نظام المشتريات الحكومية رقم 8لسنة 2222

صادر بموجب المادة  ,114المادة  122من الدستور االردني وتعديالته لسنة 1952

المادة 1
يسمى ىذا النظاـ (نظاـ المشتريات الحكومية لسنة  )2222ويعمؿ بو بعد ثالثيف يوما مف تاريخ

نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2
يكوف لمكممات والعبارات التالية حيثما وردت في ىذا النظاـ المعاني المخصصة ليا أدناه ما لـ تدؿ

القرينة عمى غير ذلؾ -:

وزير المالية فيما يتعمؽ بشراء الموازـ والخدمات االستشارية ووزير

الوزير

:

الوزير المختص

 :الياشمي.

األشغاؿ العامة واإلسكاف فيما يتعمؽ بشراء األشغاؿ والخدمات الفنية.
الوزير فيما يخص و ازرتو والدوائر المرتبطة بو ،ولغايات ىذا النظاـ
تشمؿ عبارة (الوزير المختص):

أ .رئيس الوزراء أو مف يفوضو فيما يخص رئاسة الوزراء والييئات
والمؤسسات والدوائر المرتبطة بو.

ب .رئيس مجمس األعياف فيما يخص مجمس األعياف وادارة الخدمات

المشتركة لمجمس األمة.

ج .رئيس مجمس النواب فيما يخص مجمس النواب.

د .رئيس الديواف الممكي الياشمي فيما يخص الديواف الممكي
ىػ .رئيس أي جية حكومية أو وحدة حكومية أو رئيس مجمس إدارتيا

أو رئيس ىيئة مديرييا الذي يمارس صالحيات الوزير بموجب القوانيف

واألنظمة أو أنظمتيا الداخمية.

و .وزير اإلدارة المحمية فيما يخص البمديات ومجالس الخدمات

المشتركة.

ز .رئيس الجامعة الرسمية او اميف عماف الكبرى أو رئيس صندوؽ

استثمار امواؿ الضماف االجتماعي أو رئيس المركز الوطني لألمف

السيبراني.

الجية الحكومية

:

أي و ازرة أو دائرة أو مؤسسة عامة تكوف موازنتيا ضمف الموازنة

العامة لمدولة.

أي ىيئة أو مؤسسة رسمية أو دائرة حكومية مستقمة ماليا وال تكوف

الوحدة الحكومية

:

موازنة أي منيا ضمف الموازنة العامة لمدولة بما في ذلؾ الجامعات
الرسمية والبمديات بما فييا أمانة عماف الكبرى والشركات الممموكة

بالكامؿ لمحكومة.

دائرة العطاءات الحكومية أو دائرة المشتريات الحكومية حسب

الدائرة

:

المدير العاـ

 :مدير عاـ الدائرة.

الجية المشترية

:

الجية المستفيدة

:

األميف العاـ

:

مقتضى الحاؿ.

الدائرة او الجية الحكومية أو الوحدة الحكومية التي تقوـ بالشراء
وفؽ أحكاـ ىذا النظاـ.

الجية الحكومية أو الوحدة الحكومية التي تطمب الشراء وفؽ أحكاـ

ىذا النظاـ.

أميف عاـ أو مدير عاـ أو رئيس الجية الحكومية أو الوحدة الحكومية
او مدير المدينة في امانة عماف الكبرى أو أحد نواب رئيس الجامعة

الرسمية أو أحد مساعديو

أو العميد الذي يسميو رئيس الجامعة ليذه الغاية او مدير المستشفى

الجامعي أو مدير الشركة الممموكة بالكامؿ لمحكومة أو الرئيس

التنفيذي فييا أو الشخص الذي يسميو رئيس صندوؽ استثمار امواؿ
الضماف االجتماعي أو الشخص الذي يسميو رئيس المركز الوطني

لألمف السيبراني ليذه الغاية أومدير مستشفى األمير حمزة.
لجنة الشراء

 :أي مف لجاف الشراء المشكمة بموجب أحكاـ ىذا النظاـ.
المشاريع اإلنشائية بمختمؼ أنواعيا مف بناء او إدامة أو ىدـ أو

األشغاؿ

:

استكشاؼ أو ترميـ أو مقاولة وما تحتاج إليو مف شراء واستئجار ونقؿ
وتزويد وتسميـ المواد والتجييزات والموازـ والمعدات والمركبات واألجيزة
والقطع التبديمية الخاصة بيذه األشغاؿ او الالزمة لدراستيا

وتشغيميا او متابعة تنفيذىا واإلشراؼ عمييا.

الدراسات والتصاميـ اليندسية والفنية لألشغاؿ والمشاريع واإلشراؼ
الخدمات الفنية

:

عمى تنفيذىا وتشغيميا وكؿ ما يمزـ ذلؾ مف أجيزة ومواد ولوازـ

وأعماؿ بما في ذلؾ الفحوص المخبرية والميدانية وأعماؿ المساحة
وأي استشارات فنية أو ىندسية تتعمؽ باألشغاؿ.

األنشطة ذات الطبيعة الفكرية وغير المادية التي ال تؤدي إلى ناتج

الخػدمات االستشارية  :مادي يمكف قياسو وتشمؿ الخدمات التي تقدـ المشورة والتصميـ

واإلشراؼ والتدريب والتدقيؽ وتطوير برامج (الكمبيوتر) وما يماثميا.

األمواؿ المنقولة الالزمة لمجية الحكومية أو الوحدة الحكومية وصيانتيا
والتأميف عمييا بما في ذلؾ األدوية والمستمزمات واالجيزة الطبية

والمواد الخاـ والمنتجات والمعدات واألشياء سواء كانت في حالة

الموازـ

:

وثائؽ الشراء

المناقصيف ،والشروط العامة والخاصة ،والمواصفات
 :والتعميمات الى ُ
والمخططات والنماذج ومعايير التقييـ والتأىيؿ وأسس اإلحالة وأي

صمبة أو سائمة أو غازية والكيرباء وكذلؾ الخدمات المرتبطة بتقديـ
الموازـ والخدمات غير االستشارية التي تخرج عف مفيوـ الخدمات
االستشارية أو الفنية كخدمات التأميف والنقؿ والنظافة والحراسة.

الوثائؽ المتعمقة بعممية الشراء كاممةً وتشمؿ دعوة العممية الشرائية،

وثائؽ أخرى ذات عالقة.

المقاوؿ أو المورد او
مقدـ الخدمة او

:

االستشاري

الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يعرض أشغاال او خدمات فنية

أو لوازـ او خدمات استشارية او غير استشارية حسب مقتضى الحاؿ.
المقاوؿ أو المورد أو مقدـ الخدمة أو االستشاري الذي قدـ او يحتمؿ

المناقص

:

المتعيد

:

المناقصة

:

المناقصة المحمية

 :المناقصة التي يقتصر االشتراؾ فييا عمى المناقصيف األردنييف.

اف يقدـ عرضاً لمدخوؿ في عطاء.
المناقص الذي يتـ التعاقد معو إلنجاز األشغاؿ او تسميـ الموازـ او
تقديـ الخدمات االستشارية أوالفنية.
أسموب لمشراء يتـ مف خاللو اختيار العرض الفائز مف العروض

المقدمة ويشمؿ مفيوـ العطاء أينما ورد عميو النص في ىذا النظاـ.

المناقصة التي يسمح فييا باشتراؾ المناقصيف األردنييف وغير

المناقصة الدولية

:

العقد اإلطاري

 :أو أكثر مف المتعيديف يتـ فيو تحديد الشروط واألحكاـ واجراءات

االردنييف.

اتفاؽ بيف واحدة أو أكثر مف الجيات أو الوحدات الحكومية وبيف واحد

التوريد والتنفيذ بشكؿ موحد وفقا لصيغة العقد.
المناقصة االلكترونية :

المناقصة التي تنفذ بوسائؿ إلكترونية مف خالؿ نظاـ الشراء
االلكتروني.

عقد الشراء

 :العقد المبرـ بيف المتعيد والجية المشترية أو الجية التي تفوضيا .

البوابة االلكترونية

 :الموقع االلكتروني المنشأ وفقا ألحكاـ ىذا النظاـ.

المادة 3
أ .يستثنى مف تطبيؽ أحكاـ ىذا النظاـ- :
 .1مشتريات الجية او الوحدة الحكومية مف الموازـ والخدمات االستشارية واالشغاؿ والخدمات
الفنية المتعمقة باالستثمارات والمنشآت والمشاريع والفرص االستثمارية لغايات االستثمار او

المرابحة او تنمية أمواؿ األوقاؼ وأمواؿ الزكاة عمى اف تطبؽ أحكاـ االستثمار الخاصة بكؿ جية
او وحدة ووفؽ تشريعاتيا النافذة.

 .2المشتريات الواجب توفيرىا لمسوؽ المحمي كالغاز والنفط والقمح وغيرىا مف المواد التي يقرر

مجمس الوزراء وجوب توفيرىا كمخزوف استراتيجي عمى اف تطبؽ احكاـ النظاـ او التعميمات التي

يصدرىا مجمس الوزراء ليذه الغاية.

 .3مشتريات و ازرة األوقاؼ والشؤوف والمقدسات اإلسالمية لغايات الحج والعمرة عمى اف تطبؽ
االحكاـ الخاصة بعقود استئجار مساكف الحجاج والمعتمريف التي تتـ خارج المممكة ليذه الغاية.

 .4مشتريات المؤسسة العامة لمضماف االجتماعي  /صندوؽ استثمار امواؿ الضماف االجتماعي
مف الموازـ والخدمات االستشارية واالشغاؿ والخدمات الفنية المتعمقة باالستثمارات السياحية

والفنادؽ والمنشآت والمشاريع والفرص االستثمارية.

ب .لمجمس الوزراء أف يعيد الى أي جية أو وحدة حكومية تنفيذ أي مف األشغاؿ أو انتاج أي
مف الموازـ أو الخدمات أو تقديميا.

ج .عمى الرغـ مما ورد في ىذا النظاـ يطبؽ ما يمي-:

 .1نظاـ أو شروط أو قواعد أو معايير الشراء الخاصة بأي جية مانحة أو ممولة بموجب
التزامات الحكومة تجاه تمؾ الجيات اذا اشترطت ذلؾ وفي حاؿ وجودىا.

 .2نظاـ أو قواعد الشراء طبقا لمبروتوكوالت واالتفاقيات الدولية المبرمة بيف الحكومة أو اي مف
الجيات المشترية وحكومات أو منظمات دولية أو إقميمية في حاؿ اشترط تطبيقيا.
المادة 4
أ .تمتزـ كؿ جية حكومية ووحدة حكومية بإعداد خطة شراء سنوية تتضمف احتياجاتيا المستقبمية
بيدؼ ترشيد النفقات العامة وضبطيا.

ب .تعد كؿ مف الجية الحكومية والوحدة الحكومية الخطة المنصوص عمييا في الفقرة (أ) مف
ىذه المادة قبؿ شير عمى األقؿ مف نياية السنة المالية بما يتفؽ مع إجراءات إعداد الموازنات

الخاصة بأي منيا .

ج .تنشر الجية الحكومية والوحدة الحكومية عمى موقعيا االلكتروني أو البوابة االلكترونية

ممخصا لخطتيا السنوية لمشراء.
المادة 5
أ .ال يجوز القياـ بأي عممية شراء اال بعد تحديد كمفتيا التقديرية والتأكد مف توافر المخصصات

المالية ليا.

ب .ال تجوز تجزئة طمبات الشراء إال ألسباب مبررة وبموافقة الوزير المختص.
ج .يجب تسجيؿ أي تجزئة لطمبات الشراء وأسبابيا في سجؿ إجراءات المشتريات.

المادة 6
أ .يجب أف تقدـ كتابيا االشعارات والق اررات والمراسالت الخاصة بعممية الشراء المتبادلة بيف

الجية المشترية والمناقص او المتعيد.

ب .يراعى عند استخداـ الوسائؿ اإللكترونية في عمميات الشراء ما يمي -:
 .1استخداـ نظـ وبرمجيات آمنة ووسائؿ توثيؽ وتشفير معتمدة يمكف استخداميا بشكؿ تبادلي
مع غيرىا مف نظـ تكنولوجيا المعمومات والبرمجيات المتاحة.

 .2اتباع آليات تكفؿ الحفاظ عمى سالمة طمبات االشتراؾ والعروض بما في ذلؾ تحديد موعد
اإليداع ومنع الوصوؿ إلييا مف األشخاص غير المخوليف.

ج .يجوز تقديـ العروض بالوسائؿ اإللكترونية إذا نصت وثائؽ الشراء عمى ذلؾ.

د .يجب أف يتضمف استخداـ الوسائؿ اإللكترونية في عمميات الشراء خاصية تسمح بتسجيؿ

العمميات عمى نظاـ الشراء اإللكتروني لم ارجعتيا ،وتتيح لمجيات الرقابية المختصة التحقؽ مف
أمف األنظمة وسالمتيا في أي وقت.

المادة 7
أ .عمى الجية المستفيدة قبؿ إرساؿ طمب الشراء إعداد الشروط الخاصة والمواصفات الفنية عمى

أف تكوف عامة ودقيقة وواضحة واعداد جداوؿ الكميات والمخططات والتقارير ذات العالقة حسب
االصوؿ الفنية ووفؽ أحكاـ النظاـ والتعميمات الصادرة بمقتضاه وعمى الجية المشترية بعد ذلؾ

مراجعة المواصفات والشروط واستكماؿ إعداد وتنظيـ وثائؽ الشراء وليا اف تستعيف بالخبراء او
الفنييف او أي جية أخرى لمتأكد مف ذلؾ.

ب .يمنع ذكر أي متطمبات أو إشارة في المواصفات الفنية أو في أي وثيقة مف وثائؽ الشراء

لعالمة تجارية معينة أو اسـ أو براءة اختراع أو تصميـ أو نوع أو منتج أصمي أو مقدـ خدمة

أصمي او تحديد بمد المنشأ.

ج .إذا استخدمت الجية المشترية خيار وصؼ المتطمبات فيجب عمييا إضافة عبارة (أو ما

يعادليا في األداء) أو أي عبارة مماثمة اخرى ،وال يجوز ليا رفض عرض ينطبؽ عميو أي معيار

وطني أو دولي معموؿ بو إذا كانت ىذه المعايير تمبي المتطمبات الوظيفية ومتطمبات األداء لتمؾ

الموازـ أو األشغاؿ أو الخدمات المطموب شراؤىا.
المادة 8
أ .يراعى في أي عممية شراء ما يمي-:
 .1شراء الموازـ واألشغاؿ الموفرة لمطاقة.
 .2استخداـ الطاقة المتجددة.
 .3تقميؿ استيالؾ المياه.

 .4التخفيض والحد مف النفايات وتعزيز إعادة التدوير.

 .5مراعاة الجوانب البيئية واالجتماعية والجوانب المتعمقة بالصحة والسالمة.
 .6تعزيز التنمية االقتصادية وضماف مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة وفؽ األسس التي
تقرىا لجنة سياسات الشراء.

 .7منح األفضمية لممنتجات المحمية أو أي تسييالت أخرى يحددىا مجمس الوزراء ،شريطة أف
تفي بالمتطمبات المنصوص عمييا في وثائؽ الشراء.

ب .يجب اإلفصاح عف أي متطمبات أو شروط خاصة مطموب تطبيقيا عمى المتعيد الذي سيتـ

إحالة عقد شراء عميو في وثائؽ الشراء الخاصة بيذا العقد.

المادة 9
أ .ال يجوز إحالة العطاء إال عمى المناقص الذي يمتمؾ المؤىالت والقدرات الالزمة لتنفيذ عقد

الشراء.

ب .يتـ تطبيؽ متطمبات التأىيؿ المعمنة في وثائؽ الشراء أو في وثائؽ التأىيؿ إف وجدت ،ويجب
أف تفصح وثائؽ الشراء ووثائؽ التأىيؿ المسبؽ عف المتطمبات التي يجب أف يفي بيا المناقص

الفائز مف حيث المؤىالت الفنية والمينية والموارد المالية والموارد البشرية.

ج .تتولى لجنة الشراء في حاؿ عدـ توافر التأىيؿ المسبؽ ،القياـ بعممية تأىيؿ الحؽ ،تتحقؽ

فييا مف مؤىالت المناقص عمى أساس المعايير المنصوص عمييا في وثائؽ الشراء.

د .يتـ استخداـ التأىيؿ المسبؽ في المشاريع الكبرى أو المتخصصة وذلؾ قبؿ الدعوة لتقديـ

العروض لتحديد المناقصيف المؤىميف لممشاركة.

ىػ .ال يجوز لمجنة الشراء تقييـ أىمية المناقصيف ومؤىالتيـ إال طبقا لممعايير الموضحة في

وثائؽ الشراء ،أو وثائؽ التأىيؿ المسبؽ.

و .تنشر الجية المشترية عند اتخاذ إجراءات التأىيؿ المسبؽ الدعوة لتقديـ طمبات التأىيؿ

المسبؽ وتوفيرىا ليذه الغاية متضمنة المعمومات الالزمة إلعداد طمبات التأىيؿ المسبؽ ومعاييره
وعمى لجنة الشراء أف تعمـ المتقدميف لمتأىيؿ المسبؽ بنتائجو وتتـ دعوة الذيف تـ تأىيميـ

لممشاركة في المناقصة.

المادة 12
لمجاف الشراء أف تطمب مف المناقصيف تزويدىا بالمعمومات والمستندات عف المقاوليف الفرعييف
الذيف سيشاركوف في تنفيذ عقد الشراء الذي سيتـ توقيعو بيف المناقص الفائز والجية المنصوص
عمييا في وثائؽ الشراء وفقا ألحكاـ ىذا النظاـ والتعميمات الصادرة بموجبو وعمييا التأكد مف

صحة مؤىالت المقاوليف الفرعييف.

المادة 11
أ .يتـ تصنيؼ المقاوليف والمورديف ومقدمي الخدمات إلى فئات أو درجات طبقا لممؤىالت المالية
والفنية واإلدارية والكفاءة والخبرة في تنفيذ عمميات الشراء ووفقا لمتعميمات الصادرة ليذه الغاية.

ب .يجب عمى المناقص أف يقدـ شيادات تصنيؼ مطابقة لما ىو مطموب في وثائؽ الشراء وفقا

لمتعميمات والجداوؿ الخاصة بذلؾ.

ج .ال يحوؿ التصنيؼ دوف تنفيذ إجراءات التأىيؿ المسبؽ أو التأىيؿ الالحؽ إذا اقتضى األمر

لضماف امتالؾ المناقصيف المؤىالت الالزمة لتنفيذ عقد الشراء.

د .يصدر الوزير جدوال بالتصنيؼ والتخصصات وينشر عمى البوابة االلكترونية وعمى الموقع

اإللكتروني لمجية المشترية التي ستستخدـ ىذه الجداوؿ في عمميات الشراء.

المادة 12
أ .يجوز أف تتضمف وثائؽ الشراء السماح بتقديـ المناقصات عمى شكؿ ائتالؼ وفي ىذه الحالة

يجب أف تنص وثائؽ الشراء أو وثائؽ التأىيؿ المسبؽ عمى ما يمي-:

 .1الطريقة التي يتـ بيا تقييـ مؤىالت المناقصيف في شكؿ ائتالؼ بما في ذلؾ المعايير التي

يمكف استيفاؤىا منيـ بشكؿ جماعي والمعايير التي يجب الوفاء بيا مف كؿ عضو في االئتالؼ

بشكؿ فردي.

مصدقة أصوليا أو رسالة نوايا مف أعضاء االئتالؼ جميعيـ كجزء مف
 .2تقديـ اتفاقية االئتالؼ
ّ
العرض المقدـ أو طمب التأىيؿ المسبؽ أو التعبير عف االىتماـ ،لمدخوؿ رسميا في االئتالؼ
عند إحالة العطاء عمى االئتالؼ.

 .3الطمب مف أعضاء اإلئتالؼ تسمية رئيس االئتالؼ ليكوف مسؤوال عف متابعة إجراءات

العممية الشرائية .

بُ .يعتبر أعضاء االئتالؼ جميعيـ مسؤوليف بالتكافؿ والتضامف عف تنفيذ العقد.
ج .يجب أف تتضمف وثائؽ الشراء اإلجراءات الواجب اتخاذىا بحؽ االئتالؼ في حاؿ انسحاب
أحد أعضائو قبؿ توقيع العقد.

المادة 13
أ .لمجنة الشراء أف تطمب مف المناقص الذي تقدـ بأسعار أقؿ مف سعر الكمفة أو األسعار
الدارجة ،تقديـ إيضاحات أو مبررات عف األساس الذي اعتمده لمسعر الذي تقدـ بو.

ب .عمى لجنة الشراء التحقؽ مف المبررات واإليضاحات واألدلة والمعمومات التي قدميا المناقص
لتسعير العرض ،ولمجنة في حاؿ عدـ القناعة بيذه المبررات استبعاد العرض وابالغ المناقص
بذلؾ.

ج .تدرج لجنة الشراء في سجؿ إجراءات الشراء أسباب الرفض بالتفصيؿ.

المادة 14
تحدد المواعيد النيائية لتقديـ العروض ،وطمبات التأىيؿ المسبؽ ،ورسائؿ التعبير عف االىتماـ
في االشتراؾ في المناقصة المحدودة واإلدراج عمى القائمة المختصرة لشراء الخدمات الفنية

واالستشارية وفقا ليذا النظاـ والتعميمات عمى أف تراعي منح المناقصيف الوقت الكافي لالطالع

عمى وثائؽ الشراء واالستجابة ليا.
المادة 15

عندما يتعادؿ عرضاف أو أكثر مف العروض المقدمة عند تطبيؽ معايير التقييـ والتأىيؿ أو أي
منيما الواردة في وثائؽ الشراء والشروط المطموبة بدعوة العطاء ،يتـ تحديد العرض الفائز وفقا

لما يمي-:

أ .اذا كاف التقييـ عمى أساس سعري فقط فتتـ اإلحالة إما بالتساوي بيف العروض المتعادلة او
بطمب عروض سعر مغمقة جديدة لممناقصيف الذيف تعادلوا في العروض.

ب .اذا كاف التقييـ عمى أساس معايير سعرية وغير سعرية فتتـ اإلحالة كما يمي-:
 .1إذا كاف أحد مقدمي العروض المتعادلة تقدـ بعرض لمنتج محمي فتتـ اإلحالة عميو اذا كاف
عرضو فائ اًز بعد احتساب نسبة األفضمية التي يقررىا مجمس الوزراء.

 .2إذا كانت العروض المتعادلة مقدمة مف مناقصيف تقدموا بمنتجات محمية فقط فتتـ اإلحالة
عمى مقدـ العرض األقؿ سعرا.

 .3اذا كانت العروض المتعادلة مقدمة مف مناقصيف تقدموا بمنتجات غير محمية فتتـ اإلحالة
عمى األقؿ سعرا.

 .4اذا كاف العطاء لألشغاؿ والخدمات الفنية فممجنة الشراء اإلحالة عمى العرض الحائز عمى
المرتبة االولى فنيا بناء عمى تقرير مف المجنة الفنية .

المادة 16
أ .لمجنة الشراء أف ترفض العروض المقدمة قبؿ اإلحالة إذا لـ تكف ىذه العروض مطابقة بشكؿ
جوىري لممتطمبات المنصوص عمييا في وثائؽ الشراء ،أو إذا كانت أسعار العروض جميعيا

مرتفعة أو تزيد عمى المخصصات المرصودة.

ب .يتـ تدويف رفض جميع العروض وأسبابو في سجؿ إجراءات الشراء وينشر عمى البوابة

اإللكترونية.
المادة 17

أ .لمجنة الشراء إلغاء أي عممية شراء في أي مرحمة مف مراحؿ عممية الشراء وقبؿ إصدار كتاب
القبوؿ لألشغاؿ والخدمات الفنية وقبؿ توقيع المناقص عقد الشراء لموازـ والخدمات االستشارية

كما لمجية المشترية إلغاء العممية الشرائية قبؿ الموعد النيائي لتقديـ العروض دوف أف يكوف ألي

مف المناقصيف الحؽ في الرجوع عمى لجنة الشراء او الجية المشترية بأي خسارة أو ضرر ناشئ
عف تقديـ عرضو وال يترتب في ىذه الحالة عمى لجنة الشراء او الجية المشترية أي التزامات

مادية أو غير مادية مقابؿ ذلؾ في أي مف الحاالت التالية-:

 .1إذا لـ تعد ىناؾ حاجة لموازـ أو األشغاؿ أو الخدمات.
 .2إذا تبيف وجود خطأ او نقص في وثائؽ الشراء.

 .3إذا ثبت وجود تواطؤ بيف المناقصيف أو حدوث احتياؿ أو فساد أو إكراه.
 .4اذا اقتضت المصمحة العامة ذلؾ.

ب .يخضع قرار لجنة الشراء بإلغاء المناقصة بعد فتح العروض لمصادقة المرجع المختص

بالتصديؽ عمى قرار المجنة.

ج .عمى الجية المشترية إبالغ المناقصيف بإلغاء إجراءات الشراء خالؿ خمسة أياـ عمؿ مف

تاريخ التصديؽ عمى قرار اإللغاء وعمى أف يتـ تدويف ذلؾ في سجؿ إجراءات الشراء ونشره عمى

موقعيا االلكتروني أو البوابة االلكترونية اذا أمكف ذلؾ.
المادة 18

أ .يتـ إعداد وثائؽ شراء المناقصة المحمية واتفاقية العقد وشروطو والمواصفات والمخططات
والتقارير الفنية والمراسالت الخاصة بو بالمغة العربية وفي حاالت خاصة ومبررة يجوز لمجية
المشترية إعدادىا ٍ
بمغة غير المغة العربية.

ب .يتـ إعداد وثائؽ الشراء الدولية واتفاقية العقد وشروطو والمواصفات والمخططات والتقارير

الفنية والمراسالت الخاصة بو بالمغة العربية أو االنجميزية وفي حاؿ وجودىا بالمغتيف تعتمد المغة
العربية وفي حاالت خاصة ومبررة يجوز لمجية المشترية اعدادىا ٍ
بمغة غير المغة العربية.
المادة 19
لممناقص الذي تقدـ بعرض او بطمب لمتأىيؿ المسبؽ او رسائؿ التعبير عف االىتماـ إلدراجو في
القائمة المختصرة لممناقصيف ،أف يطمب كتابيا مف الجية المشترية بياف أسباب تجاىؿ أو رفض
عرضو أو طمبو لمتأىيؿ المسبؽ أو رسائؿ التعبير عف االىتماـ عمى أف يتـ الرد مف قبؿ الجية

المشترية خالؿ ثالثة أياـ عمؿ مف تاريخ استالـ الطمب.
المادة 22

أ .تفتح الجية المشترية ممفا خاصا لكؿ عممية شراء وتحفظ في الممؼ المعمومات والوثائؽ ذات
الصمة بعممية الشراء بما في ذلؾ الدعوة لتقديـ العروض ووثائؽ الشراء وممخص العروض

المقدمة وتقارير التقييـ وقرار اإلحالة ونسخة مف العرض الفائز وعقد الشراء و المراسالت التي

أجريت قبؿ توقيع العقد وتحتفظ بو لمدة ال تقؿ عف ( )15سنة مف تاريخ بدء اجراءات الشراء.
ب .تفتح الجية المشترية سجال لمشراء يتضمف المعمومات الرئيسية لعمميات الشراء كافة .

ج .تحتفظ الجية المسؤولة عف إدارة تنفيذ عقد الشراء بالوثائؽ والسجالت الخاصة بعممية تنفيذ
العقد لمدة ال تقؿ عف ( )15سنة تبدأ مف تاريخ انتياء تنفيذ عقد الشراء .
المادة 21
يتـ شراء األشغاؿ والموازـ بأسموب (المناقصة العامة)عمى أنو يجوز وألسباب مبررة لمجية
المشترية استخداـ أحد األساليب التالية-:
أ .المناقصة المحدودة (االستدراج).

ب .المناقصة عمى مرحمتيف.

ج .طمب العروض.

د .الشراء مف مصدر واحد (التمزيـ).

المادة 22
أ .لمجنة الشراء استخداـ المزاد العكسي االلكتروني الستكماؿ أي مف طرؽ الشراء الواردة في ىذا
النظاـ ،عمى اف تحدد الجية المشترية في وثائؽ الشراء معايير التقييـ واف تكوف ىذه المعايير

قابمة لمقياس.

ب .تحدد بمقتضى التعميمات كيفية استخداـ المزاد العكسي وأي أحكاـ تتعمؽ بو.
المادة 23
أ .يجوز الشراء مف خارج المممكة في أي مف الحاالت التالية-:
 .1إذا لـ تتوافر في المقاوليف أو المورديف أو مقدمي الخدمات المحمييف الشروط والتخصصات
والخبرات المطموبة لتنفيذ عممية الشراء بناء عمى توصية مف لجنة فنية يشكميا الوزير المختص

ليذه الغاية.

 .2إذا تعذر الحصوؿ عمى أي مف الموازـ او األشغاؿ او الخدمات الفنية أو الخدمات
االستشارية المطموبة مف المناقصيف المحمييف بأسعار مناسبة.

 .3اذا كانت المواد المطموب شراؤىا لغايات األمف الصحي أو الدوائي أو الغذائي مف أدوية أو
مطاعيـ أو أمصاؿ أو مستمزمات طبية.

 .4اذا كانت المواد المطموب شراؤىا لغايات األمف االقتصادي او األمف السيبراني.

 .5اذا كانت ىناؾ حالة طارئة أو ظروؼ استثنائية تستوجب توفير المواد المطموب شراؤىا

لحاجة المممكة.

ب .لممناقص المحمي االشتراؾ في أي مف العطاءات التي تطرح دوليا.
المادة 24
أ .1.ينشر اإلعالف عف المناقصة المحمية عمى البوابة اإللكترونية وفي أي وسيمة إعالـ يقررىا
األميف العاـ.

 .2ينشر اإلعالف عف المناقصة الدولية عمى البوابة اإللكترونية وفي أي وسيمة اعالـ مناسبة
يقررىا األميف العاـ عمى اف يكوف النشر بالمغة التي تتناسب مع مكاف النشر.

ب .يجب أف يتضمف اإلعالف المنصوص عميو في الفقرة (أ) مف ىذه المادة معمومات وافية عف
العطاء بما في ذلؾ ما يمي-:
 .1رقـ العطاء.

 .2اسـ الجية المشترية وعنوانيا واسـ الجية المستفيدة.

 .3موضوع الشراء وأي متطمبات ومعمومات ترى الجية المشترية ضرورة نشرىا.

 .4طريقة الحصوؿ عمى وثائؽ الشراء أو وثائؽ التأىيؿ المسبؽ والمكاف الذي يمكف منو
الحصوؿ عمييا.

 .5ثمف وثائؽ الشراء أو وثائؽ التأىيؿ المسبؽ اذا تـ تحديد ثمف ليا.
 .6فئات المقاوليف او المورديف أو االستشارييف المسموح ليـ باالشتراؾ في المناقصة عمى اف
تقتصر الدعوة في عطاءات األشغاؿ عمى الفئة المستيدفة والفئة األعمى منيا .

 .7آخر موعد لبيع وثائؽ الشراء.

 .8مكاف وطريقة تقديـ العروض وآخر موعد لتقديميا وموعد فتحيا وأي مواعيد اخرى يستمزـ

النص عمييا.

 .9قيمة تأميف دخوؿ العطاء اذا تقرر وجود تأميف دخوؿ.
المادة 25
أ .تعد وثائؽ الشراء متضمنة طريقة تقديـ العرض الفني والمالي حسب مقتضى الحاؿ وأسس
ومعايير تقييميما وطريقة اختيار العرض الفائز وكافة المعمومات الوافية عف العممية الشرائية بما

في ذلؾ ما يمي-:

 .1األىمية القانونية لمدخوؿ في العطاء.

 .2المفوض بالتوقيع عمى عقد الشراء نيابة عف الجيات والوحدات الحكومية.

 .3طبيعة الشراء والكمية ،ومدة التنفيذ ومكانو بما في ذلؾ المواصفات الفنية وأي متطمبات تتعمؽ
بالضمانات وقطع الغيار والشروط التعاقدية لمشراء وآلية تنفيذ عقد الشراء.

 .4المعايير واإلجراءات المتعمقة بتقييـ مؤىالت المناقصيف وأي معمومات يجب عمى المناقصيف
تقديميا إلثبات مؤىالتيـ .

 .5المعايير التي ستستخدميا الجية المشترية في اختيار المناقص الفائز وطريقة استخداميا عمى

اف تكوف المعايير قابمة لمقياس ومنيا المتطمبات الفنية والمالية وقيمة العرض ومدة التسميـ وتكمفة
التشغيؿ والصيانة واإلصالح وىامش األفضمية.

 .6بياف فيما إذا كاف مسموحا تقديـ بدائؿ لمواصفات الموازـ أو االشغاؿ أو الخدمات الفنية
واالستشارية أو البنود والشروط التعاقدية أو أي متطمبات موضحة أخرى في وثائؽ الشراء وفي

ىذه الحاؿ يتـ وصؼ الطريقة التي ستقيـ فييا البدائؿ.

 .7تقديـ معمومات عف تجميع أي مف الموازـ أو األشغاؿ والخدمات الفنية واالستشارية في أجزاء
او مجموعات ووصؼ ليذه األجزاء او المجموعات التي يجوز لممناقص تقديـ عروض

بخصوصيا وتحديد معايير التقييـ الخاصة بيا.

 .8بياف اذا كاف السعر المقدـ في العرض يشمؿ الرسوـ والضرائب والرسوـ الجمركية كافة.

 .9بياف إذا كانت األسعار ثابتة أو يمكف تعديميا وفي ىذه الحاؿ تحدد الصيغ المتبعة في ذلؾ.
 .12العممة أو العمالت التي سيتـ تقديـ العروض عمى أساسيا ،والعممة التي ستستخدـ لمقارنة

العروض بالعمالت المختمفة ،وفؽ نشرة البنؾ المركزي ألسعار العمالت وبحسب التاريخ المحدد

في وثائؽ الشراء.

 .11المغة أو المغات التي سيتـ إعداد العروض بيا.

 .12أي متطمبات أو شروط بخصوص طبيعة أي تأمينات وشكميا وقيمتيا يطمب تقديميا وفقا
ألحكاـ ىذا النظاـ والتعميمات الصادرة بموجبو.

 .13المتطمبات المتعمقة بطرؽ الفحص واالختبار والتجميع والتعريؼ والتسمية والعنونة أو
شيادات مطابقة المواصفات والرموز والمصطمحات.

 .14طريقة تقديـ العروض ومكانيا وآخر موعد لتقديميا والمدة المطموبة لسريانيا ووقت فتحيا

ومكانو وفقاً لمتعميمات الصادرة بمقتضى ىذا النظاـ مع اإلشارة إلى أنو يجوز لممناقصيف حضور

فتح العروض أو إرساؿ ممثميف عنيـ ليذه الغاية.

 .15بياف إذا كانت الجية المشترية ستسمح لممناقصيف بزيارات ميدانية ألي موقع تحدده او عقد
اجتماعات معيـ وتحديد ذلؾ بموجب جدوؿ زمني.

 .16بياف حؽ المناقص في طمب االيضاح او تقديـ االسئمة واالستفسارات .

 .17نماذج إقرار تفيد بحظر الممارسات او التصرفات التي تنطوي عمى االحتياؿ والفساد
واإلكراه.

 .18اإلشارة إلى حؽ المناقص في تقديـ االعتراض او الشكوى عمى أي قرار أو إجراء اتخذتو
الجية المشترية أو لجنة الشراء يتعمؽ بإجراءات الشراء وفؽ أحكاـ النظاـ والتعميمات الصادرة

بموجبو.

 .19اإلشارة الى حؽ لجنة الشراء أو الجية المشترية برفض كؿ العروض المقدمة إلييا أو إلغاء
إجراءات المناقصة وفقا ألحكاـ ىذا النظاـ.

 .22أي متطمبات او التزامات أخرى تحددىا الجية المشترية تتفؽ وأحكاـ ىذا النظاـ و
التعميمات الصادرة بموجبو.

ب .يطرح األميف العاـ أو المدير العاـ أو رئيس لجنة الشراء حسب مقتضى الحاؿ العطاء ويتـ
تحديد ثمف وثائؽ الشراء وفقا لمممحؽ رقـ ( )4مف ىذا النظاـ  ،ويجوز لألميف العاـ أو المدير

العاـ توزيع وثائؽ الشراء المتعمقة بأي مف أساليب الشراء لموازـ واالشغاؿ ووثائؽ شراء الخدمات
الفنية واالستشارية مجانا عمى أي جية و في أي مف الحاالت التي يراىا مناسبة.

المادة 26
أ .يجوز لممناقص أف يطمب مف الجية المشترية ايضاحا عف وثائؽ الشراء وعمى الجية المشترية
أف ترد في الوقت المحدد في وثائؽ الشراء ،وعمى الجية المشترية تعميـ الرد عمى طمب االيضاح
في أقرب وقت ممكف عمى مقدمي العطاءات الذيف قدمت إلييـ وثائؽ الشراء جميعيـ ،دوف

الكشؼ عف ىوية طالب االيضاح.

ب .1.لمجية المشترية إصدار ممحؽ لتعديؿ وثائؽ الشراء سواء مف تمقاء نفسيا أو بناء عمى
طمب إيضاح يقدمو أحد المناقصيف.

 .2يبمغ المناقصوف الذيف زودتيـ الجية المشترية بوثائؽ الشراء بالممحؽ ويكوف ممزما ليـ.

ج .يجب نشر اإلعالف بخصوص إصدار التعديؿ بوسائؿ اإلعالف نفسيا التي تـ اإلعالف عف

العطاء بوساطتيا او بأي وسيمة تراىا الجية المشترية مناسبة ،وليا تمديد المدة الزمنية المحددة
لتقديـ العروض إذا تطمب األمر ذلؾ عمى أف يتـ تبميغ المناقصيف بيذا التمديد .

د .لمجية المشترية عقد اجتماع لممناقصيف ،واعداد محضر لالجتماع يتضمف ما تـ تعديمو في
وثائؽ الشراء ،وأي طمبات قدمت اليضاح وثائؽ الشراء في ىذا االجتماع ،وردودىا عمى ىذه

الطمبات ،دوف الكشؼ عف مصدرىا.

ىػ .عمى الجية المشترية تزويد المناقصيف الذيف تسمموا وثائؽ الشراء بصورة عف ىذا المحضر

ألخذه بعيف االعتبار عند إعداد عروضيـ.
المادة 27

يكوف الحد األدنى لممواعيد النيائية لتقديـ العروض ( )21يوماً لمعطاءات المحمية و( )32يوماً

لمعطاءات الدولية ويجوز اختصار ىاتيف المدتيف اذا اقتضت الضرورة او تطمبت طبيعة العممية

الشرائية ذلؾ عمى أف يراعى منح المناقصيف الوقت الكافي.
المادة 28
أ .يمتزـ المناقص بإبقاء العرض الذي قدمو ساري المفعوؿ وال يجوز الرجوع عنو لمدة ال تقؿ عف
المدة المحددة في وثائؽ الشراء واذا لـ تكف المدة محددة فتعتبر ( )92يوماً مف تاريخ إيداع

العروض.

ب .في حاؿ تعذر اتماـ عممية التقييـ واإلحالة النيائية خالؿ مدة سرياف العروض ،تقوـ الجية

المشترية قبؿ انتياء المدة المحددة في الفقرة (أ) مف ىذه المادة بعشرة أياـ عمؿ عمى األقؿ

بمخاطبة المناقصيف جميعيـ خطياً لطمب تمديد صالحية عروضيـ ،كما يجب عمى المناقص

الذي يوافؽ عمى تمديد فترة سرياف عرضو اف يقوـ كذلؾ بتمديد تأميف دخوؿ العطاء والمناقص

الذي يرفض تمديد فترة الصالحية يستثنى مف المنافسة ويعاد لو تأميف دخوؿ العطاء.
المادة 29

أ .باستثناء المناقصة العامة يجوز لمجية المشترية اف ال تشترط عمى المناقصيف تقديـ تأمينات
دخوؿ لمعمميات الشرائية.

ب .عمى الجية المشترية تحديد مبمغ تأميف دخوؿ العطاء في وثائؽ الشراء بنسبة تتراوح بيف

( )%1الى ( )%3مف قيمة عرض المناقص اإلجمالية ،أو الكمفة التقديرية لمعطاء ووفؽ ما يرد
في وثائؽ الشراء.

ج .لمجية المشترية او لمجنة الشراء في شراء الموازـ والخدمات االستشارية الموافقة عمى استكماؿ
وتصحيح قيمة تأميف الدخوؿ اذا تبيف اف ىناؾ خطأ في حسابيا بما ال يزيد عمى ( )%5مف

قيمة التأميف.

د .عمى لجنة الشراء مصادرة تأميف دخوؿ العطاء كميا أو جزئيا في أي مف الحاالت التالية-:

 .1اذا سحب المناقص العرض الذي قدمو أو عدلو بعد انتياء المدة الزمنية لتقديمو أو اذا لـ
يمتزـ بو أو بجزء منو.

 .2اذا رفض المناقص الفائز قبوؿ تصحيح خطأ حسابي ظير في العرض.

 .3اذا قدـ المناقص معمومات غير صحيحة أو غش في المعمومات أو الوثائؽ التي قدميا

لغايات المشاركة في العطاء.
المادة 32

أ .يقدـ العرض موقعا حسب األصوؿ ويودع في صندوؽ العطاءات في ظرؼ مغمؽ عمى
العنواف المحدد في وثائؽ الشراء ويجوز تقديمو بالبريد المسجؿ او مف خالؿ ممثؿ عف المناقص

او بأي وسيمة إلكترونية اذا نصت وثائؽ الشراء عمى ذلؾ.

ب .ال يجوز قبوؿ العروض إال مف المناقصيف الذيف حصموا عمى نسخة مف وثائؽ الشراء مف

الجية المشترية.

ج .يدوف في سجؿ اجراءات الشراء تاريخ وصوؿ العرض ووقتو بدقة عمى أف ترفض العروض

الواردة بعد انتياء المدة الزمنية لتقديميا.

د .ال يجوز لممناقص أف يقدـ أكثر مف عرض واحد ولو اف يرفؽ مع عرضو بعض البدائؿ
االختيارية إذا سمحت وثائؽ الشراء بذلؾ.

ىػ .يجوز لممناقص تقديـ عرضو لمادة أو أكثر مف المواد المطموبة اال اذا نصت وثائؽ الشراء

عمى خالؼ ذلؾ.

و .لمجنة الشراء أف تحيؿ مادة أو أكثر مف المواد المعروضة أو جزءا منيا شريطة اف تنص

وثائؽ الشراء عمى ذلؾ .

ز .لممناقص تعديؿ عرضو أو سحبو شريطة تسميـ الجية المشترية طمبا بذلؾ قبؿ انتياء المدة

الزمنية لتقديـ العروض.
المادة 31
أ .يجب إيداع العروض في الصندوؽ المعد ليذا الغرض عند الجية المشترية وفؽ التعميمات
التي تنص عمى تنظيـ إجراءات فتح الصندوؽ واغالقو.

ب .يتـ فتح العروض مف لجنة الشراء في الموعد والمكاف المحدديف في وثائؽ الشراء ،ويجوز

حضور مقدمي العروض أو ممثمييـ ويعمف اسـ المناقص والسعر اإلجمالي لكؿ عرض مع أي
تخفيضات أو بدائؿ وينظـ محضر يتضمف أسماء المناقصيف وقيمة تأميف الدخوؿ ونوعو وأي

معمومات اخرى يرى رئيس لجنة الشراء ضرورة إضافتيا.

ج .في حاؿ اشترطت وثائؽ الشراء تقديـ عرضيف فني ومالي يتبع اإلجراءاف التالياف بالترتيب-:

 .1فتح العرض الفني أوال واعالف أسماء المناقصيف ونتائج التقييـ.

 .2فتح العرض المالي لممناقصيف الذيف تـ تأىيميـ وفقا لنتائج التقييـ الفني واعادة العروض

المالية األخرى الى اصحابيا مغمقة.

د .ال يجوز اتخاذ أي قرار في جمسة فتح العروض بشأف استبعاد أي عرض أو رفضو.
المادة 32
أ .ال يجوز ألي مناقص أف يجري أي اتصاالت مع الجية المشترية أو يحاوؿ بأي طريقة التأثير
عمييا أثناء تقييـ العروض تحت طائمة استبعاد عرضو.

ب .ال يتـ اإلفصاح لممناقصيف أو ألي شخص آخر عف المعمومات المتعمقة بالفحص والتوضيح
والتقييـ ومقارنة العروض والتوصيات المتعمقة باإلحالة قبؿ اإلعالف عف إحالة العطاء.

ج .عمى لجنة الشراء أف ترفض أي عرض إذا اتضح ليا أف المناقص مارس سموكا او تصرفا

مف التصرفات المنصوص عمييا في الممحؽ رقـ ( )3مف ىذا النظاـ وعمييا إبالغ المناقص
المعني بقرارىا وأف تتخذ اإلجراءات الالزمة بحقو وأف تبمغ الجيات ذات الصمة بذلؾ.

المادة 33
أ .يجب تصحيح أي خطأ حسابي بقرار مف لجنة الشراء واعالـ المناقص بذلؾ عمى أف تجرى
التصحيحات الحسابية عمى النحو التالي -:

 .1في حاؿ وجود تعارض بيف سعر الوحدة والمبمغ اإلجمالي ،يجب اعتماد سعر الوحدة
وتصحيح المجموع والسعر اإلجمالي وفقا لذلؾ ،ما لـ يكف ىناؾ ما يثبت بشكؿ واضح أف

العالمة العشرية في غير موضعيا .

 .2في حاؿ وجود خطأ في مجموع المبالغ في جدوؿ الكميات نتيجة عممية اإلضافة والطرح
لممجاميع الفرعية فيجب اعتماد المجاميع الفرعية و تصحيح السعر اإلجمالي وفقا لذلؾ .

 .3في حاؿ وجود تعارض بيف سعر الوحدة رقما وكتابة ،يعتمد سعر الوحدة المثبت كتابة اال اذا
وجدت لجنة الشراء قرينة العتماد السعر رقما .

 .4إذا لـ يقبؿ أي مف المناقصيف بعد التحميؿ والتقييـ تصحيح األخطاء فيجب استبعاد عرضو
ومصادرة تأميف الدخوؿ بقرار مف لجنة الشراء.

 .5إذا تبيف اف المناقص لـ يقـ بتسعير بند او اكثر مف البنود فيتـ اعتبار تمؾ البنود غير

المسعرة محممة عمى بنود العطاء األخرى وعمى المناقص تنفيذىا فيما اذا أحيؿ عميو العطاء

وذلؾ بدوف مقابؿ سواء أرفؽ تمؾ البنود او لـ يرفقيا في عرضو.

ب .عمى الرغـ مما ورد في الفقرة (أ) مف ىذه المادة تعتمد اسس تدقيؽ عطاءات االشغاؿ الواردة
في وثائؽ الشراء بما في ذلؾ عقد المقاولة الموحد لممشاريع اإلنشائية أو أي عقد لمشراء تـ

التوقيع عميو أصوليا.
المادة 34
أ .لمجنة الشراء لغايات فحص العروض وتقييميا ومقارنتيا إرساؿ طمب خطي إلى أي مف

المناقصيف لتوضيح العرض وأف يشمؿ التوضيح تقديـ تحميؿ سعر الوحدة فييا.

ب .يجب اف يكوف طمب التوضيح والرد عميو خطييف ،واف ال يؤدي أو يوحي أو يسمح ذلؾ بأي

تغيير في قيمة العروض المقدمة أو طبيعتيا واف ال يؤدي الى إجحاؼ أو ضرر في حقوؽ

المناقصيف إال في إطار تصحيح األخطاء الحسابية المكتشفة مف قبؿ لجنة الشراء أثناء تقييـ
العروض.

ج .لمجنة الشراء استبعاد العرض باعتباره غير واضح أو غير قابؿ لممقارنة مع العروض األخرى
في حاؿ امتناع المناقص عف توضيح العرض خالؿ المدة التي حددتيا لجنة الشراء.

المادة 35
أ .تقوـ لجنة الشراء بتقييـ العروض وتحميميا وفقا لما ىو محدد في وثائؽ الشراء واتخاذ الق اررات
بشأنيا و لمجنة الشراء الحؽ في تشكيؿ لجنة فنية لتقييـ العروض مف ذوي الخبرة واالختصاص.

ب .تستبعد لجنة الشراء العروض في أي مف الحاالت التالية-:
 .1اذا لـ يكف العرض مكتمال أو موقعا حسب األصوؿ.

 .2اذا لـ يكف معز از بتأميف دخوؿ العطاء بما ال يقؿ عف القيمة المنصوص عمييا في وثائؽ
الشراء ووفؽ الصيغة التي توافؽ عمييا لجنة الشراء.

ج .ال تقبؿ العروض او أي تعديالت عمييا ترد بعد التاريخ والموعد المحدديف كآخر موعد لتقديـ

العروض.

د .يتـ تقييـ العروض وفقا لممعايير الواردة في وثائؽ الشراء بما فييا-:

 .1قيمة العرض ،مع مراعاة أي ىامش لتفضيؿ السعر يتـ اإلفصاح عنو في وثائؽ الشراء.
 .2أف تكوف معايير التقييـ غير السعري موضوعية وقابمة لمقياس الكمي.

 .3عندما يكوف اختيار قيمة العرض عمى اساس معايير غير قابمة لمقياس مف الناحية السعرية،
يجب بياف الوزف النسبي لممعايير جميعيا في وثائؽ الشراء.

المادة 36
أ .تتـ اإلحالة المبدئية لمعطاء عمى المناقص الفائز.

ب .يعمف المدير العاـ أو األميف العاـ أو رئيس لجنة الشراء عف اإلحالة المبدئية بالطريقة التي

يراىا مناسبة لمدة ال تقؿ عف (خمسة أياـ عمؿ وال تزيد عمى سبعة) واذا لـ يعترض أي مناقص
عمى اإلحالة المبدئية خالؿ تمؾ المدة فتصبح ق ار ار باإلحالة النيائية بعد المصادقة عمييا.

ج .عمى الرغـ مما ورد في الفقرة (ب) مف ىذه المادة لمجنة الشراء وألسباب مبررة عدـ اإلعالف

عف اإلحالة المبدئية شريطة إدراج أسباب ذلؾ في أي مف الحاالت التالية-:

 .1تقديـ عرض واحد في المناقصة العامة.
 .2التمزيـ (الشراء المباشر).

 .3إذا اقتضت الظروؼ المستعجمة ذلؾ أو إذا كانت ىناؾ حالة طارئة شريطة تقديـ تقرير
مفصؿ مف الجية المستفيدة بذلؾ.

د .يمتزـ المناقص المحاؿ عميو العطاء بدفع الرسوـ المقررة وتقديـ تأميف حسف التنفيذ اذا نصت
وثائؽ الشراء عمى وجوب تقديمو وتوقيع العقد خالؿ المدة المحددة في وثائؽ الشراء أو في

اشعار اإلحالة النيائية  ،فإذا لـ يقـ المناقص المحاؿ عميو بدفع الرسوـ المقررة أو تقديـ تأميف

حسف التنفيذ أو توقيع العقد فيحاؿ األمر لمجنة الشراء التخاذ القرار الذي تراه مناسبا أو مصادرة
تأميف الدخوؿ كميا أو جزئيا .

المادة 37
إذا رفضت العروض جميعيا أو ألغيت إجراءات الشراء أو إذا لـ تقدـ أي عروض فيتعيف عمى
الجية المشترية ما يمي-:

أ .مراجعة األسباب التي تبرر رفض جميع العروض ،أو إلغاء اإلجراء أو عدـ ورود العروض،
واجراء التعديالت المناسبة لوثائؽ الشراء قبؿ طرح عطاءات جديدة وفقا ألحكاـ ىذا النظاـ.

ب .اختيار أسموب شراء مناسب وفقا ليذا النظاـ.
المادة 38
أ .لمجنة الشراء إعادة طرح العطاء بالشروط والمواصفات الواردة في وثائؽ العطاء األصمي نفسيا

في أي مف الحاالت التالية -:

 .1إذا تبيف أثناء الدراسة أف عدد العروض المقدمة مف المناقصيف غير مناسب.
 .2إذا كانت األسعار في العروض المقدمة غير معقولة أو أف قيمة العرض تزيد عمى
المخصصات المرصودة أو الكمفة التقديرية .

 .3اذا كانت العروض مشروطة أو غير مكتممة أو تبيف وجود تناقض فييا مما يخؿ بعدالة

المنافسة بيف المناقصيف.

 .4ورود نص في وثائؽ الشراء يتعارض مع أحكاـ النظاـ والتعميمات الصادرة بمقتضاه.
 .5عدـ تقيد جميع المناقصيف المشاركيف في العطاء بشروط ووثائؽ الشراء.

ب .إذا قررت لجنة الشراء إعادة طرح العطاء فيجب ما يمي -:

 .1إبالغ جميع المناقصيف المشاركيف في العطاء بقرار لجنة الشراء.

 .2اإلعالف عف إعادة الطرح بوسائؿ اإلعالف نفسيا التي تـ اإلعالف عف العطاء األصمي فييا.
ج .يحؽ لممناقص الذي سبؽ وأف اشترى وثائؽ الشراء األصمية الحصوؿ عمييا دوف مقابؿ عند

إعادة طرح العطاء.
المادة 39
يجوز استدراج العروض مباشرة بأسموب المناقصة المحدودة في أي مف الحاالت التالية-:
أ .إذا كانت األشغاؿ أو الموازـ أو الخدمات المطموبة غير متوافرة إال لدى عدد محدد مف

المناقصيف المعروفيف لمجية المشترية.

ب .اذا كاف الوقت والتكمفة المذاف سيتـ تحمميما في دراسة عدد كبير مف العروض ال يتناسب
مع قيمة الشراء.

ج .في أي مف الحاالت الطارئة او المستعجمة .

د .اذا تـ طرح المناقصة ولـ تقدـ ليا عروض مناسبة.

ىػ .اذا كانت قيمة الموازـ ال تزيد عمى ( )12222عشرة آالؼ دينار.

المادة 42
في حاؿ الشراء مف خالؿ مناقصة محدودة يتـ توجيو دعوات خاصة الى ثالثة مناقصيف عمى

االقؿ لمحصوؿ عمى وثائؽ الشراء وتقديـ عروضيـ عمى ضوء ذلؾ .
المادة 41

يجوز إجراء الشراء بأسموب المناقصة عمى مرحمتيف في أي مف الحالتيف التاليتيف-:

أ .إذا وجدت الجية المشترية أنو مف غير الممكف إعداد مواصفات فنية دقيقة ومفصمة لموازـ
واألشغاؿ أو تحديد احتياجاتيا بسبب الطابع المعقد لمبنود المطموب شراؤىا.

ب .إذا كانت الجية المشترية تسعى إلى الدخوؿ في عقد لغرض إجراء البحوث أو التجارب أو
الدراسات أو التطوير ما لـ ينص العقد عمى إنتاج الموازـ بكميات تجارية أو السترداد تكاليؼ

البحوث والتطوير.
المادة 42

يجوز أف تسبؽ تقديـ المناقصة عمى مرحمتيف إجراءات التأىيؿ المسبؽ وفقاً ألحكاـ ىذا النظاـ

وعمى أف تطبؽ إجراءات المناقصة العامة عمى إجراءات المناقصة عمى مرحمتيف ويجب مراعاة

اآلتي عند تنفيذ ىذا األسموب-:

أ .المرحمة األولى -:

 .1يجب اشتراؾ ما ال يقؿ عف مناقصيف اثنيف ،ويجب أف تتضمف وثائؽ الشراء متطمبات الجية

المستفيدة ومنيا -:

أ .الغاية مف المشروع.
ب .األداء المتوقع.

ج .الخطوط العريضة لممتطمبات الفنية.

د .مواصفات األشغاؿ والموازـ المطموب شراؤىا.

ىػ .المؤىالت المطموبة لتنفيذ العقد.

 .2الطمب مف المناقصيف تقديـ العروض الفنية بدوف أسعار وكذلؾ تقديـ مالحظاتيـ عمى
شروط العطاء المقترحة ومتطمباتو ،ولمجنة الشراء تعديؿ الكمفة التقديرية إذا لزـ األمر.

 .3يجوز لمجنة الشراء في المرحمة األولى الدخوؿ في مفاوضات مع أي مف المناقصيف أو معيـ
جميعا لفيـ المقترحات أو تحديد التغييرات المطموبة لجعميا مقبولة ،واستطالع رغبة المناقصيف

إلجراء مثؿ ىذه التغييرات.

 .4عمى لجنة الشراء اتباع اإلجراءيف التالييف في نياية المرحمة األولى-:
أ .رفض العروض التي ال تمبي وال يمكف تغييرىا لتمبية المتطمبات األساسية أو الحد األدنى

المطموب لألداء أو فترة التنفيذ المطموبة.

ب .تعديؿ المواصفات الفنية ومعايير التقييـ وشروط العطاء لتحقيؽ أقصى قدر مف المنافسة
وتوضيح منيجية التقييـ المناسبة لألخذ باالعتبار مختمؼ الخيارات التي وضعيا مقدمو

العروض.

ب .المرحمة الثانية :

 .1تقرر لجنة الشراء دعوة جميع المناقصيف الذيف لـ ترفض عروضيـ الفنية في المرحمة األولى
لتقديـ عروضيـ المالية استنادا الى وثائؽ الشراء المعدلة ،ووفقا لمشروط التي وضعتيا الجية

المشترية في تمؾ الوثائؽ مع وجوب تقديـ تأميف دخوؿ العطاء.

 .2يجب أف يبقى عرضاف عمى األقؿ ممف لـ يشمميـ الرفض ،ويجوز اذا تقدـ مناقص واحد مف
بيف أولئؾ الذيف اجتازوا المرحمة األولى أف تستمر اجراءات الشراء.
المادة 43
أ .لمجنة الشراء أو ألي مف أصحاب الصالحيات المنصوص عمييـ في المادة ( )59مف ىذا

النظاـ الشراء بأسموب طمب تقديـ عروض أسعار اذا كانت طبيعة المشتريات ذات قيمة صغيرة
وكميات متوافرة .

ب .يتـ طمب عرض األسعار كتابيا مف مناقصيف اثنيف عمى األقؿ.

ج .يجب أف يتضمف طمب عرض األسعار احتياجات الجية المشترية مف حيث الجودة والكمية

وشروط التسميـ وموعده وأي متطمبات أخرى ويجب إعطاء الوقت الكافي لممناقصيف إلعداد

وتقديـ عروض أسعارىـ.

د .تكمؼ الجية المشترية المناقص الذي تقدـ بأقؿ األسعار وطابؽ عرضو متطمبات الشراء و
التوريد أو التنفيذ حسب مقتضى الحاؿ.

المادة 44
يجوز الشراء مف مصدر واحد (التمزيـ) بقرار مف لجنة الشراء في أي مف الحاالت التالية -:
أ .إذا كاف موضوع الشراء ال يمكف الحصوؿ عميو إال مف مصدر واحد وال يوجد أي بديؿ

مناسب.

ب .إذا طرح العطاء لممرة الثانية أو تـ استدراج عروض ولـ يكف بالمستطاع الحصوؿ مف خالؿ
أي منيا عمى عروض مناسبة أو لـ تكف األسعار معقولة أو عند عدـ الحصوؿ عمى كامؿ

الكمية مف الموازـ المطموب شراؤىا.

ج .إذا كاف الشراء يتعمؽ بالحقوؽ واألعماؿ الفنية واألدبية والبرامج اإلذاعية والتمفزيونية ،وبيعيا

وتأجيرىا واستئجارىا  ،والتعاقد عمى إعدادىا وانتاجيا ميما كانت قيمتيا ،أو ألسباب تتصؿ

بحماية حقوؽ حصرية في بيع البنود التي سيتـ شراؤىا بما فييا براءات االختراع وحقوؽ الطبع
أو في حاؿ عدـ المنافسة ألسباب فنية ،أوعدـ وجود أي بديؿ مقبوؿ.

د .إذا كاف ىناؾ حالة طارئة او مستعجمة ال تسمح بالقياـ بإجراءات طرح عطاء أو استدراج
عروض.

ىػ .إذا كاف اليدؼ مف شراء الموازـ والخدمات لتوريد قطع غيار أو بدائؿ لموازـ سابقة أو توسيع
الموازـ أو الخدمات أو المعدات القائمة بما فييا نظـ المعمومات والبرمجة أو اذا كاف تغيير

المتعيد األصمي يرتب كمفاً زائدة أو سيمزـ الجية المستفيدة بشراء معدات أو خدمات ال تتوافؽ
مع المعدات أو الخدمات الموجودة.

و .اذا كاف اليدؼ مف شراء الموازـ والخدمات توفير أنظمة الكترونية خاصة بعمؿ الجية
المستفيدة لتحقيؽ أمف او حماية او رقابة ألعماليا.

ز .شراء لوازـ أو خدمات منتجة أو مطورة لمبحث العممي وتنفيذاً لعقد خاص إلجراء بحوث أو
تجارب أو دراسة أو تطوير مصادر ،شريطة أف ال يتضمف عقد الشراء إنتاج كميات تجارية.

ح .إذا لـ تكف األعماؿ اإلضافية مدرجة في عقد الشراء األصمي ،ومف الضروري إلكماؿ

األعماؿ األصمية أف تمنح الجية المشترية عقودا إضافية لمنفذ عقد الشراء األصمي ،شريطة أف

يكوف مف غير الممكف عمميا الفصؿ بيف األعماؿ اإلضافية واألصمية مف الناحية الفنية
واالقتصادية.

ط .إذا كانت األسعار محددة مف السمطات المختصة.

ي .عند وجود نص قانوني أو اتفاقيات دولية توجب الشراء مف مصدر واحد.

ؾ .إذا كاف الغرض مف الشراء توحيد الصنؼ أو التقميؿ مف التنويع لمتوفير عمى الجية

المستفيدة.

ؿ .إصدارات المسكوكات التذكارية.

ـ .شراء أنظمة األمف السيبراني وأمف المعمومات.
ف .في حاؿ اشتراط توافر خبرات محددة ذات كفاءة وجودة عالية أو بسبب عدـ توافر

االختصاص.

س .إذا كاف أي مف انواع الخدمات المطموبة استكماال لخدمات سابقة او تمديدا ليا شريطة اف
تتحقؽ فييا مصمحة الجية المستفيدة.

المادة 45
لمجية الحكومية أو الوحدة الحكومية التنفيذ المباشر لألشغاؿ والخدمات أو تقديـ أو انتاج الموازـ

في أي مف الحاالت التالية-:

أ .إذا كاف مف غير الممكف عمميا توضيح كمية البنود المطموب تنفيذىا.

ب .إذا كاف التنفيذ سيتـ إجراؤه بكميات صغيرة أو في مواقع متباعدة أو نائية و مف غير المتوقع

أف يتنافس المقاولوف في ىذا الشراء ويعرضوف شروطا غير مقبولة.

ج .إذا كانت الجية الحكومية أو الوحدة الحكومية أقدر مف المقاوليف عمى تحمؿ المخاطر التي

يمكف أف تحدث.

د .إذا كانت الحاجة عاجمة وتتطمب التنفيذ المباشر.

ىػ .اذا توافرت لدييا الكوادر المؤىمة واآلليات والمعدات الالزمة لمتنفيذ المباشر.

المادة 46
أ .يتـ شراء الخدمات االستشارية وغير االستشارية والخدمات الفنية بأسموب المناقصة العامة وفقا
لمعايير االختيار المعمنة في وثائؽ الشراء.

ب .عمى الرغـ مما ورد في الفقرة (أ) مف ىذه المادة وفي حاالت مبررة يجوز الشراء بأحد
األساليب التالية-:

 .1المناقصة المحدودة (االستدراج).

 .2الشراء مف مصدر واحد (التمزيـ).
 .3مسابقة تصميـ.

ج .مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) مف ىذه المادة يتـ شراء الخدمات االستشارية وغير
االستشارية والفنية والمقدمة مف االستشارييف االفراد في أي مف الحالتيف التاليتيف-:

 .1إذا كانت الخدمة المطموب تقديميا ال تتطمب اكثر مف استشاري واحد.

 .2إذا كانت الخدمة المطموب تقديميا ذات عنصر فني وخبرات فريدة ومتخصصة وال تتطمب
دعما مينيا إضافيا.
المادة 47
أ .لمحصوؿ عمى عروض أو رسائؿ التعبير عف االىتماـ يتـ نشر إعالف في الصحؼ اليومية أو
عمى البوابة اإللكترونية أو في أي مف وسائؿ اإلعالـ التي تراىا الجية المشترية مناسبة.

ب .بعد ورود عروض رسائؿ التعبير عف االىتماـ تضع الجية المشترية قائمة مختصرة ال تقؿ
عف ثالثة .

ج .تدعو الجية المشترية أصحاب رسائؿ التعبير عف االىتماـ الواردة أسماؤىـ في القائمة

المختصرة لمتقدـ بعروضيـ عمى أف تتضمف ىذه الدعوة ما يمي-:
 .1اسـ الجية المشترية وعنوانيا.

 .2طبيعة الخدمات المطموبة وموقعيا وزمانيا .
 .3الشروط المرجعية والمياـ المطموبة .

 .4التعميمات والنماذج الخاصة بإعداد العروض وتسميميا والمكاف والموعد النيائي لتقديميا.
 .5المعايير المعتمدة في التقييـ الفني والمالي.

 .6صيغة العقد المقترح والشروط التعاقدية والوقت المتوقع لمبدء بتقديـ الخدمات.
 .7أسموب االختيار.

 .8أي أمور أخرى ترى الجية المشترية إيرادىا.

المادة 48
أ .1.يمكف استخداـ طريقة المسابقة في أي مف المجاالت العممية أو اليندسية التي تختارىا لجنة
يعينيا الوزير المختص مف الخبراء المستقميف.

 .2تقدـ المسابقة بجوائز أو بدوف جوائز ،شريطة اإلعالف عنيا.

ب .تجري مسابقات التصميـ وفقا لإلجراءات المنصوص عمييا في وثائؽ الشراء ،شريطة أف
تتضمف المبادئ واإلجراءات األساسية التي تحكـ المسابقة ،بما في ذلؾ المعايير التي سيتـ

استخداميا لتقييـ العروض وترتيبيا.

ج .إذا كاف موضوع المسابقة ىو وضع دراسات أو خطط لمشروع محدد ،فيجب أف تحدد وثائؽ

الشراء ما يمي-:

 .1الجوائز أو المكافآت أو االمتيازات الممنوحة لمفائزيف.

 .2مف الذي ستؤوؿ إليو ممكية الدراسات أو المخططات الفائزة وغير الفائزة.
د .تمنح الجوائز والمكافآت واالمتيازات عمى أساس تقرير لجنة الخبراء المستقميف ويجوز ليا أف
توصي بعدـ استحقاؽ أي شخص ليذه الجوائز أو المكافآت أو االمتيازات  ،كميا أو جزئيا  ،إذا

رأت أف الخطط المقدمة ال تصؿ إلى المستوى الفني المطموب.

ىػ .يجوز أف تشتمؿ وثائؽ الشراء عمى بند يسمح بجوائز لمتصميمات التي لـ يفز بيا المتقدموف

والذيف امتثموا لمجدوؿ الزمني المحدد وعرضوا المستوى الفني المقبوؿ.

و .يحؽ لمجنة الخبراء المستقميف استدعاء مستشاريف لمناقشة مشاريعيـ وعروضيـ والتوصية

بالتعديالت الخاصة بيا.

ز .تعد لجنة الخبراء المستقميف تقري ار عف نتائج أعماليا وتصبح توصياتيا نافذة بعد تصديقيا مف

الوزير المختص.

ح .يجوز عمؿ إعالف موجز لمتقرير المشار إليو في الفقرة (ز) مف ىذه المادة بأي وسيمة اعالـ

تراىا الجية المشترية مناسبة.

المادة 49
لمجية المشترية إبراـ اتفاؽ إطاري ال تزيد مدتو عمى خمس سنوات بموجب أحد العقديف التالييف:

-

أ .مغمؽ بحيث يقتصر عمى المتعيديف الذيف تـ التعاقد معيـ وال يسمح بدخوؿ متعيديف جدد.
ب .مفتوح بحيث ال يقتصر عمى المتعيديف الذيف تـ التعاقد معيـ ويسمح بانضماـ أي متعيد

جديد عمى اف يكوف عرضو مطابقاً لمتطمبات وثائؽ الشراء في أي وقت خالؿ فترة سرياف العقد.

المادة 52
يجوز لممناقص الذي يدعي أنو لحقت بو خسارة أو أي ضرر نتيجة لقرار أو إجراء أو امتناع

عف اتخاذ إجراء مف الجية المشترية أو يدعي أف لجاف الشراء خالفت ما ورد في وثائؽ الشراء أو
أحكاـ ىذا النظاـ والتعميمات الصادرة بموجبو ،أف يتقدـ باعتراض في المرحمة األولى وبشكوى

في المرحمة الثانية وفقا ألحكاـ ىذا النظاـ.

المادة 51
أ .يقدـ االعتراض كتابيا أو إلكترونيا عمى وثائؽ الشراء أو شروط اإلعالف أو وثائؽ التأىيؿ أو

الق اررات أو اإلجراءات التي تتخذىا الجية المشترية أو أي امتناع عف اتخاذ إجراء متعمؽ فييا الى

الجية المشترية خالؿ خمسة أياـ عمؿ مف تاريخ نشرىا وقبؿ الموعد النيائي لتقديـ العروض أييما

أسبؽ.

ب .يقدـ االعتراض كتابيًا أو إلكترونياً عمى ق اررات لجاف الشراء المتعمقة باإلحالة المبدئية أو أي

قرار يتعمؽ بالعطاء أو إجراءات الشراء خالؿ المدة المحددة بقرار لجنة الشراء.

ج .1.تنظر الجية المشترية أو لجنة الشراء حسب مقتضى الحاؿ في االعتراض وتتخذ قرارىا بشأنو
خالؿ مدة اقصاىا ( )7أياـ عمؿ فيما يتعمؽ بعطاءات األشغاؿ والخدمات الفنية.

 .2تنظر الجية المشترية في االعتراض وتتخذ قرارىا بشأنو قبؿ فتح العروض فيما يتعمؽ بعطاءات
الموازـ والخدمات االستشارية.

 .3تنظر لجنة الشراء في االعتراض وتتخذ قرارىا بشأنو خالؿ مدة ( )14يوـ عمؿ فيما يتعمؽ
بعطاءات الموازـ والخدمات االستشارية.

د .في حاالت خاصة ومبررة تمدد المدد المشار الييا في الفقرة (ج) مف ىذه المادة لمرة واحدة فقط

عمى اف يتـ ابالغ المناقص بذلؾ.

ىػ .في حاؿ قبوؿ االعتراض بشكؿ كامؿ أو جزئي ،يجب أف يتضمف القرار التدابير الالزـ اتخاذىا

لتصويب األوضاع.

و .في حاؿ تـ رفض االعتراض أو انقضاء المدد المحددة في النظاـ دوف صدور قرار ،يكوف

لممناقص الحؽ في المجوء إلى لجنة مراجعة شكاوى الشراء لتقديـ شكواه كتابيا أو الكترونيا.

ز .يستوفى بدؿ مقداره ( )522خمسمائة دينار لشكاوى شراء األشغاؿ والخدمات الفنية والموازـ

والخدمات االستشارية.

المادة 52
أ .يشكؿ مجمس الوزراء لجنة لمراجعة شكاوى الشراء مف ذوي الخبرة واالختصاص وليذه المجنة

تشكيؿ لجاف فنية متخصصة لمتعامؿ مع الشكاوى التي تقدـ الييا اذا رأت لذلؾ مقتضى.

ب .تعقد لجنة مراجعة شكاوى الشراء اجتماعاتيا بدعوة مف رئيسيا ويكوف اجتماعيا قانونيا بحضور

ما ال يقؿ عف أغمبية أعضائيا و تتخذ ق ارراتيا بأغمبية أصوات أعضائيا.

ج .يسمي رئيس لجنة مراجعة شكاوى الشراء أميف سر لمجنة أو اكثر يتولى تنظيـ الشؤوف المتعمقة
بيا مف بيف موظفي الجيات والوحدات الحكومية.

د .تختص لجنة مراجعة شكاوى الشراء بما يمي-:

 .1مراجعة شكاوي المناقصيف حوؿ ق اررات لجاف الشراء أو الجية المشترية وق اررات الحرماف
الصادرة بحؽ أي مف المناقصيف او المتعيديف.

 .2البت في المسائؿ المتعمقة بتطبيقات ىذا النظاـ والتعميمات الصادرة بمقتضاه.

 .3مراجعة الوثائؽ النموذجية لعطاءات الموازـ واألشغاؿ والخدمات الفنية والخدمات االستشارية
والشروط المرجعية واجراءات العطاءات والنماذج والمخططات قبؿ عرضيا عمى لجنة سياسات

الشراء.

المادة 53
يقدـ المناقص الشكوى الى لجنة مراجعة شكاوى الشراء عمى النحو التالي-:

أ .إذا لـ يقبؿ بالقرار الصادر عف الجية المشترية أو لجنة الشراء بخصوص االعتراض أو الحرماف

فيحؽ لو تقديـ الشكوى خالؿ ( )5خمسة أياـ عمؿ مف تاريخ إبالغو بقرار الجية المشترية أو لجنة

الشراء ،وخالؿ ( )12عشرة أياـ عمؿ مف تاريخ إبالغو بالمصادقة عمى قرار الحرماف.

ب .في حاؿ استكماؿ تقديـ الشكوى وبعد اف يقرر رئيس لجنة مراجعة شكاوى الشراء قبوليا شكالً

تبمغ الجية المشترية أو لجنة الشراء حسب مقتضى الحاؿ كتابيا عف ورود الشكوى لتعميؽ إجراءات

الشراء وتزويدىا بكافة الوثائؽ والمستندات موضوع الشكوى الى حيف البت فييا ولرئيس المجنة أف
يقرر تمديد التعميؽ أو قطعو مع إبالغ الجية المشترية او لجنة الشراء بذلؾ.

ج .عمى الرغـ مما ورد في الفقرة (ب) مف ىذه المادة لرئيس لجنة مراجعة شكاوى الشراء عدـ تعميؽ

إجراءات الشراء والسير بيا ،إذا تبيف أف اعتبارات المصمحة العامة تتطمب استكماؿ إجراءات الشراء

أو إبراـ عقد الشراء حسب المقتضى.

د .تستمع لجنة مراجعة شكاوى الشراء إلى مقدـ الشكوى أو مف يمثمو وتنظر بالشكوى المقدمة إلييا

وأي معززات أو وثائؽ مرفقة بيا وتتخذ قرارىا خالؿ مدة ال تتجاوز ( )32ثالثيف يوـ عمؿ مف تاريخ

ورودىا الييا.

ىػ .لمجنة مراجعة شكاوى الشراء اتخاذ أي قرار تراه مناسبا بما في ذلؾ تصويب أي مف اإلجراءات

أو إلغاء اإلحالة أو إعادة العممية الشرائية ويكوف القرار ممزما لمجية المشترية أو لجنة الشراء.

و .يصدر قرار لجنة مراجعة شكاوى الشراء ويعمف عنو عمى الموقع اإللكتروني لمجية المشترية
والبوابة اإللكترونية أو أي موقع تحدده ويتـ تبميغ قرارىا لمقدـ الشكوى والجية المشتكى عمييا.

المادة 54
أ .يشكؿ مجمس الوزراء مف بيف اعضائو لجنة تسمى (لجنة سياسات الشراء) تتولى المياـ

والصالحيات التالية-:

 .1وضع السياسة العامة لمشراء ووسائؿ تنفيذىا بالتنسيؽ مع الجيات ذات الصمة.
 .2دراسة مشروع أو أي مقترح لتعديؿ ىذا النظاـ ورفعو لمجمس الوزراء.
 .3اقرار التعميمات الصادرة سندا ليذا النظاـ.

 .4المصادقة عمى ق اررات الحرماف التي تصدرىا لجاف الشراء.

 .5اعتماد الوثائؽ النموذجية لعطاءات الموازـ واألشغاؿ والخدمات الفنية والخدمات االستشارية
والشروط المرجعية واجراءات العطاءات والنماذج والمخططات وتطويرىا .

 .6النظر في أداء الجيات المشترية ومدى التزاميا بأحكاـ ىذا النظاـ والتعميمات ،ورفع التقارير
والتوصيات الالزمة لمجمس الوزراء.

 .7وضع االستراتيجية الحكومية في شراء الموازـ والخدمات االستشارية واالشغاؿ والخدمات الفنية

وتوجيو الجيات والوحدات الحكومية لالرتقاء في المستوى الميني وتطوير الموارد البشرية المختصة

في عمميات الشراء وادارة المستودعات والمخزوف.

 .8االطالع عمى بيانات عمميات الشراء واصدار التوصيات الالزمة لتحسيف األداء.

 .9اعتماد سياسات ومعايير وارشادات تطبيؽ الجيات المشترية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
الحديثة في عمميات الشراء بالتنسيؽ مع الجيات ذات العالقة.

 .12التنسيب لمجمس الوزراء بتشكؿ لجاف الشراء الخاصة .

 .11تحديد الموازـ والخدمات االستشارية ذات االستعماؿ المشترؾ.

 .12تشكيؿ أي لجنة مف أصحاب االختصاص ألي مف المسائؿ ذات العالقة بالمشتريات
الحكومية.

 .13أي مياـ أخرى يكمفيا بيا مجمس الوزراء.

ب .تنشأ في مديرية دعـ المجاف الو ازرية في رئاسة الوزراء وحدة سياسات الشراء والشكاوى تتولى ما

يمي-:

 .1تقديـ الخدمات اإلدارية والفنية لكؿ مف لجنة سياسات الشراء ولجنة مراجعة شكاوى الشراء وأي
مياـ أخرى يكمفيا بيا رئيس أي مف المجنتيف.

 .2جمع المعمومات عف إجراءات الشراء التي تقوـ بيا الجيات المشترية ورفعيا إلى لجنة سياسات
الشراء .

 .3إصدار المطبوعات الدورية والمواد اإلرشادية المتعمقة بالشراء.
 .4القياـ بأعماؿ سكرتارية المجاف.

المادة 55
تنشأ البوابة اإللكترونية كموقع إلكتروني رسمي تتـ مف خالليا إجراءات الشراء ولتكوف مصد ار رئيسيا

لممعمومات عف المشتريات الحكومية ونشر اإلعالنات عف العطاءات وق اررات اإلحالة ونصوص ىذا
النظاـ والتعميمات الصادرة بمقتضاه وق اررات لجنة مراجعة شكاوى الشراء والتوجييات والمقاالت

واإلرشادات الفنية وغيرىا مف المعمومات ذات العالقة بالعطاءات.

المادة 56
أ .تتولى الدائرة المياـ والصالحيات التالية -:

 .1شراء ما تحتاج إليو الجية الحكومية أو الوحدة الحكومية مف األشغاؿ والموازـ والخدمات الفنية
والخدمات االستشارية.

 .2التعاوف مع لجنة سياسات الشراء لوضع السياسة العامة إلدارة الشراء ووضع الخطط والبرامج
الالزمة لتنفيذ ىذه السياسة.

 .3مراجعة وثائؽ الشراء وطمبات الشراء وتدقيقيا لمتحقؽ مف اتفاقيا مع أحكاـ ىذا النظاـ والتعميمات
الصادرة بمقتضاه.

 .4حفظ القيود والسجالت والممفات والعينات الخاصة بعمميات الشراء .

 .5التنسيؽ مع الجيات والوحدات الحكومية لتحسيف ميارات العامميف في مجاؿ الشراء وادارة
المستودعات والمخزوف.

بناء عمى التقارير الواردة مف الجية المستفيدة.
 .6تقييـ أداء المتعيديف واالستشارييف ً
 .7مراجعة عطاءات األشغاؿ والموازـ والخدمات الفنية والخدمات االستشارية وجمع المعمومات
المتعمقة بيذه العطاءات وتحميميا ورفع التوصيات الالزمة لمجنة سياسات الشراء .

 .8وضع الشروط العامة ومراجعة الشروط الخاصة لعطاءات الموازـ واألشغاؿ والخدمات الفنية
والخدمات االستشارية والشروط المرجعية واجراءات العطاءات والنماذج والمخططات وتطويرىا
ورفعيا الى لجنة سياسات الشراء.

 .9تمثيؿ المممكة في االتفاقيات والبروتوكوالت اإلقميمية والدولية ذات العالقة بالمشتريات الحكومية.
 .12أي أعماؿ أو مياـ أخرى تناط بالدائرة تنفيذًا ألحكاـ ىذا النظاـ والتعميمات الصادرة بمقتضاه.

ب .إضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) مف ىذه المادة تتولى دائرة العطاءات الحكومية المياـ

والواجبات التي كانت تتوالىا قبؿ نفاذ أحكاـ ىذا النظاـ إضافة الى ما يمي-:

 .1ترخيص وتصنيؼ المقاوليف وتصنيؼ مقدمي الخدمات الفنية بالتنسيؽ مع الجيات المختصة،
وحفػظ المعمومات المنوطة بيـ وبأعماليـ وذلؾ لغايات العمؿ داخؿ المممكة وخارجيا بموجػب

التعميمات التي يصدرىا مجمس الوزراء ليذه الغاية.

 .2مراجعة وتطوير إجراءات عطاءات األشغاؿ والخدمات الفنية مف خالؿ نظاـ الشراء اإللكتروني
بالتنسيؽ مع الجيات المختصة.

 .3دراسة تغير أسعار المحروقات و المواد اإلنشائية المدرجة في جدوؿ بيانات التعديؿ في عقد
المقاولة الموحد لممشاريع اإلنشائية والتنسيب لموزير بإصدار أي تعميـ بتعديؿ تمؾ األسعار.

 .4متابعة وتحديث الشروط العامة والخاصة لعقود المقاولة واتفاقيات الخدمات الفنية والشروط
المرجعية المعموؿ بيا في المممكة.

 .5إصدار النشرات الدورية حوؿ قطاع اإلنشاءات وأسعار المواد اإلنشائية وبنود األشغاؿ.

ج .إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) مف ىذه المادة تتولى دائرة المشتريات الحكومية ما يمي -:

 .1حفظ سجالت الموازـ المشتركة والموازـ الفائضة لدى الجية الحكومية أو الوحدة الحكومية واتخاذ
اإلجراءات والترتيبات الالزمة لحفظ الموازـ المشتركة والموازـ الفائضة وتخزينيا وتصنيفيا لتوزيعيا
عمى الجيات أو الوحدات الحكومية وفؽ ما تحتاج إليو أو تبادليا فيما بينيا.

 .2إجراء الدراسات الالزمة لتطوير إدارة الموازـ وتحسيف أدائيا واالحتفاظ بمواصفات قياسية لموازـ
ذات االستعماؿ المشترؾ.

 .3إجراء الجرد لموازـ لدى الجيات الحكومية والوحدات الحكومية كمما وجدت دائرة المشتريات
الحكومية ضرورة لذلؾ.

 .4الحفاظ عمى قيود الموازـ المعمرة التي تستعمؿ لمدة طويمة .

 .5التعاوف مع الوحدات أو الجيات الحكومية فيما يتعمؽ بحفظ الموازـ وصيانتيا .

 .6شراء األدوية لكؿ مف و ازرة الصحة ومديرية الخدمات الطبية الممكية ومستشفى األمير حمزة
ومستشفيات الجامعات األردنية الرسمية وأي جية أخرى يوافؽ عمييا مجمس الوزراء وشراء

المستمزمات واالجيزة الطبية وفقا لمصالحيات الواردة في ىذا النظاـ .

المادة 57
أ .ال يجوز لمجية الحكومية أو الوحدة الحكومية شراء الموازـ والخدمات االستشارية ذات االستعماؿ
المشترؾ إال مف خالؿ لجاف الشراء المركزية ما لـ يقرر مجمس الوزراء خالؼ ذلؾ.

ب .تحدد الموازـ والخدمات االستشارية ذات االستعماؿ المشترؾ في الشير االوؿ مف بداية كؿ عاـ.

ج .يشكؿ مدير عاـ دائرة المشتريات الحكومية لجانا فنية مف ذوي الخبرة واالختصاص مف موظفي
الجيات والوحدات الحكومية تتولى وضع الشروط والمواصفات والمتطمبات الخاصة بالموازـ
والخدمات االستشارية ذات االستعماؿ المشترؾ والتنسيب بيا الى لجنة سياسات الشراء.

المادة 58
أ .تشكؿ لجاف الشراء وفقا ألحكاـ ىذا النظاـ وليا الحؽ في االستعانة بالخبراء والفنييف مف موظفي

الجيات الحكومية أو الوحدات الحكومية أو مف القطاع الخاص في حاؿ عدـ توافر ىذه الخبرات

لدى موظفي القطاع العاـ.

ب .عمى الرغـ مما ورد في أي نظاـ آخر تحدد مكافآت رؤساء واعضاء وأمناء سر المجاف المشكمة

بموجب أحكاـ ىذا النظاـ وآلية صرفيا وفقا لمممحؽ رقـ ( )5مف ىذا النظاـ.

ج .ال تطبؽ عمى رؤساء وأعضاء وأمناء سر المجاف المشكمة بموجب أحكاـ ىذا النظاـ األحكاـ

الواردة في نظاـ الخدمة المدنية أو أي تعميمات أو ق اررات صادرة بموجب أي نظاـ آخر تتعمؽ بنسب

المكافآت او البدالت او أوقات االجتماعات اثناء الدواـ الرسمي.

المادة 59
أ .يتـ شراء الموازـ والخدمات الفنية والخدمات االستشارية وتنفيذ األشغاؿ وفقًا لمصالحيات التالية
وبالطريقة التي يراىا مناسبة- :

 .1لألميف العاـ بما ال يزيد عمى ( )5222خمسة آالؼ دينار في كؿ عممية شراء.

 .2لمدير أي مديرية او مركز او الوحدة أو العميد في الجامعة مف غير المشموليف بتعريؼ األميف
العاـ بما ال يزيد عمى ( )1222الؼ دينار في كؿ عممية شراء.

ب .يتـ شراء الموازـ والخدمات وبيعيا بيف جيتيف حكوميتيف أو وحدتيف حكوميتيف أو جية حكومية

ووحدة حكومية بقرار مف األمينيف العاميف وبالسعر المتفؽ عميو ميما بمغت قيمتيا.

المادة 62
ال يجوز ألي وحدة حكومية شراء االدوية التي تزيد قيمتيا عمى ( )122.222مائة الؼ دينار اال
مف خالؿ دائرة المشتريات الحكومية.

المادة 61
يتـ شراء الموازـ والخدمات االستشارية التي تحتاج إلييا الجية الحكومية مف خالؿ لجاف الشراء

التالية وفقا لصالحيات كؿ منيا -:

أ .فرعية .

ب .رئيسية.

ج .مركزية.

د .خاصة .

المادة 62
أ .لموزير المختص تشكيؿ لجنة شراء فرعية في أي مف فروع الجية الحكومية مف ثالثة مف موظفييا

يسمي أحدىـ رئيسا ليا لشراء الموازـ والخدمات االستشارية التي ال تزيد قيمتيا عمى ()22222

عشريف الؼ دينار.

ب .يشكؿ الوزير المختص لجنة شراء رئيسية في مركز الجية الحكومية مف ثالثة مف موظفييا عمى

أف يسمي أحدىـ رئيسا ليا ،لتتولى شراء الموازـ والخدمات االستشارية التي ال تزيد قيمتيا عمى

( )62222ستيف الؼ دينار عمى أف يشترؾ مندوب عف دائرة المشتريات الحكومية يسميو مديرىا
العاـ في كؿ حالة شراء تزيد قيمتيا التقديرية عمى ( )42222أربعيف ألؼ دينار.

ج .تجتمع المجاف المشار الييا في الفقرتيف (أ) و (ب) مف ىذه المادة كمما دعت الحاجة لذلؾ

وتكوف اجتماعاتيا قانونية بحضور جميع اعضائيا وتتخذ ق ارراتيا بأكثرية اصوات أعضائيا.

د .يصادؽ االميف العاـ عمى ق اررات المجاف المشكمة بمقتضى ىذه المادة.

المادة 63
أ .تشكؿ في دائرة المشتريات الحكومية لجاف الشراء المركزية التالية لمقياـ بالعمميات الشرائية ميما

بمغت قيمتيا -:

 .1الموازـ والخدمات االستشارية.

 .2األدوية واألمصاؿ و المطاعيـ وحميب األطفاؿ و الرضع.
 .3االجيزة والمستمزمات الطبية.

ب .1.تشكؿ لجنة شراء الموازـ والخدمات االستشارية برئاسة المدير العاـ أو مف يفوضو وعضوية

كؿ مف-:

أ .اثنيف مف موظفي دائرة المشتريات الحكومية يسمييما المدير العاـ.

ب .أحد موظفي مؤسسة المواصفات والمقاييس مف ذوي الخبرة واالختصاص يسميو مديرىا العاـ.
ج .أحد موظفي و ازرة المالية.

 .2إذا طرح عطاء لشراء لوازـ خاصة أو خدمات استشارية إلحدى الجيات المستفيدة فيشترؾ في

لجنة الشراء المركزية المنصوص عمييا في البند ( )1مف ىذه الفقرة عضواف مف موظفي تمؾ الجية.
ج .تشكؿ لجنة لشراء األدوية واألمصاؿ والمطاعيـ وحميب األطفاؿ والرضع برئاسة المدير العاـ أو

مف يفوضو وعضوية كؿ مف-:

 .1صيدالني مف دائرة المشتريات الحكومية يسميو المدير العاـ.
 .2صيدالني مف و ازرة الصحة يسميو وزير الصحة .

 .3صيدالني مف الخدمات الطبية الممكية يسميو مديرىا.

 .4صيدالني مف مستشفى األمير حمزة يسميو مدير المستشفى.

 .5صيدالنييف اثنيف مف ذوي الخبرة واالختصاص مف الجية المستفيدة مف غير الجيات الواردة في
البنود ( )1و( )2و( )3مف ىذه الفقرة يسمييما الوزير المختص اذا كاف العطاء يتعمؽ بيا وحدىا.

د .تشكؿ لجنة لشراء األجيزة والمستمزمات الطبية برئاسة المدير العاـ أو مف يفوضو وعضوية كؿ
مف-:

 .1اثنيف مف موظفي و ازرة الصحة مف ذوي الخبرة واالختصاص في اليندسة الطبية و شؤوف
االجيزة والمستمزمات الطبية يسمييما وزير الصحة .

 .2أحد موظفي مستشفى االمير حمزة مف ذوي الخبرة واالختصاص في شؤوف االجيزة والمستمزمات
الطبية يسميو مدير عاـ المستشفى.

 .3أحد موظفي دائرة المشتريات الحكومية مف ذوي الخبرة واالختصاص يسميو المدير العاـ.

 .4اثنيف مف موظفي الجية المستفيدة مف ذوي الخبرة واالختصاص مف غير الجيات الواردة في
البنديف ()1و( )2مف ىذه الفقرة.

ىػ .تعقد لجاف الشراء المركزية اجتماعاتيا بحضور ما اليقؿ عف ثمثي اعضائيا بمف فييـ الرئيس
وتتخذ ق ارراتيا بأكثرية اصوات اعضائيا.

و .1.يصادؽ الوزير عمى ق اررات لجنة الشراء المركزية لشراء الموازـ والخدمات االستشارية ذات

االستعماؿ المشترؾ.

 .2يصادؽ الوزير المختص عمى ق اررات لجنة الشراء المركزية فيما يتعمؽ بشراء الموازـ الخاصة
بالجية أو الوحدة الحكومية.

المادة 64
أ .لمجمس الوزراء وفي حاالت خاصة ومبررة بناء عمى تنسيب لجنة سياسات الشراء المستند الى

توصية مف الوزير والوزير المختص تشكيؿ لجنة شراء خاصة لشراء الموازـ والخدمات االستشارية
لمشروع معيف بسبب طبيعتو أو حجمو أو اذا تطمبت شروط تمويمو ذلؾ عمى اف ال يقؿ عدد

اعضائيا عف خمسة أعضاء برئاسة أميف عاـ الجية الحكومية وعضوية مدير عاـ دائرة المشتريات

الحكومية او مف يفوضو.

ب .تنتيي اعماؿ المجنة المشار الييا في الفقرة (أ) مف ىذه المادة بانتياء العممية الشرائية أو إصدار

قرار اإلحالة النيائية.

ج .يكوف اجتماع لجنة الشراء الخاصة المنصوص عمييا في الفقرة (أ) مف ىذه المادة قانونيًا

بحضور ما ال يقؿ عف أربعة مف أعضائيا عمى اف يكوف الرئيس مف بينيـ وتتخذ ق ارراتيا بأكثرية
أصوات أعضائيا ويصادؽ وزير المالية والوزير المختص عمى ق اررات ىذه المجنة وفي حاؿ

اختالفيما يرفع القرار إلى رئيس الوزراء لمبت فيو.

المادة 65
يتـ شراء الموازـ والخدمات االستشارية التي تحتاج إلييا الوحدات الحكومية مف خالؿ لجنتي الشراء

التاليتيف -:
أ .فرعية .

ب .رئيسية.

المادة 66
أ .لموزير المختص تشكيؿ لجنة شراء فرعية واحدة في مركز الوحدة الحكومية وفي أي فرع مف

فروعيا مف ثالثة أعضاء مف موظفي الوحدة الحكومية يسمي مف بينيـ رئيسا ليا لشراء الموازـ أو

الخدمات االستشارية التي ال تزيد قيمتيا عمى ( )62222ستيف ألؼ دينار.

ب .يكوف اجتماع لجنة الشراء الفرعية قانونيًا بحضور جميع أعضائيا ،وتتخذ ق ارراتيا بأكثرية

أصوات أعضائيا.

ج .يصادؽ األميف العاـ عمى ق اررات ىذه المجنة.

المادة 67
أ .يشكؿ الوزير المختص في مركز الوحدة الحكومية لجنة شراء رئيسية مف خمسة أعضاء يسمي

مف بينيـ رئيسا ليا ونائبا لو وتتولى ىذه المجنة شراء الموازـ والخدمات االستشارية ميما بمغت قيمتيا

.

ب .تجتمع المجنة بدعوة مف رئيسيا أو مف نائبو عند غيابو ويكوف اجتماعيا قانونيا بحضور ما ال

يقؿ عف أربعة أعضاء عمى أف يكوف مف بينيـ الرئيس أو نائبو وتتخذ ق ارراتيا بأكثرية أصوات

أعضائيا .

ج .يصادؽ الوزير المختص عمى ق اررات لجنة الشراء الرئيسية.

المادة 68
يتـ شراء األشغاؿ والخدمات الفنية التي تحتاج إلييا الجية الحكومية مف خالؿ أي مف لجاف الشراء

التالية-:

أ .المركزية المتخصصة.
ب .الرئيسية .
ج .المحافظة.

د .الخاصة.

المادة 69
أ .تشكؿ في دائرة العطاءات الحكومية لجاف شراء مركزية متخصصة لكؿ مجاؿ مف المجاالت

التالية -:

 .1األبنية.

 .2المياه والري والصرؼ الصحي والسدود.
 .3الطرؽ والنقؿ والتعديف.

 .4األعماؿ الكيروميكانيكية واالتصاالت.

ب .يكوف المدير العاـ أو مف يفوضو رئيسا لكؿ لجنة مف المجاف المنصوص عمييا في الفقرة (أ) مف

ىذه المادة وتضـ في عضويتيا-:

 .1مندوبيف عف و ازرة األشغاؿ العامة واإلسكاف يسمييما الوزير.
 .2مندوبا عف و ازرة المالية يسميو وزير المالية.

 .3مندوبيف عف الجية المستفيدة يسمييما الوزير المختص.

 .4مندوبا عف دائرة العطاءات الحكومية يسميو المدير العاـ.

ج .تجتمع المجاف المنصوص عمييا في الفقرة (أ) مف ىذه المادة بدعوة مف رئيسيا ويكوف اجتماعيا
قانونيا بحضور ما ال يقؿ عف خمسة مف أعضائيا عمى أف يكوف الرئيس وأحد مندوبي الجية

المستفيدة مف بينيـ وتتخذ ق ارراتيا بأكثرية أصوات أعضائيا.

د .تختص المجاف المشار الييا في الفقرة (أ) مف ىذه المادة بشراء األشغاؿ والخدمات الفنية الخارجة

عف نطاؽ صالحيات المجاف األخرى المنصوص عمييا في ىذا النظاـ أو أي شراء آخر بناء عمى

طمب الوزير المختص.

ىػ .يصادؽ الوزير المختص عمى ق اررات لجاف الشراء المركزية المتخصصة المنصوص عمييا في

الفقرة (أ) مف ىذه المادة.

المادة 72
أ .يشكؿ الوزير المختص لجنة شراء رئيسية في مركز الجية الحكومية برئاسة األميف العاـ وعضوية

كؿ مف-:

 .1ميندس مف ذوي الخبرة واالختصاص مف موظفي دائرة العطاءات الحكومية يسميو المدير العاـ.
 .2ميندس مف ذوي الخبرة واالختصاص مف و ازرة األشغاؿ العامة واإلسكاف يسميو األميف العاـ.
 .3اثنيف مف موظفي الجية الحكومية مف ذوي الخبرة واالختصاص يسمييما األميف العاـ.

ب .تتولى المجنة المنصوص عمييا في الفقرة (أ) مف ىذه المادة شراء األشغاؿ التي ال تزيد قيمتيا

عمى ( )522222خمسمائة ألؼ دينار أو شراء أي خدمات فنية ال تزيد قيمتيا عمى ()52222
خمسيف ألؼ دينار.

ج .تجتمع لجنة الشراء الرئيسية بدعوة مف رئيسيا ويكوف اجتماعيا قانونيا بحضور ما ال يقؿ عف

أربعة مف أعضائيا عمى أف يكوف رئيسيا مف بينيـ وتتخذ ق ارراتيا بأكثرية أصوات أعضائيا.
د .يصادؽ الوزير المختص عمى ق اررات لجنة الشراء الرئيسية.

المادة 71
أ .تشكؿ في كؿ محافظة لجنة تسمى لجنة شراء المحافظة برئاسة نائب المحافظ أو متصرؼ لواء

القصبة وعضوية كؿ مف-:

 .1مدير األشغاؿ في المحافظة.

 .2مدير الشؤوف البمدية في المحافظة.
 .3مدير المالية في المحافظة.

 .4مندوب عف الجية المستفيدة المعنية بالشراء يسميو الوزير المختص.

ب .تتولى لجنة الشراء في المحافظة شراء األشغاؿ التي ال تزيد قيمتيا عمى ( )2222222مميوني

دينار عمى أف يشترؾ مندوب مف دائرة العطاءات الحكومية إذا زادت القيمة التقديرية لمشراء عمى

( )522222خمسمائة الؼ دينار كما تتولى شراء الخدمات الفنية التي ال تزيد قيمتيا عمى
( )52222خمسيف ألؼ دينار.

ج .تجتمع لجنة شراء المحافظة بدعوة مف رئيسيا ويكوف اجتماعيا قانونيا بحضور ما ال يقؿ عف

أربعة مف أعضائيا عمى أف يكوف الرئيس مف بينيـ وتتخذ ق ارراتيا بأكثرية أصوات أعضائيا.
د .يصادؽ المحافظ عمى ق اررات لجنة شراء المحافظة .

المادة 72
أ .لمجمس الوزراء وفي حاالت خاصة ومبررة بناء عمى تنسيب لجنة سياسات الشراء المستند الى

توصية مف الوزير والوزير المختص تشكيؿ لجنة شراء خاصة لشراء االشغاؿ والخدمات الفنية
لمشروع معيف بسبب طبيعتو أو حجمو أو اذا تطمبت شروط تمويمو ذلؾ عمى اف ال يقؿ عدد

اعضائيا عف خمسة أعضاء برئاسة أميف عاـ الجية الحكومية وعضوية مدير عاـ دائرة العطاءات

الحكومية أو مف يفوضو.

ب .تنتيي أعماؿ المجنة المشار الييا في الفقرة (أ) مف ىذه المادة بانتياء العممية الشرائية أو إصدار

قرار اإلحالة النيائية.

ج .يكوف اجتماع المجنة المنصوص عمييا في الفقرة (أ) مف ىذه المادة قانونياً بحضور ما ال يقؿ

عف أربعة مف أعضائيا عمى اف يكوف الرئيس مف بينيـ وتتخذ ق ارراتيا بأكثرية أصوات أعضائيا

ويصادؽ الوزير والوزير المختص عمى ق اررات ىذه المجنة وفي حاؿ اختالفيما يرفع القرار إلى رئيس

الوزراء لمبت فيو.

المادة 73
يتـ شراء األشغاؿ والخدمات الفنية التي تحتاج إلييا الوحدة الحكومية مف خالؿ أي مف لجنتي الشراء

التاليتيف -:

أ .لجنة شراء فرعية.

ب .لجنة شراء رئيسية.

المادة 74
أ .لألميف العاـ تشكيؿ لجنة شراء فرعية في أي فرع مف فروع الوحدة الحكومية مف خمسة اعضاء

مف موظفييا يسمي أحدىـ رئيسا ليا لشراء األشغاؿ التي ال تزيد قيمتيا عمى ( )522222خمسمائة

ألؼ دينار ولشراء الخدمات الفنية التي ال تزيد قيمتيا عمى ( )52222خمسيف الؼ دينار.

ب .تجتمع المجنة بدعوة مف رئيسيا ويكوف اجتماعيا قانونيا بحضور ما ال يقؿ عف أربعة مف

أعضائيا عمى أف يكوف رئيسيا مف بينيـ وتتخذ ق ارراتيا بأكثرية أصوات أعضائيا.

ج .يصادؽ الوزير المختص عمى ق اررات ىذه المجنة.

المادة 75
أ .1.يشكؿ الوزير المختص لجنة شراء رئيسية في مركز الوحدة الحكومية برئاسة األميف العاـ
وعضوية أربعة مف موظفي الوحدة الحكومية يسمي أحدىـ نائبا لمرئيس .

 .2في حاؿ لـ يكف في الوحدة الحكومية كادر ىندسي مختص أو خبرات متخصصة كافية يشارؾ
ميندس مف دائرة العطاءات الحكومية في عضوية المجنة الواردة في البند ( )1مف ىذه الفقرة.

 .3لموزير المختص الطمب في أي وقت مف دائرة العطاءات الحكومية تسمية ميندس او اكثر
لعضوية لجنة الشراء الرئيسية.

ب .تتولى لجنة الشراء الرئيسية شراء األشغاؿ والخدمات الفنية ميما بمغت قيمتيا.

ج .تجتمع المجنة بدعوة مف رئيسيا أو نائبو عند غيابو ويكوف اجتماعيا قانونيا بحضور ما ال يقؿ

عف أربعة مف أعضائيا عمى أف يكوف رئيسيا أو نائبو مف بينيـ وتتخذ ق ارراتيا بأكثرية أصوات

أعضائيا.

د .يصادؽ الوزير المختص عمى ق اررات لجنة الشراء الرئيسية.

ىػ .تتولى لجنة الشراء الرئيسية بيع وشراء وتأجير واستئجار العقارات ميما بمغت قيمتيا.

المادة 76
أ .لرئيس البعثة الدبموماسية الشراء بما ال يزيد عمى ( )5222خمسة آالؼ دينار أو ما يعادليا

بالعممة األجنبية لشراء الموازـ واالشغاؿ والخدمات الفنية واالستشارية بالطريقة التي يراىا مناسبة في

كؿ عممية شراء.

ب .1.تتشكؿ في البعثة الدبموماسية لجنة شراء برئاسة رئيس البعثة الدبموماسية وعضوية اثنيف مف
موظفي البعثة الدبموماسية وتتخذ ق ارراتيا بأكثرية أعضائيا لشراء الموازـ والخدمات االستشارية ميما

بمغت قيمتيا ولشراء االشغاؿ والخدمات الفنية بما ال يزيد عمى ( )42222أربعيف الؼ دينار أو ما
يعادليا بالعممة األجنبية .

 .2يشكؿ وزير الخارجية وشؤوف المغتربيف في مركز الو ازرة لجنة برئاسة أحد السفراء في المركز
وعضوية اثنيف مف موظفي الو ازرة وميندسيف اثنيف مف دائرة العطاءات الحكومية وتتخذ ق ارراتيا

بأكثرية أعضائيا لشراء األشغاؿ والخدمات الفنية التي تحتاجيا البعثات الدبموماسية التي تزيد قيمتيا

عمى المبمغ المحدد في البند ( )1مف ىذه الفقرة .

ج .يصادؽ األميف العاـ عمى ق اررات الشراء التي تقوـ بيا المجنة المشكمة في الفقرة (ب) مف ىذه

المادة التي ال تزيد قيمتيا عمى ( )22222عشريف ألؼ دينار أو ما يعادليا بالعممة األجنبية
ويصادؽ وزير الخارجية وشؤوف المغتربيف عمى ق اررات الشراء التي تزيد عمى ذلؾ.

المادة 77
أ .تمتزـ كؿ جية حكومية أو وحدة حكومية بإنشاء وحدة تنظيمية جديدة او تسمية أي مف الوحدات

التنظيمية لدييا تتولى التخطيط لعمميات الشراء واعداد خطة الشراء السنوية واختيار آليات الشراء

ووضع المواصفات والشروط الخاصة وتحديد أولويات الشراء والتحقؽ مف توافر المخصصات المالية

لكؿ عممية شراء والتنسيؽ مع دوائر الشراء المركزية لتمبية احتياجات الجية او الوحدة بأقؿ التكاليؼ
وأسرع وقت وضماف الجودة وتوفير الخدمات اإلدارية والسكرتارية وأمانة السر التي تتطمبيا أعماؿ

لجاف الشراء.

ب .يتولى العمؿ في الوحدة التنظيمية موظفوف متخصصوف في عممية الشراء يسمييـ المدير العاـ

أو األميف العاـ ويسمي مف بينيـ أميف سر لكؿ لجنة مف لجاف الشراء المشكمة بموجب أحكاـ ىذا
النظاـ يتولى تدويف محاضر جمساتيا وحفظ سجالتيا وقيودىا ومتابعة تنفيذ ق ارراتيا.

المادة 78
أ .ال يجوز لرئيس لجنة الشراء أو ألي مف أعضائيا االمتناع عف التصويت وعمى المخالؼ إبداء

أسباب مخالفتو وارفاقيا بالقرار.

ب .ترسؿ ق اررات لجاف الشراء النيائية لمجية المختصة بالمصادقة عمييا خالؿ ( )3أياـ عمؿ مف

تاريخ صدورىا وعمى ىذه الجية المصادقة عمييا خالؿ ( )14يومأ مف ورودىا الييا .

ج .ال يجوز إجراء أي تعديؿ عمى قرار اإلحالة اال بقرار الحؽ صادر عف لجنة الشراء وخاضع

لمتصديؽ حسب األصوؿ.

المادة 79
في حاؿ تبيف لمجنة الشراء أف أقؿ األسعار المقدمة الييا أعمى مف صالحياتيا فعمى لجنة الشراء

إحالة العروض المقدمة الييا الى لجنة الشراء صاحبة الصالحية التخاذ القرار المناسب.

المادة 82
أ .باستثناء رؤساء لجاف الشراء المركزية تكوف مدة العضوية في أي لجنة مف لجاف الشراء المشكمة
بموجب أحكاـ ىذا النظاـ سنتيف قابمة لمتجديد لسنة واحدة بقرار مف المرجع المختص بالتعييف.

ب .لممرجع المختص بتسمية أعضاء لجاف الشراء أف يستبدؿ بأي مف أعضائيا غيره في أي وقت

ألسباب مبررة.

ج .لممرجع المختص بتسمية أعضاء لجاف الشراء أف يستبدؿ العضو الذي يتغيب عف حضور ثالثة
اجتماعات متتالية بدوف عذر مشروع أو يتغيب عف حضور خمسة اجتماعات غير متتالية.

المادة 81
أ .يكوف دفع المستحقات المالية بناء عمى تقديـ مطالبة مالية متضمنة أي معمومات تتطمبيا شروط

الدفع.

ب .يجوز أف ينص عقد الشراء عمى دفع قيمة عقد الشراء عمى دفعات مرحمية بناء عمى تقدـ سير

العمؿ وما تـ إنجازه بعد تقديـ المتعيد الوثائؽ التي تطمبيا الجية المستفيدة وقبوليا ليا .

ج .يجوز أف ينص عقد الشراء عمى ما يمي -:

 .1احتجاز نسبة مئوية مف المبالغ المستحقة إلى حيف االنتياء مف تنفيذ عقد الشراء.

 .2دفعات مقدمة عمى أف توضح في عقد الشراء الشروط الالزـ توافرىا ليذه الغاية ،بما في ذلؾ
السداد عف طريؽ الخصومات مف الدفعات المرحمية.

د .يجب أف ال يتجاوز إجمالي مبمغ الدفعات المقدمة بموجب عقد الشراء النسب المحددة في وثائؽ

الشراء.

ىػ .ال يجوز دفع أي دفعة مقدمة إال بعد تقديـ تأميف مالي يغطي كامؿ قيمة ىذه الدفعة.

المادة 82
أ .يتـ إدارة عقود شراء الموازـ والخدمات االستشارية وفقا لمممحؽ رقـ ( )1مف ىذا النظاـ.

ب .يتـ إدارة عقود شراء األشغاؿ والخدمات الفنية وفقا لما ىو منصوص عميو في وثائؽ الشراء.

المادة 83
ال يجوز لممتعيد أف يتنازؿ عف عقد شراء الموازـ أو الخدمات االستشارية لمتعيد آخر دوف الحصوؿ

عمى موافقة خطية مسبقة مف لجنة الشراء وبناء عمى اسباب مبررة لذلؾ .

المادة 84
أ .تختص المحاكـ األردنية بالنظر في النزاعات الناشئة عف تنفيذ العقود المبرمة بموجب أحكاـ ىذا

النظاـ وتكوف التشريعات األردنية واجبة التطبيؽ ما لـ تنص وثائؽ العقد عمى خالؼ ذلؾ .

ب .يجوز أف ينص العقد عمى أي طرؽ أخرى لتسوية النزاعات كالتسوية الودية أو التحكيـ ومنح

األولوية لمحؿ بالتراضي مف خالؿ التفاوض او تعييف الموفقيف أو تعييف طرؼ ثالث لممساعدة في
تسوية النزاعات بصيغة التوفيؽ والوساطة أو تعييف مجمس فض الخالفات.

ج .لمطرفيف المتعاقديف االتفاؽ ضمف العقد أو في اتفاؽ منفصؿ عمى إحالة النزاعات الناشئة عف

تنفيذ العقد الى التحكيـ وفي مثؿ ىذه الحاالت يجب أف ينص في االتفاؽ عمى اإلطار المؤسسي

لمتحكيـ والقواعد اإلجرائية التي تحكـ سير التحكيـ ومكانو.

د .إذا لـ يتضمف العقد شرط التحكيـ وتـ االتفاؽ عمى اعتماد التحكيـ عف طريؽ إبراـ اتفاقية

منفصمة ،فيجب أف يكوف ذلؾ خطيا وموقعا مف الطرفيف.

ىػ .تكوف المغة العربية ىي لغة التحكيـ ،ما لـ ينص عمى خالؼ ذلؾ في وثيقة العقد أو في اتفاؽ

التحكيـ اذا كاف ىناؾ اتفاؽ منفصؿ.

و .عمى الجية المشترية وقبؿ توقيع العقد الحصوؿ عمى موافقة مجمس الوزراء عند اختيار التحكيـ

الدولي أو عند اختيار إحدى ىيئات التحكيـ الدولية المعتمدة لفض النزاع ،عمى أف يتضمف العقد

اآللية اإلجرائية الختيار المحكميف ومكاف التحكيـ.

المادة 85
أ .يعتبر سعر عقد الشراء ثابتا إال في الحاالت التي يجوز فييا تعديؿ السعر لمواجية تغييرات في

الظروؼ التي تبرر تغيير السعر شريطة أف تنص وثائؽ الشراء والعقد عمى ذلؾ.

ب .إذا نص عقد الشراء عمى إمكانية تعديؿ السعر وفقا ألحكاـ الفقرة (أ) مف ىذه المادة فيجب أف
يحدد في بند تعديؿ السعر وقت سرياف التعديالت في األسعار والظروؼ التي تبرر تعديؿ السعر

كالزيادة أو االنخفاض في تكمفة المواد والعمالة والطاقة مف خالؿ تطبيؽ المعادالت المحددة تعاقديا

والمؤشرات التي تحدد مقدار أي تعديؿ في السعر واإلجراءات األخرى التي سيتـ اتباعيا.

المادة 86
لمجنة الشراء أف تنقص أو تزيد كميات أو مدد الموازـ والخدمات االستشارية الواردة في وثائؽ الشراء

قبؿ اإلحالة دوف الرجوع الى المناقص عمى اف ال يتجاوز مجموع الزيادة أو النقصاف ما نسبتو

( )%25مف الكمية المطموبة.

المادة 87
إذا اقتضت ظروؼ العمؿ إجراء أي تعديؿ أو إضافة أو تغيير في أثناء تنفيذ عقود األشغاؿ أو

الخدمات الفنية فيجوز إصدار أوامر تغييرية وفقا لمتعميمات التي تصدرىا لجنة سياسات الشراء ليذه

الغاية.

المادة 88
أ .1.يشترط لنفاذ أي تعديؿ عمى عقد الشراء موافقة الطرفيف عميو.

 .2عمى الرغـ مما ورد في البند ( )1مف ىذه الفقرة ولغايات التعامؿ مع الظروؼ غير المتوقعة التي
قد تط أر عند تنفيذ عقد الشراء  ،يجوز اف يتضمف العقد السماح لممثؿ الجية المستفيدة او أي

مسؤوؿ آخر يتـ تحديده في عقد الشراء  ،بإصدار أمر تغييري يطمب فيو مف المتعيد تنفيذ أي
تغييرات في االشغاؿ او الخدمات الفنية المراد تقديميا .

ب .يتوجب اف يكوف االمر التغييري مرتبطا ارتباطا وثيقا بالمشروع وال يخرج عف طبيعة العقد

األساسية أو نطاقو.

ج .تخضع أي زيادة قد تؤدي إلى ارتفاع في قيمة العقد ألحكاـ التعميمات الصادرة بموجب أحكاـ

ىذا النظاـ.

د .ال يجوز اصدار األوامر التغييرية إال إذا كانت أقؿ تكمفة مف إجراء مناقصة جديدة.

ىػ .ال يتـ إصدار األوامر التغييرية دوف التأكد مف موافقة الجيات المعنية باصداره وتوافر

المخصصات المالية الالزمة لذلؾ.

و .يتـ توثيؽ أي تعديالت أو أوامر تغييرية وضـ تمؾ الوثائؽ إلى ممؼ الشراء وسجمو.

المادة 89
أ .يجب أف ينص العقد عمى دفع غرامة عمى التأخير في تنفيذ العقد ،ويحدد مبمغ غرامة التأخير

بنسب عادلة ال تتجاوز ( )%15خمس عشرة في المائة مف قيمة العقد ،وفي حالة لـ يرد النص
صراحة عمى النسبة تطبؽ المعادلة الواردة في التعميمات الصادرة ليذه الغاية.

ب .ما لـ ينص عمى خالؼ ذلؾ في وثائؽ الشراء يجوز تحديد مبالغ غرامات التأخير ألنواع العقود

جميعيا بمبمغ يومي مقطوع يثبت في وثائؽ الشراء وشروط العقد بما ال يتجاوز النسبة المحددة في

الفقرة (أ) مف ىذه المادة .

المادة 92
أ .يجب أف يبيف في عقد الشراء ما يمي-:

 .1التدابير واإلجراءات التي يجوز اتخاذىا في حاؿ مخالفة بنود ىذا العقد.
 .2األسباب التي يجوز بموجبيا إنياء عقد الشراء بما في ذلؾ-:

أ .تقصير المتعيد في إنجاز العقد.

ب .ارتكاب المتعيد تصرفات تتسـ باالحتياؿ أو التالعب أو الرشوة.

ج .الظروؼ القاىرة.

د .إعسار المتعيد أو إفالسو.

 .3أسس إنياء العقد مف قبؿ المقاوؿ.

 .4أسس التسوية والتعويضات المالية التي يتوجب دفعيا في حاؿ إنياء العقد.

ب .إذا استدعت المصمحة العامة إنياء عقد الشراء فيراعى دفع قيمة الموازـ أو األشغاؿ أو الخدمات
التي تـ إنجازىا قبؿ تاريخ انتياء العقد ودفع التكاليؼ التي تحمميا المتعيد أو قيمة الموازـ التي تـ

إنتاجيا لعقد الشراء.

المادة 91
أ .تصادؽ لجنة سياسات الشراء عمى الق اررات الصادرة عف لجاف الشراء المستندة الى تقارير التحقيؽ
بحرماف المناقص أو المقاوؿ أو المتعيد أو المورد أو االستشاري مف المشاركة في عمميات الشراء

لمدد ال تتجاوز سنتيف وفقا لمتعميمات وفي أي مف الحاالت التالية -:

 .1تقديـ معمومات كاذبة عند تقديـ العروض.

 .2التواطؤ مع أي مف موظفي الجية المشترية أو أعضاء لجنة الشراء.

 .3ارتكاب ممارسات تنطوي عمى فساد أو احتياؿ أو إكراه أو إعاقة أو خرؽ االلتزاـ بالسرية.
 .4ارتكاب مخالفة جوىرية لاللتزامات التعاقدية المنصوص عمييا في عقد الشراء.

 .5صدور قرار قضائي بإدانتو بجريمة أو بجناية أدت الى حصولو عمى عقد الشراء أو محاولتو أو
شروعو في الحصوؿ عميو أو عمى عقد فرعي لو.

 .6صدور قرار قضائي بإدانتو بجريمة ذات طابع اقتصادي.

ب .يجب أف يتضمف قرار الحرماف اسـ المناقص أو المقاوؿ أو المتعيد أو المورد أو االستشاري او

أي شخص مشموؿ بو.

ج .تنشر الق اررات المتعمقة بالحرماف عمى البوابة اإللكترونية أو الموقع اإللكتروني لمجية المشترية

وتخضع لمطعف أماـ لجنة مراجعة شكاوى الشراء.

المادة 92
لوزير األشغاؿ العامة واالسكاف بناء عمى طمب الوزير المختص او اي جية ذات عالقة اتخاذ أي

مف االجراءات التالية بحؽ أي مقاوؿ او أي مف مقدمي الخدمات الفنية بناء عمى تنسيب مف لجنة
تصنيؼ المقاوليف أو لجنة تصنيؼ مقدمي الخدمات الفنية المستند الى تقرير فني مف لجنة تحقيؽ
تؤلفيا أي منيا حسب مقتضى الحاؿ ووفقا لمتعميمات الصادرة بموجب أحكاـ النظاـ -:

أ .إنذار.

ب .حرماف أي مقاوؿ أو اي مف مقدمي الخدمات الفنية مف المشاركة في عمميات الشراء لمدة ال

تزيد عمى سنتيف.

ج .تنزيؿ فئة التصنيؼ.

د .إلغاء التصنيؼ.

المادة 93
أ .لغايات تطبيؽ أحكاـ ىذا النظاـ يعتمد تصنيؼ البمديات الوارد في قانوف اإلدارة المحمية وتعامؿ
مجالس الخدمات المشتركة معاممة بمديات الفئة الثانية.

ب .يحدد رئيس الوزراء فيما يتعمؽ بأمانة عماف الكبرى ووزير اإلدارة المحمية فيما يتعمؽ بباقي
بمديات المممكة آلية تشكيؿ المجاف والسقوؼ المالية لعمميات الشراء ونماذج الشراء في البمديات

بموجب تعميمات خاصة يصدرىا كؿ منيما ليذه الغاية.

ج .يخضع شراء اآلليات أو المركبات في البمديات باستثناء امانة عماف الكبرى لموافقة وزير اإلدارة

المحمية المسبقة عمى عممية الشراء.

المادة 94
يعاقب كؿ مف يخالؼ أحكاـ ىذا النظاـ بالعقوبات المنصوص عمييا في التشريعات النافذة.

المادة 95
تصدر لجنة سياسات الشراء التعميمات الالزمة لتنفيذ أحكاـ ىذا النظاـ بما في ذلؾ-:

أ .تنظيـ إجراءات المشتريات الحكومية.

ب .إدارة وتنظيـ المستودعات والرقابة عمى المخزوف.

ج .تصنيؼ المقاوليف.

د .تصنيؼ مقدمي الخدمات الفنية.

ىػ .األوامر التغييرية لألشغاؿ والخدمات الفنية.

و .الشراء اإللكتروني.

ز .المخزوف اإللكتروني.

المادة 96
أ .تعتبر كافة لجاف الشراء المشكمة قبؿ نفاذ أحكاـ ىذا النظاـ بعد أف تستكمؿ إجراءات العمميات

الشرائية التي تـ فييا فتح العروض المقدمة منتيية حكماً ويعاد تشكيميا وفقا لالحكاـ الواردة في ىذا

النظاـ .

ب .تطبؽ احكاـ ىذا النظاـ عمى العطاءات التي لـ يتـ فتح العروض فييا ،كما تطبؽ عمى

العطاءات التي تـ إحالتيا وفي مرحمة إدارة العقد.

المادة 97
يمغى ( نظاـ المشتريات الحكومية رقـ ( )28لسنة  ،) 2219عمى اف يستمر العمؿ بالتعميمات
واالسس والق اررات الصادرة بمقتضاه الى اف تمغى أو تعدؿ او يستبدؿ غيرىا بيا.
2221/12/29

