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بسم اهلل الرحمن الرحيم

تقديم
من منطق أهداف دائرة اللوازم العامة المناطة بها بنظام اللوازم رقم ( )32لسنة 1993
لشراء وتأمين احتياجات الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة
والمحافظة عليها والتأكد من سالمة وحسن استخدامها عملت الدائرة على تطوير ادائها
واالرتقاء بالية تأمين احتياجات الدوائر الحكومية من اللوازم والخدمات من خالل
االستفادة من تجارب وخبرات الدول المتقدمة وتبادل الخبرات مع المؤسسات المحلية
واإلقليمية والدولية وكذلك عقد الدورات التدريبية المتخصصة لمواكبة التطور في
مجال الشراء والمعلومات والتقنيات المتطورة.
تسعى الدائرة الى اعداد وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة القادرة على القيام باعمالها
على احسن وجه لذلك التزمت الدائرة بخطتها االستراتيجية للتدريب والتعليم المستمر
والتي اعتمدت على عقد الدورات التدريبية المتخصصة لكل مستوى وظيفي والتي
تساعد على االنتقال من مستوى وظيفي الى مستوى وظيفي اخر بعد اجتياز المتطلبات
الوظيفية وقد شملت الدورات كافة الوظائف في التنطيم سواء كانت فنية او اشرافية او
ادارية والتي ساعدت بالتالي على رفع سوية االداء.
تعتبر الدراسات واالبحاث والترجمات من المهمات التي توليها الدائرة اهتماماً كبيراً
نظراً لطموح الدائرة بمواكبة ما يستخدم في العالم من تطورات جديدة تتعلق بالشراء
او االستفادة من خبرات اآلخرين فقد شاركت الدائرة بإعداد مشاريع انظمة اللوازم
لعدة جهات كما تم اصدار دليل عمل لوحدات اللوازم في الوزارات والدوائر الحكومية
والمؤسسات الرسمية العامة وتم ايضاً اصدار وثيقة التشريعات والتطور التاريخي في
ادارة اللوازم العامة منذ عام .1995 – 1932
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وصدر عن الدائرة كذلك دليل مواصفات اللوازم ذات االستعمال المشترك حيث تم تعميمه
على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة وتم ترجمة نظام اللوازم
رقم (  ) 32لسنة  1993والتعليمات الصادرة بموجبه من اللغة العربية الى اللغة االنجليزية
وتم اعداد هذا النظام وتبوبيه وفهرسته ليخرج الى حيز الوجود لالستعانة به من قبل
الدوائر والوزارات والمؤسسات الرسمية العامة التي ينطبق عليها هذا النظام للعمل
بموجبه فيما يخص المشتريات والتخزين.
و قد باشرت الدائرة بتنفيذ مشروعي الشراء الحكومي االلكتروني والمخزون الحكومي
العام  ،وتم ايضا تطبيق المخزون الحكومي االلي المحوسب في بعض الوزارات
والدوائر الحكومية والعمل جار لتطبيقه في كافة دوائر الدولة.

واهلل ولي التوفيق

د .احمد المشاقبة
مدير عام دائرة اللوازم العامة
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نحن الحسين األول ملك المملكة األردنية الهاشمية
بمقتضى المادة ( )114من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 1993/5/4م
نأمر بوضع النظام اآلتي:

( نظام اللوازم رقـم ( )32لســنة 1993م)
صادر بمقتضي المادة ( )114من الدستور

الفصل األول
التعاريف

المادة ()1
يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم رقـم ( )32لســنة 1993م) ويعمل
به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريـدة الرسمية.
المادة ()2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني
المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة عـلى غير ذلك -:
الدائـــــرة  :أي وزارة أو دائرة أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة .
الوزير  :وزيــر الماليـــة .
الوزير المختص  :الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به
ولغايات هذا النظام تشمل عبارة (الوزير المختص) -:
أ  .رئيس الوزراء فيما يختص برئاسـة الـوزراء .
ب .رئيس الديوان الملكي الهاشمي فيما يختص بالديوان الملكي الهاشمي .
ج .رئيس مجلس األعيان فيما يتعلق بمجلس األعيان ورئيس مجلس
النواب فيما يتعلق بمجلس النواب ،ورئيس مجلس األعيان فيما يتعلق
باإلدارة والخدمات المشتركة .
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د  .رئيس أي دائرة أو رئيس مجلس إدارتها يمارس صالحيات الوزير في
دائرته بموجب القوانين واألنظمة الخاصة بها .
المديـر العـام  :مدير عام دائرة اللوازم العامة ،أو من يعين ليقوم بأعماله
عند غيابه .
األمـين العـام  :أمين عام  ،أو مدير عام الدائرة  ،أو من يعين ليقوم بأعماله
عند غيابه .
المديـــر  :مدير المديرية في مركز أي دائرة أو مدير المديرية التابعة لها
في مركز المحافظة أو اللواء أو مدير المشروع .
اللـــوازم  :األموال المنقولـة الالزمة ألي دائرة وصيانتها والتأمين عليها
والخدمات التي تحتاج إليها الدائرة .
اللوازم الخاصة  :اللوازم التي يقتصر استعمالها عادة على دائرة معينة
أو عدد من الدوائر ،التي تشكل هذه اللوازم حاجة أساسية لتحقيق أهداف
الدائرة ،وتمكينها من القيام بأعمالها .
المشـروع  :النشاط المعين الذي ترصد له مخصصات في قانون الموازنة
العامة الرأسمالية ،أو في الموازنة الرأسمالية للدائرة ،أو النشاط الممول
من جهة محددة بموجب اتفاقية خاصة .
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الفصل الثاني

سريان النظام والـواجبـــات والمسؤوليات
المادة ()3
يطبق هذا النظام على جميع الدوائر المدرجة موازناتها ضمن الموازنة
العامة ،وعلى الدوائر التي ليس لديها نظام خاص باللوازم ،وعلى أي
دائرة يقرر مجلس الوزراء تطبيق أحكام هذا النظام عليها .
المادة ()4
تتولى دائرة اللوازم العامة ممارسة المسؤوليات والصالحيات التالية -:
أ .رسم السياسـة العامة إلدارة اللوازم ووسائل تنفيذ هذه السياسـة .
ب .شراء ما تحتاج إليه الدوائر من اللوازم وفقاً ألحكام هذا النظام .
ج .حفظ اللوازم المشتركة واللوازم الفائضة لدى أي دائرة وتخزينها في
المستودعات المركزية ،لتوزيعها على الدوائر وفق ما تحتاج إليه منها،
أو تبادلها فيما بينها .
د .إجراء الدراسات الالزمة لتطوير إدارة اللوازم بما في ذلك -:
 )1االحتفاظ بمواصفات قياسية للوازم ذات االستعمال المشترك والمتكرر .
 )2التعاون مع الدوائر والجهات المختصة في عقد الدوارات التدريبية
والندوات لتنمية مهارات العاملين في الوحدات الخاصة باللوازم فيها .
 )3تقديم الرأي والمشورة للدوائر في مجال إدارة اللوازم .
 )4إجراء الجرد للوازم لدى الدوائر كلما وجدت دائرة اللوازم العامة
ضرورة لذلك .
هـ .المشاركة في تنفيذ االتفاقيات والبروتوكوالت المعقودة بين المملكة
وأي جهات دولية بشأن توريد لـوازم معينة إلى المملكة .
و .حفظ قيـود اللـوازم المعمرة التي تستعمل لمدة طويلة .
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ز .التعاون مع الدوائر لمعرفة الوسائل واألساليب الخاصة بحسن حفظ
اللوازم وصيانتها .
المادة ()5
يصدر الوزير التعليمات الالزمة بكيفية إعداد قوائم اللوازم المطلوب
شراؤها للدوائر ،وتنظيم طلبات الشراء الخاصة بها ،وتقديمها إلى
دائرة اللوازم العامة إلتمام عمليات الشراء وفق أحكام هذا النظام .

الفصل الثالث
الشراء

ً
أوال  :قواعد عامة

المادة ()6
أ .ال تباشر أي عملية شراء لوازم تزيد قيمتها على ( )5000خمسة آالف
دينار إال بموجب طلب شراء يقدم إلى الجهة المختصة بالشراء ،مرفقاً
بمستند التزام مالي ،موقعين من األمين العام أو من يفوضه خطياً بذلك،
على أن يصدق مستند االلتزام من دائرة الموازنة العامة إذا تجاوزت
القيمة المقدرة للوازم المراد شراؤها ( )10000عشرة آالف دينار ،أو
أن يعزز الطلب بـإذن شراء صادر عن دائرة الموازنة العامة .
ب .يجب أن يرفق طلب الشراء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه
المادة بوصف واف للوازم المطلوب شراؤها ،ومواصفات عامة ودقيقة
وواضحة لها ،بما في ذلك طريقة تعليبها وتغليفها وحزمها ومناولتها،
ووحدة المادة منها وكميتها .
المادة ()7
يقدم طلب الشراء قبل وقت يكفي إلتمام عملية الشراء والتوريد ،وال
ينظر في أي طلب شراء يوصف بأنه مستعجل إال إذا كانت حالة
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االستعجال ناشئة عن حاجة طارئة لم تكن متوقعة ،أو ال يسهل توقعها،
أو التنبؤ بها .
المادة ()8
يجوز للجهة المختصة بشراء أي لوازم ،تبديل لوازم مستعملة بلوازم
أخرى جديدة ،أو مستعملة ،وذلك بنا ًء على تقرير من لجنة فنية يشكلها
الوزير ،على أن يتم االتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها
على سعر عادل لكل من اللوازم التي سيتم الحصول عليها من خالل
التبادل ،وبما يحقق المصلحة للدائرة .
المادة ()9
أ .يراعى مبدأ المنافسة في جميع عمليات شراء اللوازم ،كلما كان ذلك
ممكناً وذلك بالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء .
ب .يراعى في عمليات الشراء الحصول على أجود اللوازم ،وبأفضل
األسعار والشروط .
المادة ()10
ال يجوز تجزئة اللوازم إلى صفقات متعددة في جميع عمليات شراء
اللوازم المتشابهة .
المادة ()11
ال يجوز ألي دائرة ،شراء لوازم أو اتخاذ أي إجراء لهذه الغاية في أي
حالة من الحاالت التالية -:
 )1إذا كانت متوافرة لدى دائرة اللوازم العامة .
 )2إذا أبرمت دائرة اللوازم العامة عقد توريد لتلك اللوازم .
 )3إذا أعلنت دائرة اللوازم العامة عن نيتها في شراء نفس اللوازم بموجب
عطـاء .
 )4إذا كانت دائرة اللوازم العامة قد طلبت من الدوائر تزويدها بحاجاتها
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السنوية أو الفصلية من تلك اللوازم .
المادة ()12
إذا تساوت المواصفات ودرجة الجودة والمعايير والشروط األخرى في
اللوازم المعروضة والمطلوبة للشراء ،فعلى الجهة المختصة بشـرائها
مراعاة ما يلي -:
 )1إعطاء األفضلية للوازم المنتجة في المملكة  ،على أن تحسب أسعارها
على أساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلِس الوزراء .
 )2إعطاء األفضلية للوازم المعروضة من المناقص المقيم بصورة دائمة
في المملكة .
المادة ()13
مع مراعاة أحكام هذا النظام ،يجوز للجهة المختصة بالشراء ،شـراء
اللـوازم وفقاً ألحكام البروتوكوالت التجارية ،واالتفاقيات المعقودة بين
حكومة المملكة والحكومات والهيئات العربية واألجنبية األخرى .
الشراء من خارج المملكة
المادة ()14
أ .يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين
التاليتين ،على أن تبين الجهة المختصة بالشراء األسباب المبررة لقرارها -:
 )1إذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة  ،وتعذر شراؤها عن
طريق المراسلة .
 )2إذا قررت الجهة المختصة بالشراء أن شراء تلك اللوازم من خارج
المملكة مباشرة يعود بالفائدة على الحكومة .
ب .لرئيس الوزراء بنا ًء على توصية الوزير المختص الموافقة على إيفاد
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موظف أو أكثر من موظفي الجهة المختصة بشراء اللوازم إلى خارج
المملكة لشراء لوازم في أي من الحالتين المنصوص عليهما في البندين
( )1و ( )2من الفقرة (أ) من هذه المادة وأن يشترك في عملية الشراء
موظف أو أكثر من موظفي البعثة األردنية في الدولة التي يراد شراء
اللوازم منها يسميه رئيس البعثة .
ج -يتم الشراء بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص
وبعد االستئناس برأي وزير الصناعة والتجارة

ثانياً  :طرق الشراء
المادة ()15
مع مراعاة صالحيات شراء اللوازم والجهات المختصة بممارستها،
تتم عمليات شراء اللوازم بطرح عطاء ،على أنه يجوز شراء اللوازم
بإحدى الطريقتين التاليتين -:
أ .استدراج عروض وذلك في أي من الحاالت التالية -:
 )1عند وجود حاجة مستعجلة طارئة للوازم المراد شراؤها يصعب
توقعها أو التنبؤ بها وال تسمح بطرح عطاء .
 )2إذا لم يوجـد أكثر من ثالثة بائعين أو منتجين أو موردين للوازم
المطلوب شراؤها .
 )3إذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها ال تزيد على ( )5000خمسة
آالف دينار .
 )4إذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف أو مناسب من العروض،
واقتنعت الجهة التي طرحت العطاء أن الضرورة تقضي بشراء اللوازم
عن طريق استدراج عروض .
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ب .الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها أو منتجيها أو مورديها
في أي من الحاالت التالية-:
 )1إذا كانت اللوازم المطلوبة محددة األسعار من قبل السلطات الرسمية .
 )2إذا كانت اللوازم مطلوبة لمواجهة حالة عام طارئة ال تسمح بالقيام
بإجراءات طرح عطاء ،أو استدراج عروض ،وذلك بنا ًء على طلب
مـن الوزير المختص .
 )3إذا كان من غـير الممكن الحصول على اللوازم إال من مصدر واحد فقط .
 )4إذا كانت اللوازم المراد شراؤها قطعاً تبديلية ،أو أجزاء مكملة أو
أدوات ال تتوافر لدى أكثر من مصدر واحد بنفس درجة الكفاءة بنا ًء
على تقرير فني من ذوي االختصاص والخبرة .
 )5شراء مواد علمية كاألفالم والمخطوطات وما يماثلها .
 )6إذا كان الغرض من اللوازم المراد شراؤها توحيد الصنف في الدائرة،
أو التقليل من التنويع فيها أو للتوفير في اقتناء القطع التبديلية وذلك بنا ًء
على طلب من الوزير المختص .
 )7شراء خدمات تشتمل على أعمال صيانة  ،أو إصالح  ،أو استبدال ،
أو فحص دون أن يكون حجم العمل معلوماً عند الشـراء .
 )8إذا طرح عطاء أو تم استدراج عروض ولم يكن بالمستطاع الحصول
من خالل أي منها على عروض مناسبة  ،أو لم تكن األسعار معقولة ،
أو عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شـراؤها .
 )9عند وجود نص قانوني أو اتفاقية دولية توجب شراء اللوازم مباشـرة .
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ثالثاً :صالحيات الشراء
المادة ()16
يتم شـراء اللوازم من قبل الجهات التالية وفقاً للصالحيات المخولة لها -:
أ .للوزير المختص -:
 )1شراء لوازم ال تزيد قيمتها على ( )3000ثالثة آالف دينار في كل
عملية شراء ،وذلك بالطريقة التي يراها مناسبة .
 )2شراء لوازم ال تزيد قيمتها على ( )10000عشرة آالف دينار في كل
عملية شراء وذلك بواسطة لجنة مشتريات من ثالثة موظفين من الدائرة
يعينهم وزيرها ،يرأسها أعالهم درجة أو أقدمهم فيها ،على أن يعاد
تشكيلها من أعضاء آخرين كل سنة على األكثر ،وتتخذ توصياتها
باإلجماع أو باألكثرية .
 )3طبع الكتب المدرسية ولوازم االمتحانات وشراؤها مهما كانت كلفتها،
أو أثمانها ،وذلك بواسطة لجنة من ثالثة موظفين اثنان منهم من الدائرة
يعينهما وزيرها ،والثالث من دائرة اللوازم العامة يسميه الوزير،
ويرأسها أعالهم درجة أو أقدمهم فيها ،وتتخذ توصياتها باإلجماع أو
باألكثرية .
 )4شراء الحقوق واألعمال األدبية والفنية والبرامج اإلذاعية والتلفزيونية،
وبيعها وتأجير واستئجار هذه البرامج ،والتعاقد على إعدادها وإنتاجها
مهما كانت قيمتها ،على أن يتم ذلك بواسطة لجنة ثالثية يشكلها الوزير
المختص لهذه الغاية من موظفـي دائرته ،ويرأسها أعالهم درجة أو
أقدمهم فيها وتتخذ قراراتها باإلجماع أو باألكثرية .
 )5شراء الخدمات العلمية والثقافية المتخصصة ،بما في ذلك االستشارات
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فيها وإعداد البحوث والدراسات ،أو تقويمها سواء كان ذلك من قبل
المؤسسات أو األفراد ،وذلك بتنسـيب من األمين العام .
ب .لألمين العام -:
 )1شراء لوازم ال تزيد قيمتها على ( )500خمسماية دينار في كل عملية
شراء ،وذلك بالطريقة التي يراها مناسبة .
 )2شراء لوازم ال تزيد قيمتها على ( )5000خمسة آالف دينار في كل
عملية شراء  ،وذلك بواسطة لجنة المشـتريات المنصوص عليها في
البند ( )2من الفقـرة (أ) من هذه المادة .
 )3شراء قطع الغيار التبديلية والمواد التشغيلية مهما بلغت قيمتها بواسطة
لجنة المشتريات المنصوص عليها في البنـد ( )2من الفقرة (أ) من هذه
المادة  ،إذا لم تتوافر إال لدى مصدر واحد .
 )4شراء لوازم محددة األسعار من قبل السلطات الرسمية مهما بلغت
قيمتها .
 )5إذا كان شراء اللوازم وبيعها بين دائرة وأخرى  ،فيتم بقرار من األمينين
العامين للدائرتين وبالسعر الذي يتفقان عليه .
ج .للمدير في كل عملية شراء -:
 )1شراء لوازم ال تزيد قيمتها على ( )200مائتي دينار بالطريقة التي
يراهـا مناسبة .
 )2شراء لوازم ال تزيد قيمتها على ()1000ألف دينار بواسطة لجنة
المشتريات المنصوص عليها في البند ( )2من الفقرة (أ) من هذه المادة
أو بواسطة لجنة مشتريات ثالثية يشكلها األمين العام ،على أن يتم إعادة
تشكيل اللجنة كل سـنة على األكثر وفقاً لما يقرره األمين العام .
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د.مشتريات البعثات الدبلوماسية :

يتم شراء اللوازم للبعثات الدبلوماسية في الخارج وفقاً للصالحيات التاليـة -:
 )1شراء لوازم ال تزيد قيمتها على ( )500خمسماية دينار أو ما يعادلهـا
بالعملة األجنبية بالطريقة التي يراها رئيـس البعثة مناسبة .
 )2شراء لوازم ال تزيد قيمتها على ( )5000خمسة آالف دينار أو ما
يعادلها بالعملة األجنبية بقرار من رئيس البعثة بواسطة لجنة مشتريات
من موظفين اثنين من موظفي البعثة يشكلها لهذه الغاية .
 )3شراء لوازم ال تزيد قيمتها على ( )10000عشرة آالف دينار أو ما
يعادلها بالعملة األجنبية بقرار من الوزير المختص بواسطة لجنة
مشتريات ثالثية يشكلها برئاسة رئيس البعثة لهذه الغاية .
هـ .مـع مراعـاة مـا ورد في هذا النظام ،ال يتم شراء أي لوازم تزيد
قيمتها على ( )20000عشرون الف دينار إال بواسطة لجنة عطـاءات
مشكلة وفقاً ألحكام هذا النظام .
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رابعاً :العطاءات
المادة()17
أ .تشكل في دائرة اللوازم العامة لجنة عطاءات مركزية على الوجه
التالي للقيام بالمهام والصالحيات المنصوص عليها في هذا النظام -:
 )1المديـر العـام (أو مـن ينيبـه بموافقـة الوزيـر مـن موظفـي دائـرة
اللـوازم العامـة ال تقل درجته عن الثانيه) رئيســاً .
 )2موظـف مـن وزارة الماليـة أو إحـدى الدوائر المرتبطـة بالوزيــر
يسميه ال تقل درجتـه عـن الثانيـةعضــواً .
 )3موظـف مـن وزارة الصناعـة والتجـارة يسميـه وزيـر الصناعة
والتجارة ال تقل درجته عـن الثانيـةعضــواً .
ب .يشترط في كل من عضوي اللجنة المنصوص عليهما في البندين ()2
و ( )3من الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكون متفرغاً لعمله في هذه اللجنة
وتكون مدة عضويته سنتين ،وللوزير المختص تمديد أو تخفيض المدة
على أن ال تتجاوز هذه المدة ( )3ثالث سنوات في جميع األحوال .
ج .عند طرح أي عطاء لشراء لوازم خاصة إلحدى الدوائر يشترك في
لجنة العطاءات المركزية التي تنظر في العطاء عضوان من موظفي
تلك الدائرة يسميهما الوزير المختص على أن ال تقل درجة أي منهما
عن الثانية .
المادة()18
أ .تعقد لجنة العطاءات المركزية اجتماعاتها سواء كانت لشراء لوازم
ذات استعمال عام أو لوازم خاصة إلحدى الدوائر ،بنصابها الكامل
وتتخذ قراراتها باإلجماع أو باألكثرية .
ب .تصدق قرارات اللجنة المتعلقة بشراء لوازم ذات استعمال عام من
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الوزير  ،أما القرارات المتعلقة بشراء لوازم خاصة فتصدق من الوزير
المختص .
ج .لرئيس لجنـة العطاءات المركزية تأليف لجان فرعية فنية من موظفي
دائرة اللوازم العامة والدائرة المختصة لمساعدة اللجنة في األعمال
والمهام المكلفة بها بموجب أحكام هذا النظام .
المادة ()19
أ .للوزير المختص تشكيل لجنة عطاءات محلية في الدائرة من ثالثة
موظفين ،اثنان من الدائرة يسميهما الوزير المختص ،والثالث من
دائرة اللوازم العامة يسميه الوزير بتنسيب من المدير العام ،على أن ال
تقل درجة أي منهم عن الرابعة ،ويرأسها أعالهم في الدرجة ،أو أقدمهم
فيهـا ،وذلك لشراء لـوازم لتلك الدائرة ال تزيد قيمتها على ()20000
عشرين ألف دينار .
ب .تعقد لجنة العطاءات المحلية اجتماعاتها بنصابها الكامل وتتخذ قراراتها
باإلجماع أو باألكثرية ،وتصدق قرارات الشراء الصادرة عنها من
األمين العام والمدير العام ،وعند اختالفهما يرفع األمر إلى الوزير
المختص للبت فيه .
المادة ()20
أ .لمجلس الوزراء بنا ًء على تنسيب من الوزير المختص والوزير تشكيل
لجنة عطاءات خاصة من أمين عام الدائرة والمدير العام او من ينيبه
من موظفي دائرة اللوازم ال تقل درجته عن الثانية وثالثة من كبار
موظفي الحكومة ال تقل فئة أي منهم عن األولى ،وذلك لشراء لوازم
لمشروع معين بالنظر لحجمه أو ألن حكومة أو هيئة عربية أو أجنبية
تساهم في تمويله ،ويعين المجلس مـن بين أعضائها رئيساً لها
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ب .تعقد لجنة العطاءات الخاصة اجتماعاتها بكامل نصابها أو بحضور
( )4أربعة أعضاء من بينهم رئيسها وتتخذ قراراتها باإلجماع أو
باألكثرية  ،وتصدق قرارات الشراء الصادرة عنها من الوزير المختص
والوزير  ،وعند اختالفهما يرفع األمر إلى رئيـس الوزراء للبت فيه .
ج .تتقيد لجنة العطاءات الخاصة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه
المادة بالقواعد والشروط واإلجراءات الخاصة بطرح العطاءات
المقررة بموجب هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ،على أن
تراعى أي شروط خاصة توجبها اتفاقيات تمويل المشروع .
المادة ()21
علـى الجهـة المختصة بتصديق قرارات إحالة العطاءات اتخاذ القرار
الالزم بشأنها خالل مده أقصاها ( )15خمسة عشـر يوماً من تاريخ
تسلمها ،وإال تعتبر مصدقة حكماً .
المادة ()22
أ .للجنة العطاءات المركزية أو لجنة العطاءات الخاصة المشكلة بموجب
هذا النظام االستعانة بالخبراء والفنيين من موظفي الحكومة أو غيرهم
لإلفادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها،
وعلى جميع الدوائر التعاون الكامل مع هذه اللجان في ذلك .
ب .للوزير بنا ًء على تنسيب المدير العام منح الخبراء والفنيين وأعضاء
اللجان الفنية مكافآت مالية تتناسب مع األعمال التي يقومون بها بتكليف
من لجنة العطاءات المركزية .
المادة ()23
تنظم إجراءات العطاءات وشروط االشتراك فيها وطريقة دراسة
العروض واإلحالة والضمانات الواجب تقديمها من قبل المناقصين
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والمتعهدين ،والمسؤوليات وااللتزامات المترتبة عليهم عند عدم
االلتزام بعروضهم أو تنفيذ عقود اإلحالة المبرمة معهم وذلك بموجب
تعليمات يصدرها الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية وترفـق بكل
دعوة عطاء تطرحه أي دائرة .
المادة ()24
يطرح المدير العام أو األمين العام حسب مقتضى الحال العطاء ويحدد
ثمنـاً لوثائق دعوة العطاء تتناسب مع نفقات إعداد وطباعة الدعوة
والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء ،على أنه يجوز له توزيع الدعوة
دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية واألجنبية والشركات غير
المقيمة في المملكة والجهـات التابعـة للحكومـة والجهات الـتي يرى أن
من مصلحة الخزينة توجيهها لها .
المادة ()25
يتولى المدير العام نيابة عن أي دائرة التوقيع على االتفاقيات الخاصة
بتوريد اللوازم مع المتعاقدين تنفيذاً للقرارات الصادرة بشأنها عن لجنة
العطاءات المركزية ،وله أن يفوض ذلك إلى أمين عام الدائـرة أو أحـد
موظفـي دائرة اللوازم العامة مـن الفئة األولى .
المادة ()26
للجنة العطاءات المركزية أن تعهد إلى لجنة مشتريات أو هيئة أجنبية
بشراء لوازم نيابـة عنها في الحاالت التي يتعـذر أو يصعب على اللجنة
القيام بها ،وذلك ضمن الشروط والصالحيات التي تقررها .
المادة()27
للجنة العطاءات المركزية أو األمين العام أن يعهد إلى لجنة أو هيئة أو
شركة متخصصة القيام بفحص اللوازم قبل شحنها لبيان مدى مطابقتها
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.

الفصل الرابع
ادارة اللوازم

ً
أوال :وحدات اللوازم
المادة ()28
ً
يكون األمين العام مسؤوال عن اإلشراف على اللوازم الخاصة بدائرته،
ومراقبتها واتخاذ اإلجراءات والترتيبات الالزمة لحفظها وتنظيمها
وحسن االستفادة منها واستعمالها في األغراض المقررة لها .
المادة()29
تنشأ في كل دائرة وحدة إدارية تكون مسؤولة عن تنظيم وحفظ اللوازم
وسالمة االستفادة منها واستعمالها في األغراض المقررة لها بما يتفق
وأحكام هذا النظام .
المادة ()30
تنشـأ وحدة للمستودعات المركزية في دائرة اللوازم العامة وتكون
مهمتها ما يلـي -:
أ ) تخزين اللوازم المشتركة الالزمة للدوائر .
ب) تخزيـن اللوازم المعـمـرة الصالحة الفائضة عن حاجة الدوائر .
جـ) تخزين المواد الالزمة لألزمات والطوارئ.
د) تحديد مستويات مخزون اللوازم على ضوء االستعمال السنوي
التاريخي واالحتياجات الفعلية .
المادة ()31
تتولى المستودعات في الدوائر استخدام السجالت والنماذج التي تتناسب
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مع طبيعتها المعتمدة من دائرة اللوازم العامــة  ،والتقيد بالتعليمات
الصادرة بموجـب أحكام هـذا النظـام .
المادة ()32
تنشأ في دائرة اللوازم العامة وحدة إدارية للسجل المركزي لحفظ قيود
اللوازم المعمرة وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير .
المادة ()33
للمدير العام تشكيل لجنة مركزية من عدد محدد من مسؤولي وحدات اللوازم
في الدوائر بالتنسيق مع األمناء العامين فيها ،وتكون مهمتها ما يلي -:
أ ) اقتراح القواعد واألسس التنظيمية للسجل المركزي .
ب) مراجعة إجراءات توثيق الموجودات المعمرة .
جـ) المشاركة في تحديد االحتياجات والتعاون في االستفادة من اللوازم
الراكدة والفائضة والمتقادمة .
د) اقتراح إجراءات الرقابة الداخلية الفعالة على اللوازم المعمرة .
المادة ()34
تقوم كل دائرة بفتح سجل للوازم المعمرة موازياً للسجل المركزي
وإجراء المطابقات الدورية .
المادة ()35
على المدير العام واألمناء العامين في الدوائر إدخال استعماالت
الحاسوب إلى وحدات اللوازم كلما كان ذلك ممكناً ،لضمان الدقة
والسرعة والمقدرة على تخزين وتعميم المعلومات الالزمة إلدارة
ورقابة اللـــوازم .
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ثانياً  :المعاينة والتسلم
المادة ()36
تشحن وتورد جميع اللوازم المتعاقد عليها من داخل وخارج المملكة
باسم الدائرة المستفيدة .
المادة ()37
تتولى الدائرة المستفيدة ما يلي -:
أ ) متابعة تنفيذ عقود شراء اللوازم .
ب) إجراءات التخليص على اللوازم المشتراة من الخارج .
المادة ()38
تشكل في كل دائرة لجنة استالم أو أكثر تتألف من ثالثة من موظفيها ،
يعينهم األمين العام ،وتناط بهم مهمة تسلم اللوازم التي ترد للدائرة من
الموردين أو المتعهدين التي تزيد قيمتها على ( )500خمسماية دينار
 ،ويجوز لها االستعانة بالفنيين والخبراء عند الضرورة من أي دائرة .
المادة ()39
يقـوم أمين المسـتودع بتسـلم اللوازم كأمانـة بصفة مبدئية فور وصولها
لموقع التوريد .
المادة ()40
أ .تقوم لجنة االستالم باإلجراءات التاليـة -:
 )1إجراء الفحص والتثبت من مواصفات اللوازم الموردة ومطابقتها
للشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان
وموعد التوريد ،مع مراعاة االتفاقيات المبرمة بشـــأنها .
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 )2تسلم اللوازم الموردة خالل ( )10عشرة أيام من تاريخ توريدها  ،مع
مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة .
 )3تنظيم ضبط تسلم باللوازم الموردة مع بيان قبول أو رفض اللوازم
لمخالفتها للمواصفات والشروط ،أو بيـان نسبة االنحراف مع تسليم
نسخة من الضبط للمورد ،وألمين المستودع المعـني ،وتعتبر النسـخة
المسـلمة إلى المورد إشـعاراً له بالقبول أو الرفض .
ب .إذا نشأ خالف بالرأي بين أعضاء لجنة االستالم يرفع األمر لألمين
العام للبت فيه ويكون قراره قطعياً .
ج .إذا قررت لجنة استالم اللوازم رفض تسلم اللوازم الموردة لمخالفتها
للمواصفات والشروط المقررة ،فللمتعهـد الذي ورد تلك اللـوازم
االعـتراض علـى قرار اللجنة خالل مدة أقصاها ( )10عشرة أيام
من تاريخ تسلم المتعهد لضبط االستالم إلى الجهة التي أصدرت قرار
الشراء ،ويكون قرارها في القبول أو الرفـض قطعياً ،وتعتبر اللوازم
المرفوضة بحكم األمانة .
د .يرفع المورد اللوازم المرفوضة على نفقته خالل مدة أقصاها ()15
خمسة عشر يوماً من تاريخ إشعاره بضرورة رفعها من المكان
الموجودة فيه ،إال إذا اقتضت الضرورات الصحية أو األمنية رفعها أو
إتالفها قبل ذلك الموعد  ،فإذا تأخر في القيام بذلك عن الموعد المحدد
ً
متنازال عنها للحكومة ،وللحكومة الرجوع عليه بنفقات الرفع
له ،فيعتبر
واإلتالف إن اقتضى ذلك .
هـ .يجري تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بمطابقتها مع وثائق
الشحن أو الفواتير أو أي وثيقة أخرى تبين مواصفات اللوازم وكمياتها،
وإظهار أي انحراف في النوعية والكمية عن المواصفات والشروط
الواردة في االتفاقية أو الفواتير ،أو وثائق الشحن ،ويجري إدخالها في
القيود حسب األصول .
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ثالثاً  :إدخال اللوازم وإجراء قيدها في المستودعات :
المادة ()41
أ .يجري إدخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من قبل لجنة االستالم
مباشرة ،على أن تكون معززة بالوثائق التاليـة -:
 )1مسـتند اإلدخــال .
 )2ضبط لجنة االستالم أو طلب المشترى المحلي .
 )3الفاتورة أو بوليصة الشـحـن .
ب .تعزز مستندات اإلدخال الصادرة عن المستودع الذي نقلت إليه اللوازم
بمستندات اإلخراج للوازم التي تم نقلها من مستودع آخر ،وترسل
نسخة من مستند اإلدخال إلى المستودع الذي أخرجت منه اللوازم .
ج .تسلم اللوازم المصنعة أو المحولة بمواصفات دقيقة إلى المستودع
بموجب مستند إدخال يبن فيه رقم مستند إخراج اللوازم األساسية التي
استعملت في عملية التصنيع ،أو التحويل ،كلما كان ذلك ممكناً .
المادة ()42
اللوازم الزائدة على أرصدة السجل أو القطع أو األجزاء التي تم
استخراجها من لوازم جرى شطبها تقيد عهدة في قيود اللوازم حسب
األصول .
المادة ()43
تحدد دائرة اللوازم العامة أنواع سجالت العهدة ،والبيانات ،والقيود
التي يجب أن تظهرها وكذلك النماذج الواجب استعمالها ،والمعلومات
التي يجب أن تتضمنها ،بما يتماشى مع أحدث األساليب المتبعة في
إدارة اللوازم والمستودعات .
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المادة ()44
تمسك كل دائرة السجالت والبطاقات لمستودعات اللوازم الخاصة بها،
وتجري القيود فيها لتنظيم حركة كل نوع من أنواع اللوازم ،وذلك حسب
أحدث النظم واألساليب المتبعة في إدارة المستودعات الخاصة باللوازم .

رابعاً  :تخزين اللوازم والتصرف بها :
تخزين اللوازم
المادة()45
تخزن اللوازم في المستودعات الخاصة بها في الدائرة بحيث تكون
سليمة وجاهزة لتسليمها عند الطلب .
المادة ()46
تراعى طبيعة كل نوع من أنواع اللوازم عند خزنها في المستودعات،
والمحافظة على ترتيبها ،مع مراعاة مدة صالحيتهـا لإلستعمال .
المادة ()47
يجري ترقيم المستودعات واألرفف والساحات التخزينية بأرقام وبأحرف
مناسبة بما يكفل الوصول إلى اللوازم عند صرفها ،وتدون هذه األرقام
واألحرف على بطاقات الصنف الخاصة بكل نوع من أنواع اللوازم .
صرف اللوازم
المادة ()48
تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم  -على النماذج المعتمدة
في تعليمات الصرف -بعـد توقيعـه مـن األمـين العام أو من يفوضه .
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المادة ()49
تسلم اللوازم من المستودع إلى الجهة الطالبة بموجب مستند اإلخراج
المعتمد بعد توقيع المستلم وذكر اسمه ووظيفته على مستند اإلخراج .
المادة ()50
يجوز صرف اللوازم من المستودعات المركزية إلى الدوائر ذات
االستقالل المالي مقابل الثمن .
نقل وبيع وشطب وإتالف اللوازم
المادة ()51
أ .إذا قرر األمين العام بأن أي لـوازم صالحة في الدائرة قد أصبحت فائضة
وغير الزمة للعمل يتم نقلها من مستودعات الدائرة إلى المسـتودعات
المركزية .
ب .تقوم دائرة اللوازم العامة بإجراءات بيع اللوازم الصالحة والفائضة
عن حاجة الدوائر الموجودة في المستودعات المركزية بموجب مزاودة
عامة دورية وبعد استنفاذ جميع الطرق الممكنة لالستفادة منها في أي
دائرة حكومية .
ج .للوزير بنا ًء على تنسيب المدير العام ،بيع اللوازم الصالحة والفائضة
الموجودة في المستودعات المركزية للجهات األهلية بالسعر الذي
تحدده لجنة تشكل لهذه الغاية .
د .للوزير المختص وفي حاالت خاصة بيع لوازم صالحة لجهـات أهلية
بموافقة الوزير .
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المادة ()52
أ .إذا قرر األمين العام بنا ًء على تنسيب لجنة فنية أن أي لوازم في الدائرة
قد أصبحت غير صالحة،يجري بيعها بواسطة لجنة ثالثية من موظفي
الدائرة يعينهم األمين العام وبطريقة المزاودة العلنية أو السرية ( بالظرف
المختوم ) ،ولها أن تـضع الشروط الالزمة لعملية البيع  ،وترسل نسخة
من قرار البيع إلى دائرة اللوازم العامة باستثناء الحاالت التي يوافق
عليها الوزير .
ب .يجري بيع اللوازم غير الصالحة الموجودة لدى البعثات الدبلوماسية
األردنية بعد أخذ موافقة الوزير المختص بواسطة لجنة برئاسة رئيس
البعثة وعضوية اثنين من موظفي البعثة يعينهما رئيسها ،وبالطريقة
التي تراها مناسبة .
ج .يعلن عن اللوازم المراد بيعها في الصحف  ،أو بأي وسيلة مناسبة .
المادة ()53
عند إتالف أو بيع أي لوازم غير صالحة لالستعمال ،أو فائضة عن
الحاجة يجب أن تؤيد مستندات اإلخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن
أنها أتلفت ،أو بنسخة من قائمة البيع حسب مقتضى الحال ،ويجب أن
يشار في تلك الشهادة أو القائمة إلى اإلذن الصادر باإلتالف أو البيع .
المادة ()54
يتم شـطب أي خسارة أو نقص تقع في اللوازم بغير إهـمال أو إختالس
وفقاً للصالحيات التالية -:
أ ) بقرار من الوزير المختص بنا ًء على تنسيب من األمـين العام إذا كانت
قيمة اللوازم وقت الشراء ال تتجاوز ( )500خمسماية دينـاراً .
ب) بقرار من الوزير بنا ًء على تنسيب من الوزير المختص إذا كانت قيمة
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اللوازم وقت الشراء ال تتجاوز ( )5000خمسـة آالف دينار .
جـ) بقرار من مجلس الوزراء بنا ًء على تنسيب من الوزير إذا كانت قيمة
اللوازم وقت الشراء تتجاوز ( )5000خمسة آالف دينار .
د) يرسل نسخة من قرار الشـطب والوثائق المتعلقة بذلك إلى دائرة اللوازم
العامة .
المادة ()55
إذا أقتنع األمين العام بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة أو
الفائضة عن حاجة الدائرة للبيع ،أو أن نفقات بيعهـا تتجـاوز الثمن
الذي يمكن الحصول عليه ،فيجوز له أن يقرر التصرف بها أو إتالفها
أصوليـاً ،وشـطبها مـن القيـود بواسطة لجنة ثالثية يشكلها لهذه الغاية
تشهد أنها عاينت اللـوازم ووجدتها غير صالحـة لالستعمال أو البيع
وترسل نسخة من قرار اإلتالف والشطب إلى دائرة اللوازم العامة .
المادة ()56
أ .تباع اللوازم الحكومية الصالحة والفائضة على حاجة الدوائر الموجودة
في المستودعات المركزية بعد استنفاذ جميع الطرق لالستفادة منها ،
بالسعر العادل الذي تقدره لجنة ثالثية يشكلها المدير العام  ،وتتولى بيع
تلك اللوازم وفقاً للصالحيات التالية -:
 )1اللوازم التي ال تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على ( )10000عشرة
آالف دينار بموافقة المدير العام .
 )2اللوازم التي تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على ( )10000عشرة آالف
دينار بموافقة الوزير .
ب .تباع منتجات المدارس المهنية ومراكز التدريب واألبحاث ومنتجات
أي دائرة إنتاجية مماثلة وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير المختص .
30

ج .تسلم اللوازم المباعة إلى المشتري بعد دفع ثمنها بموجب مستند إخراج
أصولي ويثبت عليه رقم وتاريخ وقيمة وصـول قبض الثمن .
اإلعارة والتأجير واإلهداء والتبرع والنقل
المادة ()57
للوزير المختص أن يعير أو يؤجر أو ينقل أي لوازم إلى أي دائرة
أخرى بحاجة إليها على أن يتم إعالم دائرة اللوازم العامة بذلك .
المادة ()58
أ .للوزيـر المختـص أن يـهــدي أي لـوازم حكومية فائضة على الحاجة
ال تزيد قيمتها عند الشراء على ( )1000ألف دينار للمؤسسات الرسمية
العامة ،أو األهلية ،أو الجمعيات الخيرية ،أو النوادي الرياضية ،أو
الهيئـات الثقافية والفنية ،أو أي حكومـة أو مؤسسة إقليمية أو دولية
أجنبية ،لغايات تحسين العالقات بينها وبين المملكة ،وإعالم دائرة
اللوازم العامة بذلك .
ب .لرئيس الوزراء بتنسيب من الوزير المختص إهداء أو التبرع باللوازم
التي تزيد قيمتها عند الشراء على ( )1000ألف دينار للجهات
المنصوص عليها في الفقرة (أ) مـن هذه المـادة ،وإعالم دائرة اللوازم
العامة بذلك .

الفصل الخامس
الرقابة على اللوازم
المادة ()59
تقوم دائرة اللوازم العامة بالتنسـيق والتعاون مع الدوائر األخرى بما يلي -:
أ ) تنميط مكونات اللوازم المشترك تداولها لتسهيل التعرف عليها ،وتحديد
مجاالت استعمالها وتداولها بين الدوائر .
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ب) توصيف بعض أو كل اللوازم من حيث بيان األشكال ،واأللوان،
واألوزان والمقاييس .
ج) ترميز اللوازم باألحرف واألرقام بما يكفل عدم االزدواجية وتبسيط
إجراءات شرائها ،وتخزينها ،وسهولة التعامل واالستفادة منها .
د) تمييز اللوازم الحكومية بوسم خاص بكل صنف كلما كـان ذلك ممكناً .
المادة ()60
يشكل األمين العام لجنة أو أكثر من مالك الدائرة للتفتيش على اللوازم
وموجودات المستودعات والتأكد من حسن االستعمال ،وسالمة طرق
التخزين في الوقت الذي يراه مناسباً ،على أن ال يقل عدد عمليات
التفتيش عن مرة واحدة في السـنة ،وترفع تقاريرها إلى األمين العام .
المادة ()61
على أمين المستودع في أي دائرة -:
أ ) تقديم كـفالة عدلية وفقاً لنظام كفاالت الموظـفين .
ب) تقديم تقارير دورية لألمين العام عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته
مرة في السنة على األقل ،معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة
لالستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة ،والناقصة ،والراكدة .
المادة ()62
أ .يجري التسليم والتسلم بين أمناء المستودعات في الدوائر أو من بعهدتهم
أي لوازم ،بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع ،يتم توقيعها من
المسلم والمستلم معاً ،ويصادق رئيسهما المباشر على توقيعهما .
ب .إذا لم يتمكن أمين المستودع أو من بعهدته لوازم (ألي سبب من
األسباب) من تسليم ما بعهدته من لوازم إلى من يخلفه ،فيتم التسليم إلى
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لجنة يعينها الرئيس المباشر لهذه الغاية بصورة مؤقتة .
ج .إذا ظهرت أي زيادة أو نقص في موجودات المستودع عند التسـليم،
فيجب تنظيم قوائم منفردة لكل من الزيادة أو النقص ،والتوقيع عليها
من جميع األطراف المشتركة في التسليم والتسلم .
د .يغرم الموظف الذي بعهدته أي لوازم بما ال يقل عن قيمة النقص ،أو
التلف الناشئ عن اإلهمال ،ويتخذ بحقه اإلجراءات المناسبة .
هـ .عند وقوع أي تع ٍد خارجي على المستودع ،فعلى أمين المستودع أن
يعلم رئيس الدائرة بذلك ،وعلى رئيس الدائرة فوراً أن يجري التحقيق
الالزم ،ويتخذ اإلجراءات المناسبـة .
و .إذا وقع تزوير في قيود أو اختالس أو نقص في موجودات المستودع،
على الجهة التي اكتشفت الحالة أن تبلغ رئيس الدائرة فوراً ،وعلى
رئيس الدائرة أن يجري التحقيق الالزم ،ويتخذ اإلجراءات المناسبة .
ز .على رئيس الدائرة أن يعلم الوزير ورئيس ديوان المحاسبة بأي نقص
يحصل في األموال العامة ،وعلى الوزير بالتنسيق مع رئيس ديوان
المحاسبة النظر فيما إذا كان يجب إعادة إجراء التدقيق والتحقيق
الالزمين واتخاذ اإلجراءات المناسـبة والتي تكفل الحفاظ على األموال
العامة .
المادة ()63
يتم تسليم وتسلم اللوازم لدى البعثات الدبلوماسية األردنية وفقاً للتعليمات
التي يصدرها الوزير المختص .
المادة ()64
للوزير بنا ًء على تنسيب المدير العام تشكيل لجان لجرد موجودات
مستودعات الدوائر بالطريقة التي يحددها .
33

المادة ()65
يحظر الحك والمسح والشطب في القيود أو طلبات الصرف أو
المستندات الخاصة باللوازم ،ويتم التصويب بوضع خطين متوازيين
بالحبر األحمر على الخطأ  ،ويعاد كتابة الصواب بالحبر األزرق أو
األسود ويوقع بجانبه من قبل من أجرى التصويب .

الفصل السادس
مواد عامة
المادة()66
يجري قيد ما يتم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة أو الفائضة أو
المباعة على النحو التالي-:
أ ) إيراداً للخزينة العامة إذا تم تحصيلها من قبل أي دائرة مدرجة موازنتها
ضمن قانون الموازنة العامة .
ب) إيراداً لحساب إيرادات الدائرة إذا تم تحصيلها من قبلها وكانت ذات
استقالل مالي مـع مراعـاة أي نـص وارد في أي تشريع آخر .
المادة ()67
يحـدد المدير العام السجالت والنماذج الخاصـة باللوازم وتنظيم إدارتها .
المادة ()68
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في
القوانين واألنظمة المعمول بها .
المادة ()69
يصدر الوزير التعليمات التنظيمية الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
المادة ()70
إذا نشأت أي حالة ال يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذا النظام أو نشأ
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أي خالف في تطبيقه ،فيرفع األمر إلى مجلس الوزراء ليصدر القرار
الذي يراه مناسباً بشأن تلك الحالة أو ذلك الخالف ،ويكون قراره قطعياً
.
المادة ()71
تستمر لجان العطاءات المركزية والخاصة المشكلة بموجب أحكام
نظـام اللوازم رقم ( )37لسنة 1978م في ممارسة مهامها كما هـي إلى
أن يعاد تشكيلها وفقاً ألحكام هذا النظام .
المادة ()72
اعتباراً من نفاذ أحكام هذا النظام يلغى ما يلي -:
 )1نظام اللوازم رقم ( )37لسنة (1978م) وتعديالته على أن تبقى
التعليمات الصادرة بموجبه سارية المفعول إلى أن يتم إصـدار تعليمات
تحل محلها بموجب أحكام هـذا النظام .
 )2أي نظام ،أو نص ،أو حكم في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا
النظام .

الحسين بن طالل
1993/5/4م
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ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺭﻗﻡ ( )1ﻟﺴﻨﺔ 2008
ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ
ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻴﻬﺎ
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ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺭﻗﻡ ( )1ﻟﺴﻨﺔ 2008
ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﻟﻠﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﺍﻟﻲ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( )23ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ
ﺭﻗﻡ ( )32ﻟﺴﻨﺔ  1993ﺍﻗـﺭﺭ ﺍﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﺸﺭ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1
ﺘﺴﻤﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻭﺸﺭﻭﻁ
ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﺘـﺸﻤل ﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻭﺍﻻﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ
ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻘـﺩﻴﻤﻬﺎ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟﻤﻨﺎﻗـﺼﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻬـﺩﻴﻥ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2
ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻡ ( ) 2ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ
ﺭﻗﻡ ( ) 32ﻟـﺴﻨﺔ  1993ﺍﻴﻨﻤـﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ
ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻡ ( )2ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘـﺩل ﺍﻟﻘﺭﻴﻨـﺔ
ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 3
ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻡ ( )2ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺭﻗﻡ ( )32ﻟـﺴﻨﺔ
 1993ﺘﻜـﻭﻥ ﻟﻠﻜﻠﻤـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺤﻴﺜﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ
ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﺩﻨﺎﻩ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺩل ﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﺫﻟﻙ :
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ :ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻱ ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻁﺎﺀﺍﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ
ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻻﺤﻜﺎﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻠـﻭﺍﺯﻡ ﺭﻗـﻡ(  ) 32ﻟﺴﻨﺔ ( ) 1993

ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ :ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻠـﻭﺍﺯﻡ ﺭﻗـﻡ
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( )32ﻟـﺴﻨﺔ  1993ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘـﻪ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻤﻥ
ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺒﺎﻻﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻭ ﺒﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻤﻥ
ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﺨﺭﻯ .
ﺍﻟﺴﻜﺭﺘﻴﺭ :ﺭﺌﻴﺱ ﻗﺴﻡ ﺴﻜﺭﺘﺎﺭﻴﺎ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻭﺴﻜﺭﺘﻴﺭﻫﺎ ﺍﻭ ﻤﻥ ﻴﺴﻤﻴﻪ
ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻭ ﺍﻻﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤل ﺍﻟﺴﻜﺭﺘﺎﺭﻴﺎ ﻟﻬﺎ .
ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ  :ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻁﺭﺡ
ﻋﻁﺎﺀ ﺒﺎﻻﻋﻼﻥ ﻋﻨﻪ .
ﺍﻟﻌﺭﺽ :ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻭﺭﻗﻴﺎ ﺍﻭ ﺒﺎﺤﺩﻯ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺤﺩﺩ ﺒﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ
ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ :ﺍﻱ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻭ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻭ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻭ
ﺠﻬﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﻁﻠـﺏ ﺸﺭﺍﺀ ﻟﻭﺍﺯﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻁﺎﺀﺍﺕ
ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻻﺤﻜﺎﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺭﻗﻡ(  ) 32ﻟﺴﻨﺔ 1993
ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ :ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒﻌﺭﺽ ﻟﻌﻁﺎﺀ ﻤﻁﺭﻭﺡ .
ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩ :ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺤﻴل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻭﺘﻡ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻌﻪ .
ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻌﻁﺎﺀﺍﺕ :ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ
ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻓﻕ ﺒﻜل ﺩﻋﻭﺓ ﻋﻁﺎﺀ (ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺭﻗﻡ
(  ) 1ﻟﺴﻨﺔ .)2008
ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ :ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻭ/ﺍﻭ ﺩﺍﺌﺭﺓ
ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻓـﻕ ﺒـﺩﻋﻭﺓ ﻋﻁﺎﺀ .
ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ :ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻁﺭﺡ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻭﺘﺘـﻀﻤﻥ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﻴﻥ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ
ﻋﺭﻭﻀﻬﻡ ﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ﻟﻭﺍﺯﻡ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
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ﺃ .ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ .
ﺏ .ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ( ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﻨﻤـﺎﺫﺝ ﻭﺍﻟﻤﺨﻁﻁـﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺭﺴـﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻱ ﺍﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺍﺨﺭﻯ )
ﺝ .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻌﻁﺎﺀﺍﺕ .
ﺩ .ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻌﻁﺎﺀ ( ﺍﻥ ﻭﺠﺩﺕ ) .
هـ .ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺎﻫﻴل ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﻴﻥ ( ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ) .
ﺍﻻﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ :ﺼﺩﻭﺭ ﻀﺒﻁ ﺍﻻﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻤﻌﺯﺯﺍ ﺒﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ
ﺍﻻﺩﺨﺎﻻﺕ ﺍﻭ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ

ﻤﻬﺎﻡ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﺍﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒـﺔ ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﻋـﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻟﺩﻯ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ (ﺍﻻ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺫﻟﻙ) ﻗﺒل ﺍﺭﺴﺎل ﻁﻠﺏ ﺍﻟـﺸﺭﺍﺀ
ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻁﺭﺡ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ :
ﺃ .ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺸﺭﺍﺅﻫﺎ
ﻟﻠﺘﺎﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻨﻬﺎ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺩﻗﻴﻘـﺔ ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻟﻬﺎ ﺍﻥ ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻥ
ﺍﻭ ﺍﻱ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﻟﻠﺘﺎﻜﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ .
ﺏ .ﺍﻟﺘﺎﻜﺩ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺎﻟﻲ ﻤﺼﺩﻕ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﺼﻭل ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﻌﻁـﺎﺀ ﺍﻭ ﺍﺫﻥ ﺒﺎﻟـﺸﺭﺍﺀ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻭﺍﻜﺘﻤﺎل ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ .
ﺝ .ﻴﺤﻕ ﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻥ ﺘﺘﺎﻜﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎﺠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻭﺍﺯﻡ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺸﺭﺍﺅﻫﺎ ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﺘﺎﻤﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺤﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻻﺨﺭﻯ .
ﺩ .ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ
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ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5
ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻭ ﺍﻻﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻀﻊ ﺍﻻﺴﺱ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﺎﻫﻴل
ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﻴﻥ ﺍﻴﻨﻤﺎ ﻭﺠﺩ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﻟﻪ ﺍﻥ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ
ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 6
ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺤﻕ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ
ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬـﺩﻴﻥ ﻭﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻱ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻤﻠﺯﻤﺎﹰ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻗﻌﺎﹰ
ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻪ .
ﺍﻻﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 7
ﺃ .ﻴﻌﻠﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻴﺒﻪ ﺍﻭ ﺍﻻﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ
ﺒﺎﺭﻗﺎﻡ ﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻘـل ﻋﻥ ﺜﻼﺙ ﺼﺤﻑ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻜﺜﺭ
ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﻭ /ﺍﻭ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
ﺏ .ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﺸﺘﻤل ﺍﻻﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺍﻴﻀﺎﺤﺎﹰ ﻋﻥ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻭﻨﻭﻉ
ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﻭﺍﺨﺭ ﻤﻭﻋﺩ ﻟﺒﻴـﻊ ﺩﻋـﻭﺓ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻭﺍﺨﺭ ﻤﻭﻋﺩ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ
ﻭﺜﻤﻥ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻭﺍﻴﺔ ﺍﻤﻭﺭ ﺍﺨﺭﻯ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻭ ﺍﻻﻤـﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﻋﻨﻬﺎ .
ﺝ .ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻭ ﺍﻻﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻗﺹ ﺍﻭ ﻟﻀﺭﻭﺭﺓ
ﻴﺭﺍﻫﺎ ﺍﻥ ﻴﻤﺩﺩ ﻤﻭﻋﺩ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﺫﺍ ﺍﻗﺘﻨﻊ ﺒﺠﺩﻴﺔ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻴﻌﻠﻥ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻨﻔﺱ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻋـﻼﻥ ﺍﻟﺘـﻲ ﺴـﺒﻕ ﻭﺍﻋﻠﻥ ﻋﻥ
ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ .
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ﺩ .ﻴﻌﻠﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻭ ﺍﻻﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﻁﺭﺤﻪ
ﺒﻨﻔﺱ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻋـﻼﻥ ﺍﻟﺘـﻲ ﺴﺒﻕ ﻭﺍﻋﻠﻥ ﺒﻬﺎ .
ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩﻴﻥ
ﺍﻭﻻﹰ  :ﺘﺎﻤﻴﻨﺎﺕ ﻭﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ :
ﺘﺎﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 8
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﺍﻥ ﻴﺭﻓﻕ ﻓﻲ ﻋﺭﻀﻪ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎ ﻤﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻭ
ﺸﻴﻙ ﻤﺼﺩﻕ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺨﺼﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻻﻤﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻭ ﺍﻻﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺒﺎﻻﻀـﺎﻓﺔ
ﻟﻭﻅﻴﻔﺘـﻪ ،ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ( )%3ﺜﻼﺜﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ
ﻓﻲ ﻋﺭﻀﻪ ،ﺍﻭ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻌﻁـﺎﺀ ﻭﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺎﻟﺤﺎ ﻟﻠﻤﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺘﺤﺴﺏ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺨﺭ ﻤﻭﻋـﺩ ﻟﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻟﻌـﺭﻭﺽ
ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﺒﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺼﺭﺍﺤﺔ ،ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺒﻭل
ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺘﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ( )%2ﻤـﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 9
ﺃ .ﺘﻌﺎﺩ ﺘﺎﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺍﻟﻰ ﻤﻘﺩﻤﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﻴﻥ ﻭ ﻓﻲ ﺤﺎل
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﻴﺘﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻐﺎﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﻟﻬﺎ
ﻭﺍﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
 .1ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﺘﺠﺭ ﺍﻻﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻬﻡ ﺍﻟﺨﻁﻲ .
 .2ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻤﺩﺓ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻋﺭﻭﻀﻬﻡ ﻭﻟﻡ ﻴﺭﻏﺒﻭﺍ ﺒﺘﻤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﻁﻠﺒﻬﻡ ﺍﻟﺨﻁﻲ .
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 .3ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺠﺭﺕ ﺍﻻﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ( ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ)
ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺎﻤﻴﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
ﺏ .ﺍﺫﺍ ﺍﺴﺘﻨﻜﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﻋﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻌﺭﻀﻪ  ،ﺍﻭ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺒﺎﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗـﺩ ﻭﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﻤـﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ  ،ﺍﻭ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻪ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻭ ﺍﻻﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻭ ﻤﻥ ﻴﻔﻭﻀﻪ ،ﺍﻭ ﻟﻡ ﻴﻘـﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ
ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﻼل ﻋﺸﺭﺓ ﺍﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺒﻠﻐﺔ ﺍﺸﻌﺎﺭ ﺍﻻﺤﺎﻟﺔ ﺘﺼﺎﺩﺭ
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁـﺎﺀﺍﺕ ﻗﻴﻤـﺔ ﺘـﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻭ ﺍﻱ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ ﺍﻴﺭﺍﺩﺍ ﻟﻠﺨﺯﻴﻨﺔ ،
ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻨﻜﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻘـل ﻋﻥ
( )%3ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ
ﺝ .ﺍﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﻗﺩﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺃﻭﻤﻐﻠﻭﻁﺔ ﺍﻭ ﻏﺵ ﺍﻭ
ﺘﻼﻋﺏ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﻭﺜـﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
ﺒﺎﻟﻌﻁﺎﺀ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻪ ﺒﻤﺎ ﻓـﻲ
ﺫﻟﻙ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻭ ﺍﻱ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ ﺍﻴﺭﺍﺩﺍ ﻟﻠﺨﺯﻴﻨﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒـﺎﻟﻔﻘﺭﺍﺕ (ﺏ ،ﺝ ) ﺍﻋﻼﻩ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﻕ
ﺒﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﻤﻥ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺒﺎﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻟﻠﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ.
ﺘﺎﻤﻴﻨﺎﺕ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 10
ﺃ .ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﻤﻠﺘﺯﻤﺎﹰ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺎﻤﻴﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻟﻠﻌﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ
ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻜﻔﺎﻟـﺔ ﺒﻨﻜﻴـﺔ ﺍﻭ ﺸـﻴﻙ ﻤﺼﺩﻕ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻭ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺨﺼﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺒﻤﺒﻠـﻎ ﻻ ﻴﻘـل ﻋـﻥ
( )%10ﻋﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻭ ﻤﻥ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﺭﻫﺎ ﻟﺠﻨـﺔ ﺍﻟﻌﻁـﺎﺀﺍﺕ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻴﻘﺩﻤﻪ
ﻗﺒل ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ( ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ) .
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ﺏ .ﻴﺠﻭﺯ ﻗﺒﻭل ﺘﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﺒﺎﻟﻌﻁﺎﺀ ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻤﻊ
ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﺒﺭﻓـﻊ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ( )%10ﻋﺸﺭﺓ
ﺒﺎﻟﻤﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘﺩﺭﻫﺎ
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ
ﻨﺼﺎﹰ ﺼﺭﻴﺤﺎﹰ ﺒﺫﻟﻙ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 11
ﺘﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺡ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ
ﻟﻠﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻭﺘﻁﻠﺏ ﺘﻤﺩﻴـﺩ ﻤـﺩﺓ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻗﺒل
ﺍﺴﺒﻭﻋﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗل ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻥ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻫـﺎ
ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻭ ﺘﺤﺠﺯ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻨﺎﺕ ﻭﺘﻘﻴﺩﻫﺎ ﺍﻤﺎﻨﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻭ
ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺤﺕ ﺍﻟﻌﻁـﺎﺀ ﺒﺎﺴـﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻭ ﺍﻻﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﻟﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺤﺴﺏ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎل ﻟﻠﺘﺼﺭﻑ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﺘـﺎﻤﻴﻥ
ﻟﻠﻌﻁـﺎﺀ ﺍﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺎﻟﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 12
ﺃ .ﻴﻌﺎﺩ ﺘﺎﻤﻴﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻜﺎﻓﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻤﻭﺠﺏ
ﻁﻠﺏ ﺨﻁـﻲ ﺒـﺎﻻﻓﺭﺍﺝ ﻋـﻥ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ
ﺍﻻﺼﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺤﺕ
ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ( ﻀﺒﻁ ﺍﻻﺴﺘﻼﻡ  ،ﻤﺴﺘﻨﺩ ﺍﺩﺨﺎﻻﺕ ﺍﻭ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ )
ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺩ.
ﺍﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﻪ ﻴﺘﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻐﺎﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ
ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﺒﺫﻟﻙ .
ﺏ.ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻻﺼﺩﺍﺭ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﻓﺭﺍﺝ ﻋﻥ
ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻌﺯﺯﺍ ﺒﺎﻟﻤﺭﻓﻘﺎﺕ ﻭﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﻓﻭﺭ ﺍﺘﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ.
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ﺘﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 13
ﺃ .ﻴﻘﺩﻡ ﺘﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻭ ﺸﻴﻙ ﻤﺼﺩﻕ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ
ﺒﻨﻙ ﺍﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺭﺨﺼﺔ ﻭﻋﺎﻤﻠـﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ()%3
ﺜﻼﺜﺔ ﺒﺎﻟﻤﺌﺔ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻤﻜﻔﻭﻟﺔ ﻭﻴﻌﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬـﺩ ﺒﻌﺩ
ﺍﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺫﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ .
ﺍﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﻪ ﻴﺘﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻐﺎﺌﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ
ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﺒﺫﻟﻙ.
ﻭﺍﺫﺍ ﺍﺨل ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻴﺤﻕ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ
ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﺠـﺭﺍﺀ ﺍﻟـﺼﻴﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩ ﻭﺘﺤﻤﻴﻠﻪ
ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ.
ﺏ .ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﺓ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻭﺘﺸﻐﻴل ﻜﺎﻻﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌـﺩﺍﺕ
ﻭﺍﻻﻻﺕ ﻭﻟـﻡ ﺘﻘـﻡ ﺍﻟـﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺒﺩﺀ
ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﻭﺍﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﺩﻋﺎﺕ
ﺍﺼﻭﻟﻴﺎﹰ ﻓﺘﺒﺩﺍ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﻌﺩ  120ﻤﺎﺌﺔ
ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﻀـﺒﻁ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﺼﻭﻟﻴﺎﹰ .
ﺝ .ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﻔﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩ ﻤﻔﺭﺠـﺎﹰ ﻋﻨﻬﺎ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ( )120ﻤﺎﺌﺔ
ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻱ ﺍﺸـﻌﺎﺭ ﺨﻁـﻲ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ .
ﺩ .ﻻ ﻴﻁﻠﺏ ﺘﺎﻤﻴﻥ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺼﻴﺎﻨﺔ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻥ
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭﺍﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺫﻟﻙ
ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺎﻟﺔ.
ﻀﻤﺎﻨﺔ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 14
ﺃ .ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩ ﻀﻤﺎﻨﺔ ﺨﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﻴﺔ ﻤﺼﺩﻗﺔ ﻤﻥ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻌﺩل
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ﺘﺤﺘﻭﻱ ﺭﻗﻡ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺎﻟﺔ ﻭﺒﻜﺎﻤل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﻤﻀﺎﻓﺎﹰ ﺍﻟﻴﻬﺎ
( )%15ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﺒﺎﻟﻤﺌﺔ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﺓ
اﻟﻌﻁﺎﺀ .
ﺏ .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ( ﺃ ) ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻴﺠﻭﺯ ﻗﺒﻭل ﻀﻤﺎﻨﻪ ﺨﻁﻴﺔ
ﺴﻨﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﻤـﺼﻨﻌﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ
ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎل ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻤﺼﺩﻗﺔ ﻤﻥ ﻜﺎﺘـﺏ ﺍﻟﻌﺩل
ﻴﻀﻤﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﻤﻀﺎﻓﺎ ﺍﻟﻴﻬﺎ ( )%15ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﺒﺎﻟﻤﺌﺔ
ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻟﺠﻤﻴـﻊ ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻠﻐﻬﺎ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ ﺼﺩﻭﺭ
ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺔ (اﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ).
ﺝ .ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩ ﺒﺎﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺜﺒﺕ ﺴﻭﺀ ﻤﺼﻨﻌﻴﺘﻬﺎ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ
ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺎﻟﺔ ﺒﻨـﺎﺀﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻭ/ﺍﻭ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺘﺸﻜﻠﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺒﻠﻭﺍﺯﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ
ﻨﻔﻘﺘـﻪ ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺤﻭﺍل ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻬﺎ ﺨﻼل ﺸﻬﺭﻴﻥ ﻜﺤﺩ
ﺍﻗﺼﻰ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺸﻌﺎﺭﻩ ﺒﺫﻟﻙ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺩﺍﺌﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭ/ﺍﻭ ﻟﺠﻨﺔ
ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻭﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻓﺭﺽ ﻏﺭﺍﻤﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻤﺩﺓ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل
ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﻭﺍﻟﻀﺭﺭ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻴﻌﺎﺩ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺔ
ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ .
ﺩ .ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﻴﺔ ﺴﻨﺔ ﻤﻴﻼﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ
ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﺭﺍﺭﺍﻻﺤﺎﻟﺔ .
ﻩـ .ﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩ ﺒﺎﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺜﺒﺕ ﺴﻭﺀ ﻤﺼﻨﻌﻴﺘﻬﺎ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻭﺭﺩ
ﺒﺎﻟﺒﻨﺩ (ﺝ) ﺍﻋﻼﻩ ﻓﻴﺘﻡ ﺘﺤـﺼﻴل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ
ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺍﻻﻤﻴﺭﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﻭﻴﺼﺎﺩﺭ ( )%15ﺨﻤـﺱ
ﻋﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺌﺔ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺜﺒﺕ ﺴﻭﺀ ﻤﺼﻨﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻴﺭﺍﺩﹰﺍ ﻟﺤﺴﺎﺏ
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ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﻭﻴﻭﺩﻉ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻤﺎﻨﺎﺕ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩ
ﻭﺘﺤﻤﻴﻠﻪ ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﻭﺍﻱ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻭ ﻀﺭﺭ ﻴﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ
ﻭ /ﺍﻭ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 15
ﺘﺤﻔﻅ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻭﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻟﺩﻯ ﺴﻜﺭﺘﺎﺭﻴﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁـﺎﺀﺍﺕ ﺃﻭ
ﺍﻟﻘـﺴﻡ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﻗـﺴﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺤﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ.
ﺜﺎﻨﻴﺎ :ﺸﺭﺍﺀ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻭﺍﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 16
ﺃ .ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻏﺏ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﺼﺩﻗﺔ ﻋﻥ
ﺭﺨﺼﺔ ﻤﻬﻥ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌـﻭل ﺘﺨﻭﻟـﻪ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻭ ﺒﻴﻊ ﺍﻭ ﺘﻭﺭﻴﺩ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺍﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻭ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺘـﺴﺠﻴل ﻤـﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﺍﻟﻤﻌﻔﻰ ﻤﻥ ﺭﺨﺹ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل
ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺘﺜﺒﺕ ﺍﻋﻔﺎﺌﻪ ﻭﻴﺠﻭﺯ
ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺍﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺒﻴﻊ ﺍﻱ ﺩﻋـﻭﺓ ﻋﻁـﺎﺀ ﺍﻭ ﺍﻥ ﻴﻁﻠﺒﻬﺎ
ﻤﺭﺓ ﺍﻭ ﺍﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ.
ﺏ .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻟﻠﻤﺭﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻋﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﺭﻓﺎﻕ
ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺼﺩﻗﺔ ﻋﻥ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﻤﻬـﻥ ﻭﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻊ ﻋﺭﻀﻪ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 17
ﺃ .ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺹ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﺭﻏﺒﺘﻪ
ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺨﺔ ﻭﺭﻗﻴـﺔ ﻤﻨﻬـﺎ ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻓﻘﻁ ﻓﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻭ ﺍﻻﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
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ﺏ .ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﺜﻤﻥ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ( ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩ ) ﻤﻘﺎﺒل ﻭﺼﻭل
ﻤﻘﺒﻭﻀﺎﺕ ﺤـﺴﺏ ﺍﻻﺼـﻭل ﻭﻴﺘﺴﻠﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻭﻤﺭﻓﻘﺎﺘﻬﺎ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 18
ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﻋﺭﻀﻪ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﻴﻘﺭﺃ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ
ﻭﻴﺘﻔﻬﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻭ ﻭﺠﺩ ﻨﻘﺼﺎﹰ ﻓﻴﻬﺎ
ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﻁﺭﺤـﺕ ﺍﻟﻌﻁـﺎﺀ ﻭﻴﺘﺤﻤل
ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺎﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻻﺴﺘﻜﻤﺎل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺼﺤﻴﺤﺔ .
ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 19
ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻪ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺸﺭﺍﺅﻫﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ
ﺘﺘﻁﺎﺒﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻭ ﻓﻲ ﺍﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﺨﺭ
ﺘﺤﺩﺩﻩ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻗﺹ ﻤﻌﺎﻴﻨــﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨـﺔ  /ﺍﻟﻌﻴﻨـﺎﺕ ﻭﻓﺤﺼﻬﺎ
ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻗﺒل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﺭﻀﻪ ﻭﻻ ﻴﻌﻔﻴﻪ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺍﻭ
ﺍﺠـﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘـﺔ ﻭﺍﻟﻔﺤـﺹ ﺍﻟﻼﺯﻤﻴﻥ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﺄﻨﻪ ﺍﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 20
ﺃ .ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﻋﺭﻀﻪ ﻭﺍﺴﻌﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﺒﺩﻋﻭﺓ
ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺍﻭ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌـﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ
ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻭﻴﺨﺘﻡ ﻭﻴﻭﻗﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻌﻁـﺎﺀ ﻭﻴﻘـﺩﻤﻬﺎ ﻀـﻤﻥ
ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺹ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺍﻥ
ﻴﻀﻴﻑ ﺍﻱ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺭﻏﺏ إﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻨﻬﺎ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ
ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﻋﺭﻀﻪ.
ﺏ .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﺍﻥ ﻴﻜﺘﺏ ﺍﺴﻤﻪ ﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺤﺕ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻭﺭﻗﻡ
ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺒﺨـﻁ ﻭﺍﻀـﺢ ﻭﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻜﺎﺨﺭ ﻤﻭﻋﺩ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ.
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ﻭﻋﻨﻭﺍﻨﻪ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻭﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻓﻲ ﻋﺭﻀﻪ ﻤﺘﻀﻤﻨﺎﹰ ﺭﻗـﻡ ﺼـﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺒﺭﻴـﺩ
ﻭﺍﻟﺭﻤﺯ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩﻱ ﻭﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﻭﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟﻨﻘﺎل ﻭﺍﻟﻔﺎﻜﺱ ﻭﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
ﻟﺘﺭﺴل ﺍﻟﻴـﻪ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴـﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻟﻌﻁﺎﺀ .
ﺝ .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﺍﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺨﻁﻴﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﻓﻲ ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴـﻼﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﺭﻙ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺍﻭ ﺘﺭﺴل
ﺍﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻭ ﺒﺎﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﺭﺴﺎل ﺍﺨﺭﻯ ﻜﺎﻨﻬـﺎ ﻭﺼـﻠﺕ ﻓﻌـﻼﹰ ﻭﺴﻠﻤﺕ
ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻪ ﻭﺒﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍﻥ ﺘﺴﺘﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﺭﺽ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 21
ﺃ .ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻭﺭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺨﺘﻴﻥ ﻤﺘﻁﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ( ﺍﻻﺼل ﻭﻨﺴﺨﺔ ﻋﻨﻪ )
ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﹰ ﺍﻭ ﻤﻜﺘﻭﺒـﺎ ﺒـﺎﻟﺤﺒﺭ ﺒﺨـﻁ ﻭﺍﻀﺢ ﺨﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻭ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻭ
ﺍﻟﺸﻁﺏ ﺍﻭ ﺍﻻﻀﺎﻓﺔ ﻭﺍﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺫﻟﻙ ﻓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ
ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺒﺎﻟﺤﺒﺭ ﺍﻻﺤﻤﺭ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺤﻭ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻭ ﺍﻟﺸﻁﺏ ﺍﻭ ﺍﻻﻀﺎﻓﺔ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺒﺎﻟﺭﻗﻡ ﻭﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻥ ﻴﺫﻜﺭ
ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩﻱ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﻭﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻟﻜل ﻤﺎﺩﺓ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻌﺭ
ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﺭﺽ ( ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻟﻬﺎ ) ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺸﺎﻤﻼﹰ
ﺍﺠﻭﺭ ﺍﻟﺘﺤﺯﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﺍﻻﺼﻠﻲ ﺩﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ
ﻨﺴﺨﻪ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﺤﻕ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻨﺩ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺽ
ﺍﻻﺼﻠﻲ ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﻜـل ﻤﻥ ﺍﻻﺼل ﻭﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻜﻤﺎ ﻭ ﻴﺤﻕ
ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍﻥ ﺘﺴﺘﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﺭﺽ.
ﺏ .ﺍﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﺘﻁﺒﻕ ﺍﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﺜﺎﺌﻕ
ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 22
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻻﺼﻭﻟﻴﺔ ﺒﺨﺒﺭﺘﻪ ﻭﻤﻘﺩﺭﺘﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
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ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﻟﺩﻴﻪ ﻭﺍﻱ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﺨﺭﻯ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ
ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 23
ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺨﺘﻴﻥ ﻤﺘﻁﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ( ﺍﺼل ﻭﻨﺴﺨﺔ ﻋﻨﻪ )
ﻤﺭﻓﻕ ﺒﻪ ﺘﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻟﻠﻌﻁﺎﺀ ﺍﻭ ﺒﺎﺤﺩﻯ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ
ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻓﻲ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺒﺎﺤﺩﻯ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺃ .ﻀﻤﻥ ﻅﺭﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻌﺭﻀﻴﻥ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ ﻤﻌﺎ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻬﻤﺎ .
ﺏ .ﻓﻲ ﻅﺭﻓﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤﻨﻔﺼﻠﻴﻥ ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ( ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻔﻨـﻲ )
ﻭﺍﻻﺨـﺭ ﻴﺤﺘـﻭﻱ ﻋﻠـﻰ ( اﻟﻌـﺭﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ) ﺍﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ
ﺫﻟﻙ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻴﻜﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻐﻠﻑ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﻭﺭﻗﻡ ﺍﻟﻌﻁـﺎﺀ ﻭﻨـﻭﻉ
ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻔﺘﺢ ﺍﻭﻻ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗـﺼﻴﻥ  ،ﻭﻴﺠـﺭﻱ
ﺩﺭﺍﺴـﺘﻬﺎ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻬـﺎ ﻻﺨﺘﻴـﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻓﻴﺔ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ  ،ﺜﻡ
ﺘﻔﺘﺢ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘـﻡ ﺘـﺄﻫﻴﻠﻬﻡ ﻭﻓﻘﺎً
ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ  ،ﻭﺘﻌﺎﺩ
ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘـﻲ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﻓﺘﺤﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻭﻗﻴﻊ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﺍﻭ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ .
ﺍﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﺘﻁﺒـﻕ ﺍﻻﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻀﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺩﻋﻭﺓ
ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ.
ﺝ .ﺍﻴﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻭﺍﻻﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ
ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺨﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻴﺤﻕ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ
ﺍﻟﻌﺭﺽ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 24
ﻴﻭﺩﻉ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﻓﻲ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ
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ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺤـﺕ ﺍﻟﻌﻁـﺎﺀ ﻗﺒـل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﻴﻔﻀل ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ
ﻗﺒل ﺍﺨﺭ ﻤﻭﻋﺩ ﺒﻔﺘﺭﺓ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺘﺠﻨﺒﺎﹰ ﻻﻱ ﻁﺎﺭﺉ ﻭﻜـل ﻋـﺭﺽ ﻻ ﻴﻭﺩﻉ
ﻓﻲ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻗﺒل ﺍﺨﺭ ﻤﻭﻋﺩ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻻ ﻴﻨﻅﺭ ﻓﻴﻪ
ﻭﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻰ ﻤﺼﺩﺭﻩ ﻤﻐﻠﻘـﺎﹰ ﻭﻓـﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﺍﻭ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻓﻴﺤﻕ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁـﺎﺀﺍﺕ ﻓﺘﺤـﻪ
ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﻠﻑ ﻭﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻥ ﻭﺠﺩ ﻻﻋﺎﺩﺘﻪ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 25
ﻻ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﻟﻠﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻻﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺩﻋﻭﺓ
ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 26
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﺍﻥ ﻴﺭﻓﻕ ﺒﻌﺭﻀﻪ ﺍﻱ ﻜﺘﺎﻟﻭﺠﺎﺕ ﺍﻭ ﻨﺸﺭﺍﺕ ﺍﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﺍﻭ
ﺍﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺘﻌـﺭﻑ ﺒﺎﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﺒﺎﺤﺩﻯ ﺍﻟﻠﻐﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻭﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ
ﻤﺨﺘﻭﻤﺔ ﺒﺨﺘﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﻤﻊ ﺘﺩﻭﻴﻥ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﺒﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﻓﻠﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﻻ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺹ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 27
ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻭﺍﺫﺍ
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘـل ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺍﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ
ﺭﺅﻴﺘﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﻭﺒﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺽ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 28
ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺤﺯﻴﻡ ( ) packingﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻴﺩ
ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﺯﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺴﺘﺴﺘﻌﻤل ﺩﻭﻥ ﺍﻱ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻭﺘﺒﻘﻰ
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ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻭﺍﻻﻜﻴﺎﺱ ﻭﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻤﻠﻜﺎﹰ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ
ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 29
ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﺍﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻨﻪ ﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻭﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ
ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻨﻪ ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻭﺘﺤﺴﺏ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍً ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻜﺎﺨﺭ ﻤﻭﻋـﺩ ﻟﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻟﻌـﺭﻭﺽ  ،ﻭﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﺍﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺨﻁﻴﺎ ﺒﻌﺩﻡ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻤﺩﻴﺩ ﻋﺭﻀﻪ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻋﻼﻩ ﺒﻌﺸﺭﺓ ﺍﻴﺎﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻗل ﻭﺍﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﺭﻀﻪ ﺴﺎﺭﻱ
ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻟﺤﻴﻥ ﺘﺼﺩﻴﻕ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 30
ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺹ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﺭﻀﻪ ﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻭ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺍﻭ
ﺠـﺯﺀﺍ ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﺍﺸـﺘﺭﻁﺕ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 31
ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﻋﺩ ﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﺍﻥ
ﻴﺒـﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤﻭﻋـﺩ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ﻭﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﻭﻋﺩ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ﺤﺎﻻﹰ (ﻭﺘﻌﻨﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﺤﺎﻻﹰ ﺨﻼل ﺍﺴﺒﻭﻉ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺘﻭﻗﻴﻊ
ﺍﻤﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ( ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ )) .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 32
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﺍﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻨﻪ ﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎ ﻟﻠﻭﺍﺯﻡ
ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﺎﻨﻌﺔ ﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻭﻤﻨﺸﺄﻫﺎ
ﻭﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻁﺭﺍﺯ ( ) modelﻭﺭﻗـﻡ ﺍﻟﻜﺘـﺎﻟﻭﺝ ﺍﻭ
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ﺍﻟﻨـﺸﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 33
ﺃ .ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﻤﻊ ﻋﺭﻀﻪ ﺠﺩﻭﻻﹰ ﻤﻨﻔﺼﻼﹰ ﺒﻘﻁﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻨـﺼﺢ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﺎﻨﻌﺔ ﺒﻬﺎ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﻟﻤﺩﺓ ( )
ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻤﺒﻴﻨﺎﹰ ﻓﻴﻪ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﻜﻤـﺎ ﻫـﻭ ﻟـﺩﻯ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﺎﻨﻌﺔ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺴﻌﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ
ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨـﺎﻗﺹ ﻟﻠﻤـﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻭﻟﻠﺩﺍﺌﺭﺓ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﻠﺒﻬﺎ
ﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺒﺎﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻭﻴﺠـﺏ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ
ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﺼﻠﻴﺔ ﻭﺠﺩﻴﺩﺓ (. )Brand new( ) % 100
ﺏ .ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺭﺵ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭﻗﻁﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ
ﺫﻟﻙ ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋـﻥ ( )8ﺜﻤـﺎﻨﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﺒﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﺍﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﻊ
ﻋﺭﻀﻪ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﻻﺴﻌﺎﺭ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ( ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺴـﻌﺎﺭ )
( )Escalation Clauseﺒﻌـﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ (ﺃ) ﻤﻥ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 34
ﺍﺫﺍ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻭ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ
ﻻﻱ ﻟﻭﺍﺯﻡ ﻓﺎﻥ ﺫﻟـﻙ ﻻ ﻴﻘﻴـﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻨﻤـﺎ ﻫـﻭ ﻤﺠـﺭﺩ ﻤﺅﺸـﺭ ﺍﻟـﻰ ﺍﻟﻤﻤﻴـﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨـﺼﺎﺌﺹ
ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺹ ﺍﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻤﻴـﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨـﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ
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ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﻘﻘـﻪ
ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﻭﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻋﺎﻤﺔ
ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 35
ﺃ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺹ ﺍﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻋﺭﻀﻪ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ ﻤﻨﺎﻗﺹ ﺍﺨﺭ
ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻭ ﺍﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺭﻀﻪ ،ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﺭﻀﻪ
ﺘﺎﻜﻴﺩﺍ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ .
ﺏ .ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﻭﺍﺤﺩ ﺍﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻋﺭﻀﻴﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺴﻭﺍﺀ
ﻜﺎﻥ ﺒﺎﺴﻤﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻭ ﺒﺸﺭﺍﻜﺘﻪ ﻤﻊ ﻤﻨﺎﻗﺹ ﺍﺨﺭ.
ﻭﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ،
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﺍﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻋﺭﻀﺎ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﺤﺩﺩﺍ.
ﺝ .ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺹ ﺍﻥ ﻴﺭﻓﻕ ﻤﻊ ﻋﺭﻀﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ  ،ﻋﻠﻰ
ﺍﻥ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻤﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻭ ﺍﻟﺒﺩﻴل
ﺍﻴﻬﻤﺎ ﺍﻋﻠﻰ ﻭﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻭ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻐﻁـﻰ
ﺒﺘﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻭ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﺍﻟﻤﻐﻁﻰ ﺒﺘﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 36
ﺃ .ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺍﻤﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ
ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺘﺒﻠﻐﻪ ﻴـﺸﻜل ﻤـﻊ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻘﺩﹰﺍ ﻤﻠﺯﻤﺎﹰ ﺍﻻ
ﺍﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ .
ﺏ .ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ () Brand new( ) % 100
ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻱ ﻋﻴـﻭﺏ ﻓـﻲ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﺍﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻤﻥ ﻁﺭﺍﺯ ﺤﺩﻴﺙ ﻭﻟﻡ
ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﻟﻠﻤﻭﺩﻴل ﻫﻲ ﻨﻔﺱ ﺴﻨﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ
ﺍﻟﻌﺭﺽ .
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ﺝ .ﺍﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺍﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺩﻴل ﻴﻜﺎﻓﺊ ﺍﻭ ﺍﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺼﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺩﻴل
ﺍﻟﻤﺤﺎل ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺒﺩﻴل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﺠﺭﺍﺀ ﺍﻱ ﺘﻌﺩﻴل
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﺎﻨﻌﺔ ﻭﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎ ﻭﺍﻥ
ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎﻟﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﺎﻨﻌﺔ ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻨﻲ ﻤﻥ
ﻟﺠﻨﺔ ﻓﻨﻴـﺔ ﺘـﺸﻜل ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴـﺔ ﻭﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ.

ﺙﺍﻟﺜﺎﹰ  :ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 37
ﺃ .ﻴﻔﺘﺢ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺒﻜﺎﻤل ﻨﺼﺎﺒﻬﺎ ﺍﻭ
ﺒﺎﻜﺜﺭﻴﺔ ﺍﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ
 ،ﻭﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻻﻱ ﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻋﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ،
ﻓﻠﻬﺎ ﺍﻥ ﺘﺅﺠﻠﻪ ﺍﻟﻰ ﻤﻭﻋﺩ ﺍﺨﺭ ﻭﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻥ ﺘﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ
ﺠﻠﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﺒﻼﻍ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻭﻋﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ.
ﺏ .ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻔﺘﺢ ﻋﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻭﺒﺤﻀﻭﺭ ﻤﻥ
ﻴﺭﻏﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗـﺼﻴﻥ ﺍﻭ ﻤﻤﺜﻠـﻪ ﻭﺘﻌﻠﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺭﻭﺽ ﻜﻤﺎ
ﻭﺭﺩﺕ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻭﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﻤﻘـﺩﻤﺎ ﻓـﻲ ﻤﻐﻠﻔـﻴﻥ
ﻤﻨﻔﺼﻠﻴﻥ ( ﻋﺭﺽ ﻤﺎﻟﻲ ﻭﻋﺭﺽ ﻓﻨﻲ ) ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ( )25ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺘﻭﻗﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ
ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻬﺎ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 38
ﻴﻨﻅﻡ ﺠﺩﻭل ( ﻤﺤﻀﺭ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ) ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻜﺭﺘﻴﺭ ﻴﺴﺠل ﻓﻴﻪ
ﺍﺴـﻤﺎﺀ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗـﺼﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﺒﺎﻟﻌﻁﺎﺀ ﺒﺎﺭﻗﺎﻡ ﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﻭﻴﺴﺠل
ﻓﻴﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﻨﻭﻋﻪ ﻟﻜل ﻋﺭﺽ ﻭﺍﻱ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﺨـﺭﻯ ﻴﺭﺍﻫﺎ
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ﺭﺌﻴﺱ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻭﻴﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺢ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﻤﻊ ﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻋـﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗـﺼﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﺒﺎﻟﻌﻁﺎﺀ ﺒﺎﻻﺤﺭﻑ ﻭﺍﻱ ﺘﻌﺩﻴل
ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﺒﺭﺭ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﻴﻌﺯﺯ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 39
ﻻ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻭ ﺍﻱ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺭﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﻤﻭﻋﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ
ﻜـﺎﺨﺭ ﻤﻭﻋـﺩ ﻟﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 40
ﺃ .ﺍﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻋﻨﺩ ﻤﻭﻋﺩ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﻴﻥ
ﻴﻘل ﻋﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺍﻭ ﺍﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻌـﺩﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﻓﻠﻬﺎ ﺍﻥ ﺘﻘﺭﺭ ﺘﻤﺩﻴﺩ ﻤﻭﻋﺩ
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻭ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺍﻭ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺍﻟـﻰ ﺍﻟـﺸﺭﺍﺀ
ﺒﺎﻻﺴﺘﺩﺭﺍﺝ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﻘﺩﻤﻴﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒل
ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﺍﻭ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ .
ﻭﺘﻠﻐـﻰ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﻪ ﻤﻊ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ
ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ .
ﺏ .ﻜﻤﺎ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍﺫﺍ ﺍﻗﺘﻨﻌﺕ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﺩﻭﻯ ﺍﻟﺘﻤﺩﻴﺩ ﺍﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻔﺘﺢ
ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻭ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺍﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻻﺤﺎﻟﺔ
ﺍﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ .

ﺭﺍﺒﻌﺎ :ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 41
ﻴﺘﻡ ﺘﻔﺭﻴﻎ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻌﻁﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺫﻟﻙ .
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ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 42
ﺘﺤﺩﺩ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ﺍﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺘﻜﻭﻥ
ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 43
ﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﺍﻱ ﻋﺭﺽ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺯﺯ ﺒﺘﺎﻤﻴﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 44
. 1ﺘﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ( ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ) ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻌﻁﺎﺀ ﺤﺴﺏ ﺘﺴﻠﺴﻠﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﻴﻠﻲ :
ﺃ .ﺘﺩﺭﺱ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ
ﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒـﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺩﻭل ﻴﻌﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻭﺘﺨﻀﻊ ﻜﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﺒﻌﺭﻀـﻪ ﺒﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ
ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ .
ﺏ .ﺘﺅﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻭﻤﻘﺩﺭﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ .
ﺝ .ﺘﺒﺩﺍ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻡ ﺍﺭﺨﺹ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﺜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻴﻪ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻡ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌـﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ .
ﺩ .ﺍﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺘﻭﺼﻲ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺒﺎﻻﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﺭﺨﺹ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ .
ﻩـ .ﺘﺘﻡ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻭﺫﻟﻙ
ﻟﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤﻘـﺩﻡ ﺍﺭﺨـﺹ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻱ ﺍﻀﺎﻓﺎﺕ
ﺍﻭ ﻗﻁﻊ ﻏﻴﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﺴﻌﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻌﻁـﺎﺀ ﻭﻴﺤﻕ ﻟﻠﺠﻨﺔ
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ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﻀﺎﻓﺎﺕ ﻭﻗﻁﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻔﺎﺌﺯ ﺒﺎﻟﻌﻁﺎﺀ.
ﻭ .ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﺭﺨﺹ
ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﺘﻨﺘﻘل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟـﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺘﺼل
ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻟﻼﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺘﺒـﻴﻥ ﺍﺴﺒﺎﺏ
ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻻﺭﺨﺹ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ .
ﺯ .ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ( ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ) ﺍﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻘﺹ ﻓﻴﻬﺎ
ﻴﺠﻭﺯ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻠـﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺒﻲ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ
ﻭﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠـﻭﺩﺓ ﻭﺒﺎﺴـﻌﺎﺭ ﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ( ﺍﻨـﺴﺏ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ) .
ﺡ .ﻴﺅﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ
ﻭﺍﻴﺔ ﺍﻤﻭﺭ ﺍﺨـﺭﻯ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ .
ﻁ .ﻴﺭﺍﻋﻰ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .
ﻱ .ﻴﺭﺍﻋﻰ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ .
 .2ﺍﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ (ﺏ ،ﺝ ) ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ( ) 23
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻓﺘـﺘﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻭﺍﻻﺤﺎﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺩﻋﻭﺓ
ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ .
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ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻁﺎ ﺒﺎﻟﻌﺭﺽ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺠﻤل ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﺍﻤـﺎ ﺍﺫﺍ ﻭﺠـﺩ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻌﺭ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻴﻌﺭﺽ ﺍﻻﻤﺭ
ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻟﻠﺒﺕ ﻓﻴﻪ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﺩﺍﻟـﺔ ﻭﻟﻬـﺎ ﺍﻥ ﺘﺴﺘﺒﻌﺩ
ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭﺕ ﺍﻻﺩﻟﺔ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺒﺎﻟﺭﻗﻡ ﻭﺍﻟﺘﻔﻘﻴﻁ
ﻓﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟـﺴﻌﺭ ﺍﻻﻗـل ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
السعر االعلى .
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ﺍﺫﺍ ﺘﺴﺎﻭﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻴﻔﻀل
ﺍﻟﻤﻨـﺎﻗﺹ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺘـﻀﻤﻥ ﻋﺭﻀﻪ ﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻀﺎﻓﻴﺔ ﺜﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺜﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﺍﻟﻤﻘﻴﻡ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺜﻡ ﻤـﺩﺓ ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺍﻻﻗل
ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ .
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 .1ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ
ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﻓﻲ ﺍﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ-:
ﺃ .ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨل ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻗﺒل ﺍﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻭ ﺃﺨل ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ
ﻤﻌﻪ ﺍﻭ ﻤﺎﻁـل ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ.
ﺏ .ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻤﺩ ﺍﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋﻥ ﺍﻭﻀﺎﻋﻪ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ ﺍﻭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻐﺵ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻼﻋﺏ
ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎل ﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﻗﺒﻭل ﻋﺭﻀﻪ ﺍﻭ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ.
ﺝ .ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺒﻕ ﻭﺍﻥ ﺍﻫﻤل ﺍﻭ ﻗﺼﺭ ﺍﻭ ﺍﻨﺘﺤل ﺼﻔﺔ ﺘﻤﺜﻴل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻭ ﺸﺭﻜﺔ
ﺍﻭ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺒﺎﻨﻪ ﻭﻜﻴﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﺍﻭ ﺍﺨﻔﻰ ﺍﻨﻪ ﻭﻜﻴﻠﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺘﻤﺜﻴﻠﻪ
ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻭ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻟﻬﺎ ﻁﺎﺒﻊ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻭ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ.
ﺩ .ﻓﻲ ﺤﺎل ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﺍﻭ ﺨﺘﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻨﻪ ﺤﺴﺏ
ﺍﻻﺼﻭل ﺍﻭ ﻭﺠـﻭﺩ ﻨﻘﺹ ﺒﺎﻟﻌﺭﺽ ﺍﻭ ﻏﻤﻭﺽ ﺍﻭ ﺸﻁﺏ ﺍﻭ ﺍﻀﺎﻓﺔ
ﺒﺸﻜل ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺎﻟﺔ .
 .2ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﻤﻥ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ
ﻟﻠﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻱ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺍﺕ( ﺃ ،ﺏ ،ﺝ )
ﺍﻋﻼﻩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ.
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ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﺤـﺴﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ( ﺃ ) ﺍﻋﻼﻩ ﺍﻥ
ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﻗﺩ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻲ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻭ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ
ﻤـﺭﺘﻴﻥ ﻓـﻲ ﻋﻘﺩ ﻭﺍﺤﺩ .
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ﺃ .ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻗﺒل ﺍﻻﺤﺎﻟﺔ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ
ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﺴﻤﻌﺘﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﻓﺭﻫﺎ ﻭﻗﻁﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﻭﻭﺭﺵ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻬـﺎ
ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻋﺭﻀﻪ ﻟﻨﻘﺹ ﻜل ﺍﻭ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ
ﺏ .ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﺍﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻥ ﺤﺠﻡ
ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﺼﺒﺢ ﻤﺭﺘﻔﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﻔﻭﻕ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻥ ﺍﺴﻌﺎﺭﻩ ﺍﻗل ﻤﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﺭﺨﺹ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ

ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ  :ﺍﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ
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ﺘﺘﻡ ﺍﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺌﺯﻴﻥ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﻴﻠﻲ :
ﺃ .ﺍﻻﺭﺨﺹ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻕ  :ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﺭﺨﺹ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﻤﻁﺎﺒﻕ ﻟﻠﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﺓ
ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ .
ﺏ .ﺍﺭﺨﺹ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻕ  :ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻋﺭﻭﺽ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﻋﺭﻭﺽ ﺍﺨﺭﻯ
ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺘﺴﺘﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻭﺘﺘﻡ ﺍﻻﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺨﺹ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ
ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ .
ﺝ .ﺍﻻﻨﺴﺏ  :ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ
ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻥ ﺘﺨﺘـﺎﺭ ﺍﻨـﺴﺏ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻌﺭ
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ﻭﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻲ ﺒﺎﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﺫﺍ ﺍﻗﺘﻨﻌـﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻥ
ﺫﻟﻙ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ .
ﺩ .ﺍﻱ ﺴﺒﺏ ﺍﺨﺭ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺒﺭﺭﹰﺍ ﺒﺸﻜل
ﻜﺎﻑ .
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ﺘﺤﺘﻔﻅ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺤﻕ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻱ ﻋﺭﺽ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ
ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺘﻤﻜـﻥ ﻤـﻥ ﺍﻻﺤﺎﻟﺔ ﺍﻭ ﻴﺤﺘﻤل ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ .
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ﻴﺤﻕ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻭ ﺍﻻﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻭﻋﺩ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ
ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺘﻌـﺩﻴل ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺒﺎﺼﺩﺍﺭ ﻤﻠﺤﻕ ﻟﻬﺎ ﻭﻴﺘﻡ
ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﻴﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻱ ﻤﻨﻬﻡ .
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ﺃ .ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻭ ﻁﻠﺏ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﻥ ﺍﻱ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺸﺭﻴﻁﺔﻋﺩﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﻴﻥ ﺍﻭ ﺍﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟـﻰ ﺍﻟﺘﻌـﺩﻴل ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻻﺼﻠﻴﺔ .
ﺏ .ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻤﻔﺎﻭﻀﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻔﺎﺌﺯ
ﺒﺎﻻﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺴﻌﺭﻩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻥ ﻻ ﺘﺅﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﻴﻥ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 53
ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻥ ﺘﺤﻴل ﻤﻥ ﺍﻱ ﻋﺭﺽ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻭ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀـﺔ ﺍﻭ ﺍﻱ ﺠـﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﺒﻌﺭﻀﻪ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ.
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ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 54
ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍﻥ ﺘﻨﻘﺹ ﺍﻭ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ
ﻗﺒل ﺍﻻﺤﺎﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﺍﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺤﺎﻟﺔ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩ
ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻥ ﻻ ﻴﺘﺠـﺎﻭﺯ ﻤﺠﻤـﻭﻉ ﺍﻟﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﻨﻘـﺼﺎﻥ (25ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ)
ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻗﺒل ﺍﻻﺤﺎﻟﺔ ﺍﻭ ﺒﻌﺩﻫﺎ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 55
ﺘﻬﻤل ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺍﻟـﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﺤﻜﺎﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ
ﺍﻭ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺩﻤﻪ ﻏﻴﺭ ﻜﻔﺅ ﺍﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﻫل ﺍﻭ ﺍﺫﺍ ﺴﺒﻕ ﻭﺍﺘﺨﺫ ﺒﺤﻘـﻪ ﻗﺭﺍﺭ
ﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻟﻠﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﺘﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 56
ﺍﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻭ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺒﻴﻥ
ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﺅﺨﺫ ﺒﻤـﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 57
ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺍﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺩ
ﺍﻻﺩﻨـﻰ ﺍﻟﻤﻘﺒـﻭل ﻭﻻ ﺘﻠﻐـﻲ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺩﻋﻭﺓ
ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺍﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﺘﻔﻭﻗﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 58
ﺍﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍﻥ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﻭ ﺍﻥ
ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤـﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭﻻ ﺘﻔﻲ ﺒﺎﻟﻐﺭﺽ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻠﻬﺎ ﺍﻥ ﺘﻌﻴﺩ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺍﻭ ﺍﻥ ﺘﻠﺠﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ
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ﺍﺴﺘﺩﺭﺍﺝ ﻋﺭﻭﺽ ﺍﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻻﺤﻜﺎﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل
ﺒﻪ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺤﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﻥ ﺘﻠﻐﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻜﻠﻴﺎﹰ ﺍﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎﹰ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﻴﺤﻕ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺒﻕ ﺍﻥ ﺍﺸﺘﺭﻯ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 59
ﺃ  .ﺘﻌﻠﻥ ﺍﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻔﺎﺌﺯﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﻀﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻭﺤﺔ ﺍﻋﻼﻨﺎﺕ
ﺨﺎﺼﺔ  ،ﺍﻭ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤـﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻭ ﺍﻻﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺍﺭﺒﻌﺔ ﺍﻴﺎﻡ ﻋﻤل
ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﺽﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻱ ﻤﻨﺎﻗﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺭ ﻤﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻰ ﻓﺘﺭﺓ
ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﻴﻭﻤﻲ ﻋﻤل.
ﺏ .ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  23ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻓﻴﺘﻡ ﺍﻋﻼﻥ
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻤﺩﺓ ﺍﺭﺒﻌﺔ ﺍﻴـﺎﻡ ﻋﻤل ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ
ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﻤﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﻴﻭﻤﻲ ﻋﻤل ﻟﻼﻋﺘـﺭﺍﺽ
ﻋﻠـﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻔﻨﻲ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 60
ﺃ .ﺘﻨﻅﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻭﺘﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ
ﺒﺸﺎﻨﻬﺎ ﻭﻟﻬـﺎ ﺍﻥ ﺘﻌﺭﻀـﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﺔ ﻟﻠﻌﺭﻭﺽ ﺍﻭ ﻟﺠﻨﺔ
ﻓﻨﻴﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﺘﺸﻜل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺜﻡ ﺘﺤﻴل ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ .
ﺏ .ﻴﺘﻡ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﻗﺭﺍﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﻴﻥ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻘﺭﺭﻫـﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻭﺍﻻﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
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ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 61
ﺃ .ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻭ ﺍﻻﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ  -ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ  -ﺼـﻴﺎﻏﺔ
ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ ﻟﺠﻨـﺔ ﺍﻟﻌﻁـﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻋﻁﺎﺀﻫﺎ ﺭﻗﻤﺎﹰ ﻤﺘﺴﻠﺴﻼﹰ ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺼﺎﻍ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ (ﺍﻭﺍﻤﺭ ﺸﺭﺍﺀ) ﻴﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﻭﺘﻭﺯﻉ ﻨﺴﺦ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ (ﺍﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ) ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ .
ﺏ .ﺘﺭﺴل ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻰ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ -
ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 62
ﺘﺤﺘﻔﻅ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﻘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻐﺎﺀ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺍﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺎﻟﺔ ﺍﻭ
ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﻟﻠﻌﻁﺎﺀ ﻓـﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺍﻭ ﺃﻱ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﻤﺎ
ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩ ﻗﺩ ﺘﺒﻠﻎ ﺍﻤﺭ ﺍﻟـﺸﺭﺍﺀ ﻭﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺎﻟـﺔ ﻭﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ
ﺍﻥ ﺘﺭﻓﺽ ﻜل ﺍﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ
ﺃﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭﻻ ﺘﻔﻲ ﺒـﺎﻟﻐﺭﺽ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻻﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﻴﻥ
ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻱ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻭ ﻀﺭﺭ ﻨﺎﺸﻰﺀ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﺭﻀـﻪ
ﻭﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺫﻟﻙ.
ﺴﺎﺩﺴﺎﹰ  :ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩ ﺘﺠﺎﻩ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 63
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺤﻴل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺎﻟـﺔ ( ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺘﺎﻤﻴﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ( ﺍﻤﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ) ﻭﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗـﺩ) ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺴل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩ .
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ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 64
ﺃ .ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻤﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ( ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ) ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻨﻪ
ﻤﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓـﺔ ﻤﺤﺘﻭﻴـﺎﺕ ﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ
ﺒﻬﻤﺎ ﻭﺍﻨﻪ ﻤﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎ ﺘﺎﻤﺎﹰ ﺒﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺘﻬﻤﺎ ﻭﻤﻀﻤﻭﻨﻬﻤﺎ .
ﺏ .ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺠﺯﺀﺍ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺀ ﻤﻥ
ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﺨـﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺎﻟﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 65
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺘﻌﻬﺩ ﺍﻥ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﻻﻱ ﺸﺨﺹ ﺍﺨﺭ ﻋﻥ ﻜل ﺍﻭ ﺍﻱ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ
ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺍﺫﻥ ﺨﻁﻲ ﻤﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺤﺎﻟﺕ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ
ﻤﻊ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻜﺎﻤل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘـﺩ ﺍﻻﺼﻴل .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 66
ﺃ .ﺍﺫﺍ ﻨﻜل ﺍﻭ ﺍﺴﺘﻨﻜﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻭ ﺍﻱ ﺠﺯﺀ
ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻭ ﻗﺼﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻭ ﻗـﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻀﺔ ﺒﺎﺨﺭﻯ
ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺤﺎﻟـﺕ ﺍﻟﻌﻁـﺎﺀ ﻓـﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﻭ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ
ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺎﻤﻴﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻭ ﺍﻱ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ ﺒﺸﻜل ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻘل ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ( )%10ﻋﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺌﺔ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﺓ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻴﺭﺍﺩﹰﺍ ﻟﻠﺨﺯﻴﻨﺔ .
ﺏ .ﻭﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻨﻔﺱ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻭ ﺒﺩﻴﻼﹰ ﻋﻨﻬـﺎ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ
ﻭﻻ ﺘﻘل ﻋﻨﻬﺎ ﺴﻭﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺤﻜﺎﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻠـﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻤﻌﻤـﻭل ﺒـﻪ ﻭﺘﺤﻤﻴـل ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩ
ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﻀﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻱ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻭ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻭ ﻋﻁل ﺍﻭ
ﻀـﺭﺭ ﻴﻠﺤـﻕ ﺒﺎﻟـﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﺍﻭ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻱ
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ﺍﻨﺫﺍﺭ ﻭﻻ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﺘﻌﻬﺩ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ .
ﺝ .ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻟﻠﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻫﺎ
ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ .
ﺩ  .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺩ ﺘﻭﺭﻴﺩﻫﺎ ﻤﻌﻪ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 67
ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺘﻪ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺍﻗﺼﺎﻫﺎ ()15
ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﺸﻌﺎﺭﻩ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻻﻤﻨﻴﺔ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺍﻭ
ﺍﺘﻼﻓﻬﺎ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻭﻋﺩ ﻓﺎﺫﺍ ﺘﺎﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﻋﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻪ
ﻓﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺘﻨﺎﺯﻻﹰ ﻋﻨﻬـﺎ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤـﺔ ﻭﻟﻠﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺭﻓﻊ
ﻭﺍﻻﺘﻼﻑ ﺍﻥ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 68
ﺍﺫﺍ ﺘﺎﺨﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻋﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﻓﺘﻔﺭﺽ
ﻋﻠﻴﻪ ( ﻏﺭﺍﻤـﺔ ﻤﺎﻟﻴـﺔ ) ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ( )%0.5ﻨﺼﻑ ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻥ
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺎﺨﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩ ﻓﻲ ﺘﻭﺭﻴﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﻜل ﺍﺴـﺒﻭﻉ ﺍﻭ ﺠﺯﺀ
ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺒﻭﻉ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺸﻰﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺎﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
ﻭﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻻﺤـﻭﺍل ﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺎﺨﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩ ﻓﻲ ﺘﻭﺭﻴﺩﻫﺎ ﻭﺘﺤﻤﻴﻠﻪ ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﺴـﺎﺒﻕ
ﺍﻨﺫﺍﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻴﺘﻡ ﻓﺭﺽ ﻏﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﺨﻴﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺃ .ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺨﻴﺭ ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﺍﻭ ﺍﻗل ﻓﺎﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ
ﻻﻤـﻴﻥ ﻋـﺎﻡ ﺍﻟـﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ.
ﺏ .ﺍﺫﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺨﻴﺭ ﻋﻥ ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ
ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ .
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ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 69
ﻻ ﻴﺤﻭل ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( )68ﺩﻭﻥ ﺤﻕ ﻟﺠﻨﺔ
ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻁل ﻭﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ
ﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺒﻪ ﺩﻭﻥ ﺴﺎﺒﻕ ﺍﻨﺫﺍﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻨﺴﻴﺏ ﻤﻥ
ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻴﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻤﻴﻥ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 70
ﺘﺤﺼل ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤـﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗـﺼﻴﻥ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩﻴﻥ ﻟﻠﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻟﻬﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻭ ﻤﻥ ﻜﻔﺎﻻﺘﻬﻡ ﻟـﺩﻴﻬﺎ ﺍﻭ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﻗـﺎﻨﻭﻥ
ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺍﻻﻤﻴﺭﻴﺔ .

ﺴﺎﺒﻌﺎﹰ  :ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 71
ﻴﺤﻕ ﻟﻠﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﺍﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﻟﻴﺘﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﻁﺎﺒﻘﺎﹰ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﺸـﺭﻁ ﺍﻥ ﻻ ﺘﻜـﻭﻥ ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﺒﻤﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﻭ ﺒﻤﺼﻨﻊ ﻭﺍﺤﺩ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻋﻨﻭﺍﻨـﻪ ﻓـﻲ ﺩﻋـﻭﺓ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ
ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 72
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺹ ﺍﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻨﻪ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﺍﻭ
ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺍﺠﻠﻬﺎ ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺫﻟﻙ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﻋﺭﻀﻪ .
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ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 73
ﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺤﺎﻟﺕ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺒﻌـﺩ ﺨﺘﻤﻬﺎ ﺒﺨﺎﺘﻡ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻭ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ
ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﺓ
ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺴﺘﻼﻡ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 74
ﺘﺭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺯﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﺨﻁﻴﺎﹰ ﺨﻼل
ﺍﺴـﺒﻭﻋﻴﻥ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻁﻌﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻭ
ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻓﻘﺩﻫﺎ ﺍﻭ ﺘﻠﻔﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻋﺩ ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻻﺤﻭﺍل ﻴﻔﻘﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺹ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﻬﺎ
ﺨﻁﻴﺎﹰ ﺨـﻼل ﺸـﻬﺭﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻻﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻁﻌﻴﺔ ﻭﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻗﻴﻭﺩ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﺼﻭل ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﻗﺩﻤﺕ ﺍﺴـﺒﺎﺏ ﺨﻁﻴﺔ
ﻤﻘﻨﻌﺔ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﺍﻥ ﺘﺭﺩ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻭ ﺍﻻﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ
ﺍﻗﺼﺎﻫﺎ ( )3ﺜﻼﺜـﺔ ﺍﺸـﻬﺭ ﻤـﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ
ﺍﻋﻴﺩﺕ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻓﻲ ﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﺨﺭﺍﺠﻬﺎ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 75
ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻭ ﺍﻻﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺎ
ﻭﺍﻋﺎﺩﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 76
ﺘﺭﺩ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻤﺕ ﺍﻻﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﺓ
ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺎﻟﺔ ﻭﻭﺭﻭﺩ ﻜﺘﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﺘﻁﻠﺏ
ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻋﺎﺩﺘﻬﺎ ﻭﻴـﺘﻡ ﺫﻟـﻙ ﻭﻓﻘـﺎﹰ ﻟﻼﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( )74ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺎﻟﺔ .
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ﺜﺎﻤﻨﺎﹰ  :ﻓﺤﺹ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﻭﺍﺴﺘﻼﻤﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 77
ﺘﺴﺘﻠﻡ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩﻴﻥ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ
ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻴﻪ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 78
ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻻﻋﺎﺩﺓ ﻭﺯﻨﻬﺎ ﻭﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺘﺤـﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﻭﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﺍﻭ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺎﻟﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 79
ﻴﺘﻡ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩ ﻭﺍﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
ﻤﺩﻯ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻭﺍﺼـﻔﺎﺕ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﺍﻭ
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻼﻡ ﻭﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ
ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 80
ﺘﺭﻓﺽ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻼﻡ ﺍﻱ ﻟﻭﺍﺯﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭ/ﺍﻭ ﻟﺸﺭﻭﻁ
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﺭﺍﻫﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋﺎﺩل ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﺘﻨـﺴﻴﺏ ﻤـﻥ ﺍﻻﻤﻴﻥ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻴﻜﻠﻔﻬﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 81
ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ (Complex
 )Projectsﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻭﺘﺸﻐﻴل ﻓﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ
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( ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ) ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻜل ﻤﻨـﺎﻗﺹ ﺒـﺫﻜﺭ ﺫﻟـﻙ ﻓـﻲ ﻋﺭﻀﻪ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
ﺃ .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ .
ﺏ .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻭﺍﻻﺴﺘﻼﻡ ﺍﻻﻭﻟﻲ .
ﺝ .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺴﻪ ﺍﻻﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ
ﺩ .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ

ﺘﺎﺴﻌﺎﹰ  :ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 82
ﺃ .ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩ ﻻ ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻻﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﺎﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﺍﻭ ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻪ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺨﻴﺭ ﺍﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ
ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ .
ﺏ .ﻓﻲ ﻜل ﺍﻻﺤﻭﺍل  -ﻋﻨﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﺓ ﻗﺎﻫﺭﺓ  -ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﺸﻌﺎﺭ
ﺨﻁﻲ ﻭﻓﻭﺭﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ ﻤﻥ
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺎﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻪ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺫﻟﻙ .
ﺝ .ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻤﻥ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺨﻴﺭ ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻌﺩ
ﺯﻭﺍﻟﻬﺎ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤـﺔ ﻤﻥ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 83
ﺘﻨﻅﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﺩﻯ
ﺍﺜﺭﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ .
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ﻋﺎﺸﺭﺍﹰ  :ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 84
ﺃ .ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺒﺼﻨﺩﻭﻕ ﻟﻪ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﻜل ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻭﻋـﻀﻭﻴﻥ ﻤﻨﻬـﺎ ﺒﻤﻔﺘـﺎﺡ ﻭﻴﻘـﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﻭﻥ ﺍﻭ ﻤﻨﺩﻭﺒﻭﻫﻡ ﺒﺎﻴﺩﺍﻉ
ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺘﺤﺔ ﻓﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻏﻼﻗﻬﺎ ﺒﻠـﺴﺎﻥ
ﺨـﺎﺹ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﻴﻥ ﺴﺤﺏ ﻋﺭﻭﻀﻬﻡ ﺍﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻁﻠﺒﺎﺕ
ﺨﻁﻴﺔ ﻤﻭﻗﻌﺔ ﻭﻤﺨﺘﻭﻤﺔ ﺘﻭﺩﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﺨﺭ ﻤﻭﻋﺩ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ
ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﻁﻲ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ
ﺍﻻ ﺒﺎﻟﻤﻭﻋﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ .
ﺏ.ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ( ﺃ ) ﺍﻋﻼﻩ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ( ﺃ ) ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺹ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﻋﺭﻀﻪ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻗﺒل
ﻤﻭﻋﺩ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 85
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﻬﺫ ﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻴﺠﻭﺯﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟـﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻱ ﺍﺠﺭﺍﺀ ﻭﻓﻕ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺒﻤﺎ
ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻨﺸﺭ ﺍﻻﻋﻼﻨﺎﺕ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻭﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟـﺴﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺘﺭﺍﻋﻰ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻻﻤﻥ ﻭﺍﻟﺴﺭﻴﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 86
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻴﻠﻐﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ :
ﺃ .ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺭﻗﻡ (  ) 1ﻟﺴﻨﺔ . 1994
ﺏ .ﺍﻱ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻭ ﻨﺹ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ
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تعليمات العطاءات رقم ( )2لسنة 1994م
تعليمات إعداد قوائم إحتياجات الدوائر من اللوازم وتنظيم
طلبات الشراء الخاصة بها
إلي بموجب المادة ( )5من نظام اللوازم
إستناداً إلى الصالحيات المخولة ّ
رقم ( )32لسنة 1993م ولما كان إنجاز أي عمل يعتمد على تحديد هذا
العمل وإعداده على شكل خطط وبرامج  ،وبما أن شراء اللوازم يتطلب
وقتاً كافياً لإلعالن عنه وإجراء المراسالت الخارجية والتصنيع والتوريد،
وتمشياً مع مضمون المادة ( )10من نفس النظام التي تمنع تجزئة اللوازم
المتشابهة إلى صفقات متعددة  ،ولغايات تأمين إحتياجات الدوائر الحكومية
من اللوازم فإن على كل دائرة أن تقوم بما يلي -:
المادة ()1
إعداد قوائم بإحتياجاتها من اللوازم لكل سنة في السنة التي تسبقها
سواء كانت لوازم عينية أو خدمات على شكل عقود ،وترجمة هذه
اإلحتياجات بقيم نقدية مقدرة لكل نوع من اللوازم ،وتضمينها لمشروع
موازنتها لتلك السنة .
المادة ()2
تحديث هذه القوائم بعد صدور موازنة الدائرة بما يتفق والمخصصات
المرصودة في موازنتها أو من أي مصدر اخر بحيث تتضمن كل قائمة
ما يلي -:
أ) نوع اللوازم المراد شراؤها .
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ب) القيمة المقدرة لكل نوع من هذه اللوازم .
ج) رقم المادة والبند في الموازنة .
د) تجميع اللوازم المتشابهة كوحدة واحدة .
المادة ()3
إعادة تبويب قوائم اللوازم المراد شراؤها وفقاً لصالحيات الشراء
المنصوص عليها في نظام اللوازم المعمول به ،وترسل نسخ كاملة من
هذه القوائم إلى كل من دائرة الموازنة العامة ودائرة اللوازم العامة .
المادة ()4
التأكد من وجود حاجة فعلية للوازم وعدم إمكانية تأمينها من وحدات
نفس الدائرة أو من خالل دائرة اللوازم العامة .
المادة ()5
إعداد مواصفات عامة ودقيقة وواضحة لكل نوع من أنواع اللوازم
المتشابهة المطلوب شراؤها بحيث تكون قابلة للمنافسة وغير مخصصة
لصناعة أو لمصدر محدد ،وللدائرة أن تستعين بأي جهة أو شخص
إلعداد المواصفات .
المادة ()6
إذا كانت اللوازم المراد شراؤها ال تتوافر إال لدى مصدر واحد يجب
أن يعزز طلب الشراء بتقرير فني يؤكد ذلك ،وأن ترفق الدائرة التقرير
الفني بكتاب رسمي .
المادة ()7
تنظيم مستندات إلتزام مالية حسب القيمة المقدرة لكل عملية شراء
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وتصديق هذه المستندات من المراجع المختصة أو أذن بالشراء صادر
عن دائرة الموازنة العامة وإدخالها السجالت حسب األصول .
المادة ()8
تنظيم طلبات شراء اللوازم (بحيث تكون جميع اللوازم المتشابهة في
عملية شرائية واحدة) .
المادة ()9
إرسال طلبات الشراء إلى الجهات المختصة بالشراء خالل األشهـر
الثالثـة األولى بعد تاريخ صـدور موازنـة الدائـرة معززة بما يلي -:
أ) مواصفات عامة وشاملة ودقيقة وواضحة وفقاً لما هو مذكور في المادة
( )5من هذه التعليمات .
ب) مستند إلتزام مالي بالقيمة المقدرة لكل عملية شراء .
ج) أي شروط خاصة تقررها الدائرة المستفيدة .
د) أي متطلبات أو موافقات أخرى الزمة لمباشرة العملية الشرائية .
المادة()10
عند ظهور حاجة غير متوقعة لشراء لوازم ليس لها مخصصات
متوافرة أو عدم كفاية المخصصات المرصودة لها ،يجب الحصول
على أذن بالشراء من دائرة الموازنة العامة قبل إرسالها إلى الجهة
المختصة بالشراء .
المادة()11
مع مراعاة ما ورد في المادة ( )9من هذه التعليمات ،عند ظهور حاجة
لشراء لوازم لظروف طارئة يرسل طلب الشراء إلى الجهة المختصة
بالشراء عند ظهور تلك الحاجة وفقاً لهذه التعليمات .
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المادة()12
إذا كان توريد اللوازم سيتم في سنة مالية غير السنة المالية التي يتم فيها
التعاقد على الشراء ،فعلى الدائرة المستفيدة تأمين المخصصات الالزمة
لتغطية قيمة اللوازم التي سيتم توريدها في السنة/السنوات القادمة .
المادة()13
تقوم دائرة اللوازم العامة بتجميع طلبات شراء اللوازم المتشابهة
وشرائها عن طريق طرح عطاء موحد كلما كان ذلك ممكناً .
المادة()14
تعيين ضابط إرتباط مع دائرة اللوازم العامة إلستكمال أي نواقص تظهر
في طلبات الشراء ،ومتابعة إنجاز طلبات الشراء الخاصة بالدائرة .
يعمل بهذه التعليمات إعتباراً من 1994/1/15م

وزيـر الماليـة  /اللوازم

.
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تعليمات رقم ( )5لسنة 1994
تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة
على المخزون
إلي بموجب المادة ( )69من نظام
إستناداً إلى الصالحيات المخولة ّ
اللوازم رقم ( )32لسنة 1993م قررت إصدار التعليمات التالية والعمل
بها اعتباراً من تاريخ 1994/8/16م -:

التعاريـف
المادة ()1
تسمى هذه التعليمات (تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية
والرقابة على المخزون) .
المادة ()2
تعني الكلمات والعبارات المعرفة بالمادة ( )2من نظام اللوازم رقم ()32
لسنة 1993م أينما وردت في هذه التعليمات نفس المعاني المخصصة
لها في المادة ( )2من النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
المادة ()3
مع مراعاة ما ورد في المادة ( )2من هذه التعليمات ،يكون للكلمات
والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة
لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك -:
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المسـتودع  :البناء و/أو الساحات التخزينية التي تحفظ فيها اللوازم لحين
صرفها لالستعمال أو التصرف بها ،أو أي مكان تقرره الجهات
المختصة لهذه الغاية .
رئيس وحدة المستودعات  :الموظف المسؤول عن جهاز المستودع
وتنظيم أعماله واإلشراف عليه .
أمين المستودع :الموظف المسؤول عن موجودات المستودع وتنظيمه،
وإدخال وتسليم اللوازم والحفاظ عليها .
أمين العهــدة  :الموظف المسؤول في أي دائرة عن قيد ما يصرف من
اللوازم عهدة على الموظفين في تلك الدائرة ومتابعة شؤون هذه اللوازم .
كاتب المستودع  :الموظف في المستودع الذي يعهد إليه القيام بأعمال تسجيل
المعامالت وترتيب الملفات وغيرها من األعمال التي تتطلب طبيعة
عمله القيام بها .
المـورد  :الشخص الذي يورد لوازم ألي دائرة لغاية استالمها من قبل تلك
الدائرة .
سجل اللوازم المركزي  :السجل (أو السجالت) في دائرة اللوازم العامة
الذي تقيد فيه اللوازم المعمرة وما يوازيه لدى الدوائر األخرى .
سجل اللوازم الرئيسي  :السجل (أو السجالت) المعتمد في كل دائرة الذي
تقيد فيه اللوازم ،ويعاد صرفها إلى مستودعات فرعية سواء كانت تلك
المستودعات في مركز الدائرة أو خارجها ،أو تم صرفها أو التصرف بها إلى
أي جهة أخرى أو سبب آخر وفقاً ألحكام نظام اللوازم المعمول به،ويجوز
فتح سجل يخص كل نوع من اللوازم ،وبحيث يعكس الموجود الفعلي .
سجل اللوازم الفرعي  :السجل الذي تقيد فيه اللوازم المصروفة إليه
من السجل الرئيسي أو المشتراة محلياً إلعادة صرفها لغاية اإلستعمال .
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سجل العهـدة  :السجل الذي يقيد فيه كل ما يصرف من اللوازم كعهدة
على أي موظف في الدائرة لمتابعة هذه اللوازم من قبل أمين العهدة .
سجل اللـوازم المعارة والمؤجرة  :السجل الذي تقيد فيه اللوازم
المعارة والمستعارة أو المؤجرة والمستأجرة من دائرة إلى
أخرى وفقا لمستندات اإلدخاالت واإلخراجات األصولية .
إشعار وضع أمانة  :إشعار ينظم للمورد باللوازم الموردة كأمانة لحين
استالمها حسب األصول .
مستند اإلدخاالت  :المستند المعتمد الذي يتم بموجبه إدخال اللوازم
الموردة للمستودع ،ويوقع من قبل الموظف المسؤول عن ذلك .
مستند اإلخراجات  :المستند المعتمد الذي يتم بموجبه إخراج
اللوازم من المستودع ،ويوقع من قبـل الموظف المسؤول عن ذلك .
طلب صرف اللوازم  :الطلب المعتمد الذي يتم بموجبه طلب اللوازم لغاية
االستعمال ،وتحدد به الكميات المطلوب صرفها ،ويوقع من قبل طالب
اللوازم المفوض بذلك .
بطاقة الصنف (بيانات االدخاالت واالخراجات) :البطاقة المعتمدة التي
توضع على أي نوع من اللوازم المخزنة في المستودع ويبين
فيها نوع اللوازم ورمزها ،وجميع حركات تلك اللوازم من إدخال
أو إخراج أو شطب أو إتالف أو نقل أو غيرها مع بيان الرصيد،
وبحيث تكون متطابقة مع محتويات سجل هذا النوع من اللوازم .
ضبط االستالم  :هو الوثيقة المقررة التي تثبت عليها نتيجة معاينة اللوازم
الموردة وبيان مدى مطابقة اللوازم مع قرارات الشراء ووثائق الحصول
على تلك اللوازم .
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تنظيم المستودعات وطريقة تخزين اللوازم
المادة ()4
تقتضي القواعد الواجب إتباعها لتنظيم المستودعات  -للمحافظة على
سالمة اللوازم  -التقيد بما يلي -:
أ) أن يكون موقع المستودع والساحات التخزينية في مكان صحي ،وأن
يتناسب بناؤه وطبيعة اللوازم التي تخزن فيه وحجم اللوازم المخزنة
وطريقة المناولة وأن يعد بشكل يتفق ومتطلبات تخزين اللوازم المحفوظة
فيه بما في ذلك األبواب الواسعة .
ب) أن يكون موقع المستودع والساحات التخزينية في مكان بعيد عن
المخاطر التي قد تقع على اللوازم وأن تتوافر فيه سهولة الوصول منه
وإليه .
ج) يراعى توافر مساحات واسعة خارج المستودع لوقوف السيارات
الكبيرة لغايات التحميل والتنزيل .
د) تكون المواد المستخدمة في إنشاء وتغطية جدران وأسقف وأرضيات
المستودع غير قابلة لإلحتراق .
هـ) يجهز المستودع بوسائل التكييف للوازم التي يتطلب حفظها ذلك .
و) يقسم المستودع والساحات التخزينية إلى أقسام ورفوف تتناسب مع
طبيعة ونوع اللوازم التي تخزن فيه .
ز) تعد خارطة في كل مستودع ألقسامه تعرف بموقع كل نوع من
اللوازم وطريقة الوصول إليها ،وتحفظ لدى رئيس وحدة المستودعات
وأمين المستودع .
ح) يجب أن تكون اإلنارة كافية ،وأن يراعى االقتصاد في الكهرباء
لألماكن التي ليس عليها عمل .
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ط) مراعاة مقدرة تحمل األرض والرفوف للوازم المراد خزنها .
ي) يفضل وجود منطقتين في المستودع األولى الستالم اللوازم والثانية
لصرفها لتسهيل العمل في المستودع .
المادة ()5
يجري تخزين كل نوع من اللوازم في رفوف أو في مواقع مخصصة
له ،ويجب ربط مواقع التخزين بطبيعة اللوازم التي تخزن فيها وفقاً لما
يلي -:
أ) فصل اللوازم الصلبة عن اللوازم السائلة .
ب) فصل اللوازم الجديدة عن اللوازم المستعملة .
ج) فصل اللوازم القابلة لالشتعال عن باقي اللوازم .
د) فصل اللوازم التي تتطلب ظروف معينة وشروط خاصة لتخزينها عن
اللوازم األخرى .
هـ) تخزين اللوازم الثمينة في أماكن محكمة مخصصة لها .
و) تصنيف اللوازم وترميزها بأسلوب يتطابق والترميز المعتمد من قبل
الدائرة التي يعود لها المستودع .
ز) توحيد أساليب التخزين والنقل والتبويب والتصنيف وجعلها تحت إدارة
واحدة في كل دائرة .
ح) استغالل السعات العمودية للمخازن بإنشاء الرفوف والسقوف الثانوية
لالستفادة منها في استيعاب الكميات .
ط) توفير الساللم والرافعات واآلليات المتحركة التي تستعمل في مناولة
اللوازم وضمان قربها من اللوازم التي تستعمل في مناولتها بشكل يسهل
الوصول إليها ومناولة اللوازم .
ي) ترتيب اللوازم بشكل يسهل معرفة موقع كل نوع وضمان سرعة
الوصول إليها ومناولتها .
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ك) وضع بطاقة الصنف على كل نوع من اللوازم تحتوي على الرمز
المستخدم وكل حركة تجري على المخزون والرصيد المتوافر لذلك
النوع .
أوال منعاً
أوال يخرج ً
ل) إتباع طريقة صرف اللوازم على أساس ما يدخل ً
لتلفها سبب التقادم .
م) توحيد خزن الصنف الواحد من اللوازم لكل مستودع في موقع واحد .
ن) تخزين اللوازم ذات الوزن الثقيل والحجم الكبير في الساحات والرفوف
السفلية وتخزين اللوازم ذات الوزن الخفيف والحجم الصغير في
الرفوف العلوية لسهولة المناولة .
س) يراعى عند التخزين قرب أو بعد اللوازم سريعة الحركة واللوازم
بطيئة الحركة .
ع) يجب التقيد التام باإلرشادات والتعليمات الخاصة بالمناولة والتعامل
لكل نوع من اللوازم سواء كان ذلك عند التوضيب أو الرفع أو التنزيـل
أو التحميل أو الحفظ لتالفي أية أضرار تلحق بهذه اللوازم أو بالعاملين
بها .
المادة ()6
يجب على الدائرة أن تؤمن لكل مستودع ما يلي -:
أ) التنظيف اليومي واألسبوعي وكذلك إجراء الصيانة الشهرية والسنوية .
ب) إزالة األعشاب من جوانب المستودع كلما اقتضت الضرورة ذلك .
ج) وضع الالفتات التحذيرية بمنع التدخين في كل مستودع ،وكذلك وضع
إشارات تحذيرية للوازم سريعة االشتعال واللوازم السامة واللوازم
سريعة التلف وكذلك اللوازم التي يتطلب تخزينها عناية خاصة .
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د) رش المبيدات الحشرية من حين آلخر داخل المستودع لمكافحة
الحشرات والقوارض وفقاً لتعليمات الجهات المختصة .
هـ) اعتماد أنظمة السالمة العامة ومكافحة الحريق المتبعة في المستودعات
وفقاً ألحدث األساليب المعتمدة من قبل مديرية الدفاع المدني ،وتدريب
العاملين على حسن إستعمالها .
و) التأكد من متانة األبواب وشبك الحماية للشبابيك والنوافذ وسالمة
األقفال عند إغالق المستودعات .
ز) توفير الحماية واألمن للمستودعات باستعمال وسائل الحماية ونقاط
الحراسة الدائمة .
ح) توفير وسائل الوقاية للوازم المخزنة بالساحات التخزينية لحمايتها من
العوامل الطبيعية (من مطر وحرارة وبرودة وغبار وغيرها مما يؤثر
على اللوازم المخزنة) .
فحص وتسلم اللوازم
المادة ()7
يتم وضع اللوازم الموردة للمستودع بشكل مؤقت في مكان خاص مقابل
إشعار وضع أمانة ريثما يتم تسلمها حسب األصول .
أ) يتم تسلم اللوازم الموردة للمستودع بواسطة لجنة االستالم المشكلة
بموجب أحكام نظام اللوازم .
ب) تقوم لجنة االستالم بفحص تلك اللوازم ومطابقتها كماً ونوعاً وفقاً لما
ورد في عقد الشراء و/أو وثائق التوريد .
ج) تعتمد لجنة االستالم عند تسلم اللوازم على المواصفات والشروط
(وعلى العينة أو الكتالوجات المعتمدة) المحددة من قبل الجهة المختصة
التي قامت بالشراء أو التوريد .
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د) يجوز للجنة االستالم االستعانة بالخبراء والفنيين من موظفي الحكومة
للوازم التي تتطلب عملية تسلمها ذلك ،كما يجوز لها إجراء الفحوصات
الالزمة واالستعانة بالخبراء والفنيين من خارج جهاز الحكومة وذلك
من خالل األمين العام .
هـ) بعد التأكد من مطابقة اللوازم الموردة تقوم لجنة االستالم بإعداد ضبط
االستالم حسب األصول وفي حالة عدم المطابقة أو وجود مخالفات
ترفض اللجنة اللوازم وتبين المخالفات في ضبط االستالم ،وفي جميع
الحاالت يزود المورد بنسخة من ضبط االستالم .
و) يقوم الموظف المختص بتنظيم مستند اإلدخاالت وقيد اللوازم المستلمة
في سجالت المستودع بعد تسلمها من لجنة االستالم مباشرة على أن
تكون معززة بالوثائق التالية -:
 -1ضبط االستالم أو طلب المشترى المحلي أو قرار الشراء .
أي منهما .
 -2الفاتورة أو بوليصة الشحن أو ما يقوم مقام ٍ
ز) في حال تسلم أي لوازم من خالل لجنة يجب أن يعاد تسليمها إلى أمين
المستودع المعني أو أمين العهدة المعني من قبل اللجنة مباشرة قبل
صرف أي لوازم منها بشكل جزئي أو كلي .
الرقابة على المخزون
المادة ()8
يجب على الموظفين المختصين إجراء قيود اللوازم المستلمة
والمصروفة دون تأخير وعلى أمين المستودع القيام بمراجعة مستمرة
لموجودات المستودع ،بحيث ال تقل عن مرة واحدة بالشهر للتأكد من
قيد عمليات اإلدخاالت واإلخراجات واألرصدة .
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المادة ()9
أ .إذا تبين وجود لوازم غير صالحة أو فائضة عن الحاجة يقوم أمين
المستودع بإعالم األمين العام بذلك من خالل رئيسه المباشر ويرفق
كشوفات تتضمن أنواع وكميات تلك اللوازم .
ب .على أمين المستودع إخطار الجهات المختصة بأي لوازم قاربت مدة
كاف لتتمكن
وقت ٍ
فعاليتها أو صالحيتها لالستعمال على االنتهاء قبل ٍ
الدائرة من التصرف بها وحسب طبيعة المادة وذلك وفقاً للتعليمات التي
تصدرها الدائرة المختصة لهذه الغاية .
ج .يشكل األمين العام لجنة للكشف على تلك اللوازم وتقديم تقرير بحالتها
وفي ضوء ذلك يتخذ اإلجراءات الالزمة بشأنها وفقاً ألحكام نظام
اللوازم .
المادة ()10
يجب على أمين المستودع أن يكون مهيئاً دائماً وبشكل مستمر ألي
عملية جرد أو تفتيش للمستودع بحيث تكون اللوازم التي بعهدته منظمة
ومرتبة بشكل يسهل حصرها وعدها .
المادة ()11
ال يجوز ألمين المستودع أو أي موظف يعمل فيه أن يشارك بعضوية
لجنة الجرد لنفس المستودع .
المادة ()12
يراعى في كتاب تشكيل لجان الجرد والتفتيش تحديد المستودعات واللوازم
المراد جردها وتحديد فترة زمنية لالنتهاء من الجرد .
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المادة()13

تقوم لجان الجرد والتفتيش التي تشكل وفقاً ألحكام نظام اللوازم رقم
( )32لسنة 1993م بالمهام الموكلة إليها وكما يلي -:
أ) وقف عمليات استالم وصرف اللوازم في المستودع للوازم المطلوب
جردها باستثناء الحاالت التي ال تسمـح بذلك فيتـم استمـرار الصرف
منها بموافقة األمين العام أو من يفوضه خطياً وبمعرفة لجنة الجرد .
ب) مباشرة أعمالها بوجود الموظف الذي بعهدته اللوازم ،وإذا تعذر ذلك
تشكل لجنة من الدائرة لتنوب عنه .
ج) االتفاق على إشارة معينة توضع على اللوازم التي يتم جردها .
د) في حالة االختالف بين أرصدة السجل والموجود الفعلي فعلى اللجنة
إعادة الجرد للتحقق من صحة الكميات .
هـ) التأكد من وجود بطاقة الصنف مرمزة ومرصدة على كل نوع من
اللوازم .
و) التأكد من صحة القيود في سجالت اللوازم ومطابقة األرصدة الدفترية
مع أرصدة بطاقات الصنف .
ز) جرد موجودات المستودع ومطابقة األرصدة الدفترية مع الموجود
الفعلي .
ح) التأكد من أن اللوازم مصنفة ومرتبة في المستودع بشكل يتناسب مع
نوع وطبيعة اللوازم .
ط) التأكد من نظافة المستودع والساحات التخزينية من الداخل والخارج .
ي) التأكد من توافر وسائل السالمة العامة .
ك) التأكد من توافر وسائل الحماية واألمن للمستودع واللوازم المخزنة .
ل) مالحظة اللوازم الراكدة والفائضة عن الحاجة ورفع التوصيات
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المناسبة عن كيفية التصرف بها وفقاً ألحكام نظام اللوازم المعمول به .
م) مالحظة الحد األدنى والحد األعلى للمخزون .
ن) التأكد من التقيد التام بأحكام نظام اللوازم المعمول به والتعليمات
واإلرشادات المعتمدة .
المادة ()14
أ .على لجنة الجرد والتفتيش إعالم األمين العام بموجب كشف مستقل
عن أي نقص أو زيادة في اللوازم التخاذ الالزم وفقاً ألحكام نظام
اللوازم المعمول به .
ب .يتم إدخال اللوازم الزائدة إلى قيود المستودع بموجب مستند إدخاالت
ويضاف للرصيد حسب األصول .
ج .تعد لجان الجرد والتفتيش تقاريرها معززة بالكشوفات الضرورية عن
نتائج الجرد وبيان التطابق أو عدمه للوازم التي تم جردها ،وتقوم برفع
تقاريرها للجهات المختصة متضمنة مالحظاتها وتوصياتها .
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تعليمات رقم ( )1لسنة 1995
تعليمات شراء اللوازم عن غير طريق العطاءات للوزارات
والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة
إلي بموجب المادة ( )69من نظام
إستناداً إلى الصالحيات المخولة ّ
اللوازم رقم ( )32لسنة 1993م ،أقرر إصدار التعليمات التالية -:
المادة ()1
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات شراء اللوازم عن غير طريق العطاءات )
الصادرة باإلستناد لنظام اللوازم رقم ( )32لسنة 1993م ،ويعمل بها
إعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة ()2
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات نفس المعاني
المخصصة لها في المادة ( )2من نظام اللوازم رقم ( )32لسنة 1993م،
ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
المادة ()3
يتم شراء اللوازم من قبل الجهة المختصة وفقاً للصالحيات المخولة لها
بموجب نظام اللوازم المعمول به .
المادة ()4
يراعى في عملية الشراء درجة الجودة ،ومناسبة األسعار ،وتوفر
المخصصات ،وتطبيق مبدأ المنافسة كلما أمكن ذلك .
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المادة ()5
على الجهة المختصة بالشراء ( بالطريقة التي تراها مناسبة) أن تتأكد
قبل الشراء من جودة اللوازم وعدالة األسعار .
المادة ()6
على الجهة المختصة بالشراء الحصول على مناقصات خطية أو
إستدراجها من البائعين ( المرخصين باالتجار باللوازم ) للمشتريات
التي يتم تنفيذها من خالل لجان المشتريات إذا كانت قيمة اللوازم ال
تزيد على ( )5000خمسة آالف دينار ،وإذا زادت قيمة اللوازم على
ذلك فيتم الحصول على المناقصات من خالل اإلعالن عنها بما ال
يقل عن صحيفتين يوميتين ،كما يجوز باإلضافة إلى ذلك اإلتصال مع
البائعين إذا وجد ضرورة لذلك ويستثنى من اإلعالن عمليات الشراء
التي تخضع ألحكام اإلستدراج أو الشراء المباشر .
المادة ()7
تحدد مواصفات وشروط اللوازم المراد شراؤها  ،وفي جميع األحوال ال
يجوز الخروج على المواصفات المعتمدة من قبل دائرة اللوازم العامة .
المادة ()8
توزع دعوات المشاركة في المناقصات للمشتريات التي ال تزيد على
عشرة آالف دينار ،وكذلك المشاركة في اإلستدراج والشراء المباشر
مهما كانت قيمة أي منهما مجاناً ،كما ويجوز لألمين العام تحديد سعر
مقابل دعوة المشاركة في المناقصات التي يعلن عنها في الصحف .
المادة ()9
يحدد آخر موعد لتسليم المناقصات للوازم التي يتم اإلعالن عنها في الصحف،
ويطلب أن تقدم المناقصات مغلقة مكتوباً عليها إسم وعنوان المناقص وفي
جميع االحوال ال تقبل اي مناقصة بعد فتح المناقصات.
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المادة()10
أ .يحق لألمين العام عندما يرى ضرورة لذلك طلب ضمانـة لإلشتراك
(دخول) بالمناقصة للوازم التي تزيد قيمتها على ( )5000خمسة آالف
دينار ،وكذلك عمليات الشراء عن طريق اإلستدراج والشراء المباشر
بحيث ال تزيد على ( )%5من القيمة .
ب .كما يحق لألمين العام عندما يرى ضرورة لذلك عدم طلب ضمانة
دخول لعمليات الشراء عن طريق االستدراج والشراء المباشر مهما
كانت قيمة أي منهما .
المادة()11
تقبل ضمانة سوء المصنعية لمدة ال تقل عن سنة من البائع بكامل
قيمة اللوازم مضافاً إليها ( )%15من قيمتها االجمالية على شكل تعهد
شخصي موقع ومختوم منه للمشتريات التي تتطلب ذلك وال
تزيد قيمتها على عشرة آالف دينار ،ويعتبر هذا التعهد ملزماً له .
المادة()12
تطبق أحكام تعليمات العطاءات رقم ( )1لسنة 1994م على المشتريات
عن غير طريق العطاءات وكما يلي -:
أ) تقديم ضمانة حسن التنفيذ على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادر
عن بنك أو مؤسسة مالية مرخصة وعاملة في المملكة بنسبة ال تقل
عن ( )%10من قيمة قرار الشراء إذا لم يكن التسليم ً
حاال (وتعني كلمة
ً
(حاال) إسبوع من تبليغ البائع قرار الشراء ) .
ب) تقديم ضمانة للصيانة للوازم التي تتطلب ذلك على شكل كفالة بنكية أو
شيك مصدق صادر عن بنك أو مؤسسة مالية مرخصة وعاملة في
المملكة بنسبة ال تقل عن ( )%5من قيمة قرار الشراء .
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ج) مصادرة ضمانة حسن التنفيذ أو أي جزء منها عند عدم إلتزام البائع
بالتنفيذ وكذلك ضمانة الصيانة ،والشراء أو الصيانة على حساب البائع
وتحميله فروق األسعار .
د) جميع ما يتعلق بضمانات الدخول وضمانات سوء المصنعية وغرامات
التأخير .
هـ) يستثنى من أحكام هذه المادة المشتريات التي ال تزيد قيمتها على
( )1000دينار .
و) مع مراعاة ما ورد في هذه التعليمات  ،تطبق تعليمات العطاءات على
المشتريات التي تزيد قيمة أي منها على ( )10000عشرة آالف دينار .
المادة ()13
على جميع الدوائر فتح سجل خاص للمشتريات التي تتم عن غير
طريق العطاءات يدون فيه نوع اللوازم ،والماركة ،تاريخ الشراء،
السعر اإلفرادي ،السعر اإلجمالي ،اسم البائع .
المادة ()14
إذا نشأت أي حالة ال يمكن معالجتها بمقتضى هذه التعليمات أو نشأ أي
خالف في تطبيقها أو تعـذر تنفيذ أي مادة أو بند منها فيرفع األمر إلى
الوزير ليصدر قراره بهذا الشأن  ،ويعتبر قراره قطعياً .
وزيـر الماليـــة  /اللوازم
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الئحة تنظيمية رقم ( )1لسنة 1993م
تنظيم العالقة بين دائرة اللوازم العامة من جانب
وبين الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية من جانب أخر
نظراً لتعدد حاجات ومتطلبات الوزارات والدوائر الحكومية من
اللوازم المختلفة لتحسين سير العمل وضمان إستمراريته ،ولما كان من
أهم واجبات دائرة اللوازم العامة شراء هذه اللوازم نيابة عن الوزارات
والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة وفق نظام اللوازم والتعليمات
الصادرة بموجبه ،وحتى تقوم هذه الدائرة بتنفيذ المهام الموكولة إليها
في الوقت المناسب فإنه يتوجب على الوزارات والدوائر والمؤسسات
الحكومية إتباع اإلجراءات التالية-:
 -1تحديد وحصر المخصصات المرصودة لغاية الشراء سواء كانت من
الموازنات أو من مخصصات األمانات أو المشاريع أو أي مصدر أخر
التي ستنفذ من خالل دائرة اللوازم العامة وذلك بعد إكتساب الموازنة
العامة أو موازنات الدوائر المستقلة الصفة القانونية .
 -2تحديد كافة المخصصات التي سيتم تنفيذها من قبل دائرة اللوازم
العامة وتبويب هذه المخصصات حسب مواد وبنود موازنة تلك الدائرة
أو الحسابات الوسيطة األخرى (األمانات ،المشاريع ،المنح  ...إلخ) .
 -3إعداد كشف باللوازم المراد شراؤها وتبويبها حسب أنواعها ،وترسل
اللوازم المتشابهة بطلب شراء واحد .
 -4إعداد المواصفات العامة الدقيقة والواضحة والكاملة للوازم المطلوبة،
دون اإلشارة إلى عالمة تجارية أو ماركة أو رقم تجاري أو أية
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معلومة تجعل من هذه المواصفات محصورة في مصدر واحد ،ويمكن
اإلستعانة بدائرة اللوازم العامة للمساعدة بوضع المواصفات .
 -5التأكد من الحاجة الفعلية للشراء وإرسال طلبات الشراء على النماذج
المعدة لهذه الغاية لدائرة اللوازم العامة خالل األشهر األربعة األولى
من السنة المالية ويعزز كل طلب شراء بما يلي-:
أ .مستند إلتزام مالي مصدق حسب األصول بكامل القيمة المقدرة ،أو
موافقة رئيس الوزراء على الشراء أو موافقة وزير المالية /الموازنة
العامة وحسب مقتضى الحال .
ب .مواصفات عامة وواضحة للوازم المطلوبة تتضمن ما يلي-:
 -1تقرير فني مختصر يفيد بأن المواصفات المقدمة عامة وتصلح لطرحها
بعطاء  ،وفي حالة عدم إمكانية الحصول على اللوازم إال من مصدر
واحد ،يذكر ذلك صراحة في طلب الشراء ويكتب عنوان المصدر
المورد بشكل دقيق وواضح مع ذكر إسم الوكيل المحلي .
 -2إعتماد هذه المواصفات بتصديقها من أمين عام الدائرة الطالبة أو من
ينيبه خطياً .
جـ .أية موافقات/إستثناءات من بالغات الرئاسة الجليلة أو الجهات الرسمية
األخرى الضرورية إلستكمال عملية الشراء .
د .تسمية الفنيين للمشاركة في الدراسة الفنية عند الضرورة .
 -6إرسال طلبات الشراء ومعززاتها المذكورة في البند( )5بكتاب/بكتب
رسمية إلى دائرة اللوازم العامة ويفضل أن يتم التسليم باليد مقابل
التوقيع إشعاراً باإلستالم .
 -7تراجع دائرة اللوازم العامة طلب الشراء ومعززاته ،ويعاد طلب
الشراء لمصـدره في حالة نقص معززاته المطلوبة بشكل ال يمكن من
المباشرة في عملية الشراء .
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 -8تقوم دائرة اللوازم العامة بتبويب طلبات الشراء المتشابهة تماما ويتم
طرحها بعطاء واحد .
 -9عدم شراء أية لوازم تعلن دائرة اللوازم العامة عن نيتها لشرائها
بعطاءات دورية/مشتركة مهما كانت قيمتها ويتم التنسيق بين دائرة
اللوازم العامة والوزارات والدوائر األخرى للحصول عليها سواء كان
ذلك مجاناً أو بالمقابل وحسب الحال .
 -10التعاون مع دائرة اللوازم العامة بتسهيل مهمة الفنيين والخبراء الذين
يسميهم أو يطلب تسميتهم مدير عام دائرة اللوازم العامة وإعطائهم
الوقت الكافي إلنجاز األعمال الموكولة إليهم .
 -11متابعة قرارات اإلحالة وأوامر الشراء الصادرة عن دائرة اللوازم
العامة وتزويدها بالوثائق األصولية التي تثبت تنفيذ القرار وأمر الشراء
(محضر اإلستالم ،مستند اإلدخال ،أي كتاب يثبت تنفيذ الخدمة) ليصار
إلى أنهاء إلتزامات المتعهد وإغالق ملف العطاء .
 -12الطلب من دائـرة اللوزام العامة دون تأخير تطبيق أحكام نظام
اللوازم وقرار اإلحالة بحق المتعهد المقصر .
 -13متابعـة قرارات اإلحالة وأوامر الشراء التي تكون فيها مدة التسليم
في السنة القادمة إلعادة رصد المخصصات الالزمة لها .
 -14إرسال أخر طلبات الشراء التي تظهر الحاجة إليها متأخرة قبل
مطلع شهر تشرين أول من كل عام وال يقبل أي طلب شراء  ،يرد بعد
هذا الموعد إال في الحاالت الطارئة والمبررة التي يقبلها مدير عام
دائرة اللوازم العامة ،ويستثنى من ذلك الشراء على حساب مخصصات
السنة القادمة بعد الحصول على الموافقات الالزمة حسب النظام .
 -15رفض أية لوازم مخالفة لمواصفات وشروط قرار اإلحالة ،والطلب
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من المتعهد سحبها خالل( )48ساعة وتوريد لوازم مطابقة ،وفي
الحاالت التي ترى الدائرة الطالبة أن من مصلحتها إستالم هذه اللوازم
فيتم التنسيب إلى دائرة اللوازم العامة بقبول اللوازم وحسب ما تراه
وتقرره لجنة العطاءات المركزية .
 -16يتم صرف مستحقات المتعهدين وفقاً لمضمون قرار اإلحالة وأمر
الشراء .
 -17تقـدم كفـاالت الدخول وحسن التنفيذ والصيانة وكذلك الضمانة من
سوء المصنعية باسم دائرة اللوازم العامة وتحفظ لديها .
 -18ترسـل طلبات الشراء الخاصة بالعقود الدورية السنوية إلى دائرة
اللوازم العامة قبل إنتهاء مدة العقد بثالثة أشهر على األقل .
 -19تعين كل دائرة ضابط إرتباط لمتابعة إنجاز عمليات الشراء الخاصة
بتلك الدائرة لدى دائرة اللوازم العامة وإستكمال أية متطلبات من شأنها
إنجاز العمل دون تأخير .
يعمل بهذه الالئحة إعتبارا من 1993/3/1م

وزير المالية  /اللوازم
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الئحة تنظيمية رقم ( )2لسنة 1993م
تنظيم العالقة بين دائرة اللوازم العامة والدوائر الحكومية من جانب
وبين المناقصين والمتعهدين من جانب آخر
 .1بعد أن تنشر دائرة اللوازم العامة اإلعالنات الخاصة بالعطاءات في
وسائل اإلعالم يتقدم من يرغب اإلشتراك في العطاء من المناقصين
إلى دائرة اللوازم العامة حسب العنوان الذي تحدده لشراء نسخة دعوة
العطاء .
 .2يقدم المناقص/المزاود عند الشراء إلى الموظف المختص بدائرة اللوازم
العامة رخصة مهن سارية المفعول في مجال التعاطي أو اإلتجار أو
تصنيع أو توريد اللوازم والخدمات المطلوبة باإلضافة إلى شهادة
تسجيل غرفة التجارة والصناعة في المملكة في مجال اللوازم أو
الخدمات المطلوبة ،ويجوز للموظف المختص أن يتأكد من توفر ذلك
لدى المناقص الذي يتعامـل مع عطاءات الدائرة بشكل مستمر في مطلع
كل عام ،وله أن يعيد التأكد من وجود ذلك في أي وقت يراه من السنة .
 .3يحق لمن يرغب شراء دعوة العطاء اإلطالع قبل الشراء في نفس القسم
المختص وال يحق له حملها إلى مكان أخر أو تصويرها أو نسخها وله
بعد اإلطالع حرية الشراء أو عدمه .
 .4يبيـع الموظف المختص بالدائرة دعوة العطاء إلى المناقص المتقدم
بالسعر المقرر بموجب وصول مقبوضات ويأخذ الدافع النسخة األولى منه .
 .5ال يحق لمن يشتري دعوة العطاء المطالبة باسترداد ثمنها ألي سبب كان .
 .6على المناقص أن يقرأ ويتفهم بشكل دقيق شروط ومتطلبات وثائق
دعوة العطاء الخاصة والعامة ومواصفات اللوازم المطلوبة ،ويلتزم
بها إلتزاماً تاماً .
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 .7على المناقص أن يقدم أسعاره مطبوعة أو بخط الحبر الواضح بشكل
إفرادي وإجمالي على النماذج المعدة والمرفقة بدعوة العطاء ،وله أن
يرفق معها أية معلومات أو بيانات يرغب إرفاقها وتصبح جزء من
عرضه ،وعلى المتعهد أن يذكر عنوانه الكامل والواضح في عرضه
مع ذكر رقم صندوق البريد والهاتف والفاكس والتلكس إن وجد والرقم
الوطني الضريبي .
 .8يلتزم المناقص بمدة سريان العرض المطلوبة بدعوة العطاء .
 .9تلتزم دائرة اللوازم العامة بأخر موعد لبيع دعوة العطاء ،كما تلتزم
بأخر موعد لتقديم العروض .
 .10يوقع المناقص على كافة وثائق دعوة العطاء ويختمها بخاتمه التجاري
ويثبت أسعاره ومعلوماته األخرى عليها .
 .11يرفق المناقص بعرضه أية كتالوجات فنية أو نشرات تكون ضرورية
لدراسة العروض أو عينات مطلوبة إال إذا نصت دعوة العطاء على
خالف ذلك على أن تكون الكتالوجات والنشرات نسخة أصلية ويحق
للجنة عدم قبول الصورة .
 .12يرفق المناقص بعرضه كفالة دخول العطاء بكامل القيمة أو النسبة
المطلوبة من كامل قيمة عرضه وال ينظر بعرضه إذا لم يرفق به
التأمين المطلوب أو إذا قدمه ناقصاً .
 .13يذكر المناقص في عرضه بلد المنشأ وأسم الشركة الصانعة والماركة
التجارية والرقم التجاري وأية معلومات أخرى ضرورية بصراحة
ووضوح .
 .14على المناقص أن يأخذ إلتزاماً من الشركة الصانعة بتوريد اللوازم
كما هي معروضة ويتحمل المناقص نتائج توقف الشركة الصانعة عن
إنتاج اللوازم أو توريدها مخالفة .
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 .15يقدم المناقص متطلبات ووثائق تأهيل الدخول في العطاء ،إذا طلبت
دعوة العطاء أو دائرة اللوازم العامة منه ذلك ،على أن يكون التأهيل
معززاً بالوثائق األصولية المعتمدة .
 .16يقدم المناقص عرضه ضمن مغلف مختوم بخاتمه التجاري إلى
دائرة اللوازم العامة على نسختين ويودعه بنفسه أو من ينيبه من غير
موظفي الدولة أو موظفي الهيئات العامة في صندوق العطاءات قبل
إنتهاء أخر موعد لتقديم العروض ،ويفضـل أن يكـون اإليـداع قبل
إنتهاء الموعد بوقت كافي وعلى المناقص أن يذكر إسمه وعنوانه
الكامل على مغلف العرض .
 .17تفتح العروض بصورة علنية ويجوز لكل مناقص أو لممثله حضور
فتح العروض واإلستماع إلى األسعار .
 .18يحق ألي مناقص قبل عرضه من قبل لجنة العطاءات المركزية
اإلعتراض على اإلحالة المبدئية وفق النظام ،وتنظر اللجنة المركزية
باإلعتراض وتصدر قرارها بشأنه ويصدر بعد ذلك القرار النهائي بما
يتفق مع نظام اللوازم والتعليمات الصادرة بموجبه .
 .19تبلغ دائرة اللوازم العامة المناقص الفائز بالعطاء ،قرار اإلحالة النهائي
خطياً عن طريق البريد المسجل أو الفاكس أو التلكس ،ويعتبر المتعهد
متسلماً كتاب التبليغ إعتباراً من تاريخ إيداعه في الحافظة البريدية .
 .20عند اإلحالة على شركة أجنبية ،يذكر بالقرار وأمر الشراء إسم
الشركة األجنبية والوكيل المحلي ويكون الوكيل المحلي ملزماً بدفع
الرسوم المترتبة على التبليغ وتقديم الضمانات المطلوبة المالية وغير
المالية .
 .21يدفع المتعهد الفائز بالعطاء بعد وصوله كتاب التبليغ الرسوم
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المتحققة على القرار خالل المدة القانونية ويقدم كفالة حسن التنفيذ
ويوقع أمر الشراء وقرار اإلحالة إتماماً للتعاقد خالل المدة التي يحددها
المدير العام أو من يفوضه .
 .22إذا لم يوقع المتعهد على أمر الشراء (أو ما يـحل محله) وقـرار
اإلحالة خالل المـدة المحددة له يعتبر مستنكفاً ويطبق بحقه أحكام نظام
اللوازم والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك مصادرة كفالة الدخول
بالعطاء إال إذا كان هنالك أسباب مبررة يقتنع فيها المدير العام ،ويوافق
عليها خطياً ،وفي كل حالة منفردة .
 .23تسلم دائرة اللوازم العامة نسخة من قرار اإلحالة الذي يخص المتعهد
وأمر الشراء إلى المتعهد بعد توقيعه على قرار اإلحالة وأمر الشراء .
 .24تبعث دائرة اللوازم العامة قرار اإلحالة وأمر الشراء إلى الدائرة
ذات الشأن إلجراء ما يلزم لتنفيذ مضمون القرار وأمر الشراء  ،لتتابع
ذلك مع المتعهد إلى أن يتم تنفيذ مضمون القرار وأمر الشراء وفق
مواصفات وشروط اإلحالة .
 .25إذا تأخر المتعهد في توريد اللوازم المحالة عليه أو التنفيذ يتم متابعة
ً
كامال .
األمر من قبل أمين عام الدائرة الطالبة للوازم إلى أن يتم التنفيذ
 .26ترفض الدائرة الطالبة للوازم (عن طريق لجنة اإلستالم) اللوازم
الموردة بشكل مخالف للمواصفات أو الشروط وعلى المتعهد أن
يقوم بسحبها وتوريد المطابق خالل المدة التي يحددها له األمين العام
وتحسب ضمن مدة التأخير .
 .27إذا لم يقدم المتعهد اللوازم أو يستبدلها خالل المدة التي حددها األمين
العام يعلم األمين مدير عام دائرة اللوازم العامة بذلك ويطلب منه إتخاذ
اإلجراءات وفق أحكام نظام اللوازم .
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 .28تعود الدائرة ذات الشأن إلى لجنة العطاءات المركزية بأي خالف يقع
بينها وبين المتعهد لتتخذ األخيرة قرارها بهذا الشأن .
 .29إذا تأخر المتعهد في تسليم اللوازم المحالة عليه أو قصر في ذلك
فعلى أمين عام الدائرة الطالبة للوازم أن يعلم مدير عام دائرة اللوازم
العامة بذلك ،ويطلب منه عرض األمر على لجنة العطاءات المركزية
إلتخاذ اإلجراء الالزم بشأن كفالة حسن التنفيذ والشراء على حساب
المتعهد وتحميله فروق األسعار وأية نفقات إضافية أو أضرار تلحق
بالدائرة ذات الشأن أو بدائرة اللوازم العامة نتيجة للتأخير في التوريد
أو عدم التوريد .
 .30للجنة العطاءات المركزية إستبعاد أي عرض غير مستوفي لكافة
الشروط والمواصفات المطلوبة أو كان غير واضح بشكل ال يمكن
اللجنة من اإلحالة .
 .31للجنة العطاءات المركزية إستبعاد عرض أي متعهد قصر في تنفيذ ما
ال يقل عن عطاءين سابقين أو نفذها بشكل مخالف للمواصفات والشروط
المحالة عليه .
 .32تقدم كفاالت الدخول وحسن التنفيذ والصيانة وكتاب الضمانة من
سوء المصنعية باسم دائرة اللوازم العامة .
 .33ال تحل هذه الالئحة محل التعليمات الصادرة بموجب أحكام نظام
اللوازم وال تحجب أي نص فيها .
يعمل بهذه الالئحة إعتبارا من 1993/3/1م
وزيـر المالية  /اللوازم
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الئحة تنظيمية رقم ( )3لسنة 1993
منهجية دراسة إحتياجات الدوائر من أجهزة الحاسوب وتوابعها وشرائها

تتضمن هذه الالئحة منهجية شراء أجهزة الحاسوب وتوابعها لحوسبة
أعمال الدوائر الحكومية.
لغايات تنظيم عمليات شراء أنظمة الحاسوب ومكوناتها للدوائر المعنية
بحوسبة أعمالها ،وفي ضوء التنوع في أجهزة الحاسوب وتوابعها وتفاوت
قدراتها نتيجة للتطور التكنولوجي المستمر عليها ولتحقيق االستغالل
األمثل من شراء هذه األجهزة وتوابعها بما يحقق الغاية من الشراء بأقل
كلفة ،وحتى تتمكن دائرة اللوازم العامة من استكمال إجراءات الشراء
بالسرعة الممكنة فإن األمر يتطلب من الدوائر طالبة الشراء العمل على
إعداد الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع وفقا لمنهجية واضحة وكاملة
على أن تأخذ الخطوات التالية بعين اإلعتبار .

ً
أوال  :خطوات إعداد الدراسات األولية الشاملة .

 -1وصف عام لألنشطة التي تنفذها الجهة الطالبة باإلسلوب اليدوي .
 -2تحديد حجم المعلومات المتداولة في الوحدات المختلفة وإسلوب التعامل
معها وعمليات تدفق المعلومات ومسارها لخدمة األنشطة المختلفة .
 -3تحديد وشرح عام لألنظمة التطبيقية الجديدة المطلوبة مع األخذ بعين
اإلعتبار تحديد مسؤولية تحويل معلومات األنظمة الحالية اآللية إن
وجدت .
 -4تحديد األولويات التي يجب إتباعها في تطبيق أنظمة الكمبيوتر .
 -5بيان أجهزة الحاسوب وتوابعها المتوفرة لدى الجهة الطالبة إن وجدت
وبيان مدى إمكانية اإلستفادة منها لتطبيق أنظمة الكمبيوتر المطلوبة .
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 -6تقدير اإلحتياجات من أجهزة الحاسوب وتوابعه المطلوبة وتحديد
هيكلية الحوسبـة ( )Hardware Configurationوالبدائـل الممكنة
وإقتصادياتها ويتم ذلك من خالل مـا يلـي. :
أ .تحديد مواصفات فنية واضحة وعامة ألجهزة الحاسوب وتوابعها
المطلوبة مع األخذ بعين اإلعتبار التوسع المستقبلي والربط بين األجهزة
المختلفة حسب المواقع المراد تنفيذ العمل بها .
ب .تحديد إدارة قواعد البيانات المناسبة وأية برمجيات تطويرية أخرى،
ونظام التشغيل المناسـب بمواصفات فنية عامة وواضحة وال يعني ذلك
تحديد نوع قاعدة البيانات المطلوبة أو نوع نظام التشغيل وذلك لتحقيق
مبدأ المنافسة بين المناقصين .
 -7تحديد اإلحتياجات األخرى كالموقع واألجهزة المساعدة مع مالحظة
أن عطاءات األجهزة وتوابعها تطرح بشكل منفصل عن عطاءات
تجهيز الموقع واألجهزة المساعدة .
 -8تحديد األجهزة اإلحتياطية إذا لزم األمر .
 -9تحديد الكادر الفني المتخصص للقيام بالعمل ووضع خطة تدريب
لجهاز الدائرة الطالبة .
 -10تحديد المراحل الزمنية المقدرة لتنفيذ العمل .
 -11تقدير الكلفة األولية لكل مرحلة والكلفة اإلجمالية للمشروع وكلفة كل
عطاء ينبثق عن هذه الدراسة .

ثانياً  -:المخصصات

يتم رصد المخصصات الالزمة من قبل دائرة الموازنة العامة في ضوء
الدراسات المقدمة من الدوائر الطالبة .
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ثالثاً - :تحديد ما يجب شراؤه .
في ضوء نتائج الدراسة السابقة الذكر توضح الجهة الطالبة ما يجب شراؤه
مما يلي-:
 -1أجهزة وبرمجيات أساسية .
 -2أو أجهزة وبرمجيات أساسية وإدارة قواعد البيانات .
 -3أو برامج تطبيقية .
وذلك ليتم طرح العطاءات الالزمة بصورة عطاءات مستقلة .

رابعاً  -:تنفيذ خطة الشراء .

 -1تقوم الدائرة الطالبة بإعداد وثائق دعوة عطاء أو أكثر حسب الحاجة
ووفقاً لما يلي -:
أ .إعداد مواصفات فنية عامة وواضحـة متضمنة معايير قابلة للقياس
والمقارنة لألجهزة المطلوبة وتوابعها ( البرامج األساسية وإدارة قواعد
البيانات أو الشروط الخاصة بها ) .
ب .إعداد مواصفات فنية تفصيلية عامة وواضحة للبرامج التطبيقية
والشروط الخاصة بها بشكل يمكن من المقارنة بين عروض المتنافسين .
 -2ترسل الدائرة الطالبة إلى دائرة اللوازم العامة طلب الشراء مرفقاً به
ما يلي-:
أ .وثائق دعوة العطاء/العطاءات كما ورد في البند( )1أعاله .
ب .إثبات أن الدراسة األولية قد تم إعدادها .
ج .مستندات إلتزام مالية مصدقة حسب األصول .
د .أية وثائق أخرى ضرورية إلستكمال عملية الشراء .
 -3تقوم دائرة اللوازم العامة بمراجعة المواصفات والشروط الخاصة
المرفقة بطلب الشراء ،ولها أن تستعين بالمختصين لإلستئناس بالرأي،
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وإذا استدعت الضـرورة إجراء توضيح أو تعديل طفيف للمواصفات
والشروط الخاصة يتم إشعار الدائرة الطالبة بذلك إلرسال مندوبيها
من الفنيين إلجراء التوضيح أو التعديل الالزم ،وإذا تبين وجود نقص
جوهري في المواصفات والشروط الخاصة فسيتـم إعادتها بكتاب
خطي للدائرة المعنية لتعديلها يصار بعد ذلك إلى إعتمادها بالصيغة
النهائية تمهيداً لطرحها بعطاء .
 -4تستكمل إجراءات الشراء ،وفقاً ألحكام نظام اللوازم والتعليمات
الصادرة بموجبه .
يعمل بهذه الالئحة إعتباراً من 1993/3/1م .

وزيــر الماليــة  /اللوازم
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الئحة تنظيمية رقم ( )4لسنة 1993م
منهجية تحليل ودراسة وتقويم العروض المقترحة للعطاءات
مهام وواجبات الخبراء والفنيين (اللجان الفنية) الذين
يدرسون العروض المقدمة للعطاءات
تقوم دائرة اللوازم العامة بشراء اللوازم نيابة عن الدوائر الحكومية،
ونظراً إلختالف اللوازم التي يتم شراؤها ،وإلختالف مواصفاتها تبعاً
لذلك فقد نصت المادة (/22أ ) من نظام اللوازم رقم ( )32لسنة 1993
على ما يلي -:
( للجنة العطاءات المركزية او لجنة العطاءات الخاصة المشكلة بموجب
هذا النظام اإلستعانة بالخبراء والفنيين من موظفي الحكومة او غيرهم
لإلفادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها،
وعلى جميع الدوائر التعاون الكامل مع اللجان في ذلك) .
ولما كان عمل هؤالء الخبراء والفنيين(اللجان الفنية) ذو أهمية كبيرة في
دراسة العطاءات وسرعة إنجازها لتأمين إحتياجات الدوائر فقد كان ال بد
من تحديد مهامهم وواجباتهم وهي كما يلي -:
 -1دراسة وتحليل مواصفات وشروط دعوة العطاء .
 -2المشاركة في تفريغ وتدوين مفردات المواصفات الفنية والشروط
المطلوبة بدعوة العطاء على جداول المقارنة المعتمدة لتكون المعيار
الذي على أساسه تتم مقارنة العروض .
 -3التأكد من عدد العروض المقدمة وأسماء مقدميها بمقارنتها مع محضر
فتح عروض العطاء .
 -4المشاركة بتفريغ المواصفات الفنية والشروط الواردة في كل عرض
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على جداول المقارنة .
 -5مقارنة مواصفات وشروط العروض المقدمة مع مواصفات وشروط
دعوة العطاء لكل مادة وبيان مدى مطابقة كل عرض للمواصفات
والشروط المطلوبة .
 -6ذكر المخالفات الواردة في كل عرض على جداول المقارنة .
 -7دراسة العروض غير المخالفة للوصول إلى العرض الذي سيتم
التوصية باإلحالة عليه ،وذكر أسباب تجاوز أي عرض ،وذكر أسباب
التوصية باإلحالة .
 -8توقيع أعضاء اللجنة إزاء سبب اإلحالة المدون على جداول المقارنة .
 -9إعداد تقرير فني مستمد من جداول المقارنة بحيث يتضمن ما يلي -:
أ .اإلشارة إلى كتاب تشكيل اللجنة الفنية .
ب .أسماء أعضاء اللجنة الفنية المشاركين بدراسة العطاء ودوائرهم .
جـ .أسماء المناقصين المشاركين بالعطاء .
د .أسماء المناقصين المتقدمين بعروض مخالفة للمواصفات والشروط
وذكر مخالفات كل مناقص .
هـ .أسمـاء المناقصين المتقدمين بعروض مطابقة لمواصفات وشروط
دعوة العطاء ،وبيان أسعارهم مرتبة حسب أقل األسعار .
و .البدء بتحليل العرض األقل سعراً  ،وفي حالة تجاوزه تذكر أسباب
كافية ومبررة لذلك .
ز .تقديم توصية باإلحالة في ضوء الدراسة والتحليل .
ح .التأشير على المواصفات الفنية الواردة بعرض المناقص التي تمت
التوصية باإلحالة وفقاً لها وعلى البيانات الفنية في الكتالوجات المؤيدة
لإلحالة وتوقيعها .
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ط .توقيع التقرير الفني من كافة أعضاء اللجنة الفنية مع ذكر التاريخ .
ي .تعبئة جداول خالصة التوصية حسب األصول .
ك .عند مخالفة أي عضو للتوصية الفنية ،يذكر ذلك خطياً على التقرير
ويعزز رأيه وتوصيته بتقرير منفصل مبينا أسباب المخالفة وأسباب
توصيته المنفردة ومبرراتها .
 -10على الخبراء والفنيين (اللجان الفنية) مراعاة ما يلي -:
أ .تتم الدراسة من قبل األشخاص المكلفين بها رسمياً .
ب .تتم دراسة العطاءات من قبل اللجان الفنية في مبنى دائرة اللوازم
العامة وال يسمح بإخراج أية وثيقة خارج الدائرة أو نقل أية معلومة عن
العطاءات ألية جهة كانت إال بموافقة المدير العام .
جـ .تتقيد اللجان الفنية بمواعيد اإلجتماعات المحددة من قبل دائرة اللوازم
العامة على أن تستمر الدراسة بشكل تفرغ تام حتى إنجاز العمل .
د .عدم اإلتصال بأي مناقص أو طلب أية معلومة إال بموافقة رئيس لجنة
العطاءات المركزية .
هـ .يعبأ النموذج الخاص بجلسات الدراسة الفنية من قبل ممثل دائرة
اللوازم العامة ويوقع منه ومن رئيس القسم ويرسل نسخ منه إلى الدوائر
الممثلة عند الضرورة .
يعمل بهذه الالئحة إعتباراً من 1993/3/1م .
وزيــر الماليـــة  /اللوازم
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