�شرتاط الإ�شايف باإف�شاح املجال لإبداء 
ر  تعليق���ات اأْن ي�شمحا باختبار مدى �شحة ما تذهب اإليه اجله���ة امل�شرتية من اأنَّ ظروفًا معيَّنة تربِّ
���م بتف�شيل مرحلَة  ا�شتخ���دام ال�ش���رتاء من م�ش���در واحد. ورغ���م اأنَّ القان���ون النموذجي ل ينظِّ
يها, فاإنَّه ينبغي للجهة امل�شرتية, لكي تتيح فر�شًة حقيقيًة لإبداء التعليقات,  التما�ض التعليقات وتلقِّ
اأْن ت�شم���ح مبهلٍة كافية ب���ني تاريخ ن�شر الإ�شعار العلني بال�شرتاء وموع���د بدء اإجراءات ال�شرتاء. 
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م  ع منها اأْن تقدِّ ى اجلهة امل�شرتية تعليق���اٍت من اأيِّ فرد من اأفراد عامة اجلمه���ور, وُيتوقَّ وق���د تتلقَّ
اإي�شاح���ات به���ذا ال�شاأن. وينبغ���ي للوائح اأو القواع���د اأو الإر�شادات ال�شادرة ع���ن جهاز ال�شرتاء 
م مبزي���ٍد من التف�شيل اجلوانب الأخرى من هذه  العموم���ي اأو هيئ���ة اأخرى ب�شاأن ال�شرتاء اأْن تنظِّ
الأحكام, وعلى اخل�شو�ض اجلهات التي ينبغي التما�ض التعليقات منها حتديدًا )املجتمعات املحلية 
ع الإ�شعار  لبية منها. وينبغي اأْن ي�شجِّ اه من تعليقات, خ�شو�شا ال�شَّ مث���اًل( واأغرا�ض اأو اآثار م���ا تتلقَّ
د اأو مقاِول واحد فقط,  بوج���ه خا�ض على اإبداء تعليقات فيما يتعلَّ���ق مب�شاألة ما اإذا كان هناك مورِّ

. د اأو مقاِول معنيَّ لتفادي اإ�شاءة ا�شتعمال هذا النوع من ال�شرتاء من م�شدر واحد ل�شالح مورِّ

8- وكقاعدٍة عامة, ل يقت�شي القانون النموذجي احل�شول على موافقة جهة معيَّنة من اأجل اللجوء 
هج مع قرار اللجنة بعدم مطالبة اجلهة امل�شرتية,  اإىل ال�ش���رتاء من م�شدر واحد. ويتَّ�شق هذا النَّ
كقاع���دٍة عام���ة اأي�ش���ًا, باحل�شول على موافق���ة جهة اأخرى عل���ى اخلطوات الت���ي تتَّخُذها اجلهة 
ل من هذا الدليل(.  امل�شرتي���ة )انظر التعليق اخلا�ض مبو�شوع "الدعم املوؤ�س�سي" يف اجل���زء الأوَّ
, كتدبري ا�شتثنائي ومن اأجل التاأكيد على اأنَّ ا�شتخدام ال�شرتاء من  اإلَّ اأنَّ ال���دول امل�شرتعة قد تودُّ
م�ش���در واحد هو اأم���ر ا�شتثنائي جّدًا مبوجب ال�شروط املذكورة يف الفق���رة الفرعية )ه(, الن�ضَّ 
يف قوانينه���ا عل���ى اآلية موافقة م�شبقة. وتقرُّ اللجنة باأنَّ هذه ال�شمان���ة قد تكون �شربًا من الوهم. 
فق���د تزداد اإمكانية حدوث ف�شاد باللج���وء اإىل �شلطة اأعلى للح�شول على املوافقة عند ال�شعي اإىل 
ال�شرتاء من م�شدر واحد يف ظروف غري منا�شبة. اأ�شف اإىل ذلك اأنَّ طلب املوافقة على ال�شرتاء 
ر للوقت وامل���ال عندما ُيلتم����ض الإذن با�شتخدام  م���ن م�شدر واحد ق���د يف�شي اإىل هدر غ���ري مربَّ

طريقة ال�شرتاء هذه يف ظروف منا�شبة متامًا.

ح اأْن تن�شاأ  9- ومثلما هو احلال يف التفاو�ض التناف�شي, قد ترى الدول امل�شرتعة اأنَّ من غري املرجَّ
ر ا�شتخدام ال�شرتاء من م�شدر واحد, ومن ثمَّ تخل�ض اإىل اأنَّ من  يف ُنُظِمه���ا الراهنة ظروف تربِّ
غ���ري ال�ش���روري اإدراج جميع ال�ش���روط يف قانونها الداخل���ي. كما قد تودُّ ال���دول امل�شرتعة فر�ض 
�شروط اإ�شافية ب�شاأن ا�شتخدام ال�شرتاء من م�شدر واحد, مثل ال�شروط التي ُتناَق�ض يف التعليق 

على التفاو�ص التناف�سي.

اللتما�ض يف �شياق ال�شرتاء من م�شدر واحد )الفقرات )4( و)5( و)6( من املادة 34(

���م الفقرة )4( من املادة 34 اللتما�ض يف �شياق ال�ش���رتاء من م�شدر واحد. واللتما�ض  1- تنظِّ
املبا�شر �شمة مالزمة لطريقة ال�شرتاء هذه. وتلتم�ض اجلهة امل�شرتية يف هذه الطريقة اقرتاحًا اأو 
الع على العتبارات العامة  ده اجلهة امل�شرتية. )لالطِّ د اأو مقاِول واحد حتدِّ عر����ض اأ�شعار من مورِّ
الع  املتعلق���ة بالطابع ال�شتثنائي ل�شتخدام اللتما�ض املبا�ش���ر مبوجب القانون النموذجي )ولالطِّ
عل���ى �ش���رح مل�شطل���ح "اللتما�ض الع���ام غري املح���دود"(, انظر التعلي���ق عل���ى الق�سم الثاين من 

الف�سل الثاين(.
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2- وتقرتن الفقرة )4( من املادة 34 مبا َيرُد يف الفقرة )5( من املادة نف�شها من ا�شرتاط ن�شر 
اإ�شع���ار م�شبق بال�شرتاء. ويتعنيَّ اأْن ُيذكر يف ذلك الإ�شعار امل�شبق على وجه اخل�شو�ض اأنَّ طريقة 
�ض لالأحكام وال�شروط الرئي�شية  ال�ش���رتاء من م�شدر واحد �شُت�شتخَدم, واأْن ُيدَرج فيه اأي�شًا ملخَّ
لعق���د ال�شرتاء املُزمع اإبرامه. ويعترب ن�شر هذا الإ�شعار من اأهم تدابري الرقابة العمومية. وميكن 
ر اأْن يعرت����ض, على اأ�شا�ض املعلومات املن�شورة, على ا�شتخدام ال�شرتاء  د اأو مقاِول مت�شرِّ لأيِّ م���ورِّ
م���ن م�شدر واحد عندما ُتت���اح طريقة ا�شرتاء تناف�شي���ة تنا�شب ظروف عملي���ة ال�شرتاء املعنيَّة. 
رة  وله���ذه ال�شمان���ة اأهمية بالغة يف �شياق طريق���ة ال�شرتاء هذه, التي تعت���رب ا�شتثنائية وغري مربَّ

اإلَّ يف احلالت املحدودة للغاية املن�شو�ض عليها يف الفقرة )5( من املادة 30.

3- ول ُتل���َزم اجله���ة امل�شرتية بن�شر الإ�شعار امل�شب���ق عند ا�شتخدام ال�ش���رتاء من م�شدر واحد 
يف ح���الت احلاجة العاجلة الق�شوى التي َتْعُقُب وق���وع كوارث )الفقرة )5( )ب( من املادة 30(, 
ر ن�شره مع ذلك. وه���ذا ال�شتثناء وارد يف الفقرة )6( م���ن املادة 34. ويف احلالت  ه���ا قد تقرِّ لكنَّ
ر اللج���وء اإىل ال�شرتاء من م�شدر واحد, تكون القاعدة املبدئية العامة هي ن�شر  الأخ���رى التي تربِّ
قة مبوجب قانون الدول���ة امل�شرتعة لأ�شباب  اإ�شع���ار م�شبق بال�ش���رتاء, رهنًا باأيِّ ا�شتثن���اءات مطبَّ
ي���ة اأي�شًا يف عملي���ة ا�شرتاء من  ي���ة. فعل���ى �شبيل املثال, ق���د ُت�شتخ���دم معلومات �شرِّ تتعلَّ���ق بال�شرِّ
اأج���ل حماية امل�شالح الأمني���ة الأ�شا�شية للدولة؛ ويج���وز يف هذه احلالة اأْن ُي���وؤَْذن للجهة امل�شرتية 
اأو ُتل���َزم )مبقت�ش���ى لوائ���ح ال�ش���رتاء اأو اأح���كام قانوني���ة اأخ���رى للدول���ة امل�شرتعة( بع���دم ن�شر 
���ة. وقد ُتط���رح هذه امل�شاألة على وج���ه اخل�شو�ض  اأيِّ اإ�شع���ار علن���ي ب�ش���اأن عملي���ة ال�شرتاء املعنيَّ
عندم���ا ُي�شتخَدم ال�ش���رتاء من م�شدر واحد حلماي���ة امل�شالح الأمنية الأ�شا�شي���ة للدولة مبوجب 
الع عل���ى اإر�ش���ادات ب�شاأن اأح���كام القان���ون النموذجي  الفق���رة )5( )د( م���ن امل���ادة 30. )لالطِّ
ي���ة, انظر مناق�ش���ة املعلومات  ي���ة وبال�ش���رتاء ال���ذي ُت�شتخ���دم فيه معلوم���ات �شرِّ املتعلق���ة بال�شرِّ
مـــة الف�ســـل الأوَّل ويف التعليق على ل من هذا الدلي���ل, ويف مقدِّ ي���ة ال���واردة يف اجل���زء الأوَّ  ال�شرِّ

املادتني 2 و24(.

مـــة الف�سل الرابـــع اإر�ش���ادات اإ�شافي���ة ب�ش���اأن ا�شتخدام الإ�شع���ارات امل�شبقة  4- وَت���رُد يف مقدِّ
دين اأو املقاولني الذين  مبوجب الفقرتني )5( و)6( من املادة 34 وب�شاأن الختيار املو�شوعي للمورِّ
�شي�شارك���ون يف عملية ال�ش���رتاء. ولبع�ض امل�شائل املثارة يف ذلك املو�ش���ع وجاهتها اأي�شًا يف �شياق 

ال�شرتاء من م�شدر واحد.

الإجراءات املتعلقة بال�شرتاء من م�شدر واحد )املادة 52(

���د  1- َت���رُد يف امل���ادة 52 الإج���راءات الب�شيط���ة ن�شبّي���ًا لال�ش���رتاء م���ن م�ش���در واح���د. وجت�شِّ
هذه الإج���راءات الب�شيط���ة الطبيع���َة املرن���ة للغاي���ة لطريق���ة ال�شرتاء م���ن م�شدر واح���د, التي 
���ا يجعل من الإج���راء تفاو�شًا على العق���د يف واقع الأمر  د اأو مق���اِول واحد, ممَّ ي�ش���ارك فيه���ا مورِّ
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ه���ا طريقة ل تندرج �شمن النط���اق العام للقانون النموذجي(. ول ُتثار اأثناء اإجراءات  )ولذلك فاإنَّ
دي���ن اأو املقاولني يف  ف���ة واملت�شاوية والعادلة للمورِّ ال�ش���رتاء هذه م�شائ���ُل التناف�ض واملعاملة املُْن�شِ
 اإجراءات ال�شرتاء, مع اأنَّ لهذه امل�شائل اأهميًة يف مرحلة البتِّ يف ا�شتخدام طريقة ال�شرتاء هذه 

من عدمه.

2- وَت���رُد يف الأح���كام اإحال���ة مرجعي���ة اإىل ا�شرتاط ن�ش���ر اإ�شع���ار م�شبق بال�ش���رتاء وال�شتثناء 
منه مبوج���ب امل���ادة 34, كما ُيذك���ر يف التعليـــق علـــى اللتما�ـــص يف �سيـــاق ال�سرتاء مـــن م�سدر 
ن الأح���كام �شرط اإجراء مفاو�ش���ات ما مل يكن ذلك غري ممك���ن عملّيًا ب�شبب  واحـــد. كم���ا تت�شمَّ
���ة, مثل حالت احلاج���ة العاجلة الق�شوى. وق���د اأُدرج هذا ال�شرط  ظ���روف عملية ال�شرتاء املعنيَّ
لتمكني اجلهة امل�شرتية من اأْن جُتري مفاو�شات واأْن تطلب, ح�شب الإمكان والقت�شاء, بيانات عن 

الأ�شواق اأو اإي�شاحات عن التكاليف تفاديًا لأيِّ اأ�شعار غري معقولة.

ل عموم���ًا على ال�شرتاء من م�شدر واح���د, مبا يف ذلك اللتزام  ���ق اأح���كام الف�شل الأوَّ 3- وُتطبَّ
د اأو املقاِول الوحيد من موا�شل���ة امل�شاركة يف اإجراءات ال�شرتاء  مبوجب امل���ادة 21 با�شتبعاد املورِّ
فة اأو ب�شبب ت�ش���اُرب امل�شالح, وهو  ة تناف�شي���ة غري ُمْن�شِ ب�شب���ب تقدميه اإغ���راءات اأو متتُّعه مبزيَّ
ي اإىل اإلغاء عملية ال�شرتاء. لذا فاإنَّ للق�شاي���ا مو�شوع املناق�شة يف التعليق على  ا�شتبع���اد قد ي���وؤدِّ
املادتـــني 19 و21 وجاهته���ا اأي�شًا يف �شياق ال�شرتاء من م�شدر واح���د. واإ�شافًة اإىل ا�شرتاط ن�شر 
اإ�شعار م�شبق بال�شرتاء, الذي ُيناَق�ض يف التعليق الوارد اأعاله على اللتما�ص يف �سياق ال�سرتاء 
مـــن م�ســـدر واحد, ينطبق ع���دد من الأحكام الأخرى من القان���ون النموذجي الرامية اإىل حتقيق 
ال�شفافية يف اإجراءات ال�شرتاء, مثل املادة 23 ب�شاأن ن�شر اإ�شعارات علنية باإر�شاء عقود ال�شرتاء, 
رات ا�شتخدام  واملادة 25 ب�شاأن م�شك �شجالت م�شتندية �شاملة لإجراءات ال�شرتاء, ُتدَرج فيها مربِّ
, ينبغي األَّ ُي�شت���دلَّ من اقت�شاب املادة 52 عل���ى اأنَّ القانون  ال�ش���رتاء من م�شدر واح���د. ومن ثمَّ
م معظم اإجراءات ال�شرتاء من م�شدر واح���د. اإْذ يجب تنفيذ هذه الإجراءات  النموذج���ي ل ينظِّ
وا�شتخدامه���ا مبراعاة جميع الأحكام املنطبقة من القانون النموذجي ومن لوائح ال�شرتاء و�شائر 

الأحكام القانونية املنطبقة يف الدولة امل�شرتعة.



الف�سل ال�ساد�ص- املناق�سات الإلكرتونية

مة األف- مقدِّ

�ص 1- ملخَّ

1- املناق�ش����ة الإلكرتوني����ة, بح�ش����ب تعريفها ال����وارد يف الفق����رة )ف( من املادة 2 م����ن القانون 
النموذجي, هي اأ�شلوب �ش����راء اآين بوا�شطة الت�شال احلا�شوبي املبا�شر ت�شتخدمه اجلهة امل�شرتية 
مو العطاءات"( عطاءات  دون اأو املقاولون )"مقدِّ م فيها امل����ورِّ م الفائز, ويقدِّ لختي����ار العر�ض املقدَّ
دة, وتقيَّم فيها تلك العطاءات اآلّيًا با�شتخدام ُنُظم تكنولوجيا  �شة تعاقبّيًا اأثناء فرتة زمنية حمدَّ خمفَّ
�ش����ة تعاُقبّيًا" الوارد يف  د العطاء الفائز. وي�ش����ري م�شطلح "عطاءات خمفَّ املعلوم����ات, اإىل اأْن يح����دَّ
مة للجهة  التعري����ف, اإىل تخفي�شات متعاِقبة يف ال�شعر اأو اإىل حت�شينات يف العرو�ض الإجمالية املقدَّ
, فه����و ميثِّل ا�شتثناًء من القاع����دة العامة التي ين�ضُّ عليه����ا القانون النموذجي,  امل�شرتي����ة. ومن ثمَّ

د اأو املقاِول فر�شًة واحدًة لتقدمي اأ�شعاره تلبيًة للدعوة اإىل تقدمي العرو�ض. وهي اأنَّ للمورِّ

ًل,  2- وق���د لوح���ظ ما قد تنطوي عليه املناق�ش���ات الإلكرتونية من فوائد عدي���دة. اإْذ ميكنها, اأوَّ
مي العطاءات عن طريق  اأْن تزي���د من املردود املايل من خالل اإجراء مناف�شات متعاِقب���ة بني مقدِّ
معامالت تفاعلية واآنيَّة. كما اأنَّ ا�شتخدام الإنرتنت باعتباره و�شيلًة لإجراء املناق�شات الإلكرتونية 
���ع عل���ى تو�شيع نط���اق امل�شاركة ومن ثمَّ زي���ادة التناف����ض. ثانيًا, ميك���ن اأْن تقلِّ�ض  ميك���ن اأْن ي�شجِّ
املناق�ش���ات الإلكرتوني���ة ما يلزم من وقت وتكالي���ف اإدارية ل�شرتاء ال�شل���ع الب�شيطة اجلاهزة يف 
ز اإمكانية تتبُّع الإجراءات  دة. ثالثًا, ميكن للمناق�شات الإلكرتونية اأْن تعزِّ ال�ش���وق واخلدمات املوحَّ
الداخلي���ة يف عملي���ة ال�شرتاء, بالنظ���ر اإىل ت�شجيل املعلوم���ات املتعلقة بالنتائ���ج املتعاِقبة لتقييم 
العط���اءات يف كلِّ مرحل���ة من مراح���ل املناق�شة, وت�شجي���ل نتيجتها النهائي���ة, واإتاحة جميع هذه 
ز ال�شفافية حيث  املعلوم���ات اآنّيًا للجهة امل�شرتي���ة. ومن �شاأن املناق�شات الإلكرتونية اأي�ش���ًا اأْن تعزِّ
مي العطاءات اآنّيًا عل���ى و�شعه يف املناق�شة املعنيَّة؛ وت�شبح املراحل  يت���مُّ اإطالع كل واحد من مقدِّ
مي العطاءات على الفور ويف اآٍن واحد.  الت���ي تبلغها املناق�شة وكذلك نتائجه���ا معروفًة جلميع مقدِّ
رابع���ًا, من �شاأن حتقيق مزيد من ال�شفافي���ة واإ�شفاء طابع اآيل كلِّي على عمليات التقييم للحدِّ من 

ل الب�شري امل�شاعدُة على منع ال�شطط والف�شاد. التدخُّ

3- واإق���رارًا به���ذه الفوائد املحتمل���ة للمناق�ش���ات الإلكرتونية, يجي���ز القان���ون النموذجي هذه 
ى ا�شتخدامها يف الظروف املنا�شبة,  املناق�ش���ات على اأ�شا�ض ال�شروط الواردة يف امل���ادة 31 ليت�شنَّ
هج  �شاق���ًا مع النَّ ن���ة يف املواد م���ن 53 اإىل 57. وجتيز اللجنة, اتِّ ورهن���ًا باملتطلَّب���ات الإجرائية املبيَّ
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ال���ذي اأخ���ذت ب���ه يف جميع طرائ���ق ال�ش���رتاء املن�شو�ض عليه���ا يف القان���ون النموذج���ي, اإجراء 
املناق�ش���ات يف جمي���ع عمليات ا�شرتاء ال�شل���ع اأو الإن�شاءات اأو اخلدمات. ولئ���ن كانت املناق�شات 
الإلكرتونية �شائعَة ال�شتخ���دام يف ا�شرتاء ال�شلع, كا�شرتاء اللوازم املكتبية, فاإنَّها ُت�شتخَدم اأي�شًا, 
 يف املمار�ش���ة العملي���ة, ل�شرتاء اخلدم���ات الب�شيطة, كا�ش���رتاء �شاعات عمل فني���ني معتمدين يف 

. �ض معنيَّ تخ�شُّ

ل التطوُّر  4- وق���د �َشِهَد ا�شتخ���دام املناق�ش���ات الإلكرتونية تزاُي���دًا يف ال�شنوات الأخ���رية. و�شهَّ
احلا�شل يف تكنولوجيا الت�شال ا�شتخدام هذه املناق�شات بتخفي�شها تكاليف املعامالت تخفي�شًا 
م���ي العطاءات لأنَّها جُت���رى افرتا�شّيًا ل بح�شور  �شدي���دًا, وباإتاحتها ع���دم الك�شف عن هويَّة مقدِّ
ال�شخ����ض املعني. لهذا ال�شبب, ل ي�شمح القانون النموذجي اإلَّ باملناق�شات التي جُترى بالت�شال 
مي  ن من عدم الك�ش���ف عن هويَّة مقدِّ احلا�شوب���ي املبا�ش���ر وامل�شتملة على عملي���ات تقييم اآلية متكِّ
ية الإجراءات وم���ن تتبُّعها. ومع ذلك, قد يبق���ى خطر التواطوؤ  العط���اءات ومن احلف���اظ على �شرِّ
قائم���ًا حتى يف املناق�ش���ات الإلكرتوني���ة وخ�شو�شًا عندم���ا تعترب مرحلة من املراح���ل يف طرائق 
لية خارج نطاق الت�شال احلا�شوبي  ا�شرتاء اأخرى اأو عندما ي�شبقها فح�ض اأو تقييم للعطاءات الأوَّ
املبا�شر. وُتناَق�ض الإجراءات مبزيد من التف�شيل يف التعليق على املواد يف الف�شل ال�شاد�ض نف�شه.

ذ عمومًا يف اإطار اعتماد  5- ويتطلَّ���ب اعتماد نظام للمناق�شة الإلكرتونية ا�شتثم���ارًا كبريًا, وُينفَّ
دة  نظام لال�شرتاء الإلكرتوين. وينبغي النظر يف املناق�شة الواردة يف الق�شم املعنون "امل�سائل املحدَّ
ل من هذا الدليل  النا�سئـــة عـــن اتِّباع طريقة ال�سرتاء الإلكرتوين وا�ستخدامهـــا" يف اجلزء الأوَّ

على �شوء التعليق على الف�شل ال�شاد�ض.

2- ال�سرتاع: اعتبارات ال�سيا�سة العامة

ه���ج املعتم���د لدى اللجنة ه���و التهيئة ل�شتخ���دام املناق�شات الإلكرتونية م���ن اأجل اختيار  6- النَّ
العط���اء الفائ���ز. ولئ���ن كانت هن���اك مناذج اأخ���رى ُيج���رى فيها فح����ض و/اأو تقيي���م اإ�شايف بعد 
املناق�ش���ة, فاإنَّ القان���ون النموذجي ي�شرتط اأْن تكون املناق�شة يف ح���دِّ ذاتها املرحلة الأخرية من 
اإج���راءات ال�شرتاء التي يجري فيها اختيار الفائز, واأْن َتِرَد ال�شروط والأحكام الفائزة يف العقد. 
طط, ويراعى في���ه احلظر العام يف القانون  وُيعت���رب نهج اللجنة الأك���رَث �شفافيًة والأقلَّ عر�شًة لل�شَّ

د اأو املقاِول الفائز. ته على اإجراء مفاو�شات عقب اختيار املورِّ النموذجي برمَّ

ا كطريق���ة ا�شرتاء  7- وميك���ن اإج���راء املناق�ش���ة الإلكرتوني���ة مبقت�ش���ى القانون النموذج���ي اإمَّ
)"مناق�شة اإلكرتوني���ة قائمة بذاتها"(, اأو كمرحلة نهائية ت�شب���ق اإر�شاء عقد ال�شرتاء يف طرائق 
ا�ش���رتاء اأخرى )اأو مبوجب اتفاقات اإطارية تنطوي على مرحل���ة ثانية من التناف�ض, اأو "املناق�شة 
الإلكرتوني���ة باعتبارها مرحلٍة من املراحل"(, ح�شب مقت�ش���ى احلال. ويتطلَّب هذان النوعان من 
املناق�شات الإلكرتونية اأحكامًا خمتلفة اإىل حدٍّ ما؛ وقد تختار الدول امل�شرتعة اأْن تن�ضَّ يف قوانينها 
ْيَغت الأحكام  عل���ى كال النوعني من املناق�شات الإلكرتونية, اأو على نوٍع واحٍد منهما فقط. وقد �شِ
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الواردة يف الف�شل ال�شاد�ض بحيث ت�شمح بالأخذ باأيِّ واحد من اخليارين من دون اإدخال تعديالت 
كبرية على �شياغة اأحكام القانون النموذجي.

ا يعني اأنَّه ميكن للجهة  ع املناق�شات الإلكرتونية بطبيعتها على الرتكيز على ال�شعر, ممَّ 8- وت�شجِّ
دة  امل�شرتي���ة اأْن ت�شتفي���د م���ن التناف�ض الكبري على الأ�شع���ار فيما يخ�ضُّ ال�شل���ع اأو اخلدمات املوحَّ
ًة اأو تكون ال�شلع  واجلاه���زة. وتدلُّ التجربة على اأنَّه عندما تك���ون العتبارات املتعلقة بالنوعية هامَّ
د فعالية عملية ال�شرتاء اأكرب,  دة, تكون الأخطار التي تهدِّ اأو اخلدم���ات املراد ا�شرتاوؤها غري موحَّ
ة من النوعية  ي يف املقابل اإىل تخفي�شات يف عنا�ش���ر متغريِّ لأنَّ التخفي�ش���ات يف الأ�شع���ار قد ت���وؤدِّ
)مثل امل���واد امل�شتخدمة يف ال�شن���ع(. ومن ال�شواغل امللحوظة التي يثريه���ا ا�شتخدام املناق�شات 
الإلكرتوني���ة �شهول���ُة ا�شتخدامه���ا الن�شبي���ة م���ن املنظ���ور الإداري, فما اأْن ُتقام النُُّظ���م التي تتيح 
ا�شتخدامه���ا حتى ي�شبح م���ن املمكن الإفراط يف ا�شتخدامه���ا اأو ا�شتخدامها يف غري حملِّها. وقد 
ُيع���زى الإفراط يف ا�شتخدامه���ا اأو ا�شتخدامها يف غري حملِّها اإىل النيَّة يف تقلي�ض عدد املتناف�شني 
رة,  ا ينطوي على خطر تركيز اأ�شواق ال�شرتاء والتواطوؤ يف عمليات ال�شرتاء املتكرِّ يف ال�ش���وق, ممَّ
دة النا�سئة عن اتِّبـــاع طريقة ال�سرتاء  وه���و مو�شوع املناق�شة يف الق�شم املعن���ون "امل�سائل املحـــدَّ
ت �ش���روط ال�شتخدام  ل من ه���ذا الدلي���ل. وقد اأُعدَّ الإلكـــرتوين وا�ستخدامهـــا" يف اجل���زء الأوَّ
والإج���راءات ذات ال�شلة, كما ُيناَق�ض يف التعليق ذي ال�سلـــة الوارد اأدناه, للحدِّ من هذا اخلطر, 
دون فر�ض قيود ل داعي لها على ا�شتخدام املناق�شات الإلكرتونية واحتمالت تطويرها يف املديني 

املتو�شط والطويل.

9- كم���ا قد يك���ون للمناق�شات الإلكرتونية مفعوٌل م�شادٌّ للتناُف����ض يف املديني املتو�شط والطويل, 
ه���ا ق���د تك���ون اأكرث ُعر�ش���ًة من عملي���ات ال�شرتاء الأخ���رى خلطر التواط���وؤ. وقد يق���ع التواطوؤ  لأنَّ
ي اإىل الإيحاء بال�شعر اأو  َة بع�شهم البع�ض ق���د توؤدِّ دين اأو املقاولني امل�شاركني هويَّ لأنَّ معرف���ة املورِّ
اأنواع اأخرى من التواطوؤ خالل تقدمي العطاءات بالتعاُقب يف مناق�شة اإلكرتونية معيَّنة, وكذلك يف 

عمليات ال�شرتاء املنتظمة اأو الدورية لل�شيء نف�شه با�شتخدام املناق�شات الإلكرتونية.

���ة ذو اأهمي���ة حا�شم���ة يف احلدِّ من خط���ر التواطوؤ  , ف���اإنَّ ع���دم الك�شف عن الهويَّ 10- وم���ن ث���مَّ
يف املناق�ش���ات الإلكرتونية, بحيث ل يتجاوز م�شتوى اخلطر يف طرائ���ق ال�شرتاء الأخرى. وُي�شار 
عموم���ًا اإىل اأنَّ املناق�ش���ات الإلكرتوني���ة تكون اأك���رث عر�شًة للتالُع���ب يف الأ�شع���ار اأو الإيحاء بها 
ة للتناُف�ض يف الأ�شواق الت���ي ل يوجد فيها اإلَّ ع���دد حمدود من  اأو �شائ���ر اأ�ش���كال ال�شل���وك امل�ش���ادَّ
دي���ن اأو املقاولني الذي���ن يعرفون بع�شهم بع�شًا ويحتمل اأْن يكون���وا ذوي اأهلية وا�شتقاللية, اأو  املورِّ
ر  يف الأ�ش���واق التي يهيمن عليها واح���د اأو اثنان من كبار الأطراف الفاعلة, ويف احلالت التي يتكرَّ
ة اأ�شعب يف  فيه���ا ا�شتخ���دام مناق�شات اإلكرتونية مع نف�ض امل�شاركني, لأنَّ ع���دم الك�شف عن الهويَّ
ت اإجراءات القان���ون النموذجي للحدِّ من هذا اخلطر عن طريق اأمور  املمار�ش���ة العملية. كما اأُعدَّ
منه���ا مثاًل الت�شجيع على اجلمع بني املناق�شات الإلكرتونية والتفاقات الإطارية املفتوحة مبوجب 
ح مبزيد من التف�شيل يف التعليق على  رة, كما هو مو�شَّ الف�شل ال�شاب���ع يف عمليات ال�شرتاء املتكرِّ

ذلك الف�شل.
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11- وتتن���اول الأح���كام الرامية اإىل احلدِّ م���ن الأخطار املحدقة بالتناف����ض يف �شروط ا�شتخدام 
املناق�ش���ات الإلكرتونية واإجراءاتها, املبيَّنة يف التعليق ذي ال�سلة الوارد اأدناه, نوعْي املناق�شات 
الإلكرتوني���ة املن�شو����ض عليهم���ا يف القان���ون النموذج���ي على ح���دة. ففي املناق�ش���ة الإلكرتونية 
ة  باعتباره���ا مرحلًة م���ن املراحل, تتطلَّب مراع���اة خطر التواط���وؤ و�شائر اأ�شكال ال�شل���وك امل�شادَّ
ح يف التعليـــق. وله���ذا ال�شبب, ميكن  ���ة, كما ه���و مو�شَّ للتناُف����ض تقييم���ًا اأكرث عمق���ًا لل�شوق املعنيَّ
ال�شتناد اأي�شًا اإىل امل�شائل املت�شلة بالتنفيذ وال�شتخدام الواردة يف الق�شم التايل لتِّخاذ قرارات 

على م�شتوى ال�شيا�شة العامة ب�شاأن ال�شرتاع.
12- وق���د يتع���نيَّ على الدول امل�شرتع���ة النظر يف ما اإذا كان ينبغي ا�ش���رتاط ا�شتخدام �شمانات 
د التعليق على املادة 17 العتبارات العامة بهذا ال�شاأن.  العطاءات يف املناق�شات الإلكرتونية. ويحدِّ
مي العطاءات  ن من مقدِّ وميك���ن توفري ال�شمانات الالزمة للجه���ة امل�شرتية عن طريق مزيج مك���وَّ
امل�شارك���ني ونوع ال�شوق التي م���ن املنا�شب ا�شتخدام املناق�شات الإلكرتونية فيها؛ وقد تفيد القيمة 
الن�شبي���ة لعملية ال�شرتاء اأي�شًا باأنَّ الت�شجيع على اتِّخاذ تدابري اأخرى لتحقيق الن�شباط املطلوب 
هَج الأن�ش���ب. ففي املناق�شات الإلكرتونية الب�شيط���ة, التي ت�شمل معظم  يف املناق�ش���ة قد يكون النَّ
الًة من  ح اأْن تكون �شمان���ات العطاءات فعَّ املناق�ش���ات الإلكرتونية القائمة بذاته���ا, من غري املرجَّ
ا يف املناق�شات الإلكرتونية القائمة بذاتها التي تكون اأكرث تعقيدًا,  حيث التكلفة كقاعدٍة عامة. اأمَّ
واملناق�شات الإلكرتونية باعتبارها مرحلًة من املراحل, فقد يكون من املنا�شب ا�شتخدام �شمانات 
العطاءات. ففي هذه احلالت, ينبغي اأْن تتناول اللوائح اأو القواعد اأو الإر�شادات املتعلقة بال�شرتاء, 
ال�شادرة عن جهاز ال�شرتاء العمومي اأو هيئة اأخرى, كيفية تطبيق ال�شروط يف املمار�شة العملية؛ 
غ للجهة امل�شرتية طلَب �شمانات العطاءات. فعلى �شبيل  مب���ا يف ذلك تو�شيح احلالت التي قد ت�شوِّ
املث���ال, قد ُيعترب للوهل���ة الأوىل اأنَّ طلب �شمانات العطاءات مفيد يف �شمان الت�شجيل يف مناق�شة 
اإلكرتوني���ة, نظرًا اإىل اأنَّه من املمكن )مبوجب املادة 54( منع اجلهة امل�شرتية من اإجراء مناق�شة 
م���ي العطاءات امل�شجلني يف تلك املناق�شة غري كاٍف ل�شمان التناف�ض  اإلكرتوني���ة اإذا كان عدد مقدِّ
مي  ال يف املمار�شة العملية. اإْذ ل ميكن اإلزام مقدِّ َمُن التناف�ض الفعَّ ال. غري اأنَّ الت�شجيل ل َي�شْ الفعَّ
العط���اءات بتغي���ري اأيِّ جانب م���ن جوانب عطاءاته���م, وكل ما ميلك���ون عمله ه���و اأْن يحجموا عن 
ال من حيث  املناق�ش���ة, وبذل���ك قد ي�شبح �شمان العط���اء عدمي القيمة يف واقع الأم���ر, اأو غري فعَّ
التكلفة يف اأف�شل الأحوال. وي�شحُّ الأمر نف�شه على �شمانات العطاءات, ولذا ينبغي مراعاة الآثار 

بة على طلب تلك ال�شمانات ك�شرٍط للم�شاركة يف املناق�شات الإلكرتونية. املرتتِّ

3- امل�سائل املت�سلة بالتنفيذ وال�ستخدام
13- ُتَعدُّ اعتبارات ال�شيا�ش���ة العامة التالية ذات اأهمية كبرية يف الأخذ باملناق�شات الإلكرتونية 
وا�شتخدامه���ا بفعالي���ة, وميكن ال�شتناد اإليها يف و�ش���ع اللوائح اأو القواع���د اأو الإر�شادات املتعلقة 

بال�شرتاء التي ت�شدر عن جهاز ال�شرتاء العمومي اأو هيئة اأخرى دعمًا للقانون النموذجي:
)اأ( ال�شتخدام املنا�شب للمناق�شات الإلكرتونية:

ائعة  ‘1’  املناق�ش���ات الإلكرتوني���ة القائم���ة بذاتها اأن�ش���ُب لل�شلع واخلدم���ات ال�شَّ
ال�شتعم���ال التي يوج���د لها �شوق كب���رية تناف�شية للغاية, حي���ث ميكن للجهة 
ة املعمول  اًل اأو و�شفًا يحيل اإىل املعايري املهنيَّ امل�شرتي���ة اأْن ت�شدر و�شفًا مف�شَّ
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مي العط���اءات نف����ض اخل�شائ����ض التقنية  ���ر عرو����ض مقدِّ به���ا, وحي���ث توفِّ
واخل�شائ����ض املتعلق���ة بالنوعي���ة, مثل الل���وازم املكتبي���ة وال�شل���ع الأ�شا�شية 
لية واخلدمات  ���دة لتكنولوجيا الت�شالت وم���واد البن���اء الأوَّ ات املوحَّ واملع���دَّ
���ع األَّ ُي�ْشِف���َر تكبُّد  دة؛ وُيتوقَّ الب�شيط���ة. ول يتطلَّ���ب الأم���ر عملية تقيي���م معقَّ
التكاليف الالحقة لعملية القتناء عن اأيِّ اآثار )اأو اأْن ُي�ْشِفَر عن اآثار حمدودة(؛ 
كما ل ُترتق���ب اأيُّ خدمات اأخرى اأو فوائد اإ�شافية بع���د اإجناز العقد الأوَّيل. 
ويف عملي���ات ال�شرتاء هذه, يقارن النظام بني اأ�شي���اء متماثلة, لذا قد يكون 
ال�شعر هو معيار التقييم احلا�شم, اأو اأحد معايري التقييم احلا�شمة. ويف حال 
تعلَّق الأمر ب�شوق ُت�شتخَدم فيها الإنرتنت, مثل �شوق اللوازم املكتبية, قد تكون 

النتائج ُمْثلى؛
���ح اأْن يجري هذا النوع من ال�شرتاء يف �ش���وق يكون فيها عدد امل�شاركني  ‘2’  ُيرجَّ
ا عندما  ز التناف����ض. اأمَّ ���ة ويتعزَّ كب���ريًا, بحيث ُيكفل ع���دم الك�شف عن الهويَّ
ر املناق�ش���ات الإلكرتوني���ة, �ش���واء اأُجري���ت يف �شياق اتفاق���ات اإطارية  تتك���رَّ
اأْم ل, فينبغ���ي اأْن تتناول القواعد اأو الإر�شادات ال�شادرة عن جهاز ال�شرتاء 
العموم���ي اأو هيئ���ة اأخ���رى كيفية �شمان ع���دم م�شاركة نف�ض الع���دد ال�شغري 
مي العط���اءات يف جميع املناق�ش���ات؛ وينبغي للجه���ات امل�شرتية اأْن  م���ن مقدِّ
تراقب اإجراءاته���ا واأْن تتَّخذ تدابري لتعديلها اإذا ظهر اأيُّ دليل على التالُعب 

)انظر كذلك الإر�سادات املتعلقة باملادة 56 اأدناه(؛
‘3’  املناق�ش���ات الإلكرتوني���ة اأقلُّ مالءم���ًة يف عمليات ال�شرتاء الت���ي تكون فيها 
ي الغلبة على العتب���ارات املتعلقة بال�شعر  للعوام���ل غري القابلة للقيا����ض الكمِّ
ي���ة, مبا يف ذل���ك ا�شرتاء اإن�ش���اءات اأو خدم���ات ا�شت�شارية وغريها من  والكمِّ
عمليات ال�ش���رتاء التي تكون فيها الأهمية لعتب���ارات النوعية. لذلك ينبغي 
التاأكي���د يف القواعد اأو الإر�شادات ال�شادرة عن جه���از ال�شرتاء العمومي اأو 
هيئ���ة اأخرى على اأنَّه لي�ض من املنا�شب ا�شتخ���دام املناق�شات الإلكرتونية يف 

هذه الظروف؛
‘4’  اإ�شاف���ًة اإىل ذلك, من املهم, لكي ُت�شتخ���َدم املناق�شة الإلكرتونية ا�شتخدامًا 
مو  �شليم���ًا باجتذابه���ا اأ�شعارًا منخف�ش���ة وواقعية يف اآٍن واح���د, اأْن يكون مقدِّ

العطاءات على علٍم تامٍّ بهياكل التكاليف لديهم؛
دي���ن اأو املقاولني, كلَّم���ا ازداد عدد  ‘5’  ي�شع���ب على اجله���ة امل�شرتية وعلى املورِّ
املعاي���ري املراد تقييمها يف املناق�شة الإلكرتونية, فهم ما لتغريُّ اأحد العنا�شر 
م���ن تاأثري عل���ى الرتتيب الإجمايل. وهكذا ت�شبح املناق�ش���ة الإلكرتونية اأقلَّ 
ات. ي�ش���اف اإىل ذلك عدم وجود  مالءم���ًة يف ح���ال وجود العديد م���ن املتغريِّ
د لل�شيء  تناُف����ض حقيقي اإذا مل تعد املناق�شة بالفعل قائم���ًة على و�شف موحَّ
ات  مو�ش���وع ال�شرتاء. وت�شتدُّ هذه اخلطورة يف حالة وجود العديد من املتغريِّ
املتعلق���ة بخ�شائ�ض ال�شيء مو�ش���وع ال�شرتاء التقني���ة وخ�شائ�شه املتعلقة 

بالنوعية وبالأداء؛
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‘6’  يف بع����ض املناق�ش���ات الإلكرتونية الت���ي تعترب مرحلًة م���ن مراحل ال�شرتاء, 
قد تنطب���ق ال�شروط ال���واردة يف الفقرت���ني ‘1’ و‘2’ اأع���اله, وذلك, مثاًل, 
عندم���ا جُت���رى املناق�ش���ة الإلكرتوني���ة يف �شي���اق اتف���اق اإط���اري مفت���وح اأو 
اإج���راءات لطل���ب عرو����ض اأ�شع���ار اأو طرائق اأخ���رى تتَّ�شم مب�شارك���ة العديد 
دي���ن اأو املقاولني. ويف املناق�ش���ات الإلكرتونية الأخ���رى التي تعترب  م���ن املورِّ
م���ات املبيَّنة يف  مرحل���ًة من مراح���ل ال�ش���رتاء, والتي له���ا بع����ض اأو كل ال�شِّ
الفق���رات الفرعية من ‘3’ اإىل ‘5’ اأعاله, ق���د ل ُيتاح ا�شتخدام مناق�شات 
ن���ة يف الفقرة )2( من املادة 31,  اإلكرتوني���ة اإلَّ وفق �شروط ا�شتخدامها املبيَّ
ال �شيكون  ح اأْن تكون منا�شبًة, وذلك لأنَّ حتقيق التناف�ض الفعَّ غري اأنَّه ل ُيرجَّ
ا يك���ون عليه يف حال  اأ�شع���ب ولأنَّ خطر التواطوؤ يك���ون على الأرجح اأ�شدَّ ممَّ
ا عندما  عدم اعتب���ار املناق�شة الإلكرتونية مرحلة من مراح���ل ال�شرتاء. اأمَّ
يلزم اتخاُذ تداب���ري اأكرث تف�شياًل يف بداية الإجراءات )مثل تقييم املوؤهالت 
ا الرتتيب عل���ى اأ�شا�ض اعتبارات النوعية  وم���دى ال�شتجابة للمتطلَّبات, ورمبَّ
م���ة قب���ل املناق�شة الإلكرتوني���ة(, بحيث حتتفظ املناق�ش���ة الإلكرتونية  املقيَّ
�ض  نة اأعاله, فقد تخفِّ يف ح���دِّ ذاتها مبزيد من �شمات ال�ش���وق التناف�شية املبيَّ
ه���ذه املناق�شة من عدد عنا�شر التقييم املتبقي���ة, ومن ثمَّ يكون ا�شتخدامها 
منا�شبًا. بيد اأنَّه ينبغي األَّ يغي���َب عن البال ما قد يف�شي اإليه ذلك من زيادة 

دة اأ�شاًل؛ يف تعقيد طريقة ا�شرتاء معقَّ
, ينبغي توجيه اجلهة امل�شرتي���ة يف اللوائح اأو القواع���د اأو الإر�شادات  ‘7’  من ث���مَّ
املتعلق���ة بال�شرتاء وال�ش���ادرة عن جهاز ال�شرتاء العموم���ي اأو هيئة اأخرى, 
عن���د درا�شتها لل�شوق املعنيَّة قبل بدء اإج���راءات ال�شرتاء, ل�شتبانة املخاطر 
والفوائ���د الن�شبية للمناق�شة الإلكرتونية. وعلى غرار ما َيِرُد يف التعليق على 
الق�ســـم الثـــاين من الف�سل الثـــاين, ينبغي اإجراء تقييم ب�ش���اأن ما اإذا كانت 
خماطر التواطوؤ اأكرب من فوائد التناف�ض يف املناق�شة الإلكرتونية مقارنًة باأيِّ 
طريقة ا�شرتاء اأخرى, قبل البتِّ يف الطريقة والأ�شلوب اللذين �شُي�شتخَدمان. 
ة بالتناف�ض يف الدولة امل�شرتعة من تقدمي معلومات  ن ال�شلطات املعنيَّ وقد تتمكَّ

عن املخاطر ذات ال�شلة مثل خطر اإغراق ال�شوق املعنيَّة؛

ى الدول امل�شرتعة التي تنق�شها  )ب(  الأخ���ذ باملناق�شات الإلكرتونية على مراح���ل: ُتو�شَ
ج يف ا�شتخدامها على مراحل تبعًا للخربة  اخل���ربة يف ا�شتخ���دام املناق�شات الإلكرتونية باأْن تت���درَّ
الت���ي تكت�شبها يف هذا الأ�شلوب؛ اأْي اأْن تبداأ بال�شماح باإج���راء مناق�شات اإلكرتونية ُي�شتخَدم فيها 
م الفائز, ثمَّ تنتقل بعدئ���ٍذ, ح�شب القت�شاء, اإىل ا�شتخدام  ال�شع���ر وح���ده يف حتديد العر�ض املقدَّ

مناق�شات اأكرث تعقيدًا تكون معايري اإر�شاء العقد فيها م�شتملًة على معايري غري ال�شعر؛

)ج(    بن���اء الق���درات: بغية ال�شتفادة اإىل اأق�شى حدٍّ من ا�شتخدام املناق�شة الإلكرتونية 
دون واملقاول���ون على حدٍّ �شواء يف  والت�شجي���ع عل���ى امل�شاركة, يجب اأْن تث���ق اجلهات امل�شرتية واملورِّ
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هذه العملية ويف نتائجها واأْن تكون هذه الأطراف قادرًة على اإدارة املناق�شات الإلكرتونية بفعالية. 
ًة ل�شتثمار ما يكفي من م���وارد يف برامج  وينبغ���ي, حتقيق���ًا له���ذه الغاية, اأْن تكون ال���دول م�شتع���دَّ
دين اأو املقاولني على  ���رة, لتغطية التكاليف العامة لتدري���ب املورِّ التوعي���ة والتدريب يف مرحلة مبكِّ
ا بالن�شبة للجهة امل�شرتية, فينبغي  امل�شاركة يف املناق�شات الإلكرتونية وتي�شري م�شاركتهم فيها. اأمَّ
ي املو�شوع���ي للمعايري غري املتعلقة  اأْن يتن���اول التدري���ب امل�شائل التقنية, مثل كيفي���ة القيا�ض الكمِّ
بال�شع���ر والتعب���ري عنها بطريقة تتي���ح مراعاتها يف �شيغ ريا�شي���ة اأو خوارزمي���ات موؤمتتة )انظر 
دي���ن واملقاولني, ول �شيما املن�ش���اآت ال�شغرية  كذل���ك الفقرة الفرعي���ة )ه( اأدناه(, وتزوي���د املورِّ
دي���ن واملقاولني, ينبغ���ي اأْن يتن���اول التدريب النظام  واملتو�شط���ة, باملعلوم���ات. وفيما يتعل���ق باملورِّ
وطريق���ة عمله, والتغي���ريات التي ينطوي عليه���ا عقد �شفقات مع احلكومة م���ن خالل مناق�شات 
اإلكرتوني���ة, واأثر هذه التغيريات عل���ى الفر�ض التجارية املتاحة له���م, واإلَّ فقد يتمُّ الن�شحاب من 
ا �شيكون عليه احلال  اأ�ش���واق كانت عمليات ال�ش���رتاء جُترى فيها بنجاح وترتفع الأ�شعار اأك���رث ممَّ
لو مل ُيوؤخ���ذ باملناق�ش���ات الإلكرتوني���ة, وقد تخ�ش���ر احلكوم���ة ا�شتثماراتها يف نظ���ام املناق�شات 
الإلكرتوني���ة. وت�شتل���زم اأن�شط���ة بن���اء الق���درات هذه تكالي���ف عام���ة لعملي���ة ال�ش���رتاء الواحدة 
 تف���وق تكالي���ف طرائق ال�ش���رتاء التقليدية, على الأق���ل يف املراحل الأوىل ل�شتخ���دام املناق�شات

الإلكرتونية؛

)د(  �شفافي���ة الإج���راءات والتخطي���ط: يج���ب و�شف ال�ش���يء مو�شوع ال�ش���رتاء واأحكام 
دون اأو املقاول���ون يف بداية عملية  ال�ش���رتاء و�شروط���ه الأخ���رى و�شفًا وا�شح���ًا, واأْن ُيبلَّغ بها امل���ورِّ
يغة املعتمدة يف اختيار الفائز وجميع املعلوم���ات املتعلقة بكيفية اإجراء  ال�ش���رتاء, اإىل جان���ب ال�شِّ
املناق�شة الإلكرتوني���ة, وخ�شو�شًا توقيت افتتاحها واملعايري التي حتكم اإقفالها. وقد يتطلَّب ذلك 
ا عليه احل���ال يف طرائق ال�شرتاء الأخ���رى, وينبغي اإبالغ  ���ل ممَّ ق���درًا اأك���رب من التخطيط املف�شَّ

اجلهات امل�شرتية بذلك؛

)ه(  �شياغة معايري التقييم: جتيز الأحكام نظرّيًا تطبيق اأيِّ معايري للتقييم يف املناق�شات 
الإلكرتوني���ة, �شريط���ة التمكُّن م���ن اإدراجها يف �شيغ���ة ريا�شية اأو خوارزمية تتي���ح التقييم واإعادة 
التقيي���م الآليني للعط���اءات اأثناء املناق�شة ذاته���ا, كما تتيح حتديد العط���اء احلا�شل على اأف�شل 
ي تنقيح كلِّ عطاء اإىل  ترتيب يف كلِّ مرحلٍة من املراحل املتعاِقبة للمناق�شة. فاأثناء املناق�شة, يوؤدِّ
ترتي���ب للعطاءات اأو اإع���ادة ترتيب لها با�شتخدام هذه الأ�شاليب الآلي���ة. ومبا اأنَّ ا�شرتاط التقييم 
الآيل يتطلَّ���ب قابلية التعبري عن معايري التقييم بقيم���ة نقدية, فاإنَّ التعبري عن هذه املعايري بقيمة 
نقدية ي�شبح اأقلَّ مو�شوعيًة كلَّما تعلَّق الأمر مبعايري غري املعايري املتعلقة بال�شعر واملعايري املماثلة 
)مثل اأوقات الت�شليم والكفالت اأو ال�شمانات املعربَّ عنها بن�شبة مئوية من ال�شعر(. وقد ُيثني ذلك 
م���ي العطاءات عن امل�شاركة, وي�شبح حتقيق نتائج مر�شي���ة اأقلَّ احتماًل. وقد ترتاوح املعايري  مقدِّ
غ���ري املتعلقة بال�شعر ما بني املعايري الب�شيطة مثل �ش���روط الت�شليم وال�شمان ومعايري اأكرث تعقيدًا 
نة للمعايري  )مثل م�شت���وى انبعاثات ال�شيَّارات(؛ وَي���ِرُد مزيد من الإر�شادات ب�ش���اأن العنا�شر املكوِّ
املتعلق���ة بالأ�شعار وغريها من املعايري وطريقة التعب���ري عنها بن�شبة مئوية من ال�شعر الإجمايل يف 

التعليق على املادة 11.
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14- وينبغ���ي اأْن تتناول اللوائ���ح اأو القواعد اأو الإر�شادات املتعلقة بال�شرتاء, ال�شادرة عن جهاز 
ال�ش���رتاء العموم���ي اأو هيئ���ة اأخرى, م�شائل تقني���ة مثل كفالة وج���ود الهياكل الالزم���ة, واإمكانية 
دي كاٍف, واتِّخاذ التدابري  ا�شتخ���دام املواقع ذات ال�شلة على الإنرتنت وكونها مدعومًة بنطاق تردُّ
مي العطاءات دون ترخي����ض على معلومات مناف�شيهم  الع مقدِّ الأمني���ة الالزمة لتفادي خط���ر اطِّ
ا�شة من الناحية التجارية, وهو خطر ي�شتدُّ يف هذه احلالة. ويتناول الق�شم املعنون "امل�سائل  احل�شَّ
ل من هذا  دة النا�سئـــة عن اتِّباع طريقة ال�سرتاء الإلكرتوين وا�ستخدامها" يف اجلزء الأوَّ املحـــدَّ
الدليل والتعليق على املادتني 7 و40 امل�شائَل املتعلقة مبوثوقية البيانات و�شالمتها وبامل�شائل الأمنية 

واملوا�شيع ذات ال�شلة با�شتخدام ال�شرتاء الإلكرتوين ب�شفة عامة.

15- ويف �ش���وء التعليق الوارد اأعاله ب�ش���اأن �شمان ال�شتخدام ال�شلي���م للمناق�شات الإلكرتونية 
تًا, اأْن حت�شر ا�شتخدام املناق�شات يف  ���ا موؤقَّ , رمبَّ والت���درُّج يف الأخذ بها, لعلَّ الدول امل�شرتعة تودُّ
مي العطاءات لكفالة  الأ�ش���واق املعروف اأنَّها اأ�شواق تناف�شية )اأْي حيثما يوجد ع���دٌد كاٍف من مقدِّ
مي العط���اءات(, اأو اأْن َتْعُم���َد اإىل فر�ض قيود من  ���ة مقدِّ التناف����ض و�شم���ان عدم الك�شف عن هويَّ
حي���ث النوعية مثل ح�شر ا�شتخدام املناق�ش���ات يف ا�شرتاء ال�شلع فح�شب, حيث يكون من الأ�شهل 
د �شلعًا اأو  متيي���ز هياكل التكاليف. وقد َدَرجت بع����ض الوليات الق�شائية على ا�شتخدام قوائم حتدِّ
اإن�ش���اءات اأو خدمات معيَّنة قد يكون ا�شرتاوؤها منا�شبًا با�شتخدام املناق�شات الإلكرتونية, اأو على 
باع هذا  ا�شتبع���اد اأ�شن���اف معيَّنة من ال�شرتاء باملناق�شات الإلكرتونية. ولك���نَّ التجربة تبنيِّ اأنَّ اتِّ
ه���ج �شعب يف املمار�شة العملية, لأنَّه يتطلَّب اإجراء حتديث دوري لتلك القوائم كلَّما ظهرت �شلع  النَّ
ل لهذا الغر�ض و�ش���ع قوائم اإي�شاحية بالأ�شناف  اأ�شا�شي���ة اأو اأ�شن���اف اأخرى ذات �شلة. وقد ُيف�شَّ
الت���ي يكون ا�شرتاوؤها باملناق�ش���ات الإلكرتونية منا�شبًا, اأو و�شع قائم���ة باخل�شائ�ض العامة التي 

جتعل من �شنٍف ما مالئمًا اأو غري مالئم لالقتناء بوا�شطة طريقة ال�شرتاء هذه.

, فيما ي�شدر عن جهاز ال�شرتاء العمومي اأو هيئة  16- وق���د تودُّ الدول امل�شرتعة اأي�ش���ًا اأْن تن�ضَّ
اأخ���رى م���ن لوائح اأو قواع���د اأو اإر�ش���ادات ب�شاأن ال�ش���رتاء مثاًل, عل���ى �شروط اأخ���رى ل�شتخدام 
املناق�ش���ات الإلكرتوني���ة, مثل جتمي���ع امل�شرتيات لتعوي����ض تكاليف اإقامة النظ���ام الالزم لإجراء 
املناق�ش���ات الإلكرتوني���ة, مبا يف ذلك تكاليف الأطراف اخلارجية الت���ي تتوىلَّ توفري الرباجميات 
واخلدمات احلا�شوبية, والإر�ش���ادات املتعلقة مبفهوم معايري "الأ�شعار" ا�شتنادًا اإىل الأحكام ذات 

ال�شلة من املادة 11 والتعليق عليها.

ة بقوانني التناف�ض  ى باأْن يقوم جهاز ال�شرتاء العمومي اأو هيئة اأخرى وال�شلطات املعنيَّ 17- ويو�شَ
يف الدول���ة امل�شرتعة مبراقبة التناف�ض يف الأ�شواق التي ُت�شتخ���دم فيها اآليات من قبيل املناق�شات 
الإلكرتوني���ة. وينبغ���ي اأْن ي�شرتط نظام ال�شرتاء العمومي اأْن تك���ون لدى اجلهة امل�شرتية معلومات 

موثوق بها عن معامالت مماثلة �شابقة وال�شوق ذات ال�شلة وُبْنيِتها.

ائع اأْن تقوم اأطراف ثالثة بتنظيم املناق�شات الإلكرتونية واإدارتها نيابًة عن  18- واأخريًا, من ال�شَّ
ع على ا�شتخدام هذه الطريقة  اجلهات امل�شرتية. ومن الفوائد الكثرية التي ُيحتَمل جنُيها مبا ي�شجِّ
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الكفاءُة الإدارية وحتقيق وفورات يف التكاليف ويف عمليات ال�شرتاء من خالل ال�شرتاء املركزي, 
رة, والت�شجيع على حت�شني نوعي���ة وثائق العطاءات  ل �شيم���ا فيما يتعلَّ���ق بعمليات ال�شرتاء املتك���رِّ
�ش���اق والتوحيد على النط���اق احلكومي, وزيادة فهم  وغريه���ا م���ن الوثائق, وحتقيق املزيد من التِّ
مة.  دي���ن اأو املقاول���ني لحتياج���ات اجلهات امل�شرتية ومن ث���مَّ حت�شني نوعية العط���اءات املقدَّ املورِّ
غ���ري اأنَّ وج���وَد ُنُظم من هذا القبيل قد يزي���د من خطر الإفراط يف ا�شتخدامه���ا وا�شتخدامها يف 
غ���ري حملِّها, لأنَّ �شهولة هذا ال�شتخ���دام قد تدفع باجلهات امل�شرتي���ة اإىل العمل بها �شواء اأكانت 
ة اأْم ل. وينبغي اأي�ش���ًا اأْن تنتبه اجله���ات امل�شرتية اإىل ما قد  مالئم���ًة حّق���ًا لعملية ال�ش���رتاء املعنيَّ
ة �شنع القرار اإىل جهات خ���ارج الدوائر احلكومية, مثل  ين�ش���اأ م���ن م�شاكل اأخرى عن اإ�شن���اد مهمَّ
الأطراف الثالثة التي تتوىلَّ توفري تكنولوجيا املعلومات واخلدمات؛ ويف حال دفع ر�شوم لالأطراف 
املذك���ورة مقاب���ل كل ا�شتخدام لُنُظ���م ال�شرتاء مثاًل, ق���د تقع فيما يخ�ضُّ ه���ذه الأطراف حالُت 
ت�ش���اُرب يف امل�شال���ح التنظيمي���ة و�شرتغ���ب يف حتقي���ق احلدِّ الأق�ش���ى من العائ���دات من خالل 
الرتوي���ج للمناق�ش���ات الإلكرتونية م���ن دون النظر بال�ش���رورة يف ما اإذا كان���ت الأ�شلوب املنا�شب 
لال�ش���رتاء اأْم ل. وتن�ش���اأ ه���ذه امل�شاكل اأي�شًا يف طرائ���ق ا�شرتاء اأخرى, مث���ل التفاقات الإطارية, 
ويف احل���الت املتعلقة عمومًا بال�شتعانة مب�شادر خارجية, وهي ُتناَق�ض يف الق�شم املعنون "الدعم 
مة الف�شل ال�شابع  ل من هذا الدليل, ويف التعليق على املـــادة 7 ويف مقدِّ املوؤ�س�ســـي" يف اجل���زء الأوَّ
ع القانون النموذجي على فر�ض ر�شوم على ا�شتخدام  ب�شاأن اإجراءات التفاقات الإطارية. ول ي�شجِّ
ُنُظ���م ال�شرتاء, مبا فيها املناق�شات الإلكرتونية, لأنَّها ُتثن���ي عن امل�شاركة, خالفًا ملبادئ القانون 
مي اخلدمات يف  النموذج���ي واأهدافه؛ وينبغ���ي النظر يف دفع اأج���ر الأطراف اخلارجية م���ن مقدِّ
, حتى ولو اأ�شند جهاز ال�ش���رتاء العمومي اأو هيئة اأخرى اأو  �ش���وء هذه العتب���ارات. واأخريًا, يتعنيَّ
ة اإجراء مناق�شة اإلكرتونية واحدة اأو بع�ض املناق�شات الإلكرتونية اأو جميعها  اجلهة امل�شرتية مهمَّ
مي اخلدم���ات, اأْن تكون لدى اجلهاز املعني اأو اجله���ة امل�شرتية املعنيَّة  لأط���راف خارجية من مقدِّ

املهارات واخلربات الالزمة لالإ�شراف على اأن�شطة تلك الأطراف اخلارجية.

باء- التعليق على كلِّ مادة على حدة

املادة 31-  �شروط ا�شتخدام املناق�شة الإلكرتونية

ا بو�شفها  1- الغر����ض م���ن املادة 31 ه���و و�شع �شروط ل�شتخ���دام املناق�ش���ات الإلكرتوني���ة, اإمَّ
مناق�ش���اٍت قائمًة بذاته���ا اأو مرحلًة من املراحل يف طرائق ال�ش���رتاء )حيث ُت�شاف �شروطها اإىل 
دة ل�شتخدام طريق���ة ال�شرتاء املعنيَّة(. والغر�ض م���ن هذه ال�شروط هو  ال�ش���روط الأخ���رى املحدَّ
احل���دُّ م���ن خماطر الإفراط يف ا�شتخدام املناق�شة الإلكرتوني���ة اأو ا�شتخدامها يف غري حملِّها كما 

مة هذا الف�شل. َيِرُد يف مقدِّ

2- وتب���نيِّ الفق���رة )1( �شروط ا�شتخ���دام املناق�شة الإلكرتوني���ة القائمة بذاته���ا. وت�شتنُد هذه 
ل تلبية احتياجات  ال�شروط اإىل كون الق�شد من املناق�شة الإلكرتونية القائمة بذاتها يف املقام الأوَّ
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دة وب�شيطة ومتاحة عمومًا, على النحو املبنيَّ مبزيد من التف�شيل يف  اجلهة امل�شرتية اإىل �شلع موحَّ
مة هذا الف�شل. مقدِّ

ل لل�شيء  3- وم���ن �شاأن ال�شرط الوارد يف الفق���رة الفرعية )1( )اأ( القا�شي ب�شوغ و�شف مف�شَّ
ل مبوج���ب امل���ادة 10, احليلولة دون  مو�ش���وع ال�ش���رتاء, اإ�شاف���ًة اإىل �ش���رط اإدراج و�ش���ف مف�شَّ
ا�شتخ���دام ه���ذا الأ�شلوب يف ا�شرتاء معظم اخلدم���ات والإن�شاءات ما مل تكن ب�شيط���ًة جّدًا وقابلًة 

ي يف واقع الأمر )مثل اأ�شغال ال�شيانة الب�شيطة(. للقيا�ض الكمِّ

اًل لل�شيء مو�شوع ال�شرتاء وغري ذلك  4- ويتعنيَّ على اجلهات امل�شرتية, عند �شوغها و�شفًا مف�شَّ
د خ�شائ�ض ال�شيء مو�شوع ال�شرتاء التقنية وخ�شائ�شه  م���ن �شروط ال�شرتاء واأحكامه, اأْن حتدِّ
املتعلق���ة بالنوعي���ة حتديدًا وا�شحًا, وفقًا ملا تن����ضُّ عليه املادة 10 من القان���ون النموذجي, وذلك 
�شمانًا لتقدمي امل�شرتكني يف املناق�شة عطاءاتهم على اأ�شا�ض واحد. والتقييم الآيل للعطاءات يعني 
اأنَّ اخل�شائ����ض التقنية اأكرث فعاليًة على العموم من اخل�شائ�ض الوظيفية. لذا من امل�شتح�شن اأْن 
دة لتحديد ال�شيء مو�شوع ال�شرتاء بوا�شطة رموز اأو بالإ�شارة  ُت�شتخ���َدم م�شطلحات ا�شرتاء موحَّ

دها ال�شوق. اإىل معايري عامة حتدِّ

5- وته���دف الفقرة الفرعية )1( )ب( اإىل احلدِّ من خماطر التواطوؤ و�شمان اأْن يكون التناف�ض 
الع على مناق�شة ب�شاأن هذه امل�شائل,  ه يف املناق�شات الإلكرتونية القائمة بذاته���ا )لالطِّ عل���ى اأ�شدِّ
ع اأْن  دي���ن اأو مقاولني ُيتوقَّ مة هذا الف�شل(. فهي ت�ش���رتط وجود �شوق تناف�شية من مورِّ انظ���ر مقدِّ
نًا. وُت�شتكَمل  ها ل تفر�ض حّدًا اأدن���ى معيَّ ل���ني للم�شاركة يف املناق�شة الإلكرتوني���ة, لكنَّ يكون���وا موؤهَّ
ه���ذه الفق���رة بالفقرة )2( من امل���ادة 55 التي يحقُّ مبوجبه���ا للجهة امل�شرتي���ة اأْن تلغي املناق�شة 
لني للم�شاركة فيها غري كاٍف ل�شمان تناُف�ٍض  دين اأو املقاول���ني امل�شجَّ الإلكرتوني���ة اإذا كان عدد املورِّ

اٍل اأثناء اإجرائها )انظر اأدناه التعليق على الفقرة )2( من املادة 55(. فعَّ

دي���ن اأو مقاولني  ���ر الإ�شارة ال���واردة يف الفقرة الفرعي���ة )1( )ب( اإىل مورِّ 6- وينبغ���ي األَّ ُتف�شَّ
لني" للم�شاركة يف املناق�ش���ة الإلكرتونية باأنَّها تعن���ي اأنَّ ال�شرتاء بوا�شطة  ���ع اأْن يكون���وا موؤهَّ "ُيتوقَّ
املناق�شات الإلكرتونية ي�شتمل بال�شرورة على التاأهيل الأوَّيل. وبغية ت�شريع العملية والقت�شاد يف 
م العط���اء الفائز فقط بعد املناق�شة. انظر  التكالي���ف, قد يقت�شر الأمر على تقييم موؤهالت مقدِّ

املادة 57 والتعليق عليها اأدناه.

ا اإىل ال�شعر وحده اأو اإىل  7- وميكن ال�شتناد يف اإر�شاء العقود يف اإطار املناق�شات الإلكرتونية اإمَّ
ا يف احلالت التي ُي�شتَنُد فيها  دة يف بداية اإجراءات ال�ش���رتاء. اأمَّ ال�شع���ر وغريه من املعايري املحدَّ
م الفائز اإىل معايري غري متعلق���ة بال�شعر, فاإنَّ الفقرة الفرعية )1( )ج(  يف اختي���ار العر�ض املقدَّ
ي وللتعبري عنها بقيم���ة نقدية )باأرقام اأو ن�شبة  تقت�ش���ي اأْن تكون تلك املعاي���ري قابلًة للتحديد الكمِّ
مئوية مثاًل(. وين�شخ هذا احلكم ما تن�ضُّ عليه املادة 11 ب�شاأن التعبري بقيمة نقدية "بالقدر املمكن 
مة  عملّي���ًا". ولئن كان من املمك���ن نظرّيًا التعبري عن جميع املعايري بقيمة نقدي���ة, كما َيِرُد يف مقدِّ
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ُق عندما يكون من املمكن التعبري, مبو�شوعية وو�شوح, عن  ه���ذا الف�شل, فاإنَّ اأف�شَل النتائج تتحقَّ
معايري التقييم على هذا النحو.

8- وتتن���اول الفق���رة )2( ا�شتخ���دام املناق�ش���ات الإلكرتوني���ة باعتباره���ا مرحلًة م���ن املراحل 
يف طرائق ال�شرتاء ويف اإجراءات التفاقات الإطارية التي تنطوي على التناف�ض يف املرحلة الثانية. 
وتن�ضُّ هذه الفقرة على �شروط مرنة ل�شتخدام املناق�شات الإلكرتونية على هذا النحو. وال�شرط 
الوحي���د هو وجوب ا�شتيفاء �ش���روط الفقرة )1( )ج( من املادة املذكورة اأعاله )اأْي يجب اأْن تكون 
ي وللتعبري عنها بقيم���ة نقدية(. وقد ل تكون املناق�شات  معاي���ري اإر�شاء العقود قابلًة للقيا�ض الكمِّ
مة هذا الف�ش���ل, وبخا�شة حيثما ين�شبُّ  الإلكرتوني���ة منا�شبًة يف جميع احل���الت كما َيِرُد يف مقدِّ
الرتكي���ز عل���ى النوعية وعلى اإجراء تقيي���م اأكرث تعقيدًا للجوانب املتعلقة به���ا من معايري النجاح/

الف�ش���ل يف ال�شتجابة للمتطلَّبات. ففي هذه احل���الت, قد يكون التقييم الآيل جلوانب النوعية من 
خ���الل املناق�ش���ة اأمرًا م�شتحياًل اأو غري منا�ش���ب يف كثري من الأحيان. ونظ���رًا كذلك لأنَّ القانون 
ابقة لإر�شاء عقد ال�شرتاء,  النموذجي يقت�شي اأْن تكون املناق�شة الإلكرتونية املرحلَة الأخرية ال�شَّ
ر ا�شتخ���دام املناق�شات الإلكرتونية يف احل���الت التي ُتقيَّم فيها جوان���ب النوعية بعد انتهاء  يتع���ذَّ
مة ه���ذا الف�شل(. كما ل يكون ا�شتخدام هذه املناق�شات منا�شبًا, يف  املناق�ش���ة )كما َيِرُد يف مقدِّ
�شي���اق التفاقات الإطارية املغلق���ة, باعتبارها مرحلًة من مراحل طرائق ال�ش���رتاء اإلَّ عند وجود 

ات )انظر اأدناه التعليق ذا ال�سلة على الف�سل ال�سابع(. عدد حمدود من املتغريِّ

9- وق���د ت�شتدُّ خماط���ر التواطوؤ حيثما ُت�شتخ���َدم املناق�شات الإلكرتوني���ة باعتبارها مرحلًة من 
ف���وا على بع�شهم  م���و العطاءات قد تعرَّ مراح���ل طرائق ال�ش���رتاء, لأنَّه من الأرج���ح اأْن يكون مقدِّ
ابقة من اإج���راءات ال�شرتاء. وقد تنطوي بع�ض طرائق واأ�شاليب ال�شرتاء  البع����ض يف املراحل ال�شَّ
ا اإذا كانت املناق�ش���ة الإلكرتونية ُم�شتخَدمًة  الأخ���رى على ه���ذه املخاطر املحتملة بغ�ضِّ النظر عمَّ
باعتبارها مرحلًة من مراحلها اأم ل, يف �شياق التفاقات الإطارية املغلقة مثاًل, كما َيِرُد يف التعليق 
عل���ى الف�شل ال�شابع. وينبغي البتُّ فيم���ا اإذا كانت املناق�شات الإلكرتونية منا�شبًة اأو غري منا�شبة 
باعتباره���ا مرحل���ًة من املراحل يف ظلِّ ظروف ا�شرتاء من ه���ذا القبيل عند البتِّ يف طريقة تنفيذ 

طريقة اأو اأ�شلوب ال�شرتاء يف حدِّ ذاتها.

املادة 53-   املناق�شة الإلكرتونية كو�شيلة ا�شرتاء قائمة بذاتها

الو�شف العام واعتبارات ال�شيا�شة العامة فيما يتعلَّق باملناق�شة الإلكرتونية باعتبارها طريقة 
ا�شرتاء قائمة بذاتها

ًل اإجراءات التما�ض امل�شاركة يف ال�شرتاء بوا�شطة مناق�شة اإلكرتونية قائمة  د املادة 53 اأوَّ 1- حتدِّ
م اأي�ش���ًا املناق�شة املفتوحة( بالإحالة املرجعية اإليها.  بذاته���ا, وت�شمل اأحكام املادة 33 )التي تنظِّ
د املادة يف الفقرات الالحقة القواعد املنطبقة على اإجراءات ما قبل املناق�شة يف املناق�شات  وحتدِّ
الإلكرتوني���ة القائم���ة بذاته���ا. وبالرغم م���ن وجود اإج���راءات اأ�شا�شي���ة ت�شمل جمي���ع املناق�شات 
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ف على مدى تعقيد  الإلكرتوني���ة القائم���ة بذاتها, فاإنَّ الإج���راءات املتعلقة بكل عملية ا�ش���رتاء تتوقَّ
املناق�ش���ة الإلكرتوني���ة املعنيَّة. فقد تكون بع����ض املناق�شات ب�شيطًة ج���ّدًا ول تتطلَّب حتَّى القيام, 
مي العطاءات ومدى ا�شتجابة عطاءاتهم للمتطلَّبات, يف  ق من موؤهالت مقدِّ قب���ل اإجرائها, بالتحقُّ
ح  لية. ول يرجَّ ح���ني قد تكون مناق�شات اأخرى اأكرث تعقيدًا وتتطلَّب فح����ض وتقييم العطاءات الأوَّ
اأْن يك���ون التاأهي���ل الأوَّيل منا�شبًا لن���وع ال�شرتاء املعني على الرغم م���ن اإتاحة ا�شتخدامه مبوجب 
د م�شتوى تعقيد الإجراءات بال�شيء مو�شوع ال�شرتاء, ومعايري الفح�ض والتقييم  املادة 18. ويتحدَّ
ر ا�شتخدامها, وم���ا اإذا كان يتعنيَّ تقييم املوؤه���الت قبل اإجراء املناق�ش���ة اأو القت�شار على  املق���رَّ

تقييم موؤهالت الفائز فقط بعد املناق�شة )ح�شبما جتيزه الفقرة )2( من املادة 57(.

2- وينع����دم, اأو ي����كاد, يف عمليات ا�شرتاء املنتجات املتاحة يف ال�شوق مثاًل, خطر اخللو�ض اإىل اأنَّ 
ميها غري موؤهلني. ومن ثمَّ تقلُّ تبعًا لذلك احلاجة اإىل  العطاءات غري م�شتجيبة للمتطلَّبات اأو اأنَّ مقدِّ
دين اأو املقاولني قبل  د �شدور اإعالن عن املورِّ ق قبل املناق�شة. ويف هذه احلالت, قد يكون جمرَّ التحقُّ
املناق�شة كافيًا )كاأْن يعلنوا مثاًل اأنَّ لديهم املوؤهالت الالزمة للم�شاركة يف املناق�شة واأنَّهم يفهمون 
ق من مدى  طبيعة ال�شيء مو�شوع ال�شرتاء ويقدرون على توفريه(. وقد يلزم يف حالت اأخرى التحقُّ
ا�شتجاب����ة العط����اءات للمتطلَّبات قبل اإجراء املناق�شة )كاحلالت الت����ي ل ُي�شمح فيها بامل�شاركة يف 
دي����ن اأو املقاولني على توفري �شيارات ُيعنيَّ فيه����ا م�شبقًا حدٌّ اأق�شى  املناق�ش����ة اإلَّ مل����ن يقدر من املورِّ
لية يف هذه احلالة, على النحو املبنيَّ يف الفقرة التالية.  لالنبعاث����ات(, وب����ذا يلزم تقدمي عطاءات اأوَّ
دين  ويف بع�ض هذه احلالت, لعلَّ اجلهة امل�شرتية تودُّ القيام قبل اإجراء املناق�شة بو�شع ترتيب للمورِّ
دون  لية امل�شتجيبة للمتطلَّبات )يف املثل امل�شروب, ُيرتَّب املورِّ مي العطاءات الأوَّ اأو املقاولني من مقدِّ
ر ا�شتن����ادًا اإىل م�شتوى النبعاثات(, وذلك  لية احلدَّ املقرَّ ى عطاءاتهم الأوَّ اأو املقاول����ون الذين تتعدَّ
لبيان موقفهم الن�شب ي ومدى التح�شينات التي قد يلزم اإدخالها على عطاءاتهم خالل املناق�شة من 
لية قبل املناق�شة. وقد  اأج����ل زيادة فر�ض فوزهم بها. ويجب يف هذه احل����الت تقييم العطاءات الأوَّ

يغت املادة لكي ت�شتوعب جميع هذه اخليارات على اختالفها. �شِ

اللتما�ض يف �شياق املناق�شة الإلكرتونية باعتبارها طريقة ا�شرتاء قائمة بذاتها

���م الفق���رة )1( من امل���ادة 53 التما�ض العط���اءات يف املناق�ش���ات الإلكرتونية القائمة  3- وتنظِّ
بذاته���ا. وهي ت�ش���رتط, من خالل الإحال���ة املرجعية اإىل اأح���كام املادة 33, اإج���راء التما�ض دويل 
علني ومفتوح كقاعدة مبدئية عامة )ملزيد من الإي�شاحات ب�شاأن هذا املفهوم, انظر التعليق على 
الق�ســـم الثاين من الف�سل الثاين(. ولي����ض هناك ا�شتثناءات من �شرط اللتما�ض العلني املفتوح. 
وَتْكُف���ُل اإج���راءات التاأهيل الأوَّيل الواردة يف امل���ادة 18 اللتما�ض العلني املفت���وح عند ا�شتخدامها 
يف املناق�ش���ات الإلكرتوني���ة, لأنَّها تتطلَّب ن�ش���ر الدعوة اإىل امل�شاركة يف اإج���راءات التاأهيل الأوَّيل 
بنف�ض الطريقة التي ُتن�شر بها الدعوة اإىل امل�شاركة يف املناق�شات الإلكرتونية. وبذلك ُيراعى مبداأ 
اللتما����ض العلني املفتوح عل���ى الرغم من عدم توجيه اللتما�ض بعد اإجراءات التاأهيل الأوَّيل �شوى 

لّيًا. دين املوؤهلني اأوَّ للمقاولني اأو املورِّ



دليل ا�شرتاع قانون الأون�شيرتال النموذجي لال�شرتاء العمومي  238 

���ة ا�شتثن���اءات حمدودة م���ن �شرط اللتما�ض ال���دويل مبوجب الفق���رة )4( من املادة 33  4- وثمَّ
يف ح���الت ال�ش���رتاء املحل���ي واملنخف����ض القيم���ة, كما هو مب���نيَّ يف التعليـــق علـــى الق�سم الثاين 
���ه ينبغ���ي, يف جمي���ع احل���الت الأخ���رى, اأْن ُتن�َشر الدع���وة اإىل امل�شاركة  من الف�سل الثـــاين. لكنَّ
الع الفعلي  يف املناق�ش���ة يف املن�ش���ور املذكور يف لوائح ال�شرتاء وكذلك دولّيًا يف من�ش���ور يتيح الطِّ

دين واملقاولني املوجودين يف اخلارج. عليها للمورِّ

5- والغر�����ض من الأح����كام املتعلقة باللتما�����ض هو ا�شتيفاء اأح����د ال�شروط الأ�شا�شي����ة ل�شتخدام 
املناق�شات الإلكرتونية القائمة بذاتها - اأْي وجود �شوق تناف�شية )الفقرة )1( )ب( من املادة 31(. 
واإ�شاف����ًة اإىل اأنَّ اأحكام املادة ت�شرتط اإج����راء التما�ض دويل بو�شفه تطبيقًا للقاعدة املبدئية العامة 
املن�شو�ض عليها يف القانون النموذجي, فاإنَّها تهدف اإىل حتقيق امل�شاركة يف املناق�شات الإلكرتونية 
د يف بع�ض الأحكام الأخرى الواردة يف هذا الف�شل الرامية اإىل كفالة  على اأو�شع نطاق ممكن. ويوؤكَّ
����ال اأثناء املناق�شة على اأهمية ا�شتيفاء هذا ال�شرط, بو�شائل من قبيل ال�شرط الوارد  التناف�����ض الفعَّ
يف الفقرة )1( )ي( من املادة 53, القا�شي بوجوب اأْن ُيعنيَّ يف الدعوة للم�شاركة يف املناق�شة احلدُّ 
ل����وا اأنف�شهم فيها, ومن خالل ا�شرتاط اإلغاء  دين اأو املقاولني الذين يلزم اأْن ي�شجِّ الأدن����ى لعدد املورِّ
لني للم�شاركة فيها.  دين اأو املقاولني امل�شجَّ املناق�شة يف حال عدم بلوغ احلدِّ الأدنى املعنيَّ لعدد املورِّ
وبالإ�شافة اإىل ذلك, ووفقًا للفقرة )2( من املادة 55, يجوز للجهة امل�شرتية اأْن تلغي املناق�شة حتَّى 
دين اأو املقاولني  يف ح����ال بلوغ احلدِّ الأدنى ال����الزم, اإذا راأت اجلهة امل�شرتية مع ذلك اأنَّ ع����دد املورِّ

لني للم�شاركة يف املناق�شة غري كاٍف ل�شمان التناف�ض. امل�شجَّ

املعلومات الواجب ت�شمينها يف الدعوة اإىل امل�شاركة يف املناق�شات الإلكرتونية

6- َت���ِرُد يف الفقرة )1( كذلك قائمة بجميع املعلومات الواجب ت�شمينها يف الدعوة اإىل امل�شاركة 
ب���ع الدعوة يف هذه املناق�شات الب�شيط���ة, ولعدم تقدمي اأيَّة  يف املناق�ش���ة. ونظ���رًا لأنَّ املناق�شة تتَّ
دين اأو  معلوم���ات اإ�شافي���ة, فاإنَّ املق�ش���ود اأْن ت�شمل القائمة جمي���ع املعلومات الواجب تزوي���د املورِّ
ني بامل�شاركة يف اإجراءات  املقاولني بها قبل املناق�شة, بهدف متكينهم من البتِّ فيما اإذا كانوا مهتمِّ
لني للم�شاركة فيها ويف كيفية م�شاركتهم فيه���ا اإذا كان اجلواب بالإيجاب. ومُتاِثل  ال�ش���رتاء وموؤهَّ
ال�شروط املتعلقة باملعلومات ال�ش���روط اخلا�شة مب�شمون الدعوة اإىل تقدمي عطاءات )املادة 37( 

وم�شمون وثائق اللتما�ض يف اإطار اإجراءات املناق�شة املفتوحة )املادة 39(.

7- وت�ش���رتط القائمة معلوم���اٍت اإ�شافيًة باملقارن���ة بالقائمة املماثلة له���ا يف املناق�شة املفتوحة, 
د اخل�شو�شيات الإجرائية لطريقة ال�شرتاء هذه, ول �شيما اإجراءها عرب الت�شال احلا�شوبي  جت�شِّ
املبا�ش���ر والقي���ام فيه���ا بالتقييم الآيل للعط���اءات اأثناء املناق�ش���ة. وت�شلِّط الفق���رة الفرعية )ز( 
ة التي �شوف  يغة الريا�شيَّ دين اأو املقاولني املحتملني بال�شِّ ال�ش���وء حتديدًا على �شرورة تزويد املورِّ
ُت�شتخ���َدم يف اإجراءات التقييم اأثن���اء املناق�شة, اإىل جانب معايري التقيي���م واإجراءاته. ول ميكن 
زة للمناق�شات  مات املميِّ اإجراء التقييم الآيل للعطاءات با�شتخدام �شيغة ريا�شيَّة, وهو اإحدى ال�شِّ
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ي وللتعبري عنها بقيمة نقدية )ح�شبما  الإلكرتونية, اإلَّ اإذا كانت معايري التقييم قابلًة للقيا�ض الكمِّ
���ة يف بداية ال�شرتاء  يغة الريا�شيَّ تقت�شي���ه الفقرة )1( )ج( م���ن املادة 31(. وَيْكُفُل تق���دمي ال�شِّ
تقيي���م العطاءات ب�شفافية وعلى قدم امل�شاواة. ومن �ش���اأن هذه املعلومات, مقرتنًة بال�شرط الوارد 
لية بنتائج  مون عطاءات اأوَّ دي���ن اأو املقاولني الذين يقدِّ يف الفق���رة )4( )ج( والقا�شي بتزويد املورِّ
مي  اأيِّ تقيي���م ي�شب���ق املناق�ش���ة, وال�شرط الوارد يف الفق���رة )2( من املادة 56 ب�ش���اأن اإطالع مقدِّ
مي العطاءات م���ن حتديد و�شعهم اأثناء  م املح���رز يف املناق�شة, متكني مقدِّ العط���اءات على التقدُّ
ق من  ى لهم بذلك التحقُّ املناق�ش���ة ب�شفافية وا�شتقاللية عن اجلهة امل�شرتية وع���ن النظام, ليت�شنَّ

مدى الن زاهة يف عملية التقييم.

8- واملعلوم���ات التي ينبغي التزويد بها مبوج���ب الفقرات الفرعية من )ي( اإىل )ع( تتعلَّق اأي�شًا 
دين  باملناق�ش���ات الإلكرتونية حتديدًا. اإْذ ت�شري الفقرة الفرعي���ة )ي( اإىل احلدِّ الأدنى لعدد املورِّ
لوا اأنف�شه���م يف املناق�شة املُزم���ع اإجراوؤه���ا. وُي�شلَّط ال�شوء يف  اأو املقاول���ني الذي���ن يل���زم اأْن ي�شجِّ
���ال اأثناء املناق�شة. ول ميكن ذكر  اب���ق على اأهمية هذه املعلومات يف �شمان تناُف�ض فعَّ الق�ش���م ال�شَّ
مني للعطاءات  ح���دٍّ اأدنى واحد يف القان���ون النموذجي نف�شه لأنَّ تعيني احلدِّ الأدن���ى يف ثالثة مقدِّ
ال بينهم وقد َيْكُفُل عدم  ق���د ي�شتوفي يف بع�ض املناق�شات الإلكرتونية �شرَط �شم���ان التناف�ض الفعَّ
الك�ش���ف ع���ن هويَّتهم ويحول دون تواطئهم, يف حني قد ل َيْكُف���ُل ذلك يف حالت اأخرى. وينبغي اأْن 
دين  ت�شرت�ش���د اجلهة امل�شرتية بظروف كل عملية ا�شرتاء يف تعيني احلدِّ الأدنى املنا�شب لعدد املورِّ
اأو املقاول���ني. وللحيلول���ة دون حدوث تواط���وؤ, ينبغي تعيني احلدِّ الأدنى عل���ى اأعلى م�شتوى ممكن, 
مبراع���اة كون اجلهة امل�شرتية ملزم���ًة باإلغاء املناق�شة يف حال عدم بلوغ احلدِّ الأدنى )انظر اأدناه 
التعلي���ق على الفقرة )2( من املادة 55 ب�شاأن احلالت الأخ���رى التي يجوز فيها الإلغاء(. وينبغي, 
فة واملت�شاوية  يف ه���ذا ال�شي���اق, عدم اإهمال الق�شايا املتعلق���ة باملو�شوعية و�شمان املعامل���ة املُْن�شِ

دين اأو املقاولني. والعادلة للمورِّ

9- والفق���رة الفرعية )ك( حكم اختي���اري )ولذا َتِرُد بني معقوفتني( ي�شم���ح بتعيني حدٍّ اأق�شى 
باعها يف تعيني هذا احلد. وينبغي  مي العطاءات, ويبنيِّ الإجراءات واملعايري التي يتعنيَّ اتِّ لعدد مقدِّ
األَّ ت�شرتع الدول هذا احلكم اإذا مل تتطلَّب الأو�شاع املحلية ذلك من الناحية التقنية, واأْن ُي�شتكَمل 
ة حال باأح���كام الفقرة )2( من هذه املادة, وذلك لتوفري ال�شمانات الأ�شا�شية  ه���ذا احلكم على اأيَّ
الالزمة �شدَّ ال�شطط. وقد �شمحت اللجنة بهذا التدبري يف املناق�شات الإلكرتونية اإف�شاحًا للمجال 
اأمام فر�ض قيود على القدرات التقنية من اأجل احلدِّ من اإمكانيات ا�شتخدام النُُّظم املعنيَّة )فقد 
ل ت�شتوع���ب الرباجمي���ات املقتن���اة لإجراء املناق�ش���ات الإلكرتوني���ة �شوى عدد اأق�ش���ى معنيَّ من 
م���ي العط���اءات على �شبيل املثال(. غري اأنَّه ينبغي لل���دول امل�شرتعة النتباه اإىل اأنَّ هذه القيود  مقدِّ
املفرو�شة على القدرات اآخذة يف التقلُّ�ض بوترية �شريعة, واأنَّ من املفرت�ض اأْن ي�شبح هذا احلكم 

عدمي اجلدوى يف غ�شون فرتة زمنية ق�شرية.

10- ويتعار����ض تعيني حدٍّ اأق�شى مع املبداأ العام للقانون النموذجي القا�شي بتحقيق تناُف�ض تامٍّ 
ومفت���وح؛ ل���ذا ل ُي�شمح به اإلَّ يف الظروف ال�شتثنائية املن�شو�ض عليها. والغر�ض منه هو احلدُّ من 
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رًا بالقيود  ع���دد امل�شاركني لأ�شب���اب عملية ل من مبداأ التناف�ض, على األَّ ُي�شمح ب���ه اإلَّ اإذا كان مربَّ
ر  الفعلية املفرو�شة على القدرات التقنية. ول يكون اختيار امل�شاركني �شمن هذا احلدِّ الأدنى املقرَّ
اإلَّ وفق���ًا للمعاي���ري والإجراءات املُعَلن عنها م�شبقًا والتي يجب األَّ يك���ون فيها متييز. ويجوز للجهة 
عة من اأجل اختيار امل�شاركني بكل مو�شوعية, على النحو املبنيَّ  امل�شرتية اأْن تلجاأ اإىل اأ�شاليب متنوِّ
مة الف�سل الرابع, مثل الأخذ مبب���داأ "الأولوية بالأ�شبقية" اأو �شحب  مبزي���د من التف�شيل يف مقدِّ
القرعة اأو التناوب اأو غري ذلك من اأ�شاليب الختيار الع�شوائي يف اأ�شواق ال�شلع الأ�شا�شية. وينبغي 
هج غري  ال. ويدلُّ هذا النَّ اأْن يك���ون اله���دف املن�شود هو حتقيق اأق�شى قدٍر ممكن من التناف�ض الفعَّ
الر�شمي ن�شبّيًا على اأنَّ وجود عدٍد كاٍف من امل�شاركني يف�شي اإىل وجود قدٍر كاٍف من التجاُن�ض يف 
مة الف�شل  ح يف مقدِّ الأ�شواق ي�شمح باحل�شول على اأف�شل العرو�ض املطروحة فيها. وكما هو مو�شَّ
م���ة, وكالهما ي�شمل اختبارات  لية املقدَّ الراب���ع, ل ي�شم���ح التاأهيل الأوَّيل ول فح�ض العطاءات الأوَّ
دين اأو املقاولني الأف�شل من حيث املوؤهالت  د م�شبقًا من املورِّ النجاح/الف�ش���ل, باختيار عدد حم���دَّ

اأو العطاءات الأف�شل من حيث الرتتيب.

11- وت���ورد الفق���رات الفرعية م���ن )ل( اإىل )ع( قائم���ًة باملعلومات املتعلق���ة باجلوانب التقنية 
م���ات الإلكرتونية للمناق�شة و�شمانًا لتحقيق ال�شفافية  للمناق�ش���ة التي يجب تقدميها مراعاًة لل�شِّ
بكي,  ات املُ�شتخَدمة, واملوق���ع ال�شَّ ���وؤ اأثن���اء العملية )كموا�شف���ات التو�شيل, واملع���دَّ واإمكاني���ة التنبُّ
مات التقنية, والق���درة ال�شتيعابية اإْن كانت له���ا �شلٌة باملو�شوع(.  ���ة براجميات خا�ش���ة, وال�شِّ واأيَّ
ول ي���ورد القانون النموذجي �شوى املتطلَّبات الوظيفية الدنيا البالغة الأهمية يف اإجراء املناق�شات 
الإلكرتوني���ة عل���ى نح���ٍو �شلي���م, وه���ي متطلَّبات ُيع���ربَّ عنه���ا مب�شطلح���ات حمايدة م���ن الناحية 
التكنولوجي���ة. وينبغي اأْن ُت�شتكَمل ه���ذه املتطلَّبات بلوائح ال�شرتاء وبقواع���د اأو اإر�شادات اإ�شافية 
ح لوائح  �ش���ادرة ع���ن جهاز ال�شرتاء العموم���ي اأو هيئة اأخرى. فعل���ى �شبيل املثال, يتع���نيَّ اأْن تو�شِّ
ال�ش���رتاء املعاي���ري اجلائزة التي حتكم اإقف���ال املناق�شة, امل�شار اإليها يف الفق���رة الفرعية )�ض(, 
دي���ن لإقف���ال املناق�شة؛  يف ح���الت م���ن قبي���ل ما يل���ي: ‘1’ عند انق�ش���اء التاري���خ والوقت املحدَّ
ة اأ�شع���ار اأو قيم جديدة  نة اأيَّ ���ة معيَّ ���ى اجله���ة امل�شرتية يف غ�شون فرتة زمنيَّ اأو ‘2’ عندم���ا ل تتلقَّ
د يف  وناف���ذة ُتَزاِيد على العطاء الأعل���ى رتبًة؛ اأو ‘3’ عندما يكتمل عدد مراح���ل املناق�شة, املحدَّ
الإ�شع���ار اخلا����ضِّ باإجرائها. وينبغي اأي�شًا اأْن يتَّ�شح من لوائ���ح ال�شرتاء اأو القواعد اأو الإر�شادات 
الأخ���رى ال�ش���ادرة عن جهاز ال�شرتاء العموم���ي اأو هيئة اأخرى اأنَّ كلَّ واحد م���ن هذه املعايري قد 
���ع الإر�شادات يف  دة؛ وينبغ���ي اأْن تتو�شَّ ي�شتتب���ع القي���ام م�شبقًا بتقدمي مزي���د من املعلوم���ات املحدَّ
اإي�ش���اح اأنواع املعلومات املعنيَّة. فالبند ‘2’ الوارد اأع���اله مثاًل ي�شتلزم حتديد الوقت الذي ُي�شَمح 
ي اآخر عطاء قب���ل اإقفال املناق�ش���ة. وي�شتلزم البند ‘3’ ال���وارد اأعاله القيام  بانق�شائ���ه بع���د تلقِّ
ة  م�شبقًا بتقدمي معلومات تتعلَّق مبا اإذا كانت املناق�شة �شتتاألَّف من مرحلة واحدة فقط اأو من عدَّ
ة كل واحدة منها,  مة عدد املراحل ومدَّ مراحل )ينبغي يف احلالة الأخرية اأْن تتناول املعلومات املقدَّ
مي العطاءات يف نهاية   وما يقع يف نهاية كل مرحلة, من قبيل ما اإذا كان ُيحتَمل ا�شتبعاد بع�ض مقدِّ

كل مرحلة(.
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ا  12- وفيم���ا يتعلق بالفقرة الفرعية )ع(, ينبغي اأي�شًا اأْن ت�ش���رتط لوائح ال�شرتاء الإف�شاح عمَّ
����ض النظام املُ�شتخَدم اأثن���اء عملية املناق�شة  باعها يف حال تعرَّ يل���ي: ‘1’ الإجراءات الواج���ب اتِّ
مي العطاءات اأثناء املناق�شة, ووقت اإتاحتها  لأيِّ عط���ٍب اأو خلٍل؛ و‘2’ كيفية اإتاحة املعلومات ملقدِّ
ًة  مو العطاءات كافَّ د مقدِّ فة واملت�شاوية والعادلة اأْن ُيزوَّ )ينبغي كح���دٍّ اأدنى و�شمانًا للمعاملة املُْن�شِ
���ة حت�شينات يلزم اإدخاله���ا كحدٍّ اأدنى عل���ى الأ�شعار اأو  بنف����ض املعلوم���ات يف اآٍن واح���د(؛ و‘3’ اأيَّ
ة قيود ُتفر�ض على هذه  م اأثناء املناق�شة اأو اأيَّ غريه���ا من القيم يف اإطار اأيَّة عطاءات جديدة ُتق���دَّ
موا عطاءاتهم مبقت�شاها.  مي العطاءات اأْن يقدِّ التح�شينات, فيما يخ�ضُّ ال�شروط التي ميكن ملقدِّ
���ح املعلوم���ات القي���وَد املفرو�ش���ة )الت���ي قد تك���ون مالزمًة  ويج���ب, يف احلال���ة الأخ���رية, اأْن تو�شِّ
دون اأو املقاولون, بعد  ر امل���ورِّ للخ�شائ����ض التقني���ة لالأ�شناف امل���راد ا�شرتاوؤها(. وميكن اأن يق���رِّ
الع على جميع هذه امل�شائل, عدم امل�شاركة يف ال�شرتاء بوا�شطة مناق�شات اإلكرتونية لأ�شباب  الطِّ
 منه���ا مثاًل افتقارهم اإىل الق���درات التقنية وعدم معرفتهم بتكنولوجي���ا املعلومات اأو لعدم ثقتهم

 يف العملية.

لة يف الإ�شعار باملناق�شة الإلكرتونية, اأو بالإ�شارة اإليها  13- وميكن تقدمي ه���ذه املعلومات املف�شَّ
���ًة على جميع املعلومات ذات  دين اأو املقاولني كافَّ يف قواع���د اإجراء املناق�ش���ة, �شريطة اإطالع املورِّ
ال�شلة قبل اإجراء املناق�شة بوقت كاٍف لتمكينهم من ال�شتعداد كما يلزم للم�شاركة فيها. وينبغي 
ر يف بع�ض الأحيان اإدراج جميع املعلومات ذات ال�شلة يف الدعوة. فعلى �شبيل  الإقرار باأنَّه قد يتعذَّ
املث���ال, قد يك���ون كلٌّ من املوع���د النهائي للت�شجي���ل يف املناق�شة )الفقرة الفرعي���ة )م(( وتاريُخ 
دة ت�شمل فح�ض العطاءات  ووقُت فتحها )الفقرة الفرعي���ة )ن(( يف �شياق اإجراء مناق�شات معقَّ
لي���ة اأو تقييمه���ا, من الأمور غري املعروفة على وجه اليقني قبل النتهاء من فح�ض العطاءات اأو  الأوَّ
لني  دين اأو املقاولني امل�شجَّ تقييمها. وقد يلزم حتديد معايري اإقفال املناق�شة عند معرفة عدد املورِّ
ر على هيكل املناق�شة )اأْي ما اإذا كانت �شُتجرى يف  يف املناق�شة وغري ذلك من املعلومات التي توؤثِّ
ر تقدمي جميع املعلومات ذات ال�شلة بعبارات  ة جولت متتابعة(. واإذا تع���ذَّ جول���ة واحدة اأم يف عدَّ
دقيق���ة, يجب اأْن تع���نيِّ الدعوة للم�شارك���ة يف املناق�شة املعايري العامة عل���ى الأقل, وترتك حتديد 
املعايري اخلا�شة ملرحلة لحقة من العملية, على األَّ يتجاوز موعد حتديدها بدَء املناق�شة يف جميع 

الأحوال.

���ر بع����ض املعلومات ال���واردة يف الفقرة )1( بالرجوع اإىل اأح���كام اأخرى من  14- ويج���ب اأْن ُتف�شَّ
ه���ذا الف�شل. فينبغي مثاًل اأْن ُتق���راأ الفقرة الفرعية )و( التي ت�شري اإىل معايري واإجراءات فح�ض 
العط���اءات بناًء على و�شف ال�شيء مو�شوع ال�ش���رتاء, على �شوء اأحكام الفقرة )2( من املادة 57 
الت���ي ت�شمح, يف �شياق املناق�ش���ات الإلكرتونية الب�شيطة جّدًا, بفح�ض العط���اء الفائز بعد انتهاء 
ن الفقرة الفرعي���ة )و( اأيَّ معايري ل ميكن تغيريها اأثناء املناق�شة )كاحلدِّ  املناق�ش���ة. كما تت�شمَّ
ا الفقرة الفرعية )ق(, التي ت�شري اإىل ا�شم �شخ�ض واحد اأو اأكرث  الأدنى من املتطلَّبات التقنية(. اأمَّ
دين اأو املقاولني  م���ن موظفي اجلهة امل�شرتي���ة اأو م�شتخدميها املاأذون لهم بالت�شال مبا�شرة باملورِّ
���ي اتِّ�شالت مبا�شرًة منهم, واللقب الوظيفي لذلك ال�شخ�ض وعنوانه "فيما يتعلق باإجراءات  وبتلقِّ
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ال�شرتاء, قبل املناق�شة وبعدها", فينبغي اأْن ُتقراأ على �شوء اأحكام الفقرة )2( )د( من املادة 56 
مي العطاءات خالل املناق�شة. التي حتظر اإجراء اأيِّ اتِّ�شال بني اجلهة امل�شرتية ومقدِّ

15- وبع�ض املعلومات الالزم تقدميها ب�شاأن طرائق ال�شرتاء الأخرى هي معلومات غري منا�شبة 
يف �شي���اق املناق�ش���ات الإلكرتونية, وب���ذا فهي ل َتِرُد يف الفق���رة )1(. فال ُي�شَمح على �شبيل املثال 
ة مناق�شات  بتقدمي عطاءات ب�شاأن جزء اأو اأجزاء من ال�شيء مو�شوع ال�شرتاء )واإلَّ َلَزَم اإجراء عدَّ
دين اأو  منف�شل���ة يف اإطار اإج���راءات ال�شرتاء ذاتها(. ول يوجد حكم ي�شمح بلق���اء يجمع بني املورِّ
ن الفق���رة الفرعية )�ض(  م���ي العطاءات. ول تت�شمَّ املقاول���ني �شمان���ًا لعدم الك�شف عن هويَّة مقدِّ
ة اإ�ش���ارة اإىل التما�ض موافقة �شلطات اأخرى,  املتعلق���ة بالإج���راءات ال�شكلية الالحقة للمناق�شة اأيَّ
ى ا�شرتاوؤه عن  مراعاًة ل�شروط ا�شتخدام املناق�شات الإلكرتونية القائمة بذاتها ونوع ال�شيء املتوخَّ
طري���ق هذا النوع من املناق�شات وفقًا لأحكام الفق���رة )1( من املادة 31 من القانون النموذجي. 
ن  ه���ا ل ت�شتبع���د اإبرام عقد ا�شرتاء كتابي مبوجب اأحكام امل���ادة 22 من هذا القانون, وتت�شمَّ اإلَّ اأنَّ
اإج���راءات �شكلية معيَّنة مطبَّقة يف �شياق املناق�شات الإلكرتوني���ة, مثل اإمكانية تقييم املوؤهالت اأو 

مدى ال�شتجابة للمتطلَّبات بعد انتهاء املناق�شة.

دة النا�سئـــة عـــن اتِّبـــاع طريقـــة ال�ســـرتاء  16- وكم���ا َي���ِرُد يف الق�ش���م املعن���ون "امل�سائـــل املحـــدَّ
ل من هذا الدليل والتعليق على امل���ادة 7 والتعليق ذي  الإلكـــرتوين وا�ستخدامهـــا" يف اجل���زء الأوَّ
���ع القانون النموذجي على فر�ض ر�ش���وم مقابل ا�شتخدام  م���ة هذا الف�شل, ل ي�شجِّ ال�شل���ة يف مقدِّ
رًة ومعقول���ًة ومتنا�شبًة مع تكاليف  افًة ومربَّ ُنُظ���م ال�شرتاء. ويجب, يف ح���ال فر�شها, اأْن تكون �شفَّ
توف���ري هذه اخلدمة وينبغي األَّ يكون فيها متييز اأو تقييد ل�شتخدام اإجراءات ال�شرتاء. لذا يتعنيَّ 

ذكر هذه الر�شوم يف الدعوة اإىل املناق�شات الإلكرتونية.

دين اأو املقاولني  17- وقد ُنوِق�شت اآنفًا الفقرة )2( التي تتناول م�شاألة فر�ض حدٍّ اأق�شى لعدد املورِّ
الذين ميكن ت�شجيلهم يف املناق�شة, بالقرتان بالفقرة الفرعية )1( )ك( من املادة. ومن اجلدير 
بالذكر اأنَّه ل يجوز للجهة امل�شرتية اأْن تفر�ض هذا احلدَّ الأق�شى اإلَّ يف حدود ما ت�شتلزمه الطاقة 
ال�شتيعابي���ة التقنية لنظ���ام اتِّ�شالتها. ومثلما هو احل���ال اأي�شًا يف التفاق���ات الإطارية املفتوحة 
)انظر التعليـــق علـــى املـــادة 60 ب�شاأن ه���ذه التفاقات(, ينبغ���ي اأْن تنتبه ال���دول امل�شرتعة اإىل اأنَّ 
ح اأْن تت�شبَّب التط���وُّرات التقنية يف اأْن ي�شبح هذا احلكم متج���اَوزًا يف الأجلني الق�شري  م���ن املرجَّ

واملتو�شط.

لية �شروط اإ�شافية ب�شاأن املناق�شات الإلكرتونية التي ت�شمل تقدمي عطاءات اأوَّ

د الفقرتان )3( و)4( �شروطًا اإ�شافية ب�شاأن حمتويات الدعوة للم�شاركة يف املناق�شة  18- حت���دِّ
ابقة لإج���راء املناق�ش���ات الإلكرتونية القائم���ة بذاتها الت���ي ت�شمل تقدمي  واملراح���ل الأخ���رى ال�شَّ
لي���ة. وبالرغم م���ن اأنَّ املناق�شات الت���ي ُي�شتخَدم فيها ال�شعر وح���ده ل ت�شتدعي عادًة  عط���اءات اأوَّ
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لية واإجراءات اأخ���رى �شابقة للمناق�ش���ة, فالأحكام من املرون���ة بحيث ت�شمح  تق���دمي عط���اءات اأوَّ
ب���اأْن يك���ون هذا الحتم���ال واردًا )يف احلالت التي ترى فيه���ا اجلهة امل�شرتية اأنَّ وج���ود حدٍّ اأدنى 
م���ن املتطلَّبات التقنية بالغ الأهمية, على �شبيل املث���ال(. ويجوز للدولة امل�شرتعة اأْن حتذف هاتني 
رت األَّ تن�ضَّ يف قانونها الوطني املتعلق بال�شرتاء العمومي �شوى على مناق�شات  الفقرت���ني اإذا ق���رَّ
اإلكرتوني���ة ب�شيط���ة ج���ّدًا لي�ض فيه���ا اأيُّ مرحلة �شابق���ة للمناق�شة ما ع���دا الدع���وة للم�شاركة يف 

املناق�شة والت�شجيل فيها.

19- ويتع���نيَّ عل���ى اجله���ة امل�شرتي���ة, يف املناق�ش���ات الإلكرتونية الأك���رث تعقيدًا التي ت���ودُّ فيها 
اأْن تفح�ض املوؤهالت ومدى ال�شتجابة للمتطلَّبات قبل املناق�شة وتدعو لذلك اإىل تقدمي عطاءات 
دة يف الفقرة )3(, اأْي معلومات  لية, اأْن تدرج يف الدعوة للم�شاركة يف املناق�شة املعلومات املحدَّ اأوَّ
اأخ���رى ُت�ش���اف اإىل املعلوم���ات الواردة يف الفق���رة )1(. وعليها يف هذه احل���الت اأْن تطلب تقدمي 
لًة مبا فيه الكفاية عن اإع���داد هذه العطاءات, مبا ي�شمل  م تعليماٍت مف�شَّ لية واأْن تق���دِّ عط���اءات اأوَّ
لية واللغة التي ينبغي ا�شتعمالها يف اإعدادها وطريقة ومكان تقدميها واملوعد  نط���اق العطاءات الأوَّ
النهائي لتقدميها. كما تنطبق الفقرت���ان الفرعيتان )1( )و( و)ز( املتعلقتان مبعايري واإجراءات 
لية, لذا فاإنَّ املعلومات التي ينبغي تقدميها مبوجب  فح�ض العطاءات وتقييمها على العطاءات الأوَّ
هات���ني الفقرتني ينبغي اأْن تتناول تلك املعايري والإج���راءات قبل املناق�شة وخاللها. ونظرًا ملا يقع 
لية وعن العطاءات اأثناء املناق�شة,  م���ن تداخل بني املعلومات الواج���ب تقدميها عن العطاءات الأوَّ
ة يف حتديد املعلوم���ات ذات ال�شلة بكل مرحلة, وذلك  ى الدقَّ يج���ب على اجلهة امل�شرتي���ة اأْن تتوخَّ
لي���ة واملوعد النهائي  تالفي���ًا لأيِّ خل���ط )وخا�شة فيما يتعلَّق بطريقة وم���كان تقدمي العطاءات الأوَّ
لتقدميه���ا من جهة, و�ُشُب���ل الو�شول اإىل املناق�ش���ة وطريقة الت�شجيل فيها واملوع���د النهائي لهذا 
الت�شجي���ل وخمتلف معاي���ري واإجراءات التقييم وم���ا اإىل ذلك, من جهة اأخ���رى(. ويجب العتناء 
دين  لية اأو فح�شها اأو تقييمها, لتمكني املورِّ مة ب�شاأن اإعداد العطاءات الأوَّ ب�شياغة املعلومات املقدَّ

لية وطماأنتهم اإىل اأنَّها �شُتفَح�ض اأو ُتقيَّم باإن�شاف. اأو املقاولني من اإعداد عطاءاتهم الأوَّ

ابق���ة للمناق�شة ال���الزم اتِّخاذها بعد فح�ض  ���م الفق���رة )4( التدابري الإ�شافية ال�شَّ 20- وتنظِّ
رين من العرتا�ض بفعالية على  دين اأو املقاولني املت�شرِّ لية اأو تقييمها. ولتمكني املورِّ العطاءات الأوَّ
الق���رارات اأو التدابري املتَّخذة, يج���ب الإ�شراع باإر�شال اإ�شعار برف�ض اأيِّ عط���اء اأوَّيل اإىل املعنيني 
م اأحكام الفقرة )4( اأ�شباب رف�ض  منه���م, بالإ�شافة اإىل بيان الأ�شباب الداعية لرف�ش���ه. ول تنظِّ
ل من القانون النموذجي تنطبق عليها, مثل املادة 9 التي تبنيِّ  العط���اءات, لكنَّ اأحكام الف�شل الأوَّ
د معايري م���دى ال�شتجابة للمتطلَّب���ات, واملادة 20  اأ�شب���اب فقدان الأهلي���ة, واملادة 10 التي حت���دِّ
املتعلق���ة برف����ض العرو�ض املنخف�شة الأ�شع���ار انخفا�شًا غري عادي, وامل���ادة 21 املتعلقة با�شتبعاد 
فة اأو ب�شبب  ة تناف�شية غري ُمْن�شِ اء مزيَّ دي���ن اأو املقاولني ب�شبب تقدميهم اإغراءات اأو م���ن جرَّ املورِّ
ت�ش���اُرب امل�شال���ح. ولعلَّ ال���دول امل�شرتعة تودُّ اأْن تنظ���ر يف اإدراج جميع اأ�شب���اب رف�ض العطاءات 
لي���ة, ت�شهي���اًل للرجوع اإليها, يف لوائ���ح ال�شرتاء اأو القواعد اأو الإر�ش���ادات ال�شادرة عن جهاز  الأوَّ

ال�شرتاء العمومي اأو هيئة اأخرى.
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لية ت�شتجيب للمتطلَّبات  مون عطاءات اأوَّ دين اأو املقاولني الذين يقدِّ 21- ويجب اأْن ُيدعى جميع املورِّ
اإىل امل�شارك���ة يف املناق�شة, ما مل ُت�شرتع اأحكام الفقرت���ني )1( )ك( و)2(, وما مل حتدد اجلهة 
دين اأو املقاولني املُزمع دعوته���م للم�شاركة يف املناق�شة  امل�شرتي���ة, وفقًا لتلك الأحكام, ع���دد املورِّ
لية ت�شتجي���ب للمتطلَّبات. فاإْن كان الأمر كذلك, اأمكن للجهة امل�شرتية اأْن  موا عطاءات اأوَّ ���ن قدَّ ممَّ
دة  ترف����ض العطاءات وفقًا للمعايري والإجراءات املتعلقة باختيار العدد الأق�شى للم�شاركني واملحدَّ
موا  دين اأو املقاولني الذين قدَّ هة للم�شاركة يف املناق�شة. واإذا تبنيَّ اأنَّ جمموعة املورِّ يف الدعوة املوجَّ
ليًة م�شتجيبًة للمتطلَّبات اأقلُّ من احلدِّ الأدنى املع���نيَّ وفقًا لأحكام الفقرة )1( )ي(,  عط���اءاٍت اأوَّ
ا اإذا تبنيَّ اأنَّ هذه املجموعة تتجاوز احلدَّ الأدنى ولكن  عل���ى اجلهة امل�شرتية اأْن تلغ���ي املناق�شة؛ اأمَّ
ر  ال اأثناء املناق�شة, جاز للجهة امل�شرتية اأْن تقرِّ ع���دد اأفرادها ل يكفي مع ذلك ل�شمان تناُف�ض فعَّ

اإلغاء املناق�شة وفقًا للفقرة )2( من املادة 55 )انظر التعليق على املادة املذكورة(.

دة, مثلما ُذِكر يف الفقرة )2( اأعاله, فح�ض  22- وق���د ت�شمل بع�ض املناق�شات الإلكرتونية املعقَّ
ا  لية ول ُيقبل منها للم�شاركة يف املناق�شة �شوى العطاءات التي َتْبُلغ احلدَّ الأدنى. اأمَّ العطاءات الأوَّ
لية كذل���ك وقد تخ�شع للرتتيب. ويف  دة الأخ���رى, فُتقيَّم العطاءات الأوَّ يف بع����ض املناق�شات املعقَّ
مون عطاءاٍت م�شتجيبًة للمتطلَّبات  دين اأو املقاولني الذي���ن يقدِّ احلال���ة الأخرية, يجب اإطالع املورِّ
على ترتيبهم وعلى معلومات اأخرى عن نتائج التقييم مبوجب اأحكام الفقرة )4( )ج( من املادة, 
���ى اجلهة امل�شرتية  دة, قد تتلقَّ وذل���ك قب���ل اأْن تب���داأ املناق�شة. ويف املناق�ش���ات الإلكرتوني���ة املعقَّ
دين اأو  لي���ًة تتج���اوز بكثري احلدَّ الأدنى م���ن املتطلَّبات, ول �شيم���ا حيثما ُي�شم���ح للمورِّ عط���اءاٍت اأوَّ
املقاول���ني بعر�ض اأ�شناٍف لها خ�شائ�ض تقنية خمتلفة ومن ثمَّ اأ�شعار خمتلفة, وميكن للرتتيب اأْن 
ر  ا يتطلَّب من اجلهة امل�شرتية اأْن تقرِّ ر تاأثريًا كبريًا على امل�شاركة يف املناق�شة يف حدِّ ذاتها, ممَّ يوؤثِّ

ال. ما اإذا كانت املناق�شة �شت�شمح بتناُف�ض فعَّ

دين اأو املقاولني عليها  23- وقد يختلف من مناق�شة اإىل اأخرى نوع املعلومات الواجب اإطالع املورِّ
ها ينبغي اأْن تك���ون كافيًة يف جميع الأحوال  بخ�شو����ض نتائ���ج التقييم واأّي ترتيب يتمُّ اإج���راوؤه؛ لكنَّ
م  ى اأْن ُتقدَّ لتمكينه���م من حتدي���د و�شعهم اإزاء مناف�شيه���م يف املناق�شة قبل اإجرائها, لك���ي يت�شنَّ
دون اأو املقاولون بف�شل  ن امل���ورِّ خالله���ا عط���اءات جمدية وم�شتجيبة للمتطلَّب���ات. وينبغي اأْن يتمكَّ
ة املُزمع ا�شتخدامها اأثناء املناق�شة, على النحو املبنيَّ يف الدعوة  يغة الريا�شيَّ هذه املعلومات وال�شِّ
للم�شاركة فيها وفقًا لأحكام الفقرة )1( )ز(, من اإجراء تقييٍم م�شتقلٍّ لفر�ض فوزهم باملناق�شة, 
وها يف عطاءاتهم ومق���دار هذا التغيري,  وم���ن حتديد اجلوانب الت���ي ينبغي اأو ميكن له���م اأْن يغريِّ
وذلك م���ن اأجل حت�شني ترتيبه���م. وُتناَق�ض يف التعليق على املادة 56 اأدن���اه اإمكانية الت�شاُرب بني 
مي العطاءات,  ة وتف���ادي تي�شري التواطوؤ يف نق���ل هذه املعلوم���ات اإىل مقدِّ حتقي���ق ال�شفافي���ة التامَّ

م فيه خيارات ب�شاأن هذه امل�شاألة للنظر فيها. وُتقدَّ

مي العطاءات  24- والغر����ض من اأحكام الفقرة )4( هو التمكني من عدم الك�شف عن هويَّة مقدِّ
لية ونتائج اأيِّ عملية لفح�ض العطاءات اأو  ية املعلومات املتعلقة بعطاءاته���م الأوَّ واحلف���اظ على �شرِّ
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د اأو مقاِول اإلَّ باملعلومات ذات ال�شل���ة بعطائه الأوَّيل. ول�شمان معاملة  د كلُّ مورِّ تقييمه���ا. ول ُي���زوَّ
ف���ًة ومت�شاويًة وعادل���ًة, يجُب الإ�شراع باإر�ش���ال املعلومات اإليهم  دي���ن واملقاول���ني معاملًة ُمْن�شِ املورِّ

جميعًا يف اآٍن واحد.

 املادة 54-  املناق�شة الإلكرتونية كمرحلة
ت�شبق اإر�شاء عقد ال�شرتاء

م هذه املادة اإجراءات التما�ض امل�شاركة يف اإجراءات ال�شرتاء التي تنطوي على ا�شتخدام  1- تنظِّ
املناق�ش���ات الإلكرتونية باعتبارها مرحلًة من املراحل. وُتناَق�ض �شروط ا�شتخدام هذه املناق�شات 

يف الإر�سادات املتعلقة باملادة 31.

2- وت�ش���ري الفق���رة )1( اإىل احل���دِّ الأدن���ى من املعلوم���ات التي يج���ب ت�شمينها عندم���ا تلتم�ض 
دين اأو املقاولني يف اإجراءات ال�شرتاء التي ُت�شتخَدم فيها  ة م�شاركة املورِّ ل م���رَّ اجله���ة امل�شرتية لأوَّ
املناق�ش���ات الإلكرتوني���ة باعتبارها مرحلًة م���ن املراحل. وتق�شي اأحكام الفق���رة )1( بوجوب اأْن 
دين  تذك���ر اجله���ة امل�شرتية حتديدًا, بالإ�شافة اإىل جميع املعلومات الأخ���رى التي يلزم تزويد املورِّ
ة املُزمع ا�شتخدامها  يغة الريا�شيَّ م ال�شِّ اأو املقاول���ني بها, اأنَّ مناق�شًة اإلكرتونيًة �شُتجرى واأْن تق���دِّ
خالل املناق�شة واأْن ُتف�شح عن كيفية امل�شاركة يف املناق�شة. والإف�شاح عن هذا احلدِّ الأدنى من 
ا  د لي�ض ممَّ دين اأو املقاولني من التاأكُّ املعلوم���ات يف بداية عملية ال�شرتاء اأمر �شروري لتمكني املورِّ
ا اإذا كانوا قادرين على ذلك اأي�شًا.  ني بامل�شاركة يف عملية ال�شرتاء فح�شب, بل ممَّ اإذا كانوا مهتمِّ
دون اأو املقاولون األَّ ي�شاركوا يف عمليات ال�شرتاء املنطوية على مناق�شة اإلكرتونية  ر املورِّ فق���د يقرِّ

مة هذا الف�شل. د اتِّ�شاح ال�شورة بالكامل, كما هو مبنيَّ يف مقدِّ مبجرَّ

د الإعالن عن اإج���راء مناق�شة اإلكرتونية, تكون هذه املناق�ش���ة الطريقة املُ�شتخَدمة  3- ومبج���رَّ
دين اأو املقاولني امل�شاركني فيها غري كاٍف  د اأو املقاِول الفائ���ز, ما مل يكن عدد املورِّ يف اختي���ار املورِّ
اٍل. ويحقُّ للجهة امل�شرتية يف هذه احلالة اأْن تلغي املناق�شة وفقًا للفقرة )2( من  ل�شمان تناُف�ٍض فعَّ
ها غري ملزمة بذلك. كما اأنَّ لديها حّقًا م�شتقالًّ يف اإلغاء اإجراءات ال�شرتاء مبوجب  املادة 55, لكنَّ
اأح���كام امل���ادة 19, وهو ح���قٌّ قد تكون ممار�شت���ه مالئمًة اإذا علم���ت اجلهة امل�شرتية ب���اأنَّ احتمال 
مي العطاءات خلطر الك�شف عنها يف مرحلة مبكرة  �ض هويَّة مقدِّ ح���دوث تواطوؤ وارد, يف حال تعرُّ

من اإجراءات ال�شرتاء.

4- وت�ش���ري الفقرة )2( اإىل املرحلة الت���ي ت�شبق اإجراء املناق�شة مبا�ش���رة, بعد ا�شتكمال جميع 
���ة )مثل التاأهي���ل الأوَّيل اأو فح�ض  اخلط���وات الأخرى ال���الزم اتِّخاذها يف عملي���ة ال�شرتاء املعنيَّ
ية هي حتديد العطاء الفائز  لية اأو تقييمها(, بحيث ت�شب���ح اخلطوة الوحيدة املتبقِّ العط���اءات الأوَّ
ني يف اإج���راءات ال�شرتاء  د اجلهة امل�شرتي���ة امل�شاركني املتبقِّ م���ن خالل املناق�شة. ويج���ب اأْن تزوِّ
لة عن املناق�شة على النحو الت���ايل: املوعد النهائي للت�شجيل يف املناق�شة وتاريخ  مبعلوم���ات مف�شَّ
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م اإغالق املناق�ش���ة وجميع القواعد  ���ة واملعايري التي تنظِّ ووق���ت افتتاحه���ا ومتطلَّبات حتديد الهويَّ
يَغت اأحكام املادت���ني 53 و54 ل�شمان  الأخ���رى الواج���ب تطبيقها ب�ش���اأن اإجراء املناق�شة. وق���د �شِ
توف���ري معلوم���ات معاِدل���ة للم�شارك���ني يف املناق�ش���ات الإلكرتوني���ة القائم���ة بذاته���ا واملناق�شات 
 الإلكرتوني���ة باعتباره���ا مرحل���ًة م���ن املراح���ل. وُتناَق����ض املعلومات ال���الزم توفريه���ا يف التعليق

على املادة 53.

 املادة 55-  الت�شجيل يف املناق�شة الإلكرتونية 
وتوقيت اإجرائها

���م هذه امل���ادة اجلوانب الأ�شا�شية للت�شجي���ل يف املناق�شة وتوقيت اإجرائه���ا, وُيَراُد منها  1- تنظِّ
فٍة ومت�شاويٍة وعادلٍة, من  مو العطاءات امل�شاركون يف املناق�شة مبعاملٍة ُمْن�شِ �شمان اأْن يحظى مقدِّ
خ���الل �شرطْي ال�شفافية الوارَدْين يف الفقرت���ني )1( و)2(, وهما كما يلي: اإر�شال تاأكيد الت�شجيل 
د اأو مقاِول, متى كان ذلك واردًا, بقرار اإلغاء  ل, وامل�شارعة اإىل كل مورِّ د اأو مقاِول م�شجَّ اإىل كلِّ مورِّ

املناق�شة.

دون اأو املقاول���ون ف���رتًة زمني���ًة معقول���ة لال�شتع���داد  2- وت�ش���رتط الفق���رة )3( اأْن مُيَن���ح امل���ورِّ
ال عل���ى �شروط اللتما�ض مبقت�ش���ى الف�شل الثامن  للمناق�ش���ة, بحيث ُيتاح له���م العرتا�ض الفعَّ
م باعرتا�ض من هذا القبيل اإلَّ قبل انق�شاء املوعد النهائي  من القانون النموذجي. ول ميكن التقدُّ
لتقدمي العطاءات, اأْي قبل موعد فتح املناق�شة يف املناق�شات الإلكرتونية الب�شيطة )التي ل ي�شبق 
لية يف احلالت  لية(, وقبل موعد تقدمي العطاءات الأوَّ املناق�شة فيها فح�ض اأو تقييم للعطاءات الأوَّ
ة بني اإ�شدار الدع���وة اإىل املناق�شة الإلكرتونية  ة املمت���دَّ الأخ���رى. وبناًء علي���ه, فاإنَّ الفرتة الزمنيَّ
د بالرجوع اإىل ما �شتكون عليه الظروف ال�شائدة )اأْي كلَّما كانت  واإجراء املناق�شة ينبغي اأْن تتحدَّ
ة املمكنة(. ويرتبط �شرط الفرتة الزمنية, كما هو من�شو�ض عليه يف  رت املدَّ املناق�شة اأب�شط ق�شُ
الفق���رة )3(, بالحتياجات املعقولة للجهة امل�شرتية, وهو ما قد تكون له الأ�شبقية على العتبارات 

الأخرى يف ظروف حمدودة )مثل حالت احلاجة العاجلة الق�شوى التي تعقب الكوارث(.

دي���ن اأو املقاولني  3- وتتي���ح الفق���رة )2( للجه���ة امل�شرتي���ة اإلغ���اء املناق�ش���ة اإذا كان ع���دد املورِّ
اٍل. لكنَّ هذه الأحكام لي�شت اآمرًة؛ فهي متنح  ل���ني يف املناق�شة غري كاٍف ل�شم���ان تناُف�ٍض فعَّ امل�شجَّ
ر م���ا اإذا كان يتع���نيَّ اإلغاء املناق�شة يف تل���ك الظروف.  اجله���ة امل�شرتي���ة �شالحي���ًة تقديريًة لتقرِّ
ى, اأْي التناف����ض وتفادي التواطوؤ,  ومب���ا اأنَّ قرار ع���دم الإلغاء قد يتناق�ض مع اله���دف العام املتوخَّ
فال ميك���ن تربيره اإلَّ يف احلالت ال�شتثنائية بكلِّ معنى الكلمة, وهي حالت حُتتِّم ا�شتمرار عملية 
ع الدولة امل�شرتعة على اأْن ُتْدِرَج يف لوائح  ���ال. وُت�شجَّ ال�ش���رتاء على الرغم من غياب التناف�ض الفعَّ
ال�ش���رتاء اأو القواع���د اأو الإر�شادات ال�ش���ادرة عن جهاز ال�شرتاء العموم���ي اأو هيئة اأخرى قائمًة 
ر ا�شتمرار املناق�شات الإلكرتونية يف حالت من هذا القبيل. وقد تكون  �شامل���ًة بالظروف التي تربِّ
مة هذا  ح يف مقدِّ هن���اك اأ�شب���اب اأخرى ت�شمح بالإلغاء )مثل ال�شتباه يف وقوع تواط���وؤ كما هو مو�شَّ
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���ب فيها على اجلهة امل�شرتية اإلغاء  الف�ش���ل(. اإلَّ اأنَّ ه���ذه املرونة ل ت�شري على احلالت التي يتوجَّ
املناق�ش���ة الإلكرتونية, مبقت�شى الفقرة الفرعية )1( )ي( من املادة 53 مثاًل, عند عدم بلوغ اأيِّ 
لني اأو عندم���ا يجب على اجلهة امل�شرتية اإنهاء  دين اأو املقاولني امل�شجَّ ح���دٍّ اأدن���ى مطلوب لعدد املورِّ
املناق�ش���ة الإلكرتونية لأ�شباب تقنية مبقت�شى الفقرة )5( من املادة 56 )انظر التعليق على هذه 

الأحكام(.

4- واملق�شود باإلغاء املناق�شة يف املناق�ش���ات الإلكرتونية القائمة بذاتها اإلغاء عملية ال�شرتاء. 
ية اإىل الإلغاء, اأنَّ من املنا�شب اإجراء مناق�شة  ر اجلهة امل�شرتية, بعد حتليل الأ�شباب املوؤدِّ وقد تقرِّ
دين  ت اإىل عدم ت�شجيل عدٍد كاٍف من املورِّ اأخ���رى, اإذا اأمكن مثاًل ت�شحيح اأخطاء يف الو�ش���ف اأدَّ
اأو املقاول���ني للم�شارك���ة يف املناق�ش���ة, اأو ق���د تختار تلك اجله���ة طريق���َة ا�شرتاٍء اأخرى. ويف حال 
ا اإلغاء  ا�شتخ���دام املناق�شات الإلكرتونية باعتبارها مرحلًة من املراح���ل, يجوز للجهة امل�شرتية اإمَّ
لية, اإذا كان هذا اخليار متاحًا  عملي���ة ال�شرتاء اأو اإر�شاء عقد ال�شرتاء على اأ�شا�ض العطاءات الأوَّ

مبوجب لوائح ال�شرتاء واأحكام اللتما�ض.

���ا يف حال ا�شتخدام املناق�شات الإلكرتوني���ة باعتبارها مرحلًة من املراحل, فينبغي للجهة  5- اأمَّ
دين اأو  د اأي�ش���ًا يف بداية ال�ش���رتاء اأيَّ عواقب ق���د َتْنُجُم عن عدم ت�شجي���ل املورِّ امل�شرتي���ة اأْن حت���دِّ

املقاولني اأنف�َشهم يف املناق�شة.

املادة 56-  املتطلَّبات اأثناء املناق�شة الإلكرتونية
م هذه املادة املتطلَّبات اأثناء املناق�شات الإلكرتونية, �شواء كانت قائمًة بذاتها اأو مرحلًة  1- تنظِّ
ل, وهو املناق�شات الإلكرتونية  د الفقرة )1( نوعني من املناق�شات: النوع الأوَّ م���ن املراحل. وحتدِّ
د العطاء  د ال�شعُر الفائز )الأدنى( العطاَء الفائز؛ والنوع الثاين, حيث َيتحدَّ الب�شيطة, حيث يح���دِّ
الفائز على اأ�شا�ض ال�شعر ومعايري اإ�شافية غري ال�شعر. وبغ�ضِّ النظر عن مدى تعقيد هذه املعايري, 
ح  ة ُيف�شَ يغ���ة ريا�شيَّ يج���ب اإ�شناد قيمة له���ا جميعًا, ُيعربَّ عنها باأرق���ام اأو ن�شب مئوية, يف اإطار �شِ
عنه���ا م�شبقًا مبا يجعل من املمك���ن تقييمها اآلّيًا. وينبغي, مبقت�شى املادتني 53 و54, الإف�شاح عن 
يغ الريا�شيَّة يف بداية  املعلوم���ات املتعلقة بكلِّ معيار ُي�شتخَدم يف التقييم والقيمة املمنوحة له وال�شِّ
ا ما ميكن تغي���ريه اأثناء املناق�شة فهو  اإج���راءات ال�شرتاء؛ ول ميكن تغيريه���ا اأثناء املناق�شة. اأمَّ

الأ�شعار وغريها من العنا�شر القابلة للتعديل وفقًا لأحكام اللتما�ض.

2- وت���ورد الفقرة )2( ال�شروط الأ�شا�شية لإجراء املناق�شة. وهي تراعي يف هذا ال�شدد �شمات 
نظ���ام املناق�ش���ة الإلكرتونية التي ين�ضُّ عليها القانون النموذج���ي وكما هي مبيَّنة يف الفقرة )د( 
ذ  م���ن امل���ادة 2 )خالف���ًا لبع�ض اأن���واع املناق�ش���ات الإلكرتونية الأخ���رى املُ�شتخَدمة فع���اًل(, وتنفِّ
ع يف تناول ال�شروط  �ش���روط ا�شتخدام املناق�شات الإلكرتونية كما هي مبيَّنة يف امل���ادة 31, وتتو�شَّ
ال���واردة يف املادتني 53 و54. فعلى �شبيل املثال, ُت�شلِّط الفقرتان الفرعيتان )اأ( و)ج( ال�شوء على 
ا�شتمراري���ة عملية تقدمي العطاءات. وبالإ�شافة اإىل ذلك, تن����ضُّ الفقرة الفرعية )اأ( على اإتاحة 
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مي العطاءات لتقدمي عرو�شهم. ومن الناحية العملية, يعني ذلك,  فر�شة مت�شاوية اأمام جميع مقدِّ
عل���ى �شبيل املثال, اأنَّ على النظام ت�شجيل العطاءات ف���ور ا�شتالمها بغ�ضِّ النظر عن من�شئها, مع 
وجوب تقييمها وا�شتبانة ما لها من تاأثري على العطاءات الأخرى. ويجب على النظام اأْن ُيَبلِّغ فورًا 
مي العطاءات باملعلومات ذات ال�شلة. وقد جرى تناول هذا ال�شرط الأخري بتف�شيل يف  جميع مقدِّ
نهم  م���ي العطاءات اآنّيًا مبعلومات كافية متكِّ الفق���رة الفرعية )ج( التي تق�شي بتزويد كلٍّ من مقدِّ
م���ن حتديد مرتبة عطائهم قيا�شًا بالعطاءات الأخ���رى. وت�شري �شياغة هذه الأحكام اإىل اأنَّ جميع 
م���ي العطاءات ل ُيَبلَّغون بال�شرورة باملعلوم���ات نف�شها, بيد اأنَّ املعلومات املبلَّغة يجب اأْن تكون  مقدِّ
فًة ومت�شاويًة  نهم من حتديد مرتبة عطائه���م واأْن َتْكُفَل معاملتهم معامل���ًة ُمْن�شِ كافي���ًة بحيث متكِّ

وعادلًة.

ق القان���ون النموذج���ي عن عم���د اإىل طبيعة املعلوم���ات التي يج���ب الإف�شاح عنها  3- ول يتط���رَّ
ل�شتيف���اء ه���ذا ال�شرط. ويتع���نيَّ على الدولة امل�شرتعة, ل���دى البتِّ يف كيفية تنظي���م هذه امل�شاألة, 
دي���د يف املناق�شة من جهة  حتقي���ق التوازن ب���ني اعتبارات ال�شفافية والت�شجي���ع على التناف�ض ال�شَّ
ا�ش���ة جتارّيًا من جه���ة اأخرى. وت�شم���ل اخليارات  وتف���ادي التواط���وؤ ومن���ع ك�شف املعلوم���ات احل�شَّ
ا اإذا  املالئم���ة, مراعاًة لطبيع���ة املناق�شة وملدى تعقيدها وعوامل اأخرى, ما يل���ي: )اأ( الك�شف عمَّ
ر املناق�شة اأو قام بتقدمي اأف�شل �شعر؛ )ب( الك�شف عن اأف�شل  مي العطاءات يت�شدَّ كان اأحُد مقدِّ
ر  مي العطاءات عن و�شع عطائ���ه مقارنًة بالعطاء املت�شدِّ �شع���ر؛ )ج( الك�شف لكلِّ واحد م���ن مقدِّ
للمناق�ش���ة )دون الك�شف مع ذلك عن معلومات ب�شاأن العرو�ض الأخرى(؛ )د( الك�شف عن الفرق 
الع على هذا  ب���ني جمي���ع العطاءات. وينبغ���ي اأْن يكون بو�شع اجله���ة امل�شرتية يف كلِّ الأح���وال الطِّ
ع, ح�شبما  الف���رق. وينبغي اأْن تنتبه ال���دول امل�شرتعة اإىل اأنَّ الك�شف عن اأف�شل �شعر ميكن اأْن ي�شجِّ
تفي���د جترب���ة بع�ض الوليات الق�شائية, عل���ى اإجراء تخفي�شات �شغرية ج���ّدًا يف �شعر العطاء واأْن 
���ع على تقدمي  يح���ول م���ن ث���مَّ دون ح�شول اجله���ة امل�شرتية على اأف�ش���ل نتيج���ة؛ كما اأنَّه قد ي�شجِّ
م���ة ب�شاأن العطاءات  عط���اءات منخف�شة انخفا�شًا غ���ري عادي. وكلَّما زاد مق���دار املعلومات املقدَّ
دين اأو املقاولني الك�شف عن  الأخ���رى, ازدادت احتمالت حدوث تواط���وؤ؛ كما قد يكون باإمكان املورِّ
مة. واأّيًا  ة املقدَّ يغة الريا�شيَّ مبال���غ العطاءات الأخرى يف املناق�شات الأكرث تعقيدًا با�شتخدام ال�شِّ
ر الإف�شاح عنها اأثناء  كان الق���رار الذي تتَّخذه اجلهة امل�شرتية فيما يخ�ضُّ نوع املعلومات التي ُيقرَّ
مي العطاءات املحتملني قبل  املناق�شة, يتعنيَّ مراعاة هذا القرار يف قواعد املناق�شة التي ُتتاح ملقدِّ
اأْن تبداأ املناق�شة. وعالوًة على ذلك, ينبغي ت�شجيل جميع املراحل والعطاءات واإدراجها يف �شجل 
ل هذه الأحكام ال�شرط الوارد يف الفقرة )1( )ز( من املادة 53 والفقرة )1( )اأ(  ال�شرتاء. وتكمِّ
ر ا�شتخدامها اأثناء  من امل���ادة 54 ب�ش���اأن الك�شف ع���ن معايري واإج���راءات تقييم العط���اءات املق���رَّ
املناق�شة وال�شرط ال���وارد يف الفقرة )4( )ج( من املادة 53 والفقرة )3( من املادة 54 بالتزويد 

بنتائج اأيِّ تقييم �شابق على املناق�شة.

د الفقرة الفرعي���ة )ب( التاأكيد على مب���داأ التقييم الآيل للعط���اءات اأثناء املناق�شة.  4- وجت���دِّ
���ل ب�شري اأثناء  وه���ي, اإىل جانب الفق���رة الفرعية )د(, ت�شلِّط ال�ش���وء على اأهمية تفادي اأيِّ تدخُّ



اجلزء الثاين-  تعليق على ن�ضِّ قانون  الأون�شيرتال النموذجي  لال�شرتاء العمومي  249

�ش���ري املناق�ش���ة. ويقوم جه���از املناق�شة بجمع العط���اءات اإلكرتونّي���ًا لتقييمها اآلّي���ًا وفق املعايري 
ح عنه���ا يف الدعوة اإىل املناق�ش���ة. وينبغي اأْن مينح جه���از جمع العطاءات  والعملي���ات الت���ي ُيف�شَ
مه. كما ينبغي اإتاحة اآلية لالتِّ�شال  بطاقَة تعريف لكلِّ عط���اء مبا ل ي�شمح بالك�شف عن هويَّة مقدِّ
احلا�شوب���ي املبا�شر ت�شم���ح بالرف�ض الآيل الفوري للعط���اءات الالغية مع اإخط���اٍر فوري بالرف�ض 
مي العط���اءات بجه���ة و�شل من اأج���ل الت�ش���الت العاجلة  و�ش���رٍح لأ�شباب���ه. وينبغ���ي اإب���الغ مقدِّ
 بخ�شو����ض م���ا قد يقع م���ن م�شاكل تقني���ة. وينبغي اأْن تك���ون جهة الو�ش���ل املذك���ورة م�شتقلًَّة عن

جهاز املناق�شة.

د الفقرتان )3( و)5( من امل���ادة التاأكيد على مبداأ مهم اآخ���ر ت�شتند اإليه املناق�شات  5- وجت���دِّ
مي  ���ة مقدِّ ح�شبم���ا ين����ضُّ علي���ه القان���ون النموذج���ي, األ وهو احلاجة اإىل ع���دم الك�شف عن هويَّ
العط���اءات قب���ل املناق�ش���ة واأثناءه���ا وبعدها. وت�ش���ع الفقرة )3( ه���ذا املبداأ بعني العتب���ار, اإْذ 
ع  مي العطاءات اأثناء املناق�شة. وتو�شِّ ���ة اأيٍّ من مقدِّ حتظ���ر على اجلهة امل�شرتية الإف�شاح عن هويَّ
الفق���رة )5( نطاق هذا احلظ���ر لي�شمل مرحلة ما بعد املناق�شة, مب���ا يف ذلك احلالت التي تعلَّق 
ر الأح���كام مبفهومها الوا�شع بحي���ث ل حتظر الإف�شاح  فيه���ا املناق�ش���ة اأو ُتنه���ى. وينبغي اأْن تف�شَّ
مي  ���ا الإف�شاح غري املبا�شر كذل���ك, كاأْن ُي�شمح بالإف�شاح ع���ن هويَّة مقدِّ ال�شري���ح فح�شب, واإمنَّ
لو نظام  م���ي عطاءات اآخري���ن. وينبغي اأن ُيعت���رَب م�شغِّ ف عليه���ا من ِقَبل مقدِّ العط���اءات اأو التع���رُّ
املناق�ش���ة نيابًة عن اجلهة امل�شرتية, مبن فيه���م اأيُّ اأ�شخا�ض لهم دور يف هذه العملية اأو اأ�شخا�ض 
اآخ���رون م�شرتكون فيها ب�شفات اأخرى, مثل جهة الو�ش���ل يف الت�شالت العاجلة ب�شاأن ما قد يقع 
م���ن م�شاكل تقنية, وكالء للجهة امل�شرتية به���ذا ال�شاأن وخا�شعني للحظر نف�شه تبعًا لذلك. بيد اأنَّ 
مي العطاءات قد ينطوي عل���ى م�شاعب عملية, على  م���ن الوا�شح اأنَّ عدم الك�ش���ف عن هويَّة مقدِّ
الرغ���م من اأح���كام هذه املادة والف�ش���ل باأكمله, يف عملي���ات ال�شرتاء التي توج���د فيها جمموعة 
ر لبنوٍد مماثلٍة عن طريق املناق�شات الإلكرتونية, �شواء  دين ل تتغريَّ كثريًا ويف ال�شرتاء املتكرِّ مورِّ
 ا�شُتعمَلت يف ذل���ك اتفاقات اإطارية بالقرتان باملناق�شات الإلكرتونية اأْم مل ُت�شتعَمل )انظر اأي�شًا 

مة هذا الف�سل(. مقدِّ

ل الفقرة )4( ال�شروط ال���واردة يف الفقرة )1( )�ض( من املادة 53 والفقرة )2( )ج(  6- وتكمِّ
م���ن امل���ادة 54 ب�شاأن احلاج���ة اإىل الإف�شاح عن املعاي���ري التي حتكم اإقفال املناق�ش���ة قبل اإجراء 
املناق�ش���ة كموعد اأق�شى. وه���ذه القواعد, التي ُيفرَت����ض اأْن يكون قد تَّ الإف�ش���اح عنها م�شبقًا, 
ل يج���وز تغيريه���ا اأثناء املناق�شة. وعالوًة على ذلك, ل يجوز حت���ت اأيِّ ظرف من الظروف اإقفال 
ر حتَّى واإْن مل جُتر املناق�شة. وُيالَحظ عمومًا, من واقع التجربة  املناق�شة قبل املوعد النهائي املقرَّ
العملي���ة, اأنَّ عملية املناق�شة الفعلي���ة تبداأ قبيل اإقفال املناق�شة. ومن �ش���اأن منح اجلهة امل�شرتية 
ر اأْن ُيف�ِشح املجال اأمام ال�شطط,  ال�شالحي���ة التقديرية لإقفال املناق�شة قبل املوعد النهائي املقرَّ
مي العطاءات واجلهة امل�شرتية  بال�شم���اح مثاًل باإجراء ترتيبات �شابقة على املناق�شة بني اأحد مقدِّ
م العطاء املذكور. ومن ناحي���ة اأخرى, ل ُيحَظر متديد  للتاأث���ري عل���ى نتيجة املناق�شة ل�شالح مق���دِّ
اأجل املوع���د النهائي لتقدمي العطاءات اإْن تَّ هذا التمديد ب�شفافية. وقد تتبنيَّ جدوى هذه املرونة 



دليل ا�شرتاع قانون الأون�شيرتال النموذجي لال�شرتاء العمومي  250 

عن���د ال�شطرار اإىل تعلي���ق املناق�شة لأ�شباب تقنية على �شبيل املث���ال )كما هو من�شو�ض عليه يف 
دة ا�ش���رتاُط اأْن تتناول قواعد اإج���راء املناق�شة  الفق���رة )5( من امل���ادة(. ومن املمار�ش���ات اجليِّ

معايرَي واإجراءات اأيِّ متديد للموعد النهائي لتقدمي العطاءات.

دي���ن اأو املقاولني الن�شحاب م���ن املناق�شة الإلكرتونية قب���ل اإقفالها. وُيفرت�ض  7- ويج���وز للمورِّ
���ر ذل���ك على �ش���ري املناق�ش���ة اإلَّ اإذا كان الن�شح���اب لأ�شب���اب تتطلَّب تعلي���ق املناق�شة اأو  األَّ يوؤثِّ
اإنهاءه���ا مبقت�ش���ى الفق���رة )5( من امل���ادة )مثل ح���دوث اأعط���ال يف نظام الت�ش���الت اخلا�ض 
ا يف جميع احلالت الأخرى, فيجب امل�شي ُقُدمًا يف املناق�شة. وعند اإغالق  باجله���ة امل�شرتية(. اأمَّ
املناق�ش���ة, ق���د يتعنيَّ عل���ى اجلهة امل�شرتي���ة حتليل اأ�شب���اب الن�شحاب, وخ�شو�ش���ًا اإذا كان عدد 
مي العطاءات املن�شحبني كبريًا, وحتليل اأيِّ اآثار �شلبية قد يخلِّفها ذلك الن�شحاب على نتيجة  مقدِّ
املناق�ش���ة. ويع���اد التاأكيد على حق اجلهة امل�شرتية يف اإلغاء ال�شرتاء يف اأيَّة مرحلة من مراحله يف 
ل يف هذا ال�شدد الفقرة )1( من املادة 19 )انظر التعليق على املادة 19 ب�شاأن  املادة 57, التي تكمِّ

اإلغاء ال�شرتاء(.

8- وتقت�شي الفقرة )5( اإنهاء املناق�شة اأو تعليقها يف الظروف املبيَّنة فيها. وفيما عدا الأعطال 
د ُح�ْشن �شري املناق�شة, قد  التي قد ي�شاب بها نظام الت�شالت اخلا�ض باجلهة امل�شرتية مبا يهدِّ
تك���ون هناك اأ�شباب اأخرى لإنهاء املناق�شة اأو تعليقها. ولئن كان من غري املمكن اإدراج جميع تلك 
الأ�شب���اب يف قانون ال�شرتاء, ف���اإنَّ القانون النموذجي يقت�شي اأْن ُت���ْدَرَج جميعها يف قواعد اإجراء 
ب اإتاحتها مبقت�ش���ى املادتني 53 و54 ح�شب مقت�شى احل���ال. ول يجوز منح  املناق�ش���ة الت���ي يتوجَّ
اجله���ة امل�شرتي���ة املزيد من ال�شالحي���ات التقديرية يف هذا ال�شاأن على اعتب���ار اأنَّ ممار�شتها قد 
ل الب�شري يف العملية. وعلى الرغم من الأمر قد يحتِّم اإنهاء  ي اإىل ال�شطط الناجم عن التدخُّ ت���وؤدِّ
املناق�ش���ة اأو تعليقها يف بع�ض احل���الت, فاإنَّه يجب احلدُّ ما اأمكن من تلك احلالت, ودرا�شتها اإْن 

هي وقعت يف اإطار اآليات للر�شد اأو الرقابة.

مي  ن قواع���د اإجراء املناق�شة �شمان���اٍت اإجرائيًة حلماي���ة م�شالح مقدِّ 9- كم���ا يج���ب اأْن تت�شمَّ
مي العطاءات  العط���اءات يف ح���ال اإنهاء املناق�ش���ة اأو تعليقها, من قبيل ما يلي: اإ�شع���ار جميع مقدِّ
عل���ى نح���ٍو ف���وري ومتزامن بالتعلي���ق اأو الإنه���اء؛ ويف ح���ال التعلي���ق, اإ�شعارهم بوق���ت اإعادة فتح 
املناق�ش���ة واملوع���د النهائي اجلديد لإغالقه���ا. ويف حال اإنهاء مناق�شة اإلكرتوني���ة قائمة بذاتها, 
د القواعد ما اإذا كان الإنهاء يلغي املناق�شة بال�شرورة, اأو ما اإذا كان ميكن اإر�شاء  ينبغ���ي اأْن حت���دِّ

العقد ا�شتنادًا اإىل النتائج املحققة وقت اإنهاء املناق�شة.

املادة 57-  املتطلَّبات بعد املناق�شة الإلكرتونية

ا اإذا كانت  ���م ه���ذه املادة اخلطوات التي ينبغي اتِّخاذها بعد املناق�ش���ة, بغ�ضِّ النظر عمَّ 1- تنظِّ
املناق�ش���ة الإلكرتوني���ة قائم���ًة بذاتها اأو مرحلًة م���ن املراحل. والقواعد املنطبقة ه���ي ذاتها نظرًا 
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اإىل اأنَّ املناق�ش���ة ت�شب���ق اإر�ش���اء عقد ال�ش���رتاء يف جميع احلالت. ول ُي�شم���ح باملزيد من التقييم 
ى اأْن  اأو التفاو����ض بع���د اإجراء املناق�شة لتف���ادي التجاوزات اأو املحاب���اة اأو الف�ش���اد. ولذلك ُيتوخَّ
ه  تك���ون نتائج املناق�شة النتائ���َج النهائية لإجراءات ال�شرتاء. ويعني ذل���ك من الناحية العملية اأنَّ
يف احل���الت الت���ي تن�ضُّ فيها وثائق اللتما����ض على اأْن ُير�َشى عقد ال�ش���رتاء على اأدنى العطاءات 
م ذلك العطاء وَيِرُد ال�شعر الفائز يف عقد ال�شرتاء. وحيثما  �شعرًا, ُير�َشى عقد ال�شرتاء على مقدِّ
تن����ضُّ وثائ���ق اللتما�ض على معايري متعلقة بال�شعر واأخرى غري متعلِّق���ة به لإر�شاء عقد ال�شرتاء, 
ة  يغ الريا�شيَّ ر من خالل تطبيق ال�شِّ م العطاء الأكرث مزايا كما يتقرَّ ُير�َشى عقد ال�شرتاء على مقدِّ
���ح عنه���ا م�شبقًا, وَتِرُد اأحكام و�شروط العطاء الفائز يف عق���د ال�شرتاء. وُتبنيَّ ال�شتثناءات  املُف�شَ

املحدودة من هذه القواعد يف الفقرتني )2( و)3(.

2- وَتْنطبُق الفقرة )2( على املناق�شات الإلكرتونية الب�شيطة القائمة بذاتها )اأْي التي ل ت�شبقها 
لية(. ويف هذه املناق�شات, ُتقيَّم املوؤهالت ومدى ال�شتجابة للمتطلَّبات بعد املناق�شة,  عطاءات اأوَّ
هج توفري للوقت والتكلفة. فاإذا اتَّ�شح  وذلك فيما يخ�ضُّ الفائز والعطاء الفائز ل غري. ويف هذا النَّ
ا  عدم اأهلية الفائز اأو عدم ا�شتجابة عطائه للمتطلَّبات, كان اأمام اجلهة امل�شرتية خياران هما: اإمَّ
م العطاء الفائز التايل �شرط اأْن يكون  اإلغ���اء اإجراءات ال�شرتاء اأو اإر�ش���اء عقد ال�شرتاء على مقدِّ
هج على فر�شية اأنَّ جميع  اًل واأن يكون عر�شه م�شتجيبًا للمتطلَّبات. ويقوم هذا النَّ هذا الأخري موؤهَّ
م���ي العطاءات امل�شتجيبني للدع���وة باإمكانهم توفري ال�شيء مو�شوع ال�ش���رتاء بنف�ض امل�شتوى  مقدِّ
تقريب���ًا من حيث النوعية؛ وعندما يتعل���ق ال�شرتاء باأ�شياء ب�شيطة ومتاحة يف ال�شوق يكون م�شتوى 
يًا لأنَّ م�ش���ادر الإمداد البديلة تكون متوافرًة ب�شهولة.  اخلط���ر الذي تواجهه اجلهة امل�شرتية متدنِّ
دي���ن اأو املقاولني الذين �شي�شاركون يف املناق�شات  هة اإىل املورِّ وينبغ���ي التاأكيد يف الإر�شادات املوجَّ
الإلكرتونية على هذه الإمكانية حتَّى ل يقعوا يف اإغراء تقدمي عطاءات غري قادرة على ال�شمود يف 

مراحل لحقة من املناق�شة.

3- وتنطب���ق الفق���رة )3( على اأيِّ نوع م���ن املناق�ش���ات الإلكرتونية, وتتناول احلال���ة التي يبدو 
الع على  فيه���ا للجه���ة امل�شرتي���ة اأنَّ العطاء الفائ���ز منخف�ض ال�شع���ر انخفا�شًا غري ع���ادي )لالطِّ
�ش���رح لهذا امل�شطلح, انظر التعليق على املـــادة 20(. وجتدر الإ�شارة اإىل اأنَّ احتمال عدم التنفيذ 
يف املناق�شات الإلكرتونية ل�شرتاء اأ�شياء ب�شيطة ومتاحة يف ال�شوق قد يكون غري وارد على الأرجح 
ابقة. وتخ�شع اأحكام ه���ذه الفقرة اأي�شًا للقواعد العامة الواردة  لالأ�شب���اب املذكورة يف الفقرة ال�شَّ
م من عرو�ض منخف�شة ال�شع���ر انخفا�شًا غري عادي, مبا يف  ا ُيقدَّ ي عمَّ يف امل���ادة 20 ب�ش���اأن التحرِّ
اف )انظر التعلي���ق على املادة املذكورة  ذل���ك ال�شمانات الت���ي َتْكُفُل اإجراء تقيي���م مو�شوعي و�شفَّ
ب�شاأن الإجراءات املنا�شبة(. ويف حال ا�شتيفاء جميع ال�شروط املن�شو�ض عليها يف املادة 20 ب�شاأن 
رف����ض عط���اء منخف�ض ال�شعر انخفا�شًا غري ع���ادي, جاز للجهة امل�شرتي���ة اأْن ترف�ض العطاء واأْن 
م العطاء الفائز التايل. وهذا  ا اإلغاء اإجراءات ال�شرتاء اأو اإر�شاء عقد ال�شرتاء على مقدِّ تختار اإمَّ
م العطاء الفائز كما  ال�شتثن���اء م���ن القاعدة العامة التي تقت�ش���ي اإر�شاء عقد ال�شرتاء على مق���دِّ
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يغت اأحكام القانون النموذجي  د يف نهاية املناق�شة ُيدَرج بوج���ه خا�ض ملنع الإغراق. وقد �شِ َيتح���دَّ
بحي���ث تتي���ح للجهة امل�شرتية ق���درًا اأكرب من املرونة, رهن���ًا بال�شمانات الرامي���ة اإىل احلماية من 

ال�شطط املن�شو�ض عليها يف املادة 20.

4- وينبغ���ي للجهة امل�شرتية, عند البتِّ يف اأيِّ اخليارين تعتمد مبقت�شى الفقرة )2( اأو )3(, اأْي 
م العطاء الفائز التايل, اأْن تقيِّم عواقب  اإلغاء اإجراءات ال�شرتاء اأو اإر�شاء عقد ال�شرتاء على مقدِّ
اإلغاء املناق�شة الإلكرتوني���ة وخ�شو�شًا النظر يف اإمكانية اإجراء مناق�شة ثانية يف اإطار اإجراءات 
ال�ش���رتاء نف�شها وتكاليف اعتماد طريق���ة ا�شرتاء بديلة. وجتدر الإ�شارة على وجه اخل�شو�ض اإىل 
مي العطاءات وكذلك اإىل التاأثري �شلبًا على اإمكانية فتح باب  ما قد يكون وقع من ك�شٍف لهويَّة مقدِّ
التناف����ض من جديد. بي���د اأنَّ هذا الحتمال ينبغ���ي األَّ يحمل اجلهة امل�شرتية عل���ى اختيار العطاء 
م العطاء  الفائ���ز الت���ايل يف جميع احل���الت, وخ�شو�شًا عند ال�شتب���اه يف حدوث تواطوؤ بني مق���دِّ
يغت اأحكام الفقرت���ني )2( و)3( بق�شد تفادي  م العطاء الفائز ال���ذي يليه. وقد �شِ الفائ���ز ومقدِّ

فر�ض اأيِّ تدبري بعينه على اجلهة امل�شرتية.

5- وتق�ش���ي الفقرت���ان )2( و)3( يف كلتا احلالت���ني بالإ�شراع باتِّخاذ اإج���راءات بعد املناق�شة, 
بالمتثال التام لأحكام القانون النموذجي املنطبقة, ل�شمان حتديد النتيجة النهائية حاملا ي�شبح 
ف  القيام بذلك من املمكن يف حدود املعقول. وينبغي عدم اعتبار هذه التدابري و�شيلة لعرقلة التعرُّ

الآيل على العطاء الفائز.



الف�سل ال�سابع- اإجراءات التفاق الإطاري

مة األف- مقدِّ

�ص 1- ملخَّ

1- ميكن و�شف اإج���راءات التفاقات الإطارية )الواردة ب�شيغة "اإجراءات التفاق الإطاري" يف 
قانون الأون�شيرتال النموذجي لال�شرتاء العمومي( باأنَّها اأ�شلوب ا�شرتاء على مرحلتني, ُي�شطَلع به 

على مدى فرتة زمنية, وي�شمل ما يلي:
دة م�شبقًا؛ )اأ( التما�ض تقدمي عرو�ض وفق اأحكام و�شروط حمدَّ

مة وفق تلك الأحكام  دي���ن اأو املقاولني وفح�ض عرو�شهم املقدَّ )ب(   تقيي���م موؤهالت املورِّ
وال�شروط, والقيام, عمومًا, بتقييم تلك العرو�ض؛

دي���ن اأو املقاولني الذين  د اأو املقاِول ال���ذي يقع عليه الختي���ار )اأو املورِّ )ج(   اإب���رام امل���ورِّ
د التفاق  مة. ويحدِّ يق���ع عليهم الختيار( واجلهة امل�شرتية اتفاقًا اإطارّيًا بناًء عل���ى العرو�ض املقدَّ
ن���ة )اخلطوات من )اأ( اإىل  ة معيَّ الإط���اري اأح���كام و�شروط عمليات ال�ش���راء املقبلة, وهو ُيرَبم ملدَّ

)ج( هي "املرحلة الأوىل" من عملية ال�شرتاء(؛
دين اأو املقاِول اأو املقاولني  د اأو املورِّ )د(    اإر�شاء عقود ا�شرتاء لحقة و/اأو دورية على املورِّ
ن  الأطراف يف التفاق الإطاري وفق �شروط هذا التفاق, كلَّما ن�شاأت احتياجات خا�شة )وقد يت�شمَّ
د اأو مقاِول معنيَّ طرف يف التفاق اأو اإجراء جولة تناُف�ض اأخرى.  ذلك تقدمي طلبيات �شراء اإىل مورِّ

وهذه هي "املرحلة الثانية" من ال�شرتاء(.

2- وكث���ريًا م���ا ُت�شتخ���َدم اإج���راءات التفاق���ات الإطارية ل�ش���رتاء اأ�شي���اء حتت���اج اإليها اجلهة 
دة من مقدار  ها لي�ش���ت متاأكِّ ن���ة اأو �شتحتاج اإليها لحقًا, ولكنَّ امل�شرتي���ة عل���ى مدى فرتة زمنية معيَّ
احتياجاته���ا اأو طابعها اأو وقت ن�شوئها. وي�شع التف���اق الإطاري, من حيث اجلوهر, الأحكام التي 
م طلبيات ال�شراء بناًء عليها )اأو ي�شع الأح���كام الرئي�شية واآلية و�شع بقية الأحكام اأو حت�شني  تق���دَّ
ر ت�شليمه���ا يف اأيِّ وقت بعينه,  يات املقرَّ الأح���كام الت���ي ُو�شعت يف بادئ الأم���ر والتي قد ت�شمل الكمِّ
يات امل�شرتيات الإجمالية و�شعره���ا(. ومن الأمثلة على ذلك م�شرتيات ال�شلع  ووق���ت الت�شليم, وكمِّ
الأ�شا�شي���ة, مث���ل الل���وازم املكتبية وقطع الغي���ار ولوازم تكنولوجي���ا املعلومات و�شيانته���ا, التي قد 
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يات  رة قد تختلف الكمِّ ي�شت���دُّ التناف�ض يف �شوقها وع���ادًة ما تنطوي على م�شرتيات منتظمة اأو متكرِّ
املطلوب���ة منها. وه���ي منا�شبة اأي�شًا ل�ش���رتاء اأ�شناف من اأكرث من م�شدر واح���د, مثل الكهرباء, 
���ع اأْن تن�شاأ احلاجة اإليه���ا يف امل�شتقبل يف حالت احلاجة العاجل���ة اأو الطارئة, مثل  واأ�شن���اف ُيتوقَّ
الأدوي���ة )حي���ث اله���دف الرئي�شي هو تف���ادي الأ�شعار الباهظ���ة والنوعية الرديئ���ة التي قد تنجم 
ع���ن ال�شتعان���ة مب�شدر ا�ش���رتاء وحيد يف حالت احلاج���ة العاجلة والطارئة(. وق���د تتطلَّب اأنواع 
ال�شرتاء هذه �شمان الإمداد, مثلما قد يكون عليه احلال اأي�شًا فيما يتعلَّق بالأ�شناف ذات الطابع 
�شي التي تتطلَّب تخ�شي�ض خط اإنتاج لها, والتي تكون التفاقات الإطارية اأدواٍت منا�شبًة   التخ�شُّ

اأي�شًا ل�شرتائها.

نة اأعاله, مبا يف  ���ى ُت�شتخدم عملّيًا للدللة على نوع الإج���راءات املبيَّ 3- وهن���اك م�شطلحات �شتَّ
دة اأو عق���ود طلبيات  يات غ���ري املحدَّ د/الكمِّ ذل���ك ترتيب���ات الإمداد اأو عق���ود الت�شليم غ���ري املحدَّ
به باإجراءات  اخلدم���ات والعقود الفهر�شية والعق���ود اجلامعة. وبع�ض تلك الإجراءات �شدي���د ال�شَّ
التفاق���ات الإطاري���ة املن�شو�ض عليه���ا يف القانون النموذجي, يف حني يحت���وي البع�ض الآخر على 
ف���روق كبرية. وُي�ش���ار خ�شو�شًا اإىل اختالف امل���دى الذي ت�شمل فيه املرحل���ة الأوىل من ال�شرتاء 
ن���ة يف الفقرات الفرعية من )اأ( اإىل )ج( م���ن الفقرة )1( اأعاله؛ ويف حال  جمي���ع اخلطوات املبيَّ
د من مدى ال�شتجاب���ة للمتطلَّبات, يندرج الرتتيب �شمن خانة اأن�شب  ع���دم تقييم املوؤهالت والتاأكُّ
دين, نظرًا لأنَّ اللجنة تعترب اأنَّ  دين. ول ين�ضُّ القانون النموذجي على قوائم للمورِّ ه���ي قائمة املورِّ
ما َيِرُد يف الف�شل ال�شابع من القانون النموذجي من اأحكام مرنة للغاية ب�شاأن التفاقات الإطارية 
دين دون تعري�ض ال�شفافية والتناف�ض ملخاطر اأ�شد ُيرتاأى  يتيح نف�ض الفوائد التي تتيحها قوائم املورِّ

دين تثريها. اأنَّ قوائم املورِّ

2- ال�سرتاع: اعتبارات ال�سيا�سة العامة

4- ميك���ن تلخي�ض اأه���مِّ الفوائد التي ميكن جنُيها من اإجراءات التفاق���ات الإطارية فيما يتعلَّق 
مبمار�شات ال�شرتاء فيما يلي:

)اأ( الكف���اءة الإدارية: ميكن لهذه الإج���راءات, عند ا�شتخدامه���ا يف عمليات ال�شرتاء 
���ق الكفاءة من منظ���ور اإداري بف�شل جتميع �شل�شلة من اإج���راءات ال�شرتاء لأنَّ  رة, اأْن حتقِّ املتك���رِّ
ًة واحدة.  الكث���ري من اخلطوات التي عادًة ما ُتتَّخذ بخ�شو�ض كل عملي���ة ا�شرتاء على حدة تتمُّ مرَّ
دين اأو املقاولني,  وت�شم���ل تلك اخلطوات �شوغ الأحكام وال�شروط, والإعالن, وتقييم موؤهالت املورِّ
مة وكذلك تقييمها يف بع�ض اأنواع التفاقات الإطارية. ونتيجًة لذلك, ميكن  وفح�ض العرو�ض املقدَّ
ذت اإجراءات  ا لو ُنفِّ اأْن تتمَّ امل�شرتيات بتكاليف معامالت اأقل ويف غ�شون فرتات ت�شليم اأق�شر ممَّ

م�شتقلَّة لكل عملية ا�شرتاء على حدة؛
)ب(  احل���دُّ م���ن احلاجة لالإج���راءات العاجل���ة: من �ش���اأن تقلُّ�ض الوقت ال���الزم لإمتام 
ن���ة يف الفقرة الفرعي���ة )اأ( اأعاله تقلي�ُض  لية املبيَّ اإج���راءات ال�ش���رتاء بعد اتِّخاذ اخلط���وات الأوَّ
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احلاج���ة اإىل الإجراءات العاجلة التي غالبًا ما تتمُّ باأ�شاليب تفتقر اإىل ال�شفافية ومن دون تناُف�ض 
ال؛ فعَّ

)ج(  حتقي���ق نتائج اأف�شل يف عملي���ات ال�شرتاء ال�شغرية: ُتعترب عملي���ات ال�شرتاء هذه 
عر�شًة خلطر ال�شطط اأو عدم حتقيق مردود مايل لأنَّها جُترى يف الغالب يف اإطار اإجراءات تفتقر 

اإىل ال�شفافية والتناف�ض؛
)د(   زي���ادة ال�شفافي���ة يف عملي���ات ال�شرتاء ال�شغرية: ت���زداد ال�شفافي���ة بف�شل جتميع 
امل�شرتي���ات ع���ن طريق اإج���راءات التفاق���ات الإطارية بغر����ض تعوي�ض تكالي���ف الإعالن وغريها 
م���ن التكاليف نظ���رًا لأنَّ ال�شتثناءات من بع����ض متطلَّبات ال�شفافية املن�شو����ض عليها يف القانون 
النموذج���ي ب�شاأن امل�شرتيات التي تقلُّ قيمتها عن حدٍّ معنيَّ ل تعود ُمْنَطبقًة؛ كما ميكن للتجميع اأْن 

دين اأو املقاولني اأنف�شهم؛ ر عملية الرقابة, �شواء من جانب اأجهزة الرقابة اأو من جانب املورِّ يي�شِّ
)ه(  تعزي���ز م�شاركة املن�شاآت ال�شغ���رية واملتو�شطة: قد يتيح تقدمي طلبيات اأ�شغر �شمن 

دة ومقاِولة اأ�شغر؛ التفاق الإطاري م�شاركة جهات مورِّ
د اأو املقاِول بتوريد امل�شرتيات املقبلة؛ )و(   �شمان اأمن الإمداد عن طريق اإلزام املورِّ

ق وف���ورات عن طري���ق ال�شرتاء  )ز(   حتقي���ق وف���ورات اإ�شافي���ة يف التكالي���ف: ق���د تتحقَّ
�شة م�شتقلَّة  املرك���زي, وهو اأْن تت���وىلَّ وحدة مركزية يف اإح���دى اجلهات امل�شرتية اأو جه���ة متخ�شِّ

ة جهات؛ امل�شرتيات عن عدد من الوحدات, اأو اأْن تتوىلَّ جهة اأو احتاد امل�شرتيات نيابًة عن عدَّ
)ح(  حت�ش���ني اإدارة �شال�شل التوري���د: ميكن اأْن ت�شمل النتائج احل���دَّ من تكاليف عمليات 
ٍة واحدٍة )وه���ذا من خ�شائ�ض بع�ض عمليات ال�شرتاء املركزية( وما  يات كبرية ملرَّ ال�ش���رتاء بكمِّ

يرتتَّب على ذلك من نفقات التخزين؛
ع على  )ط( حتقي���ق الكفاءة يف عمليات ال�شرتاء: ميكن لال�شرتاء املركزي اأي�شًا اأْن ي�شجِّ
�ش���اق والتوحيد على  حت�ش���ني نوعي���ة وثائق العط���اءات وغريها من الوثائ���ق وحتقيق املزيد من التِّ
دي���ن اأو املقاولني لحتياجات اجله���ات امل�شرتية اإدراكًا  النط���اق احلكومي, ومن �ش���اأن اإدراك املورِّ
مة. وميكن لأجهزة ال�شراء املركزية, كما َيِرُد يف الق�شم املعنون  اأف�شل حت�شنُي نوعية العرو�ض املقدَّ
"م�سرتيـــات جمموعـــات من اجلهـــات امل�سرتية مبوجـــب القانـــون النموذجـــي، يف �سياقات منها 

ل من هذا الدليل, اأْن تتوىلَّ امل�شرتيات نيابًة عن اجلهات امل�شرتية  ال�سياق الدويل" يف اجلزء الأوَّ
ي دورها التن�شيقي اإىل تعزيز فوائد ال�شرتاء املركزي اأكرث. ومن املمكن اأْن يوؤدِّ

5- وم���ن الوا�ش���ح م���ن القائمة اأع���اله اأنَّ هن���اك فوائَد كث���ريًة تتاأتَّى م���ن ا�شتخ���دام اإجراءات 
رة. وهذا هو ال�شتخدام الأن�ش���ُب والأكرُث �شيوعًا  التفاق���ات الإطاري���ة يف عمليات ال�شرتاء املتك���رِّ
ح مبزيد من التف�شيل اأدناه. فكما يف  ه لي�ض ال�شتخدام الوحيد كما هو مو�شَّ لتلك الإجراءات, لكنَّ
جمي���ع طرائق واأ�شاليب ال�شرتاء املندِرجة يف اإطار القانون النموذجي, ميكن ا�شتخدام اإجراءات 
التفاق���ات الإطارية يف جميع عملي���ات ال�شرتاء, �شواء لل�شلع اأو الإن�ش���اءات اأو اخلدمات اأو ملزيج 

منها.
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6- وينبغي للدول امل�شرتع���ة اأْن تنتبه اإىل ال�شواغل اإزاء ا�شتخدام اإجراءات التفاقات الإطارية, 
وم���ا ق���د يرتتَّب عليه م���ن اآثار �شلبية عل���ى التناف�ض, بع�شها م���الزم لهذا الأ�شل���وب يف ال�شرتاء, 
بينما ين�ش���اأ البع�ض الآخر عن اإ�شاءة ا�شتعماله. فالتفاق���ات الإطارية املغلقة )اأْي التفاقات التي 
يك���ون فيها ع���دد حمدود من امل�شارك���ني؛ انظر التعريف ال���وارد يف الفق���رة )اأ( ‘2’ من املادة 2 
ة  والإي�شاح���ات الواردة اأدناه( ت�شدُّ الب���اب يف الواقع اأمام التناف�ض الكامل يف �شوق ال�شرتاء املعنيَّ
ة  ع اأْن تك���ون الأطراف يف التفاقات الإطاري���ة املغلقة على علم بهويَّ ة �شريانها. كما ُيتوقَّ طيل���ة م���دَّ
ا يزيد م���ن خطر التواطوؤ يف املرحل���ة الثانية. وتختلف املخاط���ر بهذا ال�شاأن  بع�شه���ا البع����ض, ممَّ

ديد �شمة مالزمة لبع�ض الأ�شواق اأكرث من اأ�شواق اأخرى. باختالف الأ�شواق, لأنَّ التناف�ض ال�شَّ

ن م���ن ا�شتخدام اإجراءات التفاقات  هج اخلا�ض بالأحكام التي متكِّ ���م النَّ مِّ , فقد �شُ 7- وم���ن ثمَّ
���ر ال�شتخدام املنا�شب واملفي���د لهذا الأ�شلوب يف  الإطاري���ة مبقت�ش���ى القانون النموذجي لكي يي�شِّ
ب لعمليات ا�شرتاء عاجلة  نة اأعاله )مثل التح�شُّ رة واحلالت الأخرى املبيَّ عمليات ال�ش���رتاء املتكرِّ
���ف اأو يقلِّل اإىل اأدنى حدٍّ من  ول�شم���ان الإمداد(, ولك���ي ُيثني عن ا�شتخدامه يف غري حملِّه, وليخفِّ
ن, على ح���دٍّ �شواء, �شوابط  , فاإنَّ الأحكام تت�شمَّ له على التناف�ض. ومن ث���مَّ اخلط���ر الذي ق���د ي�شكِّ
ب�ش���اأن ا�شتخدام اإجراءات التفاقات الإطارية, يف �ش���كل �شروط ال�شتخدام الواردة يف املادة 32, 
واإج���راءات اإلزامي���ة لت�شيريها َتِرُد يف املواد م���ن 58 اإىل 63, بعبارات ف�شفا�ش���ة للغاية, ت�شرتط 
ا�شتخ���دام املناق�شة املفتوحة لإر�شاء التفاق الإطاري ما مل يكن ل�شتخدام طريقة ا�شرتاء اأخرى 
د الأحكام احلالت  ره. وكما هو احلال بالن�شبة ل�شروط ا�شتخ���دام اأيِّ طريقة ا�شرتاء, حتدِّ م���ا يربِّ
د ما اإذا كانت هي  ها ل ميكن اأْن حتدِّ الت���ي ُيتاح فيها ا�شتخدام اإجراءات التفاقات الإطاري���ة, لكنَّ
���ال هو لوائح ال�ش���رتاء والقواعد اأو  الأ�شل���وب املنا�ش���ب. لذا فالعامل الأ�شا�ش���ي لال�شتخدام الفعَّ
الإر�شادات ال�شادرة عن جهاز ال�شرتاء العمومي اأو هيئة اأخرى الرامية اإىل امل�شاعدة على تنفيذ 
التفاقات الإطارية وا�شتخدامها. وي�شلِّط التعليق الوارد يف الق�شم التايل ال�شوء على اأهمِّ الق�شايا 

التي ينبغي تناولها يف امل�شتندات املذكورة.

8- وميكن اأْن تف�شي اإجراءات التفاقات الإطارية اإىل اأيٍّ من الأنواع الثالثة التالية من التفاقات 
الإطارية مبوجب القانون النموذجي )انظر الفقرة )اأ( من املادة 2(:

ن مرحلة تناُف�ض ثانية, وهو ُيرَبم مع واحٍد  )اأ( التفاق الإط���اري "املغلق" الذي ل يت�شمَّ
د يف اإط���اره جميع اأحكام ال�ش���رتاء و�شروطه يف التفاق  دي���ن اأو املقاولني, وحُتدَّ اأو اأك���رث م���ن املورِّ
م يف املرحلة الأوىل نهائّي���ًا, ول يكون هناك مزيد من التناف�ض بني  الإط���اري. ويكون العر�ض املقدَّ
ز هذا النوع من  دي���ن اأو املقاول���ني يف املرحلة الثانية من ال�شرتاء. والفارق الوحي���د الذي مييِّ املورِّ
نف املعني )الأ�شناف املعنيَّة(  التفاقات الإطارية عن عقود ال�شرتاء التقليدية هو اأنَّ ا�شرتاء ال�شَّ
يك���ون يف امل�شتقبل, وعلى دفعات وكذلك على مدى فرتة من الزمن غالبًا. وتو�شف هذه التفاقات 
دين اأو مقاولني ُجُدد اأْن ي�شبحوا اأطرافًا يف التفاق بعد  الإطاري���ة باأنَّها "مغلقة" لأنَّه ل ميك���ن ملورِّ

اإبرامه؛
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ن مرحلة تناُف�ض ثانية, وهو يرَبم مع اأكرث  )ب(  التف���اق الإطاري "املغلق" الذي يت�شمَّ  
م يف  د بع�ض اأحكام ال�شرتاء و�شروط���ه الرئي�شية. والعر�ض املقدَّ د اأو مقاِول واحد, ويحدِّ م���ن م���ورِّ
مة تخ�شع للتقييم, يلزم اإجراء  املرحل���ة الأوىل "اأوَّيل" لأنَّه, على الرغم من اأنَّ كلَّ العرو����ض املقدَّ
دين اأو املقاول���ني الأطراف يف التفاق الإطاري يف املرحلة  جول���ة اأخرى من التناف�ض فيما بني املورِّ
دون اأو املقاول���ون عرو�شًا نهائي���ة يف املرحلة الثاني���ة؛ وتختار اجلهة  م هوؤلء امل���ورِّ الثاني���ة. ويق���دِّ
د عن طري���ق التناف�ض يف املرحلة الثاني���ة. وهذه التفاقات  م الفائز املحدَّ امل�شرتي���ة العر�ض املق���دَّ

الإطارية "مغلقة" اأي�شًا باملعنى املبنيَّ اأعاله؛
د اأو مق���اِول واحد,  )ج(   التف���اق الإط���اري "املفت���وح", وه���و ُيرَبم م���ع اأكرث من م���ورِّ  
مة يف املرحلة الأوىل  د اأي�ش���ًا بع�ض الأحكام وال�شروط الرئي�شية لال�ش���رتاء. والعرو�ض املقدَّ ويحدِّ
د من مدى ا�شتجابتها للمتطلَّبات, ويلزم  "ا�شرت�شادية" لأنَّها ل تخ�شع للتقييم غري اأنَّه يجرى التاأكُّ
دين اأو املقاولني يف املرحلة الثانية. والعر�ض "ال�شرت�شادي",  اإجراء جولة تناُف�ض اأخرى فيما بني املورِّ
دون اأو املقاولون الأطراف يف التفاق الإطاري عرو�شًا نهائية  م املورِّ بهذا املعنى, لي�ض ُمْلِزمًا. ويقدِّ
د عن طريق التناف�ض يف  م الفائز املح���دَّ يف املرحل���ة الثانية؛ وتختار اجله���ة امل�شرتية العر�ض املقدَّ
���ن مرحلة تناُف�ض ثانية.  املرحل���ة الثانية, كما هو احل���ال يف التفاقات الإطارية املغلقة التي تت�شمَّ
ا يعني اأنَّه يجوز لأيِّ  دين اأو مقاولني ُجُدد, ممَّ وتظ���لُّ هذه التفاقات الإطارية "مفتوح���ة" اأمام مورِّ
د اأو مقاِول اأْن ي�شبح طرفًا يف التفاق يف اأيِّ وق���ت اأثناء �شريانه اإذا كان موؤهاًل وكان عر�شه  م���ورِّ
ح يف  ال�شرت�ش���ادي م�شتجيب���ًا للمتطلَّب���ات. ويجب تنفيذ هذه التفاق���ات اإلكرتونّيًا, كم���ا هو مو�شَّ

التعليق على املادة 60 اأدناه.

9- وتختلف الظروف التي يكون من املنا�شب فيها الأخذ بنوع معنيَّ من اأنواع التفاقات الإطارية, 
دًا ن�شبّيًا بحيث  مبعن���ى اأنَّ قرار اخلو����ض يف عملية ا�شرتاء با�شتخدام اتفاق اإطاري قد يك���ون معقَّ
ي�شتل���زم الب���تَّ يف طريق���ة ال�شرتاء املنا�شب���ة لإر�شاء التف���اق الإطاري والنوع املنا�ش���ب من اأنواع 
التفاقات الإطارية. وبناًء على ذلك, لعلَّ الدول امل�شرتعة تودُّ تقييد ا�شتخدام اإجراءات التفاقات 
الإطاري���ة اإىل ح���ني اكت�شاب بع�ض اخلربة يف ا�شتخدام هذا الأ�شلوب. فلعلَّها تبداأ مثاًل با�شتخدام 
التفاق���ات الإطارية املفتوحة التي يكون الغر�ض منها ا�ش���رتاء �شلع �شائعة ال�شتعمال اأو متاحة يف 
ح التعليق الوارد  رة عادًة ما ُت�ش���رتى على اأ�شا�ض اأدنى �شعر. ويو�شِّ ال�ش���وق اأو خدمات ب�شيطة متكرِّ
اأدن���اه ب�ش���اأن التنفيذ وال�شتخ���دام ال�شلَة بني ظ���روف ال�شرتاء والن���وع املنا�شب م���ن التفاقات 
الإطاري���ة, وهو ما قد ي�شاعد الدول امل�شرتعة على العم���وم ويف الإعداد لالأخذ بهذا الأ�شلوب على 

اخل�شو�ض.

ح يف تعاريف هذه التفاق���ات والإجراءات ذات  10- ولي�ش���ت التفاق���ات الإطارية, كما ه���و مو�شَّ
ه يجوز  ال�شل���ة يف امل���ادة 2, عقود ا�ش���رتاء بح�شب التعري���ف الوارد يف القان���ون النموذج���ي, لكنَّ
ق يف قوانني هذه الدول مل�شائل  اعتبارها عقودًا قابلة لالإنفاذ يف الدول امل�شرتعة. لذا ينبغي التطرُّ
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مثل اإمكانية اإنفاذ هذه التفاقات يف اإطار قانون العقود. ولعلَّ الدول امل�شرتعة تودُّ اأي�شًا اأْن ُت�شِدَر 
اإر�ش���ادات ب�ش���اأن م���ا اإذا كان ينبغي اإلزام احلكوم���ة با�شتخدام التفاقات الإطاري���ة واملدى الذي 
دين اأو املقاولني يف املرحلة الأوىل ُملِزمًة مبقت�شى قانون الدولة امل�شرتعة.  تكون في���ه عرو�ض املورِّ
ون اإىل هذا التفاق بعد  دي���ن اأو املقاولني الذين ين�شمُّ ويف التفاق���ات الإطارية املفتوحة, على املورِّ
اإبرام���ه الأوَّيل اأْن يلتزموا باأحكامه عند الن�شمام اإليه, وينبغي اأْن َتْكُفَل الدول امل�شرتعة اأْن ين�ضَّ 

القانون على الأحكام الالزمة يف هذا ال�شدد.

11- وعلى الرغ���م من جواز اعتبار التفاق الإطاري عقدًا ملزم���ًا, فاإنَّ تعريف "عقد ال�شرتاء" 
ال���وارد يف الفق���رة )م( م���ن امل���ادة 2 م���ن القان���ون النموذج���ي ل ي�شم���ل التفاق���ات الإطاري���ة. 
وُيرَبم عق���د ال�ش���رتاء, مبعناه يف الفق���رة )م( من املادة 2 م���ن القانون النموذج���ي, يف املرحلة 
الثاني���ة من الإج���راءات, عندما تر�شي اجله���ة امل�شرتية عقد ال�شرتاء مبوج���ب التفاق الإطاري. 
د  وُير�َشى العق���د مبدئّي���ًا عندم���ا ت�ش���در اجله���ة امل�شرتي���ة اإ�شع���ارًا تقب���ل مبوجب���ه عر����ض املورِّ
ا يعن���ي اأنَّ ال�شمانات  اأو املق���اِول يف املرحل���ة الثانية وفق���ًا للمادة 22 من القان���ون النموذجي, ممَّ
 والإج���راءات املن�شو����ض عليه���ا يف القانون النموذجي تنطب���ق خالل جميع اإج���راءات التفاقات 

الإطارية.

12- ويف ه���ذا ال�ش���دد, جت���در الإ�ش���ارة اإىل اأنَّه ميكن العرتا����ض, ح�شبما ه���و من�شو�ض عليه 
يف الف�شل الثامن من القانون النموذجي, على مرحلت ْي اإجراءات التفاقات الإطارية.

13- ول ين����ضُّ القان���ون النموذج���ي على نوع اآخ���ر من التفاق���ات الإطارية ُي�ش���اَدف اأحيانًا يف 
د اأو مق���اِول واح���د( مبوجبه حت�شني  دي���ن اأو املقاول���ني )اأو م���ورِّ املمار�ش���ة العملي���ة وميك���ن للمورِّ
عرو�شهم )عر�شه( من جانب واحد. ويعود ال�شبب يف ا�شتبعاد هذا النوع من التفاقات الإطارية 
دي���ن اأو املقاولني  ���ن من منع اجله���ة امل�شرتية من اإي�ش���ال املعلومات اإىل املورِّ اإىل غي���اب اآلية متكِّ
ل���ني مل�شاعدته���م على حت�ش���ني و�شعهم مقارنًة بالآخري���ن, اأو من اأجل ر�ش���د العرو�ض التي  املف�شَّ
, �شتتعار�ض هذه التفاقات الإطارية مع الأهداف العامة للقانون  تدخل عليها حت�شينات. وم���ن ثمَّ

النموذجي.

3- امل�سائل املت�سلة بالتنفيذ وال�ستخدام

14- اأه���مُّ م�شاألة فيما يتعلَّق بالتنفي���ذ وال�شتخدام هي ت�شجيع ال�شتخ���دام املنا�شب لإجراءات 
���د من ا�شتيف���اء �شروط  ���ا يط���رح م�شائل اأك���رث تعقيدًا بكث���ري من التاأكُّ التفاق���ات الإطاري���ة, ممَّ
دة يف امل���ادة 32 م���ن القان���ون النموذج���ي. ومن اجلوانب التي ينبغ���ي النظر  ا�شتخدامه���ا املح���دَّ
ًل, ميكن للكف���اءة الإدارية التي ق���د تدعم ا�شتخدام ه���ذا الأ�شلوب  فيه���ا به���ذا ال�شاأن ما يل���ي: اأوَّ
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����ض اأه���داف ال�ش���رتاء الأخ���رى, مث���ل امل���ردود امل���ايل, اإذا ا�شتخدمت اجله���ات امل�شرتية  اأْن تقوِّ
د حتقي���ق الكفاءة الإدارية مع اأنَّها لي�شت الأداة املنا�شبة يف الواقع لعملية  التفاق���ات الإطارية ملجرَّ
ي ذلك اإىل ع���دم تلبية الحتياجات احلقيقية للجه���ة امل�شرتية اأو عدم  ���ة. وقد يوؤدِّ ال�ش���رتاء املعنيَّ
���ة عملية ت�ش���ري اإىل اأنَّ اتفاقات  تلبيته���ا بالنوعي���ة املنا�شب���ة اأو بال�شعر املنا�ش���ب. ثانيًا, هناك اأدلَّ
ت اإىل تقلي����ض التناف�ض وال�شفافي���ة, والتواطوؤ, واإر�شاء العقود ا�شتن���ادًا اإىل العالقات  اإطاري���ة اأدَّ
دي���ن اأو املقاول���ني ل اإىل اإجراءات التناف����ض التي ي�شرتطها  القائم���ة بني اجله���ات امل�شرتية واملورِّ
ي نطاق  ا من �شاأنه التاأث���ري �شلبًا على املردود املايل. ثالثًا, ميك���ن اأْن يوؤدِّ القان���ون النموذج���ي, ممَّ
التفاق���ات الإطارية, خ�شو�شًا على امل���دى الطويل, اإىل تقلي�ض امل�شارك���ة واملناف�شة الإجماليتني 
دي���ن اأو املقاول���ني الذي���ن لي�ش���وا اأطراف���ًا يف التفاق���ات الإطارية ين�شحبون م���ن ال�شوق.  لأنَّ املورِّ
ة بع�شهم  دون اأو املقاولون الأط���راف يف التفاقات الإطارية على عل���ٍم بهويَّ ���ع اأْن يكون امل���ورِّ وُيتوقَّ
البع����ض, ولذل���ك قد يكون اأي�شًا من ال�شع���ب عملّيًا �شمان التناف�ض بعد اإب���رام التفاق الإطاري. 
دين اأو املقاولني الذين لي�شوا اأطرافًا يف التفاق الإطاري امل�شاركة يف اإر�شاء  ومبا اأنَّه ل ميكن للمورِّ
عق���ود ال�شرتاء, فاإنَّ التناف�ض يكون يف الواقع حم���دودًا يف املرحلة الثانية من اإجراءات التفاقات 
لبي���ة للتناُف�ض املحدود عندما يف�شي التف���اق الإطاري اإىل ن�شوء  الإطاري���ة. وتتفاقم العواقب ال�شَّ
�ش���وق حتتكرها جه���ة واحدة اأو جهات قليلة. وينبغ���ي درا�شة هذه امل�شائل قب���ل البتِّ يف ا�شتخدام 
 اإج���راءات التفاق���ات الإطارية على اعتب���ار اأنَّ معاجلتها بع���د بدء العمل بالتف���اق لن تكون ذات 

جدوى على الأرجح.

د ظروف عملية ال�شرتاء املعنيَّة ما اإذا كان ا�شتخ���دام اإجراءات التفاقات الإطارية  15- وحت���دِّ
د كذلك هيكلها اإذا كان ال�شتخدام منا�شبًا, مثل نوع التفاق الإطاري املراد اإبرامه,  منا�شبًا, وحتدِّ
دي���ن اأو املقاولني الأطراف فيه, ودور هيئ���ة ال�شرتاء املركزي يف حال  ونط���اق التفاق, وعدد املورِّ
وجوده���ا. وينبغ���ي اإي�شاح ال�شلة ما بني ظ���روف ال�شرتاء وخمتلف الق���رارات املتعلقة باإجراءات 
التفاق���ات الإطاري���ة يف قواعد اأو اإر�شادات �ش���ادرة عن جهاز ال�شرتاء العموم���ي اأو هيئة اأخرى. 
وينبغ���ي اأْن تتن���اول هذه الأخرية م�شائ���ل مثل ر�شد اإعمال التفاقات الإطاري���ة لتقييم فعاليتها يف 
�شي���اق كلِّ عملية ا�ش���رتاء على حدة وكذلك يف �ش���وق ال�شرتاء ككل والمتث���ال لل�شمانات الواردة 
يف القان���ون النموذجي ل�شمان ال�شفافية والتناف����ض واملو�شوعية يف اإعمالها. وُتناَق�ض هذه امل�شائل 
ال لإجراءات  مبزيد من التف�شيل يف الأق�شام الفرعية التالية. وخال�شة القول اإنَّ ال�شتخدام الفعَّ
التفاق���ات الإطاري���ة يتطلَّب اأْن تنظر اجلهة امل�شرتية اأو اأيُّ جه���ة اأخرى قائمة على اإعمال التفاق 
يف ن���وع التفاق الإطاري املنا�شب بح�شب تعقيد ال�شيء مو�شوع ال�شرتاء, ومدى جتان�شه, واأ�شلوب 
�شم���ان التناف����ض. وقد يتعنيَّ على اجله���ة امل�شرتي���ة اأْن َتْكُفَل وج���ود اآلية منا�شبة لبن���اء القدرات 

مبا يتيح اتِّخاذ القرار الأمثل.
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ات يف امل�شائل قيد  16- وه���ذا الأ�شل���وب جدي���د ن�شبّي���ًا, ولذلك قد يتع���نيَّ تناول اآخ���ر امل�شتج���دَّ
النقا����ض كلَّما ازدادت اخلربة املكت�شبة يف ا�شتخدامها. ولعلَّ الدول امل�شرتعة تودُّ كذلك اأْن تر�شد 
دة الأطراف وغريها من املوؤ�ش�شات والأجهزة  املن�ش���ورات ال�شادرة عن امل�شارف الإمنائية املتع���دِّ
بيهة من حيث النوع بالإج���راءات التي ين�ضُّ  ب�ش���اأن ا�شتخدام اإج���راءات التفاقات الإطاري���ة ال�شَّ

عليها القانون النموذجي.

 ظروف عمليات ال�شرتاء التي قد يكون من املنا�شب ا�شتخدام اتفاقات 
اإطارية فيها

17- تب���نيِّ �شروط ا�شتخ���دام التفاق���ات الإطارية, على غ���رار جميع �شروط ا�شتخ���دام طرائق 
ال�ش���رتاء واأ�شاليب���ه مبوجب القان���ون النموذجي, احل���الت التي يجوز فيها اأو ل يج���وز ا�شتخدام 
اتفاق���ات اإطارية. و�شروط ا�شتخدام التفاقات الإطارية يف املادة 32 اأكرث مرونًة بكثري من غريها 
���ح يف التعليق اأدن���اه. وينبغي تناول هذا املو�ش���وع باإ�شهاب  م���ن �ش���روط ال�شتخدام, كما هو مو�شَّ
فيم���ا ي�شدر عن جهاز ال�ش���رتاء العمومي اأو هيئة اأخرى من لوائح اأو قواع���د اأو اإر�شادات متعلِّقة 
بال�شرتاء مل�شاعدة اجلهة امل�شرتية على البتِّ فيما اإذا كان ا�شتخدام التفاقات الإطارية منا�شبًا, 
عل���ى اأْن ُي���دَرج هذا القرار وتعليله يف �شج���ل عملية ال�شرتاء املعنيَّة )انظ���ر الفقرة )1( )ز( من 
ح اللوائح اأو القواعد اأو الإر�شادات املتعلقة  املادة 25 والفقرة )2( من املادة 32(. وينبغي اأْن تو�شِّ
بال�ش���رتاء ال�شادرة عن جه���از ال�شرتاء العمومي اأو هيئة اأخرى ال�شلة ما بني احلالت الرئي�شية 
ع القانون النموذجي ا�شتخدام اإجراءات التفاقات الإطارية فيها, و�شروط ال�شتخدام  الت���ي ي�شجِّ
نف�شها؛ ويجب يف هذا ال�شدد اأْن تنتبه الدول امل�شرتعة اإىل اأنَّ القدرات املطلوبة لإعمال التفاقات 
الإطارية بفعالية قد تتجاوز القدرات املطلوبة يف بع�ض طرائق واأ�شاليب ال�شرتاء املن�شو�ض عليها 
يف القان���ون النموذجي, ومن ثمَّ �شوف يكون للتدريب وغريه من تدابري بناء القدرات دور جوهري 

ال. يف �شمان ال�شتخدام املنا�شب والفعَّ

ع" اأْن تن�ش���اأ حاجة اجلهة امل�شرتية "على نحٍو  ل م���ن الظروف ين�شاأ عندما "ُيتوقَّ 18- فالن���وع الأوَّ
ح اللوائح اأو  ر" )الفق���رة )1( )اأ( من املادة 32(. وينبغ���ي اأْن تو�شِّ د اأو عل���ى نحو متكرِّ غ���ري حمدَّ
القواع���د اأو الإر�ش���ادات املتعلقة بال�شرتاء وال�شادرة عن جهاز ال�ش���رتاء العمومي اأو هيئة اأخرى 
���ه ل يلزم تراكم تلك ال�ش���روط, مع اأنَّها كثريًا ما تتداخل يف املمار�شة العملية. ويف هذا ال�شدد,  اأنَّ
ية اأو  د, مبعنى ع���دم معرفة الزمن اأو الكمِّ ق���د تتي���ح الإ�شارة اإىل ن�شوء احلاجة على نحٍو غري حمدَّ
���ى احلاج���ة اإىل ال�شيء مو�شوع ال�شرتاء, ا�شتخداَم التفاق���ات الإطارية �شمانًا لأمن الإمداد,  حتَّ
رة. كما يجب اأْن تتن���اول القواعد اأو الإر�شادات ال�شادرة  ب���ًا لعمليات ال�شرتاء املتكرِّ وكذلك حت�شُّ
ع" وكيفية التقييم املو�شوعي لحتمال  ع���ن جهاز ال�شرتاء العمومي اأو هيئة اأخرى م�شطلح "التوقُّ
عة. وميكن تعوي�ض التكاليف الإداري���ة لالإجراءات ذات املرحلتني عند القيام  ن�ش���وء احلاجة املتوقَّ
رة.  بع���دد اأكرب م���ن امل�شرتيات, اأْي كلَّم���ا زاد ا�شتعمال التفاق الإطاري يف حال���ة امل�شرتيات املتكرِّ



اجلزء الثاين-  تعليق على ن�ضِّ قانون  الأون�شيرتال النموذجي  لال�شرتاء العمومي  261

دة, يجب مقارنة هذه التكاليف باحتمال  وفيما يخ�ضُّ امل�شرتيات التي تكون احلاجة اإليها غري حمدَّ
لها التفاق الإط���اري )حتديد الأ�شعار وال�شروط الأخرى  ن�شوء احلاج���ة اإليها وال�شمانة التي ي�شكِّ

م�شبقًا على �شبيل املثال(.

19- وين�ش���اأ النوع الثاين م���ن الظروف عندما ُيرت���اأى اأنَّ احلاجَة اإىل ال�ش���يء مو�شوع ال�شرتاء 
"قد تن�ش���اأ على نحٍو م�شتعجل". وَتْنطب���ُق يف هذه احلالة نف�ض العتبارات املنطبقة على امل�شرتيات 

ابقة. دة وامل�شار اإليها يف الفقرة ال�شَّ التي تكون احلاجة اإليها غري حمدَّ

دة التي تختلف اأحكامها و�شروطها )مبا يف ذلك موا�شفاتها(  20- ولذل���ك, فاإنَّ امل�شرتيات املعقَّ
���ع اأْن تتغريَّ قبل اإر�شاء عقد ال�شرتاء, مث���ل امل�شرتيات املتعلقة بعقود  باخت���الف امل�شرتيات اأو ُيتوقَّ
�ض, واخلدمات  ديدة التخ�شُّ ا�شتثمارية اأو راأ�شمالية �شخمة, والأ�شناف ذات التقنية العالية اأو ال�شَّ

ديدة التعقيد, غري منا�شبة عمومًا لال�شرتاء عن طريق اتفاقات اإطارية. ال�شَّ

اختيار النوع املنا�شب من التفاقات الإطارية

21- مُتل���ي ظروف عملية ال�شرتاء املعنيَّة اختيار نوع معنيَّ من اأنواع التفاقات الإطارية املتاحة. 
���ح القواعد اأو الإر�شادات ال�ش���ادرة عن جهاز ال�شرتاء العموم���ي اأو هيئة اأخرى  وينبغ���ي اأْن تو�شِّ
ه���ذه ال�شلة بني نوع التفاق الإط���اري املتاح والنوع الذي تختاره اجله���ة امل�شرتية من �شمن اأنواع 
التفاق���ات الإطاري���ة. وامل�شاألة الأوىل التي ينبغ���ي تناولها هي كيفية املفا�شلة ب���ني الأنواع الثالثة 
دة اأع���اله بالنظر اإىل اخت���الف اأ�شاليب التناف����ض يف كلِّ نوع. فهناك  لالتفاق���ات الإطاري���ة املحدَّ
مة  تناُف�ض �شديد يف املرحلة الأوىل من التفاقات الإطارية املغلقة, التي ت�شمل تقييم العرو�ض املقدَّ
ا التفاقات الإطارية املفتوحة  لي���ة )وقد ت�شمح, اأو ل ت�شمح, بالتناف�ض يف املرحل���ة الثانية(. اأمَّ الأوَّ
ق من املوؤهالت  فال ت�شمل تقييم العرو�ض ال�شرت�شادية يف املرحلة الأوىل, اإْذ ل يجري �شوى التحقُّ
وم���دى ال�شتجابة للمتطلَّبات, ولذلك ل يجري التناف�ض بالكام���ل �شوى يف املرحلة الثانية من تلك 

التفاقات الإطارية.

���ف مدى التناف�ض املمكن واملنا�شب يف تلك املرحل���ة على مدى اإمكانية ووجوب حتديد  22- ويتوقَّ
���ى تعري���ف الحتياج���ات  الحتياج���ات ال�شرتائي���ة حتدي���دًا دقيق���ًا يف املرحل���ة الأوىل. واإذا ت�شنَّ
ة التفاق الإط���اري, اأمكن يف ح���ال الأخذ باتفاق  ال�شرتائي���ة تعريف���ًا دقيق���ًا ومل تتغريَّ طوال م���دَّ
د)ون( اأو املقاول����)ون( الفائز)ون(  د في���ه املورِّ اإط���اري م���ن دون تناُف����ض يف املرحلة الثانية, يحدَّ
فيما يتعلَّق بجميع الأ�شناف اأو بع�شها يف املرحلة الأوىل, الو�شوُل بالتناف�ض يف املرحلة الأوىل اإىل 
هج يخلو من املرونة  ه الأق�ش���ى واحل�شول على اأف�شل العرو����ض على الأرجح. بيد اأنَّ ه���ذا النَّ ح���دِّ
د للمعايري �شعب���ًا اأو غري منا�شب, وخ�شو�شًا  ويتطلَّ���ب تخطيطًا دقيقًا. فق���د يكون التوحيد املت�شدِّ



دليل ا�شرتاع قانون الأون�شيرتال النموذجي لال�شرتاء العمومي  262 

يف �شي���اق ال�ش���رتاء املركزي حيث ق���د تتباين احتياج���ات كلِّ جهة م�شرتية على ح���دة, وحيث قد 
ة اأق���ل اأي يف املرحلة الأوىل, ويف  يك���ون تنقيح املتطلَّبات لزم���ًا ولذلك ُيعربَّ ع���ن الحتياجات بدقَّ
ا يف احلالت  ���دة )مثل عمليات ال�ش���رتاء الطارئة يف امل�شتقب���ل(. اأمَّ عملي���ات ال�شرتاء غري املوؤكَّ
الت���ي ق���د ل تتباين فيه���ا احتياجات اجله���ة امل�شرتية, مع دينامي���ة اأو تقلُّب يف ال�ش���وق, فال يكون 
التناف����ض يف املرحلة الثاني���ة منا�شبًا اإلَّ اإذا روعيت التقلُّبات يف التف���اق الإطاري )من خالل اآلية 
ته من  لتعدي���ل الأ�شعار مث���اًل(. وكلَّما ازداد مدى التناف����ض يف املرحلة الثاني���ة, ازداد تعقيده ومدَّ
الناحي���ة الإدارية وقلَّت اإمكانية التنبُّوؤ بالنتيجة النهائية ا�شتنادًا اإىل عرو�ض املرحلة الأوىل؛ وهذا 
ديد يف املرحلة  ق���د يجع���ل من اإعداد امليزاني���ة بفعالية اأمرًا اأكرث �شعوب���ًة. ويف حال التناف����ض ال�شَّ
الثاني���ة, ق���د تكون الفائ���دة حمدودًة م���ن التناف�ض به���ذا ال�ش���كل يف املرحل���ة الأوىل؛ اإْذ قد يكون 
تقيي���م املوؤهالت وم���دى ال�شتجابة للمتطلَّبات كافيًا. ولذلك, يجب عل���ى جهاز ال�شرتاء العمومي 
ال لكلتا املرحلتني, وتقيي���م املزايا الن�شبية  اأو هيئ���ة اأخ���رى تقدمي اإر�شادات ب�شاأن التخطي���ط الفعَّ
 للتوحي���د وا�شتيع���اب خمتلف الحتياج���ات من كل امل�شرتيات على ح���دة يف خمتلف قطاعات �شوق 

ال�شرتاء احلكومي.

ة متطلَّبات �شمن اتفاق اإطاري واحد, هي اإتاحة املرونة للجهة  23- والنتيجة, يف حال جتميع عدَّ
امل�شرتي���ة لو�شع بيان احتياجاته���ا يف �شيغته النهائية اأو تنقيحه عندما تن�ش���اأ الحتياجات ذاتها. 
, ف���اإنَّ و�شف احتياجات اجلهة اأو اجله���ات امل�شرتية يف اللتما����ض الأوَّيل يكون متباينًا اأو  وم���ن ثمَّ
ا يعني �شمن���ًا اللج���وء اإىل التناف�ض يف املرحلة  ابقة, ممَّ ح يف الفق���رة ال�شَّ ���ة كما ه���و مو�شَّ اأق���لَّ دقَّ
الثاني���ة )لتحديد العنا�ش���ر ذات ال�شلة من املجموعة من اأجل عملي���ة ال�شرتاء املعنيَّة(. ولذلك, 
ابق���ة تكون لها �شل���ة باملو�شوع اأي�شًا. غ���ري اأنَّ هذا التجميع  ف���اإنَّ النه���وج املقرتحة يف الفقرة ال�شَّ
ي على العم���وم اإىل تقييد النفاذ اإىل الأ�شواق, وخ�شو�ش���ًا بالن�شبة اإىل املن�شاآت ال�شغرية  ق���د يوؤدِّ
واملتو�شط���ة التي قد ل يكون مبقدورها تغطي���ة نطاق التفاق الإطاري باأكمله اأو حتَّى معظمه. واإىل 
دي���ن اأو املقاولني ال�شوق  ي اإليه ذلك من ترك بع����ض املورِّ جان���ب الن�شغ���ال الع���ام اإزاء ما قد ي���وؤدِّ
���ة اأو ا�شتبعادهم منها, وهذه حالة ت�شتدعي الر�شد كما ُيناَق�ض يف مو�شع اآخر, يجب ت�شجيع  املعنيَّ
اجله���ات امل�شرتي���ة فيما ي�شدر عن جهاز ال�شرتاء العمومي اأو هيئ���ة اأخرى من لوائح اأو قواعد اأو 
اإر�ش���ادات عل���ى النظر فيم���ا اإذا كانت �شت�شمح بتق���دمي عطاءات جزئيَّة يف وثائ���ق اللتما�ض, كما 
ُيناَق����ض يف التعليـــق على املـــادة 39, وخ�شو�شًا يف حال كان ت�شجيع املن�ش���اآت ال�شغرية واملتو�شطة 
الع على مناق�ش���ة لل�شيا�شات  ���ة. )لالطِّ م���ن ال�شيا�ش���ات الجتماعية-القت�شادية للحكومة املعنيَّ
ل من ه���ذا الدليل, والتعليق  الجتماعية-القت�شادي���ة, انظر الأق�ش���ام ذات ال�شلة يف اجلزء الأوَّ

ل, والتعليق على املادتني 2 و8(. مة الف�شل الأوَّ على هذا املو�شوع يف مقدِّ

د وحيد  24- وم���ن املوا�شي���ع ذات ال�شلة بهذا املو�شوع املفا�شلُة بني اإب���رام اتفاق اإطاري مع مورِّ
د وحي���د اأكرب قدر من اخل�شومات  دين. فقد يتاأتَّى م���ن اإبرام اتفاق اإطاري مع مورِّ ة مورِّ وم���ع عدَّ
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د اأو  بة على جتميع عمليات ال�شرتاء بالنظر اإىل مقدار املعامالت التي قد يح�شل عليها املورِّ املرتتِّ
ل احتياجات اجلهة امل�شرتية ن�شبًة كبريًة من ال�شوق ككل, و�شريطة  املقاِول, وخ�شو�شًا حيثما ت�شكِّ
دات ُملزمة من اجلهة  يات امل�شرتيات املقبلة )من خالل تعهُّ ن مبا فيه الكفاية من كمِّ اأْن يكون التيقُّ
ن  ز اأي�شًا �شمان الإم���داد بحيث يتمكَّ امل�شرتي���ة مث���اًل(. وميكن لهذا النوع م���ن التفاقات اأْن يع���زِّ
ة  د اأو املقاِول املعني على الأرجح من تلبية جميع الحتياجات. وُتَعدُّ التفاقات الإطارية مع عدَّ املورِّ
دين اأو  دي���ن, وهي الأكرث �شيوعًا, منا�شبًة متى كان معلومًا م���ن البداية من �شيكون اأف�شل املورِّ مورِّ
ح يف املرحلة  ع اأْن تتباين الحتياج���ات اأو ُتنقَّ املقاول���ني يف املرحل���ة الثانية, وخ�شو�شًا حيثم���ا ُيتوقَّ
الثاني���ة خالل فرتة اإعمال التفاق الإط���اري, وبالن�شبة اإىل الأ�شواق املتقلِّبة والدينامية. وهي تتيح 
د الوحيد  ز �شم���ان الإمداد عند ال�شك يف قدرة املورِّ اأي�ش���ًا ال�شرتاء املركزي وميكن كذلك اأْن تعزِّ

على تلبية جميع الحتياجات.

المتثال ل�شمانات ال�شفافية والتناف�ض واملو�شوعية

���ُدُر ع���ن جه���از ال�ش���رتاء العمومي اأو هيئ���ة اأخرى م���ن لوائح  25- وينبغ���ي الرتكي���ز فيم���ا َي�شْ
���د لال�شرتاء  اأو قواع���د اأو اإر�ش���ادات متعلِّق���ة بال�ش���رتاء عل���ى الأهمي���ة البالغ���ة للتخطي���ط اجليِّ
ال. ذل���ك اأنَّ التفاقات الإطاري���ة لي�شت بدياًل ع���ن التخطيط  م���ن اأجل اإع���داد اتفاق اإط���اري فعَّ
���ن التفاق���ات الإطارية نف�شها اأح���كام عقود  لال�ش���رتاء. وي�ش���رتط القانون النموذج���ي اأْن تت�شمَّ
���اة و�شروطها )خالف ما ُيو�شع منها بناًء على مرحل���ة التناف�ض الثانية(. وينبغي  ال�ش���رتاء املتوخَّ
التاأكي���د يف اللوائ���ح اأو القواع���د والإر�ش���ادات املذك���ورة على وج���وب اأن ياأتي التف���اق نف�شه على 
ذك���ر جمي���ع الأحكام وال�ش���روط, وو�شف ال�ش���يء مو�شوع ال�ش���رتاء )مبا يف ذل���ك املوا�شفات(, 
ومعاي���ري التقيي���م, وذل���ك لتعزي���ز امل�شارك���ة وال�شفافي���ة, وب�شبب القي���ود املفرو�ش���ة على تغيري 
 الأح���كام وال�ش���روط خ���الل ف���رتة اإعم���ال التف���اق الإط���اري )انظر اأي�ش���ًا التعليـــق علـــى املـــواد 

من 58 اإىل 63 اأدناه(.

26- وي�ش���رتط القانون النموذجي عل���ى اجلهة امل�شرتية التي ترغب يف ا�شتخ���دام اتفاق اإطاري 
دين اأو  مغل���ق اأْن تعتمد اإح���دى طرائق ال�شرتاء املُْنَدرجة يف اإطار القان���ون النموذجي لختيار مورِّ
���ق جميع ال�شمانات  مقاول���ني اأطرافًا يف ذل���ك التفاق )اأْي يف املرحل���ة الأوىل(. وبناًء عليه, ُتطبَّ
ال�شاري���ة على طريقة ال�شرتاء التي يقع عليه���ا الختيار, مبا يف ذلك �شروط ال�شتخدام واأ�شاليب 
اللتما����ض اخلا�ش���ة به���ا. وال�شمان���ة املعاِدل���ة لذلك فيم���ا يخ�ضُّ التفاق���ات الإطاري���ة املفتوحة 
باع اإج���راءات مفتوحة ُتَعدُّ له���ذا الغر�ض حتديدًا مبا ي���وازي اإىل حدٍّ كبري  ه���ي وج���وب و�شعها باتِّ
قة يف املناق�شة املفتوح���ة. وينبغي التاأكيد يف القواعد و/اأو الإر�شادات ال�شادرة  الإجراءات املطبَّ
 عن جه���از ال�ش���رتاء العمومي اأو هيئة اأخرى عل���ى هذه ال�شمانات وعلى الأم���ور مو�شوع املناق�شة

يف الفقرات التالية.
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���م اإر�شاء عق���ود ال�شرتاء مبقت�ش���ى التفاق���ات الإطارية  يغ���ت الأح���كام التي تنظِّ 27- وق���د �شِ
ل�شم���ان ال�شفافية والتناف����ض الكافيني عندما ُيْرتاأى اأْن تكون هناك مرحل���ة تناُف�ض ثانية ا�شتنادًا 
���ح مبزيد م���ن التف�شي���ل يف التعليق  م���ة للمناق�ش���ة املفتوح���ة, كم���ا هو مو�شَّ اإىل القواع���د املنظِّ
مة لإر�شاء عقد ال�ش���رتاء, مبا فيها الأحكام املتعلقة  على امل���ادة 62 اأدناه. واأحكام املادة 22 املنظِّ
بف���رتة التوق���ف املنطبقة على التفاقات الإطاري���ة التي ت�شمح بالتناف����ض يف املرحلة الثانية, َتْكُفُل 
ال�شفافي���ة يف اتِّخاذ الق���رار يف املرحلة الثاني���ة. بيد اأنَّه ينبغي جلهاز ال�ش���رتاء العمومي اأو هيئة 
د التناف�ض عل���ى املدى الطويل كما ُيناَق����ض يف مو�شع اآخر  اأخ���رى, بالنظ���ر اإىل املخاطر الت���ي تهدِّ
م���ة هذا الف�شل, ر�شد تاأثري التفاق الإطاري على التناف����ض يف ال�شوق املعنيَّة, وخ�شو�شًا  يف مقدِّ
مت���ى احُتم���ل ظهور �شوق حتتكرها جه���ة واحدة اأو جهات قليلة. وكما ُيالَح���ظ فيما يخ�ضُّ طرائق 
ل م���ن هذا الدلي���ل,  ال�ش���رتاء الأخ���رى ويف الق�ش���م املعن���ون "الدعم املوؤ�س�ســـي" يف اجل���زء الأوَّ
���ة بالتناف����ض يف الدولة   ميكن ال�شط���الع به���ذا الر�ش���د بفعالي���ة بالتع���اون م���ع ال�شلط���ات املعنيَّ

امل�شرتعة املعنيَّة.

ة الق�شوى لالتفاق���ات الإطارية من تقلي�ض  28- ت�شاع���د اأح���كام القانون النموذجي ب�ش���اأن املدَّ
ة ق�ش���وى لإعم���ال تلك  احتم���ال تاأثريه���ا �شلب���ًا عل���ى التناف����ض. وُيْرت���اأى اأي�ش���ًا اأنَّ حتدي���د م���دَّ
التفاق���ات ي�شاع���د عل���ى احليلول���ة دون حماولة تربير اإب���رام اتفاق���ات اإطارية مل���دد طويلة طوًل 
ر �شلبًا عل���ى كفاءتها الإدارية.  ة التفاقات الإطارية دومن���ا داٍع قد يوؤثِّ مفرط���ًا. بي���د اأنَّ تقييد م���دَّ
ة ق�شوى واح���دة منا�شبة ب�شبب اخت���الف الظروف الإدارية  وت���رى اللجنة اأنَّه يوج���د اأكرث من مدَّ

والتجارية.

د اجلهة امل�شرتية, مبقت�شى الفقرة )1( )اأ( من املادة 59 من القانون  29- ولهذا ال�شبب, حُت���دِّ
دها الدولة  ة الق�شوى التي حتدِّ ة الق�شوى لالتفاق الإطاري املغلق يف حدود امل���دَّ النموذج���ي, امل���دَّ
د اأيَّ قي���ود(. وينبغي اأْن  امل�شرتع���ة يف لوائح ال�ش���رتاء )اأْي اأنَّ القان���ون النموذجي نف�ش���ه ل يحدِّ
ُيذَك���ر فيما ي�شدر عن جهاز ال�شرتاء العموم���ي اأو هيئة اأخرى من لوائح اأو قواعد اأو اإر�شادات اأنَّ 
دة يف البداية لالتفاق الإطاري املعني.  ة املحدَّ احل���دَّ الأق�شى ي�شمُل جميع التمديدات املمكنة للمدَّ
ويف�ش���ي اأيُّ تعليق لإعمال التفاق الإطاري ب�شبب اإج���راءات اعرتا�ض مبوجب الف�شل الثامن من 
ة الإجمالية لالتفاق  ة التعليق, لكنَّ امل���دَّ القان���ون النموذج���ي اإىل متديد التفاق لفرتة ت�ش���اوي مدَّ
دة يف  . وهذا اجلانب ذو اأهمية بالغة يف تفادي ال�شط���ط يف متديد الفرتة املحدَّ الإط���اري ل تتغ���ريَّ

البداية وال�شتثناء منها.

30- ويتب���نيَّ من التجرب���ة العملية يف الولي���ات الق�شائية التي ت�شتخدم اتفاق���ات اإطارية مغلقة 
���ح عمومًا اأْن تزداد الفوائ���د التي قد جُتنى من ا�شتخدام هذه التفاقات عندما تدوم  اأنَّه من املرجَّ
لف���رتة طويلة مبا يكفي للتمكني من اإجراء �شل�شلة من عملي���ات ال�شرتاء, مثل فرتة ترتاوح ما بني 
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ث���الث وخم�ض �شنوات. بعد ذلك, قد يزيد احتم���ال التاأثري �شلبًا على التناف�ض, وقد ل تعود اأحكام 
و�ش���روط التفاق الإطاري املغلق مواِكب���ًة لأو�شاع ال�شوق الراهن���ة. ومبا اأنَّ بع�ض اأ�شواق ال�شرتاء 
���ح اأْن حت���دث فيها تط���وُّرات تكنولوجية,  ق���د تتغريَّ بوت���رية اأ�ش���رع, خ�شو�شًا الأ�ش���واق التي ُيرجَّ
كما هو احلال يف عمليات ال�شرتاء املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات والت�شالت ال�شلكية والال�شلكية 
ة  مثاًل, اأو قد ل تظلُّ احتياجات اجلهة امل�شرتية هي نف�شها لفرتة طويلة من الزمن, فقد تكون املدَّ

ة الق�شوى. املنا�شبة لكلِّ عملية ا�شرتاء اأق�شر كثريًا من املدَّ

ة املنا�شبة قد تختلف باختالف اأنواع ال�شرتاء واأنَّه ميكن  31- لذا فقد ترى الدول امل�شرتعة اأنَّ املدَّ
د يف لوائح ال�شرتاء  ة املنا�شب���ة لبع�ض البنود ال�شريعة التغريُّ بالأ�شهر. وميك���ن اأْن حُتدَّ قيا����ض املدَّ
خ���اذ هذه اخلطوة,  م���دد اأق�ش���ر �شمن احلدِّ القان���وين الأق�شى ال���وارد يف املادة 59؛ ويف حال اتِّ
يج���ب تقدمي اإر�شادات وا�شحة للجه���ات امل�شرتية ل�شمان رجوعها اإىل امل�ش���در املنا�شب. وينبغي 
ة التفاقات الإطارية )مثل  اأْن تتن���اول هذه الإر�شادات اأي�ش���ًا اأيَّ قيود خارجية مفرو�شة على م���دَّ
ي لإر�شاء عقود ال�شرتاء  متطلَّب���ات ميزانية الدولة(, وكذلك ال�شواب���ط الداخلية الكفيلة بالت�شدِّ
ة التفاق الإطاري, تفاديًا ملا يالَحظ من �شطط يف اإر�شاء  يف نهاية فرتة امليزانية اأو قبيل نهاية مدَّ

هذه العقود.

32- واخلط���ر اأقل على التناف�ض يف التفاقات الإطارية املفتوحة لأنَّها تظلُّ مفتوحة اأمام اأطراف 
ة التفاق الإط���اري املفتوح حلدٍّ اأق�شى قان���وين تن�ضُّ عليه لوائح  , ل تخ�شع مدَّ جدي���دة. ومن ث���مَّ
د وفق���ًا لل�شالحية التقديرية للجهة امل�شرتية )انظ���ر الفقرة )1( )اأ( من  ا تتحدَّ ال�ش���رتاء, واإمنَّ
املادة 61(. وال�شمانات املعمول بها يف هذا ال�شدد هي وجوب الإعالن عن وجود التفاق الإطاري 
املفتوح وا�شرتاط الأح���كام الإ�شراع بتقييم طلبات الن�شمام اإليه )انظر الفقرتني )4( و)5( من 

املادة 60 والفقرة )2( من املادة 61(.

33- ولئ���ن كان القان���ون النموذجي ي�ش���رتط اإعمال التفاق الإط���اري املفت���وح اإلكرتونّيًا )انظر 
الفق���رة )1( م���ن امل���ادة 60(, فاإنَّ املرون���ة ُتت���اح للجه���ة امل�شرتي���ة يف ه���ذا ال�ش���دد فيما يتعلَّق 
د على مزايا الإجراءات الإلكرتونية  بالتفاق���ات الإطارية املغلقة. ولعلَّ الدول امل�شرتعة تودُّ اأْن توؤكِّ
م���ن حي���ث زيادة الكف���اءة وال�شفافية )ميكن, على �شبي���ل املثال, الإعالن عن الأح���كام وال�شروط 
بية؛ لأنَّ ا�شتخدام دعوة ورقية اإىل مرحلة التناف�ض الثانية قد يكون غري �شهل  با�شتخدام و�شلة ت�شعُّ
دة النا�سئة عن اتِّبـــاع طريقة ال�سرتاء  ال�شتعم���ال. انظ���ر كذلك الق�شم املعن���ون "امل�سائل املحـــدَّ
ل من هذا الدلي���ل(. وعندما ت�شرتط الدولة امل�شرتعة  الإلكـــرتوين وا�ستخدامهـــا" يف اجلزء الأوَّ
���ع )اأو تعتزم الت�شجي���ع( على ذلك,  اأْن يت���مَّ اإعم���ال جمي���ع التفاقات الإطاري���ة اإلكرتونّيًا اأو ت�شجِّ
قد يتطلَّ���ب ما ي�شدره جه���از ال�شرتاء العموم���ي اأو هيئة اأخرى من لوائ���ح اأو غريها من القواعد 
ز  ا يعزِّ اأو الإر�ش���ادات املتعلقة بال�شرتاء اأْن حُتَفظ تلك التفاقات جميعه���ا يف مو�شع مركزي, ممَّ

ال�شفافية والكفاءة يف اإعمالها.
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 اإعمال التفاقات الإطارية ور�شدها يف كلِّ عملية ا�شرتاء على حدة وعلى م�شتوى 
النظام ككل

���ف حتقيق فوائد التفاق الإطاري املحتملة بعد و�شعه عل���ى مدى ا�شتخدامه يف الواقع  34- يتوقَّ
لتلبي���ة احتياجات اجله���ة امل�شرتية لل�ش���يء مو�شوع ال�ش���رتاء ل لإجراء عملي���ات ا�شرتاء جديدة 
ًة اأي�شًا يف هذا ال�ش���دد فيما يتعلَّق بعمليات  له���ذا ال�شيء. وتكون م�شداقية اجله���ة امل�شرتية مهمَّ
ا اإذا كان  ���د بانتظام ممَّ ال�ش���رتاء امل�شتقبلية. لذا ينبغ���ي اأْن ُي�شرَتط على اجلهة امل�شرتية اأْن تتاأكَّ
ن من احل�ش���ول على اأف�شل ما ميكن  ق م���ردودًا مالّيًا ول يزال ميكِّ التف���اق الإطاري ل يزال يحقِّ
لل�ش���وق اأْن تتيح���ه يف اأيِّ وقت بعين���ه, واأْن تنظر يف جمم���ل امل�شرتيات مبقت�شى التف���اق الإطاري 
ا اإذا كانت فوائدها تتجاوز تكاليفها. اإْذ ُيفرت�ض, يف ح���ال هذا ال�شتخدام الأمثل, اأْن  ���د ممَّ للتاأكُّ
دين واملقاولني يف اأنَّهم �شوف يح�شلون على طلبات توريد اإىل اجلهة امل�شرتية, واأْن  تزي���د ثقة املورِّ
ا اإذا  د ممَّ م���وا اأف�شل عرو�شهم من حيث ال�شعر والنوعية تبعًا لذل���ك. وقد ت�شمل و�شائل التاأكُّ يقدِّ
كان���ت املقرتحات م���ن حلول تقنية اأو منتج���ات اأف�شل ما يتيحه ال�شوق حتى الوق���ت املعني اأبحاَث 
ال�ش���وق والإعالن ع���ن نطاق التفاق الإط���اري وما اإىل ذل���ك. ويتطلَّب الأم���ر, اإذا مل يُعد التفاق 
دًة للجهة امل�شرتية, اإجراءات ا�شرتاء جديدة )اإجراءات تقليدية  الإطاري يتيح �شروطًا جتاريًة جيِّ

اأو اإجراءات اتفاقات اإطارية جديدة(.

يات دنيا  دت كمِّ 35- وق���د حتدُّ �شروط التف���اق الإطاري نف�شه من املرون���ة التجارية اإذا ما ُح���دِّ
م�شمونة باعتبارها اأحد �شروطه اأو اإذا اأ�شبح التفاق الإطاري مبثابة اتفاق �شراء ح�شري, مع اأنَّه 
دين اأو املقاولني. وهناك اأ�شلوبان  ينبغ���ي اأْن يقابل هذه املرونة عر�ُض اأ�شعار اأف�شل من جانب املورِّ
ي���ات تقديرية )غري ملِزمة( يف وثائق اللتما�ض  للتعاُم���ل مع هذه امل�شاألة, وهما: )اأ( ا�شتخدام كمِّ
ل التف���اق الإطاري تقدمي عرو����ض واقعية ا�شتن���ادًا اإىل فهم وا�شح مل���دى احتياجات  بحي���ث ي�شهِّ
اجله���ة امل�شرتية وبحيث ت�شبح اجلهة امل�شرتية قادرًة على القي���ام مب�شرتيات خارج اإطار التفاق 
يات ملِزمة ميكن التعبري عنها بحدود دنيا  ت اأو�شاع ال�شوق, و)ب( ا�شتخدام كمِّ الإطاري اإذا تغريَّ
اأو ق�شوى. وقد تكون هناك اأ�شواق يبدو فيها اأحُد احللول اأف�شَل من حلٍّ اآخر؛ وميكن ال�شتناد اإىل 
اآلي���ة الر�ش���د يف اإعداد الإر�شادات املنا�شبة, اأو يف اإعطاء اأمثلة من املمار�شة العملية حيث يلزم اأْن 

تتوىلَّ اجلهة امل�شرتية الختيار.

ق يف الإر�شادات ال�شادرة ع���ن جهاز ال�شرتاء العمومي اأو هيئة  36- وينبغ���ي على العموم التطرُّ
اأخرى, مبا يف ذلك اأجهزة الر�شد, اإىل كيفية حتقيق احلدِّ الأق�شى من فوائد التفاقات الإطارية 
د  ���ب مزالقه���ا. فعلى �شبيل املث���ال, ينبغي اأي�شًا ت�شجي���ع اجلهات امل�شرتية نف�شه���ا على التاأكُّ وجتنُّ
ا اإذا كان���ت اأ�شعاره واأحكام���ه و�شروطه  دورّي���ًا, خ���الل فرتة �شري���ان التفاق الإط���اري املغلق, ممَّ
ل تزال مواكبًة للتطوُّرات وقادرًة على التناف�ض, لأنَّها متيل اإىل الثبات بدًل من اأْن تتغريَّ وفقًا لتغريُّ 
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ال�شوق. وع���ادًة ما تقوم اجلهات امل�شرتية بال�شرتاء بوا�شطة اتف���اق اإطاري قائم, حتى واإْن كانت 
ي احتياجاتها متامًا اأو ل تواكب اأو�شاع ال�شوق احلالية, تفاديًا لال�شطرار  �شروط���ه واأحكامه ل تلبِّ
اإىل ب���دء اإجراءات ا�شرتاء جديدة )واإىل و�شع �ش���روط واأحكام جديدة لال�شرتاء, واإ�شدار اإ�شعار 
دين اأو املقاولني, واإجراء فح����ض وتقييم كاملني للعرو�ض  ق م���ن موؤهالت املورِّ بال�ش���رتاء, والتحقُّ
لي���ة, وما اإىل ذلك(. ونتيجًة لذلك, قد ل تقيِّم اجلهات امل�شرتية ال�شعر والنوعية تقييمًا كافيًا  الأوَّ
ز على املوا�شفات اأكرث من تركيزها على ال�شعر. ولذلك,  عند تقدمي طلبات �شراء معيَّنة, وقد تركِّ

يجب اأْن ُتناَق�ض يف الإر�شادات احلاجُة اإىل �شمان التوازن الالزم بينهما.

ع الدول امل�شرتعة على اإر�شاء اآلية ر�شد لالإ�شراف على  37- وعل���ى م�شتوى �شوق ال�ش���رتاء, ُت�شجَّ
ا اإذا كانت  ق ممَّ باع القواعد ذات ال�شلة والتحقُّ و�شع التفاقات الإطارية وا�شتخدامها, ل�شمان اتِّ
د  قت فع���اًل؛ كما ميكن اأْن حتدِّ عة من حي���ث الكفاءة الإدارية واملردود املايل قد حتقَّ الفوائ���د املتوقَّ
اآلي���ة الر�شد ه���ذه املوا�شع التي تتطلَّب اإر�ش���ادات وبناء قدرات. ويجب اأي�شًا ر�ش���د اأداء كلِّ جهة 
م�شرتي���ة ت�شتخدم اتفاقًا اإطارّي���ًا واأداء التفاق الإطاري من حيث الأ�شع���ار مقارنًة باأ�شعار ال�شوق 
فيما يخ�ضُّ كل عملية ا�شرتاء على حدة. وقد يرتتَّب على ا�شتخدام اتفاق اإطاري من طرف واحدة 
ئًا اأو يف غري حملِّه ارتفاع يف الأ�شعار اأو انخفا�ض يف  اأو اثنت���ني من اجلهات امل�شرتية ا�شتخدامًا �شيِّ

جودة العرو�ض.

38- ويف حال راأت الدول امل�شرتعة اأنَّ هذه امل�شائل قد ت�شتدعي كفاءات يلزم تطويرها, لعلَّها تودُّ 
مة هذا الف�شل. الأخذ بالتفاقات الإطارية تدريجّيًا كما ُيناَق�ض يف مو�شع اآخر من مقدِّ

39- وينبغ���ي اأي�ش���ًا اأْن تنتبه ال���دول امل�شرتعة اإىل دور هيئ���ات ال�شرتاء املرك���زي يف ا�شتخدام 
مـــة الف�سل ال�ساد�ـــص ب�ســـاأن املناق�ســـات  التفاق���ات الإطاري���ة واإعماله���ا. وكم���ا ُيناَق����ض يف مقدِّ
ي ال�شتعان���ة مب�شادر خارجي���ة فيما يخ�ضُّ اأيَّ عن�ش���ر من عنا�شر  الإلكرتونيـــة, ميكن اأْن ت���وؤدِّ
ال�ش���رتاء اإىل ت�ش���اُرب امل�شالح بني املوؤ�ش�شات وم�ش���اكل ذات �شلة. فقد تك���ون لهيئات ال�شرتاء 
املرك���زي تل���ك م�شلحة يف زيادة م���ا تتقا�شاه من ر�شوم م���ن خالل الإبقاء عل���ى الأ�شعار مرتفعة 
والت�شجيع على م�شرتيات تتجاوز احتياجات اجلهة امل�شرتية. وبالإ�شافة اإىل ذلك, قد تتوىلَّ هيئة 
ال�ش���رتاء املركزي التخطيط لعمليات ا�شرتاء مقبلة يف �شي���اق التفاقات الإطارية, وعندئٍذ تكون 
لنوعي���ة املعلوم���ات الواردة م���ن اجلهات امل�شرتي���ة اأهمية حا�شم���ة, وخ�شو�شًا فيم���ا يتعلَّق بتلبية 
ع���ة انطالقًا من وجه���ات النظر التي نوق�ش���ت اأعاله. فقد ل تك���ون احتياجات  الحتياج���ات املتوقَّ
ا يف�شي اإىل ح�شول بع�شها على مردوٍد مايل اأف�شل  خمتل���ف الوزارات اأو املوؤ�ش�شات متطابقًة, ممَّ
���ا يح�ش���ل عليه البع�ض الآخر يف حال توحيد تلك الحتياجات من دون حتليل كاٍف. وقد ي�شمح  ممَّ
التفاُع���ل مع امل�شتخدم���ني املحتملني لالتفاق الإطاري قبل بدء الإج���راءات باتِّخاذ قرارات اأف�شل 

ب�شاأن املدى املنا�شب للتوحيد القيا�شي وا�شتيعاب خمتلف الحتياجات.
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باء- التعليق على كلِّ مادة على حدة

املادة 32-  �شروط ا�شتخدام اإجراءات التفاق الإطاري

1- الغر����ض م���ن ه���ذه امل���ادة ه���و حتدي���د �ش���روط ا�شتخ���دام اإج���راءات التفاق���ات الإطارية 
)الفق���رة )1(( وا�شرتاط اإدراج بي���ان بالأ�شباب والظروف التي ُي�شتند اإليها يف ت�شويغ اللجوء اإىل 
جل املطلوب )الفقرة )2((. وحر�ش���ت اللجنة, مع مراعاتها للحاجة اإىل  ه���ذه الإجراءات يف ال�شِّ
�شم���ان ال�شتخدام املنا�شب لالتفاق���ات الإطارية, على تفادي احلدِّ م���ن فائدتها من خالل و�شع 

�شروط تقييدية للغاية.

ا اإذا  2- وُت���ورد الفقرة )1( �ش���روط ا�شتخدام اإج���راءات التفاقات الإطارية, بغ����ضِّ النظر عمَّ
كانت الإجراءات �شتف�شي اإىل اتفاق اإطاري مغلق اأو مفتوح. وت�شتند ال�شروط اإىل فكرة مفادها اأنَّ 
اإجراءات التفاقات الإطارية ميكن اأْن تتيح فوائد لال�شرتاء, خ�شو�شًا من حيث الكفاءة الإدارية, 
���ع اأن تن�شاأ يف املدى الق�ش���ري اأو املتو�شط, مع عدم  عندم���ا تك���ون للجهة امل�شرتي���ة احتياجات يتوقَّ
اإمكاني���ة حتديد جميع اأحكام ال�ش���رتاء و�شروطه يف بداية العملي���ة. وتتيح الفقرة )1( ا�شتخدام 
ع اأْن  ًل, عندما ُيتوقَّ اإجراءات التفاقات الإطارية يف حالتني ميكن اأن تن�شاأ فيهما تلك الظروف: اأوَّ
يتها من الأمور  ا يعني اأنَّ مداها و/اأو توقيتها و/اأو كمِّ د", ممَّ " احلاج���ة "على نحو غري حمدَّ "تن�ش���اأ
ع اأن تن�شاأ احلاجة على نحِوٍ م�شتعجل. وقد تن�شاأ  ع تكرارها؛ ثانيًا, عندما يتوقَّ غري املعروفة, اأو يتوقَّ
دة ن�شبّيًا )مثل  رة ل�شلع اأو خدمات موحَّ املجموع���ة الأوىل من الظروف فيما يتعلَّق مب�شرتيات متكرِّ
الل���وازم املكتبية واخلدمات الب�شيطة مثل خدمات نظافة املب���اين وعقود ال�شيانة وما اإىل ذلك(, 
ى هيئة حكومية  يف ح���ني قد تن�شاأ املجموع���ة الثانية من الظروف عندم���ا يتطلَّب الأمر اأْن تت�ش���دَّ
لكوارث طبيعية اأو اأوبئة اأو خماطر اأخرى معروفة؛ وهذا �شرط ي�شاف عادًة, لكن لي�ض بال�شرورة, 
ه قد  ل. وع���ادًة ما يك���ون �شمان الإمداد �شاغ���اًل يف هذا النوع من الأو�ش���اع, لكنَّ اإىل ال�ش���رط الأوَّ
د اإىل  ل من الظروف التي تن�شاأ فيها احلاجة على نحٍو غري حمدَّ ي�شب���ح اأي�شًا �شاغاًل يف النوع الأوَّ
�شًا. وعندما تف�شي الإجراءات اإىل  رة فيما يتعلَّق باأ�شناف تتطلَّب اإنتاجًا متخ�شِّ م�شرتيات متك���رِّ
اتف���اق اإطاري مغل���ق, يجب اأْن ُت�شتوفى اأي�ش���ًا �شروط ال�شتخدام املنطبقة عل���ى طريقة ال�شرتاء 
املُعت���زم ا�شتخدامها لإر�شاء العقد لأنَّه يج���ب اإر�شاء التفاق الإطاري املغلق, وفقًا للفقرة )1( من 
املادة 58 من القانون النموذجي, بوا�شطة اإجراءات مناق�شة مفتوحة ما مل يكن ل�شتخدام طريقة 

ره. ا�شرتاء اأخرى ما يربِّ

دة ل�شتخدام اإج���راءات التفاقات الإطارية اأكرث مرون���ًة بكثري من �شروط  3- وال�ش���روط املح���دَّ
ا�شتخ���دام طرائق ال�شرتاء الواردة يف الفقرة )1( من امل���ادة 27. فاجلهة امل�شرتية لي�شت ملزمًة 
ا باأنَّ  د اأو على نحٍو م�شتعجل, واإمنَّ بالإف���ادة قطعّيًا باأنَّ الحتياجات �شوف تن�شاأ على نحٍو غري حمدَّ
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ع اأْن تن�شاأ احلاجة. والطابع الذاتي املالزم لل�ش���روط يعني اأنَّ اإنفاذ المتثال لها اأ�شعب  م���ن املتوقَّ
من اإنفاذ المتثال ل�شروط ا�شتخدام طرائق ال�شرتاء الواردة يف الفقرة )1( من املادة 27. وتبنيِّ 
م���ة هذا الف�شل التدابري التي من �شاأنها تعزيز املو�شوعية يف اتِّخاذ قرارات من هذا القبيل,  مقدِّ
. وبذلك  ا اإذا كانت القرارات معقولًة يف ظلِّ ظروف اتفاق اإطاري معنيَّ ق ممَّ ومن ثمَّ ت�شهيل التحقُّ
لى عند اقرتانها مبا ي�شدر عن جهاز  باع املمار�شات الُف�شْ ع على اتِّ ���ر ال�ش���روط امل�شاءلَة وت�شجِّ تي�شِّ

ال�شرتاء العمومي اأو هيئة اأخرى من لوائح وقواعد اأو اإر�شادات منا�شبة ب�شاأن ال�شرتاء.

4- وع���ادًة م���ا تكون تكالي���ف و�شع واإعم���ال اإج���راءات التفاق���ات الإطارية, الت���ي تنطوي على 
ف  , يتوقَّ مرحلت���ني, اأك���رث من تكاليف عمليات ال�ش���رتاء التي تنطوي على مرحلة واح���دة, ومن ثمَّ
حتدي���د م���ا اإذا كان���ت اإجراءات التفاق���ات الإطارية منا�شبًة عل���ى ما اإذا كان���ت الفوائد املحتملة 
رًة, من املمكن اأن تعوَّ�ض  ع اأن تكون الحتياجات متكرِّ تتج���اوز هذه التكاليف املرتفعة. فعندما ُيتوقَّ
رة؛  التكاليف الإداري���ة لو�شع التفاقات الإطارية واإعمالها بعد �شل�شلة من عمليات ال�شرتاء املتكرِّ
د, يج���ب مقارنة التكاليف  وعندما ُيتوق���ع اأن تن�ش���اأ الحتياج���ات على نحٍو م�شتعج���ل اأو غري حمدَّ
الإداري���ة بفوائد املردود املايل التي قد تتاأتَّى من الإ�ش���راع بو�شع اأحكام و�شروط ال�شرتاء مقارنًة 
, يتعنيَّ على اجلهة امل�شرتية حتليل ن�شبة الفائدة اإىل التكلفة  بالإجراءات الأخرى املتاحة. ومن ثمَّ
ا�شتن���ادًا اإىل الحتمالت ال���واردة قبل النخراط يف اإج���راءات التفاقات الإطاري���ة. واإ�شافًة اإىل 
ال لال�شرتاء. ومن  ذل���ك, ينبغي األَّ ُيعترب ا�شتخدام التفاقات الإطارية بدي���اًل عن التخطيط الفعَّ
مة هذا الف�شل م�شاعدة الدول امل�شرتعة على اختيار الإر�شادات واملواد  �شاأن التعليق الوارد يف مقدِّ
التدريبي���ة املنا�شب���ة ل�شمان تزويد اجله���ة امل�شرتية بالأدوات الالزمة للقي���ام بذلك. والعتبارات 

املذكورة اأعاله ذات اأهمية كبرية يف �شياق التفاقات الإطارية املغلقة.

ال  5- واإ�شافًة اإىل ذلك, ينبغي األَّ ُيعترب ا�شتخدام التفاقات الإطارية بدياًل عن التخطيط الفعَّ
دون اأو املقاولون املحتملون لتقدمي اأف�شل اأ�شعارهم يف املرحلة الأوىل  �ض املورِّ لال�شرتاء. فلن يتحمَّ
د تقديرات واقعية لال�شرتاء النهائي وُيعلن عنها يف بداية اإجراءات التفاقات الإطارية,  ما مل حتدَّ
ة من هذه  ق الفوائ���د املرجوَّ ا يعني عدم حتقُّ يف �شي���اق التفاق���ات الإطارية املغلقة خ�شو�ش���ًا, ممَّ
التفاق���ات, اأو تغلي���ب العتبارات املتعلقة بال�شعر اأو النوعية التي من �شاأنها اإ�شعاف املردود املايل 

على الكفاءة الإدارية.

���ة �شبب اآخر لإدراج �شروط ال�شتخدام هو معاجلة م�شاألة التقييد املحتمل للتناُف�ض الذي  6- وثمَّ
ينط���وي علي���ه ا�شتخدام هذا الأ�شل���وب, وخ�شو�شًا التفاق الإطاري املغل���ق. وتدعم هذه ال�شروَط 
امل���دُة الق�ش���وى املن�شو�ض عليها يف لوائح ال�شرتاء اخلا�شة بالتفاق���ات الإطارية املغلقة مبوجب 
دة املطلوبة مبوجب الفق���رة )1( )اأ( من املادة 61,  ة املحدَّ الفق���رة )1( )اأ( من امل���ادة 59, واملدَّ
ة التف���اق لتلبية الحتياجات  ���ا يتع���نيَّ معه اإعادة فتح ب���اب التناف�ض الكامل عق���ب انق�شاء مدَّ ممَّ

املعنيَّة.
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7- وينبغي اأْن ُتقراأ �شروط ال�شتخدام مقرتنًة بتعريف م�شطلح "اجلهة امل�شرتية", الذي ي�شمح 
ن  لأك���رث من م�شرٍت واح���د با�شتخدام التفاق الإطاري. واإذا ما رغبت ال���دول امل�شرتعة يف اأْن تتمكَّ
اأجهزة �شراء مركزية من القيام بدور الوكالء جلهة م�شرتية واحدة اأو اأكرث, بحيث يت�شنَّى حتقيق 
الوفورات ال�شخمة التي ميكن اأْن يتيحها ال�شراء املركزي, فقد ترغب تلك الدول يف اإ�شدار لوائح 

ال. اف وفعَّ تنظيمية اأو اإر�شادات ل�شمان اأْن تعمل تلك الرتتيبات على نحٍو �شفَّ

غ اجله���ة امل�شرتية ا�شتخ���دام اإجراءات التفاق���ات الإطارية  8- وت�ش���رتط الفق���رة )2( اأن ت�شوِّ
يف �شج���ل ال�ش���رتاء؛ واملق�شود من ذلك ه���و اإدراج حتليل ن�شب���ة الفائدة اإىل التكلف���ة امل�شار اإليه 
ابق���ة. ويف حال���ة اإر�ش���اء اتف���اق اإط���اري مغل���ق, ُت�شتكَم���ل الفق���رة بالفقرة )3(  يف الفق���رات ال�شَّ
جل بيانًا بالأ�شب���اب والظروف التي  م���ن امل���ادة 28 التي ت�ش���رتط اأن تدرج اجلهة امل�شرتي���ة يف ال�شِّ
ا�شتن���دت اإليها يف ت�شوي���غ ا�شتخدام طريقة ال�ش���رتاء تلك بدًل من املناق�ش���ة املفتوحة يف اإر�شاء 
التف���اق. ونظرًا ملا لوحظ من خماطر الإفراط يف ا�شتخدام التفاقات الإطارية ب�شبب ما ُيفرت�ض 
فيه���ا م���ن كفاءة اإداري���ة و�شروط ا�شتخدامه���ا الف�شفا�شة, م���ن املهم ممار�ش���ة الرقابة الالزمة 
جل )وكذلك لتي�ش���ري اأيِّ اعرتا�ض  غ���ات التي ُت���دَرج يف ال�شِّ ق من امل�شوِّ يف الوق���ت املنا�ش���ب للتحقُّ
دي���ن اأو املقاولني على ا�شتخ���دام اإج���راءات التفاقات الإطاري���ة(. وينبغي, من  ي�ش���در ع���ن املورِّ
الة, فح�ض نط���اق امل�شرتيات الت���ي تتمُّ مبوجب التف���اق الإط���اري ل�شتبانة مدى  اأج���ل رقاب���ة فعَّ
مة   الإف���راط اأو التفري���ط يف ال�شتخ���دام. انظر كذلك, يف هذا ال�شاأن, التعلي���ق ذا ال�شلة يف مقدِّ

هذا الف�سل.

املادة 58-  اإر�شاء التفاق الإطاري املغلق

ا اإر�شاء عقود  1- الغر����ض من هذه املادة هو و�شع قواع���د لإر�شاء التفاقات الإطارية املغلقة )اأمَّ
م على نحٍو م�شتقل يف املادة 62(. وتنطبق الأحكام على كلٍّ من اإجراءات  ا�شرتاء مبوجبه���ا, فُينظَّ
التفاق���ات الإطاري���ة التي تنطوي عل���ى مرحلة تناُف�ض ثاني���ة واإجراءات التفاق���ات الإطارية التي 
مة هذا الف�شل,  ح يف مقدِّ ي كال النوعني, كما هو مو�شَّ ل تنطوي على مرحلة تناُف�ض ثانية, وقد يوؤدِّ

اإىل اإر�شاء اتفاق اإطاري مغلق.

2- وت�شرتط الفقرة )1(, من خالل الإ�شارة الواردة يف فقرتها الفرعية )ب( اإىل الف�شل الثاين 
م���ن القانون النموذجي, اأْن تتَّبع اجلهة امل�شرتيُة اأحكاَم الف�شل الثاين يف اختيار طريقة ال�شرتاء 
املنا�شب���ة لإر�ش���اء اتفاق اإطاري مغلق, والإجراءات املنطبقة عل���ى طريقة ال�شرتاء التي يقع عليها 
���د �شروط ال�شتخدام ول ه���ذه الفقرة طرائق ال�شرتاء التي ميك���ن اأْن ُت�شتخَدم  الختي���ار. ول تقيِّ
ًل يف ا�شتخدام املناق�ش���ة املفتوحة وت�شويغ اللجوء  لإر�ش���اء اتف���اق اإطاري مغلق, �شريطة النظ���ر اأوَّ
اإىل طريق���ة ا�شرتاء بديلة. وُيراَعى يف الختيار كلٌّ م���ن ظروف عملية )عمليات( ال�شرتاء املعنيَّة 
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واحلاج���ة اإىل زي���ادة التناف����ض اإىل اأق�شى حدٍّ ح�شبما ه���و من�شو�ض عليه يف امل���ادة 28. غري اأنَّ 
ديد يف املرحلة الأوىل من التفاقات الإطارية املغلقة تعني وجوب عدم تطبيق  اأهمي���ة التناف�ض ال�شَّ
ال�شتثن���اءات من املناق�شة املفتوح���ة اإلَّ بعد متحي�ض دقيق, وخ�شو�ش���ًا يف �شوء املخاطر املاثلة 
اأم���ام التناف�ض يف اإجراءات التفاق���ات الإطارية واأنواع امل�شرتيات التي تك���ون التفاقات الإطارية 

الع عليها(. مة هذا الف�سل لالطِّ منا�شبًة لها )انظر مقدِّ

3- وم���ن الأمثلة على احلالت الت���ي قد تكون فيها طرائق ال�شرتاء البديل���ة للمناق�شة املفتوحة 
منا�شب���ًة ا�شتخ���داُم التفاق���ات الإطارية ل�شمان ال�شرع���ة والفعالية من حي���ث التكلفة يف ا�شرتاء 
رة وعاجل���ة ومنخف�ش���ة التكلف���ة, مثل خدم���ات ال�شيان���ة اأو التنظي���ف )التي قد  اأ�شن���اف متك���رِّ
���اًل من حي���ث التكلف���ة(, والأ�شناف ذات  ل يك���ون ا�شرتاوؤه���ا من خ���الل مناق�ش���ات مفتوحة فعَّ
�ش���ي مث���ل العقاق���ري والإم���دادات بالطاق���ة والكت���ب املدر�شي���ة, التي ميكن لهذا  الطاب���ع التخ�شُّ
الإج���راء اأْن يحم���ي م�شادر الإم���داد بها يف الأ�ش���واق املحدودة. وق���د يكون ا�شتخ���دام التفاو�ض 
التناف�ش���ي اأو ال�شرتاء م���ن م�شدر وحيد منا�شب���ًا لإر�شاء اتفاق اإطاري مغل���ق يف حالت احلاجة 
دة با�شتخدام  الة لأ�شياء معقَّ العاجل���ة. وهن���اك اأمثلة يف املمار�شة العملية على عمليات ا�ش���رتاء فعَّ
اتفاق���ات اإطاري���ة م���ع طرائ���ق ُي�شتخ���َدم فيها طل���ب القرتاحات املق���رِتن بح���وار, كما هو احلال 
�شة لأجه���زة اإنفاذ القانون. )انظر  ات ال�شواتل واأجهزة الت�شالت املتخ�شِّ بالن�شب���ة ل�شراء مع���دَّ
الع على  مة هذا الف�ش���ل لالطِّ ل م���ن الف�شل الثاين. وانظ���ر مقدِّ اأي�ش���ًا التعليق عل���ى الق�شم الأوَّ
 مناق�ش���ة للق���رارات املتعلقة با�شتخ���دام اإجراءات التفاق���ات الإطارية واختي���ار طريقة ال�شرتاء

ونوع اللتما�ض(.

4- كم���ا تن����ضُّ الفق���رة )1( على حالت حتلُّ���ل من اإج���راءات طريقة ال�شرتاء الت���ي يقع عليها 
ر الإ�شارات اإىل  الختي���ار ح�شبما هو مطلوب مراع���اًة لإجراءات التفاقات الإطارية, بحي���ث تف�شَّ
لية"  مة "اأوَّ م���ة الأخرى باأنَّها اإ�شارات اإىل عط���اءات اأو عرو�ض مقدَّ "العط���اءات" اأو العرو�ض املقدَّ
م يف هذه املرحلة, وبحيث  يكون فيها تناف�ٌض يف املرحلة الثانية ينطوي على عطاءات اأو عرو�ض تقدَّ
د اأو املقاِول الفائز واإىل اإبرام عق���د ال�شرتاء باأنَّها اإ�شارات اإىل  ���ر الإ�ش���ارات اإىل اختيار املورِّ ُتف�شَّ
د)ين( اأو املقاول�)ين( يف التفاق الإطاري واإب���رام ذلك التفاق. ولعلَّ الدول امل�شرتعة  قب���ول املورِّ
تودُّ التزويد باإر�شادات ب�شاأن ما قد يكون هناك من حالت حتلُّل من الأحكام, على اأْن ُيالَحظ باأنَّ 
املرون���ة املطلوبة للتن�شي�ض عل���ى اتفاقات اإطارية مغلقة تنطوي اأو ل تنط���وي على مرحلة تناُف�ض 
دًا اأو مقاِوًل واحدًا اأو اأكرث, تعني اأنَّ نطاق ح���الت التحلُّل يختلف من حالة اإىل  ثاني���ة, وت�شمُّ م���ورِّ

اأخرى.

5- وُتب���نيِّ الفق���رة )2( املعلومات التي ينبغ���ي التزويد بها عندما ُتلتم����ض امل�شاركة يف اإجراءات 
التفاق���ات الإطاري���ة. ويجب اأْن ُتتَّبع يف وثائ���ق اللتما�ض القواعُد املعت���ادة لطريقة ال�شرتاء التي 
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دين اأو املقاولني اإتاحة  د الأحكاَم وال�شروط التي ينبغي للمورِّ يق���ع عليها الختيار, اأْي يجب اأْن حتدِّ
ال�ش���يء مو�شوع ال�شرتاء وفقًا لها واإجراءات اإر�شاء عق���ود ال�شرتاء )الذي يتمُّ مبقت�شى التفاق 
الإط���اري(. وبالنظ���ر اإىل ا�شتمال اإجراءات التفاقات الإطارية على مرحلت���ني, وانتهائها باإر�شاء 
دون اأو املقاولون املحتملون يف البداية  د بها امل���ورِّ عق���د )عقود( ال�ش���رتاء, فاإنَّ املعلومات التي يزوَّ
م املعلومات املت�شلة بكلتا  , فاإنَّ الأحكام تنظِّ ينبغ���ي اأْن ت�شمل مرحلت ْي ال�شرتاء كلتيهما. ومن ث���مَّ
املرحلت���ني, م���ع مراعاة اإمكانية القيام يف املرحل���ة الثانية من الإجراءات بو�ش���ع اأو حت�شني بع�ض 

ح عنها يف وثائق اللتما�ض يف عمليات ال�شرتاء "التقليدية". اأحكام و�شروط ال�شرتاء التي ُيف�شَ

م���ة الفق���رة )2( اأْن تو�شع معلوم���ات اللتما�ض املُعتادة ب�شيغ���ة تراعي متامًا  6- وت�ش���رتط مقدِّ
ا ي�شتوج���ب تكييف املعلومات ح�شب خ�شائ�ض اأيِّ اإجراء اتفاق  "ما يقت�شي���ه اختالف احلال", ممَّ

ر هذه املعلومات يف التفاق الإطاري نف�ش���ه, اأو ميكن اأْن ُترَفق وثائق  اإط���اري بعينه. ويج���ب اأْن ُتكرَّ
ق الكفاءة الإدارية,  اللتما����ض بالتفاق الإط���اري, اإذا ما كان ذلك ممكنًا عملّيًا ومن �شاأنه اأْن يحقِّ
اأ من الوثيقة.  ���ة يعترب املرفقات جزءًا ل يتج���زَّ وكان النظ���ام القان���وين يف الولية الق�شائية املعنيَّ
دين اأو  د وثائق اللتما�ض الأح���كام وال�شروط التي يتعنيَّ عل���ى املورِّ وبعب���ارة اأخ���رى, يجب اأْن حت���دِّ
املقاول���ني اللت���زام بها يف اإتاحة ال�ش���يء مو�شوع ال�ش���رتاء, واملعايري التي �شُت�شتخ���َدم يف اختيار 
دين اأو املقاولني الفائزين, واإجراءات اإر�شاء عقود ال�شرتاء مبوجب التفاق الإطاري. وُي�شرتط  املورِّ
دين اأو املقاولني بهذه املعلومات لتمكينهم من الإحاطة بنطاق اللتزام املطلوب منهم,  تزوي���د املورِّ
ن ب���دوره من تقدمي اأف�شل العرو�ض من حيث ال�شعر والنوعية. ومن ثمَّ تنطبق اأي�شًا  وه���و ما �شيمكِّ
لة يف �شرورة الإف�شاح م�شبقًا عن جميع اأحكام و�شروط ال�شرتاء )مبا يف  ال�شمان���ة العادية املتمثِّ
مة �شعرًا  دين اأو املقاولني ي�شتند اإىل اأدنى العرو�ض املقدَّ ذل���ك املوا�شفات وما اإذا كان اختيار املورِّ

اأو اأكرثها مزايا(.

7- ول ُي�شم���ح بالتحلُّل م���ن ا�شرتاط توفري معلوم���ات م�شتفي�شة عن اأح���كام ال�شرتاء و�شروطه 
ح���ني التما����ض امل�شاركة يف اإجراءات التفاق���ات الإطارية اإلَّ باملقدار املطل���وب لتلبية الحتياجات 
���ح اأْن يكون مبقدور اجلهة امل�شرتية ا�شتيفاء  يف عملي���ة ال�شرتاء املعنيَّة. فعلى �شبيل املثال, ل ُيرجَّ
ي���ة ال�شلع املراد  د يف وثائ���ق اللتما�ض "كمِّ ال�ش���رط ال���وارد يف الفقرة )د( من امل���ادة 39 باأْن حُتدَّ
ا�شرتاوؤه���ا؛ واخلدمات امل���راد اأداوؤها؛ واملكان الذي ُيَراُد فيه ت�شليم ال�شل���ع اأو تنفيذ الإن�شاءات اأو 
تقدمي اخلدمات؛ والوقت املرغوب اأو املطلوب توريد ال�شلع اأو اإجناز الإن�شاءات اأو تقدمي اخلدمات 
في���ه, اإْن وج���د". غ���ري اأنَّ نطاق ما يلزم من حتلُّ���ل يتفاوت من حالة اإىل اأخ���رى. فقد تكون اجلهة 
ي���ات, فيما يتعلَّق بكل �شراء معتزم, اأو العك�ض بالعك�ض؛ اأو قد  امل�شرتي���ة على علم باملواعيد, ل الكمِّ
ية الإجمالي���ة ل مبواعيد ال�شراء؛ اأو قد ل تكون على علم باأيٍّ من هذه الأمور  تك���ون على علم بالكمِّ

اأو على علم بها جميعًا.
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8- والتفا�شي���ل الت���ي ع���ادًة م���ا ُي�شرتط تقدميها عن���د التما����ض امل�شاركة يف اإج���راء ذي مرحلة 
يات املطلوبة مبوجب املادة 10, والتي حُتذف بال�شرورة يف  ل والكمِّ واحدة, ل �شيما الو�شف املف�شَّ
اإجراءات التفاقات الإطارية, تختلف من اإجراء اإىل اآخر. والهدف من الأحكام هو �شمان اأق�شى 
ن  مة تتح�شَّ دين اأو املقاولني, لأنَّ نوعي���ة العرو�ض املُقدَّ م���ة للمورِّ ة يف املعلومات املقدِّ ق���دٍر من الدقَّ
ية الإجمالية وتفا�شيل الت�شليم فيما  , يجُب الإف�شاح عن الكمِّ ًة. ومن ثمَّ كلَّما ازدادت املعلومات دقَّ
يتعلَّ���ق بامل�شرتيات املن�شو�ض عليه���ا يف التفاق الإطاري اإذا كانت معروف���ًة يف املرحلة الأوىل من 
ية الإجمالية معروفًة يف املرحلة الأوىل من عملية ال�شرتاء,  ���ا اإذا مل تكن الكمِّ عملي���ة ال�شرتاء. اأمَّ
يات امل�شرتيات املن�شو�ض عليها يف التفاق الإطاري,  ان الأدنى والأق�شى لكمِّ فيجب اأْن ُيدَرج احلدَّ

اأو تقدمي تقديرات لها يف حال عدم معرفتها.

د اأو مقاِول  ���ا اإذا كان التفاق �شوف يربم مع م���ورِّ 9- وتقت�ش���ي الفق���رة )2( )ب( الإف�شاح عمَّ
واح���ٍد اأم اأكرث. ويتبنيَّ يف كثري من احلالت من الكفاءة الإدارية لالتفاقات الإطارية اأنَّ التفاقات 
ه قد تك���ون لالتفاقات الإطارية  دين هي الأن�ش���ب عمومًا, لكنَّ دي���ن متعدِّ الإطاري���ة املرَُبم���ة مع مورِّ
د واحد فائدتها اأي�شًا بح�شب ال�شوق املعنيَّة )وذلك, على �شبيل املثال, عندما تكون  املرَُبمة مع مورِّ
د اأو مقاِول  ي���ة اأو �شم���ان الإمداد من العتب���ارات الهامة, اأو عندما ل يكون هناك �ش���وى مورِّ ال�شرِّ

واحد يف ال�شوق(.

دين اأو املقاولني الأطراف يف اتفاق اإطاري؛ وينبغي  10- ول ُي�شرَتط عدد اأدنى اأو اأق�شى من املورِّ
ت�شجيع اجلهات امل�شرتية على النظر فيما اإذا كان �شيكون من املنا�شب حتديد اأحدهما اأو كليهما. 
���ى التناف�ض يف  فعل���ى �شبي���ل املثال, قد يكون احل���دُّ الأدنى منا�شبًا ل�شم���ان الإمداد؛ فعندما ُيتوخَّ
ال, وقد  دين اأو املقاولني ل�شمان تناُف�ض فعَّ املرحلة الثانية, ينبغي اأن يكون هناك عدد كاٍف من املورِّ
ع  ال. وعندما ل تتوقَّ ت�شرتط اأحكام اللتما�ض حّدًا اأدنى, اأو عددًا كافيًا ل�شمان ذلك التناف�ض الفعَّ
د يف وثائق اللتما�ض اخلطوات التي  اجله���ة امل�شرتية بلوغ احلدِّ الأدنى املذكور, ينبغي له���ا اأْن حتدِّ
�شتتَّخُذها يف هذه احلالة, والتي قد ت�شمل اإلغاء عملية ال�شرتاء اأو اإبرام اتفاق اإطاري مع عدد اأقل 

دين اأو املقاولني. من املورِّ

���ع اجلهة امل�شرتية اأن يكون  ���ا يكون من املنا�شب اأي�ش���ًا حتديد عدد اأق�شى عندما تتوقَّ 11- ورمبَّ
م���ون عرو�شًا  دي���ن اأو املقاولني املوؤهل���ني الذين يقدِّ ���ا ميكن قبوله م���ن املورِّ هن���اك ع���دد اأكرب ممَّ
د هذا الو�شع الق���درة الإدارية للجهة امل�شرتي���ة, وخ�شو�شًا لأنَّ  م�شتجيب���ًة للمتطلَّب���ات. وقد يج�شِّ
ة �شبب اآخ���ر للحدِّ من  زي���ادة ع���دد امل�شاركني ق���د تعرقل حتقيق الكف���اءة الإدارية لالإج���راء. وثمَّ
ع���دد امل�شاركني, وهو �شم���ان اأْن ُتتاح لكل واحد منهم فر�شة حقيقية لأْن ُير�َشى عليه عقد ا�شرتاء 
 مبقت�ش���ى التف���اق الإطاري, وت�شجيعه على حتديد �شعر عر�شه وتق���دمي اأف�شل نوعية ممكنة بناًء 

على ذلك.



دليل ا�شرتاع قانون الأون�شيرتال النموذجي لال�شرتاء العمومي  274 

دي���ن اأو املقاولني, يج���ب ذكر هذا العدد  12- وعندم���ا ُيفر����ض عدد اأدن���ى و/اأو اأق�شى من املورِّ
باع اأف�ش���ل املمار�شات, ت�شمني �شجل  اأو هذي���ن العددي���ن يف وثائق اللتما�ض. وينبغ���ي, من باب اتِّ
اإج���راءات ال�شرتاء ت�شويغ���ًا لقرار اأو قرارات اجلهة امل�شرتية - وتدوي���ن تلك املعلومات مثال على 
املعلوم���ات الأخرى التي قد تودُّ الدولة امل�شرتعة ت�شمينه���ا يف قائمة املعلومات الالزم اإدراجها يف 
ج���ل امل�شتندي لإجراءات ال�شرتاء مبوجب الفقرة )1( )ث( م���ن املادة 25. ويف حال حتديد  ال�شِّ
د معايري واإجراءات اختيار امل�شاركني الع���دَد ذا ال�شلة من العرو�ض  ع���دد اأق�شى, ينبغي اأْن حت���دِّ
دين اأو  هج على و�شع ترتي���ٍب لختيار املورِّ م���ة الأدن���ى �شعرًا اأو الأكرث مزاي���ا. وينطوي هذا النَّ املقدَّ
املقاول���ني الذين �شوف ُي�شبحون اأطرافًا يف التفاق الإطاري؛ ومع اأنَّ حتديد عدد اأق�شى قد يكون 
ب�شيطًا من الناحية الإدارية, فقد لوحظ اأنَّ التحديد امل�شبق لعدٍد ما حتديدًا دقيقًا قد يف�شي اإىل 
دين  م���ي العرو�ض الذين يكون ترتيب عرو�شهم اأدن���ى بقليل من عرو�ض املورِّ اعرتا�ش���ات من مقدِّ
دين اأو املقاولني  اأو املقاول���ني الفائزي���ن )اأْي عندما يكون هناك فارق �شئيل ج���ّدًا بني عرو�ض املورِّ
الفائزي���ن وعرو�ض غري الفائزي���ن(. وقد يكون من املنا�شب بدًل من ذل���ك ذكر عدد معنيَّ �شمن 

د ال�شتخدام املراد منه بو�شوح يف وثائق اللتما�ض. د, �شريطة اأن ُيحدَّ نطاق حمدَّ

���ن وثائُق اللتما�ض �ش���كَل التفاق الإط���اري واأحكامه  13- وت�ش���رتط الفق���رة )2( )د( اأْن ُت�شمَّ
و�شروط���ه, مبا يف ذلك, مثاًل, ما اإذا كان �ش���وف ينطوي على التناف�ض يف املرحلة الثانية, ومعايري 
التقيي���م يف هذه املرحلة. واأحكام ال�شفافي���ة هذه تطبيٌق للمبداأ العام الوارد يف القانون النموذجي 
د جمي���ع اأحكام ال�ش���رتاء و�شروط���ه م�شبقًا, كما َي���ِرُد اأي�ش���ًا يف الأحكام  ال���ذي يقت�ش���ي اأْن حُتدَّ

الفتتاحية للفقرة )2( )انظر اأعاله(.

14- ول ا�شتثن���اء من معايري واإجراءات التاأهيل والتقيي���م من حيث تطبيقها على كلٍّ من القبول 
يف التفاق الإطاري والتناف�ض يف املرحلة الثانية, على اأنَّ معايري التقييم املراد تطبيقها يف املرحلة 
���ح يف التعليق على الفقـــرة )1( )د(  د م�شبقًا, كما هو مو�شَّ الثاني���ة قد تتباي���ن �شمن نطاق ُيح���دَّ
ر ال�شتفادة من هذه املرونة, حتديد النط���اق املنطبق يف وثائق  من املـــادة 59. ويج���ب, اإذا ما تق���رَّ

اللتما�ض.

15- وهن���اك �شمة م���ن �شمات الختيار اأكرث تعقيدًا يف �شياق التفاق���ات الإطارية منها يف �شياق 
عملي���ات ال�ش���رتاء التقليدي���ة, وهي ال���وزن الن�شبي ال���ذي ُيحت�ش���ب يف معايري الختي���ار ملرحلت ْي 
ال�ش���رتاء كلتيهم���ا يف ح���ال وجودهما. وعندما يتعلَّ���ق الأمر على وجه اخل�شو����ض بعمليات �شراء 
���ب فوائد من حيث امل���ردود املايل والكف���اءة الإدارية على  مركزي���ة ت�شتغ���رق وقتًا طوياًل, قد ترتتَّ
ال�شم���اح للجهة امل�شرتية بعدم حتديد الأوزان الن�شبية واحتياجاتها الدقيقة اإلَّ يف كلِّ عملية �شراء 
عل���ى ح���دة )اأْي يف املرحلة الثانية من الإج���راءات(. ومن ناحية اأخرى, ف���اإنَّ اعتبارات ال�شفافية 
واملو�شوعي���ة يف الإجراءات و�ش���رورة احليلولة دون تغيري معايري الختي���ار خالل عملية ال�شرتاء 
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ي اإىل  هي عنا�شر جوهرية للقانون النموذجي الغر�ض منها منع التالُعب مبعايري الختيار مبا يوؤدِّ
دين  ال�شط���ط, وا�شتخدام معايري غام�شة وف�شفا�شة ميك���ن اأْن ُت�شتغلَّ من باب حماباة بع�ض املورِّ
اأو املقاولني. ومن �شاأن ال�شماح بتغيري الأوزان الن�شبية اأثناء اإعمال التفاق الإطاري ت�شهيل اإدخال 
تغي���ريات فيها �شطط اأو لي����ض فيها �شفافية على معايري الختيار. وي�شع���ى القانون النموذجي اإىل 
و�شع هذه الأهداف املت�شاربة بعني العتبار بالن�ضِّ على اإمكانية تعديل الأوزان الن�شبية يف املرحلة 
دان م�شبق���ًا يف التفاق الإطاري, ومن ثمَّ يف وثائق اللتما�ض  الثاني���ة �شمن نطاق اأو م�شفوفة ُيحدَّ
اأي�ش���ًا, �شريط���ة األَّ يف�شي التعديل اإىل تغيري يف و�شف ال�شيء مو�ش���وع ال�شرتاء )انظر املادة 63 

والتعليق عليها(.

16- وَت���ِرُد اإر�ش���ادات اإ�شافية ب�شاأن �شكل التفاق الإطاري املغل���ق واأحكامه و�شروطه يف التعليق 
على املادة 59.

م الفائز وبدء نفاذ  17- وتن����ضُّ الفق���رة )3( على اأنَّ اأحكام املادة 22 ب�شاأن قب���ول العر�ض املقدَّ
ل ح�شب القت�شاء لُتواِفق اإجراءات  عقد ال�شرتاء تنطبق على اإر�شاء التفاق الإطاري املغلق, وُتعدَّ
التفاق���ات الإطاري���ة )انظر التعليق علـــى املـــادة 22(. )كما تنطبق امل���ادة 22 بالكامل على عقود 
ال�ش���رتاء التي ُترَبم مبقت�ش���ى اتفاق اإطاري(. وهذا احلكم �شروري لأنَّ امل���ادة 22 تتناول م�شاألة 
ح يف  اإب���رام عق���د ال�شرتاء, يف ح���ني اأنَّ التفاق الإطاري نف�ش���ه لي�ض عقد ا�ش���رتاء, كما هو مو�شَّ

تعاريف التفاق الإطاري والإجراءات ذات ال�شلة يف املادة 2.

دي���ن اأو املقاولني ليكون���وا اأطرافًا يف التفاق الإطاري بن���اًء على الأ�شا�ض  18- ويت���مُّ اختيار املورِّ
د يف وثائق اللتما�ض, اأْي تقدمي اأدنى العرو�ض �شعرًا اأو اأكرثها مزايا. ويجري الختيار بناًء  املح���دَّ
لية )عندما يك���ون هناك تناُف�ض يف املرحل���ة الثانية( اأو  م���ة الأوَّ عل���ى فح����ض كامل للعرو�ض املقدَّ
دين اأو  مة )عندما ل يك���ون هناك تناُف�ض يف املرحلة الثانية(, وتقييم موؤهالت املورِّ العرو����ض املقدَّ
مة امل�شتجيبة للمتطلَّبات, بتطبيق معايري التقييم املُف�شح  املقاولني. وُتقيَّم بعد ذلك العرو�ض املقدَّ
دين  عنه���ا يف وثائق اللتما�ض, مبراعاة العدد الأدن���ى اأو الأق�شى, ح�شب مقت�شى احلال, من املورِّ

اأو املقاولني الأطراف ح�شبما َيِرُد يف وثائق اللتما�ض.

19- بع���د ذل���ك, تنطب���ق اأح���كام الإخط���ار وفرتة التوق���ف املن�شو����ض عليها يف امل���ادة 22 على 
الإج���راءات م���ن خ���الل اإحال���ة مرجعي���ة اإىل الفق���رة )3( )ال�شتثن���اءات املن�شو����ض عليها من 
���ح اأْن تنطبق  ���ف مبقت�ش���ى الفق���رة )3( م���ن امل���ادة 22 ل تنطب���ق اأو من غ���ري املرجَّ ف���رتة التوقُّ
عل���ى اإر�ش���اء التفاقات الإطاري���ة املغلقة(. كما يج���وز اأْن يخ�ش���ع اإر�شاء التف���اق الإطاري املغلق 
ة وزارات واأجهزة  ملوافق���ة جه���ة خارجي���ة؛ فعندم���ا ُت�شتخ���دم اتفاق���ات اإطارية م���ن ط���رف ع���دَّ
حكومي���ة, يجوز اعتب���ار اآلي���ات املوافق���ة امل�شبق���ة هذه خي���ارًا منا�شب���ًا. ويف ه���ذه احلالة, ميكن 
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اإدراج عب���ارات اإ�شافي���ة يف الفق���رة )3( اأو يف مو�ش���ع اآخر م���ن املادة 58 اأو يف لوائ���ح ال�شرتاء, 
���الع  يغ���ة الختياري���ة ال���واردة يف الفق���رة )2( م���ن امل���ادة 30. )انظ���ر, لالطِّ ا�شتن���ادًا اإىل ال�شِّ
ل من   عل���ى مناق�شة لآلي���ات املوافقة امل�شبق���ة, الق�شم املعن���ون "الدعم املوؤ�س�سي" يف اجل���زء الأوَّ

هذا الدليل(.

20- وم���ن اأجل تبديد املخاوف من ع���دم انطباق اآليات الإعالن العادي���ة يف ُنُظم ال�شرتاء على 
التفاق���ات الإطارية )لأنَّها لي�شت عقود ا�شرتاء مبعنى الكلمة( وعلى بع�ض عقود ال�شرتاء املرَُبمة 
مبقت�شاه���ا )اإذا ق���لَّ �شعر العقد عن احل���دِّ الذي ي�شمح بن�ش���ر الإ�شعار(, ت�ش���رتط املادة 23 من 
القان���ون النموذج���ي ن�شر الإ�شعار عندما ُيرَبم اتفاق اإطاري مغل���ق بنف�ض الطريقة التي ُير�شى بها 

عقد ال�شرتاء.

املادة 59-  املتطلَّبات املتعلقة بالتفاقات الإطارية املغلقة

1- الغر����ض م���ن هذه املادة هو حتدي���د اأحكام و�شروط التف���اق الإطاري املغل���ق واإر�شاء العقود 
د يف م�شتهلِّ اإجراءات التفاقات الإطارية  مبوجبه. ومبا اأنَّ بع�ض اأحكام ال�شرتاء و�شروطه ل حُتدَّ
فافية, ا�ش���رتاط اإيراد جميع الأحكام  يًا لل�شَّ )على عك����ض ال�ش���رتاء "التقليدي"(, فمن املهم, توخِّ
دة يف املرحل���ة الأوىل, واآلية لتحديد م���ا تبقى منها, يف التف���اق الإطاري نف�شه,  وال�ش���روط املح���دَّ
ن  �شاقها طوال الإج���راءات. وبذلك يت�شمَّ لأنَّ ذل���ك ي�شم���ن معرفة اأحكام ال�شرتاء و�شروط���ه واتِّ
���ق على املرحل���ة الثانية من اإج���راءات التفاقات  التف���اق الإط���اري الأحكام وال�ش���روط التي ُتطبَّ
دة يف املرحلة الأوىل, نظرًا ملا  الإطاري���ة, مب���ا يف ذلك كيفية حتديد الأحكام وال�شروط غري املح���دَّ
له���ذه املعلوم���ات من اأهمية يف الت�شجيع عل���ى امل�شاركة وال�شفافية, وه���ي معلومات يجب الإف�شاح 

عنها اأي�شًا يف وثائق اللتما�ض مبوجب املادة 58.

2- وتق�شي الأحكام الفتتاحية من الفقرة )1( باأْن ُيرَبم التفاق الإطاري كتابًة, وذلك من اأجل 
دع���م ال�شمانات الواردة يف الفقرة )1( اأعاله. وه���ي ُم�شتكَملة بالفقرة )2( من هذه املادة, التي 
د اأو مقاِول يكون طرفًا  جتيز يف بع�ض الظروف اإبرام اتفاقات منفردة بني اجلهة امل�شرتية وكلِّ مورِّ

يف التفاق الإطاري )انظر اأي�شًا اأدناه(.

ة املح���دودة جلمي���ع التفاق���ات الإطاري���ة املغلق���ة, الت���ي  3- وت�ش���ري الفق���رة )1( )اأ( اإىل امل���دَّ
مة هذا  ة الق�ش���وى املن�شو�ض عليها يف لوائ���ح ال�شرتاء, كما َي���ِرُد يف مقدِّ ينبغ���ي األَّ تتج���اوز املدَّ
ة الق�شوى ه���و العتقاد ب���اأنَّ اأثر ه���ذه التفاقات  الف�ش���ل. وال�شب���ب الرئي�ش���ي لفر����ض هذه امل���دَّ
ته���ا. وجدير بالذك���ر اأنَّ احلدَّ  ���ر �شلبًا عل���ى التناف�ض يزداد كلَّم���ا طالت مدَّ ال���ذي ُيحتَم���ل اأْن يوؤثِّ
ة املتو�شط���ة اأو املنا�شب���ة. فه���ذه الأخ���رية ق���د تتغ���ريَّ بتغ���ريُّ ظروف  ة الق�ش���وى ل امل���دَّ ه���و امل���دَّ
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���ة, وامل�شائ���ل املالي���ة  ال�ش���وق وينبغ���ي, عل���ى اأيِّ ح���ال, اأْن تتَّف���ق وطبيع���ة عملي���ة ال�ش���رتاء املعنيَّ
�ش���ات املعتم���دة يف امليزاني���ة والختالف���ات الإقليمي���ة اأو التنموي���ة داخل ال���دول اأو فيما   كاملخ�شَّ

بينها.

4- ول ين����ضُّ القان���ون النموذجي على متديد التفاق���ات الإطارية املرَُبمة ول عل���ى الإعفاء من 
ة الق�ش���وى امل�شرَتطة, لأنَّ من �شاأن ال�شم���اح بهذا التغيري عرقلة حتقي���ق الهدف من النظام  امل���دَّ
اه القانون النموذجي. واإذا رغبت الدول امل�شرتعة يف اإتاحة اإمكانية التمديد يف ظروف  الذي يتوخَّ
ا�شتثنائي���ة, فعليه���ا الإف���ادة بذل���ك بو�ش���وح فيما ي�شدر ع���ن جهاز ال�ش���رتاء العموم���ي اأو هيئة 
ة  اأخ���رى م���ن لوائح اأو قواع���د اأو اإر�شادات متعلِّقة بال�ش���رتاء لكفالة اأْن يك���ون التمديد ق�شري املدَّ
وحم���دود النط���اق. فعلى �شبيل املث���ال, ل يجوز تربير عملي���ات ا�شرتاء جدي���دة يف حالة الكوارث 
الطبيعي���ة اأو م�ش���ادر الإم���داد املح���دودة اإذا كان باإم���كان عام���ة النا����ض ال�شتفادة م���ن اأحكام 
ق فيما ي�شدر عن جه���از ال�شرتاء العمومي  و�ش���روط التف���اق الإطاري القائم. كما ينبغ���ي التطرُّ
ة اأو الكبرية  اأو هيئ���ة اأخ���رى م���ن قواع���د اأو اإر�ش���ادات اإىل م�شاألة طلبي���ات ال�ش���راء الطويلة امل���دَّ
احلج���م اأو اإب���رام عقود ا�شرتاء قبي���ل انتهاء �شالحية التفاق الإط���اري, ل للحيلولة دون ال�شطط 
فح�ش���ب, ب���ل كذل���ك ل�شمان ع���دم قيام اجله���ات امل�شرتي���ة ب�شراء اأ�شن���اف متقادم���ة اأو باهظة 
دون اأو املقاول���ون اأنَّ اجلهات امل�شرتية ت�شتخدم التفاق���ات الإطارية خارج  الثم���ن. واإذا راأى امل���ورِّ
د لها, ف�شيكون لذلك اأي�ش���ًا تاأثري �شلب ي على امل�شارك���ة يف امل�شتقبل لأنَّ كفاءة هذا  النط���اق املح���دَّ
ف, يف جملة اأم���ور, على م���ا اإذا كانت ال�شروط جمدي���ًة جتارّيًا   الأ�شل���وب يف الأج���ل الطوي���ل تتوقَّ

لكال الطرفني.

5- وتق�ش���ي الفقرة الفرعية )1( )ب( بت�شجيل اأحكام ال�ش���رتاء و�شروطه يف التفاق الإطاري 
)وينبغ���ي اأي�شًا اإيراُده���ا يف وثائق اللتما�ض مبوجب املادة 58(. وت�شتم���ل هذه الأحكام وال�شروط 
الع  عل���ى و�شف ال�شيء مو�شوع ال�شرتاء, وعلى معايري التقييم وفق���ًا ملقت�شيات املادة 11. )لالطِّ
عل���ى الإر�ش���ادات املتعلقة مبعايري التقييم يف اإجراءات التفاق���ات الإطارية, انظر اأدناه(. وينبغي 
اأي�ش���ًا حتديد هذه الأح���كام وال�شروط يف �شوء العتب���ارات التي ت�شتند اإليه���ا اجلهة امل�شرتية يف 
م���ة هذا الف�شل. ففي حال كان ال�ش���يء مو�شوع ال�شرتاء ذا  اختي���ار ن���وع الإطار, كما َيِرُد يف مقدِّ
باع  ي اتِّ تقني���ة عالية مع اأنَّه قد يتطلَّب تكييف���ًا ح�شب احلاجة على �شبيل املثال, من املحتمل اأْن يوؤدِّ
لة اإىل احلدِّ من فائدة  ق للغاية يف �شياغة هذا الو�شف وا�شتخدام موا�شفات تقنية مف�شَّ نه���ج �شيِّ
ز كف���اءة هذا الإجراء, وُيتيح اأي�شًا  التف���اق الإط���اري؛ يف حني اأنَّ ا�شتخدام اأو�شاف عملية قد يعزِّ
دة وقت اإبرام عقد ال�شرتاء.  اإمكانية تطوير وتغيري احللول التكنولوجية مبا ينا�شب احلاجة املحدَّ
ز التناف�ض يف املرحلة الأوىل  لة اأْن يعزِّ وم���ن ناحية اأخرى, ميكن ل�شتخ���دام موا�شفات تقنية مف�شَّ
���ع حدوث تغيري يف  يف احل���الت التي ل تنط���وي على التناف�ض يف املرحل���ة الثانية, ب�شرط عدم توقُّ
يًا  ة الو�شف بقدر الإمكان توخِّ الحتياج���ات. وعالوًة على ذلك, يجب اأْن َتْكُفَل اجله���ة امل�شرتية دقَّ
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مة هذا  ر الإر�شادات ال���واردة يف مقدِّ فافي���ة وت�شجيع���ًا على امل�شاركة يف الإج���راءات. وقد تي�شِّ لل�شَّ
الف�شل اإجراَء هذه العملية.

6- وتق�ش���ي الفق���رة الفرعية )1( )ج( بت�شمني التفاق الإطاري تقدي���رات لالأحكام وال�شروط 
���ة يف بداية الإجراء, وعادًة ما يتعنيَّ حتديده���ا اأو تنقيحها من خالل  الت���ي ل ميكن حتديدها بدقَّ
ياتها و�شعر العقد. وينبغي  عة وتواتره���ا وكمِّ التناف����ض يف املرحلة الثانية, كتوقيت امل�شرتيات املتوقَّ
ذك���ر هذه التقديرات يف حدود م���ا هو معروف منها. ومن �شاأن تق���دمي اأف�شل التقديرات املتاحة, 
ر تقدمي التزامات ثابت���ة, الت�شجيع اأي�شًا على امل�شارك���ة. كما ينبغي, بطبيعة احلال,  عندم���ا يتع���ذَّ
ت�شجيل اأوجه ق�شور التقديرات اأو الإفادة باأنَّ من امل�شتحيل تقدمي تقديرات دقيقة )عندما يتعلَّق 

الأمر بعملية ا�شرتاء طارئة, على �شبيل املثال(.

7- وق���د تكون القيمة الكلِّية الدنيا اأو الق�شوى لالتفاق الإطاري معروفًة؛ فاإذا كان الأمر كذلك, 
وجب الإف�شاح عنها يف التفاق نف�شه اأو و�شع تقدير لها يف حال عدم الإف�شاح عنها. ومن النهوج 
د اجله���ات امل�شرتية التي �شُت�شتخَدم التفاق الإط���اري ال�شماح لكلِّ جهة م�شرتية  البديل���ة عند تعدُّ
ب���اأْن ت�شع قيمًا ق�شوى خمتلف���ة وفقًا لطبيعة الأ�شياء املراد �شراوؤها وم���دى احتمال تقاُدمها؛ ويف 
ه���ذه احل���الت, ينبغ���ي اإدراج القيم ذات ال�شلة ل���كلِّ جهة م�شرتية. وقد تكون القي���م الق�شوى اأو 
القيم ال�شنوية حمدودًة مبا تتَّخذه كلُّ دولة على حدة من اإجراءات امليزنة؛ ويف هذه احلالة, ينبغي 

لالإر�شادات املتعلقة بهذه الأحكام اأْن تبنيِّ بتف�شيل م�شادر التنظيم الرقابي الأخرى.

د يف املرحلة الأوىل. فعندما يخ�شع ال�شيء مو�شوع ال�شرتاء  د �شعر العقد اأو ل ُيحدَّ 8- وقد ُيحدَّ
مي اخلدمات, قد يكون من غري  لتقلُّب���ات الأ�شعار اأو العمالت اأو يكون من املمكن تغريُّ تركيبة ُمقدِّ
���ه ب�شاأن هذا النوع من  املج���دي حماولة حتديد �شعر العق���د يف البداية. والنقد الذي كثريًا ما ُيوجَّ
التفاق���ات الإطاري���ة هو امليل اإىل حتديد اأ�شعار العقود ب�شعر ال�شاع���ة الذي عادًة ما يكون مرتفعًا 

ن�شبّيًا, ولذا ينبغي, ح�شب القت�شاء, الت�شجيع على حتديد الأ�شعار بناًء على املهام اأو امل�شاريع.

دي���ن اأو املقاولني برفع اأ�شعارهم اأو تخفي�ض  9- وع���ادًة ما ين�ضُّ التفاق على عدم ال�شماح للمورِّ
لبي���ات التجارية البديهية  مة يف املرحل���ة الثانية من الإجراءات, ب�شبب ال�شَّ نوعي���ة عرو�شهم املقدَّ
وم���ا ينتج عن ذلك من ع���دم �شمان الإمداد, ولكن من اجلائز واملنا�ش���ب, يف بع�ض الأ�شواق التي 
 يك���ون فيها تقلُّب الأ�شعار هو القاع���دة, اأنَّ ين�ضَّ التفاق الإطاري على اآلية لتعديل الأ�شعار ملواكبة

ال�شوق.

د التفاق الإطاري ما اإذا كان التفاق ينطوي على  10- وتق�شي الفقرة الفرعية )1( )د( باأْن ُيحدِّ
تناُف�ض يف املرحلة الثانية من اأجل اإر�شاء عقود ال�شرتاء مبقت�شى التفاق, واإذا كان الأمر كذلك, 
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 ب���اأْن ُيبنيِّ التفاق الإطاري اأحكام هذا التناف�ض و�شروط���ه. وتق�شي الفقرتان )1( )د( ‘1’و‘2’
باأن ُيبنيِّ التفاق الإطاري القواعد والإجراءات املو�شوعية لأيِّ تناُف�ض يف املرحلة الثانية. والهدف 
دين اأو  ���ال يف املرحلة الثانية. فل���كلِّ املورِّ م���ن ه���ذه القواعد والإجراءات هو �شم���ان التناف�ض الفعَّ
املقاول���ني الأط���راف يف التف���اق الإط���اري, مثاًل, احل���قُّ من حيث املب���داأ يف امل�شارك���ة يف املرحلة 
ح مبزيد من التف�شيل يف التعليق على املادة 62 اأدناه. ويجب اأْن يبنيِّ التفاق  الثانية, كما هو مو�شَّ
���ع لتقدمي عرو�ض يف املرحلة  ���ى لهذا التناف�ض والإطار الزمني املتوقَّ الإط���اري اأي�شًا التواتر املتوخَّ
ا ُتدَرج لتعزي���ز امل�شاركة من خالل  الثاني���ة, وهذه معلوم���ات غري ُملزمة للجهة امل�شرتي���ة وهي اإمنَّ
ال  دي���ن اأو املقاول���ني باأف�شل املعلوم���ات املتاحة وللت�شجي���ع اأي�شًا عل���ى التخطيط الفعَّ  تزوي���د املورِّ

لعملية ال�شرتاء.

ف على طريق���ة حتديد معايري  11- وتتوق���ف فعالي���ة التناف����ض يف املرحلة الثاني���ة اأكرث م���ا تتوقَّ
التقيي���م وتطبيقها. ومن ال�شروري اأْن يكون هناك توازن بني معايري التقييم التي تقلُّ فيها املرونة 
ر �شلبًا على  ا يوؤثِّ د اأو مقاِول واح���د يف املرحلة الثانية, ممَّ اإىل ح���دٍّ ق���د ل يتبقى معه فعلّيًا �شوى مورِّ
امل���ردود امل���ايل والكفاءة الإداري���ة, من جه���ة, وا�شتخدام معاي���ري ف�شفا�شة اأو غام�ش���ة اإىل حدٍّ 
دي���ن اأو مقاولني معيَّنني,  ة مورِّ ميك���ن مع���ه التالُعب باأوزانها الن�شبي���ة وبالعملية ذاتها لرتجيح كفَّ
م���ن جهة ثاني���ة. لذا تن�ضُّ القواعد يف الفق���رة الفرعية )1( )د( ‘3’ عل���ى الإف�شاح يف املرحلة 
���ق على معاي���ري التقييم اأثن���اء التناف�ض يف  الأوىل م���ن الإج���راءات ع���ن ال���وزن الن�شبي الذي ُيطبَّ
املرحل���ة الثانية. بيد اأنَّها تن����ضُّ اأي�شًا على اأنَّ اإمكانية تغيري معاي���ري التقييم يف املرحلة الثانية اأو 
دين با�شتخدام اتفاق  ة اأك���رب اإمكانيٌة حمدودة, نظرًا لإمكانية قيام م�شرتي���ن متعدِّ حتديده���ا بدقَّ
اإط���اري ب���اأوزاٍن ن�شبيٍة خمتلف���ٍة تنا�شُب معاي���ري التقييم ل���دى كلِّ واحد منهم واحتم���ال اأْن تكون 
بع����ض التفاقات الإطاري���ة طويلة الأمد. ولهذه املرون���ة فائدتها اأي�شًا بالن�شب���ة لأجهزة ال�شرتاء 
 املركزي, ولتاليف تاأثُّر املردود املايل �شلبًا اإذا وجب تطبيق معيار واحد عام على جميع م�شتخدمي 

التفاق الإطاري.

12- وبناًء عليه, ت�شمح الآلية يف الفقرة الفرعية )1( )د( ‘3’باختالف الأوزان الن�شبية ملعايري 
التقيي���م يف املرحلة الثانية �شمن نطاق اأو م�شفوفة ي�شبق حتديدهما يف التفاق الإطاري اأو وثائق 

اللتما�ض.

ل اإىل بديل عن التخطيط  13- وينبغ���ي ر�ش���د املرونة يف تطبيق معايري التقييم ل�شم���ان األَّ تتحوَّ
ف قرارات ال�شراء لت�شهي���ل الأمور من الناحي���ة الإدارية, واألَّ  ال���كايف لعملي���ة ال�شرتاء, واألَّ حُت���رِّ
ع على  , واألَّ ُت�شجِّ ���ع عل���ى ا�شتخدام معاي���ري عامة ل ت�شتن���د اإىل حتدي���د الحتياج���ات بت���اأنٍّ ُت�شجِّ
ل���ني. وقد تكت�شب هذه النقاط  دي���ن اأو املقاولني املف�شَّ ال�شط���ط باإر�شاء عقود ال�ش���رتاء على املورِّ
ة ال�ش���رتاء اإىل جهاز ا�ش���رتاء مركزي خارجي  الأخ���رية مزيدًا م���ن الأهمية يف ح���ال اإ�شناد مهمَّ
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ة وقد ي�شتخ���دم اتفاقات اإطارية لإدرار دخٍل )انظ���ر اأي�شًا املناق�شة  يتقا�ش���ى اأتعاب���ًا للقيام باملهمَّ
مة هذا الف�شل(. وقد ت�شاع���د عمليات الرقابة على  املتعلق���ة بال�شتعانة بجهات خارجي���ة يف مقدِّ
تف���ادي ا�شتخدام معاي���ري التقييم املرنة ن�شبّي���ًا يف التفاقات الإطارية لإخف���اء ا�شتخدام املعايري 
دين اأو املقاولني,  غ���ري الالئقة القائمة على اأ�شا�ض اتفاقات اأو �ش���الت بني اجلهات امل�شرتية واملورِّ
د فيها نتائ���ج املرحلة الثانية م�شبقًا مبا م���ن �شاأنه اإبطال  والك�ش���ف عن ح���الت ال�شطط التي حُتدَّ
رة. وي�شاعد �شمان  التناف����ض يف املرحل���ة الأوىل, وهذه خماطر ت���زداد يف حالة امل�شرتيات املتك���رِّ
ال�شفافي���ة التام���ة يف تطبيق معايري التقيي���م وا�شتخدام نطاق ي�شبق حتدي���ده والإف�شاح عنه على 
تي�ش���ري هذه الرقاب���ة وكفالة امتثال هذه الآلية ملا ت�شرتطه اتفاقي���ة الأمم املتحدة ملكافحة الف�شاد 
)انظ���ر الفقـــرة )8( مـــن اجلـــزء الأوَّل م���ن هذا الدلي���ل( من حتدي���د ملعايري التقيي���م واإف�شاح 
عنه���ا �شلف���ًا )الفق���رة )1( )ب( م���ن املادة 9 م���ن التفاقية(. وق���د يتعنيَّ على ال���دول امل�شرتعة 
متك���ني ُنُظمه���ا الرقابي���ة من الوق���وف على كيفي���ة ا�شتخدام طائفة م���ن معايري التقيي���م ل�شمان 
�ش���اع بحيث تنتفي ج���دوى ال�شمانات يف  دة يف التف���اق الإطاري من التِّ  األَّ تك���ون الطائف���ة املحدَّ

املمار�شة العملية.

14- وت�ش���ري الفق���رة الفرعية )1( )ه( اإىل اأنَّ التفاق الإطاري يج���ب اأْن يبنيِّ اأي�شًا ما اإذا كان 
عقد ال�شرتاء مبقت�شى التفاق الإطاري �شُي�شند اإىل اأدنى العرو�ض �شعرًا اأْم اأكرثها مزايا. ويكون 
ر اجلهة  اأ�شا����ض الإ�شناد يف العادة, ل بال�شرورة, مثل اأ�شا����ض الإ�شناد يف املرحلة الأوىل؛ فقد تقرِّ
رين  دين اأو املقاولني املت�شدِّ امل�شرتية, على �شبي���ل املثال, اأنَّ العر�ض املنا�شب من بني عرو�ض املورِّ
للرتتي���ب يف املرحلة الأوىل )الذين اختريوا على اأ�شا�ض اأك���رث العرو�ض مزايا( هو العر�ض الأدنى 
ة ل�شروط الدعوة اإىل امل�شاركة يف املرحلة الثانية. وعندما تكون الدولة امل�شرتعة  �شعرًا امل�شتويف بدقَّ
ق���د اأ�شدرت قوانني ب�شاأن �شيا�ش���ة التناف�ض, اأو عند وجود اأحكام متعلِّق���ة بهذه ال�شيا�شة يف لوائح 
ال�ش���رتاء, يجوز اأْن تن�ضَّ هذه القوانني اأو اللوائح على معاي���ري تقييم ترمي اإىل تنفيذ ال�شيا�شات 
الجتماعية-القت�شادية للدولة امل�شرتعة وفقًا للفقرة )3( من املادة 11. وقد ت�شمل هذه املعايري, 
م ما عل���ى ال�شوق اخلا�شة بال�شيء مو�شوع ال�ش���رتاء املعني. ومع اأنَّ هذه  مث���اًل, تاأثري عر�ٍض مقدِّ
دي���ن اأو املقاولني, فاإنَّها قد ت�شمح مبراع���اة �شيا�شة التناف�ض  ال�شيا�ش���ات ل ُتتي���ح التناوب بني املورِّ
يف اإر�شاء عقود ال�ش���رتاء. وفيما يتعلَّق مب�شاألة ال�شيا�شات الجتماعية-القت�شادية عمومًا, انظر 
ل والتعليق  مة الف�شل الأوَّ الق�ســـم املتعلـــق بهذا املو�سوع يف اجلزء الأوَّل من هذا الدلي���ل ويف مقدِّ

على املادتني 2 و8.

15- وتتي���ح الفقرة )2( للجه���ة امل�شرتية مرونًة حمدودًة لإبرام اتفاق���ات منف�شلة مع كلٍِّ واحد 
فافية واملعاملة  دين اأو املقاولني الأطراف يف التفاق الإطاري. وتقت�شي املبادئ العامة لل�شَّ من املورِّ
د اأو مقاِول خا�شعًا لنف�ض الأحكام وال�شروط؛ وبناًء  ف���ة واملت�شاوية والعادلة اأْن يكون كلُّ م���ورِّ املُْن�شِ
علي���ه, تنح�شر ال�شتثناءات مبوجب الأحكام يف التغي���ريات الطفيفة التي ل تتعلَّق �شوى بالأحكام 
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رات ل ب���دَّ من ت�شجيلها. ومن بني الأمثلة التي ميكن  ر اإبرام اتفاقات منف�شلة؛ وهي مربِّ الت���ي تربِّ
�شوقه���ا يف هذا ال�ش���دد احلاجُة اإىل اإبرام اتفاقات منف�شلة حلماية حق���وق امللكية غري املادية اأو 
امللكية الفكرية. وينبغي األَّ تكون النتيجة يف هذه احلالت الختالف يف اأداء اللتزامات باختالف 
دين اأو املقاولني الأطراف يف التفاق الإطاري. كما قد تن�شاأ احلاجة اإىل اتفاقات منف�شلة يف  املورِّ
دين اأو املقاولني عرو�شًا  حال احلاجة اإىل ا�شتيفاء �شروط ترخي�ض خمتلفة اأو يف حال تقدمي املورِّ

ب�شاأن جزء واحد فقط من عملية ال�شرتاء.

الفة الذكر, كلُّ  16- وتق�شي الفقرة )3( ب���اأْن ُيدَرج يف التفاق نف�شه, اإ�شافًة اإىل املتطلَّبات ال�شَّ
هج اأي�شًا  ى اإعمال التفاق الإط���اري بفعالية. والهدف من هذا النَّ م���ا يلزم من معلومات لكي يت�شنَّ
ه���و �شمان ال�شفافية والقابلية للتنبُّوؤ يف هذه العملية. وقد ت�شمل هذه املعلومات م�شائَل تقنية, مثل 
ر اإعم���ال التفاق الإطاري اإلكرتونّيًا, وبراجميات بعينها,  متطلَّب���ات الت�شال مبوقع �شبكي اإذا تقرَّ
واملوا�شف���ات التقنية, والكفاءات الالزمة ح�شب القت�شاء. وميكن ا�شتكمال هذه املتطلَّبات بلوائح 
ل���ة َتْكُف���ُل األَّ تكون التكنولوجيا التي ت�شتعملها اجلهة امل�شرتي���ة حاجزًا يحول دون النفاذ اإىل  مف�شَّ
اجلزء املعني من �شوق ال�شرتاء, عن طريق تطبيق املبادئ الواردة يف املادة 7 )انظر التعليق على 

تلك املادة(.

د اأو مقاِول  ع اأْن يب���دي كلُّ مورِّ دين, ُيتوقَّ دين متعدِّ 17- ويف التفاق���ات الإطاري���ة املرَُبمة م���ع مورِّ
ط���رف الرغبة يف معرفة م���دى التزامه يف البداي���ة وب�شفة دورية خالل اإعم���ال التفاق الإطاري 
)عقب تنفي���ذ عملية �شراء مبوجب التفاق الإطاري مث���اًل(. وبناًء على ذلك, لعلَّ الدول امل�شرتعة 

دين اأو املقاولني مبدى التزامهم. تودُّ ت�شجيع اجلهات امل�شرتية على اإبالغ املورِّ

املادة 60-   اإن�شاء التفاق الإطاري املفتوح

1- الغر�ض م���ن هذه املادة هو حتديد اإجراءات املرحلة الأوىل من اإجراءات التفاقات الإطارية 
املفتوح���ة. واإجراءات التفاقات الإطاري���ة املفتوحة, باملقارنة باأحكام التفاق���ات الإطارية املغلقة 
الت���ي ُترَبم با�شتخدام طريق���ة من طرائق ال�شرتاء املُْنَدرجة يف اإطار الف�ش���ل الثالث اأو الرابع اأو 
اخلام����ض من القانون النموذجي, اإجراءات قائمة بذاتها. وتن�ضُّ هذه املادة على الإجراءات ذات 

ال�شلة.

2- وتق�شي الفقرة )1( باأْن ُين�شاأ هذا التفاق وُيدار بالت�شال احلا�شوبي املبا�شر. وهذا احلكم 
هج املتَّبع يف القانون النموذجي, اأْي احلي���اد التكنولوجي لأحكامه, وقد اأُدرج  ا�شتثن���اء نادر من النَّ
لأنَّ من �شاأن ال�شعي اإىل اإعمال اتفاق اإطاري مفتوح بال�شكل الورقي التقليدي عرقلُة حتقيق الكفاءة 
الإداري���ة الت���ي تدخل يف �شميم اإجراءات التفاقات الإطارية املفتوح���ة لأنَّها تعتمد على ا�شتخدام 
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و�شائل الت�شال الإلكرتونية بوا�شطة الإنرتنت. والغر�ض من هذا الإجراء اإتاحة اإمكانية ال�شرتاء 
ا اإذا كانوا  د ممَّ دون اأو املقاولون يف اأيِّ وق���ت التاأكُّ عل���ى الإنرتنت على ال���دوام بحيث ي�شتطيع املورِّ
ون امل�شاركة يف عمليات ال�شرتاء املعنيَّة دون فر�ض اأعب���اء اإدارية بال�شرورة لتزويد كلِّ واحد  ي���ودُّ
م  ى اأْن ُتقدَّ . ومن املتوخَّ ���ر يف الردِّ ي اإىل التاأخُّ ا يوؤدِّ دين اأو املقاولني مبعلومات, ممَّ م���ن ه���وؤلء املورِّ
وُتدَر����ض طلبات امل�شارك���ة يف التفاقات الإطارية املفتوحة والردود عل���ى دعوات تقدمي عرو�ض يف 
املرحل���ة الثانية يف غ�شون مهلة ل ميكن الوفاء بها �شوى عن طريق ال�شرتاء بالت�شال احلا�شوبي 

املبا�شر.

3- وتتي���ح الفق���رة )2( اآلية التما�ض امل�شارك���ة يف اإجراءات التفاقات الإطاري���ة املفتوحة. وهي 
���ق اأحكام امل���ادة 33 بالإحالة املرجعية اإليها؛ وم���ن البديهي اأنَّ التما����ض الن�شمام اإىل اتفاق  تطبِّ
اإط���اري مفتوح يجب اأْن يكون هو نف�شه مفتوحًا. ويجب اأْن يكون هذا اللتما�ض ذا طابع دويل اأي�شًا 
ما مل تنطب���ق علي���ه ال�شتثناءات امل�شار اإليه���ا يف الفقرة )4( من امل���ادة 33 ويف املادة 8 بالإحالة 
ى باأن تكون الدعوة متاحًة  املرجعية )انظر التعليق على الفقرة )4( من املادة 33 واملادة 8(. ويو�شَ
بكي الذي ُيدار فيه التفاق الإطاري )انظر اأي�شًا الإر�شادات املتعلقة  كذل���ك دائمًا عل���ى املوقع ال�شَّ
بالفقرة )2( من املادة 61 اأدناه, بخ�شو�ض اآليات �شمان ال�شتمرارية يف الن�شر وال�شفافية, مبا يف 

ذلك اإعادة ن�شر الدعوة الأ�شلية دورّيًا(.

4- وتبنيِّ الفق���رة )3( متطلَّبات الدعوة التي ُيلتم�ض فيه���ا امل�شاركة يف الإجراءات, وهي �شبيهة 
مبتطلَّب���ات الدع���وة اإىل تق���دمي عط���اءات وحمتوي���ات وثائ���ق اللتما����ض يف اإج���راءات املناق�شة 
املفتوح���ة )املادت���ان 37 و39(, م���ع بع�ض اأوج���ه الختالف الالزم���ة ل�شتيفاء �ش���روط التفاقات 
الإطاري���ة املفتوح���ة. وينبغي, على وجه اخل�شو�ض, الرجوع اإىل التعلي���ق على التما�ض امل�شاركة يف 
 اإج���راءات املناق�شة املفتوحة ب�شاأن الأح���كام املعادلة لالأحكام الواردة يف الفقرات )3( )د( ‘1’ 
و)3( )و( و)3( )ز(. وه���ذه الأح���كام متَّ�شق���ة اأي�ش���ًا, بقدر الإمكان, مع الأح���كام املنطبقة على 
التفاق���ات الإطاري���ة املغلق���ة. وينبغي الرجوع بوجه خا����ض اإىل التعليق على التما����ض امل�شاركة يف 
التفاق���ات الإطاري���ة املغلق���ة ب�ش���اأن الأحكام املعادل���ة لالأحكام ال���واردة يف الفقرت���ني )3( )ب( 
 و)3( )ه(. وَت���ِرُد يف الفق���رات التالية اإر�شادات ب�شاأن امل�شائل التي تنفرد بها اإجراءات التفاقات 

الإطارية املفتوحة.

فافي���ة والقابلية للتنبُّوؤ, باإيراد اأ�شماء وعناوين  يًا لل�شَّ 5- وتق�ش���ي الفقرة الفرعية )3( )اأ(, توخِّ
جمي���ع اجلهات امل�شرتية التي قد ت�شتخدم التفاق الإط���اري يف الدعوة اإىل الن�شمام اإىل التفاق 
الإط���اري املفت���وح. ومن َث���مَّ فهذا احلكم م���رن لأنَّه ي�شمح للجه���ات امل�شرتية باأْن تن�ش���مَّ لبع�شها 
���ه ي�شمح اأي�ش���ًا با�شتخدام اأجهزة �ش���راء مركزية, غري اأنَّ  تها ال�شرائية, ولأنَّ البع����ض لتعظي���م قوَّ
ب���اب التف���اق الإطاري لي�ض مفتوحًا اأمام م�شرتين ُجُدد. وال�شب���ب يف هذه املرونة والتقييد معًا هو 
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دون اأو املقاولون  حتقي���ق ما يكفي من ال�شفافية وتعزيز املردود املايل, بحيث يج���ب اأْن يعرف املورِّ
لًة عن اجله���ات امل�شرتية التي يجوز لها اإ�شدار عقود ا�ش���رتاء اإذا اأُريَد ت�شجيعهم  معلوم���اٍت مف�شَّ
عل���ى امل�شارك���ة وعلى تقدمي عرو����ض تفي باحتياجات اجله���ة امل�شرتية واأُريَد اأي�ش���ًا �شماُن كفاءة 
ه���ذه العملية. ي�شاف اإىل ذلك اأنَّ متطلَّبات تكوي���ن العقود تختلف بني دولة واأخرى؛ فقد ل ت�شمح 
دة. وينبغي  بع����ض الدول للجهات امل�شرتية بالن�شم���ام اإىل اتفاق اإطاري دون اإجراءات اإدارية معقَّ
تف�ش���ري ه���ذا احلكم على �ش���وء تعري���ف "اجلهة امل�شرتية" ال���وارد يف الفقرة )ط( م���ن املادة 2, 
نة من اأك���رث من م�شرٍت واحد  مبا ي�شم���ح اأْن تك���ون "اجله���ة امل�شرتية" يف عملية ا�ش���رتاء معيَّنة مكوَّ
يف تل���ك العملي���ة. ويف �شي���اق التفاق���ات الإطاري���ة, تك���ون اجلهة الت���ي تر�شي عقد ا�ش���رتاء هي, 
بحك���م تعريفه���ا, اجلهة امل�شرتية يف عملي���ة ال�شرتاء تلك؛ وي�شمح التف���اق الإطاري نف�شه بوجود 
ة م�شرتي���ن حمتملني يف املرحلة الثانية. لكنَّ جه���ًة وحيدًة تتوىلَّ امل�شوؤولية ع���ن اإن�شاء التفاق  ع���دَّ
الإط���اري واإدارت���ه, وهي ُتع���رف لذلك الغر����ض بو�شفها "اجله���ة امل�شرتية", وفقًا مل���ا تن�ضُّ عليه 
الفق���رة )3( )اأ(. وميكن ا�شتيفاء �شرط ال�شفافي���ة بالطريقة التي تراها اجلهة امل�شرتية منا�شبًة 
الع على املعلومات  ح�شب الظروف املحيطة بعملية ال�شرتاء املعنيَّة. فعلى �شبيل املثال, ميكن الطِّ
الالزم���ة يف موق���ع �شبكي يحتوي على الأ�شماء والعناوي���ن ذات ال�شلة؛ ويف حال وجود جهاز �شراء 
مرك���زي, قد ُيوؤَذن له اإج���راء عمليات ال�شرتاء املعنيَّة با�شم���ه )اإذا كان يعمل حل�شابه اخلا�ض(, 
ا اإذا كان اجلهاز وكياًل فيجب عليه اأْن   دون احلاجة اإىل ن�شر تفا�شيل عن اجلهات املتعاملة معه؛ اأمَّ

ين�شر هذه التفا�شيل.

6- وتق�ش���ي الفق���رة الفرعي���ة )3( )ج( بت�شمني الدع���وة اإىل الن�شمام اإىل التف���اق الإطاري 
املفت���وح لغ���َة )اأو لغات( هذا التفاق, وت�شتمل على تدابري اأخ���رى لتعزيز ال�شفافية ومن َثمَّ تي�شري 
ه���ل العثور عل���ى املوقع  ���الع عل���ى التف���اق الإط���اري بعد اإبرام���ه. وينبغ���ي اأْن يكون م���ن ال�شَّ الطِّ
���ن التفاق الإطاري املفت���وح, كمثاٍل على العتبارات العام���ة ب�شاأن ال�شفافية  بك���ي الذي يت�شمَّ ال�شَّ
الفعلي���ة يف ال�ش���رتاء الإلك���رتوين )انظ���ر التعليق عل���ى ال�ش���رتاء الإلكرتوين يف الق�ش���م املعنون 
يف  وا�ستخدامهـــا"  الإلكـــرتوين  ال�ســـرتاء  طريقـــة  اتِّبـــاع  عـــن  النا�سئـــة  دة  املحـــدَّ "امل�سائـــل 
الع  ن���ة لالطِّ ل م���ن ه���ذا الدلي���ل(. ويج���ب ت�شمني الدع���وة اأي�ش���ًا اأيَّ متطلَّب���ات معيَّ اجل���زء الأوَّ
 عل���ى التف���اق الإط���اري؛ ويف التعليـــق علـــى املـــادة 7 اإر�ش���ادات ب�شاأن �شم���ان النف���اذ الفعلي اإىل

اأ�شواق ال�شرتاء.

ن الفقرة الفرعية )3( )د( مزيجًا من الأحكام العامة التطبيق والأحكام التي تنفرد  7- وتت�شمَّ
به���ا اإج���راءات التفاقات الإطاري���ة املفتوحة, وهي تتيح جمتمع���ًة الأحكام وال�ش���روط التي ميكن 
دين اأو املقاولني اأْن ي�شبحوا اأطرافًا يف التفاقات الإطارية املفتوحة. فالفقرة )3(  مبوجبها للمورِّ
ا اإذا كانت امل�شارك���ة مق�شورًة على اأ�شا�ض  د عمَّ )د( ‘1’ ت�ش���رتط ت�شمني الدعوة الإع���الن املوحَّ
اجلن�شي���ة يف الظ���روف املحدودة التي تن�ضُّ عليها امل���ادة 8 )انظر التعليق على املـــادة املذكورة(. 
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���ا الفق���رة )3( )د( ‘2’ فهي حك���م اختياري )ولذا َي���ِرُد بني معقوفتني( ي�شم���ح بتحديد عدٍد  اأمَّ
دين اأو املقاولني الأطراف يف التفاق الإط���اري. ول ُي�شرَتط اأْن ت�شرتع الدول هذا  اأق�ش���ى من املورِّ
ر هذا احلكم  ق���ات التقنية املحلي���ة, وينبغي على اأيِّ ح���ال اأْن ُيف�شَّ احلك���م م���ا مل تقت�ض ذلك املعوِّ
ح اأدناه يف  ق امل�شم���وح به يف الفقرة )7( من ه���ذه املادة )كما ه���و مو�شَّ عل���ى �ش���وء النطاق ال�شيِّ
التعلي���ق على تلك الفقرة من املادة(, بغية اإتاحة �شمان���ات اأ�شا�شية حتول دون ال�شطط والعواقب 
باعها دون  غ���ري املرغوب فيها. وتق�شي هذه الفق���رة بالإف�شاح عن الإجراءات واملعاي���ري املراد اتِّ
متيي���ز يف اختي���ار اأيِّ حدٍّ اأق�ش���ى. وبغية انتقاء امل�شارك���ني مبو�شوعية, يجوز للجه���ة امل�شرتية اأْن 
مة الف�ســـل الرابع, مثل  ح مبزيد م���ن التف�شيل يف مقدَّ عة, كما هو مو�شَّ ت�شتخ���دم اأ�شالي���ب متنوِّ
تطبي���ق مب���داأ الأولوي���ة بالأ�شبقي���ة اأو �شحب القرع���ة اأو التناوب اأو غ���ري ذلك من اأن���واع الختيار 
الع�شوائ���ي يف �شوق لل�شل���ع الأ�شا�شية. وينبغي اأْن يكون الهدف م���ن ذلك حتقيق اأق�شى حدٍّ ممكن 
هج غ���ري الر�شمي ن�شبّيًا اأنَّ وج���ود عدٍد كاٍف من  ال. ويتب���نيَّ من هذا النَّ عملّي���ًا م���ن التناف�ض الفعَّ
 امل�شارك���ني يف�ش���ي اإىل حتقيق ق���دٍر كاٍف من التجان����ض يف ال�شوق ي�شمح بتق���دمي اأف�شل العرو�ض 

املطروحة فيها.

8- وتتن���اول الفقرة الفرعية )3( )د( ‘3’ طريقة تقدمي طلبات الن�شمام اإىل التفاق الإطاري 
وتقييمه���ا, وهي ت�شرتط نف����ض املعلومات املطلوبة يف اإجراءات املناق�ش���ة مبوجب املادة 39. وَتِرُد 
يف ه���ذا احلكم عبارة "العرو�ض ال�شرت�شادي���ة" املُ�شتخَدمة لالإ�ش���ارة اإىل اأنَّ التفاقات الإطارية 
���ه, يف حني ُي�شتند يف  املفتوح���ة تنط���وي دومًا على التناف����ض يف املرحلة الثانية. ي�شاف اإىل ذلك اأنَّ
مة اإىل الو�ش���ف ذي ال�شلة لتقييم  دين اأو املقاول���ني وفح�ضِ عرو�شهم املقدَّ تقيي���م موؤهالت املورِّ
م���دى ال�شتجاب���ة للمتطلَّبات )انظ���ر الفقرتني )5( و)6( من ه���ذه املادة(, ل ُي�ش���رتط, مقارنًة 
مة يف التفاق���ات الإطارية املغلقة, اأيُّ تقييم للعرو����ض ال�شرت�شادية. ومع  لية املقدَّ بالعرو����ض الأوَّ
ذل���ك, ينبغ���ي للجهة امل�شرتي���ة, يف حال ارت���اأت اأنَّ من املنا�شب اإج���راء التقيي���م, اأْي املقارنة بني 
مة على غرار املقارنة املن�شو�ض عليها يف املادة 43, الإفادة يف وثائق اللتما�ض باأنَّ  العرو�ض املقدَّ
التقيي���م �شوف ُيجرى. وخالفًا كذل���ك ملا هو عليه احلال يف التفاقات الإطاري���ة املغلقة, يكون كلُّ 
ح اأدناه يف الإر�شادات  مني بعرو�ض م�شتجيبة للمتطلَّبات, كما هو مو�شَّ دي���ن اأو املقاولني املتقدِّ املورِّ
املتعلق���ة بالفقرة )6( م���ن هذه املادة, موؤهل���ني لالن�شمام اإىل التفاق الإط���اري �شريطة متتُّعهم 

باملوؤهالت املطلوبة.

دين اأو مقاولني  9- وتق�ش���ي الفقرة الفرعية )3( )د( ‘4’ بت�شم���ني الدعوة بيانًا باأنَّه يجوز ملورِّ
ُج���ُدد الن�شم���ام اإىل التفاق الإطاري يف اأيِّ وقت اأثناء فرتة اإعمال���ه )انظر الفقرة )4( من هذه 
امل���ادة للوق���وف على ال�ش���رط اجلوهري ذي ال�شل���ة(, رهنا باأيِّ ح���دٍّ اأق�شى مفرو����ض على عدد 
دون اأو املقاولون املحتملون مبوجب القيود املفرو�شة على  دي���ن اأو املقاولني وما مل ُي�شتبَعد املورِّ املورِّ
امل�شارك���ة مبوج���ب املادة 8. وينبغي اأْن تبنيِّ الدعوة اأي�شًا اأيَّ قي���ود على قبول اأطراف جديدة )قد 
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ح اأعاله, اأو عن قيود مفرو�شة مبوجب املادة 8 من  عة املتاحة كما هو مو�شَّ تنجم عن القيود يف ال�شِّ
القانون النموذجي(, اإ�شافًة اإىل اأيِّ متطلَّبات اأخرى تتعلَّق, على �شبيل املثال, مبوؤهالت الأطراف 

يف التفاق ومدى ا�شتيفاء عرو�شهم ال�شرت�شادية للمتطلَّبات.

ن الدع���وة كلَّ اأحكام التفاق الإطاري و�شروطه )التي  10- وتق�ش���ي الفقرة )3( )ه( باأْن تت�شمَّ
تخ�ش���ع هي نف�شه���ا لأحكام املادة 61( واأْن يكون من �شمن هذه الأح���كام وال�شروط و�شف ال�شيء 
مو�ش���وع ال�شرتاء ومعاي���ري التقييم. وُتناَق�ض متطلَّب���ات تلك الأحكام وال�ش���روط يف التعليق على 

املادة 61 اأدناه.

11- وتن����ضُّ الفق���رة )4( على ال�شرتاط اجلوه���ري بفتح باب الن�شم���ام اإىل التفاق الإطاري 
مة هذا  دين اأو مقاولني ُج���ُدد. وهذا احلكم, كما هو مذك���ور يف مقدِّ ة اإعماله اأم���ام مورِّ طيل���ة م���دَّ

الف�شل, من اخل�شائ�ض الأ�شا�شية لالتفاقات الإطارية املفتوحة.

12- وتق�ش���ي الفق���رة )5( بتقيي���م العرو�ض ال�شرت�شادية الت���ي َتِرُد اأثناء ف���رتة اإعمال التفاق 
دها الدولة امل�شرتعة يف قانونها. وينبغي اأْن تكون هذه  ة زمنية ق�شوى حتدِّ الإط���اري يف غ�شون مدَّ
ة ق�شريًة حتَّى يظلُّ باب الن�شمام اإىل التفاق الإطاري مفتوحًا بالفعل اأمام اأطراف جديدة؛  امل���دَّ
وه���ذا م���ن اخل�شائ�ض الأ�شا�شي���ة لالتفاق���ات الإطارية املفتوح���ة بالت�شال احلا�شوب���ي املبا�شر 
يات قليل���ة. ويجب قبول كلِّ العرو�ض  الت���ي قد تكون منا�شب���ًة للم�شرتيات املنتظمة وامل�شرتيات بكمِّ
دين اأو  لون وقبول ان�شمام جميع املورِّ دون اأو مقاول���ون موؤهَّ مها مورِّ امل�شتجيب���ة للمتطلَّبات التي يقدِّ
املقاول���ني املعني���ني اإىل التفاق الإطاري, وفقًا ملا تن�ضُّ عليه الفقرة )6(, رهنًا باأيِّ قيود من حيث 
ر الرف�ض املفرو�ض مبوجب الفق���رة )3( )د( ‘2’ والفقرة )7( اأو قيود  الق���درة ال�شتيعابية ت���ربِّ
اأخ���رى )يف حال ال�شرتاء املحلي مث���اًل؛ انظر املناق�شة ذات ال�شلة اأعاله( وفقًا ملا َيِرُد يف الدعوة 

اإىل الن�شمام اإىل التفاق.

���ا الفق���رة )7( فمرتبط���ة بالفق���رة )3( )د( ‘2’, وكلتاهم���ا واردت���ان ب���ني معقوفتني  13- اأمَّ
ر الدولة امل�شرتعة اإدراجها يف القانون. وت�شمح الفقرتان  لأنَّ الأم���ر يتعلَّق باأحكام اختيارية قد تقرِّ
دي���ن اأو املقاول���ني الأط���راف يف التفاق ب�شب���ب القي���ود التقنية.  بفر����ض ح���دٍّ اأق�ش���ى لع���دد املورِّ
وبالإ�شاف���ة اإىل العتب���ارات املث���ارة بخ�شو����ض الأح���كام املماثلة ال���واردة يف �شي���اق املناق�شات 
الإلكرتوني���ة )انظر التعليق علـــى الفقرة )1( )ك( والفقرة )2( من املـــادة 53(, هناك اعتبارات 
اإ�شافي���ة ينبغ���ي األَّ تغي���ب عن بال الدول���ة امل�شرتعة عند النظ���ر يف ا�شرتاع هذه الأح���كام. واأَبرز 
ف���رق ب���ني التفاق���ات الإطارية املغلق���ة واملفتوح���ة هو اأنَّ ب���اب الن�شم���ام اإىل النوع الث���اين يظلُّ 
دي���ن اأو مقاولني ُج���ُدد طيلة ف���رتة اإعمالها, ومن �ش���اأن فر�ض اأيِّ ح���دٍّ اأق�شى  مفتوح���ًا اأم���ام مورِّ
ي يف واقع الأمر اإىل حتوُّل اتف���اق اإطاري مفتوح اإىل  دي���ن اأو املقاولني الأطراف اأْن ي���وؤدِّ لع���دد املورِّ
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بة على وجود  اتف���اق اإطاري مغل���ق. وقد يتفاقم ه���ذا الو�شع ب�شبب اإمكاني���ة �شياع الفوائ���د املرتتِّ
دون اأو  دين اأو املقاولني اإذا ح���دث, من وجهة نظر تقنية, اأْن ظ���لَّ املورِّ ة م���ن املورِّ جمموع���ة متغريِّ
املقاول���ون الذين ل ي�شارك���ون يف التناف�ض يف املرحل���ة الثانية اأطرافًا يف التف���اق الإطاري وحالوا 
بذل���ك دون ان�شمام اأط���راف جديدة. لذا ل جتيز الفقرة )7( فر�ض ح���دٍّ اأق�شى من هذا القبيل 
ن فيها الق���درة ال�شتيعابية من  دي���ن اأو املقاول���ني الأطراف اإلَّ يف احلالت الت���ي ل متكِّ لع���دد املورِّ
���ة )فقد ل ت�شتوع���ب الرباجمي���ات املُ�شتخَدمة يف التف���اق الإطاري مثاًل  ا�شتخ���دام النُُّظ���م املعنيَّ
�ش���وى ع���دٍد حمدوٍد م���ن امل�شاركني(. غ���ري اأنَّ على الدول امل�شرتع���ة النتب���اه اإىل اأنَّ قيود القدرة 
ح اأْن ي�شبح هذا احلكم ُمتجاوزًا يف غ�شون   ال�شتيعابية هذه اآخذة يف التقلُّ�ض ب�شرعة, ومن املرجَّ

فرتة وجيزة.

14- وعل���ى الرغ���م م���ن اأنَّ مق���دار اأيِّ ع���دٍد اأق�شى ُيفر����ض عند الل���زوم يكون مق���دارًا معقوًل 
دي���ن  اأ�شل���وب اختي���ار املورِّ ���ى املو�شوعي���ة يف  اأْن تتوخَّ عل���ى الأرج���ح, فعل���ى اجله���ة امل�شرتي���ة 
اأو املقاول���ني الأط���راف و�ش���وًل اإىل ذل���ك الع���دد الأق�ش���ى. انظ���ر كذل���ك املناق�شة ال���واردة اآنفًا 
م���ة الف�ش���ل الراب���ع. وينبغ���ي اأْن َي���ِرَد فيم���ا ي�ش���در ع���ن جهاز  ح���ول �شم���ان املو�شوعي���ة ومقدِّ
ال�ش���رتاء العموم���ي اأو هيئة اأخرى م���ن لوائح اأو قواع���د اأو اإر�شادات متعلِّق���ة بال�شرتاء توجيهات 
 للجه���ات امل�شرتي���ة ب�ش���اأن ه���ذه امل�شائ���ل )بالإ�ش���ارة خ�شو�ش���ًا اإىل اإمكاني���ة العرتا�ض مبوجب 

الف�شل الثامن(.

15- ول���ن يف���وت ال���دول امل�شرتع���ة مالحظة اأنَّ ه���ذه امل���ادة ل تن�ضُّ عل���ى اأيِّ تقيي���م للعرو�ض 
اأو  دي���ن  مورِّ م���ن  ال���واردة  للمتطلَّب���ات  امل�شتجيب���ة  العرو����ض  جمي���ع  اأنَّ  ذل���ك  ال�شرت�شادي���ة. 
���ح اأع���اله, يف التف���اق الإط���اري املفتوح بحك���م طبيعته.  مقاول���ني موؤهل���ني ُتقب���ل, كم���ا هو مو�شَّ
���ح كذلك يف  ويك���ون التناف����ض يف الأ�شع���ار غائب���ًا اإىل حدٍّ كب���ري يف املرحل���ة الأوىل, كما هو مو�شَّ
 التعليـــق علـــى املـــادة 62 اأدن���اه, وم���ن َث���مَّ يكون �شم���ان تناُف����ض حقيق���ي يف املرحلة الثاني���ة اأمرًا 

بالغ الأهمية.

د اأو املقاِول  16- وت�شته���دف اأحكام الفقرة )8( �شم���ان ال�شفافية يف �شنع القرار وال�شماح للمورِّ
بالعرتا�ض على قرار اجلهة امل�شرتية بعدم قبوله يف اإجراءات التفاقات الإطارية, اإذا اأراد ذلك. 
ره لأنَّ �شمانات الإ�شعار بفرتة  ولإدراج ه���ذا احلك���م يف �شياق التفاقات الإطارية املفتوحة ما ي���ربِّ
مة ا�شتجابًة لطلبيات �شراء  ا على العرو�ض املُقدَّ التوقُّف ل ت�شري على العرو�ض ال�شرت�شادية واإمنَّ
د اأو املقاِول من اأْن يعرف  مة مبوجب التفاق )عرو�ض املرحلة الثانية(. لذا ل بدَّ للمورِّ دة ُمقدَّ حمدَّ
مة مبوجب التفاق  الُع على طلبيات ال�شراء املقدَّ ر عليه الطِّ م���ا اإذا كان طرفًا يف التفاق واإلَّ تع���ذَّ
ا يف حالة العرتا�ض على قرار اجلهة امل�شرتية, فاعتبارات  وتق���دمُي عرو�ض يف املرحل���ة الثانية. اأمَّ
ال�شيا�شة العامة املتعلقة بتاأخري تنفيذ عقد ال�شرتاء لإتاحة الفر�شة لالعرتا�ض بفعالية وبال�شماح 



اجلزء الثاين-  تعليق على ن�ضِّ قانون  الأون�شيرتال النموذجي  لال�شرتاء العمومي  287

باإبرام���ه تختل���ف يف �شياق التفاقات الإطاري���ة املفتوحة )َيِرُد بيان اعتب���ارات ال�شيا�شة العامة يف 
د اأو مقاِول  التعليـــق على املـــادة 22(. ففي التفاقات الإطارية املفتوحة, ميكن, فيما يتعلَّق باأيِّ مورِّ
مه لع���دم ا�شتجابته للمتطلَّبات اأو مل ُيقب���ل ان�شمامه اإىل التفاق  ر ُرف�ض العر�ض الذي قدَّ مت�ش���رِّ
الإط���اري ب�شبب عدم الأهلية, قبوُل ان�شمامه اإىل التفاق الإطاري للم�شاركة يف عمليات ال�شرتاء 
ر  رر الناجم عن التاأخُّ ح اأْن يطغى ال�شَّ املقبلة اإذا ُح�شم العرتا�ض ل�شاحله. واعُترب من غري املرجَّ
يف امل�شارك���ة عل���ى امل�شلح���ة الكامنة يف ال�شم���اح باإبرام جزء حم���دود فعلّيًا من عق���ود ال�شرتاء 

يف التفاقات الإطارية املفتوحة.

املادة 61-   املتطلَّبات املتعلقة بالتفاقات الإطارية املفتوحة

م اأحكام  1- ن����ضُّ هذه املادة مماث���ل لن�ضِّ املادة 59 املتعلقة بالتفاقات الإطاري���ة املغلقة, وتنظِّ
و�ش���روط التفاق الإط���اري املفتوح واإر�شاء العق���ود مبوجبه. ومثلما هو احل���ال اأي�شًا يف التفاقات 
الإطارية املغلقة, �شيتناول قانون الدولة امل�شرتعة م�شائل من قبيل اإمكانية اإنفاذ التفاق مبقت�شى 

ق القانون النموذجي اإىل هذه امل�شائل. قانون العقود, لذلك ل يتطرَّ

2- وتق�ش���ي الفقرة )1( باأْن ُتر�َش���ى عقود ال�شرتاء يف التفاق���ات الإطارية املفتوحة من خالل 
التناف����ض يف املرحل���ة الثاني���ة م���ن اإج���راءات التفاق���ات الإطاري���ة. وتب���نيِّ الفق���رات الفرعي���ة 
م���ن )ج( اإىل )و( اأح���كام واإجراءات التناف����ض يف املرحلة الثانية. وهي مماثل���ة لالأحكام الواردة 
يف الفقرة )1( )د( من املادة 59, لذلك فاإنَّ للتعليق على هذه املادة وجاهته يف �شياق املادة 61. 
وتتبنيَّ من اأوجه الختالف طبيعُة الأ�شياء املراد ا�شرتاوؤها من خالل اتفاقات اإطارية مفتوحة )اأْي 

دة(. كونها اأ�شناف ب�شيطة وموحَّ

ة التف���اق الإط���اري يف ذل���ك التفاق.  3- وتق�ش���ي الفق���رة الفرعي���ة )1( )اأ( ب���اأْن ُتذك���ر م���دَّ
ة ق�ش���وى مفرو�شة مبوج���ب لوائح  ومقارن���ًة بالتفاق���ات الإطاري���ة املغلق���ة, ل ُي�ش���ار اإىل اأيِّ م���دَّ
دي���ن اأو مقاول���ني ُج���دد طيل���ة ف���رتة اإعمال���ه يحدُّ  ال�ش���رتاء. فك���ون التف���اق مفتوح���ًا اأم���ام مورِّ
من خماط���ر خن���ق املناف�شة كما ُذك���ر يف التعليـــق على التفاقـــات الإطاريـــة املغلقـــة. ومع ذلك, 
ومن اأج���ل اإتاح���ة الفر�ش���ة لالأخ���ذ بتكنولوجي���ات وحل���ول جديدة وتف���ادي التخلُّف ع���ن الركب, 
ة التف���اق الإط���اري املفتوح مفرط���ة الط���ول, وينبغ���ي تقديره���ا بال�شتناد  ينبغ���ي األَّ تك���ون م���دَّ
���د دورّيًا  مـــة هـــذا الف�سل ب�ش���اأن اأهمية التاأكُّ اإىل الأ�شي���اء امل���راد ا�شرتاوؤه���ا. )انظ���ر اأي�شًا مقدِّ
���ا اإذا كان التفاق الإطاري ل ي���زال ي�شع يف العتبار ما هو ُمت���اح يف الوقت الراهن يف ال�شوق  ممَّ
دون يف امل�شاركة يف اتفاق غري دي���ن اأو املقاولني قد ي���رتدَّ  امل�شتهَدف���ة(. ُي�ش���اف اإىل ذل���ك اأنَّ املورِّ

ة. حمدود املدَّ
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4- وتق�شي الفق���رة )1( )ب( بت�شمني التفاق الإطاري املفتوح اأح���كام و�شروط ال�شرتاء التي 
تك���ون معروفًة وقت اإن�شائه )وتكون واردة مبوجب امل���ادة 60 يف الدعوة اإىل الن�شمام اإىل التفاق 
الإط���اري املفتوح(. وهذا احلكم مماث���ل للحكم الوارد يف الفق���رة )1( )ب( من املادة 59 ب�شاأن 
التفاق���ات الإطارية املغلقة, ولكنَّ هن���اك, كما �شبقت املالحظة, بع�ض اأوج���ه الختالف التي لها 
رها بالنظر اإىل طبيعة الأ�شي���اء املراد ا�شرتاوؤها عن طريق التفاق���ات الإطارية املفتوحة.  م���ا يربِّ
ا تنقيح  ول تقت�ش���ي طبيعة هذه الأ�شياء و�ش���ع اأيِّ اأحكام و�شروط لال�شرتاء يف املرحلة الثانية واإمنَّ
ية هذه الأ�شي���اء ومكان وموعد  م���ا هو مو�شوع منه���ا اأ�شاًل, مثل الأح���كام وال�شروط املتعلق���ة بكمِّ
ت�شليمه���ا, على �شبيل املثال. وعلى الرغم من اأنَّ طبيعة التف���اق الإطاري املفتوح غالبًا ما ت�شتلزم 
���ى تنقيح احتياجات اجلهة امل�شرتية يف  ���ف ال�ش���رتاء بعبارات عملية وف�شفا�شة لكي يت�شنَّ اأْن ُيو�شَ
د  املرحل���ة الثاني���ة, فمن املهمِّ األَّ تكون ف�شفا�شًة اإىل حدٍّ ي�شبح معه التفاق الإطاري املفتوح جمرَّ
مة هذا الف�شل(. اإْذ �شت�شطرُّ اجلهة اأو اجلهات امل�شرتية التي ت�شتخدم  دين )انظر مقدِّ قائمة مورِّ
التف���اق الإطاري يف هذه احلال���ة اإىل تنفيذ اأو تكرار بع�ض اإجراءات ال�ش���رتاء يف املرحلة الثانية 
)اإع���ادة النظر الكاملة يف املوؤهالت ومدى ال�شتجابة للمتطلَّبات ف�شاًل عن تقييم عرو�ض املرحلة 
ر �شلبًا على كفاءة هذه الإجراءات. ُي�شاف اإىل ذلك اأنَّ مدى التغيري يف �شروط  ���ا يوؤثِّ الثاني���ة(, ممَّ
, من ناحية  اللتما�ض الأ�شلية يف املرحلة الثانية يخ�شع للقيود املن�شو�ض عليها يف املادة 63. ول بدَّ
اأخرى, من اإتاحة مرونة كافية لل�شماح باإدخال تعديالت على اإطار التنظيم الرقابي, كالتعديالت 

ة اأو بال�شتدامة. املتعلقة باملقت�شيات البيئيَّ

5- وتق�ش���ي الفق���رة )2( ب���اأْن يع���اد دورّي���ًا الإع���الن ع���ن الدع���وة اإىل الن�شم���ام اإىل التفاق 
ًة يف ال�شن���ة عل���ى الأق���ل يف نف����ض املكان  الإط���اري املفت���وح. ويج���ب اأْن ُتن�ش���ر ه���ذه الدع���وة م���رَّ
الذي ُن�ش���َرت في���ه الدعوة الأ�شلي���ة. ومع ذلك, قد ت���رى الدول امل�شرتع���ة اأنَّ زي���ادة تواُتر الن�شر 
���ع عل���ى زي���ادة امل�شارك���ة والتناف����ض. وُيفرَت����ض يف ح���ال اإعم���ال التف���اق الإط���اري املفتوح  ي�شجِّ
اإلكرتونّي���ًا ع���دم الن�ش���ر �ش���وى بالت�ش���ال احلا�شوب���ي املبا�ش���ر, وي�شم���ل ذل���ك املرحل���ة الأوىل 
���ن الدعوة  مبوج���ب امل���ادة 33, وبذل���ك تبقى تكالي���ف الن�شر يف ح���دود املعقول. ويج���ب اأْن تت�شمَّ
بكي ذو ال�شلة واملعلومات  كلَّ املعلوم���ات الالزمة لإعمال التف���اق الإطاري )مبا يف ذلك املوقع ال�شَّ

التقنية املفيدة(.

الع املبا�شر والكامل وغري املحدود  6- كما ت�شرتط الفقرة )2( على اجلهة امل�شرتية اأْن َتْكُفَل الطِّ
عل���ى اأح���كام التفاق الإطاري و�شروطه؛ ومبا اأنَّ اإعمال التفاق يت���مُّ بالت�شال احلا�شوبي املبا�شر 
فيج���ب اأْن تك���ون هذه املعلومات متاحًة يف موقع �شبكي ُيذَك���ر يف الدعوة. وينبغي اأي�شًا ذكر اأ�شماء 
جمي���ع اجله���ات امل�شرتية التي قد ت�شتخدم التف���اق الإطاري, واإلَّ فال ت�شب���ح اأطرافًا فيه )انظر 
ن من التزويد بهذه  التعليـــق علـــى الفقـــرة )3( )اأ( من املـــادة 60 ب�شاأن خمتلف الطرائق الت���ي متكِّ
املعلوم���ات(. وعل���ى الرغم من عدم ا�شرتاط القان���ون النموذجي �شراح���ًة اأْن ُتن�َشر با�شتمرار يف 
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دي���ن اأو املقاولني الأط���راف يف التف���اق الإطاري, فاإنَّ ن�ش���ر القائمة  بك���ي قائمة باملورِّ املوق���ع ال�شَّ
به���ذا ال�ش���كل قد يك���ون مبثابة تنفيذ فعل���ي لل�شرط ال���وارد يف الفق���رة )1( من امل���ادة 23 ب�شاأن 
دين  ن ه���ذا الإعالن اأ�شم���اء املورِّ الإ�شع���ار العلن���ي باإر�ش���اء التف���اق الإط���اري. وينبغ���ي اأْن يت�شمَّ
بكي  اأو املقاول���ني الذي���ن ُير�َشى عليه���م التفاق الإطاري. وينبغ���ي اأي�شًا ن�شر اإع���الن يف املوقع ال�شَّ
ح مبزيد م���ن التف�شي���ل يف التعليق على   املذك���ور ع���ن التناف�ض يف املرحل���ة الثانية, كما ه���و مو�شَّ

املادة 62 اأدناه.

املادة 62-   املرحلة الثانية من اإجراءات التفاق الإطاري

ى  م هذه املادة التناف�ض يف املرحلة الثانية يف التفاقني الإطاريني املغلق واملفتوح. واملتوخَّ 1- تنظِّ
م���ن بع�ض اأحكامها, كالأح���كام الواردة يف الفقرة )3(, مراعاة اأوج���ه الختالف يف اإر�شاء عقود 
ال�ش���رتاء ب���ني التفاق���ات الإطارية املغلق���ة التي ل توج���د فيها مرحل���ة تناُف�ض ثاني���ة والتفاقات 

الإطارية املغلقة التي توجد فيها مرحلة تناُف�ض ثانية.

د التفاق الإطاري املعايري اجلوهرية وبع�ض الإجراءات  2- ووفق ما ت�شري اإليه الفقرة )1(, ُيحدِّ
ن اأحكام هذه املادة العنا�شر  الت���ي حتكم اإر�شاء عقود ال�شرتاء مبوجب التفاق الإط���اري, وتت�شمَّ
الأخ���رى لإجراءات الإر�شاء, بحيث ُي�شرتط التزام ال�شفافي���ة الكاملة فيما يتعلَّق مبعايري الإر�شاء 

اأو بالإجراءات نف�شها.

ال يف هذه املرحلة الثانية من العملية, مع تفادي  3- وت�شتهدف الإجراءات ال�شماح بالتناف�ض الفعَّ
ال�شرتاطات املفرطة التي ت�شتغرق وقتًا طوياًل وُتبطل كفاءة اإجراءات التفاقات الإطارية. وتزداد 
م فيها عرو����ض ا�شرت�شادية,  ه���ذه العتب���ارات اأهمي���ًة يف التفاقات الإطاري���ة املفتوحة الت���ي تقدَّ
ا يف حال الن�ضِّ يف التفاق  لية, يف املرحلة الأوىل دون خ�شوع تلك العرو�ض للتقييم. اأمَّ ل عرو�ض اأوَّ
الإطاري على التناف�ض يف املرحلة الثانية, فلعلَّ الدول تودُّ اأْن تتيح لوائح اأو اإر�شادات ل�شمان و�شوح 
لية(  لوا يف املرحلة الثانية عرو�شهم )الأوَّ دين اأو املقاولني �شمنه اأْن يعدِّ النط���اق الذي ميكن للمورِّ
م���ة يف املرحل���ة الأوىل, عندما تكون النتيجة اأق���لَّ فائدًة للجهة امل�شرتية )برف���ع الأ�شعار اإذا  املقدَّ

ت ظروف ال�شوق مثاًل(. تغريَّ

د اأو مقاِول طرف  ���ه ل ميكن اإر�شاء اأيِّ عقد ا�شرتاء اإلَّ على م���ورِّ 4- وتن����ضُّ الفقرة )2( على اأنَّ
ا  يف التف���اق الإط���اري. وقد يكون ذلك اأم���رًا بديهّيًا فيما يتعلَّ���ق بالتفاقات الإطاري���ة املغلقة, اأمَّ
���د احلكم اأهمية الإ�ش���راع بفح�ض طلب���ات الن�شمام اإىل  يف التفاق���ات الإطاري���ة املفتوحة, فيوؤكِّ
���رد ن�شبّيًا من طرف عدد معق���ول من امل�شاركني يف  التف���اق الإط���اري نف�شه وفائ���دة التناف�ض املطَّ
���ح يف املمار�شة العملية اأْن ُيعَلن عن  املرحل���ة الثاني���ة لال�شتفادة من �شوق تناف�شية ودينامية. ويرجَّ
بكي لالتف���اق الإطاري املفتوح, مع من���ح مهلة ق�شرية  التناف����ض يف املرحل���ة الثانية يف املوق���ع ال�شَّ
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ن�شبّي���ًا لتقدمي العرو�ض النهائية يف اإطار التناف�ض يف املرحلة الثانية. ولعلَّ الأطراف اجلديدة تودُّ 
تق���دمي عرو�شها ال�شرت�شادية قبل وقت كاٍف لل�شماح بالنظر يف م�شاركتها يف التناف�ض يف املرحلة 
ن من امل�شاركة �شوى يف املناف�شات الالحقة. وينبغي, عند اإعمال التفاق  ها قد ل تتمكَّ الثانية, ولكنَّ
ية للتفاُعل بني املواعيد النهائية لتق���دمي العرو�ض النهائية,  الإط���اري املفتوح, اإجراء درا�ش���ة متاأنِّ
والوق���ت الالزم لتقييم العرو����ض ال�شرت�شادية, ومدى تواُتر املناف�ش���ات يف املرحلة الثانية وحجم 

هذه املناف�شات.

م الفائز مبقت�شى  5- وتن����ضُّ الفق���رة )3( عل���ى اأنَّ املادة 22 ت�ش���ري على قب���ول العر�ض املق���دَّ
التفاق���ات الإطاري���ة غ���ري املنطوية على تناُف����ض يف املرحلة الثاني���ة, با�شتثناء الفق���رة )2( منها 
���ف. ويف هذا ال�شتثن���اء مراعاة لأح���كام الفقرة )3( )اأ(  الت���ي ت�شري عل���ى الإ�شعار بفرتة التوقُّ
من املادة 22 التي تن�ضُّ على عدم تطبيق �شرط فرتة التوقُّف على اإر�شاء عقود ال�شرتاء مبقت�شى 
اإج���راءات التفاق���ات الإطارية غري املنطوية عل���ى تناُف�ض يف املرحلة الثاني���ة )انظر التعليق على 

الع على اأ�شباب هذا ال�شتثناء(. املادة املذكورة لالطِّ

6- وتب���نيِّ الفق���رة )4( اإج���راءات التناف�ض يف املرحل���ة الثاني���ة. وتق�شي الفق���رة الفرعية )اأ( 
بتوجي���ه دعوة للم�شاركة يف التناف�ض اإىل جميع الأطراف يف التفاق الإطاري اأو الكتفاء بتوجيهها 
اإىل الأط���راف الق���ادرة يف ذلك احلني على تلبي���ة احتياجات اجلهة امل�شرتية م���ن ال�شيء مو�شوع 
ال�شرتاء. وي�شرتط القانون النموذجي, يف احلالة الأخرية, اأْن ت�شدر اإ�شعارًا بالتناف�ض يف املرحلة 
ًل, احليلولة دون وقوع  الثاني���ة اإىل جميع الأطراف يف التف���اق الإطاري. ولهذا احلكم هدف���ان. اأوَّ
ل���ني اأو اإر�شاوؤها يف غ���ري حملِّها؛ ثانيًا,  دين اأو مقاولني مف�شَّ ال�شط���ط يف اإر�ش���اء العقود عل���ى مورِّ

ح�شر العرو�ض يف القادرين على الوفاء بها تعزيزًا للكفاءة.

ه فيه الدعوة اإىل  7- ويج���ب الإ�شعار باإجراء تناُف�ض يف املرحل���ة الثانية يف نف�ض الوقت الذي ُتوجَّ
د اأو  امل�شارك���ة يف ه���ذا التناف�ض. ومن �ش���اأن اإ�شدار هذا الإ�شع���ار بهذه الطريقة ال�شم���اح لأيِّ مورِّ
د  مقاِول م�شتبعد من العرتا�ض يف الوقت املنا�شب على قرار اجلهة امل�شرتية بعدم دعوة ذلك املورِّ
ة لأنَّ منح اجلهة امل�شرتية  اأو املقاِول اإىل امل�شاركة يف التناف�ض يف املرحلة الثانية. وهذه �شمانة مهمَّ
دين اأو املقاولني الذي���ن تختار دعوتهم اإىل  �شالحي���اٍت تقديري���ًة وا�شعًة بخ�شو�ض جمموع���ة املورِّ
ي اإىل ال�شطط, مبا يف ذلك املحاباة. وله���ذه ال�شمانة اأهمية  التناف����ض يف املرحل���ة الثانية قد ي���وؤدِّ
بالغ���ة اأي�شًا يف كفال���ة فعالية التناف�ض يف املرحلة الثانية, مع التذك���ري باأنَّه يتَّ�شح من التجارب يف 
ا�شة م���ن منظور امل�شاركة  ا�شتخ���دام التفاق���ات الإطارية اأنَّ هذه املرحلة م���ن العملية مرحلة ح�شَّ
والتناف����ض, وقد تزداد ح�شا�شيتها اأك���رث لأنَّ الإ�شعار بفرتة التوقُّف )الفق���رة )2( من املادة 22( 
مون عرو�ش���ًا يف املرحلة الثاني���ة )ل اإىل جميع  دي���ن اأو املقاول���ني الذي���ن يقدِّ ���ه اإلَّ اإىل املورِّ ل ُيوجَّ

الأطراف يف التفاق الإطاري(.
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دين اأو املقاولني على تقييم اجلهة امل�شرتية لقدرتهم على  8- وتفادي���ًا لعرتا�ض العديد من املورِّ
, ينبغ���ي لها تف�شري عب���ارة "القادرين يف ذلك احل���ني على تلبية  تلبي���ة احتياجاته���ا يف وقت معنيَّ
قًا للغاية, يف �شوء اأحكام و�شروط التفاق الإطاري  احتياج���ات ]تلك اجلهة امل�شرتية[" تف�شريًا �شيِّ
لية اأو ال�شرت�شادي���ة. فعلى �شبيل املثال, قد ي�شمح التفاق الإطاري  واأح���كام و�شروط العرو�ض الأوَّ
يات معيَّنة )يف كلِّ حال���ة من حالت التناف�ض يف  دي���ن اأو املقاولني بتوريد م���ا ل يزيد على كمِّ للمورِّ
لية اأو ال�شرت�شادية اإىل اأنَّ بع�ض  املرحل���ة الثانية اأو على العموم(؛ وميكن الإ�شارة يف العرو�ض الأوَّ
ن���ة اأو ببع�ض �شروط النوعية. وبناًء عليه,  دي���ن اأو املقاولني ل ي�شتطيعون الوفاء برتكيبات معيَّ املورِّ
دين اأو املقاولني "القادري���ن" بهذا املعنى تقييمًا مو�شوعّي���ًا؛ ويجب افرتا�ض اأنَّ  يك���ون تقيي���م املورِّ
دي���ن اأو املقاول���ني الأطراف يف التف���اق قادرون عل���ى تلبية الحتياجات, م���ا مل َيُن�ضَّ  جمي���ع املورِّ
لية اأو ال�شرت�شادي���ة على خالف ذلك. وينبغ���ي اأْن تعلِّل اجلهة  التف���اق الإطاري اأو العرو����ض الأوَّ
دين اأو املقاولني الأطراف يف التفاق  امل�شرتي���ة يف �شجل ال�شرتاء امتناعها عن دعوة اأيٍّ م���ن املورِّ

للم�شاركة يف مرحلة التناف�ض الثانية.

9- وين����ضُّ القان���ون النموذج���ي عل���ى اإ�ش���دار دع���وة كتابي���ة اإىل التناف����ض يف املرحل���ة الثانية 
م اأح���كام و�شروط التفاق  ���ه اإليه الدعوة. ويج���وز اأْن ُتَنظِّ د اأو مقاِول ُتوجَّ يف وق���ٍت واحد لكلِّ م���ورِّ
ي���ًا للكفاءة مثاًل. وعلى الرغم من  الإط���اري طريقة اإ�ش���دار الدعوات, مثل توجيه دعوات اآلية توخِّ
���م طريق���ة اإر�شال الإ�شع���ار, فاأف�شل ممار�شة يف ه���ذا ال�شدد هي  اأنَّ القان���ون النموذج���ي ل ينظِّ
د اأو مقاِول  اإ�ش���دار الإ�شعار والدع���وات بالطريقة نف�شه���ا, اأْي اإر�شالها يف وقٍت واحد اإىل كلِّ م���ورِّ
ن ا�شتخدام الإ�شع���ارات الإلكرتوني���ة من القت�شاد يف تكاليف  ط���رف يف التفاق الإط���اري. وميكِّ
. وميك���ن اأي�شًا ن�شر الإ�شع���ار بالتناف�ض يف املرحلة الثاني���ة اأو ن�شخة من  اإر�شاله���ا اإىل اأق�ش���ى حدٍّ
بكي الذي يوجد في���ه التفاق الإطاري نف�شه؛ ومن �ش���اأن ذلك اأي�شًا ت�شجيع  الدع���وة يف املوق���ع ال�شَّ
دي���ن اأو املقاول���ني اجُل���ُدد عل���ى امل�شارك���ة يف الإج���راءات عن���د الإم���كان )اأْي يف التفاق���ات  املورِّ
ق الفعالية من حيث التكلف���ة لالإعالم بالتناف�ض يف   الإطاري���ة املفتوحة(. وقد ُتت���اح اإمكانيات حتقُّ

املرحلة الثانية.

10- ولن يف���وت الدول امل�شرتعة مالحظة اأنَّه ل ُي�شرتط اإ�شدار اإ�شعار عام بالتناف�ض يف املرحلة 
د افرتا�ض اأْن تك���ون املرحلة الأوىل من التفاق الإط���اري قد ا�شتملت على دعوة  ���ا يوؤكِّ الثاني���ة, ممَّ
مفتوح���ة. وذل���ك لأنَّ املناق�ش���ة املفتوحة ه���ي الطريقة املفرت����ض ا�شتخدامها لإر�ش���اء التفاقات 
الإطاري���ة املغلق���ة مبوج���ب امل���ادة 28 والفقرة )1( من امل���ادة 58 )انظ���ر التعليق علـــى املادة 28 
والفق���رة )1( م���ن امل���ادة 58(, يف حني ُي�ش���رتط ا�شتخدام اللتما����ض املفتوح لإر�ش���اء التفاقات 
الإطارية املفتوحة مبوجب الفقرة )2( من املادة 60 )انظر التعليق على املادة املذكورة(. وي�شعى 
القان���ون النموذج���ي اإىل تفادي فر����ض تدابري اإجرائية زائ���دة عن احلدِّ يف اإط���ار العملية مبا قد 

�ض جناعتها. يقوِّ
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���م الفقرة )4( )ب( حمتوى الدعوة اإىل التناف����ض يف املرحلة الثانية. وتق�شي الفقرة  11- وتنظِّ
د نطاق التناف�ض يف املرحلة الثانية, وهذا �شرط  الفرعية ‘1’ بت�شمني الدعوة املعلومات التي حتدِّ
اأ�شا�ش���ي لتحقيق ال�شفافية. ويف ح���ال اإ�شدار الدعوة اإلكرتونّيًا )وهو اأم���ر ل بدَّ منه يف التفاقات 
الإطاري���ة املفتوح���ة, عل���ى �شبيل املث���ال(, لعلَّ اجله���ات امل�شرتية ت���ودُّ اأْن ُت���ْدِرَج البي���ان املطلوب 
بية  ال���ذي يعيد تاأكيد اأح���كام التفاق الإطاري و�شروط���ه القائمة عن طريق و�شل���ة اإلكرتونية ت�شعُّ
���ن الدعوة  )اأْي بالإحال���ة املرجعي���ة(, �شريط���ة حتديث ه���ذه الو�شلة كما يل���زم. ويجب اأْن تت�شمَّ
اأي�ش���ًا اأحكام ال�شرتاء و�شروط���ه التي �شتخ�شع للتناُف�ض ومزيدًا م���ن التفا�شيل عن تلك الأحكام 
وال�ش���روط عند القت�شاء. وينبغي تف�شري هذا احلكم يف �شوء الفقرة )1( )د( ‘1’ من املادة 59 
والفق���رة )1( )ج( من املادة 61, اللتني ت�شرتط���ان اأْن يبنيِّ التفاق الإط���اري الأحكام وال�شروط 
الت���ي ميكن حتديده���ا اأو تنقيحها من خالل التناف�ض يف املرحلة الثاني���ة. واملرونة يف هذا التنقيح 
غ���ري ممكن���ة اإلَّ يف ح���دود ما ي�شمح به تطبي���ق املادة 63, الت���ي تن�ضُّ على عدم ج���واز اإدخال اأيِّ 
تغي���ري على و�شف ال�ش���يء مو�شوع ال�شرتاء, وعلى ع���دم جواز اإدخال تغيريات اأخ���رى اإلَّ بالقدر 
امل�شم���وح به يف التف���اق الإطاري. وعندما ُيحتَم���ل اأْن تكون التعديالت على املنتج���ات, اأو البدائل 
التقنية, �شروريًة, ينبغي اأْن ُي�شار اإىل ذلك م�شبقًا يف التفاق الإطاري نف�شه, الذي ينبغي اأي�شًا اأْن 
���ن بيانًا بالحتياجات ب�شيغٍة مرنٍة وعملية مبا فيه الكفاية )وفقًا ملعايري املادة 10( لل�شماح  يت�شمَّ
باإدخ���ال هذه التعديالت. وت�شمل الأحكام وال�شروط الأخرى التي يجوز تنقيحها تركيبات خمتلف 
العنا�شر )يف اإطار الو�شف العام(, وال�شمانات, ومواعيد الت�شليم وما اإىل ذلك. وينبغي ال�شتناد 
هة اإىل اجلهات امل�شرتية ب�شاأن هذا اجلانب من ا�شتخدام التفاقات الإطارية  يف الإر�ش���ادات املوجَّ
اإىل حتقيق التوازن بني اإتاحة مرونة كافية لل�شماح ببلوغ احلدِّ الأق�شى من املردود املايل و�شرورة 

حتقيق ما يكفي من ال�شفافية وفر�ض ما يكفي من القيود للحيلولة دون وقوع ال�شطط.

ن الدعوة تذكريًا باإجراءات ومعايري تقييم العرو�ض  12- وتق�شي الفقرة الفرعية ‘2’ باأن تت�شمَّ
مة, على النحو املبنيَّ اأ�شاًل يف التفاق الإطاري. وي�شتهدف هذا احلكم بدوره تعزيز ال�شفافية,  املقدَّ
وينبغي تف�شريه يف �شوء الفقرة الفرعي���ة )1( )د( ‘3’ من املادة 59 والفقرة الفرعية )1( )و( 
م���ن املادة 61, اللتني ت�شمحان بتغيري الأوزان الن�شبية )مبا فيها املعايري الفرعية( ملعايري التقييم 
د يف التفاق الإطاري نف�شه. ومن الأمور البالغة الأهمية بهذا ال�شاأن و�شُع معايري  �شمن نطاق ُيحدَّ
ال واملو�شوعية وال�شفافية,  واإج���راءات تقييم منا�شبة يف هذه املرحلة الثانية �شمان���ًا للتناُف�ض الفعَّ

وَتِرُد اإي�شاحات ب�شاأن اأهمية تلك املعايري والإجراءات وتطبيقها يف التعليق على املادة 59.

ر يف الفق���رات الفرعية م���ن ‘3’ اإىل ‘11’ اأح���كام املادة 39 ب�ش���اأن حمتويات وثائق  13- وُتك���رَّ
اللتما����ض )انظ���ر التعليق على املـــادة املذكورة(. وم���ن املهم, فيما يتعلَّق بالفق���رة الفرعية ‘4’, 
الن����ضُّ يف �شياق التفاق���ات الإطارية على موعد نهائ���ي منا�شب لتقدمي العرو����ض, ميكن التعبري 
عن���ه, يف �شياق التفاق���ات الإطارية املفتوحة مثاًل, بعدد من ال�شاع���ات اأو بيوم اأو مبا �شابه ذلك, 
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���رت الكف���اءة الإدارية �شلب���ًا ومل ت�شتخدم اجلهات امل�شرتية ه���ذا الأ�شلوب. وينبغي حتديد  واإلَّ تاأثَّ
املهل���ة التي تبداأ عند توجيه الدع���وة اإىل تقدمي عرو�ض املرحلة الثاني���ة وتنتهي يف املوعد النهائي 
لتقدميه���ا, على اأ�شا�ض الوقت الكايف يف الظروف الراهنة لإع���داد عرو�ض املرحلة الثانية )فكلَّما 
ة املمكنة(. وهناك اعتبارات اأخرى ت�شمل كيفية  رت املدَّ كانت الأ�شياء املراد ا�شرتاوؤها اأب�شط ق�شُ
ة ت�شمح بالعرتا�ض على �ش���روط اللتما�ض. وينبغي, على اأيِّ ح���ال, اأْن ُتراَعى  حتدي���د اأق�ش���ر مدَّ
دة الحتياجات املعقولة للجهة امل�شرتية, وفقًا مل���ا تن�ضُّ عليه �شراحًة الفقرة )2(  يف املهل���ة املحدَّ
من امل���ادة 14 من القانون النموذجي, وهو ما ميكن يف ظروف حمدودة اأْن تكون له الأ�شبقية على 

العتبارات الأخرى, ومن ذلك حالت احلاجة العاجلة الق�شوى التي تعقب الكوارث.

ة من املتطلَّب���ات العامة ال���واردة يف الفقرة )6(  ���ا الفق���رة الفرعي���ة )4( )ج( فم�شتمدَّ 14- اأمَّ
مة بع���دم �شماحها  من امل���ادة 11, الت���ي ت�ش���رتط املو�شوعي���ة وال�شفافية يف تقيي���م العرو�ض املقدَّ
���ق اأثن���اء التقييم اأيُّ معاي���ري اأو اإجراءات مل ي�شب���ق الإف�شاح عنها )انظ���ر التعليق على  باأْن ُتطبَّ

املادة املذكورة(.

���ق الفقرة )4( )د( �شروط امل���ادة 22, مبا يف ذلك ال�شروط املتعلق���ة بفرتة التوقُّف,  15- وتطبِّ
على قبول العر�ض الفائز يف نهاية التناف�ض يف املرحلة الثانية )انظر التعليق على املادة املذكورة(. 
موا عرو�شًا يف  دين اأو املقاولني الذين قدَّ ���ه اإىل املورِّ وت�ش���رتط الفقرة )10( من املادة 22 باأْن ُيوجَّ
د اأو املقاِول الذي اأُبرم معه  د فيه ا�شم وعنوان املورِّ املرحلة الثانية اإ�شعاٌر باإبرام عقد ال�شرتاء ُيحدَّ
دون اأو املقاولون غري الفائزين يف تقدميه.  العق���د و�شع���ر العقد, تي�شريًا لأيِّ اعرتا�ض يرغب امل���ورِّ
وت�ش���رتط الفق���رة )2( عل���ى اجلهة امل�شرتية تق���دمي اإي�شاح���ات اإىل اجلهات غري الفائ���زة ب�شاأن 
ة للغاية  مته من عرو�ض. ولهذا النوع من املعلومات والإي�شاحات فائدة مهمَّ اأ�شباب عدم فوز ما قدَّ

رة. يف �شياق التفاقات الإطارية حيث ميكن ال�شتفادة من حت�شني العرو�ض يف امل�شرتيات املتكرِّ

16- كم���ا تنطبق اأحكام املادة 23, التي تق�شي بن�شر اإ�شعار الإر�شاء, على اإر�شاء عقود ال�شرتاء 
مبوج���ب اتفاقات اإطارية )بال�شم���اح بتجميع م�شرتيات �شغرية احلجم ن�شبّي���ًا من اأجل الإعالن( 

)انظر التعليق على املادة املذكورة(.

املادة 63-   التغيريات اأثناء اإعمال التفاق الإطاري

1- الق�ش���ُد من هذه املادة هو �شمان املو�شوعي���ة وال�شفافية يف اإعمال التفاقات الإطارية. فهي 
ًل على ع���دم جواز اإدخ���ال اأيِّ تغيري على و�شف ال�ش���يء مو�شوع ال�ش���رتاء, لأنَّ ال�شماح  تن����ضُّ اأوَّ
به���ذا التغي���ري يعني انتف���اء �شحة الدع���وة الأ�شلية اإىل امل�شارك���ة, ومن َثمَّ �ش���رورة اإجراء عملية 
ا�ش���رتاء جدي���دة. وتقت�شي احلاج���ة اإىل املرونة يف اإعم���ال التفاقات الإطاري���ة, كال�شماح بتنقيح 
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بع����ض اأحكام ال�ش���رتاء و�شروطه خالل التناف����ض يف املرحلة الثانية, اأْن يكون م���ن املمكن اإدخال 
تغي���ريات عل���ى تلك الأحكام وال�شروط )مبا يف ذلك معايري التقيي���م(. لذا, تن�ضُّ هذه املادة على 
ج���واز اإدخ���ال هذه التغيريات ما دامت ل تغ���ريِّ و�شف ال�شيء مو�شوع ال�ش���رتاء, وعلى األَّ تتجاوز 
, ل يكون التغيري  فافي���ة. ومن َثمَّ يًا لل�شَّ ه���ذه التغيريات القدر امل�شموح ب���ه يف التفاق الإطاري توخِّ
ي فعلّيًا اإىل  مقب���وًل, حت���ى يف حدود نطاق الختالف امل�شموح به يف التفاق الإط���اري, اإذا كان يوؤدِّ
 التغي���ري يف و�ش���ف ال�شيء مو�شوع ال�ش���رتاء )مثل التخلِّي ع���ن احلدِّ الأدنى من �ش���روط النوعية 

اأو تغيريه(.

2- وبن���اًء على ذلك, يج���وز اأْن ُي�شاغ و�شف ال�ش���يء مو�شوع ال�شرتاء بطريق���ة عملية اأو قائمة 
قة, مع اأدنى حدٍّ من املتطلَّبات التقنية ح�شب القت�شاء, لل�شماح باإدخال  عل���ى اأ�شا�ض النتائج املحقَّ
تعدي���الت عل���ى ال�ش���يء مو�شوع ال�ش���رتاء اأو اختيار بدائل تقني���ة وفق الو�شف ال���وارد يف التعليق 
ه���ج منا�شبًا  باع هذا النَّ ���ف البتُّ فيم���ا اإذا كان اتِّ ابقة من الف�ش���ل ال�شابع. ويتوقَّ عل���ى امل���واد ال�شَّ
مة هذا الف�ســـل ويف التعليق  ���ح يف مقدَّ عل���ى طبيع���ة عملية ال�شرتاء يف ح���دِّ ذاتها, كما هو مو�شَّ
علـــى املـــادة 59. وُيخ�شى م���ن ال�شطط يف ال�شماح بو�ش���ع موا�شفات ف�شفا�ش���ة وعامة, وكذلك يف 
ى منها لأنَّ  ال�شم���اح باإدخال تغي���ريات. وميكن ا�شتخدام التفاقات الإطارية يف غري الغر�ض املتوخَّ
ا ُيف�ش���ي اإىل اإر�شاء عقود ا�شرتاء ب���دون �شفافية اأو  ل الأمور م���ن الناحية الإدارية, ممَّ ذل���ك ي�شهِّ
 , تناُف����ض واإىل احتم���ال النخفا����ض الكبري يف املردود املايل م���ن هذه العقود تبعًا لذل���ك. ومن َثمَّ
ق ب�شيء من التف�شيل, فيما ي�شدر عن جهاز ال�ش���رتاء العمومي اأو هيئة اأخرى من  ينبغ���ي التط���رُّ
 لوائ���ح اأو قواع���د اأو اإر�ش���ادات متعلِّقة بال�شرتاء, اإىل ه���ذه املخاطر واإىل التداب���ري الالزمة للحدِّ 

من تاأثريها.



الف�سل الثامن-   اإجراءات العرتا�ص

مة األف- مقدِّ

�ص 1- ملخَّ

ال وجوُد اآليات لر�ش���د التقيُّد بقواعد ذلك النظام  مات الرئي�شي���ة لنظام ا�شرتاء فعَّ 1- م���ن ال�شِّ
ولإنفاذه���ا اإذا اقت�ش���ت ال�ش���رورة. ول ت�شم���ل تل���ك الآلي���ات مراجع���ة احل�شاب���ات والتحقيقات 
واملالحق���ات الق�شائية عن اجلرائم فح�شب, بل كذلك اإج���راءات العرتا�ض, التي يحقُّ مبوجبها 
فات اجلهة امل�شرتية التي يزعمون اأنَّها ل متتثل  دين واملقاولني العرتا�ض على قرارات وت�شرُّ للمورِّ
للقواع���د الواردة يف قوانني ال�شرتاء املنطبقة. واإج���راءات العرتا�ض من�شو�ض عليها يف الف�شل 
ا الآليات الأخرى فاإنَّها ت�شمل م�شائل الرقابة على �شنع القرارات  الثامن من القانون النموذجي؛ اأمَّ

الإدارية التي تتجاوز نطاق ال�شرتاء, ومن َثمَّ فالقانون النموذجي ل ين�ضُّ عليها.

الة جع���ل القانون النموذجي �شّكًا ي�شم���ح مل�شتخدميه اإىل  2- وم���ن �شاأن وج���ود اآلية اعرتا�ض فعَّ
دين واملقاولني الذين  ح���دٍّ كبري باأْن يتابع���وا ويفر�شوا تطبيقه, مبا اأنَّه يتيح و�شيلة اعرتا����ض للمورِّ
من م�شلحته���م بطبيع���ة احلال ر�ش���د امتثال اجلهة امل�شرتي���ة لأحكام القان���ون النموذجي يف اأيِّ 
اإج���راء لال�شرتاء. وت�شاعد اآلية العرتا�ض اأي�شًا على تعزيز ثقة اجلمهور يف نظام ال�شرتاء ككل. 
وم���ن املهام الإ�شافية لآلي���ة العرتا�ض الثَّْني عن اتِّخاذ تدابري اأو قرارات تخالف القانون خمالفة 
ن���ة. ولهذه الأ�شباب, من املهم للغاية وجود اآلية اعرتا�ض لأنَّها َتْكُفُل ُح�ْشن �شري نظام ال�شرتاء,  بيِّ

ع على الثقة يف ذلك النظام. وقد ت�شجِّ

3- وف�ش���اًل عن ذلك, تق�ش���ي الفقرة )1( )د( من املادة 9 من اتفاقي���ة الأمم املتحدة ملكافحة 
ن ُنُظم ال�شرتاء نظامًا  الف�ش���اد )انظر الفقرة )8( من اجلزء الأوَّل من هذا الدليل( ب���اأْن تت�شمَّ
عن  ع���ن, �شمانًا لوجود �ُشُب���ل قانونية للطَّ ال للطَّ ���اًل للمراجع���ة الداخلية, مبا يف ذلك نظ���ام فعَّ فعَّ
باع القواعد اأو الإج���راءات املو�شوعة عماًل بالفقرة )1( من املادة 9  والنت�ش���اف يف حال عدم اتِّ
ق القانون النموذجي اإىل �شروط التفاقية,  م���ن التفاقية. وت�شرتط اللجنة, �شعيًا اإىل �شمان تطرُّ
اأْن ُيل���زم هذا القانون الدول امل�شرتع���ة بتوفري كلِّ احلقوق والإج���راءات ال�شرورية )يف املرحلتني 
ِع���دَّ القانون النموذجي  الة. وقد اأُ البتدائي���ة وال�شتئنافي���ة معًا( من اأجل اإيج���اد اآلية اعرتا�ض فعَّ

295
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ب���ع حيال اإجراءات العرتا�ض املن�شو�ض  هج املتَّ باملث���ل ليكون متَّ�شقًا, بالقدر املمكن عملّيًا, مع النَّ
هج العام املتَّبع يف  عليه���ا يف اتف���اق منظمة التجارة العاملية املتعلق بال�شرتاء احلكومي, بتطبيق النَّ
القانون النموذجي على ال�شياق الدويل لهذا القانون )انظر الفقرة )8( من اجلزء الأوَّل من هذا 

الدليل(.

4- ويحت���وي الف�ش���ل الثامن من القان���ون النموذجي على اأح���كام رامية اإىل �شم���ان وجود اآلية 
ع الدول امل�شرتعة على اإدماج كلِّ اأحكام الف�شل املذكور يف نظامها القانوين  الة, وُت�شجَّ اعرتا�ض فعَّ
بق���در ما يجيز ذلك. فهي ت�شم���ل احلقَّ العام يف العرتا�ض )ويف ا�شتئن���اف قرار �شادر يف �شياق 
اإج���راءات اعرتا�ض(, و/اأو تقدمي طلب اختياري لدى اجلهة امل�شرتية ب�شاأن اإعادة النظر يف قرار 
اتُّخ���ذ يف عملي���ة ال�شرتاء؛ و/اأو تقدمي طلب ب�شاأن املراجعة لدى هيئ���ة م�شتقلَّة؛ و/اأو تقدمي طلب 
ة  دًا لالآلية. ي�شاف اإىل ذلك اأنَّ ثمَّ ل���دى املحكمة. بيد اأنَّ القانون النموذجي ل يفر�ض هيكاًل حمدَّ
اآلي���ات �شتَّى ل�شمان فعالية اإجراءات العرتا�ض. وي�شع���ى القانون النموذجي اإىل تقلي�ض احلاجة 
اإىل العرتا�ش���ات من خ���الل اإجراءات���ه اخلا�شة بكلِّ عملية م���ن عمليات ال�ش���رتاء. فعلى �شبيل 
املث���ال, تن�ضُّ املادة 15 عل���ى اآلية لإي�شاح وثائق اللتما�ض وتعديلها, بحيث يت�شاءل احتمال تقدمي 
اعرتا�ش���ات على الأح���كام وال�شروط الواردة يف تلك الوثائق؛ والق�شُد م���ن اآلية اإي�شاح املعلومات 
املن�شو����ض عليها يف املادة 16 تقلي�ض احتمال العرتا�ض على القرارات املتعلقة باملوؤهالت ومدى 

مة. ال�شتجابة للمتطلَّبات وتقييم العرو�ض املقدَّ

5- وق���د يك���ون لف���روع اأخرى من القان���ون ولهيئ���ات اأخرى يف الدول���ة امل�شرتعة تاأث���ري على اآلية 
العرتا����ض املن�شو����ض عليه���ا يف الف�ش���ل الثام���ن, اإذا كان ال�شبب يف العرتا�ض يع���ود مثاًل اإىل 
ع���اءات وج���ود احتيال اأو ف�شاد, اأو خمالفات لقانون التناف����ض. ففي تلك احلالت, ينبغي تقدمي  ادِّ
دي���ن اأو املقاولني, مب���ا يف ذلك ا�ش���رتاط اأْن تكون هذه  اإر�ش���ادات منا�شب���ة للجه���ة امل�شرتية واملورِّ
���ة ولكي ُيتَّخذ ما ينبغ���ي اتِّخاذه من  ع���اءات متاح���ًة للعموم, ل�شم���ان تنبيه ال�شلطات املخت�شَّ الدِّ

تدابري منا�شبة.

2-  ال�سرتاع: اعتبارات ال�سيا�سة العامة

ل  6- تق���وم متطلَّبات اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�شاد )انظ���ر الفقرة )8( من اجلزء الأوَّ
من ه���ذا الدليل( والقانون النموذجي على اأ�شا�ض العرتاف ب���اأنَّ من ال�شروري �شوغ الت�شريعات 
املتعلق���ة باإج���راءات العرتا�ض بطريق���ة تتَّ�شق مع العرف القان���وين يف الدولة امل�شرتع���ة املعنيَّة. 
فات الأجهزة  وم���ن امل�شلَّم ب���ه اأنَّه توجد يف معظم ال���دول اآليات واإجراءات لالعرتا�ض عل���ى ت�شرُّ
ى وظيفة املراجعة يف كثرٍي من الأحيان(. ويف بع�ض  الإدارية و�شائر الهيئات العمومية )وهو ما ي�شمَّ
ال���دول, اأُقيمت تلك الآليات والإج���راءات خ�شي�شًا للبتِّ يف املنازعات النا�شئة يف جمال ال�شرتاء 
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م���ن جانب تلك الأجه���زة والهيئات. وتخ�شع تل���ك املنازعات يف دول اأخرى لالآلي���ات والإجراءات 
فات الإدارية. بيد اأنَّ هناك اختالفًا كبريًا بني الدول يف نهجها اإزاء الإنفاذ.  العامة ملراجعة الت�شرُّ
�شة؛  ة نظام قائم منذ اأمد طويل للمراجعة اأم���ام هيئات وحماكم متخ�شِّ فف���ي بع�ض البل���دان, ثمَّ
يف ح���ني تفتق���ر بلدان اأخرى اإىل اأح���كام ت�شريعية عامة تن����ضُّ على تلك املراجع���ة )�شوى بالقدر 
ال���ذي ت�شتلزمه اللتزامات الدولية ورهنًا باإجراءات املراجعة الق�شائية(. وتوجد يف بع�ض النُُّظم 
عاوى اأمام  جزاءات اإدارية على خمالف���ات قانون ال�شرتاء التي ترتكبها اأجهزة الدولة, وُترفع الدَّ
حمكم���ة اإداري���ة, بينما هناك, يف ُنُظم اأخرى, مزيج من اإج���راءات املراجعة الإدارية, اأو املراجعة 
امل�شتقلَّ���ة, و/اأو املراجع���ة الق�شائية لقرارات ال�ش���رتاء من خالل املحاك���م العتيادية )م�شفوعًة 

باإجراءات جنائية خا�شة ب�شاأن انتهاكات اجلهة امل�شرتية لقوانني ال�شرتاء(.

م, وللتمكني م���ن ا�شتيعاب الأحكام �شمن اأُُط���ٍر مفاهيميٍة وبنيويٍة �شديدة  7- وبن���اًء على ما تقدَّ
د الأحكام الواردة يف الف�شل  التباُين للنُُّظم القانونية وُنُظم الإدارة احلكومية يف العامل اأجمع, حتدِّ
الة. ووفقًا  باعها يف اإقامة اآلية اعرتا����ض فعَّ الثام���ن املبادئ والإج���راءات الرئي�شية التي ينبغ���ي اتِّ
ًا اإطارّيًا )انظر الق�شم املعنون "القانون النموذجي  هج العام للقان���ون النموذجي باعتباره ن�شّ للنَّ
كقانـــون "اإطـــاري": عنا�ســـر نظام ال�ســـرتاء" يف اجلزء الأوَّل م���ن هذا الدليل(, ُيفرت�ض تكملة 
ل بغية �شمان �شري عم���ل اآليات العرتا�ض  ه���ذه املبادئ والإج���راءات بلوائح ونظام داخل���ي مف�شَّ

بفعالية و�شرعة وجناعة من حيث التكلفة.

ل من دون اإبطاء؛ و�شالحية  الًة, ينبغي, على العموم, اأْن ُتتاح اإمكانية التدخُّ 8- ولكي تكون الآلية فعَّ
تعلي���ق اأو اإلغ���اء اإج���راءات ال�شرتاء والقيام, يف الظ���روف العادية, مبنع نفاذ عق���د ال�شرتاء قبل 
تة, مثل اإ�ش���دار الأوامر الزجرية وفر�ض جزاءات  الب���تِّ يف املنازع���ة؛ و�شالحية تنفيذ تدابري موؤقَّ
���ل ممكنًا )بعد  مالي���ة ع���ن عدم المتث���ال؛ و�شالحي���ة التعوي�ض ع���ن الأ�ش���رار اإذا مل يعد التدخُّ
ف ب�شرعة يف غ�شون فرتة  اإر�ش���اء العقد يف بع�ض الوليات الق�شائية مث���اًل(؛ والقدرة على الت�شرُّ
ن,  الًة, ل بدَّ اأْن تت�شمَّ زمني���ة ق�شرية معقولة ُتقا�ض عادًة بالأيام والأ�شابيع. وحتى تك���ون الآلية فعَّ
 عل���ى الأقل, هيئ���ًة واحدًة للنظ���ر يف العرتا�ض كخط���وٍة اأوىل وهيئًة اأخرى للنظ���ر يف ال�شتئناف 

كخطوٍة ثانية.

9- وت�ش���رتط اأحكام القانون النموذجي على الدول امل�شرتعة اأْن تهيِّئ, وفقًا لأعرافها القانونية, 
ل, على اأنَّ  الة. وتن�ضُّ تلك الأحكام, يف املقام الأوَّ جمي���ع العنا�شر املذكورة اأعاله الالزمة لآلية فعَّ
ف اأو قرار �شادر عن اجلهة امل�شرتية. اإْذ لي�ض  دي���ن واملقاولني احلقَّ يف العرتا�ض على ت�شرُّ للمورِّ
ف اأو قرار يف عملية ا�شرتاء ل يخ�ش���ع لالآلية. وين�ضُّ القانون النموذجي, فيما يتعلَّق  هن���اك ت�شرُّ

بالهيئة التي تنظر يف العرتا�ض )اأْي اخلطوة الأوىل(, على ثالثة خيارات.
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ل, تقدمي طلب باإعادة النظر لدى اجلهة امل�شرتية ذاتها مبوجب  10- فيجوز, مبوجب اخليار الأوَّ
امل���ادة 66, �شريط���ة األَّ يكون عقد ال�ش���رتاء قد اأُر�شي. والغر�ض من الن����ضِّ على هذا الإجراء هو 
فات اأو القرارات اأو الإجراءات. اإف�شاح املجال اأمام اجلهة امل�شرتية لت�شحيح اأيِّ خلل ي�شوب الت�شرُّ

دين اأو املقاولني, ل خطوة اأوىل اإجبارية  11- وجتدر الإ�شارة اإىل اأنَّ هذا النظام خيار متاح للمورِّ
يف اإج���راءات العرتا����ض. وقد اأُْدِرَج هذا النظام تي�شريًا لتنفيذ الإج���راء ب�شرعة وب�شاطة وبتكلفة 
ي اإىل تفادي حتمي���ل هيئات اأخرى اأعباء ل �شرورة لها من  قليل���ة ن�شبّيًا, الأمر الذي ميكن اأْن يوؤدِّ
رة بقدٍر اأقل من التكاليف  طلب���ات ودعاوى ا�شتئن���اف قد ت�شتطيع الأطراف ت�شويتها يف مرحلة مبكِّ
ن اآلية العرتا�ض يف ال�ش���رتاء من التعجيل بالنت�شاف دون  ���ذ اأْن متكِّ وتعطي���ل الإجراءات. وُيحبَّ
اإنف���اق الكث���ري من الوق���ت واملال, علمًا ب���اأنَّ ما ُي�شه���م يف حتقيق ذلك هو معرف���ة اجلهة امل�شرتية 
���ة وحتكمها يف تلك الإج���راءات ورغبتها يف ت�شحيح  بالوقائ���ع املتعلقة باإج���راءات ال�شرتاء املعنيَّ
مات  ا مل تنتبه لها والق���درة على ت�شحيح تلك الأخط���اء. وهذه ال�شِّ الأخط���اء الإجرائية الت���ي رمبَّ
م العرتا�ض فح�شب, بل كذلك للتقليل اإىل حدٍّ اأدنى  د اأو املقاِول الذي يقدِّ ���ة ل بالن�شبة للم���ورِّ مهمَّ
د اأي�شًا  تها. ومن �شاأن نظام اختياري من هذا القبيل اأْن يبدِّ من احتمال تعطيل عملية ال�شرتاء برمَّ
ع  املخاوف من تعري�ض الأعمال لل�شرر يف امل�شتقبل ب�شبب اإجراءات قانونية, وهي خماوف ل ت�شجِّ
عل���ى العرتا�ض ح�شبما لوحظ. ومن ناحية اأخرى, ُيالَحظ يف بع�ض الأحيان اأنَّ اجلهات امل�شرتية 
تتجاه���ل الطلب بكلِّ ب�شاطة, فال يكون لتقدميه تاأثرٌي من الناحية العملية �شوى تاأخري تقدمي طلب 
ع الدول امل�شرتعة على اإدراج النظام, نظرًا ملا قد يرتتَّب عليه من  ر�شمي اإىل هيئة اأخرى. لذا ُت�شجَّ
فوائد, لكن عليها اأْن تتَّخذ تدابري ل�شمان فعاليته يف املمار�شة العملية )ُينظر يف الق�شم التايل يف 

هذه امل�شائل املت�شلة بالتنفيذ وال�شتخدام(.

ف �شادر عن اجلهة  ا اخليار الثاين فهو املراجعة امل�شتقلَّة من طرف ثالث لقرار اأو ت�شرُّ 12- اأمَّ
د اأو املقاِول اأنَّه ل ميتث���ل للقانون. وميكن تنفيذ ه���ذه املراجعة امل�شتقلَّة على  امل�شرتي���ة يزعم امل���ورِّ
غرار الإجراءات الإدارية. وهي اأو�شع نطاقًا من نظام النظراء املبنيَّ اآنفًا, لأنَّ العرتا�شات ميكن 
ية لطلب  م بعد بدء نفاذ عقد ال�شرتاء )اأو التفاق الإطاري(. وميكن للهيئة امل�شتقلَّة املتلقِّ اأْن ُتق���دَّ
العرتا����ض اأْن متنح طائف���ًة وا�شعًة من �ُشُبل النت�شاف, وي�شلِّط التعليق على الأحكام ذات ال�سلة 
ن���ة. وتعترب �ُشُبل  ال�ش���وء عل���ى �ُشُبل النت�شاف التي ع���ادًة ما ل تكون متاح���ًة يف ُنُظم قانونية معيَّ
ًة للنظ���ام املن�شو�ض عليه يف اإطار القان���ون النموذجي, ومن َثمَّ  النت�ش���اف املذك���ورة �شماٍت مهمَّ
�شاق بني نظام املراجعة امل�شتقلَّة والآليات  ع الدول امل�شرتعة على ا�شرتاعها, رهنًا ب�شمان التِّ ُت�شجَّ
املعادل���ة له اأمام حماكمها. ومن الأ�شباب التي تدعو اأي�ش���ًا اإىل الن�ضِّ على اإقامة نظام للمراجعة 
امل�شتقلَّة طوُل الوقت الذي ت�شتغرقه ت�شوية املنازعات يف اإطار اإجراءات املحاكم التقليدية والفوائد 

�ض يف الهيئات امل�شتقلَّة. ق مع اكت�شاب خربة يف هذا التخ�شُّ التي قد تتحقَّ



اجلزء الثاين-  تعليق على ن�ضِّ قانون  الأون�شيرتال النموذجي  لال�شرتاء العمومي  299

���ة. ول ين����ضُّ القان���ون النموذجي  13- واخلي���ار الثال���ث ه���و رفع دع���وى اأمام حمكم���ة خمت�شَّ
على اإج���راءات تل���ك الدع���اوى, الت���ي تخ�شع للقان���ون الوطني املنطب���ق. وعلى ال���دول امل�شرتعة, 
اًل ملراجعة  التي ل َتْكُف���ُل �شوى املراجع���ة الق�شائية لقرارات اجله���ة امل�شرتية, اأْن تقيم نظام���ًا فعَّ
الطلب���ات يف املرحلت���ني البتدائي���ة وال�شتئنافي���ة, بغي���ة �شمان تواُف���ر ما يكفي م���ن �ُشُبل الطعن 
باع قواعد واإجراءات قانون ال�شرتاء, امتثاًل ملقت�شيات اتفاقية  والنت�شاف قانونًا يف حال عدم اتِّ

الأمم املتحدة ملكافحة الف�شاد )انظر الفقرة )8( من اجلزء الأوَّل من هذا الدليل(.

14- وفيم���ا يتعلَّق بالهيئ���ة التي ينبغي لها النظ���ر يف دعاوى ال�شتئناف, يج���وز للدول امل�شرتعة 
ح�ش���ر ذل���ك يف املحكمة, اأو يف الهيئة امل�شتقلَّة, اأو اإ�شراكهما مع���ًا يف ذلك, وفقًا للنظام القانوين 
���ة. واإذا اأرادت الدول���ة اأْن تن����ضَّ على تقدمي طلب���ات ال�شتئناف لدى  يف الولي���ة الق�شائي���ة املعنيَّ
هيئ���ة املراجعة امل�شتقلَّة مبوجب امل���ادة 67, َوَجَب تكييف هذه املادة لتخويل الهيئة �شالحية النظر 
ل �شوى �شالحية  يف تل���ك الطلب���ات. فاملادة 67, ب�شيغتها ال���واردة يف القانون النموذجي, ل تخ���وِّ
النظ���ر يف العرتا�شات. انظر اأي�شًا التعليـــق على املادة املذكورة فيما يتعلَّق باخت�شا�ض النظر يف 

ز النفاذ. العرتا�شات بعد دخول العقد حيِّ

15- ولع���لَّ ال���دول امل�شرتعة تودُّ اأي�شًا ال�شتعانة باأحكام القان���ون النموذجي لتقييم مدى فاعلية 
اآلي���ات العرتا�ض املعمول بها فعاًل يف تلك الدول. ف���اإذا كان هناك بالفعل نظام مراجعة ق�شائية 
يتَّ�ش���م بالفعالية والكف���اءة, فال فائدة تذك���ر على الأرجح م���ن ا�شتحداث هيئ���ة م�شتقلَّة جديدة, 
ي وظيفتها  ة هيئة بديلة توؤدِّ �ض يف جمال ال�شرتاء اإْن كان ثمَّ ول من ت�شجي���ع املحاكم على التخ�شُّ
�ض لدى الأفراد العاملني يف  عل���ى اأتِّ وج���ه. ول بدَّ من تاأكيد اأهمية تواُفر اخلربة يف ه���ذا التخ�شُّ
اأيِّ هيئ���ة تتوىلَّ النظ���ر يف العرتا�شات, وذل���ك ل�شعوبة القرارات ال���الزم اتِّخاذها والإجراءات 

امل�شتفي�شة املن�شو�ض عليها يف القانون النموذجي.

ة  ع الدول امل�شرتعة عل���ى مراجعة نطاق عم���ل كلِّ الهيئات املخت�شَّ 16- ويف ه���ذا ال�ش���دد, ُت�شجَّ
القائم���ة, لكي ت�شمن اأنَّ النظام القائم َيْكُفُل بالفعل احلقَّ يف الطعن ويف النت�شاف )مبا يف ذلك 
ال�شتئن���اف( بفعالي���ة وفقًا ملا ت�شتلزم���ه اتفاقية مكافح���ة الف�شاد )انظر الفقـــرة )8( من اجلزء 

ه اأف�شل ممار�شة يف هذا ال�شدد. الأوَّل من هذا الدليل( ومن منطلق العرتاف باأنَّ

17- ول يتن���اول الف�شل الثامن اإمكانية ت�شوية املنازع���ات بوا�شطة التحكيم اأو هيئات بديلة, لأنَّ 
التحكي���م قلَّما ُي�شتخَدم يف �شياق اإج���راءات ال�شرتاء, ونظرًا لطبيعة اإج���راءات العرتا�ض, التي 
ف���ات اأو قرارات اجلهة امل�شرتية باعتبارها ممتثلًة اأو غري ممتثلة  ت�شتم���ل عمومًا على و�شف لت�شرُّ
ى من القانون النموذجي اأْن يق�شد �شمنًا منع اجلهة  ملتطلَّبات القانون النموذجي. غري اأنَّه ل يتوخَّ
د اأو املقاِول من القي���ام, يف الظروف املالئمة, باإحالة منازع���ة تتعلَّق بالإجراءات  امل�شرتي���ة وامل���ورِّ
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املذك���ورة يف القان���ون النموذجي على التحكيم, ول �شيم���ا فيما يتعلَّق باملنازعات الت���ي تن�شاأ اأثناء 
مرحلة اإدارة العقود يف دورة ال�شرتاء.

3-  امل�سائل املت�سلة بالتنفيذ وال�ستخدام

الًة ل بدَّ اأْن تتَّ�شم بخا�شية رئي�شية, هي حتقيق التوازن الالزم  18- لكي تكون اآلية العرتا�ض فعَّ
دين واملقاولني و�شالمة عملية ال�شرتاء, من جهة, و�شرورة  بني �شرورة احلفاظ على م�شالح املورِّ
احل���دِّ من تعطيل عملية ال�شرتاء, م���ن جهة اأخرى )ل �شيما يف �شوء احلك���م الوارد يف املادة 65 
ال���ذي ُيفر�ض مبوجب���ه حظر عام على اجله���ة امل�شرتية فيما يتعلَّ���ق باتِّخاذ اأيِّ خط���وة من �شاأنها 
ي اإىل ب���دء نفاذ عقد ا�شرتاء اأو اتف���اق اإطاري ما مل ُيح�َشم اأم���ر العرتا�ض )با�شتثناءات  اأْن ت���وؤدِّ
دون واملقاولون  دين واملقاول���ني )مبن يف ذل���ك امل���ورِّ حم���دودة((. وحت���دُّ الأحكام م���ن ح���قِّ املورِّ
ُتهم مثاًل( يف العرتا�ض؛ وتن����ضُّ على مهٍل زمنية لإيداع الطلبات  املحتمل���ون الذين اأُ�شقطت اأهليَّ
ودع���اوى ال�شتئناف وللف�شل يف الق�شايا؛ وتن����ضُّ على ال�شالحية التقديرية, يف بع�ض الظروف, 
ق بتف�شيل يف اللوائح والقواعد اأو  لتقرير ما اإذا كان يجوز تعليق اإجراءات ال�شرتاء. وينبغي التطرُّ
الإر�ش���ادات املتعلقة بال�شرتاء, مثل اللوائح والقواع���د اأو الإر�شادات ال�شادرة عن جهاز ال�شرتاء 
العموم���ي اأو هيئ���ة اأخ���رى, اإىل هذه اجلوانب م���ن الأحكام و�ش���رورة حتقيق الت���وازن الالزم بني 
دين اأو املقاول���ني واحتياجات اجلهة امل�شرتية. وُتَع���دُّ ال�شالحية التقديرية املمنوحة  م�شال���ح املورِّ
ب�ش���اأن تعليق اإجراءات ال�شرتاء )بالإ�شافة اإىل احلظ���ر املن�شو�ض عليه يف املادة 65 وامل�شار اإليه 
اأعاله( اأمرًا بالغ الأهمية يف هذا ال�شدد؛ وُينظر يف التعليق على الفقرتني )66( و)67( اأدناه يف 

العتبارات املتعلقة بتقرير ما اإذا كان تعليق اإجراءات ال�شرتاء منا�شبًا اأو غري منا�شب.

19- وهن���اك عام���ل ثاٍن ُي�شهم يف ت�شوي���ة املنازعات بفعالية واحلدِّ من تعطي���ل عملية ال�شرتاء, 
األ وه���و الت�شجيع على الإ�شراع بت�شوية امل�ش���اكل واملنازعات يف الوقت املنا�شب, والتمكني من البتِّ 
نة م���ن اإجراءات ال�ش���رتاء, ل �شيما بدء  يف العرتا�ش���ات قب���ل ال�شط���رار اإىل اإلغاء مراحل معيَّ
ة  نف���اذ عقد ال�شرتاء )اأو اإبرام اتفاق اإطاري, ح�شب مقت�شى احلال(. ويف القانون النموذجي عدَّ
ًل, اإجراءات تقدمي طلب ب�ش���اأن اإعادة النظر لدى اجلهة امل�شرتية؛  اأح���كام لهذا الغر�ض, وهي: اأوَّ
دة لإيداع طلب ب�شاأن اإعادة النظر لدى اجلهة امل�شرتية وطلب ب�شاأن  ثاني���ًا, فر�ض مهٍل زمنية حمدَّ
دة لإ�شدار القرار. وقد يتعنيَّ على الدول  املراجعة لدى هيئة م�شتقلَّة؛ ثالثًا, فر�ض مهٍل زمنية حمدَّ
كفالة املواءمة بفعالية بني جميع املهل الزمنية املرتوك لها اأمر حتديدها, �شواء يف الف�شل الثامن 

اأو فيما يتعلَّق بفرتة التوقُّف املن�شو�ض عليها يف الفقرة )2( من املادة 22.

20- وميك���ن ال�شتعانة على ذلك با�شتخدام فرتة التوقُّف )املن�شو�ض عليها يف الفقرة )2( من 
ى من فر�ض فرتة التوقُّف هو ا�شرتاط اإتاحة مهلة ق�شرية تبداأ بتحديد  املادة 22(. والهدف املتوخَّ
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ى البتُّ يف  م الفائز وتنتهي باإر�شاء عقد ال�ش���رتاء )اأو التفاق الإطاري(, لكي يت�شنَّ العر����ض املقدَّ
دًا ومكلِّفًا,  ى قب���ل اأْن ُيرَبم العقد وي�شبح حلُّ امل�شكلة معقَّ ���ة اعرتا�شات على اإر�شاء العقد املتوخَّ اأيَّ

ح مبزيد من التف�شيل يف التعليق على املادة املذكورة. كما هو مو�شَّ

ن���ة يف الف�شل الثامن مرنًة مبا يكفي لكي  ���ى اأي�شًا اأْن تكون القواعد والإجراءات املبيَّ 21- وُيتوخَّ
تتكيَّف مع اأيِّ نظام قانوين واإداري, دون امل�شا�ض بجوهر اآلية العرتا�ض ذاتها اأو بنجاعتها. فعلى 
ة من اإجراءات العرتا����ض, ومنها مثاًل الهيئة التي ُيرفع اإليها  �شبي���ل املثال, لبع�ض اجلوانب املهمَّ
الطل���ب اأو دعوى ال�شتئناف و�ُشُبل النت�شاف التي ق���د مُتنح, �شلٌة باجلوانب املفاهيمية والبنيوية 
اجلوهري���ة للنظام القان���وين ونظام الإدارة احلكومية يف كلِّ بلد؛ ومن ال�ش���روري اأْن ُتكيِّف الدول 

امل�شرتعة اأحكام الف�شل الثامن تبعًا لذلك.

���ع ال���دول, حينما ت�شرتع النظ���ام الختياري لتقدمي طلبات اإع���ادة النظر لدى اجلهة  22- وُت�شجَّ
خ���اذ تدابري ل�شمان تعميم املعرف���ة بفوائد هذه الآلية واأ�شل���وب اإعمالها )الذي  امل�شرتي���ة, على اتِّ
���ى ا�شتخدامها  ح ذلك التعليـــق على املـــادة 66( وفهمها, ليت�شنَّ ي�شم���ل اإجراءات �شكلية كم���ا يو�شِّ
بفعالي���ة. ويف ه���ذا ال�ش���دد, كث���ريًا ما يقع اخلل���ط ب���ني ال�شتي�شاح وتق���دمي طلب ب�ش���اأن اإعادة 
د اأو املقاِول الذي يعنيه  النظ���ر. فالغر�ض من ال�شتي�شاح ه���و تو�شيح قرار اجلهة امل�شرتية للم���ورِّ
الق���رار, حتى يك���ون اأ�شا�شه املنطقي وا�شحًا, على اأمل اأْن ي�شب���ح امتثاله لأحكام القانون وا�شحًا 
���ى ت�شحيح خط���اأ ما فيه. لذلك فه���و اآلية غري ر�شمية تدعم اإج���راءات ال�شرتاء  اأي�ش���ًا, اأو ليت�شنَّ
���ع اللجن���ة عل���ى ا�شتخدامها يف الظ���روف املنا�شبة على الرغ���م من اأنَّ القان���ون النموذجي  وت�شجِّ
الع عل���ى مناق�شة ملو�ش���وع ال�شتي�ش���اح مبزي���د من التف�شيل,  ل ين����ضُّ عليه���ا �شراح���ًة. )لالطِّ
انظ���ر التعليـــق علـــى املـــادة 22 اأع���اله(. وتفادي���ًا لوق���وع التبا�ض من ه���ذا القبيل, ينبغ���ي ت�شليط 
ال�ش���وء عل���ى اأوج���ه الختالف الرئي�شي���ة من حيث الأه���داف والإج���راءات وما ميك���ن اأْن يرتتَّب 
عل���ى كال الإجراءي���ن من نتائ���ج. وبالإ�شافة اإىل ذلك, ينبغ���ي للدول امل�شرتع���ة اأْن تر�شد الردود 
���ى �شم���ان التعاُم���ل معه���ا بجدي���ة واحل�ش���ول  م���ة وت�ش���رف عليه���ا, ليت�شنَّ  عل���ى الطلب���ات املقدَّ

على املزايا املحتملة.

هة اإىل امل�شتخدمني, وهي  ة م�شاألة اأخرى ينبغي ت�شليط ال�شوء عليها يف الإر�شادات املوجَّ 23- وثمَّ
تاأكيد اأنَّه من غري املمكن تقدمي طلب اإعادة النظر لدى اجلهة امل�شرتية يف احلالت التي يكون فيها 
عقد ال�شرتاء قد دخل حيَّز النفاذ. ويعود �شبب هذا التقييد اإىل اأنَّ التدابري الت�شحيحية املجدية 
الت���ي ميكن للجهة امل�شرتية اأْن تتَّخذها بعد ذلك حمدودٌة بالنظر اإىل انتهاء �شالحياتها عند بدء 
ابقة لبدء  نف���اذ العقد. والغر�ض اأي�شًا من تقييد اخت�شا�ض اجلهة امل�شرتية بت�شوية املنازعات ال�شَّ
, كما اأنَّ ذلك ي�شع يف العتبار  نف���اذ العقد هو اجتناب ح�شولها على �شالحيات زائدة ع���ن احلدِّ
ق اإىل مرحلة اإدارة العقود يف القانون النموذجي. ويندرج العرتا�ض بعد مرحلة اإبرام  عدم التطرُّ
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العقد �شمن اخت�شا�ض هيئات املراجعة امل�شتقلَّة اأو الق�شائية, اأْي الهيئة امل�شتقلَّة اأو املحكمة. كما 
من املفرت�ض اأن ي�شاعد �شمان التقيُّد باأحكام الإ�شعار والتوقُّف املن�شو�ض عليها يف املادة 22 على 

احلدِّ من احتمال حدوث منازعات بعد بدء نفاذ العقد.

24- ويتع���نيَّ مراعاة العرف القانوين يف الدول���ة امل�شرتعة فيما يتعلَّق بنظام املراجعة اأمام هيئة 
فات الأجهزة  م�شتقلَّة مبوجب املادة 67. وتن����ضُّ بع�ض النُُّظم القانونية على العرتا�ض على ت�شرُّ
الإداري���ة و�شائر الكيانات العمومية اأو مراجعتها اأمام هيئة اإدارية اأعلى متار�ض ال�شلطة اأو الرقابة 
عل���ى اجلهاز اأو الكي���ان املعني. وُي�شتند اإىل حدٍّ كبري يف م�شاألة حتدي���د الهيئة اأو الهيئات التي لها 
نة اإىل ُبْنية الإدارة احلكومية  فات اأجهزة اأو كيان���ات معيَّ ي تل���ك الوظيفة فيما يخ�ضُّ ت�شرُّ اأْن ت���وؤدِّ
يف النُُّظ���م القانوني���ة التي تن�ضُّ على هذا النوع من املراجعة. ول تكون هيئة من هذا النوع م�شتقلَّة 
باملعنى الذي يقت�شيه القانون النموذجي. فمفهوم "ال�شتقاللية" يف �شياق الف�شل الثامن يعني اأنَّ 
يا�شية.  تلك الهيئة م�شتقلَّة عن اجلهة امل�شرتية ل عن احلكومة ككل واأنَّها حمميٌة من ال�شغوط ال�شِّ
ابقة,  ولالأ�شب���اب ذاتها التي تنطبق على املراجعة الإدارية من �شلطة اأعلى, الواردة يف الفقرة ال�شَّ
ف���اإنَّ الهيئة الإدارية الت���ي يكون لها الخت�شا�ض, مبوجب القانون النموذجي ب�شيغته امل�شرَتعة يف 
نة تتَّخذها اجلهة امل�شرتي���ة اأو اإجراءات تتَّبعها هذه  الدول���ة, باملوافقة على تداب���ري اأو قرارات معيَّ
اجلهة, اأو باإ�شداء امل�شورة اإىل اجلهة امل�شرتية ب�شاأن الإجراءات, ل تفي ب�شروط ال�شتقاللية. ومن 
, قد يتعنيَّ على الدول اأْن تنظر على وجه اخل�شو�ض فيما اإذا كان ينبغي اأْن ت�شمَّ الهيئة امل�شتقلَّة  َثمَّ
ة  خرباء خارجيني, يكونون م�شتقلني عن احلكومة, اأو اأن تكون موؤلَّفًة منهم. وهذه ال�شتقاللية مهمَّ
ي الفتقار اإىل ال�شتقاللي���ة يف اتِّخاذ القرارات يف  اأي�ش���ًا م���ن الناحية العملية, اإْذ يحتمل اأْن ي���وؤدِّ
ا يت�شبَّب يف تعطيل عملية ال�شرتاء  اإجراءات املراجعة اإىل مزيد من العرتا�ض اأمام املحكمة, ممَّ

طوياًل.

ع الدول امل�شرتعة عل���ى اأْن َتْكُفَل للهيئة امل�شتقلَّة, يف نطاق ُنُظمها الوطنية, اأق�شى  25- ل���ذا ُت�شجَّ
ف ع���ن ال�شلطتني التنفيذي���ة والت�شريعية,  ق���دٍر ممكن من ع���دم التَّبعي���ة وال�شتقاللية يف الت�شرُّ
يا�ش���ي و�شمان ال�شرامة يف القرارات التي ت�شدر ع���ن الهيئة امل�شتقلَّة.  تفادي���ًا لتاأثري النفوذ ال�شِّ
وه���ذه احلاج���ة اإىل اآلي���ة م�شتقلَّ���ة تكت�شي مزي���دًا م���ن الأهمية يف النُُّظ���م التي من غ���ري الواقعي 
فاته���ا وقراراته���ا بن زاه���ة وفعالية  ���ع فيه���ا م���ن اجله���ة امل�شرتية اإع���ادة النظ���ر يف ت�شرُّ  اأْن ُيتوقَّ

على الدوام.

26- ويتع���نيَّ عل���ى الدول امل�شرتعة التي ت���ودُّ اإقامة اآلية مراجعة م�شتقلَّة حتدي���د الهيئة املنا�شبة 
ة املراجعة, �شواء اأكانت هيئًة موجودًة اأو هيئًة جديدًة تن�شئها الدولة امل�شرتعة.  التي تناط بها مهمَّ
ويج���وز اأْن تك���ون الهيئة, مثاًل, عبارة عن هيئة متار�ض الإ�شراف واملراقبة ال�شاملني على ال�شرتاء 
ة ل ينح�شر اخت�شا�شها يف اأمور ال�ش���رتاء )مثل الهيئة التي متار�ض  يف الدول���ة, اأو هيئ���ة خمت�شَّ
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املراقب���ة والرقابة املاليتني على عمليات احلكومة والإدارة العمومية )على األَّ يكون نطاق املراجعة 
منح�ش���رًا يف املراقبة والرقابة املاليتني((, اأو هيئة اإدارية خا�شة ينح�شر اخت�شا�شها يف ت�شوية 

املنازعات يف اأمور ال�شرتاء.

27- وتلزم اأي�شًا اإر�شادات ب�شاأن اإجراءات عمل الهيئة امل�شتقلَّة, كما ُيناَق�ض مبزيٍد من التف�شيل 
ية وجل�شات ال�شتماع,  يف التعليـــق علـــى املادة 67. وينبغي اإيالء اأهمية خا�شة مل�شاأل���ة الأدلَّة وال�شرِّ
ل�شم���ان اأْن تكون كلُّ الأط���راف يف الإجراءات على عل���ٍم تامٍّ بحقوقها وواجباته���ا يف هذا ال�شاأن, 
�شاق يف جميع الإج���راءات واإتاح���ة اإمكانية ال�شتئناف بكف���اءة وفعالية فيما  وكذل���ك ل�شم���ان التِّ
لي  يتعلَّ���ق بالقرارات التي تتَّخذه���ا الهيئة امل�شتقلَّة. واأخريًا, قد يكون م���ن امل�شت�شوب ال�شماح ملمثِّ
املجتم���ع امل���دين اأو جهات اأخرى مبراقب���ة اإجراءات العرتا�ض. ومن ال�ش���روري, اإذا اأمكن ذلك, 
الن����ضُّ فيم���ا ي�شدر عن جه���از ال�شرتاء العمومي اأو هيئ���ة اأخرى من لوائ���ح اأو قواعد واإر�شادات 
ب�ش���اأن ال�ش���رتاء, ما مل تكن قوانني اأخرى ت�شمح بذلك فعاًل, على اآلي���ة لهذا الغر�ض وفقًا للعرف 
وؤ املعلوم���ات واردًا, فاإنَّ  ���ة. وملا كان احتم���ال جت���زُّ القان���وين ال�ش���اري يف الدول���ة امل�شرتع���ة املعنيَّ
ال���دور املنوط بجهاز ال�ش���رتاء العمومي اأو هيئة اأخرى معنيَّة بال�شرتاء, ال���ذي ُيناَق�ض يف الق�شم 
ه  ل من هذا الدلي���ل, ذو اأهمية حيوية يف �شمان اأْن ُتوجِّ املعن���ون "الدعم املوؤ�س�ســـي" يف اجلزء الأوَّ
 الإر�ش���ادات الق���ارئ اإىل جميع م�ش���ادر املعلومات املنا�شب���ة. وهذه م�شائل تتج���اوز نطاق القانون

النموذجي والدليل.

���ة ت�شاوؤل جوهري ُيط���رح يف �شياق اإجراءات العرتا�ض عمومًا, وه���و ما اإذا كان ينبغي  28- وثمَّ
تعلي���ق اإج���راءات ال�شرتاء عندم���ا يودع طل���ب اعرتا�ض. فلئن كان���ت املادة 65 حتظ���ر بدء نفاذ 
عق���د ال�شرتاء اإىل ح���ني البتِّ يف الطلب, فاإنَّ تعلي���ق اإجراءات ال�شرتاء قد يك���ون �شرورّيًا اأي�شًا 
د اأو املقاِول �شاحب طلب اإع���ادة النظر اأو املراجعة,  يف احل���الت الت���ي قد ل يكون فيها اأمام امل���ورِّ
ت واحل�شول عليه. فمفهوم تعليق  لول ذل���ك التعليق, ما يكفي من الوقت للتما�ض النت�شاف املوؤقَّ
ن من اإيقاف  اإج���راءات ال�شرتاء اأو�شع نطاق���ًا من احلظر املن�شو�ض عليه يف امل���ادة 65, لأنَّه ميكِّ
ن اللجوء اإىل التعليق اأي�شًا من زيادة اإمكانية  جميع التدابري املتَّخذة يف اإطار تلك الإجراءات. وميكِّ
ع على ت�شوية  ا ُي�شجِّ ل الق�شائي, ممَّ ت�شوي���ة الطلبات على م�شتوى اأدنى ل ي�شل اإىل م�شت���وى التدخُّ
املنازعات بطريقة اأكرث اقت�شادًا وكفاءة. لذا ُيطلب من اجلهة امل�شرتية عندما تدر�ض طلبًا ب�شاأن 
اإع���ادة النظر يف ق���رار اأو تدبري اتَّخذته ومن الهيئة امل�شتقلَّة عندما تنظر يف طلب ب�شاأن املراجعة, 

را ما اإذا كان يتعنيَّ تعليق اإجراءات ال�شرتاء اأو عدم تعليقها. اأْن تقرِّ

29- وفيم���ا يتعلَّق بالقرار ال���ذي تتَّخذه اجلهة امل�شرتية يف طلٍب ما ب�ش���اأن اإعادة النظر, و�شعت 
اللجن���ة يف العتب���ار كون التعلي���ق الآيل لإج���راءات ال�شرتاء �شيك���ون حالًّ �شع���ب التطبيق وقليل 
ر اإجراءات  دين اأو املقاولني لتقدمي طلب���ات كيدية قد توؤخِّ ���ه قد يفتح املجال اأمام املورِّ املرون���ة, واأنَّ
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دين اأو املقاولني  ال�ش���رتاء دومنا داٍع وتلح���ق �شررًا ج�شيمًا بها. وق���د ت�شمح هذه الإمكاني���ة للمورِّ
, حتى ع���ن غري ق�شد, يف �شالح  مبمار�ش���ة ال�شغ���ط على اجلهة امل�شرتي���ة لتِّخاذ تدبري قد ي�شبُّ
لبية الأخ���رى التي قد ترتتَّب على  د اأو املق���اِول املعني على نحٍو غري لئق. وم���ن اجلوانب ال�شَّ امل���ورِّ
ي اإىل تعطيل عملية  ا ي���وؤدِّ التعلي���ق الآيل لإج���راءات ال�شرتاء زيادُة اآلي���ات العرتا�ض عمومًا, ممَّ

ال�شرتاء وتاأخريها.

30- ولذل���ك, مُتن���ح اجلهة امل�شرتي���ة مبوجب امل���ادة 66 ال�شالحي���ة التقديرية للب���تِّ يف تعليق 
اإج���راءات ال�ش���رتاء م���ن عدم���ه. وتتَّخذ اجلهة امل�شرتي���ة قرارها ب�ش���اأن التعليق يف �ش���وء طبيعة 
العرتا����ض وتوقيته على ال�شواء, وا�شتن���ادًا اأي�شًا اإىل وقائع وظروف عملية ال�شرتاء املعنيَّة. فعلى 
م يف بداية الإجراءات,  �شبيل املثال, قد ل يكون لالعرتا�ض على بع�ض �شروط اللتما�ض, اإذا ما ُقدِّ
تاأث���ري م���ن النوع الذي يتطلَّب التعلي���ق, حتى واإْن دعت احلاجة يف نهاية املط���اف اإىل اتِّخاذ بع�ض 
ر اللجوء اإىل التعليق  تداب���ري الت�شحيح الطفي���ف؛ يف حني اأنَّ العرتا�ض على �شروط اأخرى قد يربِّ
خ���اذ تدابري ت�شحيحي���ة اإىل تفادي ال�شتم���رار يف عدم المتثال  ي اتِّ اإذا كان م���ن املمك���ن اأْن يوؤدِّ
ع���ن طريق اإ�شاعة الوقت واملال على الأرجح؛ وعلى الط���رف النقي�ض, قد يتطلَّب العرتا�ض على 
خ���اذ نوع خمتلف متامًا من  تل���ك ال�ش���روط قبل ب�شعة اأيام من املوع���د النهائي لتقدمي العرو�ض اتِّ
د اأو املقاِول املعني عبء  ���ح عندئذ اأْن يكون التعلي���ق منا�شبًا. ويقع على امل���ورِّ التداب���ري, ومن املرجَّ
د  اإثب���ات ال�شبب الداعي اإىل قبول التعليق, واإْن كان من اجلدير باملالحظة يف هذا ال�شدد اأنَّ املورِّ
جل الكامل لإجراءات ال�شرتاء, وقد ل يكون مبقدوره  اأو املق���اِول قد ل يكون بال�شرورة حائ���زًا لل�شِّ

�شوى تقدمي ملحة عامة عن امل�شائل ذات ال�شلة.

ه���ج �شالحي���ًة تقديريًة كب���ريًة للجهة امل�شرتي���ة التي يك���ون قرارها مو�شع  31- ومين���ح ه���ذا النَّ
اعرتا�ض. ولعلَّ الدول امل�شرتعة حتر�ُض على التقليل اإىل اأدنى حدٍّ من خطر ال�شطط يف ا�شتخدام 
هذه ال�شالحية التقديرية. وهنالك نهج بديل يتمثَّل يف �شبط ممار�شة اجلهة امل�شرتية ل�شالحيتها 
التقديري���ة يف الب���تِّ يف م�شاأل���ة تعليق اإجراءات ال�ش���رتاء اأو عدم تعليقها, وقد يك���ون من الأن�شب 
باع���ه عندما يحتم���ل األَّ يكون لدى اجلهة امل�شرتية اخلربُة الالزم���ُة يف اإجراءات العرتا�ض, اأو  اتِّ
���ة, اأو عندما يكون من  عندم���ا تتَّخذ هيئ���ات اأخرى الق���رارات املتعلقة باإجراءات ال�ش���رتاء املعنيَّ
ة على تقدمي اأيِّ اعرتا�ض اإىل  امل�شت�ش���وب امل�شاعدة على الإ�شراع بت�شوية املنازعات بالت�شجيع بقوَّ

ل, اأمكن النظر يف ت�شديد التنظيم الرقابي. هج املف�شَّ ًل. فاإذا كان هذا هو النَّ اجلهة امل�شرتية اأوَّ

دة  ���ا اأحكام التعليق يف اإطار طلبات املراجعة التي ُتعر����ض على الهيئة امل�شتقلَّة فهي حمدَّ 32- اأمَّ
اله���دف اأكرث من الأحكام الأخ���رى لأنَّ هناك حالتني يجب فيهما تعليق اإجراءات ال�شرتاء )ما مل 
ر الهيئة امل�شتقلَّة اأنَّ اعتبارات امل�شلحة العامة العاجلة تقت�شي املُ�شي ُقُدمًا يف اإجراءات عقد  تق���رِّ
ل احلالتان  ح يف الإر�شادات املتعلقة باملادة 67(. وت�شكِّ ال�ش���رتاء اأو التفاق الإطاري, كما هو مو�شَّ
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ي الطلب  املذكورتان خطرًا ج�شيمًا على الن زاهة يف عمليات ال�شرتاء؛ وتن�شاأ احلالة الأوىل عند تلقِّ
ح اأْن يك���ون متعلِّقًا يف هذه احلال���ة ب�شروط واأحكام  قب���ل املوع���د النهائي لتق���دمي العرو�ض )ويرجَّ
ا احلالة  د اأو مقاِول يف اإجراءات التاأهيل الأوَّيل اأو الختيار الأوَّيل(. اأمَّ ال�شرتاء, اأو با�شتبعاد مورِّ
الثاني���ة فتن�ش���اأ عندما ل ُتطبَّق فرتة توقُّف وَي���ِرُد العرتا�ض بعد املوعد النهائ���ي لتقدمي العرو�ض 
)حيث قد يتيح التعليُق احليلولة دون ما قد يقع من �شطط يف اإر�شاء العقد(. وال�شبب يف ا�شرتاط 
دي���ن اأو مقاولني اآخرين اأو اجلهة امل�شرتية يف عدم  التعلي���ق هو �شرورة احليلولة دون ا�شتمرار مورِّ
المتثال عن طريق اإ�شاعة الوقت واملال على الأرجح. ويف ظروف اأخرى, يكون التعليق ا�شتن�شابّيًا 

كما هو احلال يف طلبات اإعادة النظر املذكورة اأعاله.

33- واأّيًا كان احلل املعتمد, فاإنَّ اللوائح اأو القواعد اأو الإر�شادات املتعلقة بال�شرتاء التي ت�شدر 
ح اعتبارات ال�شيا�شة العامة ذات اأهمية اأ�شا�شية  عن جهاز ال�شرتاء العمومي اأو هيئة اأخرى وتو�شِّ

دة فيما يخ�ضُّ م�شاألة التعليق. يف �شمان اتِّخاذ قرارات جيِّ

34- وفيم���ا يتعلَّ���ق بتقدمي الطلب���ات اإىل املحكم���ة, ين�ضُّ الكثري م���ن النُُّظم القانوني���ة الوطنية 
ا اإ�شافًة اإىل  فات الأجه���زة الإدارية والكيانات العمومي���ة, اإمَّ عل���ى اإجراء مراجع���ة ق�شائية لت�شرُّ
نة اأعاله, اأو بدياًل لها. ويف بع�ض النُُّظم القانونية, حيث ين�ضُّ القانون  وظيفة الهيئة امل�شتقلَّة املبيَّ
عل���ى املراجعة الإدارية والق�شائية مع���ًا, ل ميكن اللجوء اإىل املراجعة الق�شائي���ة اإلَّ بعد ا�شتنفاد 
اإمكاني���ات العرتا����ض الأخ���رى؛ وُيتاح يف ُنُظ���م اأخرى خي���ارا العرتا�ض اأو املراجع���ة. وقد يكون 
ة باإجراءات  ة قواعد ت�شرت�شد بها, ب�شاأن هذه الأمور, اجلهاُت املعنيَّ بالفعل لدى بع�ض الدول املعنيَّ
هج  ���ا فيما عدا ذلك, فلعلَّ الدولة تودُّ و�شع قواعد من ه���ذا القبيل والن�ض على النَّ العرتا����ض. اأمَّ
���ى يف القان���ون اأو لوائ���ح ال�شرتاء, بدعم م���ن قواعد واإر�ش���ادات اأخرى �ش���ادرة عن جهاز  املتوخَّ
م الإجراءات الق�شائية,  ا القانون النموذجي, ال���ذي ل ينظِّ ال�ش���رتاء العمومي اأو هيئ���ة اأخرى. اأمَّ
���ع على ال�شروع يف ���ه ل يتن���اول م�شاألة ت�شل�ش���ل الإجراءات هذه. وبالإ�شاف���ة اإىل ذلك, ل ُي�شجَّ  فاإنَّ

اإجراءات متوازية.

35- ول يتن���اول القان���ون النموذج���ي اأيَّ م�شائل متعلِّقة بالإج���راءات الق�شائية, مب���ا فيها �ُشُبل 
النت�ش���اف املتاحة, مثل منح تعوي�ش���ات عن اخل�شائر املرتقبة )من قبيل الك�شب الفائت( اأو منح 
ع  تة, مبوجب عقد �شبق اأْن اأُبِرَم وبداأ تنفي���ذه, يف جملة حالت اأخرى. ومع ذلك, ُت�شجِّ تداب���ري موؤقَّ
اللجنة على اأْن ُتتاح يف الإجراءات الق�شائية جميع �ُشُبل النت�شاف املتاحة يف الإجراءات املعرو�شة 

على الهيئة امل�شتقلَّة.

, يف اإطار العرتا�شات, يف خمالفات القواع���د والإجراءات اإلَّ مببادرة من  36- ول ميك���ن البتُّ
�ص اأعاله ملعاجلة  ن���ة يف امللخَّ دي���ن اأو املقاولني, ول���ذا ينبغي اإقامة اآليات الرقابة الأخرى املبيَّ املورِّ
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د اأو املقاِول اتِّخاذ اأيِّ اإج���راء, و)ب( امل�شائل العامة.  م���ا يل���ي: )اأ( عدم المتثال, اأْي رف�ض امل���ورِّ
دون اأو املقاولون يف اتِّخاذ اأيِّ تدابري لأ�شب���اب عديدة, منها ما يلي: حني تكون  وق���د ل يرغب امل���ورِّ
غ التكاليف  دي���ن اأو املقاول���ني اأنَّ اخل�شائر قد ل ت�ش���وِّ قيم���ة العق���د منخف�ش���ًة, قد يرى كب���ار املورِّ
���ه ل ِقبل لهم مبا يرتتَّب عل���ى اأيِّ اعرتا�ض من  دين اأو املقاولني اأنَّ ���دة؛ وق���د يرى �شغ���ار املورِّ املتكبَّ
دين اأو املقاول���ني عن العرتا�ض على ق���رارات تقديرية لأنَّ  وق���ٍت وتكلف���ٍة؛ وقد يعزف جمي���ع املورِّ
ي العرتا����ض اإىل املجازفة بعالقاته���م يف امل�شتقبل  ا يخ�ش���ون اأْن يوؤدِّ  احتم���ال الف�ش���ل اأكرب, ورمبَّ

باجلهة امل�شرتية.

باء-  التعليق على كلِّ مادة على حدة

املادة 64-  احلقُّ يف العرتا�ض وال�شتئناف

ف اأو قرار  1- الغر����ض م���ن هذه امل���ادة ه���و اإن�شاء احل���قِّ الأ�شا�ش���ي يف العرتا�ض عل���ى ت�ش���رُّ
�ش���ادر عن اجلهة امل�شرتي���ة يف اإطار اإجراءات ال�ش���رتاء املعنيَّة, واحلقِّ يف ا�شتئن���اف قرار ُيتَّخذ 
يف اإط���ار اإج���راءات العرتا����ض, وفاًء باأح���كام اتفاقي���ة الأمم املتح���دة ملكافحة الف�ش���اد )انظر 
ل من هذا الدليل( التي تق�شي هي نف�شه���ا بنظام من م�شتويني على   الفقـــرة )8( مـــن اجلـــزء الأوَّ

اكلة. هذه ال�شَّ

�ض  د اأو املق���اِول باأنَّه تعرَّ عاء املورِّ 2- وتن����ضُّ الفق���رة )1( على اأنَّ حقَّ العرتا����ض ي�شتنُد اإىل ادِّ
دين  خل�شارة اأو �شرر ب�شبب عدم المتثال لأحكام قانون ال�شرتاء. كما اأنَّ هذا احلقَّ مكفوٌل للمورِّ
ح يف  دي���ن اأو املقاول���ني املحتملني كما ه���و مو�شَّ واملقاول���ني وحده���م )ي�شم���ل هذا امل�شطل���ح املورِّ
دين واملقاول���ني امل�شتبعدين بع���د التاأهي���ل الأوَّيل اأو الختيار الأوَّيل(  التعليـــق علـــى املـــادة 2 كاملورِّ
ل لعامة اجلمهور. كما ل ي�شمل حقَّ العرتا�ض املن�شو�ض عليه يف القانون النموذجي املقاولني من 
الباط���ن. والق�ش���د من فر�ض هذه القيود هو كفالة الرتباط ب���ني طلبات العرتا�ض والقرارات اأو 
الأفعال التي ت�شدر عن اجلهة امل�شرتية يف عملية ا�شرتاء معيَّنة, وجتنُّب التعطيل الزائد عن احلدِّ 
لعملية ال�شرتاء ب�شبب اعرتا�شات ت�شتند اإىل م�شائل لها عالقة بال�شيا�شة العامة اأو باأمور نظرية, 
اأو اإىل خمالف���ات ب�شيط���ة, والق�ش���د منها كذلك تبي���ان اأنَّ اآلية العرتا�ض لي�ش���ت الآلية الرقابية 

الوحيدة املتاحة.

د اأو املقاِول على تقدمي اعرتا�ض؛ كما ل تتناول ال�شروط  3- ُثمَّ اإنَّ هذه املادة ل تتناول قدرة املورِّ
د اأو املق���اِول اأْن ي�شتوفيه���ا مبوجب القان���ون الوطني حتَّى يكون ق���ادرًا على  الت���ي يج���ب على امل���ورِّ
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العرتا�ض اأو على النت�شاف. اإْذ ينبغي ت�شوية هذه الأمور وغريها, مثل ما اإذا كان لأجهزة الدولة 
احلقُّ يف العرتا�ض, وفقًا للقواعد القانونية ذات ال�شلة يف الدولة امل�شرتعة.

4- وتتي���ح الفقرة )2( تقدمي طلبات العرتا�ض, مبوجب املادت���ني 66 و67, اإىل اجلهة امل�شرتية 
وهيئ���ة م�شتقلَّة على الت���وايل؛ وكذلك اإىل املحكم���ة. والدولة امل�شرتعة ملَزمة بذك���ر ا�شمْي الهيئة 
امل�شتقلَّ���ة واملحكم���ة عن���د اإدماج هذا احلك���م يف قانونها الوطن���ي. وينبغي مناق�ش���ة طبيعة الهيئة 
امل�شتقلَّ���ة فيما ي�شدر عن جهاز ال�شرتاء العموم���ي اأو هيئة اأخرى من لوائح اأو قواعد اأو اإر�شادات 
مة هذا الف�شل. وُيعر�ض  ب�ش���اأن ال�شرتاء, وميكن ال�شتفادة يف ذلك م���ن املناق�شة الواردة يف مقدِّ
ى مراجعًة ق�شائيًة يف كثري من الأحيان, على املحكمة مبوجب الخت�شا�ض  العرتا�ض, الذي ُي�شمَّ
والإج���راءات الق�شائي���ة املنطبقني, مراعاًة لك���ون هذه الإجراءات تندرج �شم���ن القانون الإداري 
العام يف الدولة املعنيَّة. كما ينبغي الإ�شارة كما يلزم يف القواعد اأو الإر�شادات ال�شادرة عن جهاز 
ع الدول  ال�ش���رتاء العمومي اأو هيئة اأخرى اإىل تلك الإجراءات وم�شادر املعلومات املنا�شبة. وُت�شجَّ
���ة بالنظر يف الطلبات  مة هذا الف�شل, عل���ى تخويل املحاكم املخت�شَّ امل�شرتع���ة, كم���ا َي���ِرُد يف مقدِّ
املتعلقة بال�ش���رتاء جميع �شالحيات الهيئة امل�شتقلَّة املذكورة يف املادة 67 )والتي َتِرُد مناق�شة لها 

يف التعليق على تلك املادة(.

5- وجتي���ز الفق���رة )3( الطع���ن يف الق���رارات املتَّخذة يف اإط���ار اإج���راءات العرتا�ض مبوجب 
املادتني 66 و67, على اأْن يتمَّ ذلك اأمام املحكمة فقط وبناًء على اإجراءاتها ذات ال�شلة. وَيِرُد هذا 
احلك���م بني معقوفتني لأنَّه قد ل يكون �شرورّيًا اإذا كان هن���اك قانون اآخر ين�ضُّ على هذه ال�شلطة 
فع���اًل. ولع���لَّ الدول امل�شرتعة ت���ودُّ الإ�شارة حتدي���دًا اإىل ال�شلطة املنا�شبة عن���د اإدماج هذا احلكم 
يف قانونه���ا الوطني, ودعمه���ا باإر�شادات �شمانًا لأْن يكون جمي���ع امل�شاركني يف اإجراءات ال�شرتاء 
لع���ني متام���ًا على اآلية ال�شتئناف ه���ذه. واإذا كانت ال�شلطة موجودًة يف م���كان اآخر, وجب على  مطَّ
جه���از ال�ش���رتاء العموم���ي اأو هيئة اأخرى اإتاح���ة اإر�شادات ب�ش���اأن تلك ال�شلط���ة مل�شتخدمي نظام 

ال�شرتاء.

6- ويج���وز للدول امل�شرتعة اأْن ت�شيف اأحكامًا, يف القان���ون اأو يف لوائح ال�شرتاء, تتناول ت�شل�ُشل 
الطلب���ات, اإذا رغبت يف ذلك. ويف هذا ال�شدد, لعلَّها تودُّ اأْن ت�شع التزاماتها الدولية يف العتبار, 
مب���ا يف ذل���ك التزاماتها مبوج���ب اتفاقية الأمم املتح���دة ملكافحة الف�شاد واتف���اق منظمة التجارة 
العاملي���ة املتعلق بال�ش���رتاء احلكومي )انظر الفقرة )8( من اجلـــزء الأوَّل من هذا الدليل(, وهي 
التزام���ات قد تتطلَّب منها �شمان فعالية ال�شتئناف اأمام هيئ���ة م�شتقلَّة واإف�شاح املجال للمراجعة 

الق�شائية للقرارات ال�شادرة عن اأيِّ هيئة مراجعة من غري املحاكم.

مة  7- وق���د يختلف الت�شل�ُش���ل باختالف الأع���راف القانونية لل���دول امل�شرتعة, كما َي���ِرُد يف مقدِّ
د اأو املق���اِول با�شتنفاد تدابري  ه���ذا الف�ش���ل. فبع�ض الدول تبدي مرون���ًة اأكرث بعدم اإلزامه���ا املورِّ
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اآلي���ة العرتا����ض لدى اجلهة امل�شرتية قبل تق���دمي طلب لدى الهيئة امل�شتقلَّ���ة اأو املحكمة. كما اأنَّها 
ر وغ���ري الرا�شي عن القرار ال�شادر ع���ن اجلهة امل�شرتية يف  د اأو املقاِول املت�شرِّ ق���د ت�شمح للم���ورِّ
عن يف ذلك القرار ل���دى الهيئة امل�شتقلَّ���ة اأو املحكمة. ويف حال تقدمي  اإج���راءات العرتا����ض, بالطَّ
عن يف قرار هذه الهيئة ل���دى اأيِّ �شلطة ا�شتئناف  الطل���ب مبا�ش���رًة اإىل الهيئة امل�شتقلَّة, يج���وز الطَّ
داخ���ل تل���ك الهيئة, اإذا كان ه���ذا اخليار مطروح���ًا, اأو ل���دى املحكمة. وقد ت�ش���رتط بع�ض الدول 
م���ع ذل���ك ا�شتنفاد بع����ض التدابري اأو جميعها قبل تق���دمي طلب اإىل املحكمة. وق���د ت�شرتط الدولة 
ًل,  ر تقدمي طلب ب�شاأن اإعادة النظر لدى اجلهة امل�شرتية اأوَّ د اأو املقاِول املت�شرِّ امل�شرتع���ة على املورِّ
عن يف اأيِّ قرار �شادر يف اإطار اإجراءات العرتا�ض تلك داخل الهيئة امل�شتقلَّة قبل تقدمي طلب  والطَّ
د واملقاول املت�شرر, ب���دل من ذلك, بعدم تقدمي  اإىل املحكم���ة. وق���د ت�شمح الدولة امل�شرتع���ة للمورِّ
الطل���ب اإىل اجلهة امل�شرتية و/اأو ت�شرتط اأن ي�شتنفد جميع الإجراءات املتاحة لدى الهيئة امل�شتقلَّة 

قبل تقدمي طلب اإىل املحكمة.

�ش���اق اأحكام  مة ه���ذا الف�ش���ل, اأْن َتْكُفَل اتِّ 8- وينبغ���ي لل���دول امل�شرتع���ة, كم���ا ُيالَح���ظ يف مقدِّ
ل���ة ب�شاأن  امل���ادة 64 م���ع هياكله���ا القانوني���ة والإداري���ة, وا�شتكمال ه���ذا الإطار باإر�ش���ادات مف�شَّ

اإعمالها.

املادة 65-   مفعول العرتا�ض

1- الغر����ض م���ن هذه املادة هو احليلول���ة دون بدء نفاذ عقد ا�شرتاء اأو اتف���اق اإطاري ما مل ُيبتَّ 
يف طل���ب العرتا�ض اأو ال�شتئناف, لأنَّ من �ش���اأن ذلك كفالة عدم اإبطال العرتا�ض اأو ال�شتئناف 
يغت عب���ارة "ل تتَّخذ اجلهة امل�شرتية اأيَّ خطوة  بجع���ل اإر�ش���اء العقد اأو التفاق اأمرًا واقعًا. وقد �شِ
ي اإىل بدء نفاذ عقد ا�شرتاء اأو اتفاق اإطاري" �شياغة ف�شفا�شة جتنُّبًا لالإيحاء  م���ن �شاأنه���ا اأْن توؤدِّ
ب���اأنَّ ه���ذا الأمر يقت�شر فقط على توقيع العقد اأو التفاق اأو اإر�شال اإ�شعار باإر�شاء العقد اأو التفاق 

مبوجب املادة 22.

, ُيحظر على اجلهة امل�شرتي���ة اأْن تتَّخذ اأيَّ خطوة يدخل عق���د ال�شرتاء )اأو التفاق  2- وم���ن َث���مَّ
يها طلبًا ب�شاأن اإع���ادة النظ���ر اأو اإ�شعارها بتقدمي طلب  ���ز النفاذ مبوجبها عن���د تلقِّ الإط���اري( حيِّ
اعرتا�ض اأو ا�شتئناف من جانب الهيئة امل�شتقلَّة اأو املحكمة. واحلظر املن�شو�ض عليه يف هذه املادة, 
دة, ي�شتمرُّ لفرتة ق�شرية بعد البتِّ  ي الإ�شعار يف غ�شون مهلة زمنية حم���دَّ وال���ذي ينطب���ق عند تلقِّ
يف طل���ب العرتا�ض اأو ال�شتئناف واإ�شعار امل�شاركني يف اإجراءات العرتا�ض بذلك, وفقًا ملا تن�ضُّ 
عن فيه  علي���ه الفق���رة )2(, وذلك بهدف اإتاحة الفر�شة اأمام اأيِّ طرف غ���ري را�ٍض عن القرار للطَّ
د تلك الفرتة بناًء على الأو�شاع املحلية؛ اإْذ ل ين�ضُّ  اأمام هيئة اأعلى. وعلى الدول امل�شرتعة اأْن حتدِّ
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القانون النموذجي على فرتة دنيا اأو ق�شوى. وقد يتعنيَّ على الدول امل�شرتعة, يف هذا ال�شدد, اأْن 
َتْكُفَل الأخذ باأق�شر فرتة م�شموح بها يف ُنُظمها جتنُّبًا لالإفراط يف تعطيل عملية ال�شرتاء. وينبغي 
جله���از ال�شرتاء العمومي اأو هيئة اأخرى كفالة اأن تكون هذه املهلة وغريها من املهل الزمنية ذات 
د ا�شتنادًا اإىل املواعيد النهائية لتق���دمي العرو�ض وفرتة التوقُّف امل�شار اإليها يف  ال�شل���ة, التي حُتدَّ

املادة 22, معروفًة ومفهومًة بو�شوح.

3- ول ت�شم���ل عبارة "امل�شارك���ني ]الآخرين[ يف اإجراءات العرتا����ض", الواردة يف الفقرة )2(, 
مون(  دين اأو املقاول���ني الذين يقدِّ م )اأو املورِّ د اأو املق���اِول الذي يق���دِّ �ش���وى اجلهة امل�شرتي���ة واملورِّ
اء  العرتا�ض )وعند القت�شاء, اأي �شلطة حكومية تاأثَّرت م�شاحلها اأو قد تتاأثَّر م�شاحلها من جرَّ
���ح مبزيد من التف�شيل يف  ه���ذا الطلب, مث���ل الهيئة امل�شوؤولة عن اإ�ش���دار املوافقة(, كما هو مو�شَّ
ل اجلهات املذكورة, بوجه عام, جمموعًة اأ�شغر من امل�شاركني  التعليـــق على املادة 68 اأدناه. وت�ش���كِّ
دين اأو املقاولني قد ي�شعون, مبوجب احلقِّ الذي  يف اإج���راءات ال�ش���رتاء, اإلَّ اأنَّ عددًا اأكرب من املورِّ
تكفل���ه املادة 68, اإىل الن�شمام اإىل اإجراءات العرتا�ض اأو اإىل تقدمي اعرتا�شات خا�شة بهم اإذا 

دوا تكبُّدهم خ�شائر اأو اأ�شرارًا ناجمة عن الأو�شاع ذاتها. اأكَّ

4- ولي����ض احلظر املن�شو����ض عليه مطلقًا. فقد تك���ون هناك اعتبارات عاجل���ة تتعلَّق بامل�شلحة 
العامة وتف�شي اإىل ال�شتنتاج باأنَّ من الأف�شل ال�شماح باملُ�شي ُقُدمًا يف اإجراءات ال�شرتاء وباإدخال 
ز النفاذ, حتى قبل البتِّ يف العرتا�ض. ولذا يجوز اأْن ت�شدر  عقد ال�شرتاء اأو التفاق الإطاري حيِّ
هيئ���ة م�شتقلَّة اأمرًا ي�شمح للجهة امل�شرتية باملُ�شي ُقُدمًا يف اتِّخاذ خطوات من �شاأنها اإدخال العقد 
ز النفاذ. وتتيح الفق���رة )3( )ب( للدول امل�شرتعة خيار الن�ضِّ على جواز  اأو التف���اق الإطاري حيِّ
يها طلبًا من اجلهة امل�شرتية. وقد َي�شلح هذا  خ���اذ الهيئة امل�شتقلَّة قرارًا يف هذه امل�شاألة دون تلقِّ اتِّ
ه ق���د ل ي�شلح متامًا لدول اأخرى.  اخلي���ار يف النُُّظ���م القائمة على اأ�شا�ض التحقيق ل املُغارمة, لكنَّ
وق���د يتعنيَّ على الدول اأي�شًا, عند �شياغة نظام داخلي واإر�ش���ادات لعمل الهيئة امل�شتقلَّة, اأْن َتْكُفَل 
وج���ود قواعد واإج���راءات وا�شحة ب�شاأن العنا�ش���ر واأدلَّة الإثبات التي يتعنيَّ عل���ى اجلهة امل�شرتية 
�شوقها ب�شاأن اعتب���ارات امل�شلحة العامة العاجلة عند تقدميها ذلك الطلب, وكيفية تقدمي طلبات 
ال�شماح مبوا�شلة عملية ال�شرتاء )مبا يف ذلك ما اإذا كان ينبغي للجهة امل�شرتية تقدمي الطلب من 

جانب واحد اأْم باتفاق الطرفني(.

5- وينبغ���ي حتقي���ق الت���وازن ب���ني احلاج���ة اإىل ت�شوية منازع���ات ال�ش���رتاء يف حينه���ا وفعالية 
اآلية العرتا����ض م���ن جه���ة, ومراع���اة اعتب���ارات امل�شلح���ة العام���ة العاجل���ة م���ن جه���ة اأخرى. 
وله���ذه امل�شاأل���ة اأهمي���ة بالغ���ة يف الوليات الق�شائي���ة التي ل تتيح فيه���ا ُنُظم املحاك���م القائمة يف 
يغت  ت اأو اإجراءات م�شتعجل���ة. وقد �شِ الدول���ة امل�شرتعة النت�ش���اف الزجري اأو النت�ش���اف املوؤقَّ
الفق���رة )3( )ب( على نحٍو َيْكُفُل اإمكانية العرتا�ض على اأيِّ ق���رار ي�شمح باملُ�شي ُقُدمًا يف اإبرام 
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عقد ال�شرتاء اأو التفاق الإطاري يف ظلِّ هذه الظروف )من خالل تطبيق احلقوق العامة املكفولة 
مبوج���ب امل���ادة 64(. ويف املقابل, ينبغي اإف�شاح الفر�شة اأمام اجله���ة امل�شرتية اأي�شًا لتقدمي طلب 
���ة تلتم�ض في���ه متكينها من املُ�شي ُقُدم���ًا يف اإبرام عقد ال�ش���رتاء اأو التفاق  اإىل املحكم���ة املخت�شَّ
ر فيها الهيئة امل�شتقلَّة  الإطاري على اأ�شا�ض اعتبارات امل�شلحة العامة العاجلة يف احلالت التي تقرِّ

عدم ال�شماح ببدء نفاذ عقد ال�شرتاء اأو التفاق الإطاري.

���ن الفق���رة )3( )ب( �شرط���ًا هاّم���ًا به���ذا ال�ش���اأن, وهو كفال���ة توجيه اإ�شع���ار فوري  6- وتت�شمَّ
بالق���رار الذي اتَّخذته الهيئة امل�شتقلَّ���ة اإىل جميع امل�شاركني املعنيني, مبا يف ذلك اجلهة امل�شرتية. 
ول تقت�ش���ر الأح���كام الواردة يف هذا ال�شياق على الإ�ش���ارة اإىل امل�شاركني يف اإجراءات العرتا�ض 
كم���ا هو احلال يف الفقرة )2( )انظر الفقرة )3( اأعاله(, بل ت�شري اأي�شًا اإىل جميع امل�شاركني يف 
اإجراءات ال�شرتاء لأنَّ م�شالح هوؤلء تتاأثَّر بالقرار املذكور. وتق�شي الأحكام اأي�شًا بالإف�شاح عن 
الق���رار وع���ن دواعي اتِّخاذه, وهو اأم���ر ذو اأهمية جوهرية يف اإتاحة املجال اأم���ام اتِّخاذ اأيِّ اإجراء 
م مبقت�شى الفقرة )3(, عن يف القرار املعني مثاًل(. ونظرًا لطبيعة الطلبات التي ُتقدَّ  لحق )كالطَّ
ية التي تن�ضُّ املادة 69 على تقييد اإف�شائها للجمهور.  قد يكون من ال�شروري حماية املعلومات ال�شرِّ
لك���نَّ ذل���ك ل يعفي الهيئ���ة امل�شتقلَّة م���ن واجب اإب���الغ جميع اجله���ات املعنيَّة )املذك���ورة يف تلك 
ية بالقدر  الأح���كام( بقرارها وبالأ�شباب الداعي���ة اإىل اتِّخاذه؛ وُت�شتثنى من ذلك اأيُّ معلومات �شرِّ

الذي يقت�شيه القانون وبالطريقة التي يفر�شها.

املادة 66-  تقدمي طلب ب�شاأن اإعادة النظر لدى اجلهة امل�شرتية

د اأو مقاِول يرغب يف العرتا����ض على قرار اأو تدبري  1- تن����ضُّ امل���ادة 66 على اأنَّه يج���وز لأيِّ مورِّ
ًل اإىل تق���دمي طلب اإليها ب�شاأن اإعادة النظر يف ذلك القرار اأو  اتَّخذت���ه اجلهة امل�شرتية اأْن يبادر اأوَّ
التدب���ري. وُيَعدُّ هذا الطلب اختيارّيًا لأنَّ فعاليته تختل���ف باختالف طبيعة العرتا�ض املعني ومدى 
ا�شتعداد اجلهة امل�شرتية لإعادة النظر يف اخلطوات التي اتَّخذتها يف عملية ال�شرتاء. ولعلَّ الدول 
امل�شرتعة ترى اأنَّ من امل�شت�شوب الت�شجيع على الإ�شراع بت�شوية املنازعات بالت�شجيع على ا�شتخدام 
ز اأي�شًا الكفاءة واإقامة  اآلية العرتا�ض الختيارية املن�شو�ض عليها يف هذه املادة, لأنَّ ذلك قد يعزِّ

دين واملقاولني. عالقات ت�شتمرُّ لأمد طويل بني اجلهة امل�شرتية واملورِّ

2- وينبغ����ي مقارنة الإجراء املن�شو�ض عليه يف هذه امل����ادة باإجراءات ال�شتي�شاح كما هو مبنيَّ يف 
مة هذا الف�شل. ومب����ا اأنَّ طلب اإعادة النظر اإجراٌء ر�شمي,  التعليــــق علــــى املــــادة 22 وكما َيِرُد يف مقدِّ
د نط����اق الطلب بو�شوح من����ذ البداية �شاأن����ه يف ذلك �شاأن امل�شائ����ل التي يثريها  فم����ن امله����م اأْن ُيحدَّ
)لكفال����ة النظر فيها بفعالي����ة وكذلك لجتناب اإثارة م�شائل اأخرى اأثن����اء تنفيذ الإجراءات(. لذلك 
ن القانون النموذجي قواعد ب�شاأن اأدلَّة الإثبات, ومن َثمَّ يتعنيَّ  م الطلب كتابًة. ول يت�شمَّ يجب اأْن ُيقدَّ
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على �شاحب الطلب تقدمي اأكرث حججه اإقناعًا لكي يثبت اأنَّ اإعادة النظر اأو اتِّخاذ اإجراء ت�شحيحي 
ق يف اللوائح  هو الإجراء املنا�شب, لكنَّ كيفية القيام بذلك تتباين من حالة اإىل اأخرى. وينبغي التطرُّ
هج  والقواع����د الإجرائية, وفقًا مل����ا ورد اأعاله, اإىل عملية جمع الأدلَّة عند القت�ش����اء. وقد يتنافى النَّ
����ة الإثبات يف وقت لح����ق, مع الغر�ض من  م اأدلَّ الع����ام, ال����ذي يتيح تقدمي بيان بالطل����ب على اأْن ُتقدَّ
ا�ش����رتاط اتِّخاذ اجلهة امل�شرتي����ة اإجراءات فورية ب�شاأن الطلب )املن�شو�����ض عليه يف الفقرة )3((؛ 

ومن َثمَّ ينبغي الت�شجيع يف هذه القواعد واللوائح على الإ�شراع بتقدمي جميع الأدلَّة املتاحة.

ا الغر�ض من حتديد مهلتني زمنيتني يف الفقرة )2( فهو, على العموم, كفالة تقدمي طلبات  3- اأمَّ
التظلُّ���م على الفور تفادي���ًا لأيِّ تاأخري اأو تعطيل ل داعي لهما لإج���راءات ال�شرتاء, وتفاديًا كذلك 
ا  لإلغاء تدابري اأو قرارات يف مرحلة لحقة. وتتناول هذه املادة عمومًا نوعني من العرتا�شات. فاأمَّ
ل فه���و العرتا�شات على �ش���روط اللتما�ض اأو التاأهي���ل الأوَّيل اأو الختيار الأوَّيل, وعلى  الن���وع الأوَّ
الق���رارات اأو التدابري الت���ي اتَّخذتها اجلهة امل�شرتية يف �شياق اإجراءات التاأهيل الأوَّيل اأو الختيار 
الأوَّيل, وه���ي اعرتا�شات يجب تقدميها يف موعد ي�شب���ق انق�شاء املوعد النهائي لتقدمي العرو�ض. 
وت�شم���ل عب���ارة "�شروط اللتما����ض اأو التاأهي���ل الأوَّيل اأو الختيار الأوَّيل", يف ه���ذا ال�شياق, جميع 
د لتقدمي العرو�ض,  امل�شائ���ل النا�شئ���ة عن اإج���راءات ال�شرتاء قبل انق�ش���اء املوعد النهائي املح���دَّ
لة بني اللتما�ض  ومنه���ا مثاًل م�شاألة اختيار طريقة ال�ش���رتاء اأو طريقة اللتما�ض حيث ُتتاح املفا�شَ
املفت���وح واللتما�ض املبا�ش���ر, وم�شاألة تقييد امل�شاركة يف اإجراءات ال�ش���رتاء وفقًا للمادة 8. وبهذا 
م���ة وتقييمها. وقد ُو�شع���ت عبارة "يف  فه���ي ل ت�شمل امل�شائ���ل النا�شئة عن فح����ض العرو�ض املقدَّ
موع���د ي�شب���ق" املوع���د النهائي لتقدمي العرو����ض ب�شيغ���ة ف�شفا�شة لتمكني ال���دول امل�شرتعة من 
دٍة  الن����ضِّ يف اللوائ���ح املنطبق���ة على موعٍد نهائ���ي لتقدمي العرو����ض يف غ�شون مهل���ٍة زمنيٍة حمدَّ
وق�ش���رية قب���ل املوعد النهائي لتقدمي العرو�ض )وقد تدعو احلاج���ة اإىل فرتات خمتلفة باختالف 
ة املنا�شبة  ة املنا�شبة للمناق�شات الإلكرتونية اأق�شَر من املدَّ طرائق ال�شرتاء. فع���ادًة ما تكون املدَّ
هج هو احتمال  باع ه���ذا النَّ لطرائ���ق ال�شرتاء الت���ي تنطوي على حوار اأو تفاو����ض(. وال�شبب يف اتِّ
ا  ن�ش���وء احلاجة اإىل احليلولة دون تق���دمي اعرتا�شات فيها تعطيل �شديد ل�ش���ري الإجراءات )ورمبَّ
د  اعرتا�ش���ات كيدية( قب���ل انق�شاء املوعد النهائ���ي لتقدمي العرو�ض مبا�شرًة. كم���ا يجوز اأْن حتدِّ
الدول امل�شرتعة مواعيد نهائية على اأ�شا�ض علمها باأنَّ اإجراءات ال�شرتاء ت�شتغرق وقتًا طوياًل جّدًا 
)وذلك يف اإطار ا�شتيفاء ال�شرط العام الذي يق�شي بتقدمي طلبات العرتا�ض قبل انق�شاء املوعد 
النهائ���ي لتقدمي العرو����ض(, حتَّى َتْكُفَل تقدمي طلب���ات العرتا�ض, يف اأقرب وق���ت ممكن عملّيًا, 
عل���ى �شروط اللتما�ض اأو التاأهيل الأوَّيل اأو الختي���ار الأوَّيل اأو على القرارات التي اتَّخذتها اجلهة 

امل�شرتية يف �شياق اإجراءات التاأهيل الأوَّيل اأو الختيار الأوَّيل.

���ا الن���وع الثاين من العرتا�شات فغالبًا م���ا يتعلَّق باأحد جوانب عملي���ة الإر�شاء اأو الإر�شاء  4- اأمَّ
املقرَتح لعقد ال�شرتاء )اأو التفاق الإطاري(. والهدف الرئي�شي يف هذه احلالة هو كفالة البتِّ يف 
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العرتا�ض قبل اأن تظهر تعقيدات اإ�شافية ب�شبب بدء نفاذ العقد )اأو بدء اإعمال التفاق الإطاري(. 
مة وتقييمها, وهي مرحلة من مراحل عملية  وعادًة ما تن�شاأ هذه امل�شائل عند فح�ض العرو�ض املقدَّ
ه���ا ل ت�شمل التاأهيل الأوَّيل(.  دين اأو املقاولني )لكنَّ ال�ش���رتاء قد ت�شم���ل اأي�شًا تقييم موؤهالت املورِّ
ويح���ني املوع���د النهائي لتقدمي ه���ذا النوع من العرتا�ش���ات عند انق�شاء ف���رتة التوقُّف, يف حال 
تطبيقها, اأو عند بدء نفاذ عقد ال�شرتاء )اأو التفاق الإطاري(, ح�شب مقت�شى احلال. وُي�شار يف 
الن����ضِّ اإىل بدء نف���اذ عقد ال�شرتاء )اأو التفاق الإطاري( ل اإىل اإر�ش���ال اإ�شعار بالقبول, مراعاًة 
للحالت التي يقت�شي بدء نفاذ عقد ال�شرتاء )اأو التفاق الإطاري( فيها توقيع عقد ا�شرتاء كتابي 
اأو احل�ش���ول على املوافقة م���ن هيئة اأخرى )وهي احتمالت تن�ضُّ عليه���ا املادة 22 ومواد القانون 

النموذجي التي تبنيِّ حمتويات وثائق اللتما�ض(.

5- ول ت�ش���ري ه���ذه الأح���كام اإىل اخت�شا����ض اجله���ة امل�شرتي���ة بالنظ���ر يف العرتا�ش���ات عل���ى 
ق���رارات اإلغ���اء ال�ش���رتاء. وم���ع اأنَّ ق���رار اإلغ���اء ال�ش���رتاء ل يختل���ف مبدئّيًا ع���ن اأيِّ ق���رار اآخر 
يغ القان���ون النموذجي عل���ى اأ�شا�ض اأنَّ طبيع���ة امل�شائل  ُيتَّخ���ذ يف اإط���ار عملي���ة ال�شرتاء, فق���د �شِ
���ا الهيئ���ة امل�شتقلَّ���ة, يف حال اإ�شن���اد الدولة  ���ة جتع���ل م���ن الأن�ش���ب اأْن تتوىلَّ النظ���ر فيها اإمَّ املعنيَّ
امل�شرتع���ة له���ذه الهيئ���ة �شالحي���ة مراجع���ة اأيِّ اعرتا�ش���ات تتعلَّ���ق بعملي���ات ا�ش���رتاء ملغ���اة, 
ت�شاع���د  الت���ي  العتب���ارات  ب�ش���اأن  املـــادة 67  علـــى  التعليـــق  انظر اأي�ش���ًا  وحده���ا.  املحاك���م  اأو 
 الدول���ة امل�شرتع���ة عل���ى الب���تِّ يف م�شاأل���ة اإ�شناد ه���ذه ال�شالحي���ة اإىل الهيئ���ة امل�شتقلَّ���ة اأو عدم 

اإ�شنادها.

د, ل يكون للجهة امل�شرتية اخت�شا�ٌض النظر  6- ويف حال تقدمي الطلب بعد انق�شاء الوقت املحدَّ
في���ه وينبغي لها رف�شه مبوجب الفقرة )3( )اأ( من ه���ذه املادة. وعند تطبيق فرتة توقُّف ووجوب 
احل�ش���ول على موافقة هيئة اأخرى لبدء نفاذ عق���د ال�شرتاء )اأو التفاق الإطاري(, ي�شبح معنى 
���ف لكن قبل منح املوافقة هو اعرتا�ض  م بعد انق�شاء فرتة التوقُّ ه���ذه الأح���كام اأنَّ العرتا�ض املقدَّ

م بعد فوات الأوان. مقدَّ

7- ومعنى التفاُعل بني املادتني 66 و65 اأنَّه ل يجوز, عند تقدمي طلب ب�شاأن اإعادة النظر, اإر�شاء 
عق���د ا�ش���رتاء )اأو اإب���رام اتفاق اإطاري( م���ا مل توافق الهيئ���ة امل�شتقلَّة, مبوج���ب الفقرة )3( من 
املادة 65, اأو املحكمة, على طلب اجلهة امل�شرتية بالإعفاء من احلظر املن�شو�ض عليه يف املادة 65 

لعتبارات امل�شلحة العامة العاجلة.

ًل, اأْن تن�ش���ر اإ�شعارًا  ة خطوات. فيج���ب, اأوَّ خ���اذ عدَّ 8- وُتل���ِزم الفق���رة )3( اجله���َة امل�شرتية باتِّ
ف  ���ا يتوقَّ دة لتنفيذ ه���ذه اخلطوة؛ واإمنَّ بالطل���ب ف���ور ا�شتالم���ه. ولي����ض هناك مهل���ة زمنية حم���دَّ
حتدي���د الوق���ت املنا�شب عل���ى طريقة الن�شر. فف���ي ال�شياق الإلك���رتوين, على �شبي���ل املثال, يكون 
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بكي الذي �شب���ق اأْن ُن�شر فيه اإ�شع���ار ال�شرتاء الأوَّيل.  مو�ش���ع الن�ش���ر الأكرث فعالية هو املوق���ع ال�شَّ
ني بالأم���ر, مبن فيه���م امل�شاركون  والغر����ض م���ن ذلك ه���و كفالة اإب���الغ جمي���ع الأ�شخا����ض املهتمِّ
���ا تعرف اجله���ة امل�شرتية بيان���ات الت�شال به���م اأو ل تعرفها(,   يف عملي���ة ال�ش���رتاء )الذين رمبَّ

بتقدمي الطلب.

9- وعالوًة على ا�شرتاط الن�شر, يجب على اجلهة امل�شرتية اأْن ُت�شعر, يف غ�شون ثالثة اأيام عمل 
بع���د ا�شتالمها الطلب, جمي���ع امل�شاركني يف اإجراءات ال�شرتاء الذي���ن تعرفهم )اأْي الذين تعرف 
اجله���ة امل�شرتية بيانات الت�شال بهم( بتقدمي الطلب ومب�شمونه. فالإ�شعار مب�شمون الطلب يتيح 
يًة دون اأْن ت�شطرَّ اإىل حجب تلك املعلومات  للجه���ة امل�شرتية اجتناب اإف�شاء معلوم���ات قد تكون �شرِّ

ية. ال�شرِّ

دين اأو املقاولني بتق���دمي طلب ب�شاأن  10- والغر����ض من اأح���كام الن�شر والإ�شعار هو اإع���الم املورِّ
اإج���راءات ال�ش���رتاء التي �شارك���وا اأو ي�شاركون فيه���ا اأو التي يك���ون لهم اهتم���ام بامل�شاركة فيها, 
ن تل���ك اخلطوات  خ���اذ اخلط���وات الالزم���ة حلماية م�شاحله���م. وق���د تت�شمَّ ولتمكينه���م م���ن اتِّ
���ل يف اإج���راءات العرتا�ض مبوج���ب املادة 68, ح�ش���ب املناق�شة ال���واردة يف التعليـــق على   التدخُّ

هذه املادة.

11- ويج���ب عل���ى اجله���ة امل�شرتية, يف غ�ش���ون الفرتة ذاته���ا )اأْي ثالثة اأيام عم���ل بعد ا�شتالم 
لية لطلب اإع���ادة النظر. فيجب عليها,  الطل���ب(, اتِّخاذ خطوات اإ�شافية تك���ون مبثابة مراجعة اأوَّ
د الفق���رة )3( )اأ( احل���الت التي  ر م���ا اإذا كان���ت �شتقب���ل النظ���ر يف الطلب. وحتدِّ ًل, اأْن تق���رِّ اأوَّ
ة م�شائل يف  يج���وز فيه���ا للجه���ة امل�شرتية رف����ض النظر يف الطل���ب. وتدر�ض اجله���ة امل�شرتية ع���دَّ
م يف غ�شون املهل الزمني���ة املن�شو�ض عليها؛  ه���ذا ال�ش���دد, منها مث���اًل ما اإذا كان الطلب قد ُق���دِّ
اأو م���ا اإذا كان ل�شاح���ب الطلب احلقُّ يف تقدمي���ه )ل يحقُّ ذلك للمتعاقدين م���ن الباطن اأو عامة 
دين اأو املقاولني املحتمل���ني, ح�شبما هو مبنيَّ يف التعليـــق على املادة 64(؛  اجلمه���ور, خالف���ًا للمورِّ
اأو م���ا اإذا كان الطل���ب ي�شتند بو�ش���وح اإىل فهم خاطئ للوقائ���ع اأو للقوانني واللوائ���ح املعمول بها؛ 
اأو م���ا اإذا كان الطل���ب عبثّي���ًا اأو كيدّي���ًا. وق���د تك���ون له���ذه امل�شائل اأهمي���ة كب���رية يف النُُّظم التي 
دون اأو املقاولون  ل ت���زال اآلي���ات العرتا�ض فيها يف مراحله���ا الأوىل والتي ق���د ل يكون فيها امل���ورِّ
ن���ة من نطاق حقوقه���م يف تقدمي اعرتا����ض. كما اأنَّ اإج���ازة الإ�شراع برف����ض الطلب ذات  عل���ى بيِّ
لها جميع   اأهمي���ة يف احلدِّ اإىل اأق�ش���ى درجة من تعطيل عملية ال�شرتاء وم���ن التكاليف التي تتحمَّ

ة. اجلهات املعنيَّ

لة مبقت�شى  12- وميك���ن العرتا����ض على قرار رف�ض النظر يف الطلب مبوج���ب ال�شالحية املخوَّ
ل يف حدِّ ذاته ق���رارًا ب�شاأن الطلب, وفقًا ملا َي���ِرُد يف الفقرة )3( )اأ(  امل���ادة 64, لأنَّ الرف����ض ي�شكِّ
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م���ن هذه املادة. وي�شمح ه���ذا احلكم اأي�شًا باأْن ينق�شي اأجل احلظر عل���ى بدء نفاذ عقد ال�شرتاء 
م اعرتا����ض اأو ا�شتئناف  دة يف امل���ادة 65, ما مل ُيقدَّ ة الزمنية املحدَّ اأو التف���اق الإط���اري بعد امل���دَّ
اآخ���ر �ش���دَّ رف�ض النظر يف الطل���ب. ولإف�شاح املجال اأمام تقدمي اعرتا�ش���ات اأو ا�شتئنافات اأخرى 
م الطلب بقراره���ا ب�شاأن  يف الوق���ت املنا�ش���ب, ُتلزم ه���ذه الأحكام اجله���ة امل�شرتي���ة باإبالغ مق���دِّ
ة اأق�شاها ثالثة اأيام بعد ا�شت���الم الطلب )انظر  الرف����ض والأ�شب���اب الداعي���ة اإىل اتِّخاذه يف م���دَّ

الفقرة )3( )ج( من املادة(.

رت اجلهة امل�شرتية قبول النظر يف الطلب, وج���ب عليها النظر فيما اإذا كانت  13- ويف ح���ال ق���رَّ
رت تعليقها. ومع اأنَّ املادة 65 حتظر بدء  ة التعليق اإذا ق���رَّ ���ق اإجراءات ال�شرتاء, وحتديد مدَّ �شتعلِّ
نف���اذ عق���د ال�شرتاء اإىل حني البتِّ يف الطلب, فقد يكون تعليق اإجراءات ال�شرتاء �شرورّيًا اأي�شًا, 
علم���ًا باأنَّ تعليق اإجراءات ال�شرتاء مفه���وم اأو�شع نطاقًا من مفهوم احلظر مبوجب املادة 65. فهو 
يوق���ف جمي���ع التدابري املندرجة �شم���ن تلك الإج���راءات. والغر�ض من التعليق ه���و احلفاظ على 
هج املتَّبع اإزاء التعليق, اأْي اإف�شاح املجال اأمام  ا النَّ م الطلب حلني البتِّ يف الطلب. اأمَّ م�شال���ح مق���دِّ
د اأو املق���اِول يف اأْن  اجله���ة امل�شرتي���ة للب���تِّ يف امل�شاألة, فهو يرم���ي اإىل حتقيق توازن بني ح���قِّ املورِّ
ُينظ���ر يف اعرتا�ش���ه وحاجة اجلهة امل�شرتية لإب���رام العقد )اأو التفاق الإط���اري( بكفاءة وفعالية 
ودون اأيِّ تعطي���ل اأو تاأخ���ري ل داعي لهما لعملية ال�ش���رتاء. وتتَّخذ اجلهة امل�شرتي���ة قرارها ب�شاأن 
التعلي���ق بح�ش���ب طبيع���ة العرتا�ض وتوقيت���ه على ال�ش���واء, وكذل���ك ا�شتن���ادًا اإىل وقائع وظروف 
د اأو املقاِول املعني عبء اإثبات ال�شب���ب الداعي اإىل قبول  عملي���ة ال�ش���رتاء املعنيَّة. ويقع على امل���ورِّ
د اأو املق���اِول قد ل يك���ون بال�شرورة  التعلي���ق, واإْن كان يج���در يف ه���ذا ال�ش���دد مالحظة اأنَّ امل���ورِّ
ج���ل الكامل لإج���راءات ال�ش���رتاء, وقد ل يكون مبق���دوره �شوى تقدمي ملح���ة عامة عن  حائ���زًا لل�شِّ
الع عل���ى م�شائل ال�شيا�شة العام���ة املتعلقة بق���رارات التعليق, واأمثلة  امل�شائ���ل ذات ال�شل���ة. ولالطِّ
ق���د ُتع���ني عل���ى تقرير م���ا اإذا كان التعلي���ق منا�شب���ًا اأْم ل, والإر�ش���ادات التي ينبغ���ي اأْن ي�شدرها 
مة  جه���از ال�ش���رتاء العمومي اأو هيئة اأخ���رى مل�شاعدة اجله���ات امل�شرتية بهذا ال�ش���اأن, انظر مقدِّ

هذا الف�شل.

ة التعليق  دة للب���تِّ يف م�شاألة التعليق ويف طول مدَّ 14- اله���دف من فرتة اأيام العمل الثالثة املحدَّ
م الطلب وجمي���ع امل�شاركني يف عملي���ة ال�شرتاء بقرار اجله���ة امل�شرتية هو  ق���ة ولإب���الغ مق���دِّ املطبَّ
خ���اذ قرار ب�ش���اأن تعليق الإجراءات اأو ع���دم تعليقها. ول يتعنيَّ عل���ى اجلهة امل�شرتية,  الإ�ش���راع باتِّ
رت تعليق الإجراءات, اإبداء الأ�شب���اب وراء قرارها لأنَّه لي�ض من النوع الذي قد يرغب  يف ح���ال قرَّ
م الطلب يف العرتا�ض عليه. وتق�شي الفق���رة )3( )ج( ‘2’ باأنَّ على اجلهة امل�شرتية اإبالغ  مق���دِّ
اعية اإىل اتِّخاذها اأيِّ ق���رار بعدم تعليق عملية ال�شرتاء. ويجب عليها  م الطلب بالأ�شباب الدَّ مق���دِّ
اعية  اأي�ش���ًا, مبوجب الفقرة )8( من املادة, ت�شجيل جميع قراراتها املتعلقة بالتعليق والأ�شباب الدَّ
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فافية �شمانات حت���ول دون وقوع ال�شطط عن طريق  يًا لل�شَّ اإليه���ا. وتتيح ه���ذه التدابري املتَّخذة توخِّ
عدم تعليق الإجراءات, وَتْكُفُل اإمكانية العرتا�ض على قرار اجلهة امل�شرتية ذاته ومتحي�شه )من 

جانب املحكمة مثاًل(.

م الطلب اأنَّ يف ذلك  رت اجلهة امل�شرتية عدم قبول طلب التعليق, قد يرتئي مقدِّ 15- ويف حال قرَّ
���رًا ُينبئ باأنَّ قرار اجله���ة امل�شرتية النهائي لن يكون يف �شاحل���ه, واأنَّ من الأف�شل,  المتن���اع موؤ�شِّ
م اإىل اجلهة امل�شرتية ورفع دعوى اأمام هيئة م�شتقلَّة اأو حمكمة  بناًء على ذلك, �شحب الطلب املقدَّ
عن يف قرار عدم التعليق(. وهذا احلقُّ مكفول مبوجب الفقرة )4(. وقد ترى اجلهة  )بدًل من الطَّ
ية التي ي�شرتطها النظام, لكن  ع على التعاُمل مع الطلبات باجلدِّ امل�شرتية اأنَّ هذه الإمكانية ل ت�شجِّ
ٍل من هيئة رقابية اأخرى يدلُّ  م���ا ي�شتتبعه ذلك على الأرجح م���ن اعرتا�ٍض لدى هيئة اأخرى اأو تدخُّ
باع اأيِّ نهج من هذا النوع. وتن�ضُّ الفقرة )4( اأي�شًا على  افرتا�ش���ًا على اأنَّه لي����ض من احل�شافة اتِّ
م الطلب رفع دعوى اأمام  اأنَّ ع���دم اللت���زام ب�شرط توجي���ه اإ�شعار يف غ�شون ثالثة اأيام يجيز ملق���دِّ
هيئ���ة م�شتقلَّة اأو حمكمة, وهو اأم���ر يهدف اأي�شًا اإىل ردع اأيِّ مماطلة م���ن جانب اجلهة امل�شرتية. 
وينته���ي اخت�شا����ض اجله���ة امل�شرتية بالنظر يف الطلب يف ح���ال رفع دعوى اأمام هيئ���ة م�شتقلَّة اأو 
خ���اذ اإجراءات ت�شحيحي���ة يف اإجراءات  حمكم���ة. وم���ع ذلك, قد يظلُّ مبق���دور اجلهة امل�شرتية اتِّ
ال�ش���رتاء املعنيَّة, �شريط���ة األَّ تتعار�ض هذه الإج���راءات مع اأيِّ اأمر �شادر ع���ن املحكمة اأو الهيئة 
م اإىل هيئة م�شتقلَّة اأو  امل�شتقلَّ���ة اأو غريها من اأح���كام القانون الوطني. ويف حال كان الطلب املق���دَّ
حمكم���ة حم���دود النطاق, فاإنَّ القانون الوطني هو املعني بتحديد اآث���اره الدقيقة على الطلب الذي 

يكون قد �شبق تقدميه اإىل اجلهة امل�شرتية.

م الفقرات من )5( اإىل )7( ما تتَّخذه اجلهة امل�شرتية من خطوات ب�شاأن الطلب الذي  16- وتنظِّ
ل الفقرة )5( �شالحيًة تقديريًة وا�شعة للجهة امل�شرتية عند البتِّ يف الطلب.  تنظر يف قبوله. وتخوِّ
وق���د ت�شمل التدابري الت�شحيحية ما يل���ي: تعديل اإجراءات ال�شرتاء لتتوافق مع قانون ال�شرتاء اأو 
م  م���ع لوائح ال�شرتاء اأو اأيِّ قواعد اأخرى معمول بها؛ اأو المتناع, اإذا �شدر قرار بقبول عر�ض مقدَّ
د اأو املقاِول  بعينه ثمَّ تبنيَّ اأنَّ هناك عر�شًا اآخر جديرًا بالقبول, عن اإ�شدار اإ�شعار القبول اإىل املورِّ
م الآخر؛ اأو اإلغ���اء اإجراءات ال�شرتاء  ال���ذي وق���ع عليه الختيار يف البداية, ب���ل قبول العر�ض املقدَّ

وال�شروع يف اإجراءات جديدة.

م  17- وينبغي للجهة امل�شرتية اإ�شدار قرارها ب�شاأن الطلب الذي تنظر يف قبوله وتبليغه اإىل مقدِّ
الطلب واإىل جميع امل�شاركني يف العرتا�ض ويف اإجراءات ال�شرتاء, وفقًا ملا تقت�شيه الفقرة )6(. 
كما ُتدعى الدولة امل�شرتعة اإىل حتديد العدد املنا�شب من اأيام العمل الذي يجب اإ�شدار القرار يف 
دة بني احلاجة اإىل اإجراء مراجعة  غ�شون���ه. وينبغي حتقيق التوازن يف تلك الفرتة الزمنية املح���دَّ
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�شاملة للم�شائل ذات ال�شلة واحلاجة اإىل الإ�شراع بالبتِّ يف طلب اإعادة النظر, وذلك بغية ال�شماح 
مبوا�شلة اإجراءات ال�شرتاء.

ر الإ�ش���راع بالبتِّ يف الطلب, فقد تك���ون املراجعة امل�شتقلَّ���ة اأو املراجعة الق�شائية  18- واإذا تع���ذَّ
د اأو املقاِول  ه���ي الطريق���ة الأن�شب للبتِّ يف الأمر. وحتقيقًا لهذا الغر�ض, َتْكُف���ُل الفقرة )7( للمورِّ
, يف حال عدم �ش���دور قرار يف الوق���ت املنا�ش���ب اأو اإذا مل ينل الق���رار ر�شا  م الطل���ب احل���قَّ مق���دِّ
م الطل���ب, يف مبا�شرة اإج���راءات املراجع���ة مبوجب امل���ادة 67 اأو رفع دعوى اأم���ام املحكمة,   مق���دِّ

ح�شب القت�شاء.

19- وتتي���ح الفقرة )8( اآليات اإ�شافي���ًة لتحقيق ال�شفافية. فجميع قرارات اجلهة امل�شرتية يجب 
ل كتابّيًا واأْن تبنيِّ التدابري املتَّخذة واأ�شباب اتِّخاذها, وذلك من اأجل اإدراك اأف�شل لها مبا  اأْن ُت�شجَّ
ي�شاع���د على احليلولة دون ن�ش���وء مزيد من املنازعات, وتي�شريًا لتق���دمي اأيِّ اعرتا�ض اأو ا�شتئناف 
اآخ���ر. وم���ع اأنَّ عدم ردِّ اجله���ة امل�شرتية على الطلب قد يع���دُّ رف�شًا له يف بع�ض النُُّظ���م, فاإنَّ هذه 
دة. ويجب اأي�شًا اإدراج الطلب  باع املمار�شات اجليِّ الأحكام تقت�شي اإ�شدار قرار مكتوب من باب اتِّ
جل. وي�شتتبع هذا احلكم اإتاحة هذه الوثائق للجمهور )رهنًا بالقيود التي  وجميع القرارات يف ال�شِّ

ية( وفقًا ملتطلَّبات املادة 25. تفر�شها املادة 25 حفاظًا على ال�شرِّ

20- ويف احل���الت الت���ي ين����ضُّ فيها قان���ون الدولة امل�شرتعة عل���ى خ�شوع بع����ض تدابري اجلهة 
نها  امل�شرتي���ة لقرار ت�ش���دره الهيئة امل�شوؤولة عن اإ�شدار املوافقة, كما َي���ِرُد يف املناق�شة التي يت�شمَّ
ل من هذا الدليل ويف التعليق على الفقرة )7( من  الق�شم املعنون "الدعم املوؤ�ش�شي" يف اجلزء الأوَّ
امل���ادة 22 والفقرتني )2( و)5( )ه( من امل���ادة 30, يتعنيَّ على الدولة امل�شرتع���ة اأْن َتْكُفَل اإدراج 
ي طلبات ب�ش���اأن اإعادة النظر وجميع املعلومات  اأح���كام منا�شب���ة يف هذه املادة تتيح لتلك الهيئة تلقِّ

املتعلقة باإجراءات العرتا�شات ذات ال�شلة.

املادة 67-   تقدمي طلب ب�شاأن املراجعة لدى هيئة م�شتقلَّة

���م ه���ذه امل���ادة اإج���راءات املراجع���ة ل���دى الهيئ���ات امل�شتقلَّ���ة. وي�شتن���د النظ���ام ال���ذي  1- تنظِّ
اه القان���ون النموذجي اإىل افرتا�ض مف���اده وجوب تخويل الهيئ���ات امل�شتقلَّة كلَّ ال�شالحيات  يتوخَّ
ف بعد بدء نفاذ عقد ال�شرتاء كما ُيناَق�ض مبزيد  املذكورة يف هذه املادة, رهنًا بالقدرة على الت�شرُّ
من التف�شيل اأدناه. فهذه ال�شالحيات لزمة باعتبارها جمموعًة متكاملًة �شمانًا لفعالية النظام.

2- وق���د ترتئي الدول اإغفال هذه امل���ادة والكتفاء بالن�ضِّ على املراجعة الق�شائية بالإ�شافة اإىل 
طل���ب اإعادة النظ���ر مبوجب املادة 66. وُتتاح هذه املرونة �شريط���ة اأْن تتيح الدولة امل�شرتعة نظامًا 
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ال, ل�شمان اإمكاني���ة العرتا�ض وفقًا  ���اًل للمراجع���ة الق�شائية, مبا يف ذلك نظ���ام ا�شتئناف فعَّ فعَّ
ملقت�شي���ات معاهدة الأمم املتح���دة ملكافحة الف�شاد )انظر الفقرة )8( من اجلـــزء الأوَّل من هذا 
ة املراجع���ة امل�شتقلَّة, قد ل تكون هناك  الدلي���ل(. ويف ال���دول التي تتوىلَّ فيها املحاكم بفعالية مهمَّ
فائ���دة ُتذكر من اعتماد اآلية مراجعة اأخرى؛ اإلَّ اأنَّ تقدمي الطلبات اإىل اجلهة امل�شرتية قد ي�شاعد 

على الإ�شراع بت�شوية املنازعات.

د  ل اخت�شا�ض وا�شع النطاق للهيئة امل�شتقلَّة. وميكن للمورِّ يغت الفقرة )1( بحيث يخوَّ 3- وقد �شِ
ر, كم���ا َيِرُد يف التعليـــق على املادة 64 اأع���اله, تقدمي طلبه مبا�ش���رًة اإىل الهيئة  اأو املق���اِول املت�ش���رِّ
امل�شتقلَّة ملراجعة القرارات والإجراءات التي اتَّخذتها اجلهة امل�شرتية يف �شياق اإجراءات ال�شرتاء 
)اأْي ع���دم الب���دء بتق���دمي طل���ب ب�شاأن اإع���ادة النظر ل���دى اجله���ة امل�شرتية مبوجب امل���ادة 66(. 
د اأو املقاِول امل�شت���اء من قرار اجلهة امل�شرتي���ة املتَّخذ مبوجب  �شاف���ة اإىل ذل���ك, ميكن للم���ورِّ وبالإ
امل���ادة 66, اأو يف ح���ال عدم �شدور اأيِّ قرار وفقًا ملا تقت�شيه ه���ذه املادة, اأْن يبداأ اإجراءات جديدة 
لدى الهيئة امل�شتقلَّة. وبذلك تكون هذه الفقرة من اأهم الأحكام املراد بها اإنفاذ مقت�شيات اتفاقية 
ل من هذا الدليل( لإقامة نظام  الأمم املتح���دة ملكافحة الف�شاد )انظر الفقرة )8( من اجلزء الأوَّ

ال. مراجعة فعَّ

د الفقرة )2( مهاًل زمنية لبدء طلبات املراجعة. وتتناول الفقرة )2( )اأ( العرتا�شات  4- وحتدِّ
على �شروط اللتما�ض اأو التاأهيل الأوَّيل اأو الختيار الأوَّيل وعلى قرارات اأو تدابري اجلهة امل�شرتية 
قة يف  يف �شي���اق اإجراءات التاأهيل الأوَّيل اأو الختي���ار الأوَّيل. وتن�ضُّ على نف�ض املهل الزمنية املطبَّ
اإجراءات الطلبات ب�شاأن اإعادة النظر لدى اجلهة امل�شرتية يف ال�شياق نف�شه. انظر كذلك التعليق 

على املادة 66 اأعاله.

م يف غ�شون فرتة التوقُّف املن�شو�ض عليها يف  5- وينبغي, مبوجب الفقرة )2( )ب( ‘1’, اأْن ُتقدَّ
الفق���رة )2( من املادة 22, يف حال تطبيق ف���رتة التوقُّف, الطلباُت املت�شلة بالقرارات اأو التدابري 
الأخرى املتَّخ���ذة من طرف اجلهة امل�شرتية يف اإجراءات ال�شرتاء. ومبوجب الفقرة الفرعية )2( 
ق  ا لأنَّه �ُشمح للجه���ة امل�شرتية باألَّ تطبِّ ���ف )اإمَّ )ب( ‘2’, يج���ب, يف ح���ال عدم تطبيق فرتة التوقُّ
فرتة توقُّف مبوجب اأحكام الفقرة )3( من املادة 22, اأو لأنَّها مل حترتم متطلَّبات فرتة التوقُّف(, 
د  د من اأيام العمل ابت���داًء من الوقت الذي اأ�شبح فيه املورِّ تق���دمُي العرتا����ض يف غ�شون عدد حمدَّ
ت اإىل تقدمي الطلب.  نة م���ن الظروف الت���ي اأدَّ ���ه ق���د اأ�شبح فيه, على بيِّ اأو املق���اِول, اأو ُيفرت����ض اأنَّ
ى يف ظلِّ  ولجتن���اب امتداد الف���رتة التي ميكن تقدمي طلبات املراجعة خالله���ا اإىل اأجل غري م�شمَّ
ه���ذه الظروف, ت�شع الأحكام اأي�شًا حّدًا اأق�شى نهائّيًا, بحيث ل ميكن تقدمي الطلب عند انق�شاء 
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ع���دد مع���نيَّ من الأيام بعد بدء نفاذ عقد ال�شرتاء. ول بدَّ من حتديد هذا املوعد النهائي الأق�شى 
دين اأو املقاولني يف فر�ض احرتام الن زاهة يف الإجراءات و�شرورة  لتحقي���ق التوازن بني حقوق املورِّ
املُ�شي ُقُدمًا يف تنفيذ عقد ال�شرتاء دون انقطاع. ويجوز اأن حُتت�شب الفرتة الق�شوى بالأ�شابيع اأو 
ة اإىل حتديد  ال�شه���ور ل باأيام العمل, متى كان ذلك هو الطريقة الأن�ش���ب. والدول امل�شرتعة مدعوَّ

هاتني املهلتني الزمنيتني ح�شب احتياجاتها اخلا�شة.

د اتفاق منظمة  6- ففيم���ا يتعل���ق باملهلة الزمنية الأوىل الواردة يف الفق���رة )2( )ب( ‘2’, يحدِّ
ل من هذا الدليل(  التج���ارة العاملية املتعلق بال�ش���رتاء احلكومي )انظر الفقرة )8( يف اجلزء الأوَّ
تها 10 اأيام؛ ولعلَّ الدول امل�شرتعة تودُّ ال�شرت�شاد بذلك احلكم عند نظرها يف الفرتة  فرتة دنيا مدَّ
ا فيما يخ����ضُّ املهلة الزمنية الثانية الواردة يف الفقرة )2(  الزمني���ة املنا�شبة لقانونها الوطني. اأمَّ
ي الإ�شعار العلني باإر�ش���اء عقد ال�شرتاء اأو التف���اق الإطاري الواجب  )ب( ‘2’, فكث���ريًا ما ي���وؤدِّ
م الطلب اإىل ظ���روف عملية ال�شرتاء  د اأو املقاِول مق���دِّ ن�ش���ره مبقت�ش���ى املادة 23 اإىل تنبيه امل���ورِّ
ق بال�شرورة يف جميع الأحوال. فعلى �شبيل املثال, قد يكون يف اأ�شباب  ���ة, اإلَّ اأنَّ ذل���ك ل يتحقَّ املعنيَّ
ر اأي�شًا الإعفاء من الإلزام بن�شر الإ�شعار بالإر�شاء, كما هو احلال  ف ما يربِّ عدم تطبيق فرتة التوقَّ
ر عدم  ي���ة حلماية امل�شالح الوطنية الأ�شا�شية للدول���ة. وبناًء على ذلك, َتقرَّ عن���د الحتجاج بال�شرِّ
الإ�شارة اإىل ن�شر الإ�شعار بالإر�شاء كنقطة يبداأ عندها ح�شاب املوعد النهائي الأق�شى, لأنَّ الن�شر 

ا الإ�شارُة بدًل من ذلك اإىل بدء نفاذ عقد ال�شرتاء. ل يحدث يف جميع الأحوال, واإمنَّ

7- ول تن����ضُّ الفق���رة )2( )ب( ‘2’ �شراح���ًة على تخوي���ل الهيئة امل�شتقلَّ���ة اخت�شا�ض النظر 
ا جتعل من ذلك خي���ارًا متاحًا للدول  يف العرتا�ش���ات النا�شئ���ة عن اإلغاء عملي���ات ال�شرتاء, واإمنَّ
امل�شرتع���ة )علم���ًا باأنَّ البديل ه���و تخويل املحكمة اخت�شا�ش���ًا ح�شرّيًا بهذا ال�ش���اأن(. وتتيح هذه 
الفق���رة, عل���ى غرار الفق���رة )2( )ج( م���ن املادة 67, خي���ارًا للدول���ة امل�شرتعة بال�شم���اح للهيئة 
امل�شتقلَّ���ة بالنظ���ر يف العرتا�ش���ات النا�شئ���ة ع���ن اإلغ���اء عملي���ات ال�ش���رتاء. وينبغ���ي, يف بع�ض 
الولي���ات الق�شائية, عر�ض هذا الن���وع من العرتا�شات على املحاكم فقط لأنَّها تثري على الأرجح 
ق�شاي���ا تتعلَّ���ق بامل�شلح���ة العام���ة. ويف ح���ال تخويل الدول���ة امل�شرتعة للهيئ���ة امل�شتقلَّ���ة �شالحيَة 
النظ���ر يف العرتا�ش���ات النا�شئ���ة عن اإلغ���اء عمليات ال�ش���رتاء, ينبغي الحتف���اظ بالن�ضِّ الوارد 
 ب���ني معقوفت���ني, املتعلق بق���رار اإلغاء عملي���ة ال�ش���رتاء, يف الفقرت���ني )2( )ب( ‘2’ و)2( )ج( 

من املادة.

د اأو املقاِول اأْن يطلب من الهيئة امل�شتقلَّة قبول  8- وتن����ضُّ الفقرة )2( )ج( على اأنَّه يجوز للم���ورِّ
قة عماًل بالفقرة )2( من املادة 22, على اأ�شا�ض  النظ���ر يف الطلب بعد انق�شاء فرتة التوقُّف املطبَّ
ة تخ�ضُّ امل�شلحة العامة. ويعود للدول امل�شرتعة اأمر حتديد املوعد  اأنَّ الطل���ب يثري اعتب���ارات مهمَّ
د يف  ���رة, عل���ى اأْن يتما�شى واملوعد النهائ���ي املحدَّ النهائ���ي الأق�ش���ى لتقدمي تل���ك الطلبات املتاأخِّ
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ر ما اإذا كان الأمر ينط���وي حّقًا على  الفق���رة الفرعي���ة )2( )ب( ‘2’. وللهيئ���ة امل�شتقلَّة اأْن تق���رِّ
رة من هذا القبيل. وفيما يخ�ضُّ  غ قبول طلب���ات متاأخِّ ة ب�شاأن امل�شلحة العامة ت�شوِّ اعتب���ارات مهمَّ
ا  ن���وع امل�شائل الت���ي ُيفرت�ض اأْن ت�شم���ح بقبول النظر يف الطلب���ات بعد انق�شاء ف���رتة التوقُّف, رمبَّ
لحظ���ت الدول امل�شرتعة اأنَّ اأكرثها �شيوعًا هو اكت�شاف ارت���كاب خمالفات عن طريق الحتيال اأو 
ح���الت الف�شاد. وقد يتع���نيَّ على الدولة امل�شرتعة و�ش���ع قواعد اأو اإر�شادات به���ذا ال�شاأن. وي�شمح 
د اأنَّه  عن�ش���ر ال�شالحي���ة التقديرية يف هذا احلك���م للهيئة امل�شتقلَّ���ة برف�ض الطلب حتى ول���و تاأكَّ
رة  ة ب�ش���اأن امل�شلحة العامة؛ كم���ا اأنَّه ل مينعها من النظ���ر يف الطلبات املتاأخِّ يث���ري اعتبارات مهمَّ
الت���ي ل تث���ري ه���ذا النوع م���ن العتب���ارات. وميك���ن اأي�ش���ًا, يف غ�شون ف���رتة التق���ادم العادية يف 
م تلك الطلب���ات مبا�شرًة اإىل املحاك���م. وهذا احلكم ذو اأهمية  ���ة, اأْن ُتقدَّ الولي���ة الق�شائي���ة املعنيَّ
 كب���رية يف احلالت التي ل تنطب���ق فيها �شمانات ال�شفافي���ة العادية املن�شو����ض عليها يف القانون 

النموذجي.

دة لتقدمي طلبات املراجعة ب�شبب عدم �شدور قرار  9- وتبنيِّ الفقرة )2( )د( املهلة الزمنيَّة املحدَّ
عن اجلهة امل�شرتية مبوجب املادة 66. وُيرَتك للدول امل�شرتعة يف هذه احلالة اأي�شًا, عند حتديدها 
ه���ذه املهلة الزمني���ة, اأمر حتديد العدد املنا�شب من اأيام العمل بدءًا م���ن الوقت الذي ُيفرت�ض اأن 

د اأو املقاِول قد اأُْبِلَغ فيه بالقرار مبوجب املادة 66. يكون املورِّ

ل  10- وتتن���اول الفقرت���ان )3( و)4( م�شائ���ل التعلي���ق. وخال�شة الق���ول اإنَّ اأح���كام التعليق تكمِّ
احلظ���ر املفرو����ض على بدء نفاذ عق���د ال�شرتاء اأو التف���اق الإطاري ما دام الب���تُّ يف العرتا�ض 
مل يت���مَّ بعد )انظر التعليـــق على املادة 65(. وبالنظر اإىل اأنَّه قد تك���ون للهيئة امل�شتقلَّة �شالحيات 
حم���دودة يف بع����ض الولي���ات الق�شائي���ة فيم���ا يخ����ضُّ عق���ود ال�ش���رتاء اأو التفاق���ات الإطارية 
الت���ي ب���داأ نفاذه���ا, فهن���اك ن����ضٌّ ب���ني معقوفت���ني يف الفقرت���ني )والفق���رات الالحقة م���ن هذه 
ية اإدراج���ه يف قانونها  امل���ادة( بخ�شو����ض تلك العق���ود اأو التفاقات ُي���رتك للدولة امل�شرتع���ة حرِّ
ًة  الوطن���ي اأو ع���دم اإدراج���ه. وي�شب���ح ه���ذا الن����ضُّ �شرورّي���ًا اإذا كانت الهيئ���ة امل�شتقلَّ���ة خمت�شَّ
بالنظ���ر يف العرتا�ش���ات بعد ب���دء نفاذ عقد ال�ش���رتاء اأو التف���اق الإطاري. وملناق�ش���ة الق�شايا 
 املطروح���ة عن���د تقرير منحها ه���ذا الخت�شا�ض من عدم���ه, انظر التعليق عل���ى الفقرة )9( من 

هذه املادة.

11- وتر�ش���م الفق���رة )3( ح���دود ال�شالحية التقديري���ة العامة التي مُتنح للهيئ���ة امل�شتقلَّة لكي 
تاأم���ر بتعلي���ق اإجراءات ال�ش���رتاء. وهذه ال�شالحي���ة التقديري���ة مرهونة بلزوم تعلي���ق اإجراءات 
ال�ش���رتاء يف ظروف معيَّنة م�ش���ار اإليها يف الفقرة )4(. ويف كل احل���الت الأخرى التي ل ت�شملها 
الفق���رة )4( حيث يكون التعلي���ق اإلزامّيًا, يجوز للهيئة امل�شتقلَّة اأْن تاأم���ر بالتعليق ما دامت تعتربه 
د اأيَّ تعليق تفر�شه على  م الطلب؛ ويجوز لها اأي�شًا اأْن ترف���ع اأو متدِّ �شرورّي���ًا حلماي���ة م�شالح مقدِّ
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 ه���ذا النح���و, ويج���وز اأْن متاَر�ض تل���ك ال�شالحي���ات يف اأيِّ وقت اأثن���اء اإج���راءات العرتا�ض لدى 
الهيئة امل�شتقلَّة.

12- وتتن���اول الفق���رة )4( حالت���ني يج���ب تعلي���ق اإج���راءات ال�ش���رتاء فيهم���ا كقاع���دة عامة, 
د اإج���راء عملي���ة ال�شرتاء   وهما تعت���ربان م���ن احل���الت الت���ي تنط���وي عل���ى خماط���ر بالغة ته���دِّ

بن زاهة.

ي  ���ق تعليق الإجراءات لفرتة ع�شرة اأي���ام عمل يف حال تلقِّ 13- فبموج���ب الفق���رة )4( )اأ(, ُيطبِّ
���ه َيْكُفُل,  هج هو اأنَّ الطل���ب قب���ل املوعد النهائ���ي لتقدمي العرو����ض. وال�شبب الداع���ي اإىل ه���ذا النَّ
ي العرو�ض, حي���ث يكون من الأ�شه���ل َتداُرك  اإىل ح���دٍّ كب���ري, البتَّ يف تل���ك العرتا�شات قب���ل تلقِّ
الأم���ور. ولعلَّ الهيئة امل�شتقلَّ���ة تودُّ يف هذه احلالت اتِّخاذ خطوات لتمدي���د املوعد النهائي لتقدمي 
 العط���اءات, وَت���داُرك اأم���ور اأخرى فيم���ا يتعلَّق ب�ش���روط التما�ض العط���اءات اأو التاأهي���ل الأوَّيل اأو

الختيار الأوَّيل.

���ق فيها ف���رتة توقُّف وُي�شتَل���م فيها طلب  14- وتتن���اول الفق���رة )4( )ب( احل���الت الت���ي ل ُتطبَّ
دة لأنَّ الفرتات  العرتا����ض بعد املوعد النهائ���ي لتقدمي العرو�ض. ول ي�شري الن�ضُّ اإىل ف���رتة حمدَّ
املنا�شب���ة ق���د تختلف بح�ش���ب الظروف. ومب���ا اأنَّ طلب العرتا�ض ق���د ُي�شتَلم بعد ب���دء نفاذ عقد 
ال�ش���رتاء, ف���اإنَّ �شالحية تعليق تنفيذ عقد ال�ش���رتاء اأو اإعمال التفاق الإط���اري, ح�شب مقت�شى 

احلال, متاحة باعتبارها خيارًا.

15- ويف كل حال���ة تتناوله���ا الفقرتان )3( و)4(, يك���ون التعليق افرتا�شّي���ًا ل تلقائّيًا, ذلك اأنَّه 
غ املُ�شي ُقُدمًا يف  ر اأنَّ اعتبارات امل�شلحة العام���ة العاجلة قد ت�ش���وِّ يج���وز للهيئ���ة امل�شتقلَّة اأْن تق���رِّ
اإج���راءات ال�ش���رتاء. وهذا ه���و املحكُّ نف�ش���ه املطبَّق يف الفق���رة )3( من امل���ادة 65 )التي يجوز 
مبقت�شاه���ا للجه���ة امل�شرتي���ة اأْن ت�شع���ى اإىل رفع احلظ���ر على الدخ���ول يف عقد ا�ش���رتاء اأو اتفاق 
اإط���اري(؛ وينبغ���ي يف ه���ذه احلالة اأْن َتْكُف���َل الدول امل�شرتع���ة اإتاحة ما يلزم من اإر�ش���ادات ب�شاأن 
غ اتِّخاذ قرار بع���دم التعليق. ومن الأمثلة التي قد ت�شتلزم  اعتب���ارات امل�شلحة العامة التي قد ت�شوِّ
القي���ام بذل���ك الكوارث الطبيعي���ة وحالت الطوارئ واحل���الت التي قد يلحق فيه���ا, يف حال عدم 
ة. وميكن الإذن للهيئة امل�شتقلَّة  القيام بذلك, �شرر مفرط باجلهة امل�شرتية اأو اأطراف اأخرى مهتمَّ
ا اإذا كان من الواج���ب اأْن تتَّخذ قرارها  مبوج���ب قانونها الداخل���ي با�شتف�شار اجلهة امل�شرتي���ة عمَّ
نها اجله���ة امل�شرتية, وفقًا للفق���رة )8( من هذه امل���ادة )انظر كذلك  ب�ش���اأن التعليق قب���ل اأْن متكِّ
جل الكامل لهذه  الع الفعلي عل���ى الوثائق املتعلقة باإجراءات ال�شرتاء, مث���ل ال�شِّ  اأدن���اه(, من الطِّ

الإجراءات.
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, يف نهاية املطاف, اأنَّ  ا تبنيَّ 16- وعل���ى اأيِّ حال, ينبغي األَّ يغيب ع���ن بال الهيئة امل�شتقلَّة اأنَّه رمبَّ
ن من جتنُّب احلاج���ة اإىل اإلغاء تدابري اتُّخذت  التعلي���ق اأق���لُّ اإ�شرارًا بعملية ال�ش���رتاء لأنَّه قد ميكِّ
ح ق���رارًا �شادرًا ع���ن اجلهة امل�شرتية.  اأثن���اء عملي���ة ال�ش���رتاء يف حال اتِّخاذ ق���رار يلغي اأو ي�شحِّ
دين اأو املقاول���ني قدر منا�شب من احلوافز على تقدمي  وبالإ�شاف���ة اإىل ذلك, ينبغي اأن ُيكفل للمورِّ

ة يف تلك العرتا�شات. اعرتا�شات ُتتاح فيها اإمكانية التعليق باعتبارها اأحد اجلوانب املهمَّ

���ى  ���ب عل���ى طل���ب املراجع���ة م���ن تعطي���ل لعملي���ة ال�ش���رتاء, ُيتوخَّ ���ا ق���د يرتتَّ 17- وللح���دِّ ممَّ
م, على غرار  من الفقرت���ني )5( و)6( مع���ًا اإلزام الهيئ���ة امل�شتقلَّة بالنظر الأوَّيل يف الطل���ب املقدَّ
ما تن����ضُّ عليه الفق���رة )3( من املادة 66 )انظ���ر التعليق على هـــذه املـــادة(. واملق�شود من هذا 
النظر الأوَّيل يف الطلب متكني الهيئة امل�شتقلَّة من تقييم �شريع ومبدئي له لتقرير ما اإذا كان ينبغي 

لها قبول النظر فيه.

18- وتقت�ش���ي الفقرة )5( باأن تبادر الهيئة امل�شتقلَّة باإبالغ اجلهة امل�شرتية وجميع امل�شاركني يف 
اتهم بطلب املراجعة ومب�شمونه. ولي�شت ملزمًة  اإجراءات ال�شرتاء الذين تعرف الهيئة امل�شتقلَّة هويَّ
ها ملزمٌة  باإب���الغ جهات اأخرى قد تتاأثَّر م�شاحلها بالطلب )مثل اجلهات احلكومية الأخرى(, لكنَّ
بن�ش���ر اإ�شع���ار بالطلب بحي���ث ت�شتطيع تل���ك اجلهات اتِّخاذ خط���واٍت حلماي���ة م�شاحلها, ح�شب 
ل يف اإجراءات العرتا�ض مبوجب املادة 68, وتقدمي  ن تلك اخلطوات التدخُّ القت�ش���اء. وقد تت�شمَّ
قة من خطوات  طل���ب برفع التعليق املطبَّق, وما قد تن�ضُّ عليه اللوائ���ح اأو القواعد الإجرائية املطبَّ

اأخرى.

ة  19- ويجب اأي�شًا على اجلهة امل�شتقلَّة اأْن ت�شدر قرارًا ب�شاأن التعليق وتخطر جميع اجلهات املعنيَّ
بذل���ك القرار )مبا يف ذلك فرتة التعليق, ح�شب القت�شاء(. كما يجب عليها اأْن تبنيِّ اأ�شباب قرار 

عن يف ذلك القرار( وللجهة امل�شرتية. م الطلب )تي�شريًا للطَّ عدم تعليق اإجراءات ال�شرتاء ملقدِّ

لة للجهة  20- و�شالحي���ات رف�ض طلب املراجعة مبوجب الفق���رة )6( مماثلة لل�شالحيات املخوَّ
نها التعلي���ق على هذه املادة.  امل�شرتي���ة مبوج���ب املادة 66, كما َي���ِرُد اأي�شًا يف املناق�ش���ة التي يت�شمَّ
وتنطب���ق اأي�شًا نف����ض �شمانات ال�شفافية املذك���ورة يف املادة 66 ب�شاأن الإبالغ بالق���رار وبالأ�شباب 

الداعية اإليه.

ه, يف غ�شون ثالثة اأيام عم���ل بعد ا�شتالم الطلب,  21- ويج���ب, مبقت�ش���ى الفق���رة )7(, اأْن توجَّ
اإ�شعارات بالتداب���ري املتَّخذة مبقت�شى الفقرتني )5( و)6(, كما هو احلال بالن�شبة لطلبات اإعادة 
مة اإىل اجلهة امل�شرتية. ويختلف مفعول الإ�شع���ارات باختالف القرارات املبلَّغة فيها,  النظ���ر املقدَّ

اإلَّ اأنَّه يجوز للهيئة امل�شتقلَّة, بوجه خا�ض, اأْن ُتلزم اجلهة امل�شرتية بتعليق اإجراءات ال�شرتاء.
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���الع الفعلي على كلِّ  22- وُتل���زم الفق���رة )8( اجلهة امل�شرتي���ة بتمكني الهيئ���ة امل�شتقلَّة من الطِّ
ية  ما بحوزتها من وثائق تتعلَّق باإجراءات ال�شرتاء فور ا�شتالم اإ�شعار بالطلب؛ رهنًا باأحكام ال�شرِّ
ال���واردة يف املادت���ني 24 و25, وخا�شة القيود املفرو�شة على اإف�شاء معلومات معيَّنة والتي ميكن مع 
دها الدول امل�شرتعة يف تل���ك الأحكام. ولعلَّ الدول  ة التي حتدِّ ذل���ك اأْن ترفعها ال�شلط���ات املخت�شَّ
امل�شرتع���ة ت���ودُّ اإتاحة قواعد اأو اإر�ش���ادات من اأجل اجتناب اأيِّ تعطيل مف���رط لإجراءات ال�شرتاء 
واملراجع���ة, وذلك بتوفري و�شائل ماأمون���ة وناجعة لإحالة تلك الوثائق, علمًا ب���اأنَّ ا�شتخدام اأدوات 
تكنولوجي���ا املعلوم���ات يف عمليات ال�ش���رتاء )وهو مو�ش���وع املناق�شة يف الق�شم املعن���ون "امل�سائل 
ل من  دة النا�سئـــة عـــن اتِّبـــاع طريقة ال�ســـرتاء الإلكـــرتوين وا�ستخدامها" يف اجل���زء الأوَّ املحـــدَّ
ة. وينبغي اأْن يكون مو�ش���وع املناق�شة يف هذه الإر�شادات طريقة  ل هذه املهمَّ ه���ذا الدلي���ل( قد ي�شهِّ
���الع عملّيًا عل���ى الوثائق )ب�شكلها الورق���ي اأو الإلكرتوين مثاًل( واإمكاني���ة توفري الوثائق ذات  الطِّ
ى لها  ال�شل���ة تدريجّيًا )ميك���ن مثاًل البدء بتزويد الهيئة امل�شتقلَّة بقائمة ب���كل الوثائق بحيث يت�شنَّ

حتديد الوثائق ذات ال�شلة بالإجراءات املعرو�شة عليها(.

23- وَت�ْش���رد الفق���رة )9( و�شائ���ل النت�شاف التي ميك���ن للهيئة امل�شتقلَّ���ة اأْن تتيحها بخ�شو�ض 
طل���ب املراجع���ة, مبراعاة وجود فوارق ب���ني النُُّظم القانوني���ة الوطنية فيما يتعلَّ���ق بطبيعة و�شائل 
ع الدول  النت�ش���اف التي تخت����ضُّ مبنحها الأجهزُة الت���ي متار�ض املراجعة �شبه الق�شائي���ة. وت�شجَّ
امل�شرتعة, لدى ا�شرتاع القانون النموذجي, على اعتماد جميع و�شائل النت�شاف التي ميكن, طبقًا 
لنظامه���ا القانوين, الإذن لهيئ���ة م�شتقلَّة ت�شطلع باملراجعة مبنحها, وذل���ك �شمانًا لفعالية نظام 
املراجع���ة وفقًا ملا تقت�شيه اتفاقي���ة الأمم املتحدة ملكافحة الف�شاد )انظر الفقـــرة )8( من اجلزء 
الأوَّل من هذا الدليل(. وين�شبُّ الرتكيز يف الأحكام على �شمان اتِّخاذ قرار منا�شب ب�شاأن الطلب 
)مب���ا يف ذل���ك رف�ض الطل���ب اإذا اقت�شت الظروف ذل���ك(؛ ويف اإطار هذه املمار�ش���ة, يجب اأي�شًا 
د اأيُّ تعليق يك���ون �شاريًا عند البتِّ يف الطلب, متى اعت���ربت الهيئة امل�شتقلَّة ذلك   اأن ُيرف���ع اأو ميدَّ

�شرورّيًا.

ه���ا اختيارية وعلى  24- وق���د ُو�شع���ت بع����ض اأحكام ه���ذه الفقرة ب���ني معقوفتني للدللة عل���ى اأنَّ
اإمكاني���ة تغيريه���ا بح�ش���ب الظروف ال�شائ���دة داخل الدول���ة امل�شرتع���ة. وُتفتح املجموع���ة الأوىل 
ل  م���ن الأقوا����ض املعقوفة من بداية الفق���رة الفرعي���ة )ج( اإىل نهاية الفقرة الفرعي���ة )و(. وتخوِّ
فات  ه���ذه الفق���رات الفرعي���ة للهيئ���ة امل�شتقلَّ���ة �شالحي���ة اإلغ���اء اأو تاأكي���د اأو تنقي���ح بع����ض ت�شرُّ
 اأو ق���رارات اجله���ة امل�شرتي���ة اأو جميعه���ا واإلغ���اء ق���رار اإر�ش���اء عق���د ا�ش���رتاء اأو اتف���اق اإط���اري 

بداأ نفاذه.

فات  ل جميع الوليات الق�شائية للهيئات الإدارية �شالحية البتِّ يف الت�شرُّ 25- ومع ذلك, ل تخوِّ
اأو الق���رارات ال�شادرة عن هيئات اإدارية اأخرى, مثل اجله���ة امل�شرتية؛ وقد تكون تلك ال�شالحية 
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مق�ش���ورًة عل���ى املحكم���ة يف تلك الولي���ات الق�شائية. ولذلك ل���ن تختار تلك الولي���ات الق�شائية 
ا�ش���رتاع الفقرات الفرعية من )ج( اإىل )و(. وق���د ت�شمح بع�ض الوليات الق�شائية الأخرى للهيئة 
فات اأو  فات اأو قرارات اجلهة امل�شرتية ما عدا الت�شرُّ امل�شتقلَّ���ة باتِّخاذ اإجراءات فيما يتعلَّق بت�شرُّ
ي اإىل بدء نف���اذ عقد ال�شرتاء اأو التفاق الإط���اري. واأخريًا, قد توجد وليات  الق���رارات التي توؤدِّ
خ���اذ اإجراءات فيما يتعلَّق بجمي���ع ت�شرفات اأو قرارات  ق�شائي���ة اأخرى ت�شم���ح للهيئة امل�شتقلَّة باتِّ
ي اإىل بدء نفاذ عق���د ال�شرتاء اأو  فات اأو الق���رارات التي ت���وؤدِّ اجله���ة امل�شرتي���ة, مبا فيه���ا الت�شرُّ
التف���اق الإطاري. وقد ُو�شع���ت اأقوا�ض معقوفة اأخرى يف الفقرت���ني الفرعيتني )ج( و)د( مراعاًة 
لهات���ني احلالتني الأخريتني, اإْذ ُيتاح للوليات الق�شائية خي���ار ا�شرتاع هاتني الفقرتني الفرعيتني 
ي اإىل بدء نف���اذ عقد ال�شرتاء  فات اأو القرارات الت���ي توؤدِّ ���ا مرفقت���ني بالن�ضِّ املتعل���ق بالت�شرُّ اإمَّ
اأو التف���اق الإط���اري اأو غري مرفقتني ب���ه. و�شتقوم الوليات الق�شائية التي ت�شم���ح للهيئة امل�شتقلَّة 
فات  فات اأو قرارات اجلهة امل�شرتية, مب���ا فيها الت�شرُّ خ���اذ اإجراءات فيما يتعلَّق بجمي���ع ت�شرُّ باتِّ
ي اإىل بدء نفاذ عق���د ال�شرتاء اأو التفاق الإط���اري, با�شرتاع الأحكام دون  اأو الق���رارات الت���ي توؤدِّ
الن����ضِّ الوارد بني معقوفتني يف الفقرتني الفرعيتني )ج( و)د(. و�شيتعنيَّ على الدول التي ت�شتثني 
ي اإىل بدء نفاذ عقد  م���ن اخت�شا�ض الهيئة امل�شتقلَّة ت�شرفاِت اأو قرارات اجلهة امل�شرتية التي توؤدِّ
ال�ش���رتاء اأو التف���اق الإطاري ا�ش���رتاُع الأحكام مرفقًة بالن�ضِّ الوارد ب���ني معقوفتني يف الفقرتني 
ر هذه املجموعة الأخرية من الدول على الأرجح حذف الفقرة  الفرعيت���ني )ج( و)د(. كما ق���د تقرِّ
ل للهيئة امل�شتقلَّة �شالحي���ة اإلغاء قرار اإر�شاء عقد ا�شرتاء اأو اتفاق اإطاري   الفرعي���ة )و( التي تخوِّ

بداأ نفاذه.

26- وق���د ُاْخت���رَيت كلم���ة "اإلغ���اء" يف ه���ذه الأح���كام باعتباره���ا كلم���ًة حماي���دًة, لأنَّ القان���ون 
ى للدولة امل�شرتعة  ���ى يت�شنَّ ���ى الن�ضَّ �شمنّيًا عل���ى اأيِّ عواقب قانونية معيَّنة حتَّ النموذج���ي ل يتوخَّ
اأْن تن����ضَّ عل���ى العواق���ب املنا�شب���ة على �ش���وء الأع���راف القانونية يف الولي���ة الق�شائي���ة املعنيَّة. 
ر تخوي���ل الهيئة امل�شتقلَّ���ة �شالحية اإلغاء عق���د ا�شرتاء اأو اتف���اق اإطاري  ���ه يج���وز, اإذا تع���ذَّ غري اأنَّ
اأو ا�شتب���دال ق���رار اجله���ة امل�شرتي���ة بقراره���ا ه���ي, و�ش���ع �شيغة بديل���ة ت�شم���ح للهيئ���ة امل�شتقلَّة 
ا ُيْل���ِزم اجلهة امل�شرتي���ة باتِّخاذ ق���رار اآخر عل���ى �شوء قرار   باإبط���ال ق���رار اجله���ة امل�شرتي���ة, ممَّ

الهيئة امل�شتقلَّة.

لة, كما هو احلال  27- وينبغ���ي اعتبار التدابري الت�شحيحية و�شيلة النت�ش���اف الرئي�شية واملف�شَّ
يف اتفاق منظمة التجارة العاملية املتعلق بال�شرتاء احلكومي )انظر الفقرة )8( من اجلزء الأوَّل 
م���ن هذا الدليل(. فمن �شاأن الإ�شراع بت�شوية املنازع���ات عن طريق التدابري الت�شحيحية اأْن يقلِّل 
احلاج���ة اإىل التعوي����ض املايل. اإلَّ اأنَّ ه���ذا النوع من التعوي�ض قد يندرج �شم���ن و�شيلة النت�شاف 
ل فيه لئقًا على �شبيل املثال.  املنا�شب���ة يف حالة معيَّنة, يف حال بدء نفاذ العقد وعدم اعتبار التدخُّ
ل���ذا فاإنَّ النظ���ام الذي ل ين�ضُّ على اأيِّ تعوي�ض مايل )يتج���اوز تكاليف تقدمي الطلب( قد ل يتيح 
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انت�شاف���ًا يف���ي بالغر�ض يف جميع الأحوال, وله���ذا ينبغي اأْن تندرج م�شاأل���ة التعوي�ض املايل �شمن 
ال. منظور اأو�شع نطاقًا هو اإقامة نظام انت�شاف فعَّ

د بديلني لك���ي تنظر فيهما  28- لذل���ك تن����ضُّ الفق���رة )9( )ط( على دفع تعوي����ض مايل, وحتدِّ
الدولة امل�شرتعة. ويف حال الحتفاظ بالن�ضِّ الوارد بني معقوفتني, ينح�شر الأمر يف التعوي�ض عن 
م الطلب نتيجًة لت�شرف اأو قرار اأو اإجراء  د اأو املقاِول الذي يق���دِّ اأيِّ تكالي���ف معقولة يتكبَّدها املورِّ
اء عدم قبول  �ش���ادر يف �شياق اإجراءات ال�ش���رتاء؛ ول ت�شمل تلك التكاليف خ�شارة اأرب���اح من جرَّ
ا اأنواع اخل�شائر التي ميكن التعوي�ض عنها يف اإطار البديل  مه �شاحب الطلب. اأمَّ العر����ض الذي قدَّ
الثاين )اأْي يف حال ا�شرُتعت اأحكام تخلو من الن�ضِّ الوارد بني معقوفتني( فهي اأو�شع نطاقًا, وقد 
ت�شم���ل خ�ش���ارة الأرباح ح�ش���ب مقت�شى احلال. ولعلَّ ال���دول امل�شرتعة تودُّ النظ���ر يف الكيفية التي 
�شاق يف ح�شاب  تعاَلج بها اخل�شائر القت�شادية البحتة يف ُنُظمها القانونية الوطنية بحيث َتْكُفُل التِّ
ف فيه  ة ككل )مب���ا يف ذلك املدى الذي يتوقَّ التعوي�ش���ات املالي���ة على نطاق الولية الق�شائية املعنيَّ
التعوي����ض امل���ايل على برهنة �شاحب الطلب عل���ى اأنَّه كان �شيفوز بعقد ال�ش���رتاء املعني لول عدم 
م  امتث���ال اجلهة امل�شرتية لأحكام هذا القانون(. ورغم اأنَّ القان���ون الوطني املنطبق هو الذي ينظِّ
ق يف لوائح ال�شرتاء اإىل اجلوانب اخلا�شة  ا كان من ال�شروري التطرُّ ي, فرمبَّ م�شائل التقدير الكمِّ
���ع اإمكانية احل�شول على تعوي�ض مايل على تق���دمي طلبات ل اأ�شا�ض لها من  بال�ش���رتاء. وقد ت�شجِّ
ل عملية ال�شرتاء. وقد تزيد اأي�شًا من احتمال وقوع ال�شطط عندما تكون �شالحية  ة مبا يعطِّ ال�شحَّ
لًة لهيئة �شغرية اأو لب�شعة اأفراد. ولعلَّ الدولة امل�شرتعة تودُّ تبعًا لذلك اأْن  منح التعوي�ض املايل خموَّ
تر�ش���د بعناية عمل اآلية التعوي�ض امل���ايل يف اإجراءات العرتا�ض, وخ�شو�شًا اإذا كان النظام �شبه 
تها  الق�شائ���ي يف بدايات���ه. وينبغي اأْن يقرتن ذلك باإجراء ا�شتعرا�ض منتظ���م لآلية العرتا�ض برمَّ
دين اأو املقاولني بتقدمي طلبات العرتا�ض وت�شجيعهم  د من فعاليته���ا من حيث ال�شماح للمورِّ للتاأكُّ

على ذلك ح�شب القت�شاء.

رت  29- وتن����ضُّ الفقرة )10( على الفرتة الق�شوى التي يج���ب البتُّ خاللها يف الطلب الذي قرَّ
الهيئ���ة امل�شتقلَّ���ة قبول النظر فيه. وتن����ضُّ اأي�شًا على لزوم الإ�شراع بتبلي���غ ذلك القرار اإىل جميع 
د ه���ذه الفقرة, هي والفقرة )11( التي تقت�ش���ي اأن تكون كلُّ القرارات  اجله���ات املعنيَّة. كما حتدِّ
جل,  نة يف ال�شِّ الت���ي تتَّخذها الهيئة امل�شتقلَّة خالل اإجراءات املراجعة مكتوب���ة وكاملة ومعلَّلة ومدوَّ
الة وناجعة واإمكانية  باع اإجراءات مراجع���ة فعَّ فافية ترمي اأي�ش���ًا اإىل كفالة اتِّ ة لل�شَّ �شمان���ات مهمَّ
رين.  دين اأو املقاولني املت�شرِّ خ���اذ املزيد من التدابري لدى املحاكم, عند اللزوم, من طرف املورِّ اتِّ
وتت�شاب���ه الفقرت���ان )10( و)11( م���ع الفقرتني )6( و)8( م���ن املادة 66؛ ولذا ف���اإنَّ الأمور التي 

ُتناَق�ض يف التعليق على املادة املذكورة ذات �شلة اأي�شًا بهذا ال�شياق.

���ة والكيفي���ة الت���ي يج���رى بها ه���ذا الفح����ض )مثل م�شاأل���ة م���ا اإذا كان من  30- وفح����ض الأدلَّ
ة ال�شرورية لت�شيري  ر عقد جل�ش���ات ا�شتماع(, من العوامل احلا�شم���ة فيما يتعلَّق بطول امل���دَّ املق���رَّ
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ب���ع يف الدولة  ف���ان على الع���رف القانوين املتَّ الإج���راءات الإداري���ة اأو �شب���ه الق�شائي���ة, وهما يتوقَّ
م اإجراءات  ل���ة تنظِّ ���ة. واإذا مل تك���ن هناك فعاًل يف الدول���ة امل�شرتعة قواعد مف�شَّ امل�شرتع���ة املعنيَّ
املراجع���ة الإدارية اأو �شب���ه الق�شائية, جاز للدولة الن�ضُّ على تل���ك القواعد يف قوانني اأو يف لوائح 
 ا�ش���رتاء, بحيث ت�شم���ل اأمورًا مثل ت�شيري اإج���راءات املراجعة, وطريقة تق���دمي الطلبات, وامل�شائل

املتعلقة بالأدلَّة.

املادة 68-   حقوق امل�شاركني يف اإجراءات العرتا�ض

العرتا����ض.  اإج���راءات  يف  القانوني���ة  الأ�ش���ول  مراع���اة  �شم���ان  اإىل   68 امل���ادة  1- ته���دف 
���ة  د اأو مق���اِول م�ش���ارك يف اإج���راءات ال�ش���رتاء واأيَّ وتن�ضُّ الفق���رة )1(, باإ�شارته���ا اإىل اأيِّ م���ورِّ
���ر م�شاحلها باإج���راءات العرتا�ض, عل���ى حقٍّ وا�شع النط���اق يف امل�شاركة  هيئ���ة حكومي���ة قد تتاأثَّ
م الطلب لوح���ده. واملق�ش���ود من حق���وق امل�شاركة  يف اإج���راءات العرتا����ض ل ينح�ش���ر يف مق���دِّ
تل���ك ه���و حتقيق الت���وازن الالزم بني �ش���رورة الفعالية يف اإج���راءات العرتا����ض وجتنُّب التعطيل 
الزائ���د ع���ن احلدِّ لعملية ال�ش���رتاء, كما ُيالَحظ يف التعليـــق على املادة 64 ب�ش���اأن احلقوق العامة 
د  يف ب���دء اإج���راءات العرتا�ض. وتقوم تل���ك احلقوق على اإمكاني���ة امل�شاركة يف ح���ال اأمكن للمورِّ
 اأو املق���اِول, اأو اأيِّ م�ش���ارك حمتم���ل اآخ���ر يف اإجراءات العرتا����ض, اإثبات اأنَّ م�شاحل���ه قد تتاأثَّر 

بتلك الإجراءات.

2- وق���د ت�شم���ل عبارة "امل�شارك���ون يف اإجراءات العرتا����ض" يف هذا ال�شياق جمموع���ًة متفاوتًة 
د اأو مقاِول  م���ن امل�شاركني تبعًا لتوقيت اإجراءات العرتا�ض ومو�شوع العرتا����ض. وميكن لأيِّ مورِّ
م�ش���ارك يف اإجراءات ال�ش���رتاء مو�شوع الطلب اأْن ي�شارك يف اإج���راءات العرتا�ض. والهدف من 
دي���ن اأو املقاول���ني "امل�شارك���ني يف اإجراءات ال�ش���رتاء" هو اأْن ت�شم���ل اإجراءات  الإ�ش���ارة اإىل املورِّ
ية يف الإجراءات املعنيَّة ل اجلهات امل�شتبع���دة اأثناء مرحلة التاأهيل  العرتا����ض كلَّ اجله���ات املتبقِّ
ف���ًا اأو قرارًا  الأوَّيل اأو مرحل���ة مماثل���ة يف بداي���ة الإجراءات م���ا مل يكن مو�ش���وع العرتا�ض ت�شرُّ
�ش���ادرًا عن اجلهة امل�شرتية يف تل���ك املرحلة. ويرجع ال�شبب يف الن�ضِّ عل���ى اإمكانية تو�شيع نطاق 
���ي ال�شكاوى واملعلومات يف اأق���رب وقت ممكن من  امل�شارك���ة يف اإج���راءات العرتا�ض اإىل كون تلقِّ
دين اأو مقاول���ني اآخرين م�شاركني يف اإجراءات  م�شلح���ة اجله���ة امل�شرتية. وقد ت�شمل م�شاركة مورِّ
العرتا����ض توجي���ه طلب برفع تعليق مطب���ق وخطوات اأخرى قد يكون من�شو�ش���ًا عليها يف اللوائح 
اأو القواع���د الإجرائي���ة املنطبقة. وينبغي اأْن ت�ش���ع الدولة امل�شرتعة قواعد واإج���راءات تدعم هذا 
دين  ���ى َتْكُف���َل اإمكانية موا�شل���ة الإجراءات بالوت���رية املنا�شب���ة واإمكانية م�شارك���ة املورِّ ه���ج حتَّ النَّ
���ى امل�شاركني   اأو املقاول���ني بفعالي���ة؛ ولعلَّها ت���ودُّ اأي�ش���ًا و�ش���ع ت�شمي���ات مالئمة تتي���ح ا�شتبانة �شتَّ

على نحو اأدق.
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3- وق���د ت�شمل عبارة "امل�شارك���ون يف اإجراءات العرتا�ض" �شلطات حكومي���ة اأخرى. واملق�شود 
بعب���ارة "�شلط���ة حكومية" يف هذا ال�ش���دد اأيُّ كيان قد ين���درج �شمن تعريف اجله���ة امل�شرتية يف 
امل���ادة 2, مب���ا يف ذل���ك الكيان���ات التي يح���قُّ لها اإعم���ال اتف���اق اإط���اري و/اأو ا�شتخدام���ه, رهنًا 
بال�ش���رتاط املن�شو�ض علي���ه يف الفقرة )1( من امل���ادة 68 باأن يكون لتل���ك الكيانات م�شلحة يف 
اإجراءات العرتا�ض يف الوقت املعني. انظر كذلك مناق�شة ب�شاأن اجلهات امل�شموح لها با�شتخدام 
التفاقات الإطارية يف التعليق على املادة 60 اأعاله. ويف هذا ال�شدد, جتدر الإ�شارة اإىل اأنَّ اجلهة 
اء اإجراءات  ر اأو قد تتاأثَّر م�شاحله من جرَّ امل�شرتي���ة الرئي�شية غالبًا ما تك���ون الطرف الذي �شتتاأثَّ
العرتا����ض م���ن بني اأطراف التفاق الإط���اري, بدًل من الكيانات الأخرى الت���ي ت�شبح اأطرافًا يف 
التفاق الإطاري يف بداية اإجراءات ال�شرتاء. كما قد ت�شمل العبارة املذكورة اأيَّ هيئة م�شوؤولة عن 
اإ�ش���دار املوافقة يف �شياق عملية ال�شرتاء املعنيَّة )انظر, مث���اًل, اأحكام الفقرة )7( من املادة 22 
والفقرتني )2( و)5( )ه( من املادة 30 التي تن�ضُّ على دور الهيئة امل�شوؤولة عن اإ�شدار املوافقة(.

4- وتر�ش���ي الفق���رة )2( ح���قَّ اجله���ة امل�شرتي���ة يف امل�شارك���ة يف اإج���راءات العرتا����ض ل���دى 
هيئة م�شتقلَّة.

5- وتب���نيِّ الفقرة )3( احلقوق الأ�شا�شية للم�شاركني يف اإج���راءات العرتا�ض, واأهمها احلقُّ يف 
الع الكامل على جميع الإجراءات ويف تقدمي الأدلَّة. وهذه احلقوق مكفولة  ال�شتماع اإليهم ويف الطِّ
للجه���ات املذكورة يف الفقرت���ني )1( و)2( من هذه املادة, ل لأيِّ �شخ�ض ق���د يكون حا�شرًا اأثناء 
الع  جل�ش���ات ال�شتماع التي ُتعقد علنًا )كال�شحفيني مث���اًل(. ويجوز للهيئة امل�شتقلَّة اأْن تاأذن بالطِّ
ن, مبقت�شى الفقرة )8( من املادة 67 ملف اإجراءات  على �شجل اإجراءات العرتا�ض )الذي يت�شمَّ
ال�ش���رتاء(. ويجب عل���ى امل�شاركني يف الإجراءات اإب���داء وجه اهتمامهم بالوثائ���ق التي يلتم�شون 
م الفعلي يف الإجراءات  د من هذا التدب���ري متكني الهيئة امل�شتقلَّة من التحكُّ ���الع عليها. وُيق�شَ الطِّ
ل للوثائق لعلَّهم يع���رثون فيها على ما  دين اأو املقاولني يف بح���ث مف�شَّ واحليلول���ة دون خو����ض املورِّ
ية املن�شو�ض عليها يف املادة 69.  ج���الت لأحكام ال�شرِّ الع على ال�شِّ هم. كما يخ�شع الطِّ ع�ش���اه يهمُّ
و�شيك���ون من ال�شروري و�شع قواعد اإجرائية �شارمة َتْكُفُل, يف كلِّ اإجراء من الإجراءات, الإ�شراع 

بتمحي�ض امل�شائل املطروحة بالقدر املنا�شب من الإ�شهاب.

ية يف اإجراءات العرتا�ض املادة 69-   ال�شرِّ

ية, املذكورة يف الفقرة )1( من املادة 24  اأُدرَجت هذه املادة يف الف�شل الثامن تطبيقًا ملبادئ ال�شرِّ
والفق���رة )4( من امل���ادة 25, على اإجراءات العرتا�ض, وخا�شة الإج���راءات التي تتمُّ لدى الهيئة 
, فاإنَّ للتعليق على  امل�شتقلَّ���ة )التي ل تنطبق عليها املادة 24 والفقرة )4( من املادة 25(. ومن َثمَّ

املادة 24 والفقرة )4( من املادة 25 وجاهته يف �شياق املادة 69.



اجلزء الثالث
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 التغيريات التي دخلت على قانون 
 الأون�سيرتال النموذجي ل�سرتاء 

ال�سلع والإن�ساءات واخلدمات لعام 1994

�ص األف- ملخَّ

���ن هذا اجلزء من الدليل تعليقًا على التنقيحات الت���ي اأُجريت على القانون النموذجي  1- يت�شمَّ
لعام 1994 عند �شياغة القانون النموذجي لعام 2011. والهدف منه هو متكني م�شتخدمي الن�ضِّ 
بل لتحديثها اإذا مل تكن  الذي يعود اإىل عام 1994 من تقييم قوانينهم الوطنية للخروج باأف�شل ال�شُّ
تعت���زم تنفيذ القانون النموذجي لع���ام 2011 بكامله. وتبعًا لذلك, ل يتناول هذا اجلزء التغيريات 
يف ال�شياغ���ة )مثل التعدي���الت الأ�شلوبية والتغي���ريات بالتَّبعية والتغي���ريات الهيكلية وغريها من 
, ل يتناول اأي�ش���ًا اأيَّ اأحكام من  ���ر على جوهر الأحكام(؛ وم���ن َثمَّ التغي���ريات الطفيف���ة التي ل توؤثِّ

القانونني النموذجيني.

2- ويف اإط���ار هذا اله���دف نف�شه, يربط هذا اجلزء من الدليل بني اأح���كام عامي 1994 و2011 
���ن املرفق���ان امللحق���ان بهذا الدلي���ل ج���دوًل للمقابلة بني م���واد القانون  بق���در امل�شتط���اع. ويت�شمَّ
النموذج���ي لعام 2011 وم���واد القانون النموذجي لعام 1994, وج���دوًل للمقابلة بني مواد القانون 
النموذجي لعام 1994 ومواد القانون النموذجي لعام 2011 )با�شتثناء الأحكام اجلديدة(. وحتيل 
الإ�ش���ارات املرجعية اإىل الفقرات واملواد, يف هذا اجلزء م���ن الدليل, اإىل ن�ضِّ القانون النموذجي 
ني يف املوا�شع التي مل يطراأ عليها تغيري, ما مل ُي�شر اإىل خالف ذلك. لعام 1994, اأو اإىل كال الن�شَّ

���ى م���ن التعليق الوارد يف هذا اجل���زء من الدليل ا�شتكمال التعلي���ق الوارد يف اجلزاأين  3- وُيتوخَّ
, فاإنَّ  ل )مالحظ���ات عامة( والثاين )التعليق على كلِّ مادة على ح���دة(, ل ا�شتبداله. ومن َثمَّ الأوَّ
ر هنا؛ ومع ذلك, اأُدرجت  ل والثاين من الدليل ل ُتكرَّ ق�شايا ال�شيا�شة العامة املبيَّنة يف اجلزاأين الأوَّ
ن فيها مناق�شة ال�شيا�ش���ة العامة مزيدًا من التو�شيحات  اإ�ش���ارات مرجعي���ة يف املوا�شع التي تت�شمَّ

ة. ب�شاأن التنقيحات املعنيَّ

باء- التعليق على ما دخل من تغيريات

الديباجة يف ن�صِّ عام 1994

ته, مبا يف  4- ينمُّ حذف الإ�شارات اإىل "ال�شلع والإن�شاءات واخلدمات" يف القانون النموذجي برمَّ
هج املعتمد يف القانون النموذجي لعام 2011  مة والفقرة )ج((, عن النَّ ذلك الديباجة )انظر املقدِّ
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د ال�شيء مو�شوع ال�شرتاء, ل كونه من  فيما يتعلَّق باأ�شا�ض اختيار طرائق ال�شرتاء, اأْي م�شتوى تعقُّ
ال�شلع اأو الإن�شاءات اأو اخلدمات )َيِرُد �شرح لذلك مبزيد من التف�شيل يف الفقرة )57( اأدناه(.

ل���ت الفق���رة )ب( لبي���ان اأنَّ من اأه���داف القانون النموذج���ي املن�شودة تعزي���ز م�شاركة  5- وُعدِّ
دين واملقاولني, ب�شرف النظر عن جن�شيتهم, والت�شجيع عليها يف اإجراءات ال�شرتاء كقاعدة  املورِّ

عامة. ولذلك, ُحذفت عبارة "وبخا�شة, عند القت�شاء" الواردة يف ن�ضِّ عام 1994.

فة وعادلة" لو�شف  ل���ت الفقرة )د( لإ�شافة كلمة "املت�شاوية" اإىل كلمت ���ْي "ُمْن�شِ 6- واأخ���ريًا, ُعدِّ
دين واملقاولني, وهو ما من �شاأنه مواءمة القانون النموذجي يف هذا ال�شدد مع  كيفي���ة معاملة املورِّ
مة لال�شرتاء العمومي حيث ق���د توجد هذه املفاهيم  كوك الدولي���ة والإقليمية املنظِّ غ���ريه من ال�شُّ

الثالثة جميعها برتاكيب خمتلفة.



ل من ن�صِّ عام 1994 - اأحكام عامة الف�سل الأوَّ

�ص التغيريات التي دخلت على هذا الف�سل األف- ملخَّ

م جميع عمليات ال�ش���رتاء مبوجب القانون النموذجي,  ل املبادئ التي تنظِّ 7- يب���نيِّ الف�ش���ل الأوَّ
ن  ل م���ن قانون عام 1994 يت�شمَّ وه���و اأو�شع نطاق���ًا بكثري مقارنًة بنظريه لعام 1994 )الف�شل الأوَّ
ن 26 م���ادًة(. وُجمعت الكثري من  ل م���ن قانون عام 2011 يت�شمَّ 17 م���ادًة يف ح���ني اأنَّ الف�شل الأوَّ
ا يف القواعد املتعلقة بتقدمي العطاءات اأو يف  املبادئ التي كانت َتِرُد من قبل يف ن�ضِّ عام 1994 اإمَّ
ع لعام 2011. ومن الأمثلة على ذلك  ل املو�شَّ موا�ش���ع اأخرى يف املواد الإجرائيَّة, �شمن الف�شل الأوَّ
الإي�شاحات والتعديالت ب�شاأن وثائق اللتما�ض ولغة العطاءات و�شمانات العطاءات وقبول العر�ض 
املق���دم الفائ���ز وبدء نفاذ عقد ال�شرتاء. ولي�شت مواد ع���ام 2011 بجديدة يف واقع الأمر بقدر ما 

هي اأو�شع نطاقًا واأعم تطبيقًا.

8- ونت���ج ع���ن جتميع بع����ض الأحكام ال���واردة يف خمتلف م���واد القانون النموذج���ي لعام 1994 
اإ�شاف���ُة املواد اجلديدة التالية: امل���ادة 11 )قواعد ب�شاأن معايري التقيي���م واإجراءاته(, واملادة 14 
)قواع���د ب�ش���اأن طريقة ومكان تقدمي طلب���ات التاأهل الأوَّيل اأو الختي���ار الأوَّيل اأو تقدمي العرو�ض 
واملوع���د النهائي لتقدميها(, واملادة 16 )اإي�شاح املعلومات املتعلقة باملوؤهالت واإي�شاح العرو�ض(, 
ية(. وبع�ض الأحكام جديدة بالكامل ومل تكن موجودة يف ن�ضِّ عام 1994, وهي:  واملادة 24 )ال�شرِّ
امل���ادة 6 )الإعالم عن عمليات ال�شرتاء املحتملة يف امل�شتقبل القريب(, واملادة 12 )قواعد ب�شاأن 
تقدي���ر قيمة امل�شرتيات(, واملادة 20 )رف�ض العرو�ض املنخف�ش���ة الأ�شعار انخفا�شًا غري عادي(, 

نة قواعد ال�شلوك(. واملادة 26 )مدوَّ

9- واأُعي���د تنظيم الف�شل بحيث َتِرُد الأحكام, قدر امل�شتطاع, بالت�شل�ُشل الزمني للمراحل املتَّبعة 
عادًة يف معظم اإجراءات ال�شرتاء.

باء- التعليق على كلِّ مادة على حدة

نطاق التطبيق )املادة 1(

10- ُحذَف���ت الفقرت���ان )2( و)3( م���ع اإج���راء تعدي���الت تبع���ًا لذلك عل���ى الفق���رة )1( لبيان 
اأنَّ القان���ون النموذجي ينطبق عل���ى جميع عمليات ال�شرتاء العمومي, مب���ا يف ذلك جمال الدفاع 
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والأم���ن الوطنيني. ففي ع���ام 1994, ا�شُتبعدت عملي���ات ال�شرتاء يف جمال الدف���اع )واإْن اأجازت 
امل���ادة 1 من ذل���ك الن�ضِّ للجهة امل�شرتية اأْن تختار تطبيق القان���ون النموذجي على عملية ا�شرتاء 
عة من الإجراءات املتاحة مبوجب  بعينه���ا(. وراأت اللجنة اأنَّ احلاج���ة تنتفي, بف�شل الطائفة املتنوِّ
القان���ون النموذجي لعام 2011, اإىل ا�شتبعاد تطبيق القانون النموذجي على اأيِّ قطاع يف اقت�شاد 
الدولة امل�شرتعة. ويحتوي عدد من املواد يف جميع اأجزاء القانون النموذجي لعام 2011 على اأحكام 
ُيق�ش���د بها ا�شتيع���اب عمليات ال�شرتاء املت�شل���ة بالق�شايا الأ�شا�شية لالأم���ن اأو الدفاع الوطنيني 
)املُ�شار اإليها يف هذا الدليل مب�شطلح "عمليات ال�شرتاء املتعلقة بالأمن" تي�شريًا للرجوع اإليها(, 
ية حيث قد يلزم التخفيف  مثل الأحكام املنطبقة على عمليات ال�شرتاء املنطوية على معلومات �شرِّ
م بع����ض طرائق ال�ش���رتاء "البديلة". ويجب,  م���ن �شرام���ة اآلي���ات ال�شفافية, والأح���كام التي تنظِّ
مبوجب املادة 25, اأْن ُتبنيَّ يف �شجل ال�شرتاء اأ�شباب اأيِّ قرار بعدم تطبيق النطاق الكامل للقانون 
النموذجي لعام 2011 على اأيِّ عملية ا�شرتاء؛ ذلك اأنَّه ل يوجد اإعفاء �شامل من اإجراءات القانون 
ية"  النموذج���ي لع���ام 2011. انظ���ر, بهذا ال�ش���اأن, الق�شم���ني املعنونني "حمايـــة املعلومـــات ال�سرِّ

ل من هذا الدليل. و"ال�سرتاء يف جمايْل الدفاع والأمن" يف اجلزء الأوَّ

التعاريف )املادة 2(
11- دخل���ت تغيريات كبرية على �شياغ���ة هذه املادة. فقد اأُ�شيف عدد م���ن التعاريف اجلديدة, 
لت نتيجة الأخذ باأ�شاليب ا�شرتاء جديدة  وُحذفت بع�ض التعاريف الواردة يف ن�ضِّ عام 1994 اأو ُعدِّ
وظه���ور مفاهيم جديدة واإجراء تعديالت اأخرى يف جميع اأجزاء القانون النموذجي. كما اأ�شبحت 

التعاريف الآن مرتَّبة ترتيبًا اأبجدّيًا.

12- والتعاري���ف اجلدي���دة هي: "اإجراءات التف���اق الإطاري", و"الختي���ار الأوَّيل", و"ال�شرتاء 
ية", و"اللتما�ض", و"اللتما�ض املبا�شر", و"التاأهيل  املحلي", و"ال�شرتاء املنطوي على معلومات �شرِّ
مة(",  م )اأو العرو�ض املقدَّ الأوَّيل", و"ال�شيا�ش���ات الجتماعية-القت�شادي���ة", و"العر����ض املق���دَّ
الأوَّيل",  و"وثائق الختي���ار  و"املناق�شة الإلكرتوني���ة",  و"لوائح ال�ش���رتاء",  ���ف",  و"فرتة التوقُّ

و"وثائق التاأهيل الأوَّيل", و"وثيقة اللتما�ض".

د  ل���ة هي: "ال�ش���رتاء", و"عق���د ال�ش���رتاء", و"اجلهة امل�شرتي���ة", و"املورِّ 13- والتعاري���ف املعدَّ
اأو املقاِول", و"�شمانة العطاء", على النحو التايل:

)اأ( يف تعريف "ال�شرتاء" )اأو "ال�شرتاء العمومي"(, اأُ�شيفت عبارة "اجلهة امل�شرتية" 
لت�شليط ال�شوء على عدم التعاُمل يف القانون النموذجي مع ال�شرتاء الذي ت�شطلع به اأطراف غري 

م�شمولة بتعريف "اجلهة امل�شرتية"؛
���ة, لالأخذ  )ب(  يف تعري���ف "عق���د ال�ش���رتاء", اأجري���ت تعديالت مراع���اًة, ب�شفة خا�شَ
باإج���راءات التفاقات الإطارية مبا ي�شمل عقود ال�شرتاء املرَُبمة يف اإطار تلك الإجراءات. ونتيجًة 
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د اأو متعاقد"  د اأو املقاِول ]"م���ورِّ لذل���ك, اأُ�شيفت �شيغة اجلم���ع اإىل �شيغة املفرد كما يل���ي: "واملورِّ
دين اأو املقاول���ني(", وا�شُتعي�ض عن عبارة "نتيجة  يغ���ة ال���واردة يف ن�ضِّ عام 1994[ )اأو املورِّ بال�شِّ

لإجراءات ال�شرتاء" بعبارة "يف نهاية اإجراءات ال�شرتاء"؛
ة جهات  )ج(  يف تعريف "اجله���ة امل�شرتية", اأُجريت تعديالت لبيان اإمكانية ا�شطالع عدَّ
عمومي���ة, ل جهة عمومي���ة واحدة فقط, بال�شرتاء واإمكانية اأْن تنتم���ي تلك اجلهات العمومية اإىل 

دول خمتلفة )اأْي امل�شرتيات امل�شرتكة التي ت�شطلع بها جهات عمومية يف بلدين اأو اأكرث(؛
د اأو املق���اِول" اأُجريت تعديالت, على غ���رار التعديالت التي دخلت  )د(  يف تعري���ف "املورِّ
ل, لالأخذ يف القانون النموذجي لعام 2011  عل���ى تعريف "عقد ال�شرتاء", مراعاًة, يف املق���ام الأوَّ
باإج���راءات التفاقات الإطارية. ل���ذا, ا�شُتعي�ض عن الإ�شارة اإىل "طرف يف عقد ا�شرتاء مع اجلهة 

امل�شرتية" بالإ�شارة اإىل "اأيِّ طرف م�شارك فعاًل يف تلك الإجراءات"؛
)ه(  ا�شُتعي����ض ع���ن عبارة "�شم���ان العطاء" بعب���ارة "�شمانة العط���اء" واأ�شبح تعريفها 
م اإىل اجلهة امل�شرتية بطلب من هذه اجلهة. ولذلك ُي�شتهل التعريف بعبارة  يراعي الآن كونها تقدَّ
دي���ن اأو املقاولني". واأُ�شيفت يف نهاية التعريف جملة  "�شمان���ة ت�شرتطها اجلهة امل�شرتية على املورِّ

تو�شح اأنَّ التعريف ل ي�شمل اأيَّ �شمانة لتنفيذ العقد.

ن���ة يف الفق���رة )4( اأع���اله, تعاري���ف "ال�شل���ع" و"الإن�ش���اءات"  14- وُحذف���ت, لالأ�شب���اب املبيَّ
و"اخلدم���ات". وا�شُتعي����ض ع���ن تلك امل�شطلح���ات يف القان���ون النموذجي لع���ام 2011 مب�شطلح 

"ال�شيء مو�شوع ال�شرتاء", وهو م�شطلح وا�شح يف حدِّ ذاته.

اللتزام���ات الدولية لهذه الدولة فيما يت�شل بال�شرتاء ]والتفاقات احلكومية الدولية داخل 
)هذه الدولة([ )املادة 3(

15- مل تتغريَّ املادة من حيث اجلوهر با�شتثناء ال�شتعا�شة عن عبارة "لهذه الدولة" بعبارة "على 
ه���ذه الدول���ة" واإدراج معقوفتني اإ�شافيت���ني يف العنوان ويف ن�ضِّ املادة, وكونه���ا اأ�شبحت م�شفوعًة 
ح اأنَّ العبارات الواردة بني الأقوا�ض املعقوفة وثيقة ال�شلة بالدول الحتادية, والق�شد  بحا�شية تو�شِّ

منها اأْن تنظر فيها تلك الدول.

لوائح ال�شرتاء )املادة 4(. مل تتغريَّ من حيث اجلوهر.

و�شع الن�شو�ض القانونية يف متناول اجلمهور )املادة 5 يف ن�ضِّ عام 1994( )ن�شر الن�شو�ض 
القانونية )املادة 5 يف ن�ضِّ عام 2011((

16- تَّ تو�شيع نطاق العنوان لبيان التعديالت اجلوهرية التي اأُجريت على املادة بحيث اأ�شبحت 
م���ًة اإىل فقرت���ني, تتن���اول اأولهما الن�شو����ض القانونية ذات التطبيق الع���ام التي ينبغي  الآن مق�شَّ
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الإ�شراع بو�شعها يف متناول اجلمهور وحتديثها بانتظام, يف حني تتناول الثانية الأحكام الق�شائية 
والق���رارات الإدارية التي لها قيمة ال�شوابق والتي يجب و�شعها يف متناول اجلمهور. انظر التعليق 
الع على �شرح ملختلف النُُّظم القانونية املنطبقة  على املادة 5 يف اجلزء الثاين من هذا الدليل لالطِّ

على ن�شر هذين النوعني من الن�شو�ض القانونية.

دين واملقاولني  دي���ن اأو املقاولني )املادة 6 يف ن����ضِّ عام 1994( )موؤه���الت املورِّ اأهلي���ة املورِّ
)املادة 9 يف ن�ضِّ عام 2011((

ى له���م ال�شرتاك يف اإجراءات ال�شرتاء" يف الفقرة )1(  17- ُحذف���ت العبارة التالية: "كي يت�شنَّ
���ه من املمك���ن اأْن ُيفهم منها ا�شرتاط اإجراءات التاأهيل الأوَّيل يف جميع احلالت. ومبا اأنَّ  )ب( لأنَّ
دين اأو املقاولني يف اأيِّ مرحلة  د اجلهة امل�شرتية من موؤهالت املورِّ القاع���دة العامة هي اإمكانية تاأكُّ
م���ن اإجراءات ال�شرتاء, فاإنَّ الفقرة )1( من املادة 9 من القان���ون النموذجي لعام 2011 تتفادى 

ربط تقييم املوؤهالت باأيِّ مرحلة بعينها من الإجراءات.

18- وتَّ اأي�شًا تو�شيع نطاق قائمة املعايري يف الفقرة )1( )ب( لت�شمل املوؤهالت البيئيَّة وا�شرتاط 
دون واملقاول���ون باملعايري الأخالقية وغريها من املعايري املعم���ول بها يف الدولة. ومن  اأْن يف���ي املورِّ
معة الطيبة" ال���واردة يف ن�ضِّ عام 1994 لكي تخلو عملية  ناحي���ة اأخ���رى, ُحذفت الإ�شارة اإىل "ال�شُّ

دين اأو املقاولني من اأيِّ اعتبارات ذاتيَّة. تقييم اجلهة امل�شرتية ملوؤهالت املورِّ

19- ول ت�ش���ري الفقرة )2( من القان���ون النموذجي لعام 2011 اإىل وجوب الوفاء مبا تراه اجلهة 
امل�شرتي���ة "منا�شبًا" فح�شب من معايري التاأهيل, على غ���رار اأحكام عام 1994, بل كذلك مبا تراه 
���ة, وذلك لتقييد ال�شالحية التقديرية للجهة امل�شرتية  "ذا �شل���ة" يف ظروف عملية ال�شرتاء املعنيَّ

يف اختيار معايري التاأهيل.

20- واأُدرجت اأحكام جديدة يف املادة يف اإطار الفقرة )7( من ن�ضِّ عام 2011. وهي مماثلة من 
حيث اجلوهر لأحكام املادة 10 من ن�ضِّ عام 1994 التي ُحذفت, مع تعديل جوهري واحد. ومبوجب 
م  د اأو املقاِول �شاحب العر�ض املقدَّ التعديل, ُي�شرتط الت�شديق القانوين لالأدلَّة امل�شتندية على املورِّ
الفائ���ز فقط )مقارنًة بن�ضِّ عام 1994 ال���ذي يتيح للجهة امل�شرتية اأن ت�شرتط الت�شديق القانوين 

د اأو مقاِول(. مة من اأيِّ مورِّ لالأدلَّة امل�شتندية املقدَّ

ل���ت الفق���رة )6( )اأ( يف ن����ضِّ ع���ام 1994 )الت���ي اأ�شبحت الفق���رة )8( )اأ( يف ن�ضِّ  21- وُعدِّ
د اأو مقاِول اإذا  ع���ام 2011( بحيث اأ�شبحت الآن ت�شرتط اأْن ُت�شِقط اجله���ة امل�شرتية اأهلية اأيِّ مورِّ
الع  مة عن موؤهالته "ملفقة" وكذلك ب�شبب تقدمي معلومات كاذبة )لالطِّ اكت�شفت اأنَّ املعلومات املقدَّ
عل���ى مناق�شة ب�شاأن ما يعت���رب معلومات "ملفقة", انظر التعليق على املـــادة 8 يف اجلزء الثاين من 



هذا الدليل(. واأ�شيفت الفقرة الفرعية اجلديدة )8( )د( يف ن�ضِّ عام 2011, م�شتن�ِشخًة اأحكام 
د من الأهلية  الفقرة )8( من املادة 7 من القانون النموذجي لعام 1994 التي ت�شمح مبعاودة التاأكُّ

يف اإجراءات ال�شرتاء التي ت�شمل التاأهيل الأوَّيل.

اإج���راءات الإثب���ات امل�شبق لالأهلية )املادة 7 من ن�ضِّ ع���ام 1994؛ اإجراءات التاأهيل الأوَّيل 
)املادة 18 من ن�ضِّ عام 2011((

22- يف الفق���رة )1(, ا�شُتعي�ض عن عبارة "قبل تق���دمي العطاءات اأو القرتاحات اأو العرو�ض يف 
اإجراءات ا�شرتاء جتري وفقًا للف�شل الثالث اأو الرابع اأو اخلام�ض" بعبارة "قبل اللتما�ض". وتبنيِّ 
دي���ن اأو املقاولني  د من موؤهالت املورِّ اأح���كام ع���ام 2011 بو�شوح اأك���رث الوقت الذي يتمُّ في���ه التاأكُّ

دين اأو املقاولني املوؤهلني يف اإجراءات التاأهيل الأوَّيل. وحتديد املورِّ

23- وُحذف���ت كلمة "طباعته���ا" )طباعة وثائق الإثبات امل�شبق لالأهلي���ة( يف الفقرة )2( لتبيان 
احلي���اد التكنولوجي يف القان���ون النموذجي لن�ض عام 2011. انظر, به���ذا ال�شاأن, الق�شم املعنون 
ل  دة النا�سئة عن اتِّباع طريقة ال�سرتاء الإلكرتوين وا�ستخدامها" يف اجلزء الأوَّ "امل�سائل املحدَّ
م���ن هذا الدلي���ل. واحلكم املو�شوعي الوارد يف الفق���رة )3( )اأ( ‘4’ من ن�ضِّ عام 1994 )الذي 
ي�ش���رتط اأن تع���ربِّ اجله���ة امل�شرتية ع���ن املوعد النهائ���ي لتقدمي طلب���ات الإثبات امل�شب���ق لالأهلية 
دين اأو املقاولني لإعداد وتقدمي طلباتهم, مع و�شع  دين ويتيح وقتًا كافيًا للمورِّ "بتاري���خ ووقت حمدَّ
الحتياج���ات املعقول���ة للجهة امل�شرتي���ة يف العتبار"( اأ�شب���ح القاعدة املتَّبع���ة يف �شياغة �شروط 
ل من القانون النموذجي لعام 2011 املتعلقة بالقواعد ب�شاأن  مماثلة يف مادة جديدة يف الف�شل الأوَّ
ل الأوَّيل اأو الختي���ار الأوَّيل اأو تقدمي العرو�ض واملوعد النهائي  طريق���ة ومكان تقدمي طلبات التاأهُّ
لتقدميه���ا )املادة 14(. ونتيجًة لذل���ك, اأ�شبحت هذه ال�شروط ُمْنَطبق���ًة يف اإطار ن�ضِّ عام 2011 
ا على تقدمي طلبات الختيار  ل على املواعيد النهائي���ة لتقدمي طلبات التاأهيل الأوَّيل فح�شب, واإمنَّ

الأوَّيل وتقدمي العرو�ض كذلك.

24- واأُ�شيف اإىل املادة فقرتان جديدتان, وهما الفقرتان )3( و)4( من املادة 18 يف ن�ضِّ عام 
���ل الأوَّيل. ففي القانون النموذجي لعام 1994,  2011, وهم���ا تتناولن ن�شر وم�شمون الدعوة للتاأهُّ
َيِرُد هذان احلكمان يف الف�شل الثالث ب�شاأن اإجراءات املناق�شة )املادتان 24 و25(. والهدف من 
ن  التعدي���الت هو جعل امل���ادة م�شتقلًَّة وُمْنَطبقًة على جميع طرائق ال�ش���رتاء, ومن ثمَّ فاإنَّها تت�شمَّ
لت قوائم املعلومات الالزم اإدراجها يف الدعوة اإىل  ل الأوَّيل. وقد ُعدِّ جميع الأحكام املتعلقة بالتاأهُّ
التاأهي���ل الأوَّيل ويف وثائق التاأهي���ل الأوَّيل, اأْي اأنَّه ينبغي الإف�شاح عن كلِّ ما يكون ذا اأهمية و�شلة 
, يف بداية اإجراءات ال�شرتاء,  دين اأو املقاولني املحتملني من اأجل البتِّ مبا�شرتني بالن�شبة اإىل املورِّ
يف م�شاأل���ة امل�شاركة فيه���ا )اأْي يف الدعوة للتاأه���ل الأوَّيل( يف حني ُتدرج يف وثائ���ق التاأهيل الأوَّيل 

تفا�شيل اإجراءات هذا التاأهيل.
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ل���ت الفقرة )5( )التي اأ�شبحت الفقرة )7( يف ن�ضِّ عام 2011( لتو�شيح اأنَّه ل ميكن  25- وُعدِّ
ق �ش���وى املعايري والإجراءات  د اأو مقاوِل, اأْن تطبِّ للجه���ة امل�شرتي���ة, عند البتِّ يف موؤهالت كلِّ م���ورِّ
ل الأوَّيل ويف وثائ���ق التاأهي��ل الأوَّيل. واأُدرجت فق���رة جديدة, هي الفقرة  ن���ة يف الدع���وة للتاأهُّ املبيَّ
)8(, يف اأح���كام ن����ضِّ عام 2011, م�شتن�ِشخًة اجلملة الأخرية من الفقرة )6( يف ن�ضِّ عام 1994 
���ه ل يجوز ال�شتم���رار يف امل�شارك���ة يف اإجراءات ال�ش���رتاء اإلَّ  )لإب���راز القاع���دة الت���ي تق�شي باأنَّ

لّيًا(. اًل اأوَّ لوا تاأهُّ دين اأو املقاولني الذين تاأهَّ للمورِّ

26- واأ�شبح م�شمون الفقرة )7( )التي اأ�شبحت الفقرة )10( يف ن�ضِّ عام 2011( اأقوى بكثري, 
اإْذ ُحذف���ت عبارة "بناًء على طلب منهم" واجلزء الأخري من الفقرة مبا يرتتَّب عليه التزام اجلهة 
لّيًا باأ�شباب عدم  ل تاأهاًل اأوَّ د اأو مقاِول مل يوؤهَّ امل�شرتية, دون قيد اأو �شرط, بالإ�شراع باإبالغ كلِّ مورِّ

تاأهيله, مبوجب القانون النموذجي لعام 2011.

27- وُنقل���ت الفقرة )8( يف ن�ضِّ ع���ام 1994, كما �شبقت الإ�شارة يف الفق���رة )21( اأعاله, اإىل 
املادة املتعلقة باملوؤهالت.

دين اأو املقاولني )املادة 8( ا�شرتاك املورِّ

28- دخل���ت الكث���ري من التعديالت على هذه امل���ادة. فقد اأُ�شيفت اإليها فقرت���ان جديدتان, هما 
ًل, حتظر الفقرة )2( يف ن�ضِّ عام 2011  الفقرتان )2( و)5( من املادة 8 يف ن�ضِّ عام 2011. اأوَّ
دي���ن اأو املقاولني اأو فيما بينهم اأو جتاه  عل���ى اجله���ة امل�شرتية فر�ض اأيِّ �شرط فيه متييز جتاه املورِّ
دين اأو املقاول���ني يف اإجراءات ال�ش���رتاء, اإلَّ عندما  فئ���ات منهم, به���دف احلدِّ من م�شارك���ة املورِّ
ل���ًة اأو ملزمًة بذلك مبوجب لوائ���ح ال�شرتاء اأو مبوجب اأحكام اأخ���رى من قانون الدولة  تك���ون خموَّ
امل�شرتع���ة. ويجب تف�ش���ري هذا احلكم على �شوء الفق���رة )1( من املادة, التي ت�ش���ري اإىل اإمكانية 
احل���دِّ من امل�شاركة عل���ى اأ�شا�ض اجلن�شية, اإْذ ت�ش���ري الفقرة اجلديدة اإىل اإمكاني���ة احلدِّ لأ�شباب 
اأخ���رى ي�شم���ح بها القانون, من اأجل المتثال, مثاًل, ملا يفر�شه جمل�ض الأمن التَّابع لالأمم املتحدة 
ا الفقرة اجلديدة الثانية, وهي الفقرة )5( يف ن�ضِّ عام 2011, فت�شرتط اأْن تتيح  من جزاءات. اأمَّ
دين اأو  ها م���ن م�شاركة املورِّ ���الع على اأ�شباب حدِّ اجله���ة امل�شرتي���ة لأيِّ �شخ�ض, عند الطلب, الطِّ
املقاول���ني يف اإج���راءات ال�شرتاء. ويتما�شى هذا احلكم مع اأح���د الأهداف العامة التي ا�شرت�شدت 
به���ا اللجنة يف تعديل القان���ون النموذجي لعام 1994, اأْي تعزيز اأحكامه املتعلقة بال�شفافية لإتاحة 

اأمور يف جملتها الرقابة العمومية على قرارات اجلهة امل�شرتية عند القت�شاء.

29- ويرتب���ط التعدي���ل املو�شوعي الآخر يف ه���ذه املادة باأحكام الفق���رة )3(. فقد اأُلغي يف ن�ضِّ 
عام 2011 ا�شرتاط اإعالن اجلهة امل�شرتية حتديدًا, كما ُي�شرتط يف ن�ضِّ عام 1994, عن اأنَّه يجوز 



ق  اتهم. ومل يتطرَّ دي���ن اأو املقاولني امل�شارك���ة يف اإجراءات ال�شرتاء ب�شرف النظر عن جن�شيَّ للمورِّ
بة على ع���دم اإ�شدار اجلهة امل�شرتي���ة لذلك الإعالن,  ن����ضُّ ع���ام 1994 اإىل م�شاأل���ة النتائج املرتتِّ
وتن����ضُّ الفق���رة )2( من امل���ادة 52 �شراحًة على عدم خ�ش���وع اأيِّ قرار ب�شاأن احل���دِّ من امل�شاركة 
لإع���ادة النظر. والقاعدة املبدئيَّة يف القان���ون النموذجي لعام 2011, كما يتبنيَّ من التعديالت يف 
دي���ن اأو املقاولني بامل�شاركة يف اأيِّ  الديباج���ة )انظر الفق���رة )5( اأعاله(, هي ال�شماح جلميع املورِّ
, فال حاجة لأْن  اإج���راءات ا�ش���رتاء ب�شرف النظر عن جن�شيته���م اأو غريها من املعايري. ومن ث���مَّ
ح املادة الواردة يف ن�ضِّ  دًا ب�شاأن عدم احلدِّ من امل�شاركة. وتو�شِّ ت�شدر اجلهة امل�شرتية اإعالنًا حمدَّ
ابقة, �شرورة بيان اأ�شباب ال�شتبعاد يف لوائح ال�شرتاء اأو  عام 2011, كما هو مبنيَّ يف الفقرة ال�شَّ
غريها من الأحكام القانونية يف الدولة امل�شرتعة, لأنَّ هذه امل�شاألة ل تخ�شع لل�شالحية التقديرية 
للجه���ة امل�شرتي���ة. وعند وجود تل���ك الأ�شباب, تقت�شي اأح���كام عام 2011 من اجله���ة امل�شرتية اأْن 
دين اأو املقاولني يف اإج���راءات ال�شرتاء, اأنَّ امل�شاركة  ة م�شاركة املورِّ ل مرَّ تعل���ن, عن���د التما�شها لأوَّ
حم���دودة واأْن ت�ش���در بيانًا بالأ�شب���اب والظروف التي ا�شتن���دت اإليها يف الو�ش���ول اإىل قرار احلدِّ 
م���ن امل�شاركة )انظر الفقرت���ني )3( و)4( يف ن�ضِّ عام 2011(. كما تن����ضُّ الفقرة )3( يف ن�ضِّ 
ع���ام 2011 على اأنَّه ل يجوز تغيري ذلك الإعالن فيما بعد �شمان���ًا لالإن�شاف وامل�شاواة والعدل يف 

دين اأو املقاولني. التعاُمل مع املورِّ

�شكل املرا�شالت )املادة 9 يف ن�ضِّ عام 1994( )الت�شالت يف جمال ال�شرتاء )املادة 7 يف 
ن�ضِّ عام 2011((

�شاع نطاقها؛ فلم يعد مو�شوعها يقت�شر على �شكل الت�شالت  30- يبنيِّ التغيري يف عنوان املادة اتِّ
ا اأ�شبح ي�شمل و�شائلها اأي�شًا. واإمنَّ

ان اأ�شا�شًا  31- وق���د احُتفظ يف ن�ضِّ عام 2011 بجوهر اأحكام الفقرتني )1( و)2(, اللتني تن�شَّ
عل���ى التناُظ���ر الوظيفي بني �شكل وو�شائ���ل الت�شال الورقي وغري الورق���ي, با�شتثناءات حمدودة. 
ًل, اأ�شبح مبداأ التناُظر الوظيفي غري م�شروط )اأْي اأنَّ التحفُّظات الواردة يف بداية الفقرة )1(  اأوَّ
ن الفقرة )1( يف ن�ضِّ ع���ام 2011 �شرطًا اإ�شافّيًا  يف ن����ضِّ ع���ام 1994 قد ُحذَفت(. ثاني���ًا, تت�شمَّ
الع عليه  ر الطِّ فيم���ا يخ�ضُّ �ش���كل الت�شال مل يكن موجودًا يف ن�ضِّ ع���ام 1994, مف���اده اأْن يتي�شَّ
بحي���ث ميكن ا�شتخدامه مرجعًا فيما بعد. ويوائ���م هذا ال�شرط الإ�شايف هذه الأحكام مع الأحكام 
ل من  املقابل���ة لها يف �شكوك اللجنة ب�شاأن التجارة الإلكرتونية )انظر الفقرة )97( يف اجلزء الأوَّ
هذا الدلي���ل(. واأخريًا, مل َتعد املرونة املن�شو�ض عليها يف الفقرة )2( فيما يتعلَّق ب�شكل الت�شال 
وو�شائله ُمْنَطبقًة على ما يلي: )اأ( اإ�شعارات اإلغاء ال�شرتاء )التي ُيعربَّ عنها, يف ن�ضِّ عام 1994, 
ب�شيغ���ة الإخطارات برف�ض جميع العطاءات اأو القرتاحات اأو العرو�ض اأو عرو�ض الأ�شعار )انظر 
م الفائز )التي يعربَّ عنها,  الفقرة )3( من امل���ادة 12((, و)ب( اإ�شعارات القبول بالعر�ض املق���دَّ
يف ن����ضِّ عام 1994, ب�شيغة الإخطار بقبول العطاء الفائ���ز )انظر الفقرة )1( من املادة 36((. 
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ويع���ود ذلك اإىل و�ش���ع ُنُظم جديدة بالكام���ل مبوجب القانون النموذجي لع���ام 2011 فيما يخ�ضُّ 
ه���ذه الأن���واع من الإ�شع���ارات. فق���د اأُدرج �شرط ن�ش���ر الإ�شعار بالإلغ���اء )انظر الفق���رة )2( من 
باع اإجراء �شارم من اأجل قبول العر�ض  املادة 19من القانون النموذجي لعام 2011(, ول بدَّ من اتِّ
م الفائز, مب���ا يف ذلك الإ�شعار بف���رتة التوقُّف كقاعدة عامة )انظر امل���ادة 22 يف ن�ضِّ عام  املق���دَّ
2011(. انظ���ر اأي�شًا, بخ�شو�ض ه���ذه امل�شائل, الفقرات م���ن )38( اإىل )42( والفقرتني )98( 

و)99( اأدناه والتعليق على املادة 22 يف اجلزء الثاين من هذا الدليل.

دين  32- وا�شُتعي�ض عن الفقرة )3( يف ن�ضِّ عام 1994, التي تن�ضُّ على عدم التمييز جتاه املورِّ
د  ون به املعلومات, باأحكام جت�شِّ مون اأو يتلقَّ اأو املقاولني اأو فيما بينهم على اأ�شا�ض ال�شكل الذي يقدِّ
هج اجلديد اإزاء اختيار �شكل الت�شال وو�شائله مبوجب القانون النموذجي لعام 2011. فخالفًا  النَّ
د اأو املقاِول غري امل�ش���روط يف تقدمي العطاء يف �شكل  لن����ضِّ ع���ام 1994 الذي ين�ضُّ على ح���قِّ املورِّ
ن���ة )انظر الفق���رة )5( من املادة 30 يف ن����ضِّ عام 1994(, مين���ح القانون  مع���نيَّ اأو بو�شيل���ة معيَّ
النموذج���ي لع���ام 2011 اجلهة امل�شرتية احلقَّ يف اختيار �شكل الت�ش���ال وو�شائله من دون احلاجة 
اإىل تربي���ر ذلك الختيار, رهنًا ببع����ض ال�شمانات. انظر اأي�شًا, بخ�شو�ض هذا املو�شوع, التعليق 

على املادة 7 يف اجلزء الثاين من هذا الدليل.

دين اأو املقاولني )املادة 10( مة من املورِّ القواعد املتعلقة بالأدلَّة امل�شتندية املقدَّ

33- ُحذفت هذه املادة, واأُدرجت اأحكامها, مبا يف ذلك تعديل مو�شوعي واحد, يف املادة املتعلقة 
دين اأو املقاولني )انظر الفقرة )20( اأعاله(. مبوؤهالت املورِّ

ج���ل امل�شتندي لإجراءات  �شج���ل اإجراءات ال�ش���رتاء )املادة 11 يف ن�ضِّ ع���ام 1994( )ال�شِّ
ال�شرتاء )املادة 25 يف ن�ضِّ عام 2011((

ل العن���وان للتاأكيد على وج���وب توثيق جميع  34- دخل���ت تعديالت كب���رية على هذه امل���ادة؛ وُعدِّ
ع نطاق قائم���ة املعلومات الالزم اإدراجها يف �شجل  اخلط���وات املتَّخذة يف اإجراءات ال�شرتاء. وُو�شِّ
اإج���راءات ال�ش���رتاء على �شبي���ل املثال ل احل�ش���ر. واأُ�شيفت بع����ض املعلوم���ات يف القائمة نتيجة 
لالأخذ باأ�شاليب ا�شرتاء وُنُظم رقابية جديدة )على �شبيل املثال, املناق�شة الإلكرتونية والتفاقات 
ية وال�شيا�ش���ات الجتماعية- الإطاري���ة واختيار و�شيلة الت�ش���ال وفرتة التوقُّف واملعلوم���ات ال�شرِّ
القت�شادية والعطاءات املنخف�شة ال�شعر انخفا�شًا غري عادي(. واأُ�شيفت معلومات اأخرى لتعزيز 
ني اأو  دين اأو املقاولني املهتمِّ الة, �شواًء من جانب اجلمهور اأو املورِّ ال�شفافي���ة وال�شماح باملراقبة الفعَّ

ة. ال�شلطات املخت�شَّ



الع عليها.  ���ع الفقرة )2( من ن�ضِّ عام 2011 نطاق املعلومات التي يتاح للجمهور الطِّ 35- وتو�شِّ
دي���ن اأو املقاولني الذين  وتق���وم الفقرة )3( من ن����ضِّ عام 2011 بال�شيء نف�ش���ه فيما يخ�ضُّ املورِّ
دين  موا عرو�شًا. وخالفًا للقانون النموذجي لعام 1994, يح�شر ن�ضُّ عام 2011 جمموعة املورِّ قدَّ
دين اأو  الع على املعلوم���ات املدرج���ة يف الفق���رة )3( يف املورِّ اأو املقاول���ني الذي���ن يج���وز له���م الطِّ
لوا  موا منهم بطلبات للتاأهل الأويل لكنَّهم مل يتاأهَّ املقاول���ني الذين قدموا عرو�شًا وي�شتبعد من تقدَّ
موا عرو�شًا اأْن يطلبوا  دين اأو املقاولني الذين قدَّ هم(. ويجوز للمورِّ )مبا اأنَّ املعلومات املعنيَّة ل تهمُّ
م الفائز.  ���الع على �شجالت ال�شرتاء يف اأيِّ وقت بعد اأخذهم علم���ًا بقرار قبول العر�ض املقدَّ الطِّ
ول ي�شمل ن�ضُّ عام 2011, خالفًا لن�ضِّ عام 1994, احلالت التي ُيلغى فيها ال�شرتاء, على اأ�شا�ض 
جالت يف تلك احلالت ق���د يكون حمدودًا لدواعي امل�شلح���ة العامة وحاجة  ���الع عل���ى ال�شِّ اأنَّ الطِّ
الع على تلك  ة لالطِّ ني اإىل احل�شول على موافقة من ال�شلطات املخت�شَّ دين اأو املقاولني املهتمِّ املورِّ

جالت. ال�شِّ

36- وقد اأ�شبحت ال�شتثناءات من اإف�شاء املعلومات, الواردة يف الفقرة )3( من ن�ضِّ عام 1994, 
جل اأو اإىل اأيَّة جمموعة معيَّنة من  عام���ة التطبي���ق, اأْي من دون الإ�شارة اإىل اأيِّ جزء معنيَّ م���ن ال�شِّ
جل. وا�شُتعي�ض عن ال�شتثناء لدواعي امل�شلحة  الع على ال�شِّ اعني اإىل الطِّ ني ال�شَّ الأ�شخا�ض املهتمِّ
ًة  العامة يف ن�ضِّ عام 1994 با�شتثناء حلماية امل�شالح الأمنية الأ�شا�شية للدولة, لأنَّه اعُترب اأكرث دقَّ
وقابلي���ًة للتنظيم القانوين. وا�شُتعي�ض عن ال�شتثناء يف ن����ضِّ عام 1994 الذي ي�شري اإىل امل�شالح 

دين اأو املقاولني. التجارية امل�شروعة لالأطراف باإ�شارة اإىل امل�شالح التجارية امل�شروعة للمورِّ

37- وُحذف���ت الفق���رة )4( من ن�ضِّ عام 1994, الت���ي ُتْخلي م�شوؤولية اجله���ة امل�شرتية عن دفع 
د عدم احتفاظه���ا ب�شجل لإجراءات ال�ش���رتاء. واأ�شبحت  دي���ن اأو املقاول���ني ملجرَّ تعوي�ش���ات للمورِّ
اجلهة امل�شرتية ملزمًة مبوجب ن�ضِّ عام 2011 بتدوين جميع الوثائق املتعلقة باإجراءات ال�شرتاء 
ات له���ا وباملحافظة عليها, وفق���ًا للقانون املنطبق )انظر الفق���رة )5( من املادة 25  وباإع���داد ملفَّ

يف ن�ضِّ عام 2011 والتعليق عليها يف اجلزء الثاين من هذا الدليل(.

رف�ض جميع العطاءات اأو القرتاحات اأو العرو�ض اأو عرو�ض الأ�شعار )املادة 12 يف ن�ضِّ عام 
1994( )اإلغاء ال�شرتاء )املادة 19 يف ن�ضِّ عام 2011((

ر يف جميع اأجزاء  38- دخل���ت تعديالت كبرية على هذه امل���ادة. وي�شري العنوان اجلديد )املتك���رِّ
القانون النموذجي لعام 2011( اإىل اإلغاء ال�شرتاء ل اإىل رف�ض جميع العطاءات اأو القرتاحات اأو 
العرو����ض اأو عرو�ض الأ�شعار, لالإ�ش���ارة بو�شوح اإىل اأنَّ اإلغاء ال�شرتاء ميكن اأْن يحدث يف اأيِّ وقت 

مة فقط. ي جميع العرو�ض املقدَّ ل بعد تلقِّ
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39- وُيكف���ل, مبوج���ب الفق���رة )1( من ن�ضِّ ع���ام 2011, حقٌّ غري م�شروط للجه���ة امل�شرتية يف 
م الفائز. وهي اأك���رث مرونًة من احلكم املقابل  اإلغ���اء ال�ش���رتاء يف اأيِّ وقت قبل قبول العر�ض املقدَّ
لها يف ن�ضِّ عام 1994, الذي ين�ضُّ على احل�شول على موافقة م�شبقة على ذلك القرار من جانب 
هيئ���ة معيَّنة يف الدولة. ويندرج حذف هذا ال�شرط يف اإطار حذف جميع اآليات املراقبة امل�شبقة يف 
الع  ت���ه )با�شتثناء حالتني تتناولهما الفقرة )59( اأدناه؛ ولالطِّ القانون النموذجي لعام 2011 برمَّ
هج املتَّبع يف القانون النموذجي لعام 2011 اإزاء اآليات املراقبة, انظر  على اإر�شادات عامة ب�شاأن النَّ
ل من هذا الدلي���ل(. وُحذف �شرٌط ثاٍن يف ن�ضِّ  الق�ش���م املعنون "الدعـــم املوؤ�س�سي" يف اجلزء الأوَّ
ع���ام 1994, يق�شي بالن����ضِّ يف وثائق اللتما�ض على اإمكانية رف�ض جمي���ع العطاءات, لعدم ثبوت 

جدواه العملية.

40- كم���ا تن�ضُّ الفقرة )1( من ن�ضِّ عام 2011 عل���ى اإمكانية اإلغاء ال�شرتاء بعد قبول العر�ض 
د اأو املقاِول الفائز على عقد ا�ش���رتاء كتابي اأو عدم  م الفائ���ز, لكن يف حال عدم توقيع امل���ورِّ املق���دَّ
تقدمي���ه اأيَّ �شمانة م�شرتط���ة لتنفيذ العقد )انظر الفقرة )8( من امل���ادة 22 يف ن�ضِّ عام 2011 
والتعليـــق عليهـــا يف اجلزء الث���اين من هذا الدليل(. وتفر����ض الفقرة اأي�شًا �شرط���ًا �شريحًا على 
اجله���ة امل�شرتية بعدم فت���ح اأيِّ عطاءات اأو اقرتاحات بعد اتِّخاذ ق���رار باإلغاء ال�شرتاء وباإعادتها 

موها. دين اأو املقاولني الذين قدَّ مغلقًة اإىل املورِّ

41- واأ�شبح���ت �شروط الإ�شع���ار يف حال اإلغاء ال�ش���رتاء اأكرث �شرامًة بكث���ري. اإْذ مل َتُعد اجلهة 
دين  امل�شرتي���ة ملزم���ًة, مبوج���ب الفق���رة )2( من ن����ضِّ ع���ام 2011, بامل�شارع���ة اإىل اإب���الغ املورِّ
ا باإبالغهم باأ�شباب  قرار الإلغاء  موا عرو�شًا باإلغاء ال�ش���رتاء فح�شب, واإمنَّ اأو املقاول���ني الذين قدَّ
اأي�ش���ا. كم���ا يوجد الآن �شرط �شريح ب���اإدراج القرار واأ�شبابه يف �شجل اإج���راءات ال�شرتاء وبن�شر 

اإ�شعار بالإلغاء بالطريقة نف�شها التي ُن�شر بها اإ�شعار ال�شرتاء الأ�شلي ويف املكان نف�شه.

42- واأخ���ريًا, حت�شر الفقرة )3( من ن�ضِّ عام 2011 بن���د اإخالء امل�شوؤولية املن�شو�ض عليه يف 
الفق���رة )2( من القانون النموذجي لعام 1994 يف احلالت غري الناجتة عن ت�شرُّف غري م�شوؤول 

اأو ت�شويفي من جانب اجلهة امل�شرتية.

بدء نفاذ عقد ال�شرتاء )املادة 13(

43- ُحذفت هذه املادة. وا�شُتعي�ض عن النظام املزدوج لبدء نفاذ عقد ال�شرتاء مبوجب القانون 
النموذج���ي لعام 1994, اأْي النظام املنطبق على اإج���راءات املناق�شة والنظام املنطبق على جميع 
الإج���راءات الأخرى, بنظام واحد مب���نيَّ يف املادة 22 من ن�ضِّ عام 2011. انظر اأي�شًا, بخ�شو�ض 



هذا املو�شوع, الفقرتني )98( و)99( اأدناه ب�شاأن التعديالت التي دخلت على املادة 36 من القانون 
النموذجي لعام 1994 والتعليق على املادة 22 يف اجلزء الثاين من هذا الدليل.

 الإعالن العام عن قرارات اإر�شاء عقود ال�شرتاء )املادة 14 يف ن�ضِّ عام 1994(
 )الإ�شعار العلني باإر�شاء عقود ال�شرتاء اأو التفاقات الإطارية )املادة 23 يف

ن�ضِّ عام 2011((

لت هذه املادة باإ�شافة �شروط تهدف اإىل تعزيز ال�شفافية. وتن�ضُّ الفقرة )1( من ن�ضِّ  44- ُعدِّ
د اأو املقاِول الذي اأُر�شي عليه  عام 2011 على ن�شر احلدِّ الأدنى من م�شمون الإ�شعار, اأْي ا�شم املورِّ
دين اأو املقاولني الذين اأُر�شي عليهم عقد  عقد ال�شرتاء اأو اأُبرَم معه التفاق الإطاري )اأ�شماء املورِّ
ح اأنَّ  ال�شرتاء اأو اأُبرَم معهم التفاق الإطاري( و�شعر العقد يف حالة عقود ال�شرتاء. كما اأنَّها تو�شِّ
الأح���كام تنطبق على ن�شر الإ�شعارات عندما يبداأ نفاذ عقد ال�شرتاء اأو يرَبم اتفاق اإطاري. وهذا 
الإي�شاح �شروري لتجنُّب ما قد يقع من خلط مع اأنواع الإ�شعارات الأخرى من قبيل الإ�شعار بفرتة 

التوقُّف مبوجب الفقرة )2( من املادة 22 يف ن�ضِّ عام 2011.

45- واأ�شبح���ت اأحكام الفقرة )2( يف ن����ضِّ عام 1994, التي اأ�شبحت الفقرة )3( يف ن�ضِّ عام 
2011, اأك���رث �شرام���ًة؛ فه���ي ت�شرتط اأْن تن�ضَّ لوائ���ح ال�شرتاء على كيفية ن�ش���ر جميع الإ�شعارات 
باإر�ش���اء العق���ود التي تقت�شيها هذه املادة بحيث يقطع ال�شك باليقني يف هذا الأمر. وتن�ض الفقرة 
)2( يف ن�ضِّ عام 2011 على عدم تطبيق �شرط الن�شر الوارد يف الفقرة )1( من املادة على اإر�شاء 
العق���ود املنخف�شة القيم���ة. بيد اأنَّها ت�شرتط اأْن تن�شر اجلهة امل�شرتية, م���ن حني اإىل اآخر, اإ�شعارًا 
ة واحدة يف  ر�شي من عقود من هذا القبيل, عل���ى األَّ يقلَّ تواتر ذلك الن�شر عن مرَّ جامع���ًا ل���كلِّ ما اأُ
ال�شن���ة؛ وبذل���ك فهي ُتبقي على ال�شتثناء املن�شو�ض علي���ه يف الفقرة )3( من ن�ضِّ عام 1994 مع 

فافية. اإ�شافة �شمانة لل�شَّ

ر قانونًا, مبوجب اأح���كام القانون النموذجي لعام 1994, احل���د الذي يجوز, اإذا قلَّت  46- ويق���رَّ
ر هذا احلدُّ يف لوائح  قيم���ة �شع���ر العقد عنه, الإعفاء من �شرط الن�شر الوارد يف الفقرة )1(. وُيقرَّ
ح مبزيد من  ال�ش���رتاء مبوجب ن�ضِّ عام 2011, م���ن اأجل اإتاحة املزيد من املرونة, كم���ا هو مو�شَّ

التف�شيل يف التعليق على املادة 23 يف اجلزء الثاين من هذا الدليل.

دين اأو املقاولني )املادة 15 يف ن�ضِّ عام 1994(  مة من املورِّ الإغراءات املُقدَّ
اء  د اأو املقاِول من اإجراءات ال�شرتاء ب�شبب تقدميه اإغراءات اأو من جرَّ )ا�شتبعاد املورِّ

فة اأو ب�شبب ت�شاُرب امل�شالح )املادة 21 يف ن�ضِّ عام 2011(( ة تناف�شية غري ُمْن�شِ مزيَّ

���ع نط���اق هذه املادة, كما يتبنيَّ من العنوان يف ن�ضِّ عام 2011, من اأجل تنفيذ متطلَّبات  47- ُو�شِّ
اتفاقي���ة الأمم املتح���دة ملكافحة الف�ش���اد )انظر الفقرة )8( مـــن اجلـــزء الأوَّل من هذا الدليل(. 
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كم���ا ُيذك���ر �شراحًة يف الفقرة )1( من ن����ضِّ عام 2011 اأنَّ ال�شتبعاد قد يك���ون ناجتًا عن عر�ض 
اإكرامية من اأيِّ �شكل اأو عمل اأو اأيِّ �شيء اآخر ذي منفعة اأو قيمة اأو منحها اأو املوافقة على منحها, 
ف اأو قرار ما من جانب اجله���ة امل�شرتية اأو على اإجراء تتَّبعه فيما يتعلَّق  به���دف التاأثري على ت�شرُّ

باإجراءات ال�شرتاء.

ل عنوان املادة واأحكامها من اأجل تعبري اأو�ش���ح عن اإمكانية ذلك ال�شتبعاد, الذي  48- كم���ا ُعدِّ
يغ���ة املُ�شتخَدمة يف ن�ضِّ عام 1994  ا ال�شِّ ميك���ن اأْن يحدث يف اأيِّ وقت يف اإج���راءات ال�شرتاء. اأمَّ
)باإ�شاراته���ا اإىل رف�ض العطاء اأو القرتاح اأو العر�ض اأو عر�ض الأ�شعار( فتوحي باأنَّ ذلك ل ميكن 

اأْن يحدث �شوى بعد تقدمي العطاء اأو القرتاح اأو العر�ض اأو عر�ض الأ�شعار.

49- واأخ���ريًا, ُحذَف �شرط موافقة الهيئة املعيَّنة يف الدول���ة امل�شرتعة على قرار اجلهة امل�شرتية 
د اأو مقاِول من اإجراءات ال�شرتاء, الوارد بني قو�شني يف ن�ضِّ عام 1994. با�شتبعاد مورِّ

القواعد املتعلقة بو�شف ال�شلع اأو الإن�شاءات اأو اخلدمات )املادة 16 يف ن�ضِّ عام 1994( 
)قواعد ب�شاأن و�شف ال�شيء مو�شوع ال�شرتاء واأحكام و�شروط عقد ال�شرتاء اأو التفاق 

الإطاري )املادة 10 يف ن�ضِّ عام 2011((

ل عنوان املادة للتعب���ري بو�شوح عن نطاقه���ا, لأنَّها تتناول اأو�ش���اف ال�شرتاء واأحكامه  50- ُع���دِّ
و�شروطه على حدٍّ �شواء.

ن حكمًا  51- كم���ا دخل���ت تعديالت كبرية على امل���ادة. فالفقرة )1( من ن�ضِّ ع���ام 2011 تت�شمَّ
جديدًا وتتطلَّب و�شف ال�شيء مو�شوع ال�شرتاء يف وثائق اللتما�ض وكذلك, ح�شب مقت�شى احلال, 
ة لعدم ال�شطط يف تقدير مدى ا�شتجابة  ليني. ومن ال�شمانات املهمَّ يف وثائق التاأهيل والختيار الأوَّ
م���ة للمتطلَّبات ال�ش���رُط الوارد يف الفق���رة )1( )ب( من ن�ضِّ ع���ام 2011, وغري  العرو����ض املقدَّ
د بو�ش���وح يف وثائق اللتما�ض املتطلَّبات الدنيا التي يجب اأْن  املوج���ود يف ن�ضِّ عام 1994, باأْن يحدَّ
مة كي ُتعترب م�شتجيبًة للمتطلَّبات, والكيفية التي �شُتطبَّق بها تلك املتطلَّبات  تفي بها العرو�ض املقدَّ

الدنيا.

52- وازدادت �شرام���ًة اأح���كاُم الفقرة )1( من ن�ضِّ عام 1994, التي حتظر اإقامة عراقيل اأمام 
امل�شارك���ة والت���ي اأ�شبحت الفق���رة )2( يف ن�ضِّ عام 2011. وُيحظر يف ن�ضِّ ع���ام 2011 اإدراج اأيِّ 
دين اأو املقاولني يف اإجراءات ال�شرتاء  د م�شاركة املورِّ و�شف لل�شيء مو�شوع ال�شرتاء ميكن اأْن يقيِّ
���ن الأحكام الآن  اأو �ُشُب���ل و�شوله���م اإليها, مبا يف ذل���ك اأيُّ تقييد ي�شتن���د اإىل اجلن�شية. كما تت�شمَّ
اإحال���ًة مرجعيًة اإىل املادة 8 من القانون النموذجي لعام 2011 التي ت�شع قاعدًة عامة فيما يخ�ضُّ 



دين اأو املقاولني يف اإجراءات ال�شرتاء )با�شتثناءات حمدودة كما هو  امل�شاركة غري املحدودة للمورِّ
مبنيَّ يف تلك املادة(.

53- كم���ا ازدادت �شرام���ًة اأحكاُم الفق���رة )2( يف ن�ضِّ عام 1994, الت���ي اأ�شبحت الفقرة )3( 
يف ن����ضِّ ع���ام 2011. وتَّ تب�شيط اجلمل���ة الأوىل يف الفقرة )2( من ن�ضِّ ع���ام 1994 يف القانون 
النموذج���ي لع���ام 2011. وت�شع الأح���كام ذات ال�شلة يف ن����ضِّ عام 2011 قاعدت���ني منف�شلتني. 
ًل, اأن يك���ون و�شف ال�شيء مو�شوع ال�ش���رتاء مو�شوعّيًا ووظيفّيًا وعاّم���ًا بالقدر املمكن  فيج���ب, اأوَّ
د فيه خ�شائ�ض ذل���ك ال�شيء التقنية وخ�شائ�ش���ه املتعلقة بالنوعية  عملّي���ًا؛ ثانيًا, يج���ب اأْن حُتدَّ

ع ن�ضُّ عام 2011, خالفًا لن�ضِّ عام 1994, على تقدمي موا�شفات وظيفية. وبالأداء. وُي�شجِّ

���ع نط���اق اأحكام الفقرة )3( )ب( من ن�ضِّ ع���ام 1994 يف الفقرة )5( )ب( من ن�ضِّ  54- وُو�شِّ
دة" و"اأحكام و�ش���روط ال�شرتاء".  ع���ام 2011 باإ�شافة اإ�ش���ارات اإىل "ال�شروط" التجاري���ة "املوحَّ
ول ت�ش���ري الأح���كام املقاِبلة لها يف ن�ضِّ عام 1994 يف هذا ال�شي���اق �شوى اإىل "م�شطلحات جتارية 

دة" و"اأحكام و�شروط عقد ال�شرتاء". موحَّ

اللغة )املادة 17 يف ن�ضِّ عام 1994( )قواعد ب�شاأن لغة الوثائق )املادة 13 يف ن�ضِّ 
عام 2011((

�شاع نطاقها. فقد تَّ دجمها مع اأحكام املادة 29  55- يتبنيَّ من عنوان املادة يف ن�ضِّ عام 2011 اتِّ
من ن�ضِّ عام 1994 التي تبنيِّ القواعد املتعلقة بلغة املناق�شات. ول تنطبق املادة الناجتة عن ذلك 
مة  مج يف القانون النموذجي لعام 2011 على العطاءات فح�شب, بل ت�شمل جميع العرو�ض املقدَّ الدَّ

ل الأوَّيل والختيار الأوَّيل. وكذلك طلبات التاأهُّ
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 الف�سل الثاين من ن�صِّ عام 1994 -   اأ�ساليب ال�سرتاء 
 و�سروط ا�ستخدامها )الف�سل الثاين من ن�صِّ عام 2011 - طرائق 

 ال�سرتاء و�سروط ا�ستخدامها؛ واللتما�ص 
والإ�سعارات بال�سرتاء(

�ص التغيريات التي دخلت على هذا الف�سل األف-  ملخَّ
ل عن���وان هذا الف�ش���ل بالنظر اإىل اإ�شاف���ة ق�شم جديد ب�ش���اأن اللتما����ض والإ�شعارات  56- ُع���دِّ
بال�ش���رتاء. وعن���وان الف�ش���ل يف ن�ضِّ ع���ام 2011 هو: "طرائ���ق ال�شرتاء و�ش���روط ا�شتخدامها؛ 
ن ق�شمني يف القانون النموذجي  واللتما�ض والإ�شعارات بال�شرتاء". وبذلك فاإنَّ هذا الف�شل يت�شمَّ
ل ي�شمُّ اأحكام���ًا عن طرائق ال�شرتاء و�شروط ا�شتخدامها, والثاين ي�شمُّ اأحكامًا  لع���ام 2011؛ الأوَّ

عن اللتما�ض والإ�شعارات بال�شرتاء.

1- طرائق ال�شرتاء و�شروط ا�شتخدامها
57- دخل���ت تعديالت كبرية على الأحكام املتعلق���ة بطرائق ال�شرتاء و�شروط ا�شتخدامها نتيجًة 
ح,  باع نه���ج جديد يف �شياغة القانون النموذجي املنقَّ لالأخ���ذ بطرائق واأ�شاليب ا�شرتاء جديدة واتِّ
بحي���ث تخت���ار اجله���ة امل�شرتية طريقة ال�ش���رتاء املنا�شبة ل ا�شتن���ادًا اإىل كون مو�ش���وع ال�شرتاء 
�شلع���ًا اأو اإن�ش���اءات اأو خدمات, ب���ل اإىل �شرورة مراعاة ظروف عملية ال�ش���رتاء املعنيَّة )وبخا�شة 
د ال�ش���يء مو�شوع ال�شرتاء( وال�شعي اإىل زيادة التناف����ض اإىل اأق�شى مدى ممكن عملّيًا  م���دى تعقُّ
ة,  )امل���ادة 28 م���ن القانون النموذجي لع���ام 2011(. وقد ا�شُتند يف قرار التعدي���ل اإىل اأ�شباب عدَّ
اأوله���ا اأنَّ اخلدم���ات وغريه���ا من طرائق ال�ش���رتاء مت�شابه���ة, اإْن مل تكن متطابق���ًة, من الناحية 
الإجرائي���ة. وَيْكُم���ُن الف���رق الرئي�شي بينه���ا يف حتدي���د اإىل اأيِّ مدى ميكن و�شع مه���ارات وخربة 
اجله���ات التي تتيح ال�شيء مو�ش���وع ال�شرتاء بعني العتبار. فقد اعت���ربت اللجنة اأنَّ هذه امل�شائل 
ذات اأهمية ل يف ا�شرتاء اخلدمات فح�شب, بل كذلك يف العقود املختلطة وعقود ال�شلع والإن�شاءات 
)وتبع���ًا لذل���ك, ميكن اإدراجها, مبوجب امل���ادة 11 من القانون النموذج���ي لعام 2011, يف معايري 
التقييم يف اأيِّ عملية ا�شرتاء(. ثانيًا, هناك الكثري من عقود ال�شلع التقليدية التي تتَّخذ الآن �شكل 
ات ول ُت�شرتى, ومن غري املنطقي  ر فيها املع���دَّ خدم���ات, مثل عق���ود تكنولوجيا املعلومات التي توؤجَّ
ال�شم���اح باإمكاني���ة تاأثُّر قرارات ال�ش���رتاء �شلبًا بالعتبارات املتعلقة ب���اأيِّ الأ�شاليب قد مينح اأكرب 
قدٍر من املرونة. وعالوًة على ذلك, اأفادت اللجنة �شراحًة باأنَّ القانون النموذجي يجب اأْن يراعي 
يًة حتقيق  تط���وُّر ال�شيا�شات واملمار�شات على مرِّ الزم���ن, ولذا فقد �شاغت اأحكامها مبرونة, متوخِّ
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التوازن بني حاجات املقرت�شني والتطوُّرات احلا�شلة يف طرائق ال�شرتاء وتعزيز اخلربات. ونتيجًة 
لذل���ك, ميكن ا�شتخدام جميع طرائ���ق ال�شرتاء, رهنًا ب�شروط ا�شتخدامها, يف اأيِّ عملية ا�شرتاء. 
���ن القان���ون النموذجي لع���ام 2011 اأيَّ ف�شل يحمل عنوان "الأ�شل���وب الرئي�شي ل�شرتاء  ول يت�شمَّ
اخلدم���ات" على غرار القانون النموذجي لعام 1994 )الف�شل الرابع, انظر الفقرات من )100( 
�ش���ة ل�شرتاء اخلدمات  اإىل )123( اأدن���اه( باعتب���ار اأنَّه مل يعد هن���اك اأيُّ طريقة ا�شرتاء خم�شَّ
الع على مناق�شة م�شتفي�شة لهذه امل�شائل, التعليق  مقابل ا�شرتاء ال�شلع اأو الإن�شاءات. انظر, لالطِّ

على املادة 28 يف اجلزء الثاين من هذا الدليل.

58- وُي�شتَهلُّ الق�شم املتعلق بطرائق ال�شرتاء و�شروط ا�شتخدامها مبادة جديدة, هي املادة 27, 
اأُدرج���ت فيها جميع طرائ���ق واأ�شاليب ال�شرتاء املتاح���ة مبوجب القانون النموذج���ي لعام 2011. 
وتتطاب���ق اأ�شم���اء بع����ض طرائق ال�ش���رتاء املدرجة مع نظرياته���ا يف ن�ضِّ ع���ام 1994 )املناق�شة 
املح���دودة, طلب عرو�ض الأ�شعار, املناق�شة على مرحلت���ني, ال�شرتاء من م�شدر واحد(. وهناك 
بع����ض طرائق ال�شرتاء املدرجة التي حتمل اأ�شماء غري موجودة يف القانون النموذجي لعام 1994 
ت �شماته���ا من طرائق ال�ش���رتاء اأو اإجراءات الختيار ال���واردة يف القانون النموذجي  واإْن ا�شتم���دَّ
لع���ام 1994. فاملناق�شة املفتوحة ُتعاِدُل اإجراءات املناق�شة الواردة يف الف�شل الثالث من القانون 
النموذجي لعام 1994؛ وطلب القرتاحات غري املقرِتن بتفاو�ض ي�شتمدُّ �شماته من اإجراء النتقاء 
بدون مفاو�شات املبنيَّ يف املادة 42 من ن�ضِّ عام 1994؛ وطلب القرتاحات املقرِتن بحوار يجمع ما 
بني �شمات املادتني 43 )اإجراء النتقاء باملفاو�شات املتزامنة( و48 )طلب تقدمي القرتاحات( يف 
القان���ون النموذجي لعام 1994؛ وي�شتمدُّ طلب القرتاحات املقرِتن مبفاو�شات متعاِقبة �شماته من 
اإجراء النتقاء باملفاو�شات املتتابعة الوارد يف املادة 44 من القانون النموذجي لعام 1994. وهناك 
اأوجه �شبه كثرية بني طريقت ْي ال�شرتاء الأخريتني )اأْي اإجراء النتقاء باملفاو�شات املتزامنة ل�شرتاء 
اخلدم���ات وطلب تقدمي القرتاح���ات( الواردتني يف ن�ضِّ عام 1994 وميكن ا�شتخدامهما ل�شرتاء 
مة الرئي�شية لهاتني الطريقتني من  اخلدمات. وقد احُتفظ يف طلب القرتاحات املقرِتن بحوار بال�شِّ
دين اأو املقاولني  الطرائ���ق ال���واردة يف ن�ضِّ عام 1994, اأْي التحاور املتزامن م���ع جمموعة من املورِّ
زة لنوع اآخر من اأنواع اإجراءات طلب القرتاحات(.  )بخالف املفاو�شات املتعاِقبة, وهي �شمة مميِّ
وتفادي���ًا للخلط بني امل�شطلحات واختيار طرائق ال�شرتاء يف الدول التي �شنَّت ت�شريعاتها املتعلقة 
ح ي�شتخدم  بال�ش���رتاء بال�شتناد اإىل القانون النموذجي لع���ام 1994, فاإنَّ القانون النموذجي املنقَّ
���ًا يرمز اإىل طريقة ال�ش���رتاء اجلديدة هذه. وي�شتمدُّ طل���ب القرتاحات املقرِتن  م�شطلح���ًا خا�شّ
مبفاو�ش���ات متعاِقبة �شمات���ه من اإجراء النتقاء املب���نيَّ يف املادة 44 من القان���ون النموذجي لعام 
1994. وت�شري املادة 27 من ن�ضِّ عام 2011 اإىل اأ�شاليب ال�شرتاء املعتمدة حديثًا, اأْي املناق�شات 
ن الف�شل �شروط ا�شتخ���دام هذين الأ�شلوبني )املادتان  الإلكرتونية والتفاق���ات الإطارية, ويت�شمَّ

31 و32 من ن�ضِّ عام 2011(:

)اأ( ُت�شتخدم املناق�شات الإلكرتونية اأكرث فاأكرث منذ اعتمدت اللجنة القانون النموذجي 
لعام 1994. ومل يكن ن�ضُّ هذا القانون ين�ضُّ على اإجراء املناق�شات التقليدية بح�شور الأ�شخا�ض 
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لت التكنولوجيا الإلكرتونية  املعني���ني, وهو ما ُيعَزى اأ�شا�شًا اإىل ما لوحظ من تواطوؤ فيه���ا. وقد �شهَّ
ا�شتخدام املناق�ش���ات الإلكرتونية بتخفي�شها تكاليف املعامالت تخفي�شًا �شديدًا, وباإتاحتها عدم 
مي العط���اءات لأنَّها افرتا�شي���ة ول تتطلَّب ح�شور ال�شخ����ض فعلّيًا. ولهذا  الك�ش���ف عن هويَّة مقدِّ
ال�شبب, ل ي�شمح القان���ون النموذجي لعام 2011 اإلَّ مبناق�شات بالت�شال احلا�شوبي املبا�شر تتمُّ 
ية الإجراءات  مي العط���اءات و�شرِّ ن من عدم ك�ش���ف هويَّة مقدِّ بوا�شط���ة عمليات تقيي���م اآلية ومتكِّ
واإمكانية تتبُّعها. ومع ذلك قد يبقى خطر التواطوؤ قائمًا حتى يف املناق�شات الإلكرتونية وخ�شو�شًا 
عندم���ا ُت�شتخدم باعتبارها مرحلًة من املراحل يف طرائق ا�شرتاء اأخرى اأو عندما ي�شبقها فح�ض 
الع على مناق�شة بهذا  لية دون ا�شتخدام الت�شال احلا�شوبي املبا�شر )لالطِّ اأو تقييم للعطاءات الأوَّ

مة الف�سل ال�ساد�ص يف اجلزء الثاين من هذا الدليل(؛ ال�شاأن, انظر مقدِّ
)ب(  مل ين����ضَّ القانون النموذجي لع���ام 1994 على ا�شتخدام التفاق���ات الإطارية. وقد 
�شه���د ا�شتخدامها زيادًة كبريًة منذ اعتم���اد القانون النموذجي لعام 1994, واأ�شبح من املمكن اأن 
ا اأمكن  جُت���رى ن�شبة كبرية من عملي���ات ال�شرتاء بهذه الطريقة يف النُُّظم الت���ي ت�شتخدمها. ورمبَّ
د ب�شاأنها يف القانون النموذجي. وترى اللجنة  اإعمال بع�ض اأنواع التفاقات الإطارية دون ن�ضٍّ حمدَّ
ز كذلك ال�شفافية  ز الكفاءة يف ال�ش���رتاء واأْن يعزِّ اأنَّ ا�شتخ���دام التفاقات الإطارية ميك���ن اأْن يعزِّ
والتناف�ض يف عمليات ا�شرتاء الأ�شياء املنخف�شة القيمة التي ل تندرج يف وليات ق�شائية كثرية يف 
نطاق العديد من �شوابط نظام ال�شرتاء. والواقع اأنَّ جتميع عدد من عمليات ال�شرتاء املنخف�شة 
دة ب�شاأنه���ا لكفالة ا�شتخدامها  ���ر الرقابة. لذا اأدرجت اللجن���ة اأحكامًا حمدَّ القيم���ة ميكن اأْن يي�شِّ
ال�شتخ���دام املنا�ش���ب و�شمان معاجلة امل�شائ���ل اخلا�شة التي تثريها التفاق���ات الإطارية معاجلًة 
مـــة الف�سل ال�سابـــع يف اجلزء الثاين من  الع على مناق�شة به���ذا ال�شاأن, انظر مقدِّ وافي���ًة. ولالطِّ

هذا الدليل.

ل منها حا�شيًة  ر اجل���زء الأوَّ 59- وهن���اك حا�شي���ة ملحقة باملادة 27 م���ن ن�ضِّ عام 2011, يك���رِّ
 , ملحق���ًة باملادة 18 من القانون النموذجي لعام 1994. وقد اأُ�شيف اإىل احلا�شية ا�شرتاٌط بالن�ضِّ
عن���د ا�شرتاع القان���ون النموذجي, على خيارات كافي���ة, مبا يف ذلك املناق�ش���ة املفتوحة. وعالوًة 
عل���ى ذلك, اأ�شبح ن�ضُّ احلا�شي���ة كما يلي: "يجوز للدول اأْن تنظر, فيم���ا يخ�ضُّ بع�شًا من طرائق 
ال�ش���رتاء, فيم���ا اإذا كان ينبغي اإدراج ا�شرتاط التما�ض موافقة من هيئ���ة عليا معيَّنة". وُي�شتعا�ض 
مة كخيارات يف �شياق اختيار طريقة ا�شرتاء بديلة  به���ذه الإ�شافة عن اآليات املوافقة امل�شبقة املقدَّ
يف القان���ون النموذجي لعام 1994. وقد ُحذفت اآليات املوافقة امل�شبقة ل�شتخدام طرائق ال�شرتاء 
البديلة من القانون النموذجي, با�شتثناء حالتني. اإْذ ين�ضُّ هذا القانون على اآلية املوافقة باعتبارها 
خي���ارًا فيما يخ�ضُّ ا�شتخدام طلب القرتاح���ات املقرِتن بحوار )تفيد حا�شية ملحقة بالفقرة )2( 
م���ن املادة 30 اأنَّ ال���دول قد تودُّ النظ���ر يف اعتماد اأحد تداب���ري الرقابة امل�شبق���ة ل�شتخدام طلب 
القرتاح���ات املقرِتن بح���وار, وفيما يخ�ضُّ ال�شرتاء من م�شدر وحيد م���ن اأجل تعزيز ال�شيا�شات 
���الع على اإر�شادات عامة  الجتماعية-القت�شادي���ة مبوج���ب املادة 30 من ن�ضِّ عام 2011. ولالطِّ



هج املتَّبع يف القانون النموذجي لعام 2011 اإزاء اآليات الرقابة, انظر املناق�شة الواردة يف  ب�شاأن النَّ
ل من هذا الدليل. الق�شم املعنون "الدعم املوؤ�س�سي" يف اجلزء الأوَّ

2- الأحكام املتعلقة باللتما�ض والإ�شعارات بال�شرتاء

���ع الق�شم اجلديد يف هذا الف�ش���ل الأحكام املتعلقة باللتما����ض والإ�شعارات بال�شرتاء  60- يجمِّ
فيم���ا يخ�ضُّ خمتلف طرائق ال�ش���رتاء املوجودة يف جميع اأجزاء القان���ون النموذجي لعام 1994, 
مث���ل املادت���ني 24 و37 والفقرت���ني )1( و)2( م���ن امل���ادة 47 والفقرت���ني )1( و)2( من املادة 48 
والفق���رة )1( من املادة 49 والفق���رة )1( من املادة 50 واملادة 51. وَي���ِرُد اأدناه حتليل للتعديالت 
التي دخلت على تلك الفقرات واملواد من القانون النموذجي لعام 1994 يف �شياق كلِّ مادة بعينها.

ن بوجه خا�ض ا�ش���رتاط ن�شر اجلهة امل�شرتية  61- واأُ�شيف���ت اأح���كام جديدة اإىل الق�ش���م, تت�شمَّ
اإ�شع���ارًا م�شبق���ًا بال�ش���رتاء يف حال���ة اللتما�ض املبا�شر, ع���دا يف طلب عرو����ض الأ�شعار ويف حالة 
ر القانون النموذجي لعام 2011  ا�شتخدام اللتما�ض املبا�شر يف عمليات ال�شرتاء العاجلة. كما يقرِّ

احلدَّ الأدنى من املعلومات املطلوب اإدراجها يف تلك الإ�شعارات امل�شبقة بال�شرتاء.

باء-  التعليق على كلِّ مادة على حدة

اأ�شاليب ال�شرتاء )املادة 18 يف ن�ضِّ عام 1994( )القواعد العامة التي ُتطبَّق على اختيار 
طريقة ال�شرتاء )املادة 28 يف ن�ضِّ عام 2011((

62- دخل���ت تعديالت كبرية على القواعد املنطبقة على اختيار طرائق ال�شرتاء الواردة يف ن�ضِّ 
ل م�شطلح املناق�شة  عام 1994. وما زالت املناق�شة املفتوحة هي طريقة ال�شرتاء املفرت�شة )ُعدِّ
مة  لي�شب���ح املناق�ش���ة املفتوح���ة ملواءمة القانون النموذجي م���ع غريه من ال�شك���وك الدولية املنظِّ
ق  غات بالتحقُّ لال�ش���رتاء العمومي(. وما زال ا�شتخدام اأيِّ طريقة ا�شرتاء اأخ���رى يحتاج اإىل م�شوِّ
م���ن ا�شتيفاء �ش���روط ال�شتخدام مبوجب املواد م���ن 29 اإىل 31 يف ن�ضِّ ع���ام 2011؛ وما زال من 
املطلوب اأْن يدَرج يف �شجل اإجراءات ال�شرتاء بيان بالأ�شباب والظروف التي ا�شتندت اإليها اجلهة 
يغة الختيارية ب�شاأن ا�شتخدام اآلية  امل�شرتية لت�شويغ ا�شتخدام تلك الطريقة الأخرى. وُحذَفت ال�شِّ

املوافقة امل�شبقة.

63- وُحذف���ت القواع���د املتعلق���ة بطرائ���ق ال�ش���رتاء املتاح���ة ل�ش���رتاء اخلدم���ات, ال���واردة يف 
الفقرة )3( من ن�ضِّ عام 1994. ويبنيِّ هذا التعديل النَّهج اجلديد اإزاء �شياغة القانون النموذجي 

ح يف الفقرتني )4( و)57( اأعاله. لعام 2011 كما هو مو�شَّ

ب���ع اإزاء اختيار  هج املتَّ ة مقارن���ًة بالقانون النموذجي لع���ام 1994 النَّ 64- وم���ن التغي���ريات املهمَّ
طريق���ة م���ا من بني طرائق ال�شرتاء البديلة. فقد كان هناك, كما يقرُّ دليل عام 1994, تداُخل يف 
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القان���ون النموذجي لعام 1994 بني �شروط ا�شتخدام املناق�ش���ة على مرحلتني وطلب القرتاحات 
والتفاو����ض التناف�شي, ومل تك���ن هناك قواعد لإر�ش���اء تراتبية فيما بينها. ودع���ا دليل عام 1994 
ال���دول امل�شرتع���ة اإىل النظ���ر يف مدى ا�شت�ش���واب اإدراج جميع هذه الطرائق الث���الث يف قوانينها 
ا القان���ون النموذجي لعام 2011 فيعتمد نهجًا خمتلفًا. فاإىل جانب حتديد  اخلا�شة بال�شرتاء. اأمَّ
���ن �شرطني ُيفرت�ض  ال�ش���روط املتماي���زة اإىل حدٍّ كب���ري ل�شتخدام كل طريقة ا�ش���رتاء, فاإنَّه يت�شمَّ
اأْن ت�شرت�ش���د بهما اجله���ة امل�شرتية يف حتديد الطريقة الأن�شب من ب���ني الطرائق املتاحة يف بع�ض 
احل���الت, وهم���ا اأْن يكون اختيارها "مبا ينا�ش���ب ظروف ال�شرتاء املعن���ي" واأن "ت�شعى اإىل زيادة 
الع على �شرح لهذي���ن ال�شرطني, انظر التعليق  التناف����ض اإىل اأق�شى م���دى ممكن عملّيًا". )لالطِّ

على املادة 28 يف اجلزء الثاين من هذا الدليل(.

65- وه���ذان ال�شرط���ان اأَْفيد يف احلالت الت���ي قد تتداخل فيها �ش���روط ا�شتخدام بع�ض طرائق 
ال�ش���رتاء, حيث يعترب كل من طل���ب القرتاحات املقرتن بحوار والتفاو����ض التناف�شي, على �شبيل 
املث���ال, منا�شبًا حلماي���ة امل�شالح الأمنية الأ�شا�شي���ة للدولة. وا�شرتاط اأْن تخت���ار اجلهة امل�شرتية 
الطريق���ة "مبا ينا�شب ظ���روف ال�شرتاء املعني" واأْن "ت�شعى اإىل زي���ادة التناف�ض اإىل اأق�شى مدى 

د طريقة ال�شرتاء التي يقع عليها الختيار من هاتني الطريقتني. ممكن عملّيًا" يحدِّ

�شروط ا�شتخدام املناق�شة على مرحلتني اأو طلب تقدمي اقرتاحات اأو املمار�شة )املادة 19 
يف ن�ضِّ عام 1994( )َتِرُد �شروط ا�شتخدام املناق�شة على مرحلتني وطلب القرتاحات 
املقرِتن بحوار والتفاو�ض التناف�شي يف الفقرات )1( و)2( و)4( من املادة 30 يف ن�ضِّ 

عام 2011(

66- اأ�شبحت اأحكام املادة 19 يف ن�ضِّ عام 1994 ُتتَّخذ اأ�شا�شًا يف �شياغة �شروط ا�شتخدام ثالث 
طرائق ا�شرتاء يف القانون النموذجي لعام 2011, وهي املناق�شة على مرحلتني وطلب القرتاحات 
املقرتن بحوار والتفاو�ض التناف�شي. وت�شتمدُّ املناق�شة على مرحلتني �شماتها الرئي�شية من الطريقة 
التي حتمل ال�شم نف�شه يف القانون النموذجي لعام 1994, وي�شتمدُّ التفاو�ض التناف�شي �شماته من 
ا طلب القرتاحات املقرِتن بحوار فهو  الطريق���ة التي حتمل ا�شم "املمار�شة" يف القانون نف�ش���ه. اأمَّ
طريق���ة ا�ش���رتاء جديدة اإىل ح���دٍّ كبري, وهو اأحد الأن���واع الثالثة لإجراءات طل���ب القرتاحات يف 

القانون النموذجي لعام 2011.

67- وكما وردت الإ�شارة يف الفقرة )64( اأعاله, فاإنَّ ن�ضَّ عام 2011 اأزال اإىل حدٍّ كبري التداُخل 
يف �شروط عام 1994 ل�شتخدام املناق�شة على مرحلتني وطلب القرتاحات والتفاو�ض التناف�شي. 
ففي القانون النموذجي لعام 2011, هناك �شرطان فقط ل�شتخدام املناق�شة على مرحلتني )وهما 
ي�شتن���دان اإىل الفقرت���ني )1( )اأ( و)د( م���ن ن�ضِّ ع���ام 1994(, وثالثة �ش���روط فقط ل�شتخدام 
التفاو�ض التناف�شي )وهي ت�شتند اإىل الفقرة )1( )ج( والفقرة )2( من ن�ضِّ عام 1994( وميكن 



ح اأدناه  ا�شتخ���دام كل اإج���راء لطلب القرتاحات وفق جمموعة متمايزة من ال�شروط, كما هو مو�شَّ
يغة الختيارية ب�شاأن ا�شتخدام اآلية املوافقة امل�شبقة. مبزيد من التف�شيل. وُحذفت ال�شِّ

ل���ت الفق���رة )1( )اأ( من املادة 19 يف ن�ضِّ عام 1994, التي اأ�شبحت الفقرة )1( )اأ(  68- وُعدِّ
م���ن امل���ادة 30 يف ن�ضِّ ع���ام 2011, جلعل ال�ش���رط الأ�شا�شي ل�شتخدام املناق�ش���ة على مرحلتني 
اأكرث حتديدًا ومتاُيزًا عن �شروط ا�شتخدام طرائق ال�شرتاء الأخرى. فعلى �شبيل املثال, ا�شُتعي�ض 
دين  ع���ن الإ�ش���ارة اإىل "املفاو�شات" يف ن�ضِّ عام 1994 بالإ�شارة اإىل اإج���راء "مناق�شات" مع املورِّ
ة, وهي ع���دم التفاو����ض بامل�شاومة يف طريقة  دة مبزيد م���ن الدقَّ اأو املقاول���ني, لإب���راز فكرة حمدَّ
ال�ش���رتاء ه���ذه بل اإجراء مناق�شات له���دف واحد هو حت�شني بع�ض جوان���ب و�شف ال�شيء مو�شوع 
مة الف�ســـل اخلام�ص والتعليق  ال�ش���رتاء ل�شياغتها بامل�شتوى املطل���وب من التف�شيل )انظر مقدِّ

على الفقرة )1( من املادة 30 يف اجلزء الثاين من هذا الدليل(.

ل, يف الفق���رة )1( )ب( من املادة 30 يف ن�ضِّ ع���ام 2011, ال�شرط الثاين ل�شتخدام  69- وُع���دِّ
ابقة )الفقرة )1( )د( من املادة  املناق�شة على مرحلتني, عند الإخفاق يف املناق�شة املفتوحة ال�شَّ
30 يف ن����ضِّ ع���ام 1994(, من خالل فر�ض �ش���رط اإ�شايف على اجلهة امل�شرتية ت���رى مبقت�شاه اأنَّ 
الدخ���ول يف اإجراءات مناق�ش���ة مفتوحة جديدة, اأو ا�شتخدام اإحدى طرائق ال�شرتاء املُْنَدرجة يف 
اإط���ار الف�شل الرابع من ن�ضِّ ع���ام 2011 )اأْي املناق�شة املحدودة وطل���ب عرو�ض الأ�شعار وطلب 
ي اإىل اإبرام عقد ا�ش���رتاء. وقد اأُ�شيف هذا  ���ح اأْن يوؤدِّ القرتاح���ات غ���ري املقرِتن بتفاو�ض( ل يرجَّ
ال�ش���رط مراعاًة لأحد الأ�ش�ض العامة التي ت�شتند اإليها تنقيح���ات ن�ضِّ عام 1994, اأْي احلّد بقدر 
دين اأو املقاولني, وهو ما يعترب  الإم���كان من التفاُعل الب�شري دومنا داٍع بني اجلهة امل�شرتي���ة واملورِّ

ة ملكافحة الف�شاد. من التدابري املهمَّ
70- ومل يط���راأ تغيري كبري على �شروط ا�شتخدام طلب القرتاحات يف الفقرة )1( من املادة 19 
يف ن����ضِّ عام 1994 باعتبارها �شروط ا�شتخدام طلب القرتاح���ات املقرتن بحوار مبوجب الفقرة 
)2( م���ن امل���ادة 30 يف ن�ضِّ ع���ام 2011, با�شتثناء اأنَّ الفق���رة الفرعية )ج( يف ن����ضِّ عام 2011 
ت�ش���ري اإىل حماية "م�شالح الأم���ن الوطني الأ�شا�شية للدولة" )الغر�ض من هذا التعديل هو �شمان 
ن الفقرة الفرعية )د( يف الن�ضِّ  �ش���اق يف هذا ال�شدد مع ال�شكوك الدولية الأخرى(, وتت�شمَّ التِّ

ابقة. نف�شه ال�شروط الإ�شافية املبيَّنة يف الفقرة ال�شَّ
71- كم����ا اأحدث القان����ون النموذجي لعام 2011 �ش����روط ا�شتخدام نوعني اآخري����ن من اإجراءات 
طلب القرتاحات )غري موجودين يف القانون النموذجي لعام 1994(, وهما طلب القرتاحات غري 
املق����رِتن بتفاو�ض وطلب القرتاحات املق����رتن مبفاو�شات متعاِقبة )انظر الفقرة )3( من املادة 29 
والفقرة )3( من املادة 30 يف القانون النموذجي لعام 2011(. وميكن ا�شتخدام الإجراءين مبوجب 
ا القانون النموذجي لعام 2011  القانون النموذجي لعام 1994 يف �شياق ا�شرتاء اخلدمات فقط. اأمَّ
فال يعتربهم����ا طريقت ْي ا�شرتاء منا�شبتني فقط ل�شرتاء اخلدمات, وفقًا لقرار اللجنة بعدم اختيار 
طريقة ال�شرتاء بناًء على ما اإذا كان مو�شوع ال�شرتاء �شلعًا اأو اإن�شاءات اأو خدمات )انظر الفقرة 
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الع على مناق�شة ح����ول �شروط ا�شتخدام هاتني الطريقت����ني, انظر التعليق  )57( اأع����اله(. )لالطِّ
على الفقرة )3( من املادة 29 والفقرة )3( من املادة 30 يف اجلزء الثاين من هذا الدليل.(

72- ويح�ش����ر القانون النموذج����ي لعام 2011 �شروط ا�شتخدام التفاو�����ض التناف�شي يف احلالت 
املبيَّنة, يف ن�ضِّ عام 1994, يف الفقرة )1( )ج( من املادة 19 )التي اأُعيدت �شياغتها اأي�شًا لالإ�شارة 
اإىل حماي����ة امل�شالح الأمنية الأ�شا�شية للدولة امل�شرتع����ة, انظر الفقرة )70( اأعاله( والفقرة )2( 
لت. وكانت الفق����رة )2( )ب( من املادة  م����ن املادة 19 )ح����الت ال�شتعجال والكوارث(, الت����ي ُعدِّ
د قبل  19 يف ن�����ضِّ ع����ام 1994 ُتل����ِزم اجلهة امل�شرتية, يف ح����الت ال�شتعجال ب�شبب ك����وارث, بالتاأكُّ
يغة املُ�شتعَملة يف ن�ضِّ عام 1994[ من اأنَّه من غري  ا�شتخدام التفاو�ض التناف�شي ]"املمار�شة" بال�شِّ
املمك����ن عملّيًا ا�شتخ����دام اأيِّ طريقة ا�شرتاء اأخرى. ويف حالت ال�شتعجال العادية, كان على اجلهة 
د, قبل ا�شتخدام التفاو�ض التناف�شي, اأنَّ من غري املمكن عملّيًا ا�شتخدام اإجراءات  امل�شرتية اأْن تتاأكَّ
����ق القانون النموذجي لعام  املناق�ش����ة )الفقرة )2( )اأ( من امل����ادة 19 يف ن�ضِّ عام 1994(. ويطبِّ
2011 ال�ش����رط نف�شه عل����ى كال احلالت����ني, اأْي حالة ال�شتعج����ال العادية وحال����ة ال�شتعجال ب�شبب 
د قب����ل ا�شتخدام التفاو�ض التناف�شي من  كارث����ة. فعل����ى اجلهة امل�شرتية يف احلالتني كلتيهما اأْن تتاأكَّ
ح الأحكام, من خالل  اأنَّ م����ن غري املمكن عملّيًا ا�شتخدام اأيِّ طريقة ا�شرتاء تناف�شية اأخرى. وتو�شِّ
����ه ل ُيق�شد منها اأْن ت�شمل ال�ش����رتاء من م�شدٍر واحٍد  الإ�ش����ارة اإىل "طريق����ة ا�شرتاء تناف�شية", اأنَّ

)الإ�شارة يف ن�ضِّ عام 1994 اإىل "اأ�شاليب ا�شرتاء اأخرى" كان غام�شًا يف هذا ال�شاأن(.

�شروط ا�شتخدام املناق�شة املحدودة )املادة 20 يف ن�ضِّ عام 1994؛ الفقرة )1( من املادة 
29 يف ن�ضِّ عام 2011(

73- ُحذَف���ت الإ�ش���ارة الواردة يف ن�ضِّ ع���ام 1994 اإىل دواعي "القت�ش���اد والكفاءة" من الن�ضِّ 
���ح. وج���اء هذا احلذف وفق���ًا لقرار اللجنة بع���دم الإ�شارة اإىل اأيِّ هدف م���ن اأهداف القانون  املنقَّ
النموذجي املدرجة يف ديباجته يف املواد الواردة يف الن�ضِّ نف�شه. وينبغي, على اأيَّة حال, اأْن تراعي 
اجله���ة امل�شرتي���ة الهدف املن�ش���ود املتمثِّل يف "زيادة املي���زة القت�شادية والكف���اءة اإىل اأق�شى حدٍّ 
يف عملي���ات ال�ش���رتاء", وكذلك جميع الأه���داف الأخرى املن�ش���ودة من القان���ون النموذجي عند 
اختي���ار اأيِّ طريق���ة ا�ش���رتاء, وه���و اعتبار ينبغ���ي اأْن يراعى اأي�ش���ًا يف جميع املراح���ل الأخرى من 
اإجراءات ال�شرتاء, ح�شب مقت�شى احلال. وبالإ�شافة اإىل ذلك, ُرِئي اأي�شًا اأنَّ الإ�شارة اإىل "امليزة 
ة يف �شياق ال�شرط الثاين املتعلق با�شتخدام طريقة ال�شرتاء  القت�شادية والكفاءة" هي اإ�شارة مهمَّ
ة  ها ل تعود مهمَّ هذه )اجتنابًا لعدم تنا�ُشب الوقت والتكلفة مع قيمة ال�شيء مو�شوع ال�شرتاء(, لكنَّ
يغة الختيارية ب�شاأن ا�شتخدام اآلية املوافقة امل�شبقة. دين حمدودًا. وُحذفت ال�شِّ اإذا كان عدد املورِّ

�شروط ا�شتخدام طلب عرو�ض الأ�شعار )املادة 21 يف ن�ضِّ عام 1994؛ الفقرة )2( من 
املادة 29 يف ن�ضِّ عام 2011(

دة  ماح با�شتخدام طلب عرو�ض الأ�شعار يف جميع اأنواع ال�شرتاء املوحَّ لت �شيغة املادة لل�شَّ 74- ُعدِّ
اأو العامة التي ل ُتتَّبع فيها موا�شفات اأو ا�شرتاطات تقنية خا�شة. وُحذف م�شمون الفقرة )2( يف 



ن����ضِّ القان���ون لعام 1994 من الفقرة )2( من املادة 29 يف ن�ضِّ عام 2011 لأنَّ املادة 12 من ن�ضِّ 
ع���ام 2011 ت�شع قواعد تتعلَّق بتقدير قيم���ة عمليات ال�شرتاء وتنطبق على طرائق ال�شرتاء كلِّها, 
يغة الختيارية ب�ش���اأن ا�شتخدام اآلية املوافقة  ل عل���ى طلب عرو�ض الأ�شع���ار فح�شب. وُحذفت ال�شِّ

امل�شبقة.

�شروط ا�شتخدام ال�شرتاء من م�شدر واحد )املادة 22 يف ن�ضِّ عام 1994(؛ الفقرة )5( 
من املادة 30 يف ن�ضِّ عام 2011(

75- ح�شَر ن����ضُّ عام 2011 �شرَط ال�شتخدام يف الفقرة )ج( من املادة 22 يف ن�ضِّ عام 1994 
رات ا�شتخ���دام ال�شرتاء م���ن م�شدر واحد  يف ح���الت احلاج���ة العاجل���ة الق�شوى؛ وُحذف���ت مربِّ
ال���واردة يف الفق���رة )ه( من امل���ادة 22 يف ن�ضِّ ع���ام 1994, واأُعيدت �شياغة �ش���رط ال�شتخدام 
ال���وارد يف الفقرة )و( من املادة 22 يف ن�ضِّ ع���ام 1994 لالأ�شباب املبيَّنة يف الفقرة )70( اأعاله, 

لالإ�شارة اإىل حماية امل�شالح الأمنية الأ�شا�شية للدولة.

يغة الختيارية ب�شاأن ا�شتخ���دام اآلية املوافقة امل�شبقة, با�شتثناء احلالت التي  76- وُحذف���ت ال�شِّ
ُي�شتخ���َدم فيها ال�ش���رتاء من م�شدر واحد من اأج���ل تعزيز ال�شيا�ش���ات الجتماعية-القت�شادية 
مبوج���ب امل���ادة 30 من ن�ضِّ عام 2011 )لي�ش���ت اآلية املوافقة امل�شبقة يف القان���ون النموذجي لعام 

ا قاعدة مبدئية يف احلالت املذكورة(. 1994 خيارًا متاحًا واإمنَّ
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 الف�سل الثالث من ن�صِّ عام 1994 - اإجراءات املناق�سة 
)الف�سل الثالث من ن�صِّ عام 2011 - املناق�سة املفتوحة(

ل من ن�صِّ عام 1994- التما�ص العطاءات   الفرع الأوَّ
 وطلبات الإثبات امل�سبق لالأهلية 

ل من ن�صِّ عام 2011 - التما�ص العطاءات( )الق�سم الأوَّ

�ص التغيريات التي دخلت على هذا الف�سل األف- ملخَّ

���ى يف ن�ضِّ  77- تغ���ريَّ عن���وان ه���ذا الف�ش���ل ب�شبب تغي���ري ا�شم طريق���ة ال�شرتاء ه���ذه, اإْذ ُت�شمَّ
ل من هذا الف�شل هو  ع���ام 2011 باملناق�شة املفتوح���ة. كما اأنَّ ال�شبب يف تغيري عنوان الف���رع الأوَّ
ل من القانون  جتمي���ع كلِّ الأح���كام املتعلقة بالتاأهيل الأوَّيل يف م���ادة واحدة من مواد الف�ش���ل الأوَّ
النموذج���ي لع���ام 2011 )انظر امل���ادة 18(. وهكذا؛ فاإنَّ عن���وان الف�شل يف ن����ضِّ عام 2011 هو 

"املناق�شة املفتوحة" وعنوان الق�شم هو "التما�ض العطاءات".

ل  78- واأهمُّ التغيريات التي دخلت على الف�شل نف�شه هي نقل عدد من الأحكام اإىل الف�شل الأوَّ
بغية تطبيقها على جميع طرائق ال�شرتاء, ل على اإجراءات املناق�شة فح�شب.

باء- التعليق على كلِّ مادة على حدة

املناق�شة املحلية )املادة 23(
79- اأُلغي���ت هذه املادة واأ�شبحت اأحكامها ُتتَّخذ اأ�شا�شًا لال�شتثناء من قواعد القانون النموذجي 
ل الأوَّيل  ِدر �شمانة العطاء )الفقرة )1( )ب( من امل���ادة 17(, ون�شر الدعوة اإىل التاأهُّ عل���ى ُم�شْ
دولّي���ًا )الفق���رة )2( من املادة 18( ون�ش���ر اللتما�ض دولّيًا يف املناق�ش���ة املفتوحة واملناق�شة على 

مرحلتني وال�شرتاء بوا�شطة املناق�شة الإلكرتونية )الفقرة )4( من املادة 33(.

اإجراءات التما�ض العطاءات اأو طلبات الإثبات امل�شبق لالأهلية )املادة 24 يف ن�ضِّ 
عام 1994( )اإجراءات التما�ض العطاءات )املادة 36 يف ن�ضِّ عام 2011((

80- ُنقَل���ت اإجراءات التما�ض العطاءات من هذا الف�شل اإىل الف�شل الثاين من ن�ضِّ عام 2011 
)املادة 33( واأ�شبحت تنطبق على كلٍّ من املناق�شة املفتوحة واملناق�شة على مرحلتني واملناق�شات 
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الإلكرتوني���ة )انظ���ر التعليـــق علـــى املـــادة 33 يف اجلزء الثاين م���ن هذا الدلي���ل(. وُنقَلت الأحكام 
م جمم���وع اإجراءات التاأهيل  ���ل الأوَّيل اإىل املادة التي تنظِّ املتعلق���ة باإج���راءات تقدمي طلبات التاأهُّ
الأوَّيل )انظ���ر املادة 18 من القان���ون النموذجي لعام 2011 والتعليق عليهـــا يف اجلزء الثاين من 

هذا الدليل(.

د,  81- وفيم���ا يل���ي اأهم التغي���ريات اجلوهرية يف ه���ذا ال�شدد: لوائ���ح ال�شرتاء ه���ي التي حتدِّ
مبوج���ب القان���ون النموذجي لع���ام 2011, املن�شور الذي ُين�ش���ر فيه هذا النوع م���ن املعلومات )يف 
ع���ة حتديد املن�شور الر�شمي يف  ح���ني كان القان���ون النموذجي لعام 1994 يقت�شي من الدولة امل�شرِّ
القان���ون(؛ واإتاحة مزيد من املرون���ة فيما يتعلَّق بطريقة الن�شر دولّي���ًا. وين�ضُّ القانون النموذجي 
لع عليه���ا اأكرب عدد ممكن من  ���ى من ن�شر الدعوة دولّي���ًا �شماُن اأْن يطَّ لع���ام 2011 عل���ى اأنَّ املتوخَّ
دي���ن اأو املقاولني الدوليني. ويحلُّ هذا احلكم حملَّ ما ن�ضَّ عليه قانون 1994 من ن�شر الدعوة  املورِّ
�شة  "بلغة ُت�شتخَدم عادًة يف التجارة الدولية, يف �شحيفة وا�شعة النت�شار دولّيًا اأو يف ن�شرة متخ�شِّ
اأو جملَّة تقنية اأو مهنيَّة ذات �شلة ووا�شعة النت�شار دولّيًا", وهو ما ارُتئي باأنَّه يقت�شي عملّيًا �شرورة 

ا�شتخدام من�شور باللغة الإنكليزية ويرتتَّب عليه اأثر تقييدي ل داعي له.

حمتويات الدعوة اإىل تقدمي العطاءات وطلبات الإثبات امل�شبق لالأهلية )املادة 25 يف ن�ضِّ 
عام 1994( )حمتويات الدعوة اإىل تقدمي العطاءات )املادة 37 يف ن�ضِّ عام 2011((

ل الأوَّيل اإىل املادة 18  82- تغريَّ عنوان هذه املادة ب�شبب نقل الأحكام املتعلقة بالدعوة اإىل التاأهُّ
م جميع جوانب اإجراءات التاأهيل الأوَّيل )انظر التعليق على املادة  م���ن ن�ضِّ ع���ام 2011, التي تنظِّ

18 يف اجلزء الثاين من هذا الدليل(.

ن �شرطًا اإ�شافّيًا ببيان جميع  83- واأ�شبح���ت قائمة املعلومات املطلوب اإدراجها يف الدعوة تت�شمَّ
دين اأو املقاولني اأْن  املعلوم���ات ذات ال�شل���ة باأيِّ اأدلَّة م�شتندي���ة اأو معلومات اأخرى يجب عل���ى املورِّ

موها لإثبات موؤهالتهم, وكيفية تقدمي العطاءات. يقدِّ

توفري وثائق التما�ض العطاءات )املادة 26 يف ن�ضِّ عام 1994 )توفري وثائق اللتما�ض 
)املادة 38 يف ن�ضِّ عام 2011((

84- اأُلغي���ت الإ�شارة اإىل تكلف���ة الطباعة لبيان حياد ن�ضِّ عام 2011 م���ن الناحية التكنولوجية. 
دين اأو املقاولني. وهكذا فاإنَّ اأحكام ن�ضِّ عام 2011 ت�شري اإىل تكاليف توفري وثائق اللتما�ض للمورِّ

حمتويات وثائق التما�ض العطاءات )املادة 27 يف ن�ضِّ عام 1994( )حمتويات وثائق 
اللتما�ض )املادة 39 يف ن�ضِّ عام 2011((

85- دخلت التعديالت التالية على املحتويات املطلوبة يف وثائق اللتما�ض:
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)اأ( اأُلغي���ت املعلوم���ات الوارد ذكره���ا يف الفقرتني الفرعيت���ني )ت( و)خ( يف ن�ضِّ عام 
1994؛

���اًل" لل�شيء مو�شوع  ن عب���ارة "و�شفًا مف�شَّ )ب(  اأ�شبح���ت الفق���رة الفرعي���ة )د( تت�شمَّ
ال�شرتاء, وفقًا للمادة 10 من ن�ضِّ عام 2011؛

ل���ت املعلومات املتعلق���ة بفح�ض وتقييم العطاءات )ال���وارد ذكرها يف الفقرتني  )ج(    ُعدِّ
الفرعيت���ني )ه( و)����ض( م���ن ن�ضِّ ع���ام 1994(. اإْذ يتعنيَّ عل���ى اجلهة امل�شرتي���ة, مبقت�شى تلك 
الأح���كام يف القانون النموذجي لعام 2011, اأْن تبنيِّ يف وثائق اللتما�ض الإجراءات واملعايري املراد 

تطبيقها يف فح�ض العطاءات وتقييمها؛

)د(    ت�شيف الفقرة الفرعية )ع( من ن�ضِّ عام 2011 اإىل مكان فتح العطاءات وتاريخه 
ووقت���ه )وهي معلوم���ات واردة يف املادة الفرعية )ف( من ن�ضِّ عام 1994( كيفيَة فتح العطاءات, 
���ا يعك�ض حياد ن�ضِّ عام 2011 من الناحية التكنولوجية, بحيث يتيح فتح العطاءات يدوّيًا واآلّيًا  ممَّ

على ال�شواء؛

)ه(   ُح���ذف اأي�ش���ًا احلكم الأخري الوارد يف الفقرة الفرعي���ة )ر( من قانون عام 1994, 
ل �شبب���ًا لإعادة النظر  ال���ذي مف���اده اأنَّ اإغفال اأيِّ اإ�ش���ارة اإىل القوانني اأو اللوائ���ح املنطبقة ل ي�شكِّ
ن ن�ضُّ عام 2011 اإ�شاراٍت اإ�شافيًة اإىل القوانني  ول ين�ش���ئ م�شوؤولية على اجلهة امل�شرتي���ة. ويت�شمَّ
ية, وكذا اإىل املو�شع الذي  اأو اللوائ���ح املنطبق���ة على عمليات ال�شرتاء املنطوية على معلوم���ات �شرِّ

ة؛ ميكن العثور فيه على جميع القوانني واللوائح التي لها �شلة مبا�شرة بعملية ال�شرتاء املعنيَّ

)و(    اأخريًا, اأُ�شيف اإىل املعلومات الواردة يف الفقرة الفرعية )ث( من ن�ضِّ عام 1994, 
ة فرتة التوقُّف  التي اأ�شبحت الفقرة الفرعية )ت( يف ن�ضِّ عام 2011, ا�شرتاٌط يق�شي باإيراد مدَّ

اعية اإىل ذلك يف حال عدم تطبيق اأيِّ فرتة توقُّف. قة, اأو بيان بهذا ال�شاأن والأ�شباب الدَّ املُطبَّ

الإي�شاحات والتعديالت ب�شاأن وثائق التما�ض العطاءات )املادة 28 يف ن�ضِّ عام 1994( 
)اإي�شاح وثائق اللتما�ض وتعديلها )املادة 15 يف ن�ضِّ عام 2011((

ل من القانون  86- يتعلَّ���ق الأم���ر هنا مبجموع���ة اأخرى من الأحكام الت���ي ُنقَلت اإىل الف�ش���ل الأوَّ
النموذج���ي لع���ام 2011, وم���ن َث���مَّ اأ�شبح���ت تنطب���ق عل���ى جمي���ع اإج���راءات ال�ش���رتاء, ل على 

املناق�شة فح�شب.

87- ومل يط���راأ تعديل جوه���ري يذكر على الأحكام ب�شيغتها ال���واردة يف املادة 15 من ن�ضِّ عام 
2011, ما عدا ما يلي:

)اأ( ا�شُتعي����ض عن ال�ش���رتاط القا�شي ب���اأْن ت�شتجيب اجلهة امل�شرتي���ة لطلب الإي�شاح 
م عطاءه يف الوقت املنا�شب" با�شرتاط  د اأو املقاِول من اأْن يقدِّ ن املورِّ "خالل فرتة معقولة لكي يتمكَّ



د اأو املقاِول اأثناءها من تقدمي  ن املورِّ يق�ش���ي باأْن تردَّ اجلهة امل�شرتية "يف غ�شون مهلة زمنية يتمكَّ
عر�شه يف الوقت املنا�شب"؛

ل  م اجلهة امل�شرتية مبا يلي: ‘1’ اأن تتكفَّ )ب(  اأ�شيفت فقرة جديدة, هي الفقرة )3(, ُتْلِزِ
لة بالكيفية نف�شها التي ُن�شرت بها املعلومات الأ�شلية ويف املكان نف�شه, و‘2’  بن�شر املعلومات املعدَّ
ة  ل مرَّ د املوعد النهائي لتقدمي العرو�ض, اإذا اأ�شبحت املعلومات املن�شورة عندما ُتلَتم�ض لأوَّ اأْن متدِّ
دي���ن اأو املقاولني يف اإجراءات ال�ش���رتاء, غري دقيقة يف جوهره���ا نتيجًة لإي�شاح اأو  م�شارك���ُة املورِّ

تعديل.

 تقدمي العطاءات 
)الفرع الثاين يف ن�صِّ عام 1994؛ الق�سم الثاين يف ن�صِّ عام 2011(

 لغة العطاءات )املادة 29 يف ن�ضِّ عام 1994( )قواعد ب�شاأن لغة الوثائق 
)املادة 13 يف ن�ضِّ عام 2011((

ل من القانون  88- يتعلَّ���ق الأمر هن���ا اأي�شًا مبجموعة م���ن الأحكام التي ُنقَل���ت اإىل الف�ش���ل الأوَّ
م���ة, ل على العطاءات  النموذج���ي لع���ام 2011 واأ�شبحت بذلك تنطبق عل���ى جميع العرو�ض املقدَّ
ح يف الفقرة )55( اأعاله, يف املادة 17 من القانون  فح�ش���ب. واأُدرجت هذه الأح���كام, كما هو مو�شَّ
النموذج���ي لع���ام 1994 التي تتناول لغة وثائ���ق التاأهيل الأوَّيل ووثائق التما����ض العطاءات. ونتيجًة 
���م لغة )لغات( جمي���ع الوثائق يف  لذل���ك, ف���اإنَّ املادة 13 م���ن القانون النموذج���ي لعام 2011 تنظِّ
���ا اإذا كانت الوثائ���ق �شادرة عن اجله���ة امل�شرتية اأو عن  اإج���راءات ال�ش���رتاء, ب�شرف النظر عمَّ

دين اأو املقاولني. املورِّ

تقدمي العطاءات )املادة 30 يف ن�ضِّ عام 1994؛ املادة 40 يف ن�ضِّ عام 2011(
89- دخل���ت تعديالت كب���رية على اأحكام هذه املادة. فقد ُنقَلت الفق���رات من )1( اإىل )4( اإىل 
املادة 14 من القانون النموذجي لعام 2011 )التي تتناول قواعد ب�شاأن طريقة ومكان تقدمي طلبات 
���ل الأوَّيل اأو الختي���ار الأوَّيل اأو تقدمي العرو�ض واملوعد النهائ���ي لتقدميها(. واإ�شافًة اإىل اأنَّ  التاأهُّ
ل الأوَّيل والختيار  الأح���كام اأ�شبحت تنطبق ل على العطاءات فح�شب, بل كذلك على طلبات التاأهُّ

مة, طراأت التعديالت اجلوهرية التالية: الأوَّيل وجميع العرو�ض املقدَّ

)اأ( ل ت�ش���ري الفق���رة )1( من املادة 14 يف ن�ضِّ ع���ام 2011 اإىل املكان واملوعد النهائي 
فح�ش���ب, ب���ل كذلك اإىل طريقة تقدمي الوثائ���ق ذات ال�شلة, لالأ�شباب املذك���ورة يف الفقرة )85( 

)د( اأعاله؛

)ب(  اأ�شي���ف �ش���رط جدي���د اإىل الفق���رة )2( من امل���ادة 14 يف ن�ضِّ ع���ام 2011 يق�شي 
دين اأو املقاولني  دها اجلهة امل�شرتية وقتًا كافيًا للمورِّ ب�ش���رورة اأْن تتيح املواعي���د النهائية التي حتدِّ
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لإعداد وتقدمي طلباتهم اأو عرو�شهم, على اأْن يوؤخذ يف العتبار ما للجهة امل�شرتية من احتياجات 
ل الأوَّيل )انظر الفقرة  معقول���ة )مل َي���ِرد هذا ال�شرط يف ن�ضِّ عام 1994 اإلَّ يف �شياق طلبات التاأهُّ

)3( )اأ( ‘4’ من املادة 7 يف ن�ضِّ عام 1994 والفقرة )23( اأعاله((؛
)ج(   اأخريًا, تقت�شي الفقرة )3( من املادة 14 يف ن�ضِّ عام 2011 من اجلهة امل�شرتية اأْن 
دين اأو  ة م�شاركُة املورِّ ل مرَّ د املوعد النهائي اإذا اأ�شبحت املعلومات املن�شورة, عندما ُتلَتم�ض لأوَّ متدِّ
املقاولني يف اإجراءات ال�شرتاء, غري دقيقة يف جوهرها نتيجًة لإي�شاح اأو تعديل )ب�شبب التغيريات 
املقابلة يف الأحكام املتعلقة باإي�شاح وثائق اللتما�ض وتعديلها )انظر الفقرة )87( )ب( اأعاله(.

90- واأُدرج���ت الأح���كام املتبقية من املادة 30 يف القان���ون النموذجي لعام 1994 يف املادة 40 يف 
لت على النحو التايل: ن�ضِّ عام 2011 وُعدِّ

)اأ( افُتتح���ت الفق���رة )1( من امل���ادة 40 يف ن�ضِّ ع���ام 2011 با�ش���رتاط �شريح جديد 
ب�ش���رورة تقدمي العط���اءات وفقًا ملا تن�ضُّ عليه وثائ���ق اللتما�ض من حيث كيفي���ة التقدمي ومكانه 

وموعده النهائي؛
د اأو املقاِول يف تقدمي عطائه يف �ش���كل ورقي داخل مظروف خمتوم,  )ب(  اأُلغ���ي ح���قُّ املورِّ
مراع���اًة لالإطار القانوين اجلديد فيما يتعلَّق با�شتخدام �شتَّى و�شائل الت�شال, ل �شيما واأنَّ للجهة 
امل�شرتية احلقَّ يف اأْن ت�شرتط ا�شتخدام و�شيلة بعينها من و�شائل الت�شال اأو جمموعة منها )انظر 

املادة 7 من القانون النموذجي لعام 2011 والتعليق عليها يف اجلزء الثاين من هذا الدليل(؛
)ج(   اأ�شي���ف اإىل الفق���رة )2( )اأ( ‘2’ م���ن امل���ادة 40 من ن�ضِّ ع���ام 2011 ال�شرتاُط 
القا�شي باأْن َتْكُفَل اجلهة امل�شرتية على الأقلِّ درجًة مماثلًة من ال�شالمة اإذا ا�شرتطت بدياًل لل�شكل 

ية فقط(؛ ية والأمن وال�شرِّ الورقي يف الت�شال )ُي�شار يف ن�ضِّ عام 1994 اإىل احُلجِّ
)د(    يج���ب عل���ى اجله���ة امل�شرتي���ة, مبقت�شى الفق���رة )2( )ب( من امل���ادة 40 يف ن�ضِّ 
د اأو املقاِول باإي�ش���ال ُيبنيَّ فيه تاريخ ووقت ت�شلُّم عطائه )يف حني ين�ضُّ  د املورِّ ع���ام 2011, اأْن تزوِّ

القانون النموذجي لعام 1994 على تقدمي هذا الإي�شال بناًء على الطلب فقط(؛
)ه(   يج���ب عل���ى اجله���ة امل�شرتية, مبقت�ش���ى الفق���رة )2( )ج( من امل���ادة 40 يف ن�ضِّ 
يته, واأْن َتْكُفَل عدم فح�ض حمتوى العطاء  ع���ام 2011, اأْن حتافظ على اأمن العطاء و�شالمته و�شرِّ

اإلَّ بعد فتحه )ل ين�ضُّ القانون النموذجي لعام 1994 على هذا ال�شرتاط(؛
د الفقرة )3( من املادة 40 يف ن�ضِّ عام 2011 على وجوب اإعادة العطاء الذي  )و(    ت�شدِّ
د اأو املقاِول  تت�شلَّم���ه اجلهة امل�شرتية بعد املوعد النهائي لتق���دمي العطاءات من دون فتحه اإىل املورِّ

مه. الذي قدَّ

ة �شريان مفع���ول العطاءات؛ تعديل العطاءات و�شحبها )امل���ادة 31 يف ن�ضِّ عام 1994(  م���دَّ
)فرتة نفاذ مفعول العطاءات؛ وتعديل العطاءات و�شحبها )املادة 41 يف ن�ضِّ عام 2011((. 

مل يطراأ عليها تغيري جوهري.



�شمانات العطاءات )املادة 32 يف ن�ضِّ عام 1994؛ املادة 17 يف ن�ضِّ عام 2011(
ل من القانون  91- يتعلَّ���ق الأم���ر هنا مبجموعة اأخ���رى من الأحكام الت���ي ُنقَلت اإىل الف�ش���ل الأوَّ
النموذج���ي لعام 2011, ومن َث���مَّ اأ�شبحت تنطبق على جميع اإجراءات ال�شرتاء, ل على املناق�شة 
فح�شب. اإلَّ اأنَّ ال�شبب يف الحتفاظ بعبارة "�شمانات العطاءات" يف القانون النموذجي لعام 2011 
ه���و بيان ا�شتخدامها على نطاق وا�شع وفهمها مبعنى واحد. على اأنَّ الإر�شادات املتعلقة باملادة 17 
د على اأنَّه من املمكن ا�شرتاط  )انظر التعليق على املادة 17 يف اجلزء الثاين من هذا الدليل( ت�شدِّ

�شمانة عطاء يف اأيِّ طريقة ا�شرتاء اأخرى, ح�شب القت�شاء.

92- ودخلت التعديالت التالية على الأحكام ب�شيغتها الواردة يف املادة 17 من ن�ضِّ عام 2011: 
ن الفقرة )1( )ب( ال�شتثناء املتعلق بال�شرتاء املحلي املن�شو�ض عليه يف املادة 23 من  ‘1’ تت�شمَّ
 القانون النموذجي لعام 1994 )انظر الفقرة )79( اأعاله(؛ و‘2’ ُي�شار يف الفقرة )1( )و( ‘2’
اإىل ع���دم التوقي���ع على عقد ال�ش���رتاء اإذا ا�شرُتط ذلك يف وثائق اللتما����ض )ل من طرف اجلهة 
امل�شرتي���ة, كما ه���و من�شو�ض علي���ه يف القان���ون النموذجي لع���ام 1994(, وفقًا لأح���كام القانون 
النموذج���ي الت���ي ُتْلِزم اجلهة امل�شرتية بت�شم���ني هذا النوع من ال�شرتاط يف وثائ���ق اللتما�ض اإذا 
اقت�ش���ى احلال )انظر, على �شبيل املث���ال, الفقرة )ذ( من املادة 27 يف القان���ون النموذجي لعام 

1994 والفقرة )ث( من املادة 39 يف ن�ضِّ عام 2011(.

 الفرع الثالث يف ن�صِّ عام 1994-   تقييم العطاءات واملقارنة بينها 
)الق�سم الثالث يف ن�صِّ عام 2011-   تقييم العطاءات(

مة الأخرى  93- تغ���ريَّ عنوان الف���رع ب�شبب حذف عب���ارة "مقارنة" العط���اءات والعرو����ض املقدَّ
يف جمي���ع اأج���زاء القانون النموذجي لع���ام 2011. وال�شبب يف هذا التغيري ك���ون "التقييم" ينطوي 
ق من  مة, بخالف الفح�ض )ال���ذي ينطوي على التحقُّ بال�ش���رورة على مقارنٍة ب���ني العرو�ض املقدَّ
مة ملجموعة واحدة من معايري ال�شتجابة للمتطلَّبات املبيَّنة يف وثائق  م���دى ا�شتيفاء العرو�ض املقدَّ

اللتما�ض(, ومن َثمَّ فاإنَّ كلمة "مقارنة" غري �شرورية.

فتح العطاءات )املادة 33 يف ن�ضِّ عام 1994؛ املادة 42 يف ن�ضِّ عام 2011(

94- دخلت التعديالت التالية على اأحكام هذه املادة:

د يف اأيِّ متديد لذلك  )اأ( يف الفق���رة )1(, ُحذَف���ت الإ�شارة اإىل املوع���د النهائي املح���دَّ
املوع���د. فق���د اعُتربت تل���ك الإ�شارة غ���ري �شروري���ة )اإْذ يتعنيَّ حتدي���د املوعد النهائ���ي يف وثائق 
اللتما�ض, التي ي�شمل تعريفها يف ن�ضِّ عام 2011 اأيَّ تعديالت تدخل عليها. ومن َثمَّ ت�شمل عبارة 
"موع���دًا نهائّيًا" يف ن�ضِّ عام 2011 اأيَّ متديد للموع���د النهائي املن�شو�ض عليه يف البداية )انظر 

357 اجلزء الثالث-  التغيريات التي دخلت على قانون الأون�شيرتال النموذجي ل�شرتاء ال�شلع والإن�شاءات واخلدمات لعام 1994 



دليل ا�شرتاع قانون الأون�شيرتال النموذجي لال�شرتاء العمومي  358 

التعليـــق على الفقرة )3( مـــن املادة 15 من القانون النموذجي لعام 2011 الوارد يف اجلزء الثاين 
بة على متديد املوعد النهائي((؛ من هذا الدليل فيما يتعلَّق بالنتائج املرتتِّ

ا يعك�ض حياد ن�ضِّ  )ب(  اأُ�شيف���ت اإىل الفق���رة )1( اإ�شارة اإىل كيفية فتح العط���اءات, ممَّ
عام 2011 من الناحية التكنولوجية باإتاحته فتح العرو�ض يدوّيًا واآلّيًا؛

)ج(   ا�شُتعي����ض يف الفق���رة )2( عن عبارة "ب���اأْن يكونوا حا�شرين عن���د فتح العطاءات" 
دين اأو املقاولني اأو من  بعب���ارة "باأْن ي�شاركوا يف فتح العطاءات", من اأج���ل بيان عدم اقت�شار املورِّ
له���م يف فتح العطاءات على اأداء دور مراقبني غري فاعلني, اإْذ باإمكانهم اأْن يتوا�شلوا مع اجلهة  ميثِّ
د عند فتح العطاءات على  امل�شرتية, من خالل الإ�شارة اإىل اأيِّ اأوجه ت�شاُرب اأو خمالفات قد ُتر�شَ

�شبيل املثال, �شواء تعلَّق الأمر باجتماعات بح�شور �شخ�شي اأو اجتماعات افرتا�شية.

فح�ض العطاءات وتقييمها واملقارنة بينها )املادة 34 يف ن�ضِّ عام 1994 
)فح�ض العطاءات وتقييمها )املادة 43 يف ن�ضِّ عام 2011((

مة يف جميع  95- تغ���ريَّ عنوان امل���ادة ب�شبب حذف الإ�ش���ارات اإىل "املقارنة" بني العرو����ض املقدَّ
اأجزاء القانون النموذجي, وذلك لالأ�شباب الوارد ذكرها يف الفقرة )93( اأعاله.

96- وقد دخلت تعديالت كبرية على املادة, بحيث ُحذفت بع�ض اأحكامها واأُعيد اإدراجها يف مواد 
ل من القانون النموذجي لعام 2011 على النحو التايل: الف�شل الأوَّ

)اأ( اأُدرجت اأحكام الفقرة )1( يف مادة جديدة من مواد ن�ضِّ عام 2011, وهي املادة 16, 
التي تتناول اإي�شاح املعلومات املتعلقة باملوؤهالت واإي�شاح العرو�ض. وازدادت تلك الأحكام �شرامًة 
باحلظ���ر ال�شريح على اإجراء مفاو�شات اأو اإجراء اأيِّ تغيري يف ال�شعر اإثر اإي�شاح ملتم�ض, ما عدا 
نة بو�شوح )انظر الفقرتني )3( و)4( من املادة 16(, وكذلك با�شرتاط اإدراج جميع  يف حالت مبيَّ
املرا�ش���الت التي جتري يف �شياق اإي�شاح املعلومات املتعلقة باملوؤهالت اأو اإي�شاح العرو�ض يف �شجل 

اإجراءات ال�شرتاء )انظر الفقرة )6( من املادة 16(؛

)ب(  اأُدرجت بع�ض اأحكام الفقرة )4( )ب( ‘2’ واأحكام الفقرتني )4( )ج( و)4( )د( 
يف م���ادة جديدة من م���واد ن�ضِّ عام 2011, هي امل���ادة 11 املتعلقة بقواعد ب�ش���اأن معايري التقييم 
واإجراءات���ه. وق���د اأ�شافت ه���ذه املادة عددًا من العنا�ش���ر اجلديدة اإىل القواع���د املتعلقة مبعايري 

التقييم واإجراءاته, وخا�شة منها ما يلي:

‘1’   بخ���الف الفقرة )4( )ج( من املادة 34 يف ن�ضِّ ع���ام 1994, التي َتِرُد فيها 
قائم���ة �شاملة مبعايري التقييم املعتم���دة يف حتديد اأدنى عطاء مقيَّم, َتِرُد يف 
الفق���رة )2( م���ن املادة 11 يف ن�ضِّ ع���ام 2011 قائم���ة ا�شرت�شادية مبعايري 



التقيي���م؛ وت�ش���ع الفقرة )1( من تلك املادة قاعدًة عام���ة مفادها وجوب اأنَّ 
تكون جميع معايري التقييم متعلِّقًة بال�شيء مو�شوع ال�شرتاء؛

‘2’   اأُ�شيَف���ت اإىل القائم���ة ال�شرت�شادية ال���واردة يف الفق���رة )2( من املادة 11 
ة لل�شيء مو�شوع ال�شرتاء,  يف ن�ضِّ عام 2011 اإ�شارٌة اإىل اخل�شائ�ض البيئيَّ
بالنظ���ر اإىل ما ُيالَح���ظ م���ن تزاي���د يف هذه املعاي���ري على �شعي���د املمار�شة 

العملية؛

‘3’   ت�شع الفقرة )3( من املادة 11 يف ن�ضِّ عام 2011 قاعدًة عامة اأخرى مفادها 
ق اأيَّ معايري تقييم ل تتعلَّق بال�شيء  ���ى للجهة امل�شرتية اأْن تطبِّ اأنَّه, لكي يت�شنَّ
مو�شوع ال�ش���رتاء )مثل املعايري الرامية اإىل تعزيز ال�شيا�شات الجتماعية-
القت�شادي���ة, كم���ا ُيناَق����ض يف الق�ش���م املعن���ون "ال�سيا�ســـات الجتماعية-
القت�سادية" يف اجلزء الأوَّل من هذا الدليل(, مبا فيها هام�ض التف�شيل, 
يج���ب اأْن ت�شرتط لوائ���ح ال�شرتاء اأو غريه���ا من اأحكام القان���ون ذلك على 

اجلهة امل�شرتية اأو تاأذن لها به؛

يغة الختيارية ب�شاأن املوافقة امل�شبقة على تطبيق هام�ض تف�شيل؛  ‘4’   ُحذَفت ال�شِّ
ول حت�ش���ر الفق���رة )3( )ب( م���ن امل���ادة 11 يف ن����ضِّ ع���ام 2011 هام�ض 
دين اأو املقاولني املحلي���ني اأو ال�شلع املنَتجة حملّيًا, بل تتيح  التف�شي���ل يف املورِّ
ى الن�ضُّ كذلك على  اأي�ش���ًا اأيَّ �شكل اآخر من اأ�شكال التف�شيل )بحي���ث يت�شنَّ
املعاي���ري الرامية اإىل تعزيز ال�شيا�ش���ات الجتماعية-القت�شادية باعتبارها 
اأ�ش���كال تف�شيل, كم���ا ُيناَق�ض يف الق�ش���م املعنون "ال�شيا�ش���ات الجتماعية-

ل من هذا الدليل(؛ القت�شادية يف اجلزء الأوَّ

‘5’   ُحذَف���ت قائمة العتبارات ال���واردة يف الفقرت���ني )4( )ج( ‘3’ و)4( )ج( 
‘4’ م���ن القانون النموذجي لعام 1994. فقد ارُتئي اأنَّ القواعد التي تخ�ضُّ 
معاي���ري التقييم غ���ري املتعلق���ة بال�شيء مو�ش���وع ال�شرتاء �شيغ���ت بعبارات 
ف�شفا�ش���ة مب���ا يكفي لت�شتوعب اعتب���ارات الدولة امل�شرتعة امل�ش���ار اإليها يف 
الفقرات املحذوفة, واأنَّ بع�ض العتبارات الواردة يف الفقرتني املذكورتني مل 

يعد لها �شلة بهذا ال�شياق اأو ينبغي عدم الت�شجيع عليها؛

‘6’   ت�ش���ع الفق���رة )5( من املادة 11 يف ن����ضِّ عام 2011 قواع���د وا�شحة ب�شاأن 
ما يج���ب ت�شمين���ه يف وثائ���ق اللتما����ض من معلوم���ات عن معاي���ري التقييم 

واإجراءاته؛

‘7’   حتظ���ر الفقرة )6( من امل���ادة 11 يف ن�ضِّ عام 2011, ا�شتخ���دام اأيِّ معيار 
اأو اإج���راء غ���ري وارد يف وثائ���ق اللتما����ض, وت�ش���رتط �شراح���ًة عل���ى اجلهة 
م  مة وحتديد العر�ض املقدَّ امل�شرتي���ة األَّ ت�شتخدم, عند تقيي���م العرو�ض املقدَّ
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قها  الفائ���ز, �شوى املعاي���ري والإجراءات الواردة يف وثائ���ق اللتما�ض واألَّ تطبِّ
�شوى بالطريقة املن�شو�ض عليها يف تلك الوثائق؛

)ج(   اأُدرجت اأحكام الفقرة )8( من ن�ضِّ عام 1994 يف مادة جديدة من مواد ن�ضِّ عام 
جل امل�شتندي لإجراءات ال�شرتاء. ية, ويف املادة 25 منه ب�شاأن ال�شِّ 2011, وهي املادة 24 ب�شاأن ال�شرِّ

97- واأُدرج م���ا تبق���ى من اأحكام املادة 34 من ن�ضِّ ع���ام 1994 يف املادة 43 من ن�ضِّ عام 2011 
مع التعديالت التالية:

)اأ( تقت�ش���ي الفق���رة )1( )اأ( من اجلهة امل�شرتية اعتبار العط���اء م�شتجيبًا للمتطلَّبات 
اإذا كان يفي بجميع املتطلَّبات املبيَّنة يف وثائق اللتما�ض وفقًا للمادة 10 من ذلك القانون )وبذلك 

ل الفقرة )2( )اأ( من ن�ضِّ عام 1994 بهذا ال�شاأن(؛ فهي تعدِّ

)ب(   تفادي���ًا لأيِّ لب����ض يف قب���ول العطاء الفائز وفقًا للمادة 22 م���ن ن�ضِّ عام 2011 بعد 
تقييم العطاءات, ا�شُتعي�ض عن الإ�شارات الواردة يف الفقرتني )3( و)4( من ن�ضِّ عام 1994 اإىل 
)ع���دم( قبول العطاءات باإ�شارات يف الفقرتني )2( و)3( من ن�ضِّ عام 2011 اإىل )عدم( رف�ض 

العطاءات؛

)ج(    حتظر الفقرة )3( )اأ( على اجلهة امل�شرتية ا�شتخدام اأيِّ اإجراء غري وارد يف وثائق 
عًة بذل���ك نطاق الإ�شارة اإىل املعاي���ري الواردة يف الفق���رة )4( )اأ( من املادة 34  اللتما����ض )مو�شِّ
هج مع الأحكام املقابل���ة الواردة يف امل���ادة 11 من القانون  يف ن����ضِّ ع���ام 1994(. ويتَّ�شق ه���ذا النَّ

النموذجي لعام 2011 )انظر الفقرة )96( )ب( ‘7’ اأعاله(؛

ل اأحكام  )د(    ُي�ش���ار �شراح���ًة يف الفق���رة )3( )ب( م���ن ن����ضِّ ع���ام 2011, الت���ي تع���دِّ
الفقرة )4( )ب( من املادة 34 من ن�ضِّ عام 1994, اإىل اأنَّ العطاء الأدنى �شعرًا هو العطاء الفائز 
عندم���ا يكون ال�شعر هو املعيار الوحي���د لإر�شاء العقد, وعندما تكون هن���اك معايري اأخرى لإر�شاء 
ن منه  العق���د بالإ�شافة اإىل معايري ال�شعر, يك���ون العطاء الفائز هو العطاء الأكرث مزايا الذي ُيتيقَّ
بال�شتن���اد ل اإىل املعاي���ري فح�شب )كما َيِرُد يف ن�ضِّ عام 1994(, ب���ل كذلك اإىل تطبيق اإجراءات 
دة يف وثائق اللتما�ض. وقد حلَّت عبارة "العطاء الأكرث مزايا" حملَّ عبارة  تقيي���م العط���اءات املحدَّ
ه اأدنى عطاء" الواردة يف ن�ضِّ القانون النموذجي لعام 1994, ل�شببني هما:  "العطاء املقيَّم على اأنَّ
‘1’ تطوُّر ممار�شات ال�شرتاء وم�شطلحاته منذئذ, ل �شيما واأنَّ الن�ضَّ على معايري النوعية بات 
�شائع���ًا اأكرث فاأكرث ومقبوًل على نطاق اأو�ش���ع, و‘2’ مواءمة القانون النموذجي يف هذا ال�شدد مع 

غريه من الن�شو�ض الدولية ب�شاأن ال�شرتاء العمومي؛

)ه(   تقت�ش���ي الفقرة )4( من اجله���ة امل�شرتية حتويل اأ�شعار جميع العطاءات اإىل العملة 
ل الفقرة  د يف تلك الوثائق )وبذلك فهي تعدِّ دة يف وثائق اللتما�ض ح�شب �شعر ال�شرف املحدَّ املحدَّ

)5( من املادة 34 يف ن�ضِّ عام 1994(.



دين اأو املقاولني )املادة 35 يف ن�ضِّ عام 1994؛ املادة 44 يف ن�ضِّ  حظ���ر املفاو�ش���ات مع املورِّ
عام 2011(. مل يطراأ عليها تغيري جوهري.

م  قبول العطاء وبدء نفاذ عقد ال�شرتاء )املادة 36 يف ن�ضِّ عام 1994( )قبول العر�ض املقدَّ
الفائز وبدء نفاذ عقد ال�شرتاء )املادة 22 يف ن�ضِّ عام 2011((

ل من القانون  98- يتعلَّ���ق الأم���ر هنا مبجموع���ة اأخرى من الأحكام الت���ي ُنقَلت اإىل الف�ش���ل الأوَّ
النموذج���ي لع���ام 2011 فاأ�شبحت تنطبق عل���ى جميع طرائق ال�شرتاء ل عل���ى املناق�شة وحدها. 

�شاُع نطاق الأحكام. ويتبنيَّ من تغيري العنوان اتِّ

���ف. وف�شاًل  ���م فرتة التوقُّ 99- ودخل���ت تعدي���الت كب���رية على امل���ادة نتيجة الأخ���ذ باأحكام تنظِّ
ع���ن ذلك, اأُعيد ترتي���ب اأحكامها ملزيٍد من الت�شل�ش���ل املنطقي. واجلهة امل�شرتي���ة ملَزمة �شراحًة 
م الفائز )وهو حكم  مبوج���ب الفق���رة )1( من املادة 22 يف ن�ضِّ ع���ام 2011 بقبول العر�ض املق���دَّ
ن���ة فيها عدم قبول العر�ض  غ ظرف ما من الظروف املبيَّ ���ى منه جتنُّب ال�شط���ط(, ما مل ي�شوِّ ُيتوخَّ
م الفائز. وتن����ضُّ الفقرة )2( على القاع���دة العامة القا�شية بتطبيق ف���رتة توقُّف, يف حني  املق���دَّ
ن الفقرة )4( القواعد املتعلقة باإر�شال  تتناول الفقرة )3( ال�شتثناءات من تلك القاعدة. وتت�شمَّ
ا الفق���رات م���ن )5( اإىل )10( فت�شع القاعدة العامة  م الفائز. اأمَّ الإ�شع���ار بقبول العر�ض املق���دَّ
املتعلق���ة ببدء نفاذ عقد ال�شرتاء )عند اإر�ش���ال الإ�شعار بالقبول(, وقواعد خا�شة ب�شاأن بدء نفاذ 
عق���د ال�شرتاء )اإبرام عق���د ا�شرتاء كتابي, وتوقي���ع �شلطة اأخ���رى و/اأو موافقتها عليه(, وقواعد 
لة يف عدم التوقيع  م الفائز التايل )املتمثِّ غ اختيار العر�ض املقدَّ ب�ش���اأن الظروف اخلا�شة التي ت�ش���وِّ
عل���ى عق���د ا�شرتاء اأو عدم تقدمي �شمان���ة لتنفيذ العقد(, والقاعدة العام���ة املتعلقة بالوقت الذي 
دين اأو  ُيعت���رب في���ه اأنَّ الإ�شعارات مبوجب هذه املادة ق���د اأُر�شلت, واأخريًا قواعد ب�ش���اأن اإ�شعار املورِّ

املقاولني الآخرين بعقد ال�شرتاء الذي بداأ نفاذه.
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 الف�سل الرابع يف ن�صِّ عام 1994- الأ�سلوب الرئي�سي 
ل�سرتاء اخلدمات

�ص التغيريات التي دخلت على هذا الف�سل األف- ملخَّ

���ن القانون النموذجي لعام 2011 اأيَّ ف�شل يحمل هذا العنوان باعتبار اأنَّه مل تعد  100- ل يت�شمَّ
�شة ل�شرتاء اخلدمات  ح يف الفقرة )57( اأعاله, اأيُّ طريق���ة ا�شرتاء خم�شَّ هن���اك, كما هو مو�شَّ
مقابل ال�شلع اأو الإن�شاءات. ذلك اأنَّ اجلهة امل�شرتية تختار طريقة ال�شرتاء املنا�شبة ل ا�شتنادًا اإىل 
م���ا اإذا كان مو�شوع ال�شرتاء �شلعًا اأو اإن�شاءات اأو خدم���ات, بل اإىل �شرورة مراعاة ظروف عملية 
د ال�ش���يء مو�شوع ال�شرتاء( وال�شعي اإىل زيادة التناف�ض اإىل  ال�ش���رتاء املعنيَّة )وبخا�شة مدى تعقُّ
الع على  اأق�ش���ى مدى ممك���ن عملّيًا )املادة 28 من القان���ون النموذجي لعام 2011؛ انظ���ر, لالطِّ

مناق�شٍة م�شتفي�شٍة لهذه امل�شائل, التعليق على املادة 28 يف اجلزء الثاين من هذا الدليل(.

 , 101- واأُدرج معظ���م الأحكام الواردة يف الف�شل الرابع من ن����ضِّ عام 1994, جزئّيًا على الأقلِّ
م اإجراءات طل���ب القرتاحات  يف القان���ون النموذج���ي لع���ام 2011, وذل���ك يف الأحكام الت���ي تنظِّ
ح يف الفقرة )58( اأع���اله, ثالثة اأنواع  ���م القان���ون النموذجي لعام 2011, كما ه���و مو�شَّ )اإْذ ينظِّ
م���ن اإجراءات طلب القرتاحات, وهي: طلب القرتاحات غري املقرِتن بتفاو�ض وطلب القرتاحات 
ل  املق���رِتن بحوار وطل���ب القرتاحات املقرِتن مبفاو�شات متعاِقب���ة(, واأُدرج بع�شها يف الف�شل الأوَّ

باعتبارها من الأحكام ذات التطبيق العام. وَتِرُد اأدناه تفا�شيل اإعادة الهيكلة هذه.

باء- التعليق على كلِّ مادة على حدة

الإ�شعار بالتما�ض القرتاحات )املادة 37 يف ن�ضِّ عام 1994؛ اأُدرجت �شمن املواد 18 و35 
و47 و49 يف ن�ضِّ عام 2011(

102- اأُدرج���ت اأح���كام الفقرتني )1( و)2( من املادة 37 يف ن�ضِّ عام 1994 يف الفقرة )1( من 
املادة 35 ويف الفقرة )2( من املادتني 47 و49 من القانون النموذجي لعام 2011, ما عدا الأحكام 
عة يف امل���ادة 18 من القانون النموذجي لعام 2011, كما يالَحظ  م التاأهيل الأوَّيل, املجمَّ الت���ي تنظِّ

يف الفقرة )24( اأعاله.

103- وبخ���الف امل���ادة 37 من ن�ضِّ ع���ام 1994, ل ُت�شتخدم يف اأحكام ن����ضِّ عام 2011 املتعلقة 
بطلب القرتاحات عبارة "باإعالن تدعو فيه اإىل الإعراب عن الرغبة", بل ُت�شتخَدم يف الفقرة )1( 
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من املواد 35 و47 و49 من ن�ضِّ عام 2011 عبارة "دعوة اإىل امل�شاركة". انظر, ملزيد من التفا�شيل 
بهذا ال�شاأن, الفقرتني )132( و)133( اأدناه.

104- وتب���نيِّ الفق���رة )1( من املادة 35 م���ن القانون النموذجي لع���ام 2011 ب�شاأن اللتما�ض يف 
ل الفقرتني )1( و)2( من امل���ادة 37 يف ن�ضِّ عام 1994,  اإج���راءات طل���ب القرتاحات, التي ُتع���دِّ
قة على املناق�شة وعلى الطرائق  مكان ن�شر الدعوة؛ وهذه القاعدة العامة هي نف�ض القاعدة املطبَّ
املماثلة )انظر الفقرة )81( اأعاله(. وتبنيِّ الفقرة بعد ذلك ال�شتثناءات من القاعدة العامة بناًء 
عل���ى اأحكام الفقرتني )3( و)4( م���ن املادة 33 يف ن�ضِّ عام 2011 واأحكام الفقرة )3( من املادة 

37 يف ن�ضِّ عام 1994.
105- وتتَّ�ش���م املعلوم���ات املطلوب اإدراجها يف الدعوة, وال���واردة يف الفقرة )2( من املادتني 47 
ا َي���ِرُد يف الفقرة )1( من  و49 م���ن القانون النموذجي لع���ام 2011, بكونها اأو�شع نطاقًا بكثري ممَّ

املادة 37 من القانون النموذجي لعام 1994.
106- واأُدرج حمتوى الفقرة )3( من املادة 37 من ن�ضِّ عام 1994 يف الفقرة )2( من املادة 35 
يغة الختيارية ب�ش���اأن املوافقة امل�شبقة على  م���ن القانون النموذجي لع���ام 2011. فقد ُحذفت ال�شِّ
مة الفقرة )3(, لالأ�شباب  اللتما����ض املبا�شر يف اإجراءات طلب القرتاحات. كم���ا ُحذفت من مقدِّ
ال���وارد بيانها يف الفقرة )73( اأعاله, عبارة "لأ�شباب تتعلَّق بالقت�شاد والكفاءة" من اأجل ت�شويغ 
اللجوء اإىل اللتما�ض املبا�شر. واأُدرجت اأحكام الفقرة )3( )ب( من املادة 37 يف ن�ضِّ عام 1994 
يف الفق���رة )2( )ب( م���ن املادة 35 يف ن�ضِّ عام 2011 التي تقت�شي من اجلهة امل�شرتية اأْن تختار 
دي���ن اأو املقاولني الذين تلتم�ض منهم اقرتاحات دون متييز )انظر كذلك, ب�شاأن الآثار العملية  املورِّ
مة الف�ســـل الرابـــع والتعليق علـــى املادتني 34 و35 يف اجل���زء الثاين من هذا  له���ذا احلك���م, مقدِّ
الدليل(. واأُدرجت اأحكام الفقرة )3( )ج( من املادة 37 يف ن�ضِّ عام 1994 �شمن ال�شياق الأو�شع 
ية يف الفقرة )2( )ج( من املادة 35 يف ن�ضِّ عام  نطاقًا لال�شرتاء الذي ينطوي على معلومات �شرِّ

.2011
رامة عل���ى العم���وم يف الأحكام اخلا�ش���ة باللتما����ض املبا�شر  107- وفيم���ا يتعلَّ���ق بزي���ادة ال�شَّ
يف اإج���راءات طلب القرتاحات التي ين����ضُّ عليها القانون النموذجي لع���ام 2011 )مثل متطلَّبات 
مة الف�شل الرابع والتعليق على  ج���ل, والإ�شعارات امل�شبقة بال�شرتاء وحمتوياته���ا(, انظر مقدِّ ال�شِّ

املادتني 34 و35 يف اجلزء الثاين من هذا الدليل.
108- واأُدرجت اأحكام الفقرة )4( من املادة 37 يف ن�ضِّ عام 1994 يف الفقرة )3( من املادة 47 
والفق���رة )4( م���ن امل���ادة 49 يف القانون النموذج���ي لع���ام 2011. وُحذفت الإ�ش���ارة اإىل تكاليف 
قة عل���ى املناق�شة )انظر  الطباع���ة يف ن����ضِّ عام 2011 كما ه���و احلال يف الأح���كام املقابلة املطبَّ

الفقرة )84( اأعاله(.

حمتويات طلبات تقدمي القرتاحات ب�شاأن اخلدمات )املادة 38 يف ن�ضِّ عام 1994؛ 
اأُدرجت �شمن الفقرة )4( من املادة 47 والفقرة )5( من املادة 49 يف ن�ضِّ عام 2011(

109- اأُدرَج���ت اأحكام املادة 38 من ن�ضِّ ع���ام 1994 يف الفقرة )4( من املادة 47 والفقرة )5( 
لت قائمة املعلوم���ات املطلوب اإدراجها يف  م���ن امل���ادة 49 من القانون النموذجي لع���ام 2011. وُعدِّ
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طلب القرتاح���ات كما يلي: )اأ( ُحذفت املعلومات الواردة يف الفق���رات )د( و)ح( و)ل( و)�ض(, 
ي���ة لتتما�ش���ى مع التغي���ريات التي  لت الأح���كام املتبقِّ ه���ا غ���ري ذات �شل���ة باملو�ش���وع؛ )ب( ُعدِّ لأنَّ
م حمتويات وثائق اللتما����ض يف املناق�شة املفتوحة )انظر  دخل���ت على الأحكام املعاِدلة الت���ي تنظِّ
الفق���رة )85( اأعاله(, وُجمع���ت معلومات اأخرى ذات �شل���ة تي�شريًا للرجوع اإليه���ا؛ )ج( اأُدرجت 
معلوم���ات اإ�شافي���ة )وبخا�ش���ة فيم���ا يتعلَّ���ق باحل���دِّ الأدنى م���ن معاي���ري ال�شتجاب���ة للمتطلَّبات, 
وتفا�شي���ل الإج���راءات وكذل���ك )يف طل���ب القرتاح���ات املقرِتن بح���وار( اأّي عن�ش���ر غري خا�شع 
دين اأو املقاول���ني امل���راد دعوتهم للم�شارك���ة يف احلوار,  للح���وار والع���دد الأدن���ى والأق�ش���ى للمورِّ

وكيفية اختيارهم(.

معايري تقييم القرتاحات )املادة 39 يف ن�ضِّ عام 1994؛ اأُدرجت �شمن املادة 11 يف ن�ضِّ 
عام 2011(

110- اأُدرج���ت اأح���كام هذه املادة �شم���ن املادة 11 م���ن القانون النموذجي لع���ام 2011 )ب�شاأن 
القواع���د املتعلقة مبعاي���ري التقييم واإجراءاته(. وَتِرُد يف الفق���رة )2( )ج( من املادة 11 من ن�ضِّ 
ع���ام 2011 بع����ض معايري التقييم التي ق���د تكون لها وجاهُتها على اخل�شو����ض يف اإجراءات طلب 
ة والإدارية, وكذلك  د اأو املقاِول ومدى موثوقيته وكفاءت���ه املهنيَّ القرتاح���ات, من قبيل خ���ربة املورِّ

خربة وموثوقية وكفاءة العاملني الذين �شيقومون بتوفري ال�شيء مو�شوع ال�شرتاء.

111- ول ت�ش���ري املادة 11 من ن�ضِّ عام 2011 اإىل املوؤه���الت وال�شمعة )امل�شار اإليهما يف الفقرة 
الفرعي���ة )اأ( من ن�ضِّ ع���ام 1994( ول اإىل املعايري الوارد ذكره���ا يف الفقرة الفرعية )1( )ب( 
م���ن ن�ضِّ عام 1994. فقد ُح���ذف هذان النوعان من املعايري ب�شب���ب اإغراقهما يف الذاتيَّة ح�شبما 
ارُتئي. وُحذفت اأي�ش���ًا, لالأ�شباب الوارد بيانها يف الفقرة )96( )ب( ‘5’ اأعاله, املعايري الواردة 
لت اأحكام الفق���رة )2( ب�شاأن هام�ض الأف�شلية,  يف الفقرت���ني الفرعيت���ني )د( و)ه(. واأخريًا, ُعدِّ

حة يف الفقرتني )96( )ب( ‘3’ و‘4’ اأعاله. لالأ�شباب املو�شَّ

الإي�شاح���ات والتعديالت ب�ش���اأن طلبات تقدمي القرتاحات )امل���ادة 40 يف ن�ضِّ عام 1994؛ 
اأُدرجت �شمن املادة 15 يف ن�ضِّ عام 2011(

112- اأُدرج���ت اأحكام هذه املادة يف امل���ادة 15 من القانون النموذجي لعام 2011 )ب�شاأن اإي�شاح 
الع عل���ى التغيريات التي  وثائ���ق اللتما�ض وتعديله���ا(. انظر الفقرت���ني )86( و)87( اأعاله لالطِّ

دخلت على الأحكام الواردة يف ن�ضِّ عام 1994.

اختيار اإجراءات النتقاء )املادة 41(
113- لي�شت هناك اأحكاٌم ُتعاِدُل اأحكاَم هذه املادة يف القانون النموذجي لعام 2011.



اإجراء النتقاء بدون تفاو�ض )املادة 42 يف ن�ضِّ عام 1994؛ اأُدرجت �شمن املادة 47 يف 
ن�ضِّ عام 2011(

114- اأُدرَج���ت اأحكام هذه امل���ادة يف املادة 47 من القانون النموذجي لع���ام 2011 )ب�شاأن طلب 
م  القرتاحات غري املقرِتن بتفاو�ض(. وقد دخلت تعديالت كبرية على الإجراء املذكور, الذي ُتنظَّ

كلُّ مرحلة من مراحله بقدٍر من التف�شيل يف القانون النموذجي لعام 2011.

115- فخالفًا للقانون النموذجي لعام 1994, ين�ضُّ القانون النموذجي لعام 2011 �شراحًة على 
تقدمي القرتاحات يف مظروفني, يحتوي اأحدهما على اجلوانب املالية لالقرتاحات, ويحتوي الآخر 
ًل املظاريف  على اخل�شائ�ض التقنية لالقرتاحات وخ�شائ�شها املتعلقة بالنوعية وبالأداء. وُتفتح اأوَّ
ة وبالأداء. ويجوز  التي حتتوي على اخل�شائ�ض التقنية لالقرتاحات وخ�شائ�شها املتعلقة بالنوعيَّ
مة فقط  للجه���ة امل�شرتية اأْن تفتح املظاريف التي حتتوي على اجلوانب املالية من القرتاحات املقدَّ
ن َثُب���َت اأنَّ اخل�شائ�ض التقنية لقرتاحاته���م وخ�شائ�شها املتعلقة  دين اأو املقاول���ني ممَّ م���ن املورِّ
م اجلوانب املالية من القرتاحات اإلَّ بعد  ة وبالأداء ت�شتجيُب للمتطلَّبات. وبذلك فهي ل تقيِّ بالنوعيَّ
النته���اء من تقييم خ�شائ�شه���ا التقنية وخ�شائ�شها املتعلقة بالنوعية وب���الأداء. وُيفرت�ض دومًا, 
مبوجب الطريقة املن�شو�ض عليها يف ن�ضِّ عام 2011, اأْن يكون القرتاح الفائز هو القرتاح الذي 
يح�شل على اأف�شل تقييم اإجمايل من حيث ما يلي: )اأ( املعايري الأخرى غري ال�شعر املبيَّنة يف طلب 

القرتاحات؛ و)ب( ال�شعر.

116- وين�ضُّ القانون النموذجي لعام 2011 على �شمانات اأ�شا�شية للحماية من ال�شطط, ل َتِرُد 
د اأو  �شراح���ًة يف القانون النموذجي لعام 1994. فعلى �شبيل املثال, ُي�شرَتط �شراحًة: اإبالغ كلِّ مورِّ
مق���اِول بنتائج عملية فح�ض اخل�شائ�ض التقنية لقرتاحه وخ�شائ�شه املتعلقة بالنوعية وبالأداء؛ 
واإدراج نتائ���ج الفح�ض والتقييم فورًا يف �شجل اإج���راءات ال�شرتاء؛ واإعادة املظاريف التي حتتوي 
دين اأو املقاولني املعنيني,  على اجلوانب املالية من القرتاحات غري امل�شتجيبة للمتطلَّبات اإىل املورِّ
م اقرتاحًا ي�شتجيب للمتطلَّبات بالدرجة التي اأحرزها؛  د اأو مقاِول قدَّ غ���ري مفتوحة؛ واإبالغ كلِّ مورِّ
دي���ن اأو املقاولني اإىل جل�شة فتح املظاريف املحتوي���ة على اجلوانب املالية  ودع���وة جميع هوؤلء املورِّ
لقرتاحاتهم؛ وقراءة الدرجة التي اأحرزها كلٌّ من هوؤلء يف جل�شة فتح املظاريف, واجلوانب املالية 

لقرتاح كلٍّ منهم.

اإجراء النتقاء باملفاو�شات املتزامنة )املادة 43 يف ن�ضِّ عام 1994؛ اأُدرجت �شمن 
املادة 49 يف ن�ضِّ عام 2011(

117- اأُدرجت اأحكام هذه املادة وكذلك املادة 48 من القانون النموذجي لعام 1994 يف املادة 49 
من القانون النموذجي لعام 2011 )ب�شاأن طلب القرتاحات املقرِتن بحوار(. ومل َيُعْد من الالزم, 
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يف تقيي���م القرتاح���ات, النظر يف �شعر القرتاح على نحٍو م�شتق���لٍّ بعد النتهاء من التقييم التقني 
)كما هو من�شو�ض عليه يف الفقرة )3( من ن�ضِّ عام 1994(.

118- واأ�شب���ح من املمكن مبوجب ن�ضِّ ع���ام 2011: )اأ( القيام باإجراءات الختيار الأوَّيل للحدِّ 
دي���ن اأو املقاولني الذي���ن ُتطَلب منهم القرتاح���ات, و)ب( حتديد الع���دد الأق�شى  من ع���دد املورِّ
���م القانون النموذجي  دي���ن اأو املقاولني الذين ميك���ن دعوتهم اإىل امل�شاركة يف احلوار. وينظِّ للمورِّ
فافية يف ا�شتخدام  طط و�شمانًا لل�شَّ لعام 2011 كلَّ مرحلة من تلك الإجراءات بتف�شيل تفاديًا لل�شَّ

تلك الطريقة.

د اأو مق���اِول بنتائج اأيِّ اختيار  فافي���ة, ي�شرتط ن�ضُّ ع���ام 2011 اإبالغ كلِّ مورِّ 119- و�شمان���ًا لل�شَّ
اأوَّيل ونتائ���ج فح����ض القرتاحات قيا�شًا اإىل احل���دِّ الأدنى من معايري ال�شتجاب���ة للمتطلَّبات )مل 
فة  ق ن�ضُّ عام 1994 اإىل هذين املو�شوعني(. وي�شرتط ن�ضُّ عام 2011, �شمانًا ملعاملة ُمْن�شِ يتطرَّ
لو اجله���ة امل�شرتية  دي���ن اأو املقاولني خ���الل الإج���راءات, اأن ُيجري ممثِّ ومت�شاوي���ة وعادل���ة للمورِّ
دين  ع املعلومات ذات ال�شلة على قدم امل�شاواة على املورِّ اأنف�شهم احلوار على نحٍو متزامن, واأْن توزَّ
ن  ل, يف حني يت�شمَّ ق ن����ضُّ عام 1994 للمو�ش���وع الأوَّ اأو املقاول���ني امل�شارك���ني يف احلوار )مل يتطرَّ
�شرطًا مماثاًل, بخ�شو�ض املو�شوع الثاين, يف �شياق التفاو�ض التناف�شي يف الفقرة )2( من املادة 

49, ل يف املادة 43 اأو 48(.

120- وم���ن ال�شمانات الإ�شافية, غ���ري املن�شو�ض عليها يف قانون ع���ام 1994, ما يلي: �شرورة 
ي���ن اإىل امل�شاركة يف احلوار  دي���ن اأو املقاول���ني املدعوِّ ���ل اجله���ة امل�شرتي���ة باأْن يكون ع���دد املورِّ تكفُّ
ال؛ وحظر اإجراء مفاو�شات ب�شاأن اأف�شل  )ثالثة على الأقلِّ اإْن اأمكن( كافيًا ل�شمان التناف�ض الفعَّ
العرو����ض النهائية, وحظ���ر تعديل ال�شيء مو�شوع ال�شرتاء اأو اأيِّ معي���ار تاأهيل اأو تقييم اأو اأيِّ حدٍّ 
اأدن���ى للمتطلَّبات اأو اأيِّ عن�شر من عنا�شر و�شف ال�شيء مو�شوع ال�شرتاء اأو اأيِّ حكم اأو �شرط يف 
عقد ال�شرتاء لي�ض خا�شعًا للحوار )انظر كذلك الفقرات من )129( اإىل )141( اأدناه والتعليق 

على املادة 49 يف اجلزء الثاين من هذا الدليل(.

اإجراء النتقاء باملفاو�شات املتتابعة )املادة 44 يف ن�ضِّ عام 1994؛ اأُدرجت �شمن املادة 50 
يف ن�ضِّ عام 2011(

121- اأُدرجت اأحكام املادة 44 من ن�ضِّ عام 1994 يف املادة 50 من ن�ضِّ عام 2011 )ب�شاأن طلب 
القرتاح���ات املقرِتن مبفاو�شات متعاِقبة(. وُي�شار يف ن�ضِّ ع���ام 2011 اإىل اأنَّ جميع املراحل التي 
ت�شبق املفاو�شات ب�شاأن اجلوانب املالية لالقرتاحات هي نف�ض املراحل املتَّبعة يف طلب القرتاحات 
غري املقرِتن بتفاو�ض )وبذلك حتيل املادة 50 من ن�ضِّ عام 2011 اإىل الأحكام ذات ال�شلة الواردة 
م مرحلة املفاو�شات اأهمُّ عنا�شر املادة 44  يف امل���ادة 47 منه(. وقد اأُدرجت يف الأحكام الت���ي تنظِّ

من ن�ضِّ عام 1994, مع اإدخال التعديالت التالية عليها:



د اجلهة امل�شرتية درج���ة ترتيب كلِّ اقرتاح م�شتجيب  )اأ( َي���ِرُد ا�شرتاط �شريح باأْن حتدِّ
للمتطلَّب���ات وفقًا ملا يرد يف طل���ب القرتاحات من معايري واإجراءات لتقيي���م القرتاحات واأْن تبلِّغ 
م اقرتاحًا م�شتجيبًا للمتطلَّب���ات بالدرجة التي ح�شلت  د اأو مقاِول ق���دَّ عل���ى وجه ال�شرع���ة كلَّ مورِّ

عليها خ�شائ�ض اقرتاحه التقنية وخ�شائ�شه املتعلقة بالنوعية وبالأداء وبرتتيب اقرتاحه؛

)ب(   َي���ِرُد حظر �شري���ح لتعديل ال�شيء مو�شوع ال�شرتاء اأو تعدي���ل اأيِّ معيار من معايري 
رة, اأو اأيُّ عن�شر من  التاأهي���ل اأو الفح����ض اأو التقييم, مبا يف ذل���ك اأيُّ حدٍّ اأدنى للمتطلَّبات املق���رَّ
عنا�ش���ر و�ش���ف ال�شيء مو�شوع ال�ش���رتاء اأو اأيٌّ من اأحكام و�شروط عق���د ال�شرتاء غري اجلوانب 

املالية لالقرتاحات مو�شوع املفاو�شات؛

د اأو مقاِول  )ج(   ف�ش���اًل عن ذلك, َيِرُد حظر �شريح لإعادة فتح باب التفاو�ض مع اأيِّ مورِّ
�شبق للجهة امل�شرتية اأْن اأنهت التفاو�ض معه.

ية )املادة 45 يف ن�ضِّ عام 1994؛ اأُدرجت �شمن املادة 24 يف ن�ضِّ عام 2011( ال�شرِّ

122- اأُدرج���ت اأحكام هذه امل���ادة يف الفقرتني )2( و)3( من املادة 24 م���ن القانون النموذجي 
لعام 2011, مع اإدخال التعديالت التالية عليها:

ع نط���اق ال�شرتاط الوارد يف ن�ضِّ عام 1994 القا�شي مبعاملة القرتاحات على  )اأ( و�شِّ
دين اأو املقاولني املتناف�ش���ني, بحيث اأ�شبح ُيحظر اأي�شا  نح���ٍو َيْكُفُل تفادي اإف�ش���اء حمتوياتها للمورِّ

الع على هذا النوع من املعلومات؛ اإف�شاء تلك املحتويات لأيِّ �شخ�ض اآخر غري ماأذون له بالطِّ

)ب(   ل َي�ْشري هذا احلظر العام على حمتوى القرتاحات فح�شب, بل كذلك على حمتوى 
مة؛ ل الأوَّيل وطلبات الختيار الأوَّيل وكلِّ العرو�ض املقدَّ طلبات التاأهُّ

)ج(    ل َي�ْش���ري ه���ذا احلظر الع���ام على املعلومات التي ُي�شرَتط توفريه���ا اأو ن�شرها وفقًا 
لأحكام القانون النموذجي؛

���ع نط���اق احلظر الذي ين����ضُّ عليه قانون عام 1994 بع���دم ك�شف اأيِّ طرف يف  )د(     و�شِّ
املفاو�شات لأيِّ �شخ�ض اآخر, بدون موافقة الطرف الآخر, عن اأيِّ معلومات تقنية اأو متعلِّقة بال�شعر 
اأو اأيِّ معلوم���ات اأخرى متعلِّق���ة باملفاو�شات, بحيث مل يعد ي�شمل اأط���راف املفاو�شات فح�شب, بل 
د اأو مقاِول  كذلك اأطراف اأيِّ مناق�شات اأو ات�شالت اأو حوارات جترى بني اجلهة امل�شرتية واأيِّ مورِّ
يف اإج���راءات املناق�ش���ة عل���ى مرحلتني, وطل���ب القرتاحات املق���رِتن بحوار, وطل���ب القرتاحات 

املقرِتن مبفاو�شات متعاِقبة, والتفاو�ض التناف�شي, وال�شرتاء من م�شدر واحد؛

)ه(    ل يجوز خمالفة هذا احلظر اإلَّ وفق مقت�شيات القانون اأو بناًء على اأمر �شادر عن 
نها الدولة امل�شرتعة. ة تعيِّ املحكمة اأو عن هيئة اأخرى خمت�شَّ
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ية( حظ���رًا عاّمًا  ن امل���ادة 24 م���ن قان���ون 2011 )ب�شاأن ال�شرِّ 123- وف�ش���اًل ع���ن ذل���ك, تت�شمَّ
دي���ن اأو املقاول���ني اأو ب���اأيِّ �شخ�ض, اأيَّ  يق�ش���ي باألَّ تف�ش���ي اجله���ة امل�شرتي���ة, يف اتِّ�شالتها باملورِّ
معلوم���ات اإذا كان ع���دم اإف�شائها �شرورّي���ًا حلماية امل�شالح الأمنية الأ�شا�شي���ة للدولة, اأو اإذا كان 
دين  اإف�شاوؤه���ا يخالف القانون اأو يعي���ق اإنفاذ القانون اأو مي�ضُّ بامل�شال���ح التجارية امل�شروعة للمورِّ
���ف. ول يج���وز خمالفة هذا احلظ���ر اإلَّ مبقت�ش���ى اأمٍر من  اأو املقاول���ني, اأو يعي���ق التناف����ض املُْن�شِ
���ة ووفقًا لل�ش���روط ال���واردة يف ذلك الأم���ر. ول َت���ِرُد يف القانون  املحكم���ة اأو هيئ���ة اأخ���رى خمت�شَّ
النموذج���ي لع���ام 1994 اأحكام مماثلة اإلَّ يف �شياق اإف�شاء معلومات م���ن �شجل اإجراءات ال�شرتاء 
ويف �شي���اق اإج���راءات اإع���ادة النظ���ر )انظر الفق���رة )3( من امل���ادة 11 والفق���رة )3( من املادة 
55 يف ن����ضِّ ع���ام 1994, على الت���وايل(. كما تن�ضُّ املادة 24 م���ن ن�ضِّ عام 2011 عل���ى اإمكانية 
ي���ة. )انظر كذل���ك, بخ�شو�ض  خ���اذ اجله���ة امل�شرتية تداب���ري اإ�شافية حلماي���ة املعلومات ال�شرِّ اتِّ
ي���ة يف اإجراءات ال�ش���رتاء, التعليـــق علـــى املـــادة 24 يف اجلزء الثاين   م�شاأل���ة احلف���اظ عل���ى ال�شرِّ

من هذا الدليل(.



 الف�سل اخلام�ص يف ن�صِّ عام 1994-   الإجراءات اخلا�سة باأ�ساليب
ا�سرتاء بديلة )من الف�سل الرابع اإىل الف�سل ال�سابع يف ن�صِّ عام 2011(

�ص التغيريات التي دخلت على هذا الف�سل األف- ملخَّ

���ن ع���دد من ف�شول القان���ون النموذجي لع���ام 2011 الإج���راءات اخلا�شة بطرائق  124- يت�شمَّ
ال�ش���رتاء "البديل���ة" )اأْي البديل���ة ع���ن املناق�ش���ة املفتوح���ة( وغريه���ا م���ن اأ�شالي���ب ال�ش���رتاء 
)املناق�ش���ات الإلكرتوني���ة والتفاق���ات الإطارية(, وه���ي الف�ش���ل الرابع )الذي يتن���اول كالًّ من 
اإج���راءات املناق�شة املحدودة وطلب عرو�ض الأ�شعار وطل���ب القرتاحات غري املقرِتن بتفاو�ض(؛ 
والف�ش���ل اخلام�ض )الذي يتن���اول كالًّ من اإجراءات املناق�شة عل���ى مرحلتني, وطلب القرتاحات 
املق���رِتن بحوار, وطلب القرتاحات املقرِتن مبفاو�ش���ات متعاِقبة, والتفاو�ض التناف�شي, وال�شرتاء 
م���ن م�شدر واح���د(؛ والف�شل ال�شاد�ض )الذي يتناول املناق�ش���ات الإلكرتونية(؛ والف�شل ال�شابع 

)الذي يتناول اإجراءات التفاقات الإطارية(.

125- وق���د ُجمعت طرائ���ق ال�شرتاء يف الف�شل���ني الرابع واخلام����ض ا�شتنادًا اإىل م���ا اإذا كانت 
طريق���ة ال�ش���رتاء تنطوي عل���ى اأيِّ نوع م���ن املناق�شة اأو احل���وار اأو التفاو�ض ب���ني اجلهة امل�شرتية 
دي���ن اأو املقاِول )املقاولني(. فالطرائ���ق املُْنَدرجة يف اإطار الف�ش���ل الرابع ل تتيُح اأيَّ  د املورِّ وامل���ورِّ
مة  تفاُع���ل من هذا القبيل, بخ���الف الطرائق املُْنَدرجة يف اإطار الف�ش���ل اخلام�ض. وَيِرُد, يف مقدِّ
الف�سلـــني الرابـــع واخلام�ـــص والتعليق على امل���واد التي تبنيِّ �شروط ا�شتخ���دام الطرائق املذكورة, 

مات الرئي�شية لكلِّ طريقة على حدة وا�شتخداماتها املعتادة. اإي�شاح لل�شِّ

باء- التعليق على كلِّ مادة على حدة

املناق�شة على مرحلتني )املادة 46 يف ن�ضِّ عام 1994؛ املادة 48 يف ن�ضِّ عام 2011(

ل���ت الفق���رة )2( من هذه امل���ادة يف ن�ضِّ ع���ام 2011 بحيث ت�ش���ري اإىل "اخل�شائ�ض  126- عدِّ
املتعلق���ة ب���الأداء" ب���دل "غريها ]من اخل�شائ����ض[", مراع���اًة للتعديالت التي دخل���ت على املادة 
املتعلقة بو�شف ال�ش���يء مو�شوع ال�شرتاء )املادة 10 من ن�ضِّ عام 2011(. وقد دخلت التعديالت 
ة وتعزيز ال�شمانات التي  اجلوهري���ة التالي���ة على الفقرتني )3( و)4( من هذه املادة لزي���ادة الدقَّ

تقي من ال�شطط يف ا�شتخدام طريقة ال�شرتاء هذه:

)اأ( ُي�ش���ار يف الفق���رة )3( م���ن ن����ضِّ ع���ام 2011 اإىل "مناق�شات" ب���دل "مفاو�شات" 
به���دف الت�شدي���د على عدم اإج���راء اأيِّ مفاو�ش���ات تنطوي عل���ى م�شاومة )بخالف م���ا يجري يف 
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 التفاو����ض التناف�ش���ي اأو اإجراءات ال�شرتاء من م�شدر واح���د( يف �شياق هذه الطريقة من طرائق
ال�شرتاء؛

لية"  ة, ُي�شار يف نف����ض الفقرة من ن�ضِّ ع���ام 2011 اإىل "عطاءاتهم الأوَّ ي���ًا للدقَّ )ب(  توخِّ
بدل "عطاوؤه"؛

دين  )ج(    وت�ش���رتط الفق���رة )3( كذل���ك عل���ى اجله���ة امل�شرتي���ة ب���اأْن ُتتيَح جلمي���ع املورِّ
د اأو مقاِول, فر�شًة مت�شاوي���ًة للم�شاركة يف تلك  اأو املقاول���ني, عندما جت���ري مناق�شات مع اأيِّ م���ورِّ

املناق�شات؛
م���ت يف القان���ون النموذجي  )د(    دخل���ت تعدي���الت كب���رية عل���ى الفق���رة )4(. فقد ق�شِّ

لعام 2011 اإىل الفقرات الفرعية اخلم�ض التالية:
‘1’   يل���َزم اجله���ة امل�شرتي���ة, مبوجب الفق���رة الفرعي���ة الأوىل الت���ي ت�شتند اإىل 
دين  اجلمل���ة الأوىل من الفقرة )4( يف ن�ضِّ عام 1994, اأْن تدعو جميع املورِّ
لية يف املرحلة الأوىل اإىل تقدمي  اأو املقاول���ني الذين مل ُترف�ض عطاءاتهم الأوَّ
حة من الأحكام  عط���اءات نهائية ت�شمل الأ�شعار, وذلك ا�شتجابًة ل�شيغة منقَّ
وال�شروط اخلا�ش���ة بعملية ال�شرتاء. وعليه, فخالفًا لن�ضِّ عام 1994 الذي 
ي�ش���ري يف هذا ال�شي���اق اإىل جمموعة واحدة من املوا�شف���ات, ُي�شار يف جميع 
ح���ة من الأحكام  اأج���زاء الفق���رة )4( من ن�ضِّ ع���ام 2011 اإىل "�شيغة منقَّ

وال�شروط اخلا�شة بعملية ال�شرتاء"؛
‘2’   حت���لُّ الفقرة الفرعية الثانية حملَّ اجلمل���ة الثانية من الفقرة )4( من ن�ضِّ 
ل ال�شيء مو�شوع  ًل, حتظر على اجلهة امل�شرتية اأْن تعدِّ عام 1994. فه���ي, اأوَّ
ال�شرتاء حظرًا �شريحًا. اإْذ ل يجوز للجهة امل�شرتية �شوى حت�شني جوانب من 
و�شف ال�شيء مو�ش���وع ال�شرتاء بحذف اأو تعديل اأيِّ جانب من اخل�شائ�ض 
التقني���ة اأو اخل�شائ�ض املتعلقة بالنوعية اأو بالأداء لل�شيء مو�شوع ال�شرتاء, 
املن�شو����ض عليه���ا يف البداي���ة, واإ�شاف���ة اأيِّ خ�شائ����ض جدي���دة تتوافق مع 
مقت�شيات القانون النموذجي. ويجوز للجهة امل�شرتية كذلك حذف اأو تعديل 
اأيِّ معي���ار من�شو�ض عليه يف البداية لفح�ض العطاءات اأو تقييمها, واإ�شافة 
اأيِّ معي���ار جدي���د يتوافق مع مقت�شيات القان���ون النموذجي, على اأْن يقت�شر 
ذلك على احلالت التي يلزم فيها ذلك احلذف اأو التعديل اأو الإ�شافة ب�شبب 
م���ا يدخل م���ن تغيريات عل���ى اخل�شائ�ض التقني���ة اأو اخل�شائ����ض املتعلقة 

بالنوعية اأو بالأداء لل�شيء مو�شوع ال�شرتاء؛
‘3’   ت�شتن�ش���خ الفقرات الفرعية الثالثة والرابعة واخلام�شة اأحكام اجلمل الثالثة 

والرابعة واخلام�شة من الفقرة )4( يف ن�ضِّ عام 1994 على التوايل.

املناق�شة املحدودة )املادة 47 يف ن�ضِّ عام 1994؛ املادتان 34 و45 يف ن�ضِّ عام 2011(
127- اأُدرجت اأحكام الفقرتني )1( و)2( من هذه املادة يف الفقرتني )1( و)5( على التوايل من 
املادة 34 من القانون النموذجي لعام 2011, ب�شاأن اللتما�ض يف حالة املناق�شة املحدودة. وتتَّ�شل 



التعديالت اجلوهرية التي دخلت على تلك الأحكام باحلدِّ الأدنى من حمتويات الإ�شعار باملناق�شة 
ل الفقرة )2( م���ن ن�ضِّ عام 1994(. وَيِرُد  املح���دودة ومكان ن�شر ه���ذا الإ�شعار )وبذلك فهي تعدِّ
يف الفق���رة )5( م���ن املادة 34 م���ن القانون النموذج���ي لعام 2011 ا�شرتاط �شري���ح بن�شر اإعالن 
نها  م�شب���ق قبل اللتما�ض املبا�شر, وَيِرُد فيه���ا اأي�شًا احلدُّ الأدنى من املعلومات التي يجب اأْن يت�شمَّ
بة على ه���ذا الإ�شعار واأيِّ ردود علي���ه, التعليق  الع على الآث���ار املرتتِّ ه���ذا الإ�شع���ار )انظ���ر, لالطِّ
علـــى املـــادة 34 يف اجلزء الثاين م���ن هذا الدليل(. وبخالف القان���ون النموذجي لعام 1994 الذي 
د يف قانون ال�شرتاء نف�شه املن�ش���ور الر�شمي الذي ُين�شر فيه  يقت�ش���ي من ال���دول امل�شرتعة اأْن حتدِّ
ه���ذا الإعالن, فاإنَّ القانون النموذجي لع���ام 2011 ين�ضُّ على حتديد مكان ن�شر الإ�شعار يف لوائح 

ال�شرتاء.

لت  128- واأُدرجت اأحكام الفقرة )3( من ن�ضِّ عام 1994 يف املادة 45 من ن�ضِّ عام 2011 وعدِّ
بالن����ضِّ �شراحًة عل���ى اأنَّ اأحكام الف�شل الثالث من هذا القانون تنطب���ق على املناق�شة املحدودة 
م اإجراءات التما�ض العطاءات وحمتويات الدعوة اإىل تقدمي عطاءات  با�شتثناء الأح���كام التي تنظِّ
ا لأنَّها غري ذات �شلة  وتوفري وثائق اللتما�ض يف املناق�شة املفتوحة )وقد ا�شُتبعدت تلك الأحكام اإمَّ
اأو لكونها �شعبة التطبيق يف �شياق اللتما�ض املبا�شر, وهذه �شمة مالزمة لطريقة ال�شرتاء هذه(.

طلب تقدمي القرتاحات )املادة 48 يف ن�ضِّ عام 1994؛ اأُدرجت اأحكامها �شمن املواد 11 
و15 و24 و35 و49 من ن�ضِّ عام 2011(

129- ين����ضُّ القانون النموذج���ي لعام 2011, كما ُذكر اآنفًا يف الفق���رة )58( اأعاله, على ثالثة 
اأن���واع من اإج���راءات طل���ب القرتاحات )وهي طل���ب القرتاحات غ���ري املق���رِتن بتفاو�ض, وطلب 
القرتاح���ات املقرِتن بحوار, وطلب القرتاحات املقرِتن مبفاو�شات متعاِقبة(. وقد اأُدرجت اأحكام 
املادتني 48 و43 من القانون النموذجي لعام 1994 )انظر الفقرات من )117( اإىل )120( اأعاله 
ب�شاأن املادة الأخرية( يف املادة 49 من القانون النموذجي لعام 2011 )املتعلقة بطلب القرتاحات 

املقرِتن بحوار(.

130- وا�شُتعي����ض ع���ن ال�ش���رتاط الوارد يف الفق���رة )1( من ن�ضِّ ع���ام 1994 القا�شي بتوجيه 
دين اأو املقاولني, عل���ى األَّ يقلَّ  طلب���ات تق���دمي القرتاح���ات اإىل اأكرب عدٍد ممك���ن عملّيًا م���ن املورِّ
د اأو مقاِول  ه���ذا العدد عن ثالثة اإْن اأمكن, باأح���كام تق�شي باإ�شدار طلب القرتاحات: اإىل كل مورِّ
لّيًا عل���ى اإثر اإجراءات التاأهيل  ل تاأهاًل اأوَّ د اأو مقاِول تاأهَّ ي�شتجي���ب للدع���وة املفتوحة؛ واإىل كلِّ م���ورِّ
د اأو مق���اِول َوَقَع عليه الختيار الأوَّيل بع���د تنظيم اإجراءات اختيار اأوَّيل؛ ويف  الأوَّيل؛ واإىل كلِّ م���ورِّ
, ل ميكن  د اأو مقاِول اختارته اجلهة امل�شرتية. وتفاديًا لأيِّ �شكٍّ حالة اللتما�ض املبا�شر, اإىل كلِّ مورِّ
ل مرحلة اإلَّ يف حالت اللتما�ض املبا�شر؛ ويف جميع  اأن تكون هذه املرحلة من اإجراءات ال�شرتاء اأوَّ
احل���الت الأخرى, ُين�َشر طلب القرتاحات عقب اإجراء عملية اأخرى )على �شبيل املثال, اللتما�ض 
املفت���وح مبوجب الفقرة )1( من املادة 35 من القانون النموذجي لعام 2011, اأو التاأهيل الأوَّيل اأو 

الختيار الأوَّيل(.

371 اجلزء الثالث-  التغيريات التي دخلت على قانون الأون�شيرتال النموذجي ل�شرتاء ال�شلع والإن�شاءات واخلدمات لعام 1994 
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دين اأو املقاولني عن  131- واحُتفظ يف القانون النموذجي لعام 2011 با�شرتاط األَّ يقلَّ عدد املورِّ
دين اأو املقاولني  ثالث���ة اإْن اأمكن, وذلك يف �شياق احلديث عن الع���دد الأدنى والعدد الأق�شى للمورِّ
امل���راد دعوته���م اإىل مرحل���ة احلوار )انظ���ر الفقرت���ني )5( )ز( و)7( من امل���ادة 49 يف القانون 

النموذجي لعام 2011(.

132- ول َت���ِرُد يف القان���ون النموذجي لعام 2011, يف �شي���اق اأيٍّ من اإجراءات طلب القرتاحات, 
م ن�شر اإعالن يطَلب فيه بيان الرغبة يف تقدمي اقرتاحات. لكنَّ هذه  اأح���كام الفق���رة )2( التي تنظِّ
الأح���كام مدرج���ة �شمن املادة 6 من ن����ضِّ ع���ام 2011 )املتعلقة بالإعالم عن عملي���ات ال�شرتاء 
ع على ن�شر املعلومات الالزمة للتخطيط الالئق من طرف  املحتملة يف امل�شتقبل القريب( التي ت�شجِّ
دين واملقاولني, دون اأْن يرتتَّب على ن�ش���ر املعلومات املعنيَّة عواقب  كلٍّ م���ن اجلهة وامل�شرتي���ة واملورِّ

قانونية )انظر التعليق على املادة 6 من ن�صِّ عام 2011 يف اجلزء الثاين من هذا الدليل(.

���م املرحلة الأوىل من اإجراءات طلب القرتاح���ات يف القانون النموذجي لعام 2011  133- وتنظَّ
مبوج���ب امل���ادة 35 )ب�ش���اأن اللتما����ض يف اإجراءات طل���ب القرتاح���ات( التي َيِرُد فيه���ا عدد من 
ل  اخلي���ارات ب�ش���اأن اللتما�ض. والطريقة املُفرت�ش���ة, وهي ن�شر دعوة اإىل امل�شارك���ة, هي التي ت�شكِّ
دين اأو  اللتما����ض وم���ن َثمَّ فهي ُتلزم اجلهة امل�شرتي���ة باأْن تتَّخذ التدابري املنا�شب���ة اإزاء جميع املورِّ
املقاولني امل�شتجيبني للدعوة. )وهناك, مقابل هذه الطريقة, الإعالن الذي ُيطلب فيه بيان الرغبة 

يف تقدمي اقرتاحات, املن�شو�ض عليه يف الفقرة )2( من املادة 48 من ن�ضِّ عام 1994.(

غ  ح املادة 35 من القانون النموذجي لعام 2011 الأ�شباب التي ت�شوِّ 134- وعالوًة على ذلك, تو�شِّ
ال�شتثن���اءات من الطريقة املُفرت�ش���ة. وقد ا�شُتعي�ض عن الأ�شب���اب املن�شو�ض عليها يف ن�ضِّ عام 
دة ا�شُتند يف  1994, اأْي الأ�شب���اب املتعلق���ة بالقت�ش���اد يف النفقات والكفاءة, بثالثة اأ�شب���اب حمدَّ
�شياغته���ا اإىل اأح���كام الفقرات م���ن )3( )اأ( اإىل )ج( من املادة 37 يف القان���ون النموذجي لعام 

1994, لالأ�شباب الوارد بيانها يف الفقرة )73( اأعاله.

م اإجراءات طلب القرتاح���ات يف القانون النموذجي لعام  ���ن الأحكام الت���ي تنظِّ 135- ول تت�شمَّ
دة ب�شاأن معايري التقييم )بخالف الفقرة )3( من ن�ضِّ عام 1994(. فاملادة  2011 اأيَّ اأحكام حمدَّ
م ه���ذه امل�شاألة فيما يتعلَّ���ق بجميع طرائق ال�ش���رتاء, مبا فيها طلب  11 م���ن ن����ضِّ عام 2011 تنظِّ
ح يف التعليق على املادة املذكورة يف اجلزء الثاين من هذا الدليل. ومن  القرتاحات, كما هو مو�شَّ
مة الفقرة )3( من ن�ضِّ عام 1994 وفقراتها الفرعية من  , مل تُع���د اجلوانب التي تتناولها مقدِّ َثمَّ
ة  )اأ( اإىل )ج( �شروري���ًة؛ وف�شاًل عن ذل���ك, ل َتِرُد يف ن�ضِّ عام 2011 املعاي���ري املُغرقة يف الذاتيَّ
يغت بع�ض اأحكام املادة 11  املن�شو�ض عليها يف الفقرة الفرعية )ب( من ن�ضِّ عام 1994. وقد �شِ
مات اخلا�شة باإجراءات  م���ن ن�ضِّ عام 2011, كم���ا ُذكر يف الفقرة )110( اأعاله, ل�شتيع���اب ال�شِّ
د اأو املق���اِول ومدى موثوقيت���ه وكفاءته  طل���ب القرتاح���ات من قبي���ل �شرورة مراع���اة خربة امل���ورِّ
���ة والإدارية, وكذلك خربة وموثوقية وكفاءة العاملني الذين �شيقومون بتوفري ال�شيء مو�شوع  املهنيَّ

ال�شرتاء.



ن طلب القرتاحات احل���دَّ الأدنى منها,  136- واأ�شبح���ت قائم���ُة املعلومات التي يج���ب اأْن يت�شمَّ
ال���واردة يف الفقرة )4( من ن�ضِّ ع���ام 1994, اأطوَل بكثري يف ن�ضِّ عام 2011 )انظر الفقرة )5( 

من املادة 49 والتعليق عليها يف اجلزء الثاين من هذا الدليل(.
137- واأُدرج���ت اأحكام الفق���رة )5( يف مادة جديدة يف ن�ضِّ عام 2011, هي املادة 15 )املتعلقة 

باإي�شاح وثائق اللتما�ض وتعديلها(, التي ُنوق�شت يف الفقرتني )86( و)87( اأعاله.
138- واأُدرجت اأحكام الفقرة )6( والفقرتني )7( )اأ( و)ب( يف الفقرتني )2( و)3( من مادة 
ية(, مو�شوع املناق�شة يف الفقرتني )122(  جديدة يف ن�ضِّ عام 2011, هي املادة 24 )ب�شاأن ال�شرِّ

و)123( اأعاله.
139- وينبغ���ي تف�ش���ري اأح���كام الفق���رة )7( )ج(, الت���ي تن����ضُّ عل���ى اإتاحة فر�ش���ة ال�شرتاك 
دين اأو املقاولني, على �شوء التعديالت ذات ال�شلة التي  يف املفاو�ش���ات على ح���دٍّ �شواء جلميع املورِّ
دخلت على القانون النموذجي لعام 2011 )الفقرة )6( من املادة 49( فيما يتعلَّق باأ�شباب رف�ض 
مة. ولئن مل يتناول القانون النموذجي لعام 1994 هذه امل�شاألة, فاإنَّ يف الفقرات  القرتاحات املقدَّ
)5( )ز( و)6( )ب( و)7( م���ن امل���ادة 49 من القانون النموذجي لعام 2011 حكمًا �شريحًا ياأذن 
دين اأو املقاولني الذين �شوف تدعوهم اإىل امل�شاركة يف احلوار  للجهة امل�شرتية باحلدِّ من عدد املورِّ

)انظر التعليق على الأحكام ذات ال�شلة من املادة 49 يف اجلزء الثاين من هذا الدليل(.
140- واأُدرجت اأحكام الفقرتني )8( و)10( يف الفقرتني )11( و)13( من املادة 49 من القانون 
النموذج���ي لع���ام 2011, عل���ى التوايل. كما اأُدرج املب���داأ الوارد يف الفق���رة )9( )اأ( من املادة 48 
م���ن ن����ضِّ عام 1994, القا�ش���ي باألَّ ُينظر عند تقيي���م القرتاحات اإلَّ يف املعاي���ري املبيَّنة يف طلب 
القرتاح���ات, يف الفق���رة )6( من املادة 11 م���ن ن�ضِّ عام 2011, ويطبَّق م���ع مراعاة ما يقت�شيه 

اختالف احلال على جميع طرائق ال�شرتاء.
141- ول َتِرُد يف ن�ضِّ عام 2011 الإجراءات, املن�شو�ض عليها يف قانون عام 1994, التي ت�شمح 
بتقيي���م ال�شع���ر مبعزل عن تقييم فعالية الق���رتاح بعد النتهاء من التقيي���م التقني ل قبله )انظر 
الفقرت���ني الفرعيت���ني )ب( و)ج( من الفقرة )9( يف ن�ضِّ عام 1994(. فقد ارتاأت اللجنة اأنَّه قد 
يك���ون من غري املعقول فر�ض هذه الأنواع من القيود على اجلهة امل�شرتية التي قد جتد نف�شها اإزاء 
ظ���روف �شتَّى عند ا�شتخدام طريقة طلب القرتاحات املقرتن بحوار. فقد يكون من الالزم اإجراء 
ي احتياجات  ى اختيار العر����ض الذي يلبِّ تقيي���م متزامن جلميع العتب���ارات ذات ال�شلة لكي يت�شنَّ

اجلهة امل�شرتية على اأح�شن وجه.

املمار�ش���ة )امل���ادة 49 يف ن����ضِّ ع���ام 1994( )التفاو����ض التناف�ش���ي )امل���ادة 51 يف ن����ضِّ 
تني 24 و34 يف ن�ضِّ عام 2011( عام 2011(؛ انظر اأي�شًا املادَّ

142- اأُدرج���ت اأح���كام الفق���رة )1( من ه���ذه املادة يف الفق���رة )3( من املادة 34 م���ن القانون 
النموذج���ي لع���ام 2011 )ب�شاأن اللتما�ض يف حالة التفاو�ض التناف�ش���ي(, التي َترُِد اإحالة مرجعية 
اإليه���ا يف الفق���رة )1( من امل���ادة 51 من القان���ون النموذجي لعام 2011. وق���د اأُدرج يف ن�ضِّ عام 
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���ح يف الفقرة )127( اأع���اله( �شرط جديد بن�شر اإ�شع���ار م�شبق, ما مل يكن  2011 )كم���ا هو مو�شَّ
ره يف حالت احلاجة العاجل���ة )انظر الفقرتني )5( و)6(  ل�شتخ���دام التفاو����ض التناف�شي ما يربِّ

من املادة 34 من ن�ضِّ عام 2011(.
143- واأ�شبح���ت الفقرة )2( تن�ضُّ على فرتة زمنية اأطول, بالإ�شارة اإىل املرا�شالت التي جُترى 
ل���ت اأي�شًا لكي ت�شرتط اإر�شال املعلوم���ات ذات ال�شلة, يف الوقت  قب���ل املفاو�ش���ات اأو اأثناءها. وعدِّ
د اأو املقاِول  ذات���ه وعل���ى قدم امل�شاواة, اإىل جميع امل�شاركني, ما مل تكن تلك املعلومات خا�شة باملورِّ
ية ال���واردة يف املادة 24 من  املعن���ي اأو حم�ش���ورة فيه, اأو ما مل يك���ن اإر�شالها خمالفًا لأحكام ال�شرِّ

القانون النموذجي لعام 2011.
ية( من ن�ضِّ عام  144- واأُدرج���ت اأح���كام الفقرة )3( يف الفقرة )3( من املادة 24 )ب�شاأن ال�شرِّ

.2011
ن الأحكام اخلا�شة بالتفاو�ض التناف�شي يف املادة 51 من ن�ضِّ عام 2011 حظرًا  145- كما تت�شمَّ
دين اأو املقاول���ني ب�شاأن اأف�شل عرو�شهم النهائية.  �شريح���ًا للمفاو�شات بني اجلهة امل�شرتية واملورِّ
ي احتياجات اجلهة امل�شرتية على  ن اأي�شًا تعريفًا للعر�ض الفائز )باأنَّه العر�ض الذي يلبِّ وهي تت�شمَّ

اأح�شن وجه(.

تان 34 و46 يف ن�ضِّ عام 2011( طلب عرو�ض الأ�شعار )املادة 50 يف ن�ضِّ عام 1994؛ املادَّ
146- اأُدرجت اجلملة الأوىل من املادة 50 من القانون النموذجي لعام 1994 يف الفقرة )2( من 
املادة 34 من القانون النموذجي لعام 2011 )ب�شاأن اللتما�ض يف اإجراءات طلب عرو�ض الأ�شعار(, 
الت���ي َتِرُد اإحال���ة مرجعية اإليها يف الفقرة )1( من املادة 46 من ن����ضِّ عام 2011. وا�شُتعي�ض عن 
دين اأو مقاولني  ال�ش���رتاط الوارد يف ن�ضِّ عام 1994 ب�شاأن التما�ض عرو�ض الأ�شعار من ثالثة مورِّ
دين اأو  عل���ى الأق���لِّ "اإْن اأمكن" با�شرتاط مطلق بالتما����ض العرو�ض من عدد ل يقلُّ ع���ن ثالثة مورِّ
مقاول���ني يف الفق���رة )2( من امل���ادة 34 من ن�ضِّ ع���ام 2011؛ وارُتئي اأنَّ اأح���كام ن�ضِّ عام 1994 
دين الذين ُتلتم�ض منهم  تث���ري خماطر �شديدة من حيث ال�شطط وعدم املو�شوعي���ة يف اختيار املورِّ
مت الطريقة م���ن اأجله, اأْي  مِّ عرو����ض الأ�شع���ار. وبالنظر اإىل ال�ش���يء مو�شوع ال�شرتاء ال���ذي �شُ
دي���ن اأو مقاولني على الأقل  الأ�شن���اف املتاحة يف ال�ش���وق, من املفرت�ض اأن يكون مبقدور ثالثة مورِّ

توفري ذلك ال�شيء يف كلِّ الأوقات.

ية من املادة 50 من القانون النموذج���ي لعام 1994 يف املادة 46  147- واأُدرج���ت الأح���كام املتبقِّ
د يف  م���ن القان���ون النموذج���ي لعام 2011, دون تغيري كب���ري ما عدا اإ�شافة عب���ارة "مثلما هو حمدَّ
طلب عر�ض الأ�شعار" يف نهاية الفقرة )3( من ن�ضِّ عام 2011. وقد اأُ�شيفت هذه العبارة ل�شمان 
دين اأو املقاولني با�ش���رتاط اأْن تظلَّ املعلومات املتعلقة  فة واملت�شاوي���ة والعادلة للمورِّ املعامل���ة املُْن�شِ
دون اأو املقاولون امل�شاركون يف بداية عملية ال�شرتاء  د بها املورِّ باحتياجات اجلهة امل�شرتية التي ُزوِّ
معلوم���ات �شحيحة يف جميع مراحل اإجراءات ال�شرتاء, وُتتَّخ���ذ اأ�شا�شًا يف اختيار عر�ض الأ�شعار 

الفائز.



تان 34 و52 يف ن�ضِّ   ال�شرتاء من م�شدر واحد )املادة 51 يف ن�ضِّ عام 1994؛ املادَّ
عام 2011(

148- اأُدرج���ت اأح���كام املادة 51 من القانون النموذجي لعام 1994 يف الفقرة )4( من املادة 34 
م���ن القانون النموذجي لعام 2011 )ب�ش���اأن اللتما�ض يف حالة ال�شرتاء من م�شدر واحد(, والتي 
َت���ِرُد اإحال���ة مرجعية اإليها يف املادة 52 من ن�ضِّ عام 2011. كم���ا اأُ�شيف ا�شرتاط جديد بالإ�شعار 
ح يف الفقرة )127( اأعاله( يف ن�ضِّ ع���ام 2011, ما مل يكن لال�شرتاء من  امل�شب���ق )كما ه���و مو�شَّ
ره يف حالت احلاج���ة العاجلة )انظر الفقرت���ني )5( و)6( من املادة 34 يف  م�ش���در واح���د ما يربِّ

ن�ضِّ عام 2011(.

ن املادة 52 من ن�ضِّ عام 2011 اإجراءات ب�شاأن ال�شرتاء من م�شدر واحد )ل توجد  149- وتت�شمَّ
اأح���كام مقابل���ة لها يف ن����ضِّ عام 1994(. وهي تق�ش���ي باأن جُتري اجلهة امل�شرتي���ة مفاو�شات مع 
د اأو املقاِول ال���ذي ُيلتم�ض منه القرتاح اأو طلب عرو�ض الأ�شع���ار, ما مل تكن تلك املفاو�شات  امل���ورِّ
غري ممكنة عملّيًا )انظر كذلك التعليق على املادة 52 من القانون النموذجي لعام 2011 يف اجلزء 

الثاين من هذا الدليل(.
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 الف�سل ال�ساد�ص يف ن�صِّ عام 1994- اإعادة النظر 
)الف�سل الثامن يف ن�صِّ عام 2011- اإجراءات العرتا�ص(

�ص التغيريات التي دخلت على هذا الف�سل األف- ملخَّ

ه اإىل القان���ون النموذجي لع���ام 1994 �شعُف اأحكامه  150- م���ن النتق���ادات التي كث���ريًا ما توجَّ
املتعلقة باإعادة النظر وعدم فعاليتها, اإْذ َيِرُد يف اإحدى حوا�شيه اأنَّ تلك الأحكام اختيارية وحمدودة؛ 
وكان هن���اك العديد من القرارات امل�شتثناة من اإع���ادة النظر؛ ومل يكن النظام ق�شائّيًا بل كان ذا 
طابع اإداري وتراُتب ي اإىل حدٍّ كبري؛ ومل يكن ُي�شرتط فيه اإجراء اإعادة نظر م�شتقلَّة. بالإ�شافة اإىل 
ذل���ك, فاإنَّ الإر�شادات املتعلقة بتلك الأحكام كانت تتيح للدولة امل�شرتعة �شالحياٍت وا�شعًة لتنفيذ 
الأحكام بنف�شها. وبعد دخول اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�شاد )انظر الفقرة )8( من اجلزء 
ز النفاذ يف عام 2005, لحظت اللجنة اأنَّه �شيلزم اأي�شًا تعديل القانون  الأوَّل من هذا الدليل( حيِّ
النموذج���ي بغر����ض تنفيذ املادة 9 م���ن التفاقية, التي تق�ش���ي )يف جملة اأمور( ب���اأْن تتناول ُنُظم 
عن, �شمانًا  ال للطَّ ال للمراجعة الداخلية, مبا يف ذلك نظ���ام فعَّ ال�ش���رتاء م�شاألة "اإقام���ة نظام فعَّ
باع القواعد اأو الإجراءات املو�شوعة". ومن  لوجود �ُشُبل قانونية للتظلُّم والنت�شاف يف حال عدم اتِّ

ل عنوان الف�شل مراعاًة لهذا ال�شرتاط الدويل. َثمَّ فقد ُعدِّ

151- وق���د ازدادت اأح���كام اإعادة النظ���ر يف ن�ضِّ ع���ام 1994 �شرامًة مبوج���ب الف�شل الثامن 
من القان���ون النموذجي لع���ام 2011, بطرائق منها, عل���ى اخل�شو�ض, اإزالة طابعه���ا الختياري. 
وخالفًا حلا�شية عنوان هذا الف�شل يف ن�ضِّ عام 1994 التي ُتربز طبيعة ذلك الف�شل الختيارية, 
ف���اإنَّ احلا�شية املقابل���ة لها يف ن�ضِّ عام 2011 ل تقلِّل من �شاأن الف�شل باملقارنة بالف�شول الأخرى 
ه الدول امل�شرتعة اإىل خيارات متاحة يف منت الف�شل )واردة بني  ا تنبِّ من القانون النموذجي, واإمنَّ
ع هذا الدليل  ى منها تلبية احتياج���ات الدول على اختالف ُنُظمه���ا. وي�شجِّ اأقوا����ض معقوف���ة( ُيتوخَّ
ا كانت عليه اأح���كام ن�ضِّ عام 1994, على ا�شرتاع  ال���دول امل�شرتع���ة, انطالقًا من موقف اأقوى ممَّ
جميع اأحكام الف�شل يف نطاق ما ي�شمح به نظامها القانوين )ويف هذا ال�شدد, حتلُّ هذه الإر�شادات 
حم���لَّ احلا�شية الواردة يف ن�ضِّ ع���ام 1994 التي تدعو الدول اإىل ا�شتخ���دام املواد املتعلقة باإعادة 

النظر لقيا�ض مدى كفاية الإجراءات القائمة لإعادة النظر(.

152- وتن����ضُّ اأحكام قانون عام 2011 على توجيه طلب اختي���اري اإىل اجلهة امل�شرتية باأْن تعيد 
النظ���ر يف الق���رار الذي تتَّخ���ذه يف عملية ال�شرتاء, خالف���ًا للقانون النموذجي لع���ام 1994 الذي 
دين اأو املقاولني املغبونني الب���دء بتوجيه طلب اإىل اجلهة امل�شرتية قبل بدء نفاذ  ي�ش���رتط على املورِّ
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د اأو املقاِول املغبون باأْن يوجه طلبه يف هذه احلالة  عقد ال�شرتاء. ويتيح ن�ضُّ عام 2011 خيارًا للمورِّ
اإىل اجله���ة امل�شرتية اأو اإىل هيئ���ة م�شتقلَّة اأو حمكمة؛ لكنَّ هناك اإق���رارًا يف ن�ضِّ عام 2011 )من 
خ���الل ا�شتخدام اأقوا�ض معقوف���ة يف املادة 64( ويف الدليل باأنَّ الرتتي���ب املتَّبع يف توجيه الطلبات 
���ف اإىل حدٍّ كبري على النُُّظ���م القانونية للدول امل�شرتع���ة )انظر كذلك  اإىل اأجه���زة املراجع���ة يتوقَّ
, تنفيذًا ل�شروط اتفاقية مكافحة الف�شاد, وجود اآلية  الفقرة )162( اأدناه يف هذا ال�شدد(. ويتعنيَّ
ن الدول امل�شرتعة من  للمراجع���ة واآلية لال�شتئناف لدى الدول, لكنَّ مرونة القانون النموذجي متكِّ

تنفيذ اأحكامه وفقًا لُنُظمها القانونية.

153- كم���ا يزي���د الف�شل ال���وارد يف ن�ضِّ عام 2011 زي���ادًة كبريًة من �شرام���ة الأحكام املتعلقة 
يغة الواردة يف ن�ضِّ عام 2011( بحذف قائمة م�شهبة بالقرارات  باإعادة النظر )"املراجعة" بال�شِّ
ح يف الفقرة )159( اأدناه. ومبوجب  الت���ي كانت م�شتثناًة من اأيِّ اإجراء لإعادة النظر كما هو مو�شَّ
�ض, خل�شارة اأو  عي اأنَّه قد يتعرَّ �ض, اأو يدَّ عي اأنَّه تعرَّ د اأو مقاِول يدَّ نظام عام 2011, يجوز لأيِّ مورِّ
�شرر ب�شبب ما ُيزعم من عدم امتثال قرار اأو تدبري تتَّخذه اجلهة امل�شرتية لأحكام قانون ال�شرتاء 

اأْن يعرت�ض على القرار اأو التدبري املعني.

عة ل�شمان  154- وق���د ا�شتلزم اإدخال حت�شين���ات كبرية على اآلية العرتا�ض الأخ���َذ باآليات متنوِّ
دين واملقاولني  الكف���اءة يف ه���ذا الإجراء, ولتحقيق الت���وازن الالزم بني �شرورة �شون حق���وق املورِّ
والن زاه���ة يف عملي���ة ال�ش���رتاء م���ن جه���ة, واحلاجة اإىل احل���دِّ من تعطي���ل عملي���ة ال�شرتاء من 
���ة خطوة من  جه���ة اأخ���رى. ل���ذا فقد اأُحدثت امل���ادة 65 التي تن����ضُّ على حظر ع���ام على اتِّخاذ اأيَّ
ي اإىل ب���دء نفاذ عق���د ا�شرتاء قب���ل البتِّ يف العرتا����ض. ويجوز للجه���ة امل�شرتية  �شاأنه���ا اأْن ت���وؤدِّ
ن  غ ذل���ك. كما يت�شمَّ اإلغ���اء ه���ذا احلظر بناًء عل���ى اأنَّ اعتب���ارات امل�شلح���ة العامة العاجل���ة ت�شوِّ
ن����ضُّ عام 2011 نظامًا جدي���دًا متامًا لتعليق اإج���راءات ال�شرتاء, ين�ضُّ عل���ى التعليق الختياري 
مة الف�ســـل الثامن يف اجل���زء الثاين من   والإلزام���ي. وُتناَق����ض ه���ذه امل�شائل بالتف�شي���ل يف مقدِّ

هذا الدليل.

155- وهناك اأي�شًا تدابري داعمة للت�شجيع على الإ�شراع بالبتِّ يف امل�شاكل واملنازعات يف الوقت 
ن م���ن معاجلة العرتا�ش���ات قبل اأْن ي�شبح م���ن الالزم اإبط���ال بع�ض مراحل  املنا�ش���ب, مب���ا ميكِّ
نها القانون النموذجي,  اإجراءات ال�شرتاء, مبا يف ذلك �شتَّى الأحكام اخلا�شة بالإ�شعار التي يت�شمَّ
والأح���كام اخلا�شة بفرتة التوقُّف التي تناَق�ض يف التعليق على املـــادة 22 يف اجلزء الثاين من هذا 

الدليل, واملواعيد النهائية اجلديدة لتقدمي طلبات اإعادة النظر اأو املراجعة.

156- وه���ذا الف�شل من ن�ضِّ عام 2011, �شاأنه �ش���اأن الف�شل املقابل له يف ن�ضِّ عام 1994, هو 
الف�ش���ل الأخري من القانون النموذجي, وي�شبقه ف�شالن اإ�شافيان ل يردان يف القانون النموذجي 
مان  لع���ام 1994, وهم���ا يتعلَّقان باملناق�ش���ات الإلكرتونية واإج���راءات التفاقات الإطاري���ة, وينظِّ
اإجراءات اأ�شلوبْي ال�شرتاء املذكورين. ول تناَق�ض يف هذا اجلزء من الدليل اأحكاُم هذين الف�شلني 
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من القانون النموذجي لعام 2011 لعدم وجود اأحكام ب�شاأن هذين املو�شوعني يف القانون النموذجي 
الع على التعليق على هذين الف�شلني, انظر اجلزء الثاين من هذا الدليل.( لعام 1994. )لالطِّ

باء- التعليق على كلِّ مادة على حدة

احلقُّ يف اإعادة النظر )املادة 52 يف ن�ضِّ عام 1994( )احلقُّ يف العرتا�ض وال�شتئناف 
)املادة 64 يف ن�ضِّ عام 2011((

157- تغ���ريَّ عن���وان املادة لي�شب���ح "احل���ق يف العرتا�ض وال�شتئن���اف" لالأ�شب���اب املذكورة يف 
الفقرة )150( اأعاله.

158- وا�شُتعي����ض عن عب���ارة "الإخالل بواجب يفر�شه هذا القانون عل���ى اجلهة امل�شرتية" التي 
َت���ِرُد يف الفقرة )1( من ن����ضِّ عام 1994 بعبارة "ما ُيزعم من عدم امتث���ال قرار اأو تدبري تتَّخذه 
اجله���ة امل�شرتية لأحكام ه���ذا القانون" ب�شبب ح���ذف ال�شتثناءات من اإع���ادة النظر املذكورة يف 
الفقرة )2( من املادة 52 يف ن�ضِّ عام 1994 )انظر الفقرة التي تلي هذه الفقرة مبا�شرًة(, ومن 
�شاع الكبري يف نطاق القرارات والتدابري التي ميكن اأْن تكون مو�شوع اعرتا�ض اأو ا�شتئناف. َثمَّ التِّ

159- وُحذَفت ال�شتثناءات من اإعادة النظر املذكورة يف الفقرة )2( من القانون النموذجي لعام 
1994, وم���ن اأبرزه���ا اختيار طريقة ال�شرتاء اأو اإجراء الختي���ار واحلدُّ من امل�شاركة يف اإجراءات 
ال�ش���رتاء على اأ�شا�ض اجلن�شية. وقد اأثارت قائم���ة ال�شتثناءات هذه انتقادات املمار�شني واأو�شاط 
ب���اع ممار�شات فيها �شط���ط, ل على امل�شاءلة يف  ع على اتِّ املانح���ني على ال�ش���واء, لأنَّها كانت ت�شجِّ
د الأ�شاليب يف اختيار طريقة  باع نهج متع���دِّ ال على اتِّ عملي���ات ال�شرتاء. ويف اإط���ار الإ�شراف الفعَّ
مـــة الق�سم الأوَّل من الف�ســـل الثاين يف اجلزء  ال�ش���رتاء املنا�شبة )وه���و مو�شوع يناَق�ض يف مقدِّ
الث���اين من هذا الدليل(, ت���رى اللجنة اأنَّ من الأهمية مبكان خ�شوع هذا القرار, وجميع القرارات 
�ش���اق القانون النموذجي  الأخ���رى, لالعرتا����ض. كما اعُترب حذف ال�شتثن���اءات �شرورّيًا اأي�شًا لتِّ
م���ع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�شاد )انظر الفقرة )8( من اجلـــزء الأوَّل من هذا الدليل( 

م ال�شرتاء العمومي. و�شائر ال�شكوك الدولية والإقليمية التي تنظِّ

160- وُتدع���ى ال���دول امل�شرتعة يف الفقرتني )2( و)3( من امل���ادة الأوىل يف الف�شل الثامن من 
القان���ون النموذجي لعام 2011 اإىل حتديد الهيئات التي ميك���ن العرتا�ض لديها, والرتتيب املتَّبع 
د اأو املقاِول توجيه طلب اإىل اجلهة  يف اإج���راءات العرتا����ض )اأْي ما اإذا كان يجب مثاًل على امل���ورِّ
ًل قبل التوجه اإىل هيئة اإدارية اأخ���رى اأو اإىل حمكمة؛ وما اإذا كان يتعنيَّ ا�شتنفاد �ُشُبل  امل�شرتي���ة اأوَّ

ه نحو غريها للحيلولة دون املفا�شلة بني املحاكم(. النت�شاف لدى حمكمة معيَّنة قبل التوجُّ



اإعادة النظر من جانب اجلهة امل�شرتية )اأو جهة اإ�شدار املوافقة( )املادة 53 يف ن�ضِّ 
عام 1994( )تقدمي طلب ب�شاأن اإعادة النظر لدى اجلهة امل�شرتية )املادة 66 يف 

ن�ضِّ عام 2011((

161- تغريَّ عنوان املادة ب�شبب حذف الإ�شارة اإىل جهة اإ�شدار املوافقة يف جممل ن�ضِّ عام 1994, 
وكذل���ك الأحكام التي كانت تن�ضُّ عل���ى اإعادة النظر من قبل رئي�ض جه���ة اإ�شدار املوافقة, وذلك 
امتث���اًل لق���رار اللجن���ة بحذف اأحكام القان���ون النموذجي, مع بع����ض ال�شتثن���اءات, التي ت�شتلزم 
موافق���ة جهة اأخرى على اخلطوات الت���ي تتَّخُذها اجلهة امل�شرتية يف �شياق عملية ال�شرتاء )انظر 

الفقرة )39( اأعاله(.

162- وا�شتمعت اللجنة اإىل جتارب بع�ض الوليات الق�شائية التي ثبت فيها عدم جدوى الأحكام 
دي���ن اأو املقاولني املغبون���ني باأْن يب���داأوا دومًا بتوجيه  ال���واردة يف ن����ضِّ عام 1994 الت���ي ُتلزم املورِّ
بة على ذلك هي  طلباته���م اإىل اجله���ة امل�شرتية قبل بدء نفاذ العق���د, لأنَّ النتيجة الوحي���دة املرتتِّ
م باعرتا�ض لحق. لذلك اأ�شبح ا�شتخ���دام هذه الآلية اختيارّيًا يف املادة 66 من ن�ضِّ  تاأخ���ري التقدُّ
د اأو املقاِول اأْن يختار توجيه الطلب مبا�ش���رًة اإىل اجلهة امل�شرتية  ع���ام 2011 )بحيث يجوز للم���ورِّ
ة هيئات.  ���ع على تقدمي طلب���ات متزامنة اإىل ع���دَّ اأو هيئ���ة م�شتقلَّ���ة اأو حمكم���ة(. بي���د اأنَّه ل ي�شجَّ
وينبغ���ي للدولة امل�شرتعة اأْن تن�شئ الآلي���ات املنا�شبة وفقًا لُنُظمها القانونية مبراعاة الظروف على 
دين اأو املقاولني  اأر����ض الواقع للحيلولة دون تعطيل عملية ال�ش���رتاء دومنا داٍع, وحماية حقوق املورِّ

املغبونني يف الوقت ذاته.

ط ومنخف�ض التكلفة ن�شبّيًا, مبا ي�شمح لالأطراف  ل���ت املادة لو�شع اإجراء �شريع ومب�شَّ 163- وُعدِّ
بالإ�ش���راع بالب���تِّ يف الطلبات بتكلف���ة منخف�شة ن�شبّيًا ويف مرحلة تقلُّ فيه���ا اإمكانية تعطيل عملية 
ال�شرتاء. وا�شُتعي�ض عن مهلة 20 يومًا لتقدمي ال�شكاوى املن�شو�ض عليها يف الفقرة )2( من ن�ضِّ 
ع���ام 1994 باملواعي���د النهائية التالية يف الفق���رة )2( من ن�ضِّ ع���ام 2011: )اأ( يف موعد ي�شبق 
انق�ش���اء املوعد النهائي لتق���دمي العرو�ض )اإذا كانت طلبات اإعادة النظر تخ�ضُّ �شروط اللتما�ض 
اأو التاأهيل الأوَّيل اأو الختيار الأوَّيل اأو القرارات اأو التدابري التي اتَّخذتها اجلهة امل�شرتية يف �شياق 
ق  ���ف, اأو اإذا مل ُتطبَّ اإج���راءات التاأهي���ل الأوَّيل اأو الختي���ار الأوَّيل(؛ و)ب( يف غ�ش���ون فرتة التوقُّ
���ف, ففي موعد ي�شبق بدء نفاذ عقد ال�شرتاء اأو التف���اق الإطاري )اإذا كانت طلبات  اأيُّ ف���رتة توقُّ
اإعادة النظر تخ�ضُّ القرارات اأو التدابري الأخرى التي اتَّخذتها اجلهة امل�شرتية يف �شياق اإجراءات 

ال�شرتاء(.

164- وق���د اأُحدثت هذه املواعيد النهائية اجلديدة للت�شجي���ع على الإ�شراع بتقدمي العرتا�شات 
دين اأو  ���ر يف العرتا�ض )مثل اعرتا�شات املورِّ واحليلول���ة دون تعطيل عملية ال�شرتاء ب�شبب التاأخُّ
���ة اأو اإ�شقاط الأهلية(.  املقاول���ني الذين ا�شُتبعدوا م���ن امل�شاركة يف مرحلة مبكرة )ب�شبب اجلن�شيَّ
���الع على مناق�شة اأك���رث تف�شياًل بهذا ال�شاأن, انظر التعليق على املـــادة 66 يف اجلزء الثاين  ولالطِّ
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ن ن�ضُّ عام 1994 اأيَّة �شمانة من ه���ذا القبيل, اإْذ اكتفى هذا الن�ضُّ  م���ن هذا الدلي���ل(. ول يت�شمَّ
ق اإىل تعطيل تنفيذ عقد ال�شرتاء بال�شماح للجهة امل�شرتية بالنظر يف ال�شكوى, اأو موا�شلة  بالتطرُّ

النظر فيها, بعد بدء نفاذ عقد ال�شرتاء )الفقرة )3( من املادة 53 يف ن�ضِّ عام 1994(.

165- كما ين�ضُّ النظام الذي و�شعه القانون النموذجي لعام 2011 على ال�شمانات الالزمة ملنع 
اجله���ة امل�شرتية من الإ�ش���راع باتِّخاذ خطواٍت لبدء اإنفاذ عقد ال�ش���رتاء عند تقدمي طلب لإعادة 
النظ���ر اأو املراجعة. وَتِرُد هذه ال�شمانة يف فقرة جديدة م���ن ن�ضِّ عام 2011, هي الفقرة )65(, 
كم���ا ُذكر يف الفق���رة )154( اأعاله. وحتظر هذه املادة على اجله���ة امل�شرتية اتِّخاذ اأي خطوة من 
ي اإىل بدء نفاذ عقد ا�شرتاء عند تقدمي طلب اعرتا����ض اأو ا�شتئناف اأو اإ�شعار بهذا  �شاأنه���ا اأْن ت���وؤدِّ
ة اإ�شافية  ة النظر يف العرتا�ض وملدَّ ال�شاأن يف الوقت املنا�شب. ويبقى هذا احلظر �شاريًا طوال مدَّ
دها الدولة امل�شرتعة لإتاحة ا�شتئناف القرار املتَّخذ ب�شاأن العرتا�ض. ويجوز رفع احلظر على  حتدِّ
اأ�شا�ض اعتبارات تتعلَّق بامل�شلحة العامة العاجلة, لكنَّ هذا القرار ل ُيتَّخذ اإلَّ من ِقَبل هيئة م�شتقلَّة 
اأو حمكمة, ويجوز اأي�شًا العرتا�ض على هذا القرار نف�شه )انظر املادة 65 من القانون النموذجي 

لعام 2011 والتعليق عليها يف اجلزء الثاين من هذا الدليل(.

166- وا�شُتعي�ض عن الفقرات من )4( اإىل )6( من املادة 53 يف القانون النموذجي لعام 1994 
مة لدى اجلهة امل�شرتية, مبا يف ذلك متطلَّبات الإ�شعار, واملهل  ل لالعرتا�شات املقدِّ بتنظيم مف�شَّ
بة على عدم الإ�شعار يف  الزمنيَّة لتِّخاذ قرارات وتدابري من طرف اجلهة امل�شرتية, والنتائج املرتتِّ
الوق���ت املنا�شب, واأ�شباب رف�ض الطلب, واملتطلَّب���ات اخلا�شة ب�شكل وفحوى وت�شجيل القرار الذي 
تتَّخ���ذه اجله���ة امل�شرتية )انظر التعليق على الفقرات مـــن )3( اإىل )8( من املادة 66 يف ن�ضِّ عام 

2011, يف اجلزء الثاين من هذا الدليل(.

اإعادة النظر الإدارية )املادة 54 يف ن�ضِّ عام 1994( )تقدمي طلب ب�شاأن املراجعة 
لدى هيئة م�شتقلَّة )املادة 67 يف ن�ضِّ عام 2011((

167- تغ���ريَّ عن���وان املادة ب�شبب الزي���ادة الكبرية يف �شرام���ة الأحكام اخلا�شة به���ذا النوع من 
الع على مناق�شة ملعنى  . ولالطِّ العرتا�ش���ات, اأْي ا�شرتاط النظر فيها من قبل طرٍف ثالٍث م�شتقلٍّ
ال�شتقاللي���ة يف هذا ال�شي���اق, انظر التعليق على املادة 67 يف اجلزء الث���اين من هذا الدليل. وقد 
ُحذف���ت حا�شي���ة هذه املادة يف ن�ضِّ ع���ام 1994, التي تفيد باأنَّه يجوز لل���دول التي ل ياأخذ نظامها 
القان���وين مببداأ اإعادة النظر الإدارية عدم ا�شرتاع هذه الأحكام, وذلك لأ�شباب مماثلة لالأ�شباب 
ن���ة يف الفقرة )151( اأع���اله, اأْي ت�شجيع الدول امل�شرتعة على اعتماد جميع اأحكام الف�شل يف  املبيَّ

نطاق ما ي�شمح به نظامها القانوين.

دة يف الفقرة )1( م���ن ن�ضِّ عام 1994 مبجموعة  168- وا�شُتعي����ض ع���ن املواعيد النهائية املحدَّ
اأخ���رى م���ن املواعي���د النهائية )انظ���ر الفقرة )2( م���ن ن�ضِّ ع���ام 2011( ُتقابل عن���د القت�شاء 



املواعي���د النهائية لتقدمي طلبات اإعادة النظر اإىل اجلهة امل�شرتية )انظر الفقرة )163( اأعاله(. 
ا يدعو الدول  ة واإمنَّ د ن�ضُّ عام 2011 اأيَّ مهل زمنيَّ وخالف���ًا للقانون النموذجي لعام 1994, ل يحدِّ
ة الع�شرين  امل�شرتع���ة للقيام بذلك يف �شوء الظ���روف على اأر�ض الواقع )ميكن, مث���اًل, اعتبار مدَّ
يوم���ًا املن�شو�ض عليها يف ن�ضِّ ع���ام 1994 مفرطة الطول يف الوليات الق�شائية التي ميكن تقدمي 

طلبات اإلكرتونية فيها(.

ل لالإجراءات,  169- وا�شُتعي�ض عن الفقرات )2( و)4( و)5( من ن�ضِّ عام 1994 بتنظيم مف�شَّ
مبا يف ذلك التعليق الإلزامي والختياري لإجراءات ال�شرتاء اأو لعقود ال�شرتاء اأو لإعمال التفاق 
الإط���اري, ومتطلَّبات الإ�شعار, واأ�شباب رف�ض الطلبات, وامله���ل الزمنية لتِّخاذ قرارات اأو تدابري 
الع الهيئة امل�شتقلَّة على جمي���ع الوثائق املت�شلة باإجراءات ال�شرتاء  م���ن ِقَبل الهيئة امل�شتقلَّة, واطِّ
و�ش���كل وفحوى وت�شجيل القرار الذي تتَّخذه الهيئة امل�شتقلَّة )انظر التعليق على الفقرات من )3( 
اإىل )8( والفقرتـــني )10( و)11( مـــن املـــادة 67 يف ن����ضِّ ع���ام 2011, يف اجل���زء الث���اين من هذا 

الدليل(.

170- ودخلت تعديالت كثرية على قائمة التدابري, املذكورة يف الفقرة )3( من ن�ضِّ عام 1994, 
الت���ي يج���وز للهيئ���ة الإداري���ة اأْن تتَّخذها ب�ش���اأن الطلب. والقائم���ة الناجتة ع���ن هذه التعديالت, 
ال���واردة يف الفقرة )9( من املادة 67 م���ن ن�ضِّ عام 2011, لي�شت �شاملًة, لأنَّ التدابري املن�شو�ض 
عليه���ا متبوع���ة باإ�ش���ارة اإىل اتِّخاذ تدابري بديل���ة بح�شب م���ا تقت�شي���ه الظروف. واأُدرجت اأحكام 
الفق���رة الفرعي���ة )اأ( من قائم���ة ع���ام 1994, ب�ش���اأن القواع���د اأو املب���ادئ القانوني���ة املنطبق���ة, 
م���ة امل���ادة عو�ش���ًا عن اإدراجه���ا يف قائم���ة التدابري املتاح���ة بالنظر  يف الأح���كام ال���واردة يف مقدِّ
ر عل���ى التدبري ال���ذي �شتتَّخذه   اإىل اأنَّ اأيَّ اإع���الن ع���ن تل���ك القواع���د اأو املب���ادئ هو مبثاب���ة موؤ�شِّ

الهيئة امل�شتقلَّة.

171- واأُ�شيف���ت بع�ض البنود اإىل قائمة التدابري املتاحة, كالت�شديق على قرار �شادر عن اجلهة 
امل�شرتية واإلغاء اإر�شاء عقد ال�شرتاء اأو التفاق الإطاري الذي بداأ نفاذه على نحٍو ل ميتثل لأحكام 
القان���ون, والأم���ر, اإذا ما ُن�ِش���ر اإ�شعار باإر�شاء هذا العق���د اأو التفاق, بن�شر اإ�شع���ار باإلغاء اإر�شائه 
)الفقرات من )9( )ج( اإىل )و( من املادة 67 يف ن�ضِّ عام 2011(. وَتِرُد هذه البنود بني قو�شني 
معقوف���ني )انظر, فيما يخ�ضُّ اعتبارات ال�شيا�شة العامة التي قد ت�شرت�شد بها الدول امل�شرتعة يف 
البتِّ يف م�شاألة اإدراج هذه البنود اأو عدم اإدراجها يف ت�شريعاتها, التعليق على الأحكام ذات ال�سلة 

من املادة 67 يف اجلزء الثاين من هذا الدليل(.

172- واأُدرج اخلياران املتعلقان بالتعوي�ض املايل, الواردان يف الفقرة الفرعية )و( من ن�ضِّ عام 
1994, يف الفق���رة )9( )ط( م���ن املادة 67 من ن�ضِّ عام 2011. ولل���دول امل�شرتعة اأْن تختار الآن 
ر اأيِّ تعوي�ض مايل على "تكاليف اإعداد العر�ض اأو التكاليف املتعلقة بالطلب, اأو كليهما". )َتِرُد  َق�شْ
اعتب���ارات ال�شيا�ش���ة العامة التي قد ت�شرت�شد به���ا الدول امل�شرتعة يف الب���تِّ يف م�شاألة اإدراج هذه 
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البنود اأو عدم اإدراجها يف ت�شريعاتها يف التعليق على الأحكام ذات ال�سلة من املادة 67, يف اجلزء 
الث���اين من هذا الدليل(. وا�شُتعي�ض عن لفظة "injury" )"�شرر"(, التي َتِرُد يف ن�ضِّ عام 1994, 
بلفظ���ة "damages" )"اأ�شرار"(, التي هي على درجة اأكرب من �شيوع ال�شتعمال والفهم املتجان�ض 
�شاق القانون النموذجي على العموم  ���ى النُُّظم القانونية. واأُجريت هذه التعديالت ل�شمان اتِّ يف �شتَّ

مة لال�شرتاء العمومي. مع �شائر ال�شكوك الدولية املنظِّ

قواعد معيَّنة ت�شري على اإجراءات اإعادة النظر مبوجب املادة 53 ]واملادة 54[ )املادة 55 
يف ن�ضِّ عام 1994(

173- اأُدرج���ت اأح���كام الفقرتني )1( و)3( من املادة 55 من ن����ضِّ عام 1994, با�شتثناء اجلزء 
الأخري من الفقرة )3(, يف متطلَّبات الإ�شعار والت�شجيل املذكورة يف املادتني 66 و67 من ن�ضِّ عام 
2011, التي تتناول طلبات اإعادة النظر لدى اجلهة امل�شرتية وطلبات املراجعة لدى هيئة م�شتقلَّة, 

على التوايل.

174- واأُدرجت اأحكام الفقرة )2( يف املادة 68 من ن�ضِّ عام 2011 )ب�شاأن حقوق امل�شاركني يف 
اإجراءات العرتا�ض(.

ية, الواردة يف الفق���رة )3( من املادة, يف مادة جديدة  175- واأُدرج���ت الأح���كام اخلا�شة بال�شرِّ
ية يف اإجراءات العرتا�ض(. من ن�ضِّ عام 2011, هي املادة 69 )ب�شاأن ال�شرِّ

اإيقاف اإجراءات ال�شرتاء )املادة 56 يف ن�ضِّ عام 1994(

���ن القان���ون النموذج���ي لعام 2011 م���ادًة م�شتقلًَّة تتن���اول م�شائل التعلي���ق. وَتِرُد  176- ل يت�شمَّ
الأح���كام اخلا�ش���ة بهذا املو�شوع يف املادت���ني 66 و67 من ن�ضِّ عام 2011 اللت���ني تتناولن طلبات 

اإعادة النظر لدى اجلهة امل�شرتية وطلبات املراجعة لدى هيئة م�شتقلَّة, على التوايل.

177- وخ�ش���ع نظام اإيق���اف الإجراءات يف ن�ضِّ ع���ام 1994 لتعديٍل ت���امٍّ يف القانون النموذجي 
ة �شبعة اأيام املذكورة يف الفقرتني  لع���ام 2011. اإْذ ُحذفت الأحكام اخلا�شة بالإيق���اف التلقائي ملدَّ
)1( و)2(, وبالإقرار الذي ت�شري اإليه الفقرة )1( من القانون النموذجي لعام 1994, كما ُحذف 
���ا الأحكام اخلا�شة  ة الإيقاف البالغ���ة 30 يومًا يف الفق���رة )3( من املادة. اأمَّ حتدي���د جمموع م���دَّ
باإثب���ات اجلهة امل�شرتي���ة لوجود اعتبارات تتعلَّق بامل�شلحة العام���ة العاجلة فقد اأُدرجت يف الفقرة 
مه اجلهة امل�شرتية اإىل الهيئة امل�شتقلَّة  )3( )اأ( من املادة 65 يف ن�ضِّ عام 2011 يف �شكل طلب ُتقدِّ
لرفع احلظر املفرو�ض على التعاقد يف املادة 65؛ ومبوجب النظام اجلديد لعام 2011, تنظر الهيئة 
دين اأو املقاولني املغبونني العرتا�ض على القرار الذي تتَّخذه  امل�شتقلَّ���ة يف هذا الطلب ويجوز للمورِّ



هج قطيعة مع املوقف املتَّخذ يف القانون النموذجي لعام 1994, الذي  باع هذا النَّ هذه الهيئة. ويف اتِّ
تن����ضُّ الفقرة )4( من املادة 56 فيه على اأنَّ ه���ذا الإثبات قطعي فيما يتعلَّق بجميع مراحل اإعادة 
النظر با�شتثناء اإعادة النظر الق�شائية. انظر, ملزيد من املعلومات ب�شاأن نظام التعليق يف القانون 

النموذجي لعام 2011, التعليق على املواد 65 و66 و67 يف اجلزء الثاين من هذا الدليل.

اإعادة النظر الق�شائية )املادة 57 يف ن�ضِّ عام 1994(
178- ُحذفت هذه املادة. وَتِرُد الأحكام اخلا�شة باإعادة النظر الق�شائية يف الفقرتني )2( و)3( 
من املادة 64 يف ن�ضِّ عام 2011. وَتِرُد الأحكام بني معقوفتني لتنظر فيها الدول امل�شرتعة, كما هو 

ح يف التعليق على املادة املذكورة يف اجلزء الثاين من هذا الدليل. مو�شَّ
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النموذجي لعام 2011 القانون  الأحكام ذات ال�شلة يف القانون النموذجي لعام 1994مواد 
الديباجةالديباجة

الأول- الف�سل 
عامة اأحكام 

املواد من 1 اإىل 26 

الأول- الف�سل 
عامة اأحكام 

التطبيقاملادة 1- نطاق النطباق 1- نطاق  املادة 
التعاريف  -2 التعاريفاملادة   -2 املادة 

]هذه الدولة[  املادة 3- اللتزامات الدولية على 
احلكومية  ]والتفاقات  بال�شرتاء  يت�شل  فيما 

]هذه الدولة[[ الدولية داخل 

املادة 3- اللتزامات الدولية لهذه الدولة فيما 
الدولية  احلكومية  ]والتفاقات  بال�شرتاء  يت�شل 

داخل )هذه الدولة([
املادة 4- لوائح ال�شرتاءاملادة 4- لوائح ال�شرتاء 

القانونية الن�شو�ض  ن�شر   -5 القانونية يف متناول املادة  الن�شو�ض  5- و�شع  املادة 
اجلمهور

6- الإعالم عن عمليات ال�شرتاء املحتملة  املادة 
القريب امل�شتقبل  يف 

جديدة اأحكام 

املادة 9- �شكل املرا�شالتاملادة 7- الت�شالت يف جمال ال�شرتاء
اأو املقاولني دين  دين اأو املقاولنياملادة 8- م�شاركة املورِّ املادة 8- ا�شرتاك املورِّ
دين واملقاولني دين واملقاولنياملادة 9- موؤّهالت املورِّ اأهلية املورِّ املادة 6- 

اإجراءات الإثبات امل�شبق لالأهلية   -7 املادة 
)الفقرة )8((

امل�شتندية  بالأدلَّة  املتعلقة  القواعد   -10 املادة 
اأو املقاولني دين  مة من املورِّ املقدَّ

املادة 10- قواعد ب�شاأن و�شف ال�شيء مو�شوع 
اأو  ال�شرتاء واأحكام و�شروط عقد ال�شرتاء 

الإطاري التفاق 

اأو  ال�شلع  املتعلقة بو�شف  القواعد   -16 املادة 
اأو اخلدمات الإن�شاءات 

التقييم  ب�شاأن معايري  11- قواعد  املادة 
واإجراءاته 

ة من ن�صِّ عام 1994 اأحكام جديدة م�ستمدَّ
)الفقرة )ه( من املادة 27, والفقرة )4( من املادة 

34, والفقرة )م( من املادة 38, واملادة 39 والفقرة 
)3( من املادة 48 يف ن�ضِّ عام 1994(

امل�شرتيات ب�شاأن تقدير قيمة  12- قواعد  جديدةاملادة  اأحكام 
املادة 17- اللغةاملادة 13- قواعد ب�شاأن لغة الوثائق

املادة 29- لغة العطاءات

 املرفق الأوَّل- جدول املقابلة بني 
 القانون النموذجي لعام 2011 والقانون 

النموذجي لعام 1994

385
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النموذجي لعام 2011 القانون  الأحكام ذات ال�شلة يف القانون النموذجي لعام 1994مواد 
املادة 14- قواعد ب�شاأن طريقة ومكان تقدمي 

يل اأو تقدمي  يل اأو الختيار الأوَّ ل الأوَّ طلبات التاأهُّ
لتقدميها النهائي  واملوعد  العرو�ض 

ة من ن�صِّ عام 1994 اأحكام جديدة م�ستمدَّ
)الفقرة )3( )اأ( ‘4’ من املادة 7 والفقرات 
من )1( اإىل )4( من املادة 30 يف ن�ضِّ عام 

)1994
وتعديلها اللتما�ض  وثائق  اإي�شاح   -15 وثائق املادة  ب�شاأن  والتعديالت  الإي�شاحات   -28  املادة 

العطاءات التما�ض 
باملوؤهالت  املتعلقة  املعلومات  اإي�شاح   -16 املادة 

العرو�ض واإي�شاح 
الفقرة )1(  ة جزئيًّا من  اأحكام جديدة م�ستمدَّ

من املادة 34 يف ن�صِّ عام 1994
العطاءات 17- �شمانات  العطاءاتاملادة  32- �شمانات  املادة 

يل اإجراءات الإثبات امل�شبق لالأهليةاملادة 18- اإجراءات التاأهيل الأوَّ  -7  املادة 
وكذلك اأحكام املواد 23 و24 و25 ذات ال�شلة 

لالأهلية امل�شبق  بالإثبات 
املادة 12- رف�ض جميع العطاءات اأو القرتاحات املادة 19- اإلغاء ال�شرتاء

اأو عرو�ض الأ�شعار اأو العرو�ض 
الأ�شعار  املنخف�شة  العرو�ض  20- رف�ض  املادة 

عادي انخفا�شًا غري 
جديدة اأحكام 

د اأو املقاِول من  املادة 21- ا�شتبعاد املورِّ
اأو  اإغراءات  اإجراءات ال�شرتاء ب�شبب تقدميه 

ب�شبب  اأو  فة  ُمْن�شِ تناف�شية غري  ة  اء مزيَّ من جرَّ
امل�شالح ت�شاُرب 

دين اأو  مة من املورِّ املادة 15- الإغراءات املقدَّ
املقاولني

م الفائز وبدء نفاذ  املادة 22- قبول العر�ض املقدَّ
ال�شرتاء عقد 

املادة 13- بدء نفاذ عقد ال�شرتاء
املادة 36- قبول العطاء وبدء نفاذ عقد ال�شرتاء

باإر�شاء عقود  العلني  الإ�شعار   -23 املادة 
الإطارية اأو التفاقات  ال�شرتاء 

املادة 14- الإعالن العام عن قرارات اإر�شاء 
ال�شرتاء عقود 

ية ال�شرِّ  -24 الفقرة )8( من املادة 34, واملادة 45, والفقرة املادة 
)7( من املادة 48 والفقرة )3( من املادة 49

امل�شتندي لإجراءات ال�شرتاء جل  ال�شِّ  -25 املادة 11- �شجل اإجراءات ال�شرتاء, والفقرة املادة 
)8( من املادة 34

ال�شلوك نة لقواعد  جديدةاملادة 26- مدوَّ اأحكام 
الثاين- الف�سل 

ا�ستخدامها؛  و�سروط  ال�سرتاء  طرائق 
بال�سرتاء والإ�سعارات  واللتما�ص 

املواد من 27 اإىل 35

الثاين- الف�سل 
ا�ستخدامها و�سروط  ال�سرتاء  اأ�ساليب 

ل الأوَّ الق�سم 
ا�ستخدامها و�سروط  ال�سرتاء  طرائق 

املواد من 27 اإىل 32
جديدةاملادة 27- طرائق ال�شرتاء اأحكام 

املادة 28- القواعد العامة التي ُتطبَّق على 
ال�شرتاء طريقة  اختيار 

اأ�شاليب ال�شرتاء املادة 18- 
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املادة 29- �شروط ا�شتخدام طرائق ال�شرتاء 

املُْنَدرجة يف اإطار الف�شل الرابع من هذا 
وطلب عرو�ض  املحدودة,  )املناق�شة  القانون 

الأ�شعار, وطلب القرتاحات غري املقرِتن 
بتفاو�ض(

املادتان 20 و21

املادة 30- �شروط ا�شتخدام طرائق ال�شرتاء 
اإطار الف�شل اخلام�ض من هذا  املُْنَدرجة يف 

وطلب  مرحلتني,  على  )املناق�شة  القانون 
القرتاحات املقرِتن بحوار, وطلب القرتاحات 

والتفاو�ض  متعاِقبة,  مبفاو�شات  املقرتن 
واحد( وال�شرتاء من م�شدر  التناف�شي, 

املادتان 19 و22

املناق�شة  ا�شتخدام  �شروط   -31 املادة 
الإلكرتونية

جديدة اأحكام 

املادة 32- �شروط ا�شتخدام اإجراءات التفاق 
الإطاري

جديدة اأحكام 

الثاين- الق�سم 
بال�سرتاء والإ�سعارات  اللتما�ص 

املواد من 33 اإىل 35

اأحكام �ستَّى يف  ة من  اأحكام جديدة م�ستمدَّ
1994 لعام  النموذجي  القانون 

املفتوحة  املناق�شة  اللتما�ض يف   -33 املادة 
بوا�شطة  وال�شرتاء  مرحلتني  على  واملناق�شة 

الإلكرتونية املناق�شة 

املادة 24- اإجراءات التما�ض العطاءات اأو 
لالأهلية امل�شبق  الإثبات  طلبات 

املادة 34- اللتما�ض يف حالت املناق�شة 
والتفاو�ض  الأ�شعار  املحدودة وطلب عرو�ض 

ا�شرتاط  واحد:  وال�شرتاء من م�شدر  التناف�شي 
بال�شرتاء م�شبق  اإ�شعار  ن�شر 

الفقرتان )1( و)2( من املادة 47 والفقرة )1( 
 من املادة 49 والفقرة )1( من املادة 50 

واملادة 51

املادة 35- اللتما�ض يف اإجراءات طلب 
القرتاحات

املادة 37 والفقرتان )1( و)2( من املادة 48

الثالث- الف�سل 
املفتوحة املناق�سة 

املواد من 36 اإىل 44

الثالث- الف�سل 
املناق�سة اإجراءات 

الأول- الق�سم 
العطاءات التما�ص 

املواد من 36 اإىل 39
اإجراءات التما�ض العطاءات املادة 24- اإجراءات التما�ض العطاءات اأو املادة 36- 

لالأهلية امل�شبق  الإثبات  طلبات 
املادة 37- حمتويات الدعوة اإىل تقدمي 

العطاءات
املادة 25- حمتويات الدعوة اإىل تقدمي 

لالأهلية  امل�شبق  الإثبات  وطلبات  العطاءات 
)الفقرة )1((

التما�ض العطاءاتاملادة 38- توفري وثائق اللتما�ض املادة 26- توفري وثائق 
العطاءاتاملادة 39- حمتويات وثائق اللتما�ض التما�ض  املادة 27- حمتويات وثائق 
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الثاين- الق�سم 

العطاءات تقدمي 
املادتان 40 و41

املادة 30- تقدمي العطاءات )الفقرتان )5( املادة 40- تقدمي العطاءات
و)6((

املادة 41- فرتة نفاذ مفعول العطاءات؛ وتعديل 
و�شحبها العطاءات 

ة �شريان مفعول العطاءات؛ تعديل  املادة 31- مدَّ
و�شحبها العطاءات 

الثالث- الق�سم 
العطاءات تقييم 

املواد من 42 اإىل 44
املادة 33- فتح العطاءاتاملادة 42- فتح العطاءات

وتقييمها العطاءات  43- فح�ض  واملقارنة املادة  وتقييمها  العطاءات  34- فح�ض  املادة 
بينها )الفقرات من )2( اإىل )7((

دين اأو  املادة 44- حظر املفاو�شات مع املورِّ
املقاولني

دين اأو  املادة 35- حظر املفاو�شات مع املورِّ
املقاولني

الرابع- الف�سل 
املحدودة وطلب عرو�ص  املناق�سة  اإجراءات 

الأ�سعار وطلب القرتاحات غري املقرِتن 
بتفاو�ص

املواد من 45 اإىل 47

املادة 42 و�شائر الأحكام ذات ال�شلة يف الف�شل 
الرابع؛ واملادتان 47 و50 يف الف�شل اخلام�ض

املناق�شة املحدودة  -45 املناق�شة املحدودةاملادة   -47 املادة 
املادة 50- طلب عرو�ض الأ�شعاراملادة 46- طلب عرو�ض الأ�شعار

املادة 47- طلب القرتاحات غري املقرِتن 
بتفاو�ض

املادة 42- اإجراء النتقاء بدون تفاو�ض, 
و�شائر الأحكام ذات ال�شلة يف الف�شل الرابع - 

اخلدمات ل�شرتاء  الرئي�شي  الأ�شلوب 

اخلام�ص- الف�سل 
املناق�سة على مرحلتني، وطلب  اإجراءات 

القرتاحات املقرِتن بحوار، وطلب القرتاحات 
والتفاو�ص  متعاِقبة،  مبفاو�سات  املقرِتن 

واحد وال�سرتاء من م�سدر  التناف�سي، 
املواد من 48 اإىل 52

املادتان 43 و44 و�شائر الأحكام ذات ال�شلة 
يف الف�شل الرابع؛ واملواد 46 و48 و49 و51 من 

اخلام�ض الف�شل 

املناق�شة على مرحلتني  -48 املناق�شة على مرحلتنياملادة   -46 املادة 

املتزامنةاملادة 49- طلب القرتاحات املقرتن بحوار باملفاو�شات  النتقاء  اإجراء   -43  املادة 
املادة 48- طلب تقدمي القرتاحات

املادة 50- طلب القرتاحات املقرتن مبفاو�شات 
ِقبة متعا

املتتابعة باملفاو�شات  النتقاء  اإجراء   -44 املادة 

التناف�شي التفاو�ض   -51 املادة 49- املمار�شةاملادة 
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املادة 51- ال�شرتاء من م�شدر واحداملادة 52- ال�شرتاء من م�شدر واحد

ال�ساد�ص- الف�سل 
الإلكرتونية املناق�سات 

املواد من 53 اإىل 57

جديدة اأحكام 

ا�شرتاء  كو�شيلة  الإلكرتونية  املناق�شة   -53 املادة 
بذاتها قائمة 

ت�شبق  كمرحلة  الإلكرتونية  املناق�شة   -54 املادة 
ال�شرتاء اإر�شاء عقد 

الإلكرتونية  املناق�شة  الت�شجيل يف   -55 املادة 
اإجرائها وتوقيت 

الإلكرتونية املناق�شة  اأثناء  املتطلَّبات   -56 املادة 

الإلكرتونية املناق�شة  بعد  املتطلَّبات   -57 املادة 

ال�سابع- الف�سل 
اإجراءات التفاق الإطاري

املواد من 58 اإىل 63

جديدة اأحكام 

املادة 58- اإر�شاء التفاق الإطاري املغلق
بالتفاقات  املتعلقة  املتطلَّبات   -59 املادة 

املغلقة الإطارية 
اإن�شاء التفاق الإطاري املفتوح املادة 60- 
بالتفاقات  املتعلقة  املتطلَّبات   -61 املادة 

املفتوحة الإطارية 
املادة 62- املرحلة الثانية من اإجراءات التفاق 

الإطاري
اإعمال التفاق  اأثناء  املادة 63- التغيريات 

الإطاري
- الثامن  الف�سل 

اإجراءات العرتا�ص
املواد من 64 اإىل 69

ال�ساد�ص- الف�سل 
النظر اإعادة 

املادة 52- احلقُّ يف اإعادة النظراملادة 64- احلقُّ يف العرتا�ض وال�شتئناف
جديدةاملادة 65- مفعول العرتا�ض اأحكام 

املادة 66- تقدمي طلب ب�شاأن اإعادة النظر لدى 
امل�شرتية اجلهة 

املادة 53- اإعادة النظر من جانب اجلهة 
والفقرتان  املوافقة(؛  اإ�شدار  )اأو جهة  امل�شرتية 
)1( و)3( من املادة 55- قواعد معيَّنة ت�شري 
على اإجراءات اإعادة النظر مبوجب املادة 53 

 ]واملادة 54[؛
واملادة 56- اإيقاف اإجراءات ال�شرتاء
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املادة 67- تقدمي طلب ب�شاأن املراجعة لدى هيئة 

م�شتقلَّة
املادة 54- اإعادة النظر الإدارية؛ والفقرتان )1( 

و)3( من املادة 55- قواعد معيَّنة ت�شري على 
اإجراءات اإعادة النظر مبوجب املادة 53 ]واملادة 

54[؛ واملادة 56- اإيقاف اإجراءات ال�شرتاء
املادة 68- حقوق امل�شاركني يف اإجراءات 

العرتا�ض
الفقرة )2( من املادة 55- قواعد معيَّنة ت�شري 

على اإجراءات اإعادة النظر مبوجب املادة 53 
]واملادة 54[

ية يف اإجراءات العرتا�ض املادة 55- قواعد معيَّنة ت�شري على اإجراءات اإعادة املادة 69- ال�شرِّ
النظر مبوجب املادة 53 ]واملادة 54[ )اجلملة الأخرية 

من الفقرة )3((



النموذجي لعام 1994 القانون  الأحكام ذات ال�شلة يف القانون النموذجي لعام 2011مواد 
الأول-  الف�سل 

عامة اأحكام 
الأول-  الف�سل 

عامة اأحكام 
التطبيق 1- نطاق  املادة 1- نطاق النطباقاملادة 

التعاريف  -2 التعاريفاملادة   -2 املادة 
املادة 3- اللتزامات الدولية لهذه الدولة فيما 

الدولية  احلكومية  ]والتفاقات  بال�شرتاء  يت�شل 
داخل )هذه الدولة([

]هذه الدولة[  املادة 3- اللتزامات الدولية على 
احلكومية  ]والتفاقات  بال�شرتاء  يت�شل  فيما 

]هذه الدولة[[ الدولية داخل 
املادة 4- لوائح ال�شرتاءاملادة 4- لوائح ال�شرتاء

القانونية يف متناول  الن�شو�ض  5- و�شع  املادة 
اجلمهور

القانونية الن�شو�ض  ن�شر   -5 املادة 

دين واملقاولني  اأهلية املورِّ دين واملقاولنياملادة 6-  املادة 9- موؤهالت املورِّ
اإجراءات الإثبات امل�شبق لالأهلية  -7 املادة 

 الفقرة )3( )اأ( ‘4’
الفقرة )8(

يل املادة 18- اإجراءات التاأهيل الأوَّ
املادة 14- قواعد ب�شاأن طريقة ومكان تقدمي 

يل اأو تقدمي  يل اأو الختيار الأوَّ ل الأوَّ طلبات التاأهُّ
لتقدميها النهائي  واملوعد  العرو�ض 

دين واملقاولني )الفقرة )8(  املادة 9- موؤهالت املورِّ
)د((

دين اأو املقاولني  اأو املقاولنياملادة 8- ا�شرتاك املورِّ دين  املادة 8- م�شاركة املورِّ
املادة 7- الت�شالت يف جمال ال�شرتاءاملادة 9- �شكل املرا�شالت

امل�شتندية  بالأدلَّة  املتعلقة  القواعد   -10 املادة 
اأو املقاولني دين  مة من املورِّ املقدَّ

دين واملقاولني )الفقرة  املادة 9- موؤهالت املورِّ
))7(

امل�شتندي لإجراءات ال�شرتاءاملادة 11- �شجل اإجراءات ال�شرتاء جل  ال�شِّ  -25 املادة 
 املادة 12- رف�ض جميع العطاءات 

 اأو القرتاحات اأو العرو�ض اأو عرو�ض 
الأ�شعار

املادة 19- اإلغاء ال�شرتاء

م الفائز وبدء نفاذ املادة 13- بدء نفاذ عقد ال�شرتاء املادة 22- قبول العر�ض املقدَّ
ال�شرتاء عقد 

املادة 14- الإعالن العام عن قرارات اإر�شاء 
ال�شرتاء عقود 

باإر�شاء عقود  العلني  الإ�شعار   -23 املادة 
اأو التفاقات الإطارية ال�شرتاء 

 املرفق الثاين- جدول املقابلة بني القانون النموذجي 
 لعام 2011 والقانون النموذجي لعام 1994 

)با�ستثناء الأحكام اجلديدة(

391
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دين اأو  مة من املورِّ املادة 15- الإغراءات املقدَّ

املقاولني
د اأو املقاِول من  املادة 21- ا�شتبعاد املورِّ

اأو  اإغراءات  اإجراءات ال�شرتاء ب�شبب تقدميه 
ب�شبب  اأو  فة  ُمْن�شِ تناف�شية غري  ة  اء مزيَّ من جرَّ

امل�شالح ت�شاُرب 
اأو  ال�شلع  املتعلقة بو�شف  القواعد   -16 املادة 

اأو اخلدمات الإن�شاءات 
املادة 10- قواعد ب�شاأن و�شف ال�شيء مو�شوع 

اأو  ال�شرتاء واأحكام و�شروط عقد ال�شرتاء 
الإطاري التفاق 

املادة 13- قواعد ب�شاأن لغة الوثائقاملادة 17- اللغة
الثاين- الف�سل 

ا�ستخدامها و�سروط  ال�سرتاء  اأ�ساليب 
الثاين- الف�سل 

ا�ستخدامها؛  و�سروط  ال�سرتاء  طرائق 
بال�سرتاء والإ�سعارات  واللتما�ص 

اأ�شاليب ال�شرتاء املادة 28- القواعد العامة التي ُتطبَّق على املادة 18- 
ال�شرتاء طريقة  اختيار 

املناق�شة على  ا�شتخدام  19- �شروط  املادة 
اأو املمار�شة اأو طلب تقدمي اقرتاحات  مرحلتني 

املادة 30- �شروط ا�شتخدام طرائق ال�شرتاء 
املُْنَدرجة  يف اإطار الف�شل اخلام�ض من هذا 

وطلب  مرحلتني,  على  )املناق�شة  القانون 
القرتاحات املقرِتن بحوار, وطلب القرتاحات 

والتفاو�ض  متعاِقبة,  مبفاو�شات  املقرِتن 
واحد( وال�شرتاء من م�شدر  التناف�شي, 

املناق�شة املحدودة ا�شتخدام  20- �شروط  املادة 29- �شروط ا�شتخدام طرائق ال�شرتاء املادة 
اإطار الف�شل الرابع من هذا القانون  املُْنَدرجة يف 

الأ�شعار,  وطلب عرو�ض  املحدودة,  )املناق�شة 
بتفاو�ض( املقرِتن  وطلب القرتاحات غري 

املادة 21- �شروط ا�شتخدام طلب عرو�ض 
الأ�شعار

املادة 29- �شروط ا�شتخدام طرائق ال�شرتاء 
اإطار الف�شل الرابع من هذا القانون  املُْنَدرجة يف 

الأ�شعار,  وطلب عرو�ض  املحدودة,  )املناق�شة 
بتفاو�ض( املقرِتن  وطلب القرتاحات غري 

 املادة 22- �شروط ا�شتخدام ال�شرتاء 
من م�شدر واحد

املادة 30- �شروط ا�شتخدام طرائق ال�شرتاء 
اإطار الف�شل اخلام�ض من هذا  املُْنَدرجة يف 

وطلب  مرحلتني,  على  )املناق�شة  القانون 
القرتاحات املقرِتن بحوار, وطلب القرتاحات 

والتفاو�ض  متعاِقبة,  مبفاو�شات  املقرِتن 
واحد( وال�شرتاء من م�شدر  التناف�شي, 

الثالث- الف�سل 
املناق�سة اإجراءات 

الثالث- الف�سل 
املفتوحة املناق�سة 

العطاءات وطلبات  التما�ص  الأول-  الفرع 
لالأهلية امل�سبق  الإثبات 

الأول- الق�سم 
العطاءات التما�ص 

املحلية املناق�شة   -23 املفتوحة املادة  املناق�شة  اللتما�ض يف   -33 املادة 
بوا�شطة  وال�شرتاء  مرحلتني  على  واملناق�شة 

))4( )الفقرة  الإلكرتونية  املناق�شة 
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امل�شبق  بالإثبات   اأحكام ذات �شلة 

يف: لالأهلية 
املادة 24- اإجراءات التما�ض العطاءات اأو 

 -25 واملادة  امل�شبق لالأهلية  الإثبات  طلبات 
العطاءات وطلبات  اإىل تقدمي  الدعوة  حمتويات 

لالأهلية امل�شبق   الإثبات 
اأحكام اأخرى من هاتني املادتني

يل املادة 18- اإجراءات التاأهيل الأوَّ
اإجراءات التما�ض العطاءات املادة 36- 
املادة 37- حمتويات الدعوة اإىل تقدمي 

العطاءات

التما�ض العطاءات املادة 26- توفري وثائق 
التما�ض   املادة 27- حمتويات وثائق 

العطاءات

املادة 38- توفري وثائق اللتما�ض
املادة 39- حمتويات وثائق اللتما�ض

وثائق  ب�شاأن  والتعديالت  الإي�شاحات   -28  املادة 
العطاءات التما�ض 

وتعديلها اللتما�ض  وثائق  اإي�شاح   -15 املادة 

العطاءات تقدمي  الثاين-  العطاءاتالفرع  تقدمي  الثاين-  الق�سم 
املادة 13- قواعد ب�شاأن لغة الوثائقاملادة 29- لغة العطاءات

 املادة 30- تقدمي العطاءات
 الفقرات من )1( اإىل )4(

الفقرتان )5( و)6(

املادة 14- قواعد ب�شاأن طريقة ومكان تقدمي 
يل  يل اأو الختيار الأوَّ ل الأوَّ  طلبات التاأهُّ

النهائي واملوعد  العرو�ض   اأو تقدمي 
ميها  لتقد

املادة 40- تقدمي العطاءات
ة �شريان مفعول العطاءات؛ تعديل  املادة 31- مدَّ

و�شحبها العطاءات 
املادة 41- فرتة نفاذ مفعول العطاءات؛ وتعديل 

و�شحبها العطاءات 
العطاءات  32- �شمانات  العطاءاتاملادة  17- �شمانات  املادة 

واملقارنة  العطاءات  تقييم  الثالث-  الفرع 
بينها 

العطاءات تقييم  الثالث-  الق�سم 

املادة 42- فتح العطاءاتاملادة 33- فتح العطاءات
واملقارنة  وتقييمها  العطاءات  34- فح�ض  املادة 

 بينها
الفقرة )1(

الفقرات من )2( اإىل )7(
الفقرة )8(

باملوؤهالت  املتعلَّقة  املعلومات  اإي�شاح  املادة 61- 
العرو�ض واإي�شاح 

وتقييمها العطاءات   املادة 34- فح�ض 
جل  ية, واملادة 52- ال�شِّ املادة 42- ال�شرِّ

املتعلقة  )الأحكام  ال�شرتاء  لإجراءات  امل�شتندي 
ية( بال�شرِّ

دين اأو  املادة 35- حظر املفاو�شات مع املورِّ
املقاولني

دين اأو  املادة 44- حظر املفاو�شات مع املورِّ
املقاولني

املادة 22- قبول العر�ض املقدم الفائز وبدء نفاذ املادة 36- قبول العطاء وبدء نفاذ عقد ال�شرتاء
ال�شرتاء عقد 

ل�سرتاء  الرئي�سي  الأ�سلوب  الرابع-  الف�سل 
اخلدمات

املادة 47 يف الف�سل الرابع، واملادتان 49 و50 
اخلام�ص الف�سل  يف 

بالتما�ض القرتاحات الإ�شعار   -37 املادة 35- اللتما�ض يف اإجراءات طلب املادة 
القرتاحات
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املادة 38- حمتويات طلبات تقدمي القرتاحات 

اخلدمات ب�شاأن 
املادة 47- طلب القرتاحات غري املقرِتن 

واملادة 49- طلب القرتاحات املقرتن  بتفاو�ض؛ 
بحوار

التقييم املادة 39- معايري تقييم القرتاحات ب�شاأن معايري  11- قواعد   املادة 
واإجراءاته

ب�شاأن طلبات  والتعديالت  الإي�شاحات   -40  املادة 
القرتاحات  تقدمي 

وتعديلها اللتما�ض  وثائق  اإي�شاح   -15 املادة 

املادة 28- القواعد العامة التي ُتطبَّق على املادة 41- اختيار اإجراءات النتقاء
ال�شرتاء طريقة  اختيار 

املادة 47- طلب القرتاحات غري املقرِتن املادة 42- اإجراء النتقاء بدون تفاو�ض
بتفاو�ض

املتزامنة باملفاو�شات  النتقاء  اإجراء   -43 املادة 49- طلب القرتاحات املقرِتن بحواراملادة 
املتتابعة باملفاو�شات  النتقاء  اإجراء   -44 املادة 50- طلب القرتاحات املقرِتن مبفاو�شات املادة 

ِقبة متعا
ية ال�شرِّ  -45 يةاملادة  ال�شرِّ  -24 املادة 

اخلا�سة  الإجراءات  اخلام�ص-  الف�سل 
بديلة ا�سرتاء  باأ�ساليب 

تان 45 و46 يف الف�سل الرابع؛ واملواد 48  املادَّ
و49 و51 و52 يف الف�سل اخلام�ص

املناق�شة على مرحلتني  -46 املناق�شة على مرحلتنياملادة   -48 املادة 
املناق�شة املحدودة  -47 املناق�شة املحدودةاملادة   -45 املادة 

املادة 34- اللتما�ض يف حالت املناق�شة 
والتفاو�ض  الأ�شعار  املحدودة وطلب عرو�ض 

ا�شرتاط  واحد:  وال�شرتاء من م�شدر  التناف�شي 
بال�شرتاء م�شبق  اإ�شعار  ن�شر 

املادة 49- طلب القرتاحات املقرِتن بحواراملادة 48- طلب تقدمي القرتاحات
املادة 35- اللتما�ض يف اإجراءات طلب 

القرتاحات
التقييم  ب�شاأن معايري  11- قواعد  املادة 

واإجراءاته
وتعديلها اللتما�ض  وثائق  اإي�شاح   -15 املادة 

ية ال�شرِّ  -24 املادة 

التناف�شياملادة 49- املمار�شة التفاو�ض   -51 املادة 
املادة 34- اللتما�ض يف حالت املناق�شة 

والتفاو�ض  الأ�شعار  املحدودة وطلب عرو�ض 
ا�شرتاط  واحد:  وال�شرتاء من م�شدر  التناف�شي 

بال�شرتاء م�شبق  اإ�شعار  ن�شر 

الفقرة )7( من املادة 48 والفقرة )3( من 
املادة 49

ية ال�شرِّ  -24 املادة 
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املادة 46- طلب عرو�ض الأ�شعاراملادة 50- طلب عرو�ض الأ�شعار

املادة 34- اللتما�ض يف حالت املناق�شة 
والتفاو�ض  الأ�شعار  املحدودة وطلب عرو�ض 

ا�شرتاط  واحد:  وال�شرتاء من م�شدر  التناف�شي 
بال�شرتاء م�شبق  اإ�شعار  ن�شر 

املادة 52- ال�شرتاء من م�شدر واحداملادة 51- ال�شرتاء من م�شدر واحد
املادة 34- اللتما�ض يف حالت املناق�شة 

والتفاو�ض  الأ�شعار  املحدودة وطلب عرو�ض 
ا�شرتاط  واحد:  وال�شرتاء من م�شدر  التناف�شي 

بال�شرتاء م�شبق  اإ�شعار  ن�شر 
النظر اإعادة  ال�ساد�ص-  العرتا�صالف�سل  اإجراءات  الثامن-  الف�سل 
املادة 64- احلقُّ يف العرتا�ض وال�شتئنافاملادة 52- احلقُّ يف اإعادة النظر

املادة 53- اإعادة النظر من جانب اجلهة 
املوافقة( اإ�شدار  امل�شرتية )اأو جهة 

املادة 66- تقدمي طلب ب�شاأن اإعادة النظر لدى 
امل�شرتية اجلهة 

املادة 67- تقدمي طلب ب�شاأن املراجعة لدى هيئة املادة 54- اإعادة النظر الإدارية
م�شتقلَّة

املادة 55- قواعد معيَّنة ت�شري على اإجراءات 
اإعادة النظر مبوجب املادة 53 ]واملادة 54[ 

املادة 66- تقدمي طلب ب�شاأن اإعادة النظر لدى 
امل�شرتية اجلهة 

واملادة 67- تقدمي طلب ب�شاأن املراجعة لدى 
م�شتقلَّة؛ هيئة 

واملادة 68- حقوق امل�شاركني يف اإجراءات 
العرتا�ض؛

ية يف اإجراءات العرتا�ض واملادة 69- ال�شرِّ
املادة 65- مفعول العرتا�ض؛املادة 56- اإيقاف اإجراءات ال�شرتاء

واملادة 66- تقدمي طلب ب�شاأن اإعادة النظر لدى 
امل�شرتية اجلهة 

واملادة 67- تقدمي طلب ب�شاأن املراجعة لدى 
م�شتقلَّة هيئة 

الق�شائية النظر  اإعادة   -57 املادة 64- احلقُّ يف العرتا�ض وال�شتئنافاملادة 
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