
1 
 

2202 لسنةجراءات المشتريات الحكومية تنظيم إتعليمات     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

جااااات المتاتاتات الوميةياس لساظس إى هذا التعليمات )تعليماات تظياي  تسم -1المادة 

 في الجاتدة الاسميس. اةن تارتخ نتاه اوتعمل به( 2022
 

تمين للملمات والعبارات التاليس حيثما وردت فاي هاذا التعليماات المعااني  -أ -2المادة 
  -أدناا ةا ل  تدل القاتظس على غيا ذلك:  المخصصس لها

 نيام المتتاتات الوميةيس . : الظيام

وثاااااااااا   

التأهياااااال 

  المسب 

 المتتاتس أو الجهس المساتييدةالتي تعدها الجهس اليثا    :

التأهياال المسااب  وتتاامل دعااية المتااار س بوالمتعلقااس 

بماا فيهاا  اوةعااتيا هوأسسا هبالتأهيل المسب  وةتطلباتا

 الظماذج المعتمدة وأتس ةتطلبات اخاى.

خطاااااااااااس 

التاااااااااا 

 السظيتس

اليحاادات الوميةيااسض تت اامن والجهااات  هاتعاادخطااس  :

الظيقاااات العاةاااس  المساااتقبليس بهااادد تا ااايد احتياجاتهاااا

البياباااس  علاااى ةلخااان عظهاااا وضااابطهاض وتااات  نتاااا

والميقاااإل اإللمتاوناااي للجهاااس او اليحااادة أاإللمتاونياااس 

 الوميةيس.

الخطااااااااس 

التظييذتااااس 

 للمظاقصس

الجهاااااس المتاااااتاتس تخاااااتن بعملياااااس  هاخطاااااس تعاااااد :

تت اامن علااى ااقاال المليااس التقدتاتااسض وبعيظهااا   ااااا

واالعاا ن والاااد المياعيااد الخا ااس بطاااا العطاااا و

ارات والم حااا  ان وجااادتض وةياعياااد علاااى االستيسااا

حالااس المبد يااس والظها يااس وتيقيااإل تااداا العاااول واإلإ

 العقد .

الطل  المقدم ةن الجهس المستييدة الى الجهاس المتاتاتس  :طلااااااااااا  
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 للسيا بإجاااات التااا وفقا احمام الظيام. التااا

دعااااااااااية 

 العطاا

للمقااااولين او المااايردتن أو ةقااادةي الااادعية الميجهاااس  :

عمليااااس الخاااادةات أو االستتااااارتين للمتااااار س فااااي ال

 .التاا يس

المظاقصس 

 العاةس

هااااا دعااااية  افااااس المظاقصااااين المظاقصااااس التااااي تاااات  في :

 ااااوط ةواااددة فاااي دعاااية العطااااا لتقااادت  المساااتيفين 

 عاوضه .

المظاقصس 

 المودودة

ن المظاقصااااس التااااي تاااات  بهااااا دعااااية عاااادد ةواااادود ةاااا :

حماااام المظاقصاااين ةااان قبااال الجهاااس المتاااتاتس وفقاااا ا

 الظيام.

المظاقصس 

علااااااااااااى 

 ةاحلتين

تمماان اسااتخداةها فااي حااال العطااااات المظاقصااس التااي  :

المعقااادة أو ذات الطبيعاااس الخا اااس والتاااي تتعاااذر بهاااا 

والتي تاغا  الجهاس  إعداد ةيا يات فظيس  اةلس ةسبقا

الوصيل على المستييدة او الجهس المتتاتس ةن خ لها 

 الوليل المممظاس والمقتاحاس ةان قبال ةقادةي العااول

او اذا  انااا   بماااا فيهاااا تقااادت  تصاااير لتصااامي  اولاااي

اال اااااال او الخاااادةات اليظيااااس أو اللاااايا م او خاااادةات 

االستتااارتس جدتاادة غيااا ةأليفااس ولاا  تسااب   اااا ها 

 .وتصع  تودتد ةيا ياتها او  اوطها

رساااااااا ل 

التعبياااااااا 

عااااااااااااااان 

 االهتمام

والخادةات االستتاارتس ابس ةقدةي الخدةات اليظيس استج :

دعية الجهس المتتاتس بهدد إعاداد قا ماس ةصاااة ةان 

التااا ات الملهلااس التااي لاادتها القاادرات اليظيااس والماليااس 

أو الجهااس /المطليبااس التااي توتاجهااا الجهااس المتااتاتس و

المساااتييدة لتااات  دعاااية المتاااار ين المااالهلين الاااياردة 

المصاااااة فقاااا للمتاااار س فاااي أساااما ه  فاااي القا ماااس 
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 المظاقصس .

 اا حيس 

 العال

سااار   المادة المةظيااس التاي تبقااى بهاا عااال المظااقن :

خااااا ةيعااااد إلتااااداا آالميعاااايل اعتبااااارا ةاااان تااااارتخ 

العاااول وتواادد هااذا الماادة فااي وثااا   التااااا بوياا  

ض  تهاااوةقارن العاااولةاان تقيااي   للتممااينتمااين  افيااس 

 ستممال إجاااات التااا. او

تقيااااااااااااي  

 العاول

وثا   فا التاوط والمعاتيا الياردة في االتوق  ةن تي :

 العاول المقدةس ةن المظاقصين.التااا في 

الجهاااااااااس 

المسلولس 

عن ادارة 

 العقد

التااي تتاايلى ةتابعااس  افااس  أو اليحاادة الوميةيااس الجهااس :

المسا ل المتعلقس بالعمليس التاا يس بعاد اإلحالاس وتيقياإل 

 .العقد

التأهياااااال 

 المسب 

عاااااااتيا التأهيااااااال فا أساااااا  وةاالتوقاااااا  ةاااااان تااااااي :

للمتطلبااات الااياردة فااي وثااا    االمتااار ين وفقاا لاادى

التأهياال المسااب  لتاات  دعااية المتااار ين الماالهلين فقااا 

 للمتار س في المظاقصس.

التأهياااااال 

 ال ح 

فا  ااوط التأهيال اليظاي لادى المظااقن االتوق  ةن تي :

 ااقصااااس وفقاااام عاضااااا للمتااااار س فااااي المظالااااذ  قااااد

وتمماان ض للمتطلبااات اليظيااس الااياردة فااي وثااا   التااااا

ات ااا تطبياا  التأهياال ال حاا  للتوقاا  ةاان ةعليةااات 

 التأهيل المقدةس ةن المظاقن الذ  ت  تأهيله ةسبقا.

اللجظاااااااااس 

 اليظيس

حمام الظيام ةن الخباااا واليظياين أاللجظس المتملس وف   :

 ذو  الخباة واالختصاص. و

لمتاونياا  ةان خا ل إعال المظاقن المقادم ورقياا او  : العال
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تااااار س فااااي ةظاقصااااس التااااااا اإللمتاونااااي للم نيااااام

 وثا   التااا.في  وحسبما هي ةودد

تااااااااااأةين 

دخااااااااايل 

 العطاا

س  ااادرة عااان احاااد ةصااادق ات اايم ياااالت بظمياااس او  :

 البظيك .

 

هاااذا تعتماااد التعاااارتر الاااياردة فاااي الظياااام حيثماااا ورد الاااظن عليهاااا فاااي  -ب

 التعليمات ةا ل  تدل القاتظس على غيا ذلك.

  أوناي لممارساس الصا حيات والقياام بالمتاإلاتجي  اساتخدام نياام التاااا  -3المادة

ةااان إجااااااات التاااااا وفااا  أحماااام هاااذا التعليماااات  أو تعليماااات التاااااا 

اإللمتاوناااي بماااا فاااي ذلاااك إعاااداد ونتاااا دعااايات العطاااااات وتقااادت  وفااات  

اإلحالااااس وتظيااااي  السااااج ت والظماااااذج المعتماااادة  العاااااول وإجاااااااات

 .والمااس ت  لما  ان ذلك ةممظا على ان تااعي توق  ااةن والساتس

 -: تليتج  أن تت من خطس التااا السظيتس ةا  -4المادة

قا مااااس بمتااااتاتات اا اااااال والخااااادةات اليظيااااس واللاااايا م والخااااادةات  -أ

المةظيااس الموااددة فااي الخطااس االستتااارتس المااااد  اااا ها خاا ل اليتاااة 

 .السظيتس

 .الظيامطاتقس التااا المقتاحس والتي ت  اختيارها بميج  أحمام  -ب

 .المليس التقدتاتس لمل عمليس  ااا -ج

تودتد نيا  ل عمليس  ااا )لايا م أو أ ااال أو خادةات فظياس أو خادةات  -د

 .استتارتس(

اليحااادة الوميةياااس   ةعليةاااات إضاااافيس تااااى الجهاااس الوميةياااس و أو أ-هااا 

 .ضاورة إضافتها
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على الجهس المتتاتس إعداد خطس  ااا تظييذتس ةظيصلس تخاتن بمال عملياس -أ -5المادة

 اااااا علاااى ان تت ااامن تودتاااد المساااار المةظاااي لتظيياااذ عملياااات التاااااا 

 .الا يسيس بهدد ضمان نجاا واستممال العمليس التاا يس

 -: تليتت من ةا تااعى في خطس التااا التظييذتس أن   -ب

تودتد طاتقس التااا المقتاحس وأس  االختيار بماا فاي ذلاك الطاتقاس  -1

  .التي سيت  بها تقيي  ةله ت المظاقصين

تودتد المسار المةظي لتظييذ إجاااات التااا بما فيهاا الوصايل علاى  -2

عاادم ةمانعاااس الممااايل إذا تطلااا  ااةاااا والوصااايل علاااى الميافقاااات 

 .ال  ةس

عادد ةان المساتهدفين ةان  أ باع ن المتبعس ل مان ةتار س آليس اإل  -3

 .دعية العطاا

  .تطل  ااةا إذاآليس عقد اجتماا ةا قبل المظاقصس و تارة الميقإل   -4

 .ةظهجيس وآليس عمل لجان التقيي  اليظيس لتقيي  العاول -5

الجهااس التااي أعاادت وثااا   التااااا واإل ااارة الااى ةصااادر التاااوط  -6

 .اليظيسالماجعيس والميا يات 

 .ا  ةعليةات إضافيس تاى الجهس المتتاتس ضاورة إضافتها -7

 اناا  بمقاباال وتمااين غيااا  إذاتاادفإل المظاااقن ثماان وثااا   التااااا  -1 -أ  -6المااادة

 .ةستادة وذلك ةقابل و يل ةقبيضات

( ةاان هااذا اليقاااة وفااي حااال  ااان 1علااى الاااغ  ةمااا ورد فااي البظااد ) -2           

الظماايل عاان إتمااام العمليااس التاااا يس بسااب  ةاان الجهااس المتااتاتس أو 

بسااب  ال ع قااس للمظاااقن بااه وفااي حاااالت ةبااارة تمماان ان تا ااد 

للمظاقن قيمس وثيقس التااا أو إعادة ثمظها له بقاار ةن المدتا العاام 

 ااةين العام حس  ةقت ى الوال.أو ةن 

ال تجااي  للمظاااقن الوصاايل اال علااى نسااخس واحاادة فقااا ةاان وثااا    -ب

 .التااا
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على الجهس المستييدة ان تااعي في الميا يات اليظيس ان تمين ةعقيلس وغياا  -7المادة

 . ةبالغ فيهاض لتجظ  تبعات  تادة الظيقات
 

إحالااس عقااد التااااا ةت اامظا ةيضاايا عاا ن عاان تظتااا الجهااس المتااتاتس اإل -8المااادة

إع ناتهاا أو حالس على ليحس المظاقن اليا م وعظيانه وقيمس اإلالتااا واس  

 .لمتاوني وعلى البيابس اإللمتاونيسعلى ةيقعها اإل
 

تعد المظاقن عاضه وفقا ليثا   التااا بعاد أن تادره هاذا اليثاا   وتاتيه   -9المادة

او وجاد   انا  اليثاا   غياا  اةلاس او غياا واضاوسض فاإنجميإل ةا ورد فيهاا 

ت اا ةن الجهس المتتاتس قبل الميعاد الموادد فاي نقصا فيهاض فعليه طل  اإل

وثا   التااا وتتومل المظاقن الظتا ج المتاتبس على عدم قياةه باالتوق  ةان 

 . است م وثا   التااا  اةلس

الظياام تجاي  السايا فاي إجااااات ( ةان 12ةإل ةااعاة ةا ورد في الماادة ) -10المادة

دراسس العال المقدم ةن المظاقن الذ  تقادم باساالس نياتاا  ااتطس تقادت  

 .اتياقيس اال ت د ةصدقس أ يليا قبل اإلحالس الظها يس
 

ساعارا علاى الجاداول والظمااذج المافقاس بيثاا   أتعد المظاقن عاضاه و -أ -11المادة

وتيقااإل  افااس وثااا    التاااااوثااا   التااااا والتااي تتياا  ةااإل ةتطلبااات 

فااي  تقاادمالتااااا وتقاادةها ضاامن العااال  اةلااس وتواا  للمظاااقن ان 

ضاااافتها وتااااى انهاااا إ  وثاااا   او ةعليةاااات تاغااا  فاااي أ عاضاااه

 .ضاورتس

للجظاااس التاااااا قبااايل عاااال المظااااقن فاااي حااااالت خا اااس وةباااارة  -ب

سعارا على الجاداول والظمااذج المعادة ةان قبلاه  ااتطس ان تتيا  ةاإل أو

 .ةتطلبات التااا
 

اذا  ان  ةدة تظييذ العقد ةن ةتطلبات التقيي  الياردة فاي وثاا   التاااا ولا   -12المادة

 .توددها المظاقن فتعتبا المدة  ما هي واردة في وثا   التااا
 

فيما تخن  هنيسعطاا للال تجي  لمظاقن واحد ان تقدم ا ثا ةن عال  -أ -13المادة

مااادة للاليظيااس والخاادةات االستتااارتسض أو عطااااات اا اااال والخاادةات 
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او  اا ت فااادا أو فيمااا تخاان عطااااات اللاايا م سااياا  ااان ةظياا هانيساا

 .خاآ اا س ةإل ةظاقن 

ال تجااي  للمظاااقن ان تقاادم عاضااه بظاااا علااى اتيااا  ةااإل ةظاااقن آخااا  -ب

 .ةن المياد الياردة في هذا العال أ ثاتقدم لمادة او 

ضمن عاضاه بعاا البادا ل االختيارتاس اذا تجي  للمظاقن ان تاف   -1-ج

علاى أض وعلى أن تقدم تاأةين دخايل تاطاي سمو  وثا   التااا بذلك

 .ةقدةسقيمس 

علااى لجظااس التااااا دراسااس العااال و الباادتل الماطااى بتااأةين دخاايل  -2

العطاا أو أ  ةظهما واساتبعاد العاال او البادتل غياا الماطاى بتاأةين 

 .دخيل العطاا
 

ةين العام بظاا على طل  ةظاقن أو ا ثا او ل ااورة مدتا العام او االل -أ -14المادة

تااها ةظاسبس أن تمدد آخاا ةيعاد لتقادت  العااول ليتااة  ةظياس ةظاسابس 

ةلو   بياسطسإذا  ان الطل  ةبارا وتصدر التمدتد على وثا   التااا 

لمتاونااي للجهااس ونيااس والميقااإل اإللمتاوتعلاان عاان ذلااك علااى البيابااس اإل

  .تاتسالمت

لادعية العطااا اال اليس تات  االعا ن عان  سةعدلا دعيةفي حال إ دار  -ب

هذا الدعية في ني  وسا ل االع ن التاي ساب  واعلان عان العطااا ةان 

 .خ لها
 

تاف  المظاقن في عاضه تأةيظا  ةاليا  لدخيل العطاا وفقا  للظميذج اليارد  -أ-15المادة

في وثا   التاااض على  مل  يالس بظميس او  يك ةصد   ادر عن احد 

المواددة فاي  والصاياس البظيك العاةلس في المملمس ووفقاا  للظسابس او القيماس

وعلى  ةيس المتتاتسوحس   اوط الجهس او اليحدة الومي وثا   التااا

وثا   التاااا في ل لمدة ال تقل عن المدة الموددة ان تمين سارتس الميعي

 .اذا ا تاط  ذلك

تج  أن تودد ةدة سااتان تاأةين دخايل العطااا بويا  ال تقال عان ةادة  -ب

  .  حيس العال
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نصا   اذاعلياه تلتمم المظاقن بتقدت  تاأةين حسان تظيياذ للعطااا المواال  -ج

ةصد  على  مل  يالس بظميس او  يك  وثا   التااا على وجيب تقدتمس

%( 10 اادر عاان احاد البظاايك العاةلاس فااي المملماس بمبلااغ ال تقال عاان )

عتاااة بالما ااس ةاان القيمااس اإلجماليااس لنحالااس او ةاان القيمااس التااي تقاادرها 

 .الجهس المتتاتس

ي تتطلاا  ذلااك او تااأةين تلتاامم المتعهااد بتقاادت  تااأةين  اايانس للاايا م التاا -د  

%( ةاان قيمااس 5 - 3المساالوليس عاان إ اا ا العياايب لس اااال بظساابس )

ا ااالض علاى  امل  يالاس انجاا  إاو ةن قيمس العقد اليعليس بعاد الليا م 

س للجهاس البظيك العاةلس في المملما أحدبظميس او  يك ةصد   ادر عن 

 المسي لس عن ادارة العقد.

بقيمااس تساااو   اةاال قيمااس تلتاامم المتعهااد بتقاادت  تااأةين الدفعااس المقدةااس  -هاا  

 .الدفعس المقدةس الموددة في العقد

تلتاامم البظااك المصاادر ا  ةاان أنااياا التأةيظااات بمااا فيهااا  يالااس دخاايل  -و

العطاا بالصياس الموددة في الظميذج وعليه االلتمام بتسييلها عظد الطل  

 وبدون ةيافقس العميل.

 
 

تعااد تأةيظاات الادخيل فاي العطااا الاى ةقادةيها ةان المظاقصاين وفقاا لماا  -أ -16المادة

  -:تلي

 .ت  استبعاد عاوضه  ةن قبل لجظس التااا نالى المظاقصين الذت -1

فاي  تاغبايا ولا الى المظاقصين الذتن انته  ةدة سااتان عاوضاه     -2

 .تمدتدها وتعاد اليه  التأةيظات بظاا على طلبه  الخطي

حالاس علاايه  بعاد تبلااغ المواال علاايه  الاى المظاقصاين الااذتن لا  تاات  اإل  -3

قاار اإلحالس باستثظاا المظاقصين  ااحبي العاال الثااني والثالا  

الذتن ال تت  إرجااا تأةيظاات الادخيل إلايه  اال بعاد تيقياإل المظااقن 

 .اليا م على عقد التااا وتقدت  تأةين ُحسن التظييذ

حالااس علاايه  بعااد تاايقيعه  علااى عقااد ت اإلالااى المظاقصااين الااذتن جااا  -4

 .التااا وتقدت  تأةين حسن التظييذ
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عظدةا تتيا وثا   التااا إلى أن اإلحالس تممن تجم تها إلاى عادد ةان  -ب 

ض فقاا و ان  اإلحالس قد تما  لابعا الماياد او الوامم المياد او الومم

إرجاا تأةيظات دخيل العطاا إلى المظاقصاين  في هذا الوالس تجي  ف 

حالتهااا إذا لاا  تظتااه ةاادة إت  تااالمااياد او الواامم التااي لاا   المتااار ين فااي

  حيس عاوضه ض وللجظس التااا إرجاا تأةيظات دخيل العطاا فاي 

حال قام المظاقن بتقدت  تأةين بدتل تاطاي قيماس تلاك الماياد أو الوامم 

 .غيا الموالس

ار طلاا  المتعهااد المتابعااس ةااإل الجهااس المخيلااس بااإدارة العقااد إل ااد علااى -أ-17المااادة

 .فااج عن تأةين حسن التظييذاإل

تعاااد تااأةين حساان التظييااذ الااى المتعهااد بعااد تظييااذا  افااس  اااوط العقااد  -ب

بميج  طل  خطي باإلفااج عن التأةين ةن الجهس المساتييدة او الجهاس 

االست م ةيضيا العقد وفقاا  المخيلس بإدارة العقد بعد ةطابقتها لمو ا 

 .لتاوط العقد وبعد تقدت  المتعهد التأةيظات وال مانات المطليبس
 

 .تويظ تأةيظات دخيل العطاا لدى القس  المختن في الجهس المتتاتس -أ -18المادة

سا  المخاتن فاي الجهاس تويظ باقي التأةيظات وضمانات العطاا لادى الق -ب

 .دارة العقدإالمسلولس عن 
 

  حيس التأةيظات او الجهس المسلولس عن إدارة العقد تتابإل الجهس المتتاتس  -19المادة

وال مانات للعطااات وتج  عليها طل  تمدتد ةدة   حيس تلك التأةيظات 

( 10لااى أن تمااين الطلاا  قباال )وال اامانات إذا اقت اا  ال اااورة ذلااك ع

لليتاة التي تااهاا  على ااقل ةن تارتخ انتهاا ةدة الساتانعمل تام أعتاة 

 .ةظاسبس

تعتبا تقدت  عال المظاقن ةيافقس ةظه على أن إ دار  تاب القبايل او  -أ -20المادة

أةا التااا بعد تبلاه تتمل ةإل عال المظاقن المقبيل ووثا   التااا 

عقدا ةلمةاا ةاال  تاظن فاي قااار اإلحالاس أو أواةاا التاااا علاى خا د 

 .ذلك
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الليا م الميردة  سليمس وخاليس ةن أ  عيايب  تتعهد المظاقن ان تمين -ب

نتاجهاااض علااى أن تمااين سااظس إةصااظعيس وةاان طاااا  حاادت  ولاا  تتيقاار 

 .الصظإل  ما هي ةوددة في وثا   التااا
 

 ااذا ت مظ  وثا   التاااا أن اللايا م أو اا ااال المطليباس تتطلا  تيرتاد -21المادة

  -:ه ةا تليض فعلى المظاقن ان تودد في عاضوتتاي  اوتا يب

 .ةدة التيرتد -أ

 .وليةدة التا ي  واالست م اا  -ب

 .ةدة التتايل التجاتبي  -ج 

 .ةدة االست م الظها ي  -د 
 

و التااوط الخا اس  اذا وجد تعارل في وثا   التااا بين التاوط العاةس -22المادة

 .التاوط الخا سفي فيلخذ بما ورد 
 ج

توااتيظ الجهااس المتااتاتس بصااظدو  لااه ث ثااس أقيااال توااتيظ ر ااي  اللجظااس  -أ -23المااادة

بميتاا واحد ةظهاض وتوتيظ أةين سا اللجظس بميتاا القيل الثانيض وتوتيظ 

احد اع اا اللجظاس اخخااتن بميتااا القيال الثالا  وتقايم المظاقصاين او 

 .العاول اليرقيس في الصظدو  بإتدااةظدوبه  

تجي  للمظاقصين ساو  عاوضاه  او تعادتلها بميجا  طلباات خطياس  -ب

لتقادت  العااول وال ةيقعس تيدا في الصظدو  قبل انتهااا آخاا ةيعاد 

تجااي  اسااتاجاا العااال بعااد الطلاا  الخطااي فااي هااذا الوالااس اال فااي 

 .جلسس فت  العاول

اإللمتاوناي لمتاونياا ةان خا ل نياام التاااا إفي حال تقدت  العااول  -ج 

لمتاونياا قبال آخاا ةيعاد إلااا عاضه او التعادتل علياه إو  للمظاقن ت

لتقادت  العااول ةاإل ةااعااة التقياد بأحماام الظياام والتعليماات الصااادرة 

 .بميجبه

جاااااا أ  تعااادت ت علاااى العااااول بعاااد التاااارتخ ال تقبااال ساااو  او إ -د

 والميعد المودد  آخا ةيعد لتقدت  العاول.
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 -:إجاااات فت  الصظدو  وإغ قه حس  اختي تمين -أ - 24المادة

تخصاان  ااظدو  خاااص إلتااداا العاااول فااي الممااان الااذ  تعيظااه  -1

 .ر ي  اللجظس

تعاااد أةاااين ساااا اللجظاااس  تااايا بأساااماا المظاقصاااين الاااذتن أودعااايا   -2

 .عاوضه  بالصظدو 

إذا  ان  ةاليات العاول ذات حج   بيا بوي  تتعذر وضعها في   -3

هذا الوالس إلى أةين سا اللجظاس الاذ  تتعاين الصظدو  فتسل  في ةثل 

بهاا وتساليمه الاى  فاي ةماان آةان وإعاداد وتظياي   تار عليه حييها

 .اللجظس  في تيم  فت  العاول

تيت  الصظدو  بو ير الظصاب القانيني للجظس التااا والمظاقصين   -4

عا ن التاارتخ والسااعس المواددتن فاي اإل الااغبين في الو اير فاي

 انتهااااا او وثيقس التاااض والتي تج  ان تمين فاير عن دعية العط

 ةظااي الميعااد الظهااا ي لتقاادت  العاااولض ةااإل إةمانيااس وجاايد فا اال 

جاا ياس واذا لا  تاتممن اللجظاس ةان فات  إقصيا اذا لمم ااةا اسباب 

الصظدو  ا  ساب  فاي الميعاد المواددض فلهاا أن تلجلاه الاى ةيعاد 

ةو اا جلساس فات  العااول آخا وتتيج  عليها أن تدون ذلك فاي 

لمتاونيااس وعلااى اات التااااا وتظتااا علااى البيابااس اإلوسااجل إجاااا

  .الميقإل اإللمتاوني للجهس المتتاتس

تعلن لجظس التااا عن اس  المظاقن و  حيس العال وةبلغ تأةين  -5

دخاايل العطاااا و اا حيتهض والسااعا اإلجمااالي لماال عااالض ةااإل أ  

تاى ر اي  لجظاس التاااا  ىتخيي ات أو بدا لض وأ  ةعليةات أخا

 .ع ن عظهاضاورة اإل

حسا  اا ايل ةان اع ااا  اةيقعا اةاين ساا اللجظاس ةو ااأتاظي   -6

ةين لجظااس التاااااض وتت اامن المو ااا أسااماا المظاقصااين وقيمااس تااأ

جمالي لمل عال والتخيي اات أو دخيل العطاا ونيعه والسعا اإل
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التااااا البادا ل ان وجادت وأ  ةعليةااات اخااى تااهاا ر ااي  لجظاس 

  . ضاورتس

  .تيقإل أع اا لجظس التااا الواضاون على العاول التي ت  فتوها -7

في حال ا تاط  وثا   التاااا تقادت  العاال فاي ةالياين ةظيصالين  -ب

 -:فظي وةالي تت  فتوهما حس  االجاااات التاليس

فاات  العاااول اليظيااس أوال  وإعاا ن أسااماا المظاقصااين المتااار ين  -1

س ةالقاس فاي  اظدو  العطاااات بعاد التيقياإل وحيظ العااول الماليا

 . عليها ةن قبل لجظس التااا

 ج التقياااي  اليظاااي علاااى البياباااس إجاااااا التقياااي  اليظاااي وإعااا ن نتاااا -2

  .ةين العامخاى توددها ااألمتاونيس او بأ  وسيلس اإل

تودد ةيعد فت  العاول الماليس بعد اساتممال اجااااات الظياا فاي  -3

  .الظيام  أحمام االعتااضات والتماوى وف

فت  العاول الماليس للمظاقصاين الاذتن تا  تاأهيله  فظياا وفقاا لظتاا ج   -4

  .ةالقسأ وابها  ىالتقيي  اليظي وإعادة العاول الماليس ااخاى ال

لمال لجظاس ةان أو اثظاين تجي  للمدتا العام تعيين ةسااعد أةاين ساا  -1 -ج

عدة في اعمال اللجظس وتقيم ةقام لجان التااا الما متس تتيلى المسا

 .ةين السا في حال غيابهأ

ةااين السااا الممافااأة المظصاايص أللماادتا العااام ان تصاااد لمساااعد -2

( ةاان 5( ةاان الملواا  رقاا  )2عليهااا فااي اليقاااة )ج( ةاان المااادة )

 .الظيام
 

ال تظيااا فااي أ  عااال لاا  تاايدا فااي  ااظدو  العطااااات قباال نهاتااس آخااا  -25المااادة

العاااول وتعاااد الااى ةصاادرا ةالقااا وفااي حالااس عاادم  تابااس ةيعااد لتقاادت  

عظيان المظاقن او المعليةات المافيس الياضوس عن العطاا فاي العااول 

 . اليرقيس فيو  للجظس التااا فتوه لمعافس ةوتيتاته
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عظد الميعد الظها ي ليت  العااول وقبال فتوهااض إذا تباين للجظاس أن عادد  -أ -26المادة

ةماا  ال عن ث ثس عاول فللجظس التااا أن تقار أتاالعاول المقدةس تق

 -:تلي

 .تمدتد ةيعد تقدت  العاول -1

عااادة الطاااا و تعاااد العاااول فااي هااذا الوالااس ةالقااس الااى ةقاادةيها إ  -2

 .ةقابل تيقيإل المظاقن او ةن تمثله

توا  للجظاس التاااا  على الاغ  ةما ورد في اليقاة )أ( ةن هاذا الماادة -ب 

عااادة طااا العطاااا ان تقاايم إتظعا  بعاادم الجادوى ةاان التمدتاد او اذا اق

جااااا الدراسااس إاو العاااول الااياردة الااى الصااظدو  وبياات  العااال 

 .حالس وفقا احمام الظيام والتعليمات الصادرة بمقت ااواإل
 

تاات  اعتبااار العااال ةسااتجيبا جيهاتااا للمتطلبااات الااياردة فااي وثااا    -أ- 27المااادة 

فاااا  العااااال بتاااامل تااااام ةااااإل التاااااوط والمتطلبااااات التااااااا اذا تيا

 .المظصيص عليها في اليثا   والمعاتيا والميا يات اليظيس
 

جيهاتا  إذا  ان توتي  على أو ةظوافا تعتبا العال غيا ةستجي   -ب

أ  انواافااات أساساايس عاان التااااوط والمعاااتيا الااياردة فااي وثاااا   

وثااا   التااااا أو  مخاليااس التاااوط والمعاااتيا الموااددة فااي التااااا 

تتتمل على أ  توييات  عدم القبيل لبعا ةتطلباات وثاا   التاااا 

أو قيااام المظاااقن بيضااإل بعااا التاااوط التااي توااد ةاان قباايل  اال 

ةتطلبات المظاقصس أو عدم تقدت  بعاا أو  ال المعليةاات أو اليثاا   

المطليبااس وةظهااا  اااوط ااهليااس وةعاااتيا المااله ت اليظيااس والماليااس 

 -أو اذا توقق  أ  ةن الوالتين التاليتين: في وثا   التاااالياردة 
 

عدم تيقيإل العال ةن قبال المظااقن أو ةمثلاس الميايل بميجا   -1

 .تييتا رسمي

ةتار س المظاقن في أ ثا ةن عاال واحاد إةاا ةظياادا أو طافاا  -2

 .في ا ت د
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اذا وجدت لجظس التااا بعد تقيي  وةقارنس العاول انها توتي  على  -ج

ظياس افات غياا جيهاتاس فلهاا ان تطلا  تصاويوها خا ل ةادة  ةانوا

ممن اعتبارهااا ةسااتجيبس  جيهاتااا  فاايتوااددها واذا اسااتجاب المظاااقن 

وفااي حااال لاا  تقاا  المظاااقن بتصاايتبها خاا ل الماادة المااذ يرة تعتبااا 

 . عاضه ةافيضا  

  -:االنواافات غيا الجيهاتس هي التي  -د 

و ااااوط وةتطلباااات التقياااي  ال تاياااا أو تخاااالر أسااا  وةعااااتيا  -1

 .المظصيص عليها في وثا   التااا

 .ال تلثا على الظطا  أو الجيدة أو ااداا المودد في وثا   التااا -2

توااد ةاان  المتااتاتس أو ال تاالثا علااى حقااي  الجهااس المسااتييدة او -3

 .العقدالتماةات المظاقن بميج  

ةيا ال تلثا علاى اليضاإل التظافساي للمظاقصاين اخخااتن الاذتن قاد  -4

 .عاوضا  ةستجيبس  جيهاتا  
 

إذا  ان العاال تت امن انواافاات غياا جيهاتاس لهاا تاأثيا ةاالي  - ه  

على تمليس العطاا أو على إنصاد المظاقصين اخخااتنض فيات  تقياي  

خاذ بعاين االعتباار ساعا اتس ةالياض وااهذا االنواافات غيا الجيه

التقياااي  ضاااافس قيماااس تلاااك االنواافاااات اغااااال إالعاااال بعاااد 

 .والمقارنس فقا
 ج

ةإل ةااعااة ةاا ورد فاي الظياام عظاد تقياي  العااول تلخاذ باالعال الاذ    -28المادة

والخادةات  ت من تيافا قطإل الايار والصيانس وتملياس دورة حيااة اللايا م

لااى ع وةاادى انعماسااها علااى الااثمناذا تطلباا  طبيعتهااا ذلااك  االستتااارتس

 . خاى تتطلبها وثا   التاااأةير أ  أالمدى المتيسا والبعيد و
 

سااه ةعياار الساعا ألتاااا أن إحالاس العطااا ساتت  علاى إذا نصا  وثاا   ا -29المادة

واستيياا المتطلبات الياردة فاي وثاا   التاااا )تقادت  عاال فظاي وةاالي 

 ةعا( فإنه تت  تقيي  العاول وفقا لما تلي : 
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عااااتيا اليظياااس تااادره العااااول ةااان الظاحياااس اليظياااس بويااا  تااادرج الم  -أ

والمتطلبااات الااياردة فااي وثااا   التااااا بجاادول تعااد لهااذا الااتااس وتاات  

 .التوق  ةن استيياا  ل عال للمعاتيا المدرجس في الجدول

سااعار ثاا  الااذ  تليااه حتااى تاات  الدراسااس بااالعال الااذ  قاادم أقاال اا تباادأ -ب

 .دراسس  افس العاول  المقدةس

ااا فاي المتطلبات الياردة في وثا   التفي حال تيافا المعاتيا اليظيس و -ج

 .حالس عليه على أساه اارخن المطاب العال ااقل سعاا  تت  اإل

فااي حااال عاادم اسااتيياا المعاااتيا اليظيااس والمتطلبااات الااياردة فااي وثااا    -د 

تظتقال الدراساس الاى العاال الاذ  تلياه  االتااا في العال ااقال ساعا

متطلبات والمعااتيا اليظياس الستيفي الى ان تصل الي العال المبالسعا 

حالااس عليااه علااى أساااه أرخاان لااياردة فااي وثااا   التااااا و تاات  اإلا

المطاااب  علااى أن تبااين اسااباب اسااتبعاد العاااول ااقاال سااعاا بتاامل 

  .واض 

فااي حااال عاادم تاايفا المعاااتيا اليظيااس والمتطلبااات الااياردة فااي وثااا    -ه اا  

إحالاس العطااا علاى العاال التااا في  افس العاول المقدةس تجي  

ساعار لمساتييدة وتتايافا فياه الجايدة وااالذ  تلبي احتياجاات الجهاس ا

 .نس  العاولأساه أحالس على المظاسبس وتت  اإل

ضافات او قطإل غيار غيا إ  أبعين االعتبار عظد التقيي  قيمس ال تلخذ  -و

تقاار عاد ان ةطليب تسعياها في وثا   التااا وتو  للجظاس التاااا ب

ضاافات وقطاإل الاياار المقدةاس واحتسااب قيمتهاا اإلحالس  قبيل هاذا اإل

 .في العال اليا م بالعطاا
 

تاات  تقيااي  العاااول وفقااا للمعاااتيا وااو ان الظساابيس الموااددة فااي وثااا    -أ -30المادة

 -العال اليا م بإحدى الطا  التاليس : اختيارالتااا على أن تت  

جايدة والملياس فاي تاتيا  االستتاارتينض وبعاد على أسااه ال االختيار -1

ةن تقياي  العااول اليظياسض تات  فات  العااول المالياس لجمياإل  االنتهاا

االستتارتين الذتن حقق  عاوضه  اليظيس الود اادناى ةان الادرجات 
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اليظياااس المطليباااس  ماااا هاااي ةوااادد فاااي وثاااا   التااااااض وتااات  دعاااية 

تات  اختياار و المالياس في ح ير فت  العاول الااغبين االستتارتين

االستتااارتين علااى أساااه تقيااي  ةظيصاال للعاااول اليظيااس والماليااسض 

 وتاتيبه  حس  نتا ج المعادلس الموددة ةسبقا في وثا   التااا.

االختيار على أساه الجيدة وذلك عظدةا تمين الخدةات ذات طبيعاس   -2

ةتخصصااس او ال تمماان ةقارنااس أسااعارها علااى أن تاات  تقيااي  العااال 

 المالي الذ  حق  عاضه اليظي أعلى ةاتبس.

االختيااار علااى أساااه أف اال عااال فظااي علااى أن تمااين عاضااه   -3

 المالي ضمن المخصصات الماليس الموددة. 

على اساه العال المالي ااقل تمليس والاذ  حقا  عاضاه  االختيار -4

 اليظي درجس فظيس ناجوس.
 

في  ل الواالت الياردة في اليقاة )أ( ةن هذا المادة تت  اإلحالس علاى  -ب 

 حا م الماتبس ااولى.

حالاس تات  علاى المظااقن الاذ  طلا  تقادت  عااول ةالياس فقاا فاإن اإلعظاد  -31المادة

المظصيص عليه في وثا   التااا بماا فيهاا )االقال حق  المعيار السعا  

 او المعادلس اليسطيس او المعادلس التيفيقيس(.

عظد طل  تقدت  عال فظي وعاال ةاالي فاي ةالياين ةظيصالين فيجا   -أ -32المادة

ةااا علااى أساااه إ أن تواادد وثااا   التااااا طاتقااس تقيااي  العاااول اليظيااس

أو علاى أسااه  ةلهلاس فظياا(أو عادم اجتياا  )غياا  (ااجتيا  )ةلهلاس فظيا

تودتد ع ةات للمعاتيا الياردة فاي وثاا   التاااا وتودتاد ع ةاس الواد 

 اادنى للظجاا.

ن تقياي  العااول اليظياس تات  علاى أفي حال ت  الظن في وثا   التااا  -ب

لبااات التقيااي  اليظااي تاات  إجااااا علااى اساااه اجتيااا  أو عاادم اجتيااا  ةتط

 -تي :اخ
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ة اليظياااس وتودتاااد العااااول التاااي اعتباااات ةجتاااا تقياااي  العااااول  -1

 ( أو غيا المجتا ة )غيا ةلهلس فظيا (.ا)ةلهلس فظي

عاوضه  اليظيس تت  فت  العاول الماليس للمظاقصين التي اعتبات    -2

 غيااا المجتااا ةعااادة العاااول الماليااس إ( وتاات  اةجتااا ة )ةلهلااس فظياا

   العااول المالياس)غيا ةلهلس فظيا ( للمظاقصين ةالقس بعد جلسس فت

 او حسبما تاد في وثا   التااا.

ثااا   وفااي تاات  تقيااي  العاااول الماليااس حساا  اإلجاااااات الااياردة  -3

حالس على العال الذ  حق  المعيار التااا واستممال إجاااات اإل

السااعا  المظصاايص عليااه فااي وثااا   التااااا بمااا فيهااا )االقاال او 

 (. يسس اليسطيس أو المعادلس التيفيقالمعادل

أن تقياي  العااول اليظياس تات  علاى في حال ت  الظن في وثا   التاااا  -ج

ساه ةظ  ع ةات للمعااتيا اليظياس و اجتياا  ع ةاس الواد االدناى ألى ع

 -تي :دة في وثا   التااا تت  إجااا اخللظجاا المود

تقيي  العاول اليظيس وةاظ  ع ةاات لمافاس المعااتيا اليظياس الاياردة  -1

  التااا ولمافس العاول اليظيس المقدةس وتودتد العااول في وثا 

التي حقق  أو اجتا ت ع ةس الود االدنى للظجاا واعتبات ةلهلس 

 فظيا .

اجتااا ت عاوضااه   الااذتنتاات  فاات  العاااول الماليااس للمظاقصااين   -2

عادة العااول إ( وتت  اس الود االدنى للظجاا )ةلهلس فظياليظيس ع ة

لظجاااا الاا  تجتااا وا الوااد االدنااى لع ةااس  الااذتنالماليااس للمظاقصااين 

أو حساابما تاااد فااي وثااا    ةالقااس بعااد جلسااس فاات  العاااول الماليااس

 التااا.

ثااا   تاات  تقيااي  العاااول الماليااس حساا  اإلجاااااات الااياردة فااي و  -3

حالس استظادا  إلى ااس  الياردة فاي التااا واستممال إجاااات اإل

  العااال الااذ  حااا  علااى حوثااا   التااااا علااى المظاااقن  ااا

 -جاااات التاليس :لى وفقا للمعادلس الي نيس وفي اإلعالتاتي  اا
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تودتااد ااو ان الظساابيس للعاااول اليظيااس والعاااول الماليااس فااي  -أ

 وثيقس التااا.

تاات  ةااظ  العااال اليظااي درجااس تقيااي  فظااي تتظاساا  طادتااا ةااإل   -ب

اليظيس الممظيحاس الاى ت الع ةس اليظيس المستوقس نسبس الى الع ةا

( للعاال 100خاى بوي  تت  ةاظ  درجاس تقياي  )العاول اا

 على .ذ  الع ةس اليظيس اا

مسايا  ةاإل تت  ةظ  العال المالي درجاس تقياي  ةالياس تتظاسا  ع -ج 

رجااس تقيااي  خاااى بوياا  تاات  ةااظ  دقيمااس العاااول الماليااس اا

او  قاالض وبيجااه عااام تظباااي أال تتجاا( للعااال المااالي اا100)

الاااي ن الظسااابي المعطاااى لمعااااتيا التقياااي  الساااعاتس )المالياااس( 

(50 .)% 

احتساب الي ن اإلجمالي ) الي ن اليظي + الاي ن الماالي ( لمال  -د

 عال ةن العاول

الظيام وهذا التعليماات علاى لجظاس التاااا اساتبعاد في ةإل ةااعاة ةا ورد   -33المادة

 -عال المظاقن في ا  ةن الواالت التاليس :

جيهاتا  للمتطلبات الاياردة فاي وثاا    اذا اعتبا العال غيا ةستجي -أ

 التااا.

 لعقيبس الواةان في حيظه. ااذا  ان المظاقن خاضع -ب

اذا قدم المظاقن وثا   او ةعليةات غيا  اويوس لااتاات المتاار س  -ج 

 في العطاا.

نااه أب مثياال ةلسسااس او  ااا س او االدعااااإذا انتواال المظاااقن  اايس ت -د 

ردنيس أسياا  ان تمثيله لملسسس او  ا س و يلها او اخيى انه و يلها 

 جظبيس .أاو 

إذا  در بو  المظاقن حم  ق ا ي بجاتمس لها طاابإل اقتصااد  او  -ه  

 لها ع قس بالمتتاتات الوميةيس .
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في حال عدم تيقيإل المظاقن على العال المقدم ةظه حس  اا يل  -و 

افس أو تعاادتل ضااإد نقاان بااالعال او غماايل او  ااط  او او وجااي

 حالس. بتمل ال تممن ةن اإل

تيا  ةإل ةظاقن آخا تقادم ابظاا على  إذا تبين أن المظاقن قدم عاضا - 

 لمادة او ا ثا ةن المياد الياردة في هذا العال.

فيماا تخان  هنيساعطاا للإذا تبين أن المظاقن تقدم بأ ثا ةن عال  -ا 

فيمااا تخاان  هانيساامااادة لل اااال والخاادةات اليظيااس و/ أو عطااااات اال

 اا س ةاإل ةظااقن او  اعطااات الليا م سياا  ان ةظيادا أو با ت ف

 آخا.

إذا ت من العاال اليظاي المقادم ةان المظااقن ةعليةاات تتايا الاى  -ط  

ل نص   اوط دعاية العطااا تقادت  عاضاين االعال المالي في ح

 .فظي وةالي في ةاليين ةظيصلين

للجظس التااا الما متس حاةان المظاقن او المقاول او المتعهاد او المايرد  -34 ةالماد

ةان اال اتااك فاي العملياات التااا يس التاي  او ةقدم الخدةاس او االستتار 

الظيااام والتعليمااات  احمااامتقاايم بهااا الجهااات او اليحاادات الوميةيااس وفقااا 

 الصادرة بميجبه.

          تجاا  أن تت اامن قاااار الواةااان الصااادر عاان لجظااس التااااا الما متااس  -35المااادة

  -ةا تلي:

 اس  و عظيان المااد حاةانه. -أ

 اس  و عظيان الجهس او اليحدة التي طلب  الواةان.  -ب

 بيان ةيضيا المخاليس.   -ج

 بيان السظد القانيني لقاار الواةان. -د

 بيان أسباب الواةان . -ه 

 . هوانتهاالواةان ةدة ساتان الواةان ةبيظا تارتخ بدا   -و

 بقاار الواةان. ينالمتميل اال خاص  - 

 جميإل المعليةات الداعمس واادلس واليثا   ذات الصلس. -ا
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  -جاااات الواةان على الظوي التالي :إتت   -36المادة

بمخاطبااس لجظااس التااي تطلاا  الواةااان الوميةيااس تقاايم الجهااس او اليحاادة   -أ

التااااا الما متااس فااي الاادا اة حساا  ةقت ااى الوااال للظيااا فااي تقاتااا 

التوقياا  الااذ  أعدتااه أ  ةاان لجااان التااااا لاادتها لواةااان المظاااقن او 

ةاااان  او ةقاااادم الخدةااااس المقاااااول او المتعهااااد او الماااايرد او االستتااااار 

أ  ةان الوااالت الاياردة فاي الماادة  ليقياالمتار س في عمليات التااا 

 ( ةن الظيام.91)

إجااااا الدراسااس وطلاا   اتظيااا لجظااس التااااا الما متااس بالطلاا  ولهاا -ب

اليثا   المطليبس او تتميل لجظس فظيس ةن الخباااا والمختصاين للتوقا  

   ةن حاالت الواةان.المخاليين ا ةن ةدى ارتماب أ  ةن

للجظااس التااااا الما متااس اذا رأت لااذلك ةقت ااى عقااد جلسااس ل سااتماا  -ج

 ليجس نيا المطليب حاةانه .

اذا قارت لجظس التااا الما متس عدم الواةان تبلغ الجهاس التاي طلبا   -د 

 الواةان بذلك.

ب التااي أدت إلااى سااباااتواادد ةاادة الواةااان بوياا  تتيافاا  وطبيعااس  -هاا  

 .تهاوخطير الواةان دور قاار 

الااى  اذا قااارت لجظااس التااااا الما متااس الواةااان تقاايم بافااإل قاارهااا  -  

 .للمصادقس عليه سياسات التااالجظس 
 

تجا  أن تماين قااار الواةاان ةمتيب اا وال تعتباا نافاذا اال بعاد المصاادقس  -أ-37المادة

 عليه ةن لجظس سياسات التااا .

إنتااا ساجل خااص تسامى ساجل الواةاان سياساات التاااا  وحدةعلى  -ب

درج به أسماا الذتن ت  حاةاانه  وقااارات الواةاان الصاادرة بوقها  ت

سااا لجظااس  ينأةاااليحاادة وتمااين تواا  ا ااااد وتويااظ السااجل لاادى 

 سياسات التااا.

باستماار وتعماي  القا ماس المستخلصاس ةظاه تج  تودت  سجل الواةان  -ج 

والمت اامظس أسااماا المظاقصااين والمتعهاادتن الااذتن تاا  حاةااانه  علااى 
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المتااتاتس وتواادت  القا مااس باسااتماار ونتاااها علااى البيابااس الجهااات 

 اإللمتاونيس.

تجااي  للمظاااقن أو المتعهااد الااذ  تاا  حاةانااه الطعاان فااي قاااار الواةااان  -د

 لجظس ةااجعس  ماوى التااا. ةامأ

لااااا الواةااان تبلااغ قاارهااا س ةااجعااس  ااماو  التااااا إاذا قااارت لجظاا -هاا 

للجظااس سياسااات التااااا وتتااط  الواةااان ةاان السااجل المتااار اليااه فااي 

 اليقاة )ب( ةن هذا المادة. 

 -: ةا تلي  وفير المصادقس عليه قاار الواةان تتات  على -أ -38المادة

عملياات التاااا التاي حيا ةتاار س المتخاذ بوقاس قااار الواةاان فاي  -1

واالةتظااا عان بيعاه وثاا    تعلن عظها الجهات أو اليحدات الوميةياس 

 .التااا 

ووقر دراسس العاول المقدةاس ةان  حيا استممال إجاااات التااا  -2

ةااإل المتخااذ بوقهاا  قاااار  التعاقااد بااإجااااتوقاار الساايا  وأ المواااوم 

 الواةان.

ال تُعتبا قاار الواةاانض فاي حاد ذاتاهض ةالثاا  علاى عقايد المتاتاتات  -ب 

الظافذة التي تمين المتعهاد الميقاإل علياه قااار الواةاان طاف اا فيهاا ةاإل 

الجهاااس  ةااعااااة أن قااااار الواةاااان ال تمظاااإل الجهاااس المتاااتاتس و/ أو

تصويويس لتلك العقيد فيما تخاذ االجاااات الاالمخيلس بإدارة العقد ةن 

 سباب التي أدت الى الواةان .تخن اا
 

 الما متااس تجااي  أن تت اامن قاااار الواةااان الصااادر عاان لجظااس التااااا -39المااادة

التاااااا للمصاااادقس علياااس تي ااايس بتعليااا   اتوالمافااايا إلاااى لجظاااس سياسااا

ةتااار س المظاااقن فااي عمليااات التااااا الجارتااس الااى حااين المصااادقس علااى 

 قاار الواةان.
 ج
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ساااعار المعاوضاااس عليهاااا ةاتيعاااس او ان تباااين للجظاااس التاااااا أن اااذا  -40الماااادة

العااااول المقدةاااس ةخالياااس للتااااوط والميا ااايات وال تياااي باااالاال 

المطليب فللجظس دراسس ااسابابض وةااجعاس الميا ايات ووثاا   التاااا 

 الظيام والتعليمات الصادرة بميجبه. احمامواتخاذ القاار المظاس  وفقا 

 

تتاايلى الجهااس المتااتاتس أو لجظااس التااااا حساا  ةقت ااى الوااال  ااياغس  -أ -41المااادة

قاارات التااا على ان تتيلى الجهس المتاتاتس ةتابعاس المصاادقس عليهاا 

 حس  اا يل.

نسخ أ اليس ث ث ( 3تتيلى الجهس االمسلولس عن إدارة العقد  ياغس ) -ب

وتيقااإل عاان العقاايد وحساا  نماايذج االتياقيااس الاايارد فااي وثااا   التااااا 

عليهااا الطافااان المتعاقاادان وتااي ا نسااخ ةاان العقاايد والقاااارات علااى 

 الجهات المعظيس للعمل على تظييذها.
 جج

تودد في وثيقس التااا نميذج تاةين حسن التظييذ الاذ  تجا  ان تت امن  -أ -42المادة

 اس  المستييد.

علااى الجهااس المساالولس عاان إدارة العقااد ةخاطبااس المظاااقن الموااال عليااه  -ب

الظها يااس لاادفإل الاساايم المقااارة وتقاادت  تااأةين  باإلحالااس ا ااعاراالعطاااا 

حسن التظييذ اذا نص  وثاا   التاااا علاى وجايب تقدتماه وتيقياإل العقاد 

 .الذ  تاسل اليه غالتبليخ ل المدة الموددة في  تاب 
 ج

عان  تقاتاابتقادت  الجهس  المتاتاتس  التظييميس  المختصس في اليحدةلتمم ت – 43المادة 

نتاطات التااا وسج ت إجااااته لدتها إلى لجظس سياساات التاااا عظاد 

 طلبه.

علاى ةا التاااا  ةان قبال المتعهاد اعتاافاا  ةظاه بأناه ةطلاإل أتعتبا تيقيإل  -أ -44المادة

نه ةلتمم أةا التااا و ل ةا تتعل  بهما وأ افس ةوتيتات قاار اإلحالس و

 التماةا تاةا بموتيتاتهما وة مينهما.
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تعتبااا التاااوط والميا اايات الااياردة فااي وثااا   التااااا والعااال  -ب 

د اال اذا و ت  االلتمام المقدةين ةن المظاقن جاماا ال تتجامأ ةان العقا

 حالس.قاار اإلفي ورد خ د ذلك 
 

توصل ااةيال المستوقس على المظاقصين او المتعهادتن بميجا  الظياام أو  -45المادة

ااةيال المستوقس له  لدى الجهات  أو اليحدات بميج  هذا التعليمات ةن 

 الوميةيس  أو ةن  ياالته  لدتها  أو بميج  قانين توصيل ااةيال العاةس.
 

ساتس ا اها  انق اااتتلر العاول غيا اليا مة على أن تت  االت د بعد  -أ -46المادة

او بعد ةاور تلك المدة علاى إلاااا العطااا او  حالس الظها يسةن تارتخ اإل

 .إعادة طاحه

مسااب  او رسااا ل التعبيااا عاان االهتمااام بعااد التأهياال العاااول  تتلاار -ب

 ةاور ستس ا ها ةن تارتخ المصادقس على قا مس الملهلين الظها يس.
 

اللجظاس ةو ااا ةاين العاام وتاظي  ر اليثا   ةن قبال لجظاس تتاملها ااتتل -أ -47المادة

 ت فها.إتت من ةيجما عن اليثا   واسباب  بذلك

اليثا   الخا س باأ  عطااا او أ  جاما ةظهاا قبال ات فهاا  عادةإ  تجي -ب

 الى التخن الذ   ان قدةها اذا طل  ذلك.
 

علاى التاأخيا فاي تظيياذ العقاد او  تطب  القياعد العاةس في القاانين المادني -أ -48المادة

 عدم اليفاا به اذا  ان التأخيا او عدم اليفاا بسب  القية القاهاة.

  الااى  ااعار خطااي وفاايرإعلااى المتعهااد تقاادت   د قااية قاااهاةعظااد وجااي -ب

سااباب التااي بااالياود وااإلع ةهااا  المساالولس عاان إدارة العقاادالجهااس 

 تمظإل ةن تظييذ االلتمام أو التأخيا في اليفاا به وتقدت   ل ةا تثب  ذلك. 

فاي القاية القااهاة ةان حيا  المماان  الجهس المسلولس عن إدارة العقدتظيا -ج

 العقد.والمةان وةدى أثاهما على تظييذ 

يااس المقدةااس والماحل  تواادد فااي عقاايد التااااا طاتقااس وتيقياا  الاادفعات -أ -49المااادة

تس دفعات إن وجادت بظااا علاى تقادم سايا العمال واالعماال أوالختاةيس و
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المظجمة أو وفقا لمااحل ااداا الموددة في عقد التااا والتي ت  التوق  

 ةن إنجا ها.

ال تسم  بالدفإل الجم ي الذ  تت  دفعه دورتا دون إنجا  ةاا تعاادل قيماس  -ب

 .في وثا   التاااالود االدنى للدفعس الماحليس المظصيص عليها 
 

 تجي  أن تظن عقيد التااا على الدفعس المقدةس.  -أ -50المادة

تج  أال تتجاو  إجمالي ةبلغ الدفعس المقدةس الظسبس المئيتس الموددة في  -ب 

 وثا   التااا.

بظميااا غيااا  تأةيظاااأ  دفعااس ةقدةااس للمتعهااد ةااا لاا  تقاادم  تقاادت ال تجااي   -ج 

س المقدةاس وفقاا لظمايذج تاأةين الدفعاس ةتاوط تاطاي  اةال قيماس الدفعا

المقدةااس الاايارد فااي وثااا   التاااااض وسااار  الميعاايل حتااى تاات  تساادتد 

وتجي  تخييا قيماس التاأةين  ضقيمس الدفعس المقدةس ةن ةستوقاته اةل 

بأول بالقدر المستاد ةن المتعهد و تت  تيضاي  ذلاك فاي  اهادات  أوال

 الدفإل.

 س  االسليب المودد في وثا   التااا.تج  سداد الدفعس المقدةس ح -د 
 

للجهااس أو لليحاادة الوميةيااس بيااإل اللاايا م الصااالوس واليا  ااس عاان  -1 -أ -51المااادة

الواجس بعد استظياذ جمياإل الطاا  المممظاس ل ساتيادة ةظهاا ةان خا ل 

ةاااماودة باااالياد المختااايم إذا  انااا  قيمتاااه التقدتاتاااس تمتاااد علاااى 

 بالطاتقس التي تااها ةظاسبس.( دتظار وتت  اإلع ن 1000)

تُباااا اللاايا م الصااالوس واليا  ااس عاان الواجااس التااي ال تمتااد قيمتهااا  -2

( دتظار في ةماد علظي بتاط إعطاا اليا اس 1000المقدرة على )

 ا با عدد ةممن ةن المماتدتن.

 المختيم.تُباا الليا م غيا الصالوس بطاتقس المماد العلظي أو بالياد  -ب

تقاادتا ةااين العااام لجظااس ةمينااس ةاان ث ثااس أع اااا ةتخصصااين لتتاامل اا -ج

وعلى هذا اللجظس أن تأخذ بعين االعتبار حالس  ضقيمس الليا م المااد بيعها
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اللاايا م والعمااا المتيقااإل لهااا والعياةاال ااخاااى التااي تاالثا علااى تقيااي  

 السعا.

تجاي   تت  تقدت  المليس التقدتاتس للايا م الماااد بيعهاا فاي مااد ةالا  ال -د

فتوه إال ةن قبل ر ي  لجظس البياإل بو اير أع اا ها بعاد فات  مااود 

 المماد أو بعد إغ   المماد العلظي.

%( ةان قيماس 3ةين دخيل ةاماودة تسااو  )أتج  على المماود تقدت  ت -ه  

 عاضه. 

بالما اس  %( عتااة10إلاى ) تأةيظاهتج  على المماود اليا م  تادة قيماس  -و 

( عمااال ةااان تاااارتخ إ اااعارا 10تاااام )أعتاااا  ةااان قيماااس عاضاااه خااا ل

باإلحالسض وال تجي  اإلفااج عن تااةين الماماودة هاذا إال عظاد دفاإل قيماس 

 بالماةل  اة  تمالير الظقل.  المبيعسالليا م 

ال تجي  اإلفااج عن تاةين المماودة المقدم ةن المماودتن غيا اليا متن  - 

  يا م.وتبلغ المماود ال إال بعد  دور قاار البيإل

أو نقادا  بظمياسأو  يالاس  تت  تقدت  التاةين على  مل  يمات بظميس ةصادقس -ا

 بميج  و يل ةقبيضات.
 ج

إذا اقتظإل ااةين العام بعدم جدوى عال اللايا م غياا الصاالوس للبياإلض أو  -52المادة 

أن نيقات بيعها تتجااو  الاثمن الاذ  تممان الوصايل علياهض فيجاي  لاه أن 

وفقاا احماام الظياام أو إت فهاا أ ايليا ض و اطبها ةان تقار التصااد بهاا 

أنهاا ب عد تقاتاااالقييد بياسطس لجظس ةن ث ثس أع اا تتملها لهذا الااتس ت

عاتظ  الليا م ووجدتها غياا  االوس ل ساتعمال أو البياإل وتاسال نساخس 

 الوميةيس.ةن قاار اإلت د والتط  إلى دا اة المتتاتات 

الصالوس أو  لبيإل الليا مةين العام لجظس ال تقل عن ث ثس أع اا تتمل اا-أ -53المادةج

الماماد والتأةيظاات التأ د ةن س ةس العاول ووثاا    بعد غيا الصالوس

سعار المقدةسض وإب غ المماودتن أو ةمثلايه  الواضااتن عان أساعار واا

 العاول.
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تج  علاى اللجظاس دراساس العااول المقدةاس وتودتاد أف ال العااول  -ب 

التي تيي بتاوط المماد وتبدأ توليل ااسعار باأعلى عاال أساعار ثا  

 التالي حتى الي يل إلى العال الذ  تتياف  ةإل ةتطلبات المماد.

 تقيم اللجظس بعد انتهاا المماد بصياغس قاار البيإل.  -ج 
 

( عتاة أتام عمل ةان تاارتخ 10تصدر قاار البيإل في ةيعد ال تتجاو  ) -أ -54المادة

 المماد.نهاتس 

في حالس عادم تقادت  عااول فاي الماماد بعاد اإلعا ن عظاهض تات  إعاادة  -ب 

إجاااات المماد وإذا ل  تت  تقادت  أ  عااول فاي المااة الثانياس تجاي  

للجهااس الوميةيااس أو اليحاادة الوميةيااس دعااية المتخصصااين فااي ةجااال 

  الليا م المااد بيعها و ةياوضته  وإذا ل  تت  تقدت  سعا ةظاس  فيجاي

 الظيام .التباا بها وف  احمام هذا 
 

تاادفإل المااماود اليااا م قيمااس اللاايا م خاا ل عتاااة أتااام ةاان تااارتخ اساات م  -أ -55المااادة

إ ااعار اإلحالااس وإذا لاا  تقاا  بالاادفإل فيجااي  إنااذارا ب اااورة الاادفإل خاا ل 

أسبياض وإذا لا  تقا  بالادفإل تات  ةصاادرة تأةيظاه وتجاا  ةياوضاات ةاإل 

الااذ  قدةااه  هنيسااالسااعا ن علااى التاايالي ل تيااا  علااى المااماودتن التاااليي

 المماود اليا م ااول وبخ د ذلك تت  إعادة إجاااات المماد.

تاتا  بظقلهاا خا ل خمساس عظد دفإل قيمس الليا م التي تا  بيعهاا تقايم الم -ب

أقصااى ةاان تااارتخ الاادفإل وفااي حااال عاادم قيااام المتااتا   احاادأتااام عماال 

بالظقل خا ل المادة الماذ يرة تات  ةصاادرة قيماس التاأةين وتوصايل  لياس 

 التخمتن والوااسس التي تقدرها لجظس البيإل.

( تيةااأ تعتبااا المتااتا  ةتظااا ال 30فااي حااال عاادم نقاال اللاايا م خاا ل ) -ج 

 س ذات الع قس.عظها حمما للجهس الوميةيس أو اليحدة الوميةي

الجهااس الوميةيااس أو اليحاادة الوميةيااس غيااا ةساالولس عاان أ  خسااارة أو  -د 

 .تلر تودث لليا م بعد بيعها
 



27 
 

تااات  إجااااااات ت ااامين بعاااا الخااادةات أو تأجياهاااا  خدةاااس البيفياااه أو  -56الماااادة

التصيتا والتوميل والتظمتل وغياها وفا  أحماام الظياام والتعليماات علاى 

ساعار ثا  الاذ  بدراساس العاال الاذ  تقادم باأعلى ااااا أن تبدأ لجظس التا

 نحالس.ل  تتيافا فيه المتطلبات ال  ةس تليه الى ان تصل الى العال الذ

السااتممال أ  ةاان االلمتاونااي للجظااس التااااا اسااتخدام المااماد العمسااي  -أ -57المااادة

 طا  التااا الياردة في الظيام. 

عبا اليسا ل اإللمتاونياس ووفقاا متاوني االلتت  استخدام المماد العمسي  -ب

 للتاوط التاليس: 

أن تمين الليا م أو الخدةات او اال اال ذات ةيا يات فظيس ةيصالس  -1

 وواضوس.

أن تت اااامن وثااااا   التااااااا السااااماا باسااااتخدام المااااماد العمسااااي   -2

 االلمتاوناااي اإللمتاوناااي علاااى أن تت ااامن دعاااية الماااماد العمساااي

 اعها.االجاااات الياج  اتب

استخدام نيام إلمتاوني ةتماةل ةتيافا  ةاإل ةعااتيا ااةان والوماتاس   -3

ل مان س ةس إجاااات التعاقد واثباات هيتاس المظاقصاين ةاإل ضامان 

 أقصى درجات التيافيس والمظافسس والمساواة وتمافل الياص.

تموتد المظاقصين الذتن ت  قبايل عاوضاه  بالمعليةاات واإلر اادات  -4

تظتاا علاى الميقاإل االلمتاوناي تار س في المماد العمساي ال  ةس للم

 اإللمتاوني للجهس المتتاتس والبيابس اإللمتاونيس.

عظد إجااا لجظس التااا ةامادأ عمساياض تتعاين عليهاا إعاداد دعاية الماماد  -أ -58المادة

لمتاونيااس والميقااإل س إر ااادتس ونتاااها علااى البيابااس اإلالعمسااي وال واا

 -المتتاتس والتي تت من :لمتاوني للجهس اإل

المعليةات المتعلقس بالدخيل الى الظيام اإللمتاوني الخاص باالمماد  -1

 العمسي والمعدات اإللمتاونيس والباةجيات ال  ةس.
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اجاااااااات  و تااااارتخ ووقاااا  فاااات  المااااماد العمسااااي اإللمتاونااااي  -2

وةتطلبات التسجيل في المماد العمساي ةاإل ةااعااة ةاظ  المظاقصاين 

 المافي للمتار س.اليق  

 ةتطلبات تعاتر المظاقصين عظد افتتاا المماد العمسي. -3

ةعاااتيا تقيااي  العاااول ةيضاايا المااماد العمسااي االلمتاونااي قابلااس  -4

للقيااااه المماااي وتممااان التعبياااا عظهاااا باارقاااام أو الظسااا  المئيتاااس 

 وتقييمها تلقا يا.

لمظصيص عليهاا طاتقس التقيي  التلقا ي ةت مظس الصياس الاتاضيس ا -5

في وثا   التااا و/ أو دعاية المتاار س فاي الماماد العمساي والتاي 

سيت  استخداةها في التاتي  التلقا ي أو إعادة التاتي  خا ل الماماد 

 العمسي اإللمتاوني.

المعليةات التي سيت  إتاحتها للمظاقصين أثظااا تظيياذ الماماد العمساي  -6

قاي لتاتيا  العااول وإعاادة اإللمتاونيض بما في ذلاك اليقا  الوقي

تاتيبها خا ل سايا الماماد العمساي اإللمتاوناي وةتاى ساتمين هاذا 

المعليةات ةتاحس للمظاقصين واللاس التي سيت  استخداةها والتااوط 

 التي سيتممن المظاقصين ةن المتار س بميجبها.

 نتا ج أ  تقيي  أولي للعاول المتار س في المماد العمسي. -7

الجهااس المتااتاتس علااى قااي  العاااول التااي ساايت   أ   اااوط لاادى -8

 تقدتمها.

قيمااس الوااد االدنااى للمظاقصااس بااين عاضااين ةتتاااليين إذا اقت اا    -9

 ال اورة ذلك.

جاااات الياج  اتخاذها فاي حاال عادم التامام المظاقصاين فاي اإل  -10

والاياردة فاي  العمسي أو ةخاليس  اوط المتار س المتار س بالمماد

 و / أو دعية المماد العمسي.وثا   التااا 

 أتس ةعليةات أخاى ذات  لس.  -11
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إذا  ان عدد المظاقصين المسجلين فاي الماماد العمساي اإللمتاوناي غياا  -ب 

 ااادل ل اامان المظافسااس العادلااسض أو عظااد حاادوث عطاال فظااي تاالثا علااى 

إجاااات الممادض أو إذا تبين للجظس أن ااسعار المقدةس غيا ةظاسابس فإناه 

للجظااس التاااااا المختصااس إلااااا الماااماد وتاات  إ ااعار المظاقصاااين  تجااي 

المماد العمسي اإللمتاوني على اليير وتيثيقه في سجل  بإلاااالمسجلين 

إجاااااات التااااا دون أن تتاتاا  علااى ذلااك أ  ةساالوليس قانينيااس علااى 

 الجهس المتتاتس.
 ج

هظاك حاجس للتعاقد على نوي للجظس التااا إباام اتياقيات إطارتس اذا  ان  -أ -59المادة

ةتمار للوصيل على الليا م أو الخادةاتض او اال ااال البسايطس والتاي 

 قد تطاأ ةن وق  خخا في المستقبل.

للجظس التااا استخدام االتيا  اإلطار  الستممال أ  ةن طا  التااا  -ب

 الياردة في هذا الظيام.

تجي  للجظس التااا إباام اتياقيس إطارتس ةيتيحاس أو ةالقاس ةاإل ةااعااة  -ج 

  -التالي :

في حالس وجيد اتيا  إطار  ةال ض ال تممن ا  ةقااول او ةايرد  -1

او ةقدم خدةس او استتار  ل  تمن في وق  إنتاا االتياقيس طافا فياه 

 االن مام إلى االتياقيس الحقا .

س إطارتس ةيتيحسض تجاي  ا  ةقااول او ةايرد في حالس وجيد اتياقي -2

او ةقاادم خدةااس او استتااار  التقاادم بطلاا  ل ن اامام إلااى االتياقيااس 

 خ ل اليتاة الموددة في وثا   التااا.

 طارتس ةا تلي:  وثا   التااا و/ أو االتياقيس اإلتت من  -د 

 طااد االتياقيس.أ -1

 ةدة االتياقيس.  -2

 تياقيس.ااسعار خ ل ةدة اال  -3

المميس التقدتاتس لليا م والخدةات واا اال المطليبس في حاال تعاذر   -4

 تودتد المميات بدقس. 
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تودتااد الجهااس أو الجهااات المسااتييدة التااي تجااي  لهااا إ اادار طلبااات   -5

 طارتس.بظاا على االتياقيس اإل اتيرتد / تظييذ

 خ ل بتاوط االتياقيس.التاوط الجما يس في حالس اإل  -6

أتااس ةعليةااات أخاااى توااددها وثااا   التااااا السااتخداةها فااي االتيااا   -7

 اإلطار .
 

ارتااس علااى عظااد طلاا  المتااار س فااي إجاااااات التااااا إلباااام اتياقيااس إط -أ -60المااادة

ضافس إلى التاوط الياردة فاي وثاا   التاااا تيضاي  إالجهس المتتاتس 

  -ةا تلي:

 افس المعليةات المطليبس لتمماين المظاقصاين ةان فها  طبيعاس االتياا   -1 

 اإلطار  واإلجاااات ذات الصلس.

 تودتد نيا االتيا  اإلطار  ةيتيحا  أو ةالقا . -2 

و ااار اللااايا م أو اا ااااال أو الخااادةات الماااااد  ااااا ها بميجااا   -3 

 االتيا  اإلطار .

واا ااال المطليباس فاي حاال تعاذر المميس التقدتاتس لليا م والخدةات -4 

 تودتد المميات بدقس.

بيان بأنه لي  هظاك ةا تلمم الجهات المستييدة بتقدت  طلباات تيرتاد أو  -5

 تظييذ بعد إباام االتياقيس.

تواادد أحمااام و اااوط االتياقيااس اإلطارتااس فااي وثااا   التااااا بمااا فااي  -ب

  -:ذلك

 نميذج االتياقيس اإلطارتس.  -1

 اوط طل  التيرتد أو التظييذ بميج  االتياقيس اإلطارتس.أحمام و  -2

الطاتقااس أو ااسااالي  التااي ستُسااتخدم إل اادار طلبااات التيرتااد أو  -3

 التظييذ.

فااي حالااس االتيااا  إالطااار  الميتااياض تجاا  أن تااظن  ااااحس بأنااه  -ج

المقااولين وةقاادةي الخادةات تقادت  طلا  المتااار س و تجاي  للمايردتن

يصاابويا أطاافااا فااي االتيااا  اإلطااار  خاا ل اليتاااة للجهااس المتااتاتس ل
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الموااددة فااي وثااا   التااااا وللجهااس المتااتاتس الميافقااس علااى طلااا  

 االن مام.

ي للجهااس المسااتييدة الطلاا  ةاان لجظااس التااااا المتااار س أو الاادخيل فاا -د

 طار  خ ل فتاة ساتان العقد لتصب  طافا فيه.االتيا  اإل

قااد ةااإل الماايردتن أو المقاااولين أو ةقاادةي تقاايم لجظااس التااااا بالتعا -هاا  

تايا الخدةس الذتن تقدةيا الحقا بطل  االن امام ل تياا  اإلطاار  المي

عا م المافايل طلباه باذلك ةاإل بياان إبعد دراسس الطل  علاى أن تات  

 ااسباب.

تقيم الجهس المتتاتس بإعادة نتا الدعية ل ن مام إلى االتياقيس اإلطارتس   -أ-61المادة

تيحاس خاا ل المادد الموااددة فااي وثاا   التااااا وطايال فتاااة ساااتان المي

البيابااااس اإللمتاونيااااس والميقااااإل  االتياقيااااس اإلطارتااااس الميتيحااااسض علااااى

 لمتاوني.اإل

تاحاس الي ايل الماةال للمايردتن و/ أو المقااولين إعلى الجهاس المتاتاتس -ب 

 و/ أو ةقااادةي الخااادةات إلاااى وثاااا   وأحماااام االتياقياااس اإلطارتاااس وأ 

قياسض بماا فاي ذلاك طاتقاس التقادت  ةعليةات أخاى ضاورتس تتعلا  باالتيا

 س  القبيل.أو

قدةااس خاا ل فتاااة ساااتان تقاايم لجظااس التااااا بتقيااي  جميااإل العاااول الم -ج 

طار  الميتيا في غ ين الود ااقصاى لعادد ااتاام المواددة االتيا  اإل

ن بالميافقاس عا م المتقادةيإ   التااااض وعليهاا فاي اقااب فا اس في وثا

 على االن مام إلى االتياقيسض أو الافا ةإل بيان أسباب الافا.
 

لاايا م لباااام االتياقياات اإلطارتاس ةاإل ةتعهااد او ا ثاا ةان ةتعهاد إفاي حالاس  -62الماادة

يرتاد أو التظيياذ حسا  ةاا أو اال اال أو الخادةاتض تماين طلباات الت هانيس

 المظافسس العادلس.وثا   التااا بما توق  ةبدأ في هي ةودد 
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في حالس وجيد اتيا  إطار  تتتاك فياه أ ثاا ةان ةايرد و/أو ةقااول و/أو  -63المادة

ةقدم خدةس واحدض فإن إجاااات طلبات التيرتد أو التظييذ بميج  االتياقياس 

 -اإلطارتس تمين على الظوي المودد في وثا   التااا وتستظد إلى ةا تلي :

يضيعيس التي تاد في االتياقيس المعاتيا الم االختيار المبا ا الذ  تطب  -أ

 طارتس لااتات طلبات التيرتد أو التظييذ.اإل

ةظافسااس بااين المتعهاادتن المتااار ين فااي االتياقيااس اإلطارتااس بوياا  تاات   -ب 

اختيار أحده  وف  المعاتيا الميضيعيس الياردة فاي االتياقياس اإلطارتاس 

 أو وثا   التااا.

و التظييااذ بأسااليب التظاااوب ةااإل وضااإل حااد أقصااى ةااظ  طلبااات التيرتااد أ -ج 

 للطل  لمل ةتعهد.
 

او خطااب أو ةقتااا أناه ةسال  الاى الماسال الياه علاى  تعتبا أ  إ عار -أ -64المادة 

العظاايان المااذ ير وتجاا  اعتبااارا ةساااتلما  فااي تااارتخ تسااليمه حسااا  

 .اال يل

لااتات احتساب المدد المةظياس تات  اعتباار تايم العمال ااول الاذ  تلاي  -ب 

تارتخ است م اإل عار أو الخطاب أو المتاب بانه الييم االول ةان المادة 

 اارة إلى غيا ذلك في التعليماات فاإن  ال وإذا ل  تت  الظن ع ضالمةظيس

 .اتقيتمي اأو أتام تعظي تيةالى تيم 

فاس اليثاا   المتعلقاس بااالعتاال او التاميى الاى تسل  اإل اعارات و ا -ج 

عظيان الجهس المختصس باالظيا فاي االعتااال أو التاميى المباين فاي 

 وثا   التااا.
 

 -تج  أن تت من االعتاال المافيا ةن المظاقن ةا تلي :  -أ -65المادة

 .المعتال عليهتودتد اإلجااا  -1

انيني لهااااذا و اااار طبيعااااس وةبااااارات االعتاااااال والسااااظد القاااا  -2

االعتاال بما فيها احمام الظيام أو التعليمات الصادرة بميجباسض أو 

  اوط وثا   التااا التي تدعي أنه ت  اإلخ ل بها. 

 تودتد اإلجاااات التصويويس المطليبس. -3
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بياااان االسااا  والعظااايان وارقاااام الهااااتر والياااا   وعظااايان الباتاااد   -4

 اإللمتاوني لمقدم االعتاال.

 فاعي. استتار تقبل أ  اعتاال ةقدم ةن ةقاول فاعي أو ال  -ب 

تجاا  ان تاساال  افااس االعتااضااات الااى الجهااس المختصااس فااي الظيااا  -ج 

 باالعتاال وعلى العظيان اليارد في وثا   التااا.

 -تافا االعتاال في الواالت التاليس: - د 

 بعد تيقيإل عقد التااا. -1

 اذا ت  تقدتمه بعد المدة المةظيس الموددة.  -2

لمتطلبااات الااياردة فااي اليقاااة )أ( ةاان هااذا ااذا  ااان غيااا ةسااتيد  -3

 المادة.
 

للجظاااس التاااااا االساااتعانس بخباااااا فظياااين ةتخصصاااين فاااي ةيضااايا  -أ -66الماااادة

 .االعتاال

علااى لجظااس التااااا الاااد علااى االعتاااال بتاامل تيصاايلي حاايل الظقاااط  -ب

 المعتال .المثارة ةن 
 

علااى الجهااس المتااتاتس أو لجظااس التااااا التيقاار عاان اسااتممال إجاااااات  -67المااادة

التااااا وعاان اتخاااذ أ  إجااااا ةاان  ااأنه إنياااذ عقااد التااااا فااي أ  ةاان 

  -الواالت التاليس :

عظااد اإلعاا ن عاان قاااارات نتااا ج  اال ةاان اإلحالااس المبد يااسض التأهياال  -أ

ختصاةض وللمدد المةظيس الموددة في المسب ض التأهيل اليظيض والقا مس الم

 قاار لجظس التااا. 

اااا ضااامن المااادد المةظياااس المواااددة فاااي الظياااام  -ب عظااادةا تتلقاااى اعتااض 

 والتعليمات الصادرة بميجبه والى حين الب  في االعتاال.

عظد تبليغ المعتال قاار لجظس التااا او الجهس المتتاتس ولمدة خمساس  -ج

 .عن قاار رد االعتاالأتام عمل ةن تارتخ اإلع ن 
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ةاان لجظاس ةااجعااس  اماوى التااااا بطلا  إتقاااد  اعظادةا تتلقااى إ اعار  -د

 إجاااات التااا بسب  تقدت   ميى.
 

علااى المظاااقن ااردنااي الااذ  تاغاا  فااي المتااار س فااي العطااااات أن  -أ -68المااادة

 اتمااين ةصااظيا بميجاا  احمااام الظيااام والتعليمااات الصااادرة بميجبااه اذ

   التااا ذلك.تطلب  وثا 

في حال السماا بمتار س المظاقن غياا ااردناي فاي العطاااات تتعاين  -ب

 عليه إثبات االةتثال لجميإل ةتطلبات التأهيل الياردة في وثا   التااا.
 

تجاا  إجااااا التأهياال المسااب  إذا  ااان ةيضاايا العطاااا المااااد تظييااذا  -أ -69المادة

 بياة أو ةعقدة أو  ان ةيضيا تتطل  ةتعهدتن قادرتن على تظييذ عقيد 

العطاااا ذا طبيعااس خا ااس أو ان الجاايدة وااداا لهمااا أهميااس قصاايى فااي 

  .التظييذ

تاساال الجهااس المسااتييدة إلااى الجهااس المتااتاتس طلاا  المبا اااة بااإجاااات  -ب

التأهياال المسااب  علااى أن تافاا  بهااا وثااا   التأهياال المسااب  ةت اامظس ةااا 

 -:تلي

 .التأهيل المسب ةعليةات عن ةيضيا  -1

 .اإلطار المةظي المقدر إلجاااات التااا  -2

 .اإلطار المةظي المقدر لتظييذ العطاا -3

 .ةصدر وتمليس التميتل  -4

 . ةتطلبات و اوط التأهيل المسب    -5

 .نماذج التأهيل المسب   -6

تيا اايل أساا  التقيااي  والمعاااتيا التااي ساايت  بميجبهااا تقيااي  عاااول   -7

 .المسب التأهيل 

ةتطلبااات ااهليااس والتأهياال التااي تجاا  أن تسااتيفيها  اال ع ااي ةاان   -8

اال اات د وأ  ةاان ةتطلبااات ااهليااس والتأهياال التااي تمماان اليفاااا بهااا 

 .بتمل تاا مي بياسطس اال ت د
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المعليةاااات واليثاااا   التاااي تتيجااا  علاااى المتاااارك تقااادتمها ضااامن  -9

 -: ى ةا تليعاضه للتأهيل المسب  على أن تت من  ود أدن

 .اليضإل الملسسي للمتارك -أ

 .إن وجدت اال ت دأو اتياقيس  اال ت درسالس نياتا   -ب

الميادر اإلدارتس واليظيس العاةلس لدته بتمل دا  ض والمايادر اليظياس  -ج 

 .الملهلس المطليب تيفياها لميضيا التأهيل

إلنجااا   المعاادات واخليااات وااجهاامة المتاايفاة لدتااه وال اااورتس -د 

 .العمل المطليب

 .خبااته السابقس في ةجال العمل المطليب -ه   

 .اليضإل المالي للمتارك -و 

 التعاقدتس المستوقس عليه الواليس والمتيقعس تااللتماةاحج   -  

اإلفصاااا عاان الق اااتا المظياايرة أو الميصاايلس لاادى الموااا   أو  -ا 

 .التومي  للعطااات التي نيذها أو التي تو  التظييذ
 

قبال طلا  دعاية التأهيال المساب  أن تعاد  المساتييدةتتيج  على الجهس   -أ -70المادة

وتااظي  وثااا   التأهياال المسااب  المطليبااس حساا  اا اايل اليظيااس ووفاا  

 .التعليماتهذا أحمام الظيام و

تدعي المدتا العام أو االةين العام الااغبين بالمتار س بالتأهيل المسب    -ب

)لتقااادت  طلباااات التأهيااال المساااب  ةت ااامظس عاوضاااه  اليظياااس وذلاااك 

بااالع ن باللااس العابيااس أو اللااس اإلنجليمتاس أو  لتيهمااا ةااة واحاادة أو 

اإلعا ن علاى البياباس ض  ما تج  نتاا في احدى الصور الموليسأ ثا 

االلمتاونيس والميقإل االلمتاوني الخااص بالجهاس المتاتاتس ةاإل ةااعااة 

 .ةتطلبات الجهات المميلس للمتاوا
 

  -: تت من اإلع ن عن دعية التأهيل المسب  ااةير ااساسيس التاليس -أ -71المادة

 رق  العطاا ةيضيا التأهيل المسب  -1

 .اتس واس  الجهس المستييدةاس  وعظيان الجهس المتت  -2
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اساا  العطاااا ةيضاايا التأهياال المسااب  وةيقعااه ةااإل بيااان و اار  -3

 .ةيجم لعظا ا لميضيا العطاا

 .المله ت المطليبس ةن الااغبين بتقدت  طلبات التأهيل المسب   -4

 .الميعد الظها ي للوصيل على وثا   التأهيل المسب    -5

 . ا تاط  جهس التميتل ذلكةصدر وقيمس تميتل العطاا اذا    -6

تااارتخ آخااا ةيعااد تساام  فيااه بإتااداا عاااول التأهياال المسااب    -7

 .وبيان طاتقس وةمان وآخا ةيعد ليت  العاول

 .اإلطار المةظي المقدر إلجاااات التااا  -8

قاار المادتا في الواالت التاي ت اال لتأهيل المسب  ةجانااتي ا وثا    -ب 

ال تتجااو   عادلاس فيواددا بقيماسيياا ثمان لهاا العام أو ااةين العاام اسات

 .( ةا س دتظار100)
 

للجظس التااا المختصس أن تستبعد أ  ةتارك ةن المتاار ين الاذتن تا   -أ -72المادة

تأهيله  المسب  بقاار الح   در عن نيا  اللجظاس وخاضاإل للتصادت  

حس  اا يل إذا ةا تيفات لدتها ةعليةات ةل دة وةيثقاس أو ةان أ  

 - ةصدر تييد بأن المتارك

 .ال تملك القدرة على تظييذ العطاا -1

انااه سااب  وأخاالز بالتماةاتااه التعاقدتااس ا  عطاااا داخاال المملمااس أو   -2

 .خارجها

أنه عمد إلى تقدت  ةعليةات غيا  ويوس عان أوضااعه المالياس أو   -3

 .اليظيس أو اإلدارتس

قد أ ب  ةاتيعا  أو تياي  أن حج  التماةاته التعاقدتس داخل ااردن   -4

 .قدراته الماليس أو اليظيس أو اإلدارتس

أ  سب  جيها  آخا ةما قد تظعم  علاى تظيياذ العطااا ةيضايا   -5

 .التأهيل

ال تجي  بأ  حال ةن ااحيال أن تعتمد قاار التأهيل على ةعاتيا لا   -ب 

 .تدرج في وثا   التأهيل المسب 
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واإلجاااااات والقاااارات المتخااذة ساااتس وتواا  تمااين تقااارتا اللجااان  -ج 

 .طا لس المساالس القانينيس لوين إع ن قا مس الملهلين الظها يس
 

بعااد  اادور قاااار لجظااس  ةساابقا الماالهلينتعلاان الجهااس المتااتاتس قا مااس  -أ -73المادة

التااا وتت  نتا القا مس على البيابس اإللمتاونيس والميقاإل االلمتاوناي 

 .وبأ  طاتقس أخاى تااها ةظاسبس للجهس المتتاتس

توااا  للمتاااارك فاااي التأهيااال المساااب  أن تطلااا  خطياااا  ةااان الجهاااس   -ب

المتتاتس بيان ااسباب التي ت  على أساسها عادم تأهيلاه وعلاى الجهاس 

 .المتتاتس الاد خ ل ث ثس أتام عمل ةن تارتخ است م الطل 

تقادت  اعتااال علاى تو  للمتاار ين فاي إجااااات التأهيال المساب   -ج 

 .( ةن الظيام51قا مس التأهيل المسب  المظتيرة وفق ا إلحمام المادة )

تو  للمتار ين في إجاااات التأهيل المسب  تقدت   اميى علاى قااار  -د 

( ةاااان الظيااااام بخصاااايص 53لجظااااس التااااااا وفقااااا الحمااااام المااااادة )

 .االعتاال المقدم ةظه
 

المالهلين ةسابقا للوصايل علاى وثاا   التاااا  تقيم الجهس المتتاتس بدعية -74المادة

انساواب عادد  للجظاس التاااا فاي حاال ضلااتات المتار س وتقادت  عاوضاه 

ةااظه  ليصااب  عاادده  أقاال ةاان ث ثااس فياات  اختيااار الباادتلين عاان المظسااوبين 

بإعادة إجاااات التأهيل المسب  او حس  ةا تاد في وثا   التأهيل المساب  

 .لتاااأو حس  ةا تقارا لجظس ا
 

أن أساااليب التأهيااال المساااب  هاااذا ال تلااااي  ااا حيات لجظاااس التاااااا  -أ -75الماااادة

المختصااس لطلاا  عاااول فظيااس وةاليااس للعطااااات التااي تاادعى اليهااا 

 .المظاقصين الملهلين بميج  التأهيل المسب 

ةإل ةااعاة أحماام الظياام ولااتاات الوصايل علاى القا ماس المصاااة  -ب 

الهتمااام تطباا  إجاااااات وأحمااام التأهياال فااي رسااا ل التعبيااا عاان ا

المسب  الياردة في هذا التعليمات او حس  ةا تاد في وثا   التعبياا 

 عن االهتمام.
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 -س  أعمال اللجان اليظيس التاليس:أتااعى  -أ -76مادةال

 .واالختصاصأن تمين أع اا هذا اللجان ةن ذو  الخباة  -1

الو اااير بالمياعياااد المقاااارة وتااات  الدراساااس ةااان قبااال اا اااخاص  -2

الممليين بها رسميا  في ةبظى الجهس المتتاتس على أن تساتما باالتياغ 

للدراسس حتى إنجا  العمل وال تسم  بإخااج أتس وثيقاس خاارج الجهاس 

المتااتاتس أو نقاال أتااس ةعليةااس عاان العمليااس التاااا يس اتااس جهااس  اناا  

 .ليس وتو  طا لس المسلو

ال تتارك أع ااا اللجاان اليظياس الاذتن ساب  أن  اار يا فاي  اياغس  -3

التاااوط اليظيااس والميا اايات أو وثااا   التااااا أو التولياال والتقيااي  

 .هاذات التااا سعمليلوإجاااات التااا في لجان االست م 

تيقيااإل إقاااار الويادتااس والساااتس ةاان قباال جميااإل أع اااا اللجظااس اليظيااس  -4

 بالتقيي .وقبل المبا اة 
 

 

 -التاليس:تتيلى اللجان اليظيس المهام  -77المادة 

اليظياااس والتااااوط المتاااار س فاااي تياتاااغ وتااادوتن ةياااادات الميا ااايات  -أ

وثاا   التاااا علاى جاداول المقارناس لتماين المعياار الاذ  في المطليبس 

 على أساسه تت  ةقارنس العاول .

دة فااي  اال والتاااوط الاايارتياتااغ الميا اايات اليظيااس  فااي المتااار س  -ب

 .عال على جداول المقارنس

دراسس وتوليال التااوط والميا ايات المقدةاس ةان المظااقن وةقارنتهاا  -ج

بالميا يات والتاوط الياردة في وثاا   التاااا لمال ةاادة وبياان ةادى 

 .عال للميا يات والتاوط المطليبس ةطابقس  ل

مل ةادة عن المطليب في بيان اإلنواافات الياردة في عال المظاقن ل -د

 .وثا   التااا على جداول المقارنس

دراسس العاول للي ايل إلاى العاال الاذ  سايت  التي ايس باإلحالاس   -ه 

 عليهض وذ ا أسباب تجاو  أ  عالض وذ ا أسباب التي يس باإلحالس .
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التأ د ةن عدد العاول المقدةاس وأساماا ةقادةيها والتأ اد ةان ضامانات  -و

صين المتقدةين لعمليس التااا ةإل ةاا ورد فاي ةو اا فات  الدخيل للمظاق

 العاول.

رفإل التي يات المظاسبس لنحالس ةإل بيان ااسباب وبما تتيا  ةاإل ةعااتيا  - 

 -اإلحالس الياردة في وثا   التااا على أن تت من التقاتا ةا تلي:

ابقس للميا يات والتاوط أسماا المظاقصين المتقدةين بعاول ةط -1

 وثا   التااا ةإل ذ ا ااسعار المقدةس ةظه .في الياردة 

اليس للميا يات والتااوط أسماا المظاقصين المتقدةين بعاول ةخ -2

وثا   التااا وذ اا المخالياات الاياردة فاي عاال  ال في الياردة 

 ةظاقن.

تيقيإل التقاتا اليظي ةن  افاس أع ااا اللجظاس اليظياس ةاإل ذ اا اسا  ع اي  -ا

اليظيااس  واساا  الجهااس التااي تعماال بهااا والتااارتخ وال تجااي  ا  ةاان  اللجظااس

أع اا اللجان اليظياس االةتظااا عان التيقياإل وعلاى المخاالر للجظاس اليظياس 

إبداا أسباب ةخاليته خطياا  علاى التقاتاا وتعام  رأتاه وتي ايته بتقاتاا 

 .ةظيصل ةبيظا أسباب المخاليس وأسباب تي يته المظيادة وةباراتها
 

ةن الظيام اذا ل  تظن وثا   التااا  (89)ةإل ةااعاا ةا ورد في المادة  -أ -78ة الماد

دراة العقد فال غااةاات إ د ذلك فعلى الجهس المسلولس عن على خ

المتعهد عن تظييذ ةا التمم به فاي الميعاد الموادد  تأخااذا  التأخياعلى 

 -في العقد و ما تلي: 

ةن قيمس الليا م عن  ل تايم تاأخيا  باالر( واحد 0.001ةا نسبته )  -1

( 45) -( تايم 1في التسلي  عن الميعد المودد للتسلي  عن اليتاة ةن )

 تيةا . 

ةن قيمس الليا م عن  ل تيم تأخيا  باالر( اثظان 0.002)  ةا نسبته  -2

 - ا( تيةاا46فااي التساالي  عاان الميعااد المواادد لتساالي  عاان اليتاااة ةاان )

 ( تيةا  . 60)
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ةن قيمس الليا م عان  ال تايم تاأخيا  باالر( ث ثس 0.003ةا نسبته ) -3

في التسلي  عن الميعد المودد للتسالي  عان  ال تايم تاأخيا تمتاد علاى 

 تيةا .     ستين( 60)

 وفي جميإل االحيال للجظس التااا الو  بتااا المياد التي تأخا المتعهد -ب

 .سعارنذار وتوميله فاو  ااإفي تيرتدها على حسابه دون ساب  

عظد عدم تودتد ةيعد لتيرتاد الماياد فاي دعاية العطاااض فعلاى المظااقن ان -79المادة 

تبين بالتودتد ةيعد التيرتدض واذا ل  تودد ةيعد التيرتد في الوالتين تعتبا 

يرتاد خا ل اسابيا ةان تاارتخ وتعظاي  لماس حااال ان تات  الت حااالضالتيرتد 

 .ةا التاااأتيقيإل 
 

خااى تممان تقادتمها أتس خدةات أو اسعار التااا المياوضس على االلجظس  -80المادة 

حالاس علياس ضس ةن المظاقن المظاي  اإلالمعاوأو الخدةات وتتعل  بالمادة 

 المستييدة.وبما توق  ةصلوس الجهس 

لجظس التااا الا يسيس في الجهس المسلولس عن إدارة العقد هي اللجظس  تعتبا -81المادة 

ل التي تطاأ بعد تيقيإل العقد المتاار إليهاا فاي الملوا  المختصس في المسا 

 ( ةن الظيامض ةا ل  تاد خ د ذلك. 1رق  )

( ةان الملوا  رقا  7( و)6( و)5) المتار اليه في الماياد تمين الصاد -أ -82المادة 

الواد ااعلاى الجاا م هاي ولي  الماةيا وتمين ( ةن الظيام جيا تا 5)

 .التاا يس العملياتعدد ةهما بلا   هاتا  افه 

  ااا يس ثاا ةان  اظر تا   ااا ا فاي عملياس االست م تت  ال جلسسان -ب

 واحدة أو ا ثا.

تقتصاا الصاااد للجااان االساات م للاايا م التااي تاات   اااا ها ةاان خاا ل  -ج

 .المظاقصس العاةس أو المظاقصس المودودة فقا
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فااااي فاة اعلااااى الجهااااس المسااااتييدة ةااعاااااة  ميااااس ر اااايد المااااياد المتااااي -83المااااادة 

 .طلبات التااا عدادبإالمستيدعات قبل التاوا 

علاى ان ض 2019 جاااات المتتاتات الوميةيس لسظسإتعليمات تظيي  تلاى  -84المادة 

او تسااتما العماال بااأ  قاااارات  اادرت بميجبهااا الااى أن تلاااى أو تعاادل 

 تستبدل غياها بها.

 

 

 

 لجنة سياسات الشراء 


