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 الئحـــة المشتريـــات

 (1مادة )

تجريهررا تسرررأ كامرراه اررئح اللئحررة  اررش رااررة المشررتريات مالتالا ررتات مالمالرراملت الترر  

 .  المنظمة

 (2مادة )

 يفضررع  نررت  ررراا اواررناا مالمهمررات المتررواارة ارر  السررول المحارر  مرررئل  المنتجررات

هررا مساسررات ةلريررة المصررنو ة ارر  الررلم  م ارر  مصررل الجصررول المنتجررات الترر  تنتج

 .المطاوبة تالمواافاماصتما لة  رط مطابقة 

 (3مادة )

كم الالرامال  بهرا التقرته بالطرااات ار  منا صرات كم  المنظمرةال يجوز و ضاا مجار  كمنراا 

مماراات اواا ران ذل  بصفة مبا رة كم غلر مبا ررة رمرا ال يجروز  رراا كارناا مرنه  

  يجوز  راا رتر  مر  ترفللفه  كم تمارلفه  بالقلراه كم تمالف تنفلئ ك مال كم ةتمات ممع ذل

 المنظمرةبف مال انلة م راا ائح او مرال الفنلرة مرنه   ذا راذرت ذات اراة بنشراط مكبحرا  

ميمررون الشررراا كم التمالررف بالالمررع الفنرر  الوااررت ارر  السررنة الماللررة بترررةل  مرر  مجارر  

 اومناا.

 (4مادة )

  تماداا م  ااطة ا ع.ال يجوز تجزئة الالمالة الوااتة بغرض ا

 

 التالــا ـــت

 (5)مادة 

يمرون التالا ررت كم الشررراا لجملررع اواررناا ماودمات مالمهمررات م صررراا المقررابلت مالنقررع   

 لمقتضلات الالمع: ملئما   المنظمةالطرل اآلتلة ا  اتمد ما تراح   اتأبإتباع 
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 المنا صة الالامة .1

 المنا صة المحتمدة. .2

 المماراة. .3

  ر.اومر المبا .4

 

 الشراا:اتمد مالالات 

  المشرمع يت  ا تماداا م  المتير التنفلئأ / متير  لاير 500000اتش

 .المنظمة مرئل 

   المشتريات.يت  ا تماداا م  لجنة  1000000اتش  500000م 

   اومناا.يت  ا تماداا بقرار م  مجا   لاير 1500000ك اش م   

 

 الشراا:الااات طا  

   رمض كاالار    طريق الفار  كم  3 لاير 400000اتش لاير  30000م 

 باللت.

   رمض كاالار    طريق البريت  3 لاير 2000000اتش  لاير 400000م 

 االيملع.متمون مغاقة كم    طريق 

   اربالة مالون لاير منا صة محتمدة. 4000000 ماتش 2100000كرثر م 

 ائع اال له المجتافة    طريق ما رام طرح  طاا  لاير 4000000م   كرثر

  .لقاذون المنا صات الالطاا. مماقا  ماقا  لنظاه 
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 المنا صــة الالـامــة

 (6مادة )

 -التاللة: يرا ش كن تتضم   رمط المنا صة البلاذات 

 موضع المنا صة مالمواافات محتمدة تحتيتا د لقا ذاالا لاجهالة. .1

 ا.المتة المحتمدة لقبول الالطااات مآةر مو ت لقبوله .2

 ذسبة التامل  المطاوبة مرلفلة داالها. .3

 المتة المحتدة لاتوريت. .4

  رمط التاع. .5

 متة التزاه المورد بالطائل. .6

 الجزااات  نت اإلةلل بشرمط الالقت. .7

 ا  تجزئة الالطاا. المنظمةاق  .8

 ا   بول كم راض كي  طاا بتمن  بتاا اواباب. المنظمةاق  .9

 ثم   رمط الالطاا مراوه البريت. .10

 (7)مادة 

ينشر    المنا صة الالامة ا  م ت مناا  الث يمون اناك م ت راا إل ادة المنا صة  ذا 

كرثر اس  كاملة الالمالة ميجوز  لمة  اش ذلر   يوملة كملزه اومر ميمون النشر احلفة 

 اإلذترذرت ميجر النشر بواائع كةرأ م  ماائع اإل له كم  ارش الموا رع اإللمترمذلرة  برر 

مافا موصزا لموضوع المنا صة مطريقة الحصول  اش ررااة الشرمط  كن تتضم  النشرة

مالموااررفات مآةرررر مو رررت لقبرررول الالطررااات رمرررا يجررر  كن يرررت  النشررر  برررع مو رررت تقرررتي  

الالطااات بفابو ل   اش او ع ميمم  تقصلر ائح المتة بحلث ال تقع     شرة كياه بقرار 

 م  المتير التنفلئي.

 (8مادة )

الشرمط مالمواافات م وائ  اوارناا كم او مرال مماحقاتهرا  برع ذشرر  يج    تاد ررااة

 مالتو لع  الها م  المتير التنفلئي. المنظمةاإل لن مع ةتمها بجات  

 

 (9مادة )
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يج  البت ا  المنا صة ماإلةطار ا  اال القبول  بع اذتهاا المتة المحرتدة لسرريان مفالرول 

ع البرت  لرش مرا بالرت المو رت المرئرور الطار  ار  الالطااات اإذا طرركت رررما تسرتثنش تفصلر

 الو ت المناا  م  مقتم  الالطااات  بول اريان مفالول  طاااته  لامتة اللزمة.

 (10مادة )

 ذا رؤأ  لغاا المنا صة  بع المو ت المحتد لفتح المظاريف الرد ثم  ررااة الشررمط لمر  

بلالت  للل كما  ذا كلغلت بالت اذتهاا  ا ترااا  نت الطا  بشرط  ن ياللت صملع المستنتات الت 

الملالرراد المررئرور اررل يرررد الررثم   ال لمرر  تقررتموا الهررا م ذا ررران اإللغرراا بسررب   ررته مطابقررة 

الالطررااات لاموااررفات مالشرررمط اررل يرررد الررثم م رمررا تصرررا لمرر  يطابهررا بالررت كداا الررثم  

ف مسررلول مان يقررتر  الهررا مرر   بررع موررر مالتو لررع المنظمررةالمحررتد لهررا مررع ةتمهررا بجررات  

 ثمنها كرثر م  التمافة الفالالة.

 (11مادة)

تتسا  الاجنرة المشرماة لهرئا الغررض صملرع الالطرااات الرواردة بالبريرت اللروم   الرل ميثبرت 

 الهررا اررا ة مترراريال االاررتله تبقررش مغاقررة اتررش الو ررت المحررتد اررتح المظرراريف م ذا ررران 

اجع ام رشف متسا  مع الالطااات الرواردة  الالطاا مصحوبا باللنات تسجع ائح الاللنات ا 

  لش لجنة اتح المظاريف.

 (12مادة )

يج  اتح مظاريف الالطااات ا  السا ة المحتدة لفتحها مرع ما يرد م   طرااات بالرت ارئح 

السا ة يقته اورا  لش رئرل  الاجنرة الجاارة بفرتح المظراريف لفتحهرا مالتف رلر  الهرا بمرا 

تد ث  ترتر  ار  رشرف الالطرااات المترفةرة مال ياتفرت  لرش كي يفلت مرمداا بالت المو ت المح

كم تالتيع الل يرد بالت المو ت المحرتد لفرتح لمظراريف مرا لر  يمر  ارادرا مر  مقرته  طااات 

الالطرااات ارر  تراريال اررابق م برع اذتهرراا لجنرة اررتح المظراريف مرر   ماهرا مبشرررط موااقررة 

 جنة اتح المظاريف ال يجوز  بولل.المتير التنفلئي كما  ذا مرد الالطاا بالت اذفضاض ل

 (13مادة )

 تتول  لجنة اتح المظاريف ما يا :

 الواردة.تحرير محضر يثبت الل  تد الالطااات  .1
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يفررتح رئررل  الاجنررة المظرراريف الررواردة ميضررع  اررش رررع منهررا م اررش الالطررااات  .2

الموصودة بتاةاها ر ما مساسرل  ارش اللرة رسرر ا تلرادي بسرطة مر ر  الالطراا 

  تد الالطااات المقتمة مع  ثبات  تد اومرال الممون منها الالطاا. ممقامل

يقررررك رئرررل  الاجنرررة ااررر  مقرررته الالطررراا ماوارررالار مصمارررة الالطررراا للسرررمالها  .3

الحاضرررمن مرر  مقررتم  الالطررااات كم منررتمبله  ثرر  يثبررت  اررش الالطرراا صماتررل 

الالطراا بالتفقلط م لمة التفمل  االبتتائ  المقرته ميو رع مرع ك ضراا الاجنرة  ارش 

  كمرا ل.ممظرمال مرع مر ة م  

تسرررا  التفملنرررات لامرررتير المرررال   ارررش كن يو رررع  ارررش محضرررر ارررتح المظررراريف  .4

 بالتسال .

 (14)مادة 

م  مجموع  لمة الالطاا ا  مقرامالت  %1يج  كن يقته مع رع  طاا تامل  ابتتائ  ال يقع 

 م   لمة الالطاا الما  تا ذل . %2او مال مال يقع    

 (15)مادة

يسررتبالت الالطرراا غلررر المصررحوب بالتررفمل  االبتررتائ  رررامل م ذا  ررته ااررت مقررتم  الالطررااات 

  ةرلل م   لمة التامل  المطاوب صاز مطالبتل بتمماة التامل %50تفملنا مس تا ال يقع    

 كابوع مكال ااتبالت  طاؤح.

 (16مادة )

ت   راال بتفرير  الالطرااات بالرت كرثر تح مورف كميتولش المتير التنفلئي لامساسة تمالف 

مراصالتها مراصالة اسابلة تفصلالة مالتو لع  الها بما يفلرت ذلر م ميتسرا  المرتير التنفلرئي 

لامساسة محضر لجنة اتح مظاريف المنا صة مرااة كمرا هرا م ذا مصرت اةرتلا برل  ارالر 

التفقلط ار  الواتة م صمال  االر الواتات يالول  اش ارالر الوارتة ميفةرئ بالسرالر المبرل  بر

االة مصرود ةرلا بلنرل مبرل  السرالر المبرل  باور راه متمرون ارئح المراصالرة  ارش اوارا  

 الئي يالول  الل ا   لمة الالطاا مترتلبل.

 ( 17)مادة 

تفرغ الالطااات ا  رشوا ةااة بالت مراصالتها اسرابلا مر  صملرع مصواهرا ميجر  كن ترت  

  ا  المنا صة  بع ذفاذ متة اريانائح المرااة ا  ا ع م ت ممم  اتش يتسنش البت 
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الالطااات متتمن صملرع ملاظرات ما رتراطات متحفظرات مقرتم  الالطرااات ميرا رش دائمرا 

   ممان كمل  لحل   مالة التفري .التحفظ  اش الالطااات ممضالها ا

 (18مادة )

 يسا   لش لجنة البت محضر اتح المظاريف مصحوبا بمشوا التفري .

 (19)مادة 

نة البت  نت البت ا  الالطرااات  ال يمرون السرالر بمفرردح ارو الالنصرر الحاار  ار  ترا   لج

 يا : التوالة بقبول الالطاا م الها كن تتةع ا  ا تباراا باإلضااة  لش اواالار المقتمة ما 

 .امملامته رمط التاع ممتأ  .1

اررر ة التوريررت موازذررة الفوائررت الترر   ررت  المنظمررة  لررشااصررة مررتة التوريررت ممررتأ  .2

 منها ا  االة التفةلر مع ارمل اواالار المالرمضة. تحره المنظمة

 رفااة المورد م ترتل مةبرتل السابقة باو مال موضوع المنا صة. .3

 صودة اواناا مالجامات ممطابقتها لامواافات. .4

 لمتالامع بها مرئل  كاالار الصرا.ميرا   رئل  االاتر اد باال االار اوةلرة السابقة ا

 (20مادة ) 

تالررتيع  بشررفنمقررتم  الالطرااات  كارتال يجروز بالررت ارتح المظرراريف الرتةول ارر  مفامضرة مررع 

 طائل غلر المقترن بتحفظات تسيت  لمتل الر ملة رثلرا    الالطاا المقتررن بتحفظرات صراز 

رع تحفظاتل كم بالضها مما  لاجنة البت التفامض مع مقته الالطاا مقترن بتحفظات تنازل مع

يجالع  طائل متفقا مع  رمط المنا صة بقتر اإلممان مبما ال يتع مجاالت لاش  بفذرل كاراح 

م  الالطاا او ع غلرر المقتررن برفي تحفرظ ارإذا رارض صراز التفرامض مرع مر  يالرل بحلرث ال 

تجرررأ المفامضررة ارر  التالررتيع مررع ارراا   طرراا  ال  ذا راررض اررئا التالررتيع صملررع مقررتم  

الالطااات او ع منل. ميسري الحم  المتقته ملرو راذرت الالطرااات راهرا مقترذرة بتحفظرات كم 

راذت راها غلر مقترذة بشر  منهرا مرران الالطراا او رع يزيرت  ر  القلمرة الو تلرة ملر  يتقررر 

  لغاا المنا صة لهئا السب .

 

 (21مادة )
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راررق الاجنرة تواررلاتها تثبرت لجنررة البرت  صراااتهررا ار  محضررر يرارق بررفمرال المنا صرة مت

 م  الساطة المجتصة. ك ضائها باال تمادمسببة مو الا  الها م  رئلسها مصملع 

 (22مادة )

 ذا اةتافت ك ضاا الاجنة البت ا  الركي الج   ثبرات كمصرل االةرتلا ار  المحضرر للمرون 

ي مرع ذل  تحت ذظر الساطة المجتصة با تماد ذتلجة المنا صة م ذا ران االةرتلا ار  الررك

المنررتمب الفنرر  صرراز لرررئل  الاجنررة كن يطارر  منررتمبا كةررر للذضررماه  لررش لمنررتمب اومل 

ارتهما الفنلرة للاتر اد بركيل اإذا اتفق ركيهما يفةئ برل م ذا اةتافرا يالررض اومرر  ارش رئا

 لترصلح كي الركيل .

 (23مادة )

بالاد بالض الالطااات كم  ذا اةتاف ركي لجنة البت كم ركي الساطة ااابة اال تماد اول اات

ا تبررار الالطرراا كارراح الالطررااات إلرارراا المنا صررة  اررش مقتمررة كم  صررراا كم  ررته  صررراا 

المفامضة كم غلر ذل  يالررض اومرر  ارش الجهرة اراابة اال تمراد او ارش درصرة لابرت الرل 

 ذهائلا ام بمالراتها مبا رة كم بالت  رضها  اش لجنة انلة برئااتها  ذا ما رؤي ذل .

 (24) مادة

تاغش المنا صة بالت النشر  نها م بع البت الها  ذا ااتغنش  نهرا ميمرون بقررار مسرب  مر   

رئل  مجا  اومناا كما غلر الحالة السابقة المرون لصراا  السراطة اال تمراد مبنراا  ارش 

 -التاللة: توالة لجنة البت  لغاا المنا صة ا  الحاالت 

 ااات المستبالتة  ال  طاا ماات. ذا تقته  طاا مالت كم ل  يبقش بالت الالط .1

  ذا ا ترذت الالطااات راها كم كرثراا بتحفظات. .2

  ذا راذت  لمة الالطاا او ع تزيت رثلرا    القلمة السو لة. .3

 (25مادة )

 ذا مرد  طاا مالت    بالض كم رع اواناا ماو مال يالاد طرح ائا الربالض كم المرع ار  

الرتا ملرو مردت منرل  طرااات كةررأ  ذا راذرت منا صة كم مماراة كةرأ ميالتبر الالطراا م

مجالفررة لاشرررمط مالموااررفات مجالفررة تجالاهررا غلررر اررالحة لانظررر ميجرروز  بررول الالطرراا 

 الوالت  ذا رؤي  ال اائتة ترصش م    ادة المنا صة مان ااصة الالمع ال تسمح بإ ادتها مان 
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لرئي  ذا لر  تتجرامز  لمرة الالطاا الوالت مطابق لاشرمط ميالتمت ائا القبرول مر  المرتير التنف

 مالما زاد    ذل  يمون بموااقة الاجنة لتنفلئية. لاير300000الالطاا الوالت 

 (26مادة )

ال تحرر  قود    اواناا كم او مال المالار   نهرا بمنا صرة  امرة مترش رران مجمروع مرا 

 ميمتفرر  ارر  اررئح الحالررة بررفمر لاير30000راررش توريررتح كم تنفلررئح  اررش متالهررت ارر  اررتمد 

منررل التررامل  النهررائ  ةررلل المررتة المحررتدة  ال  ذا  رراه بتوريررت التوريررت كم التشررغلع ميحصررع 

اواناا كم تنفلئ او مال المطاوبة ار  ارئح الفتررة م بارت ارإذا صرامزت القلمرة ارئا المبار  

الحرر  قت مر  كربالرة ذسرال  ارش او رع تسرا   ارتااما لاحسرابات ممالهرا ارورة مر  رشرف 

لامراصالرة  الهرا متسرا  ذسرجة لامتالهرت كم المقرامل متسرا  النسرجة الثالثرة  تفري  الالطااات

لاجهررة المجتصررة بالتنفلررئ كمررا النسررجة الرابالررة ممالهررا صملررع  صرررااات المنا صررة اررتحفظ 

ل  النهرائ  متراريال لمراصالة الشلون االصتما لة ميج  كن يبل   ارش ررع ذسرجة  لمرة الترام

 مصهة توريتح .

 (  27مادة)

فملنات االبتتائلة  لش كارحاب الالطرااات غلرر المقبولرة ارور ا تمراد ذتلجرة المنا صرة ترد الت

 مبغلر تو ف  اش طا  منل مذل  بالت اح   يصاالت التوريت  ذا ران التفمل  متاو ا ذقتا.

 

 (28مادة )

 ذا تظا  المورد كم المقرامل مر  تو لرع غرامرة الترفةلر  الرل م رته مسرتنتات كم كدلرة مقنالرل 

راهرا كم صرزا  راالهرا لامنظمةري الجوز لامتير التنفلئي ن التفةلر ذشف    ررا  هتثبت ك

ممررا زاد  رر  ذلرر  المررون بموااقررة  لاير300000منهررا  ذا راذررت  لمررة الغرامررة ال تجررامز 

 اومناا.مجا  

 (29مادة ) 

المنا صررة المحررتمدة مارر  الترر  يقتصررر اال ررتراك الهررا  اررش  ررتد محررتد مرر  المنشرر ت كم 

 شررات المحالة كم الجارصلة المتجصصة كم اواراد المالرمال  بحس  السمالة ماالمتلاز ال
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مالمفررااة ارر  النررواا  الفنلررة مالمقررترة الماللررة ممترصررة كاررماؤا  ارر  اررجلت مرشرروا 

 الهرا صملرع اوامراه المنظمرة لامنا صرة الالامرة  متسرري ا المتير التنفلرئي لامنظمرةيالتمتا

ال تراك الها مالت  تت  ا  ائح الحالة بموص  ةطابات مواش  الهرا الما  تا الت وة  لش ا

 ماول الت وة  لش صهات المشتررل .مالاة كةرأ تثبت  كم بفي االيملعكم    طريق 

 

 الممـاراــة

 (30مادة )

يمرون اإلذن بررإصراا الممارارة ما تمرراد ذتلجتهرا مرر  مجار  اومنرراا ميصرتر  رررار بتشررملع 

 تنفلئي.الاجان م  المتير ال

 ( 31مادة)

يمون تشملع لجنة المماراة م  مورفل  مسلولل  تتناار  مررائفه  مدرصراته  مةبرراته  

 الفنلة مع كاملة الالمالة مذو ها.

 (32)مادة 

تمون توالات لجنة المماراة مسببة ميج   الها كن تحرر محضرا تفصع الل ما  امت بل 

الررة مرر  المرروردي  كم المقرراملل  الررئي  مرر   صرررااات م الهررا كن تحصررع  اررش   رررارات مو 

مماراته  مبلنا بها كارمائه  م ررمطه  مترارع الاجنرة  برع التالا رت  لرش السراطة المجتصرة 

باال تماد المحاضر ماإل ررارات مشرفو ة بتوارلاتها ميجروز  نرت الضررمرة تفرويض لجنرة 

 بالمحضرر المماراة بالتالا ت مبا ررة دمن الرصروع لاسراطة المرئرورة مان ترارق التفرويض

 مع مستنتات التوريت مالمجالصات.

 (33مادة )

 ذا ران تسال  اواناا كم او مال الت  تت  بالمماراة تسرتغرل اتررة مر  الو رت تزيرت  ر  

 شرة كياه يج  كن يحرر  قت مع المرورد كم المقرامل  ن رران مر  القطراع الجرال متضرمنا 

تحصرع منرل  ارش ترامل  ابترتائ  مكمرا  ذا  مان المنظمةصملع اال تراطات الت  تحفظ اقول 

 راذت الفترة تقع     شرة كياه مص  اةئ تالهت  اش المتالهت كم المقامل يصم  الل تنفلئ 
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التزاماتل ا  الو ت المحرتد متحرتفظ الجماللرة الرل بحقهرا ار  الرصروع بالتالويضرات  مرا  رت 

 ياحقها م  ضرر.

 

 اومر المبـا ـر

 ( 34مادة )

ا ررت برراومر المبا ررر طبقررا للئحررة الماللررة المراقررة بالررتللع مالحاصررة ميمررون الترررةل  بالتال

 الماحة بشراا الصنف.

 (35مادة )

مجا  اومناا بناا  اش ا تراح المتير التنفلئي  ضرااة كي  وا رت كةررأ تقتضرلها مصراحة 

 الالمع مررمال.
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