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 2022( لسنة 8نظام رقم )

 نظام المشتريات الحكومية

 ( من الدستور120( و)114صادر بمقتضى المادتين )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعةد الثالةين ( ويعمة  بة  2022يسمى هذا النظام )نظام المشتريات الحكوميةة لسةنة  -1المادة

 تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. يوما من

 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها  -2المادة

  -أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
 

وزيةةةةر الماليةةةةة فيمةةةةا يتعلةةةةو بشةةةةراء اللةةةةوازم والخةةةةدمات  : الوزير

االستشةةارية ووزيةةر الشةةعال العامةةة وامسةةكان فيمةةا يتعلةةو 

 الفنية. بشراء الشعال والخدمات

الوزير فيما يخص وزارتة  والةدوا ر المرتب ةة بة غ ولعايةات  : الوزير المختص

 هذا النظام تشم  عبارة )الوزير المختص(:

ر ةةةيس الةةةوزراء أو مةةةن يفوخةةة  فيمةةةا يخةةةص ر اسةةةة    -أ

 الوزراء والهيئات والمؤسسات والدوا ر المرتب ة ب .

 ر ةةةيس مجلةةةس العيةةةان فيمةةةا يخةةةص مجلةةةس العيةةةان -ب

 وإدارة الخدمات المشتركة لمجلس المة.

 ر يس مجلس النواب فيما يخص مجلس النواب.  -ج 

ر ةةيس الةةديوان الملكةةي الهاشةةمي فيمةةا يخةةص الةةديوان    -د

 الملكي الهاشمي. 

ر ةةيس أج ةهةةة حكوميةةة أو وحةةدة حكوميةةة أو ر ةةيس  - هةةـ

مجلس إدارتها أو ر ةيس هيئةة مةديريها الةذج يمةار  



 صةةةةةثحيات الةةةةةوزير بموةةةةةةظ القةةةةةوانين والنظمةةةةةة 

 أو أنظمتها الداخلية.

وزيةةةر امدارة المحليةةةة فيمةةةا يخةةةص البلةةةديات ومجةةةالس  -و

 الخدمات المشتركة.

ر يس الجامعة الرسمية او امين عمان الكبرى أو ر يس  -ز

صةةندوا اسةةتثمار امةةوال الضةةمان االةتمةةاعي أو ر ةةيس 

 المركز الوطني لألمن السيبراني.

أج وزارة أو دا رة أو مؤسسة عامة تكةون موازنتهةا خةمن  : الجهة الحكومية   

 الموازنة العامة للدولة.

الوحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة 

 الحكومية

أج هيئة أو مؤسسة رسمية أو دا رة حكومية مسةتقلة ماليةا  :

وال تكون موازنة أج منها خمن الموازنة العامة للدولة بمةا 

بمةا فيهةا أمانةة عمةان في ذلك الجامعات الرسمية والبلةديات 

 الكبرى والشركات المملوكة بالكام  للحكومة.

الحكوميةةة أو دا ةةرة المشةةتريات الحكوميةةة  دا ةةرة الع ةةاءات : الدا رة

 حسظ مقتضى الحال.

 مدير عام الدا رة. : المدير العام

الجهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 المشترية

الدا رة او الجهة  الحكومية أو الوحدة الحكوميةة التةي تقةوم    :

 بالشراء وفو أحكام هذا النظام.

الجهةةة الحكوميةةة أو الوحةةدة الحكوميةةة التةةي ت لةةظ الشةةراء  : الجهة المستفيدة

 وفو أحكام هذا النظام.

 أمةةةةين عةةةةام أو مةةةةدير عةةةةام أو ر ةةةةيس الجهةةةةة  الحكوميةةةةة  : المين العام       

أو الوحدة الحكومية او مدير المدينة في امانة عمان الكبرى 

 أو أحةةد مسةةاعدي   الرسةةمية نةةواب ر ةةيس الجامعةةةأو أحةةد 

لهةذه العايةة او مةدير الجامعةة  أو العميد الذج يسةمي  ر ةيس

المملوكةةةة بالكامةةة   المستشةةةفى الجةةةامعي أو مةةةدير الشةةةركة 

أو الر يس التنفيذج فيها أو الشخص الةذج يسةمي  للحكومة 

 ر ةةةةةيس صةةةةةندوا اسةةةةةتثمار امةةةةةوال الضةةةةةمان االةتمةةةةةاعي 

المركةةةز الةةةوطني لألمةةةن  يسةةةمي  ر ةةةيسالةةةذج الشةةةخص أو 



 .ومدير مستشفى المير حمزةأالسيبراني  لهذه العاية 

 أج من لجان الشراء المشكلة بموةظ أحكام هذا النظام. : لجنة الشراء

 

 

 المشةةاريا امنشةةةا ية بمختلةةه أنواعهةةةا مةةن بنةةةاء او إدامةةةة  : الشعال

ج إلي  من أو هدم أو استكشاف أو ترميم أو مقاولة وما تحتا

شراء واسةتئجار ونقة  وتزويةد وتسةليم المةواد والتجهيةزات 

واللةةوازم والمعةةدات والمركبةةات والةهةةزة والق ةةا التبديليةةة 

 الخاصةةةةة بهةةةةذه الشةةةةعال او الثزمةةةةة لدراسةةةةتها وتشةةةةعيلها 

 او متابعة تنفيذها وامشراف عليها.

ة لألشةعال والمشةاريا الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية : الخدمات الفنية     

وامشةةراف علةةى تنفيةةذها وتشةةعيلها وكةة  مةةا يلةةزم ذلةةك مةةن 

أةهةةةزة ومةةةواد ولةةةوازم وأعمةةةال بمةةةا فةةةي ذلةةةك الفحةةةو  

المخبرية والميدانية وأعمال المسةاحة وأج استشةارات فنيةة 

 أو هندسية تتعلو بالشعال.

الخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةـدمات 

 االستشارية

التةةي ال تةةؤدج النشةة ة ذات ال بيعةةة الفكريةةة وغيةةر الماديةةة  :

إلةةى نةةاتد مةةادج يمكةةن قياسةة  وتشةةم  الخةةدمات التةةي تقةةدم 

المشورة والتصميم وامشراف والتةدريظ والتةدقيو وت ةوير 

 )الكمبيوتر( وما يمااللها. برامد

المةةةةوال المنقولةةةةة الثزمةةةةة للجهةةةةة الحكوميةةةةة أو الوحةةةةدة  : اللوازم  

يةةة الحكوميةةة وصةةيانتها والتةةلمين عليهةةا بمةةا فةةي ذلةةك الدو

والمسةةتلزمات واالةهةةزة ال بيةةة والمةةواد الخةةام والمنتجةةات 

 والمعةةدات والشةةياء سةةواء كانةةة فةةي حالةةة صةةلبة أو سةةا لة 

أو غازيةةةة والكهربةةةاء وكةةةذلك الخةةةدمات المرتب ةةةة بتقةةةديم 

اللوازم والخدمات غير االستشةارية التةي تخةرج عةن مفهةوم 

 مين والنقةةة لالخةةةدمات االستشةةةارية أو الفنيةةةة كخةةةدمات التةةة

 والنظافة والحراسة.

الوالا و المتعلقة بعملية الشراء كاملةً وتشم  دعوة العمليةة  : والا و الشراء     



ناقصةةةينغ والشةةةروط العامةةةة  الشةةةرا يةغ والتعليمةةةات الةةةى المو

والخاصةةةةغ والمواصةةةفات والمخ  ةةةات والنمةةةاذج ومعةةةايير 

التقيةةيم والتلهيةة  وأسةةةس امحالةةة  وأج والةةا و أخةةةرى ذات 

 عثقة.

 

 

المقةةةةةةةةةةةةةةةةاول أو 

المةةورد او مقةةدم 

الخدمةةةةةةةةةةةةةةةةةة او 

 االستشارج

 الشةةةةخص ال بيعةةةةي أو االعتبةةةةارج الةةةةذج يعةةةةر  أشةةةةعاال  :

 او خةةةةةةةةدمات فنيةةةةةةةةة أو لةةةةةةةةوازم او خةةةةةةةةدمات استشةةةةةةةةارية 

 او غير استشارية حسظ مقتضى الحال.

 

المقاول أو المورد أو مقدم الخدمة أو االستشارج الةذج قةدم  : المناقص  

 عرخاً للدخول في ع اء.او يحتم  ان يقدم  

المنةةاقص الةةذج يةةتم التعاقةةد معةة  منجةةاز الشةةعال او تسةةليم  : المتعهد

 اللوازم او تقديم الخدمات االستشارية أوالفنية.

أسةةلوب للشةةراء يةةتم مةةن خثلةة  اختيةةار العةةر  الفةةا ز مةةن  : المناقصة

العةةرو  المقدمةةة ويشةةم  مفهةةوم الع ةةاء أينمةةا ورد عليةة  

 نظام.النص في هذا ال

المناقصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 المحلية

 

المناقصةةةة التةةةي يقتصةةةر االشةةةترال فيهةةةا علةةةى المناقصةةةين  :

 الردنيين.

المناقصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 الدولية

المناقصةةة التةةي يسةةم  فيهةةا باشةةترال المناقصةةين الردنيةةين  :

 وغير االردنيين.

اتفاا بين واحدة أو أكثر من الجهات أو الوحةدات الحكوميةة  : العقد امطارج        

وبين واحةد أو أكثةر مةن المتعهةدين يةتم فية  تحديةد الشةروط 

والحكةةةام وإةةةةراءات التوريةةةد والتنفيةةةذ بشةةةك  موحةةةد وفقةةةا 

 لصيعة العقد.

المناقصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 االلكترونية

المناقصة التي تنفذ بوسا   إلكترونية من خثل نظام الشراء  :

 االلكتروني.



شةترية أو الجهةة التةي العقد المبرم بةين المتعهةد والجهةة الم : عقد الشراء

 تفوخها .

البوابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 االلكترونية

 الموقا االلكتروني المنشل وفقا لحكام هذا النظام. :

 
 

 

 

 

 - :النظام هذا أحكام ت بيو من يستثنى -أ -3المادة
 

 االستشةةارية والخةةدمات اللةةوازم مةةن الحكوميةةة الوحةةدة او الجهةةة مشةةتريات -1

 والمشةةاريا والمنشةة ت باالسةةتثمارات المتعلقةةة الفنيةةة والخةةدمات واالشةةعال

 الوقاف أموال تنمية او المرابحة او االستثمار لعايات االستثمارية والفر 

 وحةدة او ةهةة بكة  الخاصةة االسةتثمار أحكةام ت بةو ان على الزكاة وأموال

 .النافذة تشريعاتها ووفو

 وغيرهةا والقمة  والةنف  كالعاز المحلي للسوا توفيرها الواةظ المشتريات -2

 اسةتراتيجي كمخةزون توفيرها وةوب الوزراء مجلس يقرر التي المواد من

  الةةوزراء مجلةةس يصةةدرها التةةي التعليمةةات او النظةةام احكةةام ت بةةو ان علةةى

 .العاية لهذه

 الحةةد لعايةةات امسةةثمية والمقدسةةات والشةةؤون الوقةةاف وزارة مشةةتريات -3

 الحجةةاج مسةةاكن اسةةتئجار بعقةةود الخاصةةة االحكةةام ت بةةو ان علةةى والعمةةرة

 العاية. التي تتم خارج المملكة لهذه والمعتمرين

 امةةوال اسةةتثمار صةةندوا/  االةتمةةاعي للضةةمان العامةةة المؤسسةةة مشةةتريات -4

 والخةدمات واالشةعال االستشارية والخدمات اللوازم من االةتماعي الضمان

 والمشةةاريا والفنةةادا والمنشةة ت السةةياحية باالسةةتثمارات المتعلقةةة الفنيةةة

 االستثمارية. والفر 

 الشةعال مةن أج تنفيذ حكومية وحدة أو ةهة أج الى يعهد أن الوزراء لمجلس -ب

 .تقديمها أو الخدمات أو اللوازم من أج انتاج أو

 -يلي: ما ي بو النظام هذا في ورد مما الرغم على -ج 

  مانحةةة ةهةةة بةةلج الخاصةةة الشةةراء معةةايير أو قواعةةد أو شةةروط أو نظةةام -1



 ذلةك اشةترطة اذا الجهةات تلك تجاه الحكومة التزامات بموةظ ممولة أو

  .وةودها حال وفي

 المبرمةة الدوليةة واالتفاقيةات للبروتوكةوالت طبقةا الشةراء قواعةد أو نظام- 2

 دوليةة منظمةات أو وحكومةات المشةترية الجهةات من اج أو الحكومة بين

 .ت بيقها اشترط حال في إقليمية أو
 

 
 

تلتةةزم كةة  ةهةةة حكوميةةة ووحةةدة حكوميةةة باعةةداد خ ةةة شةةراء سةةنوية تتضةةمن  -أ -4المةةادة

 احتياةاتها المستقبلية بهدف ترشيد النفقات العامة وخب ها.

 

تعد ك  من الجهة الحكومية والوحةدة الحكوميةة الخ ةة المنصةو  عليهةا فةي  -ب

ة المالية بما يتفو الفقرة )أ( من هذه المادة قب  شهر على الق  من نهاية السن

 ما إةراءات إعداد الموازنات الخاصة بلج منها .

البوابةة  وأتنشر الجهة الحكومية والوحدة الحكوميةة علةى موقعهةا االلكترونةي  -ج

 االلكترونية ملخصا لخ تها السنوية للشراء.

 

ال يجوز القيام بلج عملية شراء اال بعد تحديد كلفتها التقديرية والتلكد من توافر  -أ -5المادة

 المخصصات المالية لها. 

 وبموافقة الوزير المختص. ةسباب مبررال لإال تجوز تجز ة طلبات الشراء  -ب

يجةةةظ تسةةةجي  أج تجز ةةةة ل لبةةةات الشةةةراء وأسةةةبابها فةةةي سةةةج  إةةةةراءات  -ج  

 المشتريات.

 

االشعارات والقرارات والمراسثت الخاصة بعملية الشراء  كتابيايجظ أن تقدم  -أ -6المادة 

 المتبادلة بين الجهة المشترية والمناقص او المتعهد.

 -: يلي يراعى عند استخدام الوسا   املكترونية في عمليات الشراء ما -ب 

اسةةةتخدام نظةةةم وبرمجيةةةات ئمنةةةة ووسةةةا   تواليةةةو وتشةةةفير معتمةةةدة يمكةةةن  -1

سةةةتخدامها بشةةةك  تبةةةادلي مةةةا غيرهةةةا مةةةن نظةةةم تكنولوةيةةةا المعلومةةةات ا

 والبرمجيات المتاحة.

اتباع ئليات تكف  الحفاظ علةى سةثمة طلبةات االشةترال والعةرو  بمةا فةي  -2

ذلةةةك تحديةةةد موعةةةد اميةةةداع ومنةةةا الوصةةةول إليهةةةا مةةةن الشةةةخا  غيةةةر 



 المخولين.

 يجوز تقديم العرو  بالوسا   املكترونية إذا نصة والا و الشراء على ذلك. -ج 

يجةةظ أن يتضةةمن اسةةتخدام الوسةةا   املكترونيةةة فةةي عمليةةات الشةةراء خاصةةية  -د  

تسةةم  بتسةةجي  العمليةةات علةةى نظةةام الشةةراء املكترونةةي لمراةعتهةةاغ وتتةةي  

 متها في أج وقة.للجهات الرقابية المختصة التحقو من أمن النظمة وسث

 

علةةةى الجهةةةة المسةةةتفيدة قبةةة  إرسةةةال طلةةةظ الشةةةراء إعةةةداد الشةةةروط الخاصةةةة -أ -7المةةةادة

والمواصةةفات الفنيةةة علةةى أن تكةةون عامةةة ودقيقةةة وواخةةحة وإعةةداد ةةةداول 

حكةام أالكميات والمخ  ات والتقارير ذات العثقة حسةظ االصةول الفنيةة ووفةو 

النظام والتعليمات الصةادرة بمقتضةاه وعلةى الجهةة المشةترية بعةد ذلةك مراةعةة 

عداد وتنظيم والةا و الشةراء ولهةا ان تسةتعين إالمواصفات والشروط واستكمال 

 بالخبراء او الفنيين او أج ةهة أخرى للتلكد من ذلك.

يمنةةا ذكةةر أج مت لبةةات أو إشةةارة فةةي المواصةةفات الفنيةةة أو فةةي أج واليقةةة مةةن  -ب

والا و الشراء لعثمة تجارية معينة أو اسم أو براءة اختراع أو تصةميم أو نةوع 

 أو منتد أصلي أو مقدم خدمة أصلي او تحديد بلد المنشل. 

 خافة عبارة إإذا استخدمة الجهة المشترية خيار وصه المت لبات فيجظ عليها  -ج

داء( أو أج عبةةارة ممااللةةة اخةةرىغ وال يجةةوز لهةةا رفةة  )أو مةةا يعادلهةةا فةةي ال

عر  ين بو علي  أج معيار وطني أو دولي معمول بة  إذا كانةة هةذه المعةايير 

تلبي المت لبات الوظيفية ومت لبات الداء لتلك اللةوازم أو الشةعال أو الخةدمات 

 الم لوب شراؤها.
 

 -اعى في أج عملية شراء ما يلي:ير -أ -8المادة

 شراء اللوازم والشعال الموفرة لل اقة.   -1

 استخدام ال اقة المتجددة.  -2

 تقلي  استهثل المياه.   -3

 التخفي  والحد من النفايات وتعزيز إعادة التدوير.   -4

 مراعاة الجوانظ البيئية واالةتماعية والجوانظ المتعلقة بالصحة والسثمة.  -5

 االقتصادية وخمان مشةاركة الشةركات الصةعيرة والمتوسة ةتعزيز التنمية   -6

 .وفو السس التي تقرها لجنة سياسات الشراء

مةةن  الفضةةلية للمنتجةةات المحليةةة أو أج تسةةهيثت أخةةرى يحةةددها مجلةةس   -7

 الوزراءغ شري ة أن تفي بالمت لبات المنصو  عليها في والا و الشراء.



صة م لوب ت بيقها على المتعهد يجظ امفصاح عن أج مت لبات أو شروط خا -ب

 الذج سيتم إحالة عقد شراء علي  في والا و الشراء الخاصة بهذا العقد.
 

جوز إحالة الع اء إال على المناقص الذج يمتلك المؤهثت والقدرات الثزمةة يال  -أ -9المادة

 لتنفيذ عقد الشراء.

يتم ت بيو مت لبات التلهي  المعلنة في والا و الشةراء أو فةي والةا و التلهية  إن  -ب

وةدتغ ويجظ أن تفص  والا و الشراء ووالا و التلهي  المسبو عةن المت لبةات 

التةةي يجةةظ أن يفةةي بهةةا المنةةاقص الفةةا ز مةةن حيةة  المةةؤهثت الفنيةةة والمهنيةةة 

 والموارد المالية والموارد البشرية. 

الشةراء فةي حةال عةدم تةوافر التلهية  المسةبوغ القيةام بعمليةة تلهية   تتولى لجنة -ج

الحةةوغ تتحقةةو فيهةةا مةةن مةةؤهثت المنةةاقص علةةى أسةةا  المعةةايير المنصةةو  

 عليها في والا و الشراء.

يتم استخدام التلهي  المسبو في  المشاريا الكبرى أو المتخصصة  وذلةك قبة     -د 

 ن المؤهلين للمشاركة.الدعوة لتقديم العرو  لتحديد المناقصي

ال يجةةوز للجنةةة الشةةراء تقيةةيم أهليةةة المناقصةةين ومةةؤهثتهم إال طبقةةا للمعةةايير   -هةةـ

 الموخحة في والا و الشراءغ أو والا و التلهي  المسبو. 

تنشةةر الجهةةة المشةةترية عنةةد اتخةةاذ إةةةراءات التلهيةة  المسةةبو الةةدعوة لتقةةديم    -و

لعايةةة متضةةمنة المعلومةةات الثزمةةة طلبةةات التلهيةة  المسةةبو وتوفيرهةةا لهةةذه ا

معداد طلبات التلهي  المسبو ومعاييره وعلى لجنة الشراء أن تعلم المتقدمين 

 للتلهي  المسبو بنتا ج  وتتم دعوة الذين تم تلهيلهم للمشاركة في المناقصة.
 

شراء أن ت لةظ مةن المناقصةين تزويةدها بالمعلومةات والمسةتندات عةن الللجان   -10المادة 

المقاولين الفرعيين الذين سيشاركون في تنفيذ عقد الشراء الذج سيتم توقيع  

بين المناقص الفا ز والجهة المنصو  عليها في والةا و الشةراء وفقةا لحكةام 

هةةذا النظةةام والتعليمةةات الصةةادرة بموةبةة  وعليهةةا التلكةةد مةةن صةةحة مةةؤهثت 

 المقاولين الفرعيين.
 

 

اولين والموردين ومقدمي الخدمات إلى فئات أو درةات طبقةا يتم تصنيه المق  -أ -11المادة

للمةةؤهثت الماليةةة والفنيةةة وامداريةةة والكفةةاءة والخبةةرة فةةي تنفيةةذ عمليةةات 

 الشراء ووفقا للتعليمات الصادرة لهذه العاية.



يجةظ علةةى المنةةاقص أن يقةةدم شةةهادات تصةنيه م ابقةةة لمةةا هةةو م لةةوب فةةي  -ب

 والجداول الخاصة بذلك. والا و الشراء وفقا للتعليمات

تنفيذ إةراءات التلهي  المسبو أو التلهية  الثحةو إذا  دونال يحول التصنيه  -ج

اقتضةةةى المةةةر لضةةةمان امةةةتثل المناقصةةةين المةةةؤهثت الثزمةةةة لتنفيةةةذ عقةةةد 

 الشراء.

يصدر الوزير ةدوال بالتصنيه والتخصصات وينشر على البوابة االلكترونية  -د 

وعلى الموقا املكتروني للجهة المشةترية التةي ستسةتخدم هةذه الجةداول فةي 

 عمليات الشراء.
 

 
 

يجوز أن تتضمن والا و الشراء السماح بتقةديم المناقصةات علةى شةك  ا ةتثف  -أ -12المادة

أن تنص والا و الشراء أو والةا و التلهية  المسةبو علةى وفي هذه الحالة يجظ 

 -ما يلي:

ال ريقة التي يتم بها تقييم مؤهثت المناقصين في شك  ا تثف بما في ذلك  -1

المعةةايير التةةي يمكةةن اسةةتيفاؤها مةةنهم بشةةك  ةمةةاعي والمعةةايير التةةي يجةةظ 

 الوفاء بها من ك  عضو في اال تثف بشك  فردج.

اال تثف مصّدقة أصوليا أو رسالة نوايا من أعضاء اال تثف تقديم اتفاقية   -2

ةميعهم كجزء من العر  المقدم أو طلةظ التلهية  المسةبو أو التعبيةر عةن 

 االهتمامغ للدخول رسميا في اال تثف عند إحالة الع اء على اال تثف.

ال لةةظ مةةن أعضةةاء ام ةةتثف تسةةمية ر ةةيس اال ةةتثف ليكةةون مسةةؤوال عةةن  -3

 اءات العملية الشرا ية .متابعة إةر

أعضةةاء اال ةةتثف ةمةةيعهم  مسةةؤولين بالتكافةة  والتضةةامن عةةن تنفيةةذ  يوعتبةةر  -ب

 العقد.

يجظ أن تتضمن والا و الشراء امةراءات الواةظ اتخاذها بحو اال تثف في   -ج

 .توقيا العقد حال انسحاب أحد أعضا   قب 
 

 

المناقص الذج تقةدم بلسةعار أقة  مةن سةعر الكلفةة للجنة الشراء أن ت لظ من  -أ -13المادة

أو السعار الدارةةغ تقةديم إيضةاحات أو مبةررات عةن السةا  الةذج اعتمةده 

 للسعر الذج تقدم ب .

لدلةةة والمعلومةةات اعلةى لجنةةة الشةةراء التحقةةو مةن المبةةررات واميضةةاحات و -ب

بهةةذه  التةةي قةةدمها المنةةاقص لتسةةعير العةةر غ وللجنةةة فةةي حةةال عةةدم القناعةةة

 بثغ المناقص بذلك. إستبعاد العر  واالمبررات 

 تدرج لجنة الشراء في سج  إةراءات الشراء أسباب الرف  بالتفصي .  -ج



 

 

المواعيةةد النها يةةة لتقةةديم العةةرو غ وطلبةةات التلهيةة  المسةةبوغ ورسةةا   د حةةدت -14المةةادة 

راج على القا مة عن االهتمام في االشترال في المناقصة المحدودة وامد التعبير

المختصةةرة لشةةراء الخةةدمات الفنيةةة واالستشةةارية وفقةةا لهةةذا النظةةام والتعليمةةات 

علةةى أن تراعةةي مةةن  المناقصةةين الوقةةة الكةةافي لثطةةثع علةةى والةةا و الشةةراء 

 واالستجابة لها. 
 

 

 

عندما يتعادل عرخان أو أكثر مةن العةرو  المقدمةة عنةد ت بيةو معةايير التقيةيم  -15المادة

والةةا و الشةةراء والشةةروط الم لوبةةة بةةدعوة فةةي الةةواردة أو أج منهمةةا هيةة  لوالت

  -الع اءغ يتم تحديد العر  الفا ز وفقا لما يلي:

اذا كةةان التقيةةيم علةةى أسةةا  سةةعرج فقةة  فتةةتم امحالةةة إمةةا بالتسةةاوج بةةين  -أ

العةةرو  المتعادلةةة او ب لةةظ عةةرو  سةةعر معلقةةة ةديةةدة للمناقصةةين الةةذين 

 العرو .تعادلوا في 

 

 اذا كةةان التقيةةيم علةةى أسةةا  معةةايير سةةعرية وغيةةر سةةعرية فتةةتم امحالةةةة  -ب

  -ي:كما يل

إذا كان أحد مقدمي العةرو  المتعادلةة تقةدم بعةر  لمنةتد محلةي فتةتم  -1

اذا كةةان عرخةة  فةةا زاً بعةةد احتسةةاب نسةةبة الفضةةلية التةةي  امحالةةة عليةة 

 .يقررها مجلس الوزراء

المتعادلةةة مقدمةةة مةةن مناقصةةين تقةةدموا بمنتجةةات إذا كانةةة العةةرو   -2

 محلية فق  فتتم امحالة على مقدم العر  الق  سعرا.

 اذا كانةةة العةةرو  المتعادلةةة مقدمةةة مةةن مناقصةةين تقةةدموا بمنتجةةات  -3

 غير محلية فتتم امحالة على الق  سعرا.

لةى حالةة عوالخةدمات الفنيةة  فللجنةة الشةراء ام لألشةعال الع اءاذا كان  -4

علةةى المرتبةةة االولةةى فنيةةا بنةةاء علةةى تقريةةر مةةن اللجنةةة  العةةر  الحةةا ز

 الفنية .
 

للجنةةة الشةةراء أن تةةرف  العةةرو  المقدمةةة قبةة  امحالةةة إذا لةةم تكةةن هةةذه   -أ -16المةةادة 

العةةرو  م ابقةةة بشةةك  ةةةوهرج للمت لبةةات المنصةةو  عليهةةا فةةي والةةا و 

فعةةةة أو تزيةةةد علةةةى الشةةةراءغ أو إذا كانةةةة أسةةةعار العةةةرو  ةميعهةةةا مرت



 المخصصات المرصودة.

يتم تدوين رف  ةميا العرو  وأسباب  في سج  إةراءات الشراء وينشر  -ب

 على البوابة املكترونية. 
 

للجنة الشراء إلعاء أج عملية شراء  في أج مرحلة من مراح  عمليةة الشةراء  -أ -17المادة

والخدمات الفنية وقب  توقيا المنةاقص عقةد  لألشعالصدار كتاب القبول إوقب  

كمةةا للجهةةة المشةةترية إلعةةاء العمليةةة الشةةراء للةةوازم والخةةدمات االستشةةارية 

دون أن يكةةةةون لج مةةةةن الشةةةةرا ية قبةةةة  الموعةةةةد النهةةةةا ي لتقةةةةديم العةةةةرو  

بةةلج  او الجهةةة المشةةترية المناقصةةين الحةةو فةةي الرةةةوع علةةى لجنةةة الشةةراء

علةى لجنةة في هذه الحالةة م عرخ  وال يترتظ خسارة أو خرر ناشئ عن تقدي

أج التزامات مادية أو غير مادية مقاب  ذلك في أج  او الجهة المشترية الشراء

 -من الحاالت التالية:
 

 إذا لم تعد هنال حاةة للوازم أو الشعال أو الخدمات.  -1

 إذا تبين وةود خ ل او نقص في والا و الشراء. -2

 بين المناقصين أو حدوث احتيال أو فساد أو إكراه.إذا البة وةود تواطؤ  -3

 اذا اقتضة المصلحة العامة ذلك.-4
 

لجنةةة الشةةراء بالعةةاء المناقصةةة بعةةد فةةت  العةةرو  لمصةةادقة يخضةةا قةةرار  -ب

 بالتصديو على قرار اللجنة.  المرةا المختص
 

 على الجهة المشترية إبثغ المناقصين بالعاء إةةراءات الشةراء خةثل خمسةة -ج

أيام عم  من تاريخ التصديو على قرار املعاء وعلى أن يتم تةدوين ذلةك فةي 

ونشره على موقعها االلكتروني أو البوابة االلكترونية  سج  إةراءات الشراء

 .اذا أمكن ذلك
 

  يةةةةتم إعةةةةداد والةةةةا و شةةةةراء المناقصةةةةة المحليةةةةة واتفاقيةةةةة العقةةةةد وشةةةةروط   -أ -18المادة

قةةارير الفنيةةة والمراسةةثت الخاصةةة بةة  باللعةةة والمواصةةفات والمخ  ةةات والت

  لعةةة  بعةةدادها إيجةةوز للجهةةة المشةةترية  ومبةةررة العربيةةة وفةةي حةةاالت خاصةةة

 . غير اللعة العربية

 والمواصةةفات وشةةروط  العقةةد واتفاقيةةة الدوليةةة الشةةراء والةةا و إعةةداد يةةتم -ب

  العربيةةةة باللعةةةة بةةة  الخاصةةةة والمراسةةةثت الفنيةةةة والتقةةةارير والمخ  ةةةات

وفةةي حةةاالت العربيةةة  اللعةةة تعتمةةد حةةال وةودهةةا بةةاللعتين وفةةي أو االنجليزيةةة

 . غير اللعة العربيةلعة  بيجوز للجهة المشترية اعدادها  ومبررة خاصة



 

عةةن  للمنةةاقص الةةذج تقةةدم بعةةر  او ب لةةظ للتلهيةة  المسةةبو او رسةةا   التعبيةةر -19المةةادة

مةن الجهةة  كتابيةااالهتمام مدراة  في القا مة المختصرة للمناقصينغ أن ي لةظ 

 المشةةةترية بيةةةان أسةةةباب تجاهةةة  أو رفةةة  عرخةةة  أو طلبةةة  للتلهيةةة  المسةةةبو 

أو رسا   التعبير عن االهتمام على أن يتم الرد مةن قبة  الجهةة المشةترية خةثل 

 الثالة أيام عم  من تاريخ استثم ال لظ.

 

تفةةت  الجهةةة المشةةترية ملفةةا خاصةةا لكةة  عمليةةة شةةراء وتحفةة  فةةي الملةةه  -أ - 20المةةادة

المعلومات والوالةا و ذات الصةلة بعمليةة الشةراء بمةا فةي ذلةك الةدعوة لتقةديم 

العرو  ووالا و الشراء وملخص العرو  المقدمةة وتقةارير التقيةيم وقةرار 

تةي أةريةة امحالة ونسخة من العةر  الفةا ز وعقةد الشةراء و المراسةثت ال

مةةن تةةاريخ بةةدء  ( سةةنة15لمةةدة ال تقةة  عةةن ) وتحةةتف  بةة  قبةة  توقيةةا العقةةد 

 .الشراء اةراءات

يتضةمن المعلومةات الر يسةية لعمليةات   لشةراءل لجهة المشةترية سةجثتفت  ا -ب

 . الشراء كافة

تحةةتف  الجهةةة المسةةؤولة عةةن إدارة تنفيةةذ عقةةد الشةةراء بالوالةةا و والسةةجثت  -ج

تبدأ من تاريخ انتهةاء   سنة( 15لمدة ال تق  عن ) العقد نفيذتالخاصة بعملية 

 تنفيذ عقد الشراء .

على أنة  يجةوز ولسةباب )المناقصةة العامةة(يتم شراء الشعال واللوازم بلسةلوب  -21المادة

 -استخدام أحد الساليظ التالية: للجهة المشترية مبررة

 المناقصة المحدودة )االستدراج(. -أ

 المناقصة على مرحلتين. -ب

 طلظ العرو . -ج 

 الشراء من مصدر واحد )التلزيم(. -د 
 

للجنةةة الشةةراء اسةةتخدام المةةزاد العكسةةي االلكترونةةي السةةتكمال أج مةةن طةةرا  -أ -22المةةادة

علةةى ان تحةةدد الجهةةة المشةةترية فةةي والةةا و النظةةامغ الشةةراء الةةواردة فةةي هةةذا 

 لمعايير قابلة للقيا .الشراء معايير التقييم وان تكون هذه ا

 تحدد بمقتضى التعليمات كيفية استخدام المزاد العكسي وأج أحكام تتعلو ب . -ب



 

 -يجوز الشراء من خارج المملكة في أج من الحاالت التالية: -أ -23المادة 

إذا لةةم تتةةوافر فةةي المقةةاولين أو المةةوردين أو مقةةدمي الخةةدمات المحليةةين  -1

والخبرات الم لوبة لتنفيذ عملية الشراء بناء على الشروط والتخصصات 

 توصية من لجنة فنية يشكلها الوزير المختص لهذه العاية.

 الفنيةةة  إذا تعةةذر الحصةةول علةةى أج مةةن اللةةوازم او الشةةعال او الخةةدمات -2

الم لوبةةةة مةةةن المناقصةةةين المحليةةةين بلسةةةعار  أو الخةةةدمات االستشةةةارية

 مناسبة.

 اذا كانةةةة المةةةواد الم لةةةوب شةةةراؤها لعايةةةات المةةةن الصةةةحي أو الةةةدوا ي  -3

 أو العذا ي من أدوية أو م اعيم أو أمصال أو مستلزمات طبية. 

اذا كانةةة المةةواد الم لةةوب شةةراؤها لعايةةات  المةةن االقتصةةادج او المةةن  -4

 السيبراني.

د تسةتوةظ تةوفير المةوا ذا كانة هنةال حالةة طار ةة أو ظةروف اسةتثنا يةا -5

 .الم لوب شراؤها لحاةة المملكة

 االشترال في أج من الع اءات التي ت رح دوليا. المحلي مناقصلل -ب 

ينشةةر امعةةثن عةةن المناقصةةة المحليةةة علةةى البوابةةة املكترونيةةة وفةةي أج  -1-أ -24المةةادة

 وسيلة إعثم يقررها المين العام.

املكترونيةةة وفةةي أج  عةةثن عةةن المناقصةةة الدوليةةة علةةى البوابةةةينشةةر ام -2

وسيلة اعثم مناسبة يقررها المين العام على ان يكون النشر باللعةة التةي 

 تتناسظ ما مكان النشر.

 

يجةةظ أن يتضةةمن امعةةثن المنصةةو  عليةة  فةةي الفقةةرة )أ( مةةن هةةذه المةةادة  -ب

 -معلومات وافية عن الع اء بما في ذلك ما يلي:

 رقم الع اء. -1

 وعنوانها واسم الجهة المستفيدة.اسم الجهة المشترية  -2

موخةةةوع الشةةةراء وأج مت لبةةةات ومعلومةةةات تةةةرى الجهةةةة المشةةةترية  -3

 خرورة نشرها.

طريقة الحصول على والا و الشراء أو والةا و التلهية  المسةبو والمكةان  -4

 الذج يمكن من  الحصول عليها. 

 .هااذا تم تحديد المن ل المن والا و الشراء أو والا و التلهي  المسبو -5

فئات المقاولين او المةوردين أو االستشةاريين المسةموح لهةم باالشةترال  -6

شةعال علةى الفئةة في المناقصة على ان تقتصةر الةدعوة فةي ع ةاءات ال



 على منها  . المستهدفة والفئة ال

 ئخر موعد لبيا والا و الشراء. -7

وأج مكان وطريقة تقديم العرو  وئخر موعد لتقةديمها وموعةد فتحهةا  -8

 مواعيد اخرى يستلزم النص عليها.

 .اذا تقرر وةود تلمين دخول ع اءالقيمة تلمين دخول  -9

 

حسظ مقتضةى تقديم العر  الفني والمالي طريقة تعد والا و الشراء متضمنة  -أ -25المادة

 وكافةةةة  وأسةةةس ومعةةةايير تقييمهمةةةا وطريقةةةة اختيةةةار العةةةر  الفةةةا زالحةةةال 

  -وافية عن العملية الشرا ية بما في ذلك ما يلي:المعلومات ال

 الهلية القانونية للدخول في الع اء. -1

المفةةةو  بةةةالتوقيا علةةةى عقةةةد  الشةةةراء نيابةةةة عةةةن الجهةةةات والوحةةةدات   -2

 الحكومية.

طبيعة الشراء والكميةغ ومدة التنفيذ ومكان  بما في ذلك المواصفات الفنية  -3

ت وق ةا العيةار والشةروط التعاقديةة للشةراء وأج مت لبات تتعلو بالضمانا

 وئلية تنفيذ عقد الشراء. 

المعةةايير وامةةةراءات المتعلقةةة بتقيةةيم مةةؤهثت المناقصةةين وأج معلومةةات  -4

 يجظ على المناقصين تقديمها مالبات مؤهثتهم .

المعةةايير التةةي ستسةةتخدمها الجهةةة المشةةترية فةةي اختيةةار المنةةاقص الفةةا ز  -5

مها على ان تكون المعايير قابلة للقيا  ومنهةا المت لبةات وطريقة استخدا

الفنيةةة والماليةةة وقيمةةة العةةر  ومةةدة التسةةليم وتكلفةةة التشةةعي  والصةةيانة 

 وامصثح وهامش الفضلية. 

 

 إذا كةةان مسةةموحا تقةةديم بةةدا   لمواصةةفات اللةةوازم أو االشةةعال فيمةةا بيةةان  -6

الشةةةروط التعاقديةةةة أو أج أو البنةةةود و الفنيةةةة واالستشةةةارية أو الخةةةدمات

مت لبةةات موخةةحة أخةةرى فةةي والةةا و الشةةراء وفةةي هةةذه الحةةال يةةتم وصةةه 

 ال ريقة التي ستقيم فيها البدا  .

الفنيةةة تقةةديم معلومةةات عةةن تجميةةا أج مةةن اللةةوازم أو الشةةعال والخةةدمات  -7

 فةةةةةي أةةةةةةزاء او مجموعةةةةةات ووصةةةةةه لهةةةةةذه الةةةةةةزاء واالستشةةةةةارية  

للمنةةاقص تقةةديم عةةرو  بخصوصةةها وتحديةةد او المجموعةةات التةةي يجةةوز 

 معايير التقييم الخاصة بها.

بيان اذا كان السعر المقدم في العر  يشم  الرسةوم والضةرا ظ والرسةوم  -8

  .الجمركية كافة



بيان إذا كانة السعار الابتة أو يمكن تعديلها وفي هةذه الحةال تحةدد الصةي   -9

 المتبعة في ذلك.

التي سيتم تقةديم العةرو  علةى أساسةهاغ والعملةة التةي العملة أو العمثت  -10

ستستخدم لمقارنة العرو  بالعمثت المختلفةغ وفو نشرة البنك المركزج 

 لسعار العمثت وبحسظ التاريخ المحدد في والا و الشراء.

 اللعة أو اللعات التي سيتم إعداد العرو  بها. -11

نةةات وشةةكلها وقيمتهةةا أج مت لبةةات أو شةةروط بخصةةو  طبيعةةة أج تلمي -12

 تقديمها وفقا لحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموةب .  ي لظ 

المت لبات المتعلقة ب را الفحص واالختبار والتجميا والتعريه والتسمية  -13

 والعنونة أو شهادات م ابقة المواصفات والرموز والمص لحات. 

ديمها والمةةدة الم لوبةةة طريقةةة تقةةديم العةةرو  ومكانهةةا وئخةةر موعةةد لتقةة -14

لسةةريانها ووقةةة فتحهةةا ومكانةة  وفقةةاً للتعليمةةات الصةةادرة بمقتضةةى هةةذا 

 النظةةةام مةةةا امشةةةارة إلةةةى أنةةة  يجةةةوز للمناقصةةةين حضةةةور فةةةت  العةةةرو  

 أو إرسال ممثلين عنهم لهذه العاية. 

بيان إذا كانة الجهةة المشةترية ستسةم  للمناقصةين بزيةارات ميدانيةة لج  -15

 او عقد اةتماعات معهم وتحديد ذلك بموةظ ةدول زمني.  موقا تحدده

 . بيان حو المناقص في طلظ االيضاح او تقديم االسئلة واالستفسارات -16

نمةةةاذج إقةةةرار تفيةةةد بحظةةةر الممارسةةةات او التصةةةرفات التةةةي تن ةةةوج علةةةى  -17

 االحتيال والفساد وامكراه. 

علةى أج قةرار الشةكوى  اوامشارة إلى حو المناقص في تقديم االعتةرا   -18

أو إةراء اتخذت  الجهة المشترية أو لجنة الشراء يتعلو باةراءات الشراء 

 وفو أحكام النظام والتعليمات الصادرة بموةب .

 

 

رف  كةة  العةةرو  أو الجهةةة المشةةترية بةةلجنةةة الشةةراء امشةةارة الةةى حةةو  -19

 وفقا لحكام هذا النظام.  المقدمة إليها أو إلعاء إةراءات المناقصة
أج مت لبات او التزامات أخرى تحددها الجهة المشترية تتفو وأحكةام هةذا  -20

 النظام و التعليمات الصادرة بموةب .
ي ةةرح المةةين العةةام أو المةةدير العةةام أو ر ةةيس لجنةةة الشةةراء حسةةظ مقتضةةى  -ب

 رقةةةةم  لملحةةةةولالحةةةةال الع ةةةةاء ويةةةةتم تحديةةةةد المةةةةن والةةةةا و الشةةةةراء وفقةةةةا  
لألمةةين العةةام أو المةةدير العةةام توزيةةا والةةا و غ ويجةةوز  هةةذا النظةةام ( مةةن4)

سةةاليظ الشةةراء للةةوازم واالشةةعال ووالةةا و شةةراء ج مةةن أالشةةراء المتعلقةةة بةةل
الحةاالت التةي  أج من فيو  على أج ةهة الخدمات الفنية واالستشارية مجانا



 يراها مناسبة.
 

عةةن والةةا و الشةةراء  ايضةةاحايجةةوز للمنةةاقص أن ي لةةظ مةةن الجهةةة المشةةترية  -أ -26المةةادة 

وعلى الجهة المشترية أن ترد فةي الوقةة المحةدد فةي والةا و الشةراءغ وعلةى 

الجهة المشترية تعميم الرد على طلةظ االيضةاح  فةي أقةرب وقةة ممكةن علةى 

 مقدمي الع اءات الذين قدمة إليهم والا و الشراء ةميعهمغ دون الكشه عن

 .يضاحهوية طالظ اال

صةةدار ملحةةو لتعةةدي  والةةا و الشةةراء سةةواء مةةن تلقةةاء إللجهةةة المشةةترية  -1-ب

 يقدم  أحد المناقصين. إيضاح نفسها أو بناء على طلظ 

يبل  المناقصون الذين زودتهم الجهة المشترية بوالا و الشةراء بةالملحو  -2 

 ويكون ملزما لهم.

يجظ نشر امعثن بخصو  إصدار التعدي  بوسا   امعثن نفسها التي تم  -ج 

امعةةةثن عةةةن الع ةةةاء بوسةةةاطتها او بةةةلج وسةةةيلة تراهةةةا الجهةةةة المشةةةترية 

تمديد المدة الزمنية المحددة لتقديم العةرو  إذا ت لةظ المةر  ولهامناسبةغ 

 ذلك على أن يتم تبلي  المناقصين بهذا التمديد .

للجهة المشترية عقد اةتماع للمناقصينغ وإعداد محضةر لثةتمةاع يتضةمن  -د 

والةا و الشةراء  اليضةاحما تم تعديل  في والةا و الشةراءغ وأج طلبةات قةدمة 

 في هذا االةتماعغ وردودها على هذه ال لباتغ دون الكشه عن مصدرها.

لشراء بصورة على الجهة المشترية تزويد المناقصين الذين تسلموا والا و ا -هـ 

 عن هذا المحضر لخذه بعين االعتبار عند إعداد عروخهم. 

 

( يومةةاً للع ةةاءات 21يكةةون الحةةد الدنةةى للمواعيةةد النها يةةة لتقةةديم العةةرو  ) -27المةةادة

( يومةةاً للع ةةاءات الدوليةةة ويجةةوز اختصةةار هةةاتين المةةدتين اذا 30المحليةةة و)

 ية ذلةك علةى أن يراعةى مةن  اقتضة الضرورة او ت لبة طبيعةة العمليةة الشةرا

 المناقصين الوقة الكافي.

 

يلتزم المناقص بابقاء العةر  الةذج قدمة  سةارج المفعةول وال يجةوز الرةةوع  -أ -28المادة

واذا لم تكن المدة محددة  عن  لمدة ال تق  عن المدة المحددة في والا و الشراء

 .( يوماً من تاريخ إيداع العرو 90فتعتبر )

فةةةي حةةةال تعةةةذر اتمةةةام عمليةةةة التقيةةةيم وامحالةةةة النها يةةةة خةةةثل مةةةدة سةةةريان  -ب 

العرو غ تقوم الجهة المشترية قب  انتهاء المدة المحددة في الفقةرة )أ( مةن 



هذه المادة بعشةرة أيةام عمة  علةى القة  بمخاطبةة المناقصةين ةمةيعهم خ يةاً 

يوافةو علةى  ل لظ تمديد صثحية عروخهمغ كمةا يجةظ علةى المنةاقص الةذج

تمديةةةد فتةةةرة سةةةريان عرخةةة  ان يقةةةوم كةةةذلك بتمديةةةد تةةةلمين دخةةةول الع ةةةاء 

يعاد ل  يستثنى من المنافسة و والمناقص الذج يرف  تمديد فترة الصثحية 

 .تلمين دخول الع اء

 

باستثناء المناقصة العامة يجوز للجهة المشترية ان ال تشترط على المناقصين  -أ -29المادة

 دخول للعمليات الشرا ية. اتتقديم تلمين

فةةي والةةا و الشةةراء  علةةى الجهةةة المشةةترية تحديةةد مبلةة  تةةلمين دخةةول الع ةةاء-ب

 %( مةةةةن قيمةةةةة عةةةةر  المنةةةةاقص 3%( الةةةةى )1بنسةةةةبة تتةةةةراوح بةةةةين )

 امةماليةغ أو الكلفة التقديرية للع اء ووفو ما يرد في والا و الشراء.

اللةوازم والخةدمات االستشةارية للجهة المشترية او للجنةة الشةراء فةي شةراء  -ج

تلمين الةدخول اذا تبةين ان هنةال خ ةل  الموافقة على استكمال وتصحي  قيمة

 %( من قيمة التلمين.5في حسابها بما ال يزيد على )

علةةى لجنةةة الشةةراء مصةةادرة تةةلمين دخةةول الع ةةاء كليةةا أو ةز يةةا فةةي أج مةةن  -د

 -الحاالت التالية:

قدم  أو عدل  بعةد انتهةاء المةدة الزمنيةة اذا سحظ المناقص العر  الذج  -1

 لتقديم  أو اذا لم يلتزم ب  أو بجزء من .

 اذا رف  المناقص الفا ز قبول تصحي  خ ل حسابي ظهر في العر .  -2

 اذا قةةةةدم المنةةةةاقص معلومةةةةات غيةةةةر صةةةةحيحة أو غةةةةش فةةةةي المعلومةةةةات  -3

 أو الوالا و التي قدمها لعايات المشاركة في الع اء.

 

يقدم العر  موقعا حسظ الصول ويةودع فةي صةندوا الع ةاءات فةي ظةرف  -أ - 30المادة 

معلو على العنوان المحدد في والا و الشراء ويجوز تقديم  بالبريد المسج  

او من خثل ممث  عن المنةاقص او بةلج وسةيلة إلكترونيةة اذا نصةة والةا و 

 الشراء على ذلك.

حصةةلوا علةةى نسةةخة مةةن ال يجةةوز قبةةول العةةرو  إال مةةن المناقصةةين الةةذين  -ب

 والا و الشراء من الجهة المشترية.

يدون في سج  اةراءات الشراء تاريخ وصول العر  ووقت  بدقة علةى أن  -ج



 ترف  العرو  الواردة بعد انتهاء المدة الزمنية لتقديمها.

ان يرفةو مةا عرخة  ال يجوز للمناقص أن يقدم أكثر من عةر  واحةد ولة    -د

 إذا سمحة والا و الشراء بذلك.بع  البدا   االختيارية 

  يجةةوز للمنةةاقص تقةةديم عرخةة  لمةةادة أو أكثةةر مةةن المةةواد الم لوبةةة اال اذا  -هةةـ

 نصة والا و الشراء على خثف ذلك.

للجنةة الشةةراء أن تحيةة  مةةادة أو أكثةةر مةن المةةواد المعروخةةة أو ةةةزءا منهةةا  -و

 الشراء على ذلك . شري ة ان تنص والا و

للمناقص تعدي  عرخ  أو سحب  شري ة تسليم الجهة المشترية طلبةا بةذلك   -ز

 قب  انتهاء المدة الزمنية لتقديم العرو . 
 

عنةد الجهةة المشةترية  يداع العرو  في الصندوا المعد لهةذا العةر إيجظ   -أ -31المادة 

 الصندوا وإغثق .م إةراءات فت  يتنظتنص على وفو التعليمات التي 

يتم فت  العرو  من لجنة الشراء في الموعد والمكان المحددين في والا و  -ب

الشراءغ ويجوز حضور مقدمي العرو  أو ممثلةيهم ويعلةن اسةم المنةاقص 

والسةةعر امةمةةالي لكةة  عةةر  مةةا أج تخفيضةةات أو بةةدا   ويةةنظم محضةةر 

معلومةةات  يتضةةمن أسةةماء المناقصةةين وقيمةةة تةةلمين الةةدخول ونوعةة  وأج

 خافتها.إاخرى يرى ر يس لجنة الشراء خرورة 

امةةراءان في حال اشترطة والا و الشراء تقديم عرخين فنةي ومةالي يتبةا  -ج

  -بالترتيظ: التاليان

 أسماء المناقصين ونتا د التقييم. وإعثنفت  العر  الفني أوال  -1

تقييم الفنةي فت  العر  المالي للمناقصين الذين تم تلهيلهم وفقا لنتا د ال -2

 عادة العرو  المالية الخرى الى اصحابها معلقة.إو

ال يجوز اتخاذ أج قرار في ةلسة فت  العرو  بشلن اسةتبعاد أج عةر  أو  -د

 رفض .
 

 

ال يجوز لج مناقص أن يجةرج أج اتصةاالت مةا الجهةة المشةترية أو يحةاول   -أ -32المادة 

 العرو  تحة طا لة استبعاد عرخ .بلج طريقة التلالير عليها أالناء تقييم 

ال يةةتم امفصةةاح للمناقصةةين أو لج شةةخص ئخةةر عةةن المعلومةةات المتعلقةةة  -ب

بةةةالفحص والتوخةةةي  والتقيةةةيم ومقارنةةةة العةةةرو  والتوصةةةيات المتعلقةةةة 

 بامحالة قب  امعثن عن إحالة الع اء. 

 

  على لجنة الشراء أن ترف  أج عةر  إذا اتضة  لهةا أن المنةاقص مةار -ج



مةن ( 3سلوكا او تصرفا من التصرفات المنصو  عليها في الملحةو رقةم )

هةةذا النظةةام وعليهةةا إبةةثغ المنةةاقص المعنةةي بقرارهةةا وأن تتخةةذ امةةةراءات 

 الثزمة بحق  وأن تبل  الجهات ذات الصلة بذلك.

  

يجظ تصحي  أج خ ل حسابي بقرار من لجنةة الشةراء وإعةثم المنةاقص بةذلك  -أ -33المادة

 -على أن تجرى التصحيحات الحسابية على النحو التالي :

في حال وةود تعار  بين سعر الوحدة والمبل  امةمةاليغ يجةظ اعتمةاد  -1

سعر الوحدة وتصحي  المجموع والسعر امةمالي وفقا لةذلكغ مةا لةم يكةن 

 هنال ما يثبة بشك  واخ  أن العثمة العشرية في غير موخعها .

في حال وةود خ ل في مجمةوع المبةال  فةي ةةدول الكميةات نتيجةة عمليةة  -2

 امخةةافة وال ةةرح للمجةةاميا الفرعيةةة فيجةةظ اعتمةةاد المجةةاميا الفرعيةةة 

 و تصحي  السعر امةمالي وفقا لذلك . 

في حال وةود تعار  بين سعر الوحدة رقما وكتابةغ يعتمد سةعر الوحةدة  -3

 راء قرينة العتماد السعر رقما . المثبة كتابة اال اذا وةدت لجنة الش

إذا لم يقب  أج من المناقصين بعد التحلي  والتقييم تصحي  الخ اء فيجظ  -4

 استبعاد عرخ  ومصادرة تلمين الدخول بقرار من لجنة الشراء.

إذا تبين ان المناقص لم يقم بتسعير بند او اكثر من البنود فيتم اعتبار تلك  -5

بنةةود الع ةةاء الخةةرى وعلةةى المنةةاقص  البنةود غيةةر المسةةعرة محملةةة علةةى

تنفيةةذها فيمةةا اذا أحيةة  عليةة  الع ةةاء وذلةةك بةةدون مقابةة  سةةواء أرفةةو تلةةك 

 البنود او لم يرفقها في عرخ .

مةةا ورد فةةي الفقةةرة )أ( مةةن هةةذه المةةادة تعتمةةد اسةةس تةةدقيو م علةةى الةةرغم -ب 

بمةةا فةةي ذلةةك عقةةد المقاولةةة  ع ةةاءات االشةةعال الةةواردة فةةي والةةا و الشةةراء

 الموحد للمشاريا امنشا ية أو أج عقد للشراء تم التوقيا علي  أصوليا.

 

للجنة الشراء لعايات فحص العرو  وتقييمها ومقارنتها إرسال طلةظ خ ةي  -أ - 34المادة 

إلى أج من المناقصين لتوخةي  العةر  وأن يشةم  التوخةي  تقةديم تحلية  

 سعر الوحدة فيها.

 يجظ ان يكون طلظ التوخةي  والةرد علية  خ يةينغ وان ال يةؤدج أو يةوحي  -ب

أو يسةةم  ذلةةك بةةلج تعييةةر فةةي قيمةةة العةةرو  المقدمةةة أو طبيعتهةةا وان ال 

يةةؤدج الةةى إةحةةاف أو خةةرر فةةي حقةةوا المناقصةةين إال فةةي إطةةار تصةةحي  

 الخ اء الحسابية المكتشفة من قب  لجنة الشراء أالناء تقييم العرو .

لجنة الشراء استبعاد العةر  باعتبةاره غيةر واخة  أو غيةر قابة  للمقارنةة ل -ج



ما العرو  الخرى في حةال امتنةاع المنةاقص عةن توخةي  العةر  خةثل 

 المدة التي حددتها لجنة الشراء. 

  

تقةةوم لجنةةة الشةةراء بتقيةةيم العةةرو  وتحليلهةةا وفقةةا لمةةا هةةو محةةدد فةةي والةةا و  -أ -35المةةادة

رارات بشلنها و للجنةة الشةراء الحةو فةي تشةكي  لجنةة فنيةة الشراء واتخاذ الق

 لتقييم العرو  من ذوج الخبرة واالختصا .

  -تستبعد لجنة الشراء العرو  في أج من الحاالت التالية: -ب

 اذا لم يكن العر  مكتمث أو موقعا حسظ الصول. -1

بما ال يق  عةن القيمةة المنصةو   اذا لم يكن معززا بتلمين دخول الع اء -2

 عليها في والا و الشراء ووفو الصيعة التي توافو عليها لجنة الشراء. 

ال تقب  العةرو  او أج تعةديثت عليهةا تةرد بعةد التةاريخ والموعةد المحةددين  -ج

 ك خر موعد لتقديم العرو .

 -ا:يتم تقييم العرو  وفقا للمعايير الواردة في والا و الشراء بما فيه -د 

قيمة العر غ ما مراعاة أج هامش لتفضي  السعر يتم امفصاح عن  في  -1

 والا و الشراء.

 أن تكون معايير التقييم غير السعرج موخوعية وقابلة للقيا  الكمي.  -2

عندما يكون اختيار قيمة العر  على اسةا  معةايير غيةر قابلةة للقيةا   -3

ةميعهةةا فةةي  مةةن الناحيةةة السةةعريةغ يجةةظ بيةةان الةةوزن النسةةبي للمعةةايير

 والا و الشراء.
 

 تتم امحالة المبد ية للع اء على المناقص الفا ز.  -أ -36المادة

يعلن المدير العام أو المين العام أو ر يس لجنة الشراء عن امحالة المبد يةة  -ب

وال تزيةد علةى أيام عم  بال ريقة التي يراها مناسبة لمدة ال تق  عن )خمسة 

حالةةة المبد يةةة خةةثل تلةةك المةةدة يعتةةر  أج منةةاقص علةةى امسةةبعة( وإذا لةةم 

 . اصب  قرارا بامحالة النها ية بعد المصادقة عليهتف

سةباب على الرغم مما ورد في الفقةرة )ب( مةن هةذه المةادة للجنةة الشةراء ول -ج

عدم امعةثن عةن امحالةة المبد يةة شةري ة إدراج أسةباب ذلةك فةي أج  ةمبرر

 -:من الحاالت التالية

 تقديم عر  واحد في المناقصة العامة. -1

 التلزيم )الشراء المباشر(. -2

ذا كانة هنال حالة طار ة شةري ة إذا اقتضة الظروف المستعجلة ذلك أو إ -3

 تقديم تقرير مفص  من الجهة المستفيدة بذلك.



يلتزم المناقص المحال علي  الع اء بدفا الرسوم المقررة وتقديم تلمين حسةن  -د

التنفيذ اذا نصة والا و الشراء على وةوب تقديمة  وتوقيةا العقةد خةثل المةدة 

المحددة في والا و الشراء أو في اشعار امحالة النها ية غ فاذا لم يقم المناقص 

توقيا العقد  المحال علي  بدفا الرسوم المقررة أو تقديم تلمين حسن التنفيذ أو

مصةادرة تةلمين  أوالةذج تةراه مناسةبا  فيحال المر للجنة الشراء التخاذ القةرار

 الدخول كليا أو ةز يا .

 

إذا رفضةةةة العةةةرو  ةميعهةةةا أو ألعيةةةة إةةةةراءات الشةةةراء أو إذا لةةةم تقةةةدم أج  -37المةةةادة 

  -عرو  فيتعين على الجهة المشترية ما يلي:

 مراةعةةةة السةةةباب التةةةي تبةةةرر رفةةة  ةميةةةا العةةةرو غ أو إلعةةةاء امةةةةراء  -أ

العةةرو غ وإةةةراء التعةةديثت المناسةةبة لوالةةا و الشةةراء قبةة  أو عةةدم ورود 

 طرح ع اءات ةديدة وفقا لحكام هذا النظام.

 اختيار أسلوب شراء مناسظ وفقا لهذا النظام. -ب

 
 

الشةروط والمواصةفات الةواردة فةي والةا و بللجنة الشراء إعادة طرح الع اء  -أ -38المادة  

 -االت التالية :في أج من الح نفسها الع اء الصلي

 النةةةاء الدراسةةةة أن عةةةدد العةةةرو  المقدمةةةة مةةةن المناقصةةةين أإذا تبةةةين  -1

 غير مناسظ.

إذا كانة السعار في العرو  المقدمة غير معقولة أو أن قيمةة العةر   -2

 تزيد على المخصصات المرصودة أو الكلفة التقديرية .

تنةاق  فيهةا اذا كانة العرو  مشروطة أو غير مكتملةة أو تبةين وةةود -3

 مما يخ  بعدالة المنافسة بين المناقصين.

ورود نةةص فةةي والةةا و الشةةراء يتعةةار  مةةا أحكةةام النظةةام والتعليمةةات  -4

 الصادرة بمقتضاه.

عةةدم تقيةةد ةميةةا المناقصةةين المشةةاركين فةةي الع ةةاء بشةةروط ووالةةا و  -5

 الشراء.

 -إذا قررت لجنة الشراء إعادة طرح الع اء فيجظ ما يلي : -ب

 إبثغ ةميا المناقصين المشاركين في الع اء بقرار لجنة الشراء.  -1



التي تةم امعةثن عةن  نفسها وسا   امعثنبامعثن عن إعادة ال رح  -2

 الع اء الصلي  فيها.

يحةةو للمنةةاقص الةةذج سةةبو وأن اشةةترى والةةا و الشةةراء الصةةلية الحصةةول  -ج

 عليها دون مقاب  عند إعادة طرح الع اء.
 

يجةةوز اسةةتدراج العةةرو  مباشةةرة بلسةةلوب المناقصةةة المحةةدودة فةةي أج مةةن  -39المةةادة

 -الحاالت التالية:

ى إذا كانةةة الشةةعال أو اللةةوازم أو الخةةدمات الم لوبةةة غيةةر متةةوافرة إال لةةد  -أ

 عدد محدد من المناقصين المعروفين للجهة المشترية.

اسةةة عةةدد كبيةةر مةةن اذا كةةان الوقةةة والتكلفةةة اللةةذان سةةيتم تحملهمةةا فةةي در -ب

 العرو  ال يتناسظ ما قيمة الشراء.

 في أج من الحاالت ال ار ة او المستعجلة   .  -ج

 اذا تم طرح المناقصة ولم تقدم لها عرو  مناسبة.  -د 

 الف دينار.ئ ة( عشر10000اذا كانة قيمة اللوازم ال تزيد على )  -هـ

 

في حال الشراء من خثل مناقصة محةدودة يةتم توةية  دعةوات خاصةة الةى الثالةة  -40المادة

 مناقصةةةين علةةةى االقةةة  للحصةةةول علةةةى والةةةا و الشةةةراء وتقةةةديم عروخةةةهم علةةةى 

 خوء ذلك .

  

يجةةوز إةةةراء الشةةراء بلسةةلوب المناقصةةة علةةى مةةرحلتين فةةي أج مةةن الحةةالتين  -41المةةادة 

 -التاليتين:

أنةة  مةةن غيةةر الممكةةن إعةةداد مواصةةفات فنيةةة  إذا وةةةدت الجهةةة المشةةترية  -أ 

دقيقة ومفصلة للوازم والشعال أو تحديد احتياةاتها بسبظ ال ابا المعقد 

 للبنود الم لوب شراؤها.

إذا كانةةة الجهةةة المشةةترية تسةةعى إلةةى الةةدخول فةةي عقةةد لعةةر  إةةةراء  -ب 

ج البحوث أو التجارب أو الدراسات أو الت وير ما لم ينص العقد على إنتا

 اللوازم بكميات تجارية أو السترداد تكاليه البحوث والت وير.

 

يجوز أن تسبو تقةديم المناقصةة علةى مةرحلتين إةةراءات التلهية  المسةبو وفقةاً  -42المادة 

ت بةةو إةةةراءات المناقصةةة العامةةة علةةى إةةةراءات وعلةةى أن لحكةةام هةةذا النظةةام 

 -تنفيذ هذا السلوب:ويجظ مراعاة اآلتي عند  المناقصة على مرحلتين



 -المرحلة الولى : -أ 

يجةةظ اشةةترال مةةا ال يقةة  عةةن مناقصةةين االنةةينغ ويجةةظ أن تتضةةمن والةةا و  -1

  -الشراء مت لبات الجهة المستفيدة ومنها :

 العاية من المشروع.  -أ

 الداء المتوقا. -ب

 الخ وط العريضة للمت لبات الفنية. -ج

 شراؤها. مواصفات الشعال واللوازم الم لوب  -د

 المؤهثت الم لوبة لتنفيذ العقد. -هـ                      

ال لظ من المناقصةين تقةديم العةرو  الفنيةة بةدون أسةعار وكةذلك تقةديم  -2 

مثحظةةاتهم علةةى شةةروط الع ةةاء المقترحةةة ومت لباتةة غ وللجنةةة الشةةراء 

 تعدي  الكلفة التقديرية إذا لزم المر.

المرحلة الولى الدخول في مفاوخات ما أج من يجوز للجنة الشراء في   -3

المناقصين أو معهم ةميعا لفهم المقترحات أو تحديد التعييرات الم لوبةة 

 لجعلها مقبولةغ واست ثع رغبة المناقصين مةراء مث  هذه التعييرات.

  -:على لجنة الشراء اتباع امةراءين التاليين في نهاية المرحلة الولى -4 

رو  التةةي ال تلبةةي وال يمكةةن تعييرهةةا لتلبيةةة المت لبةةات رفةة  العةة -أ

 الساسية أو الحد الدنى الم لوب لألداء أو فترة التنفيذ الم لوبة.

تعةدي  المواصةفات الفنيةةة ومعةايير التقيةيم وشةةروط الع ةاء لتحقيةةو  -ب

أقصى قدر من المنافسةة وتوخةي  منهجيةة التقيةيم المناسةبة لألخةذ 

 ت التي وخعها مقدمو العرو .باالعتبار مختله الخيارا
 

 المرحلة الثانية : -ب 

تقرر لجنة الشراء دعوة ةميةا المناقصةين الةذين لةم تةرف  عروخةهم  -1

الفنية في المرحلة الولةى لتقةديم عروخةهم الماليةة اسةتنادا الةى والةا و 

الشراء المعدلةغ ووفقا للشروط التي وخعتها الجهة المشةترية فةي تلةك 

 تقديم تلمين دخول الع اء.الوالا و ما وةوب 

يجظ أن يبقى عرخان على الق  ممن لةم يشةملهم الةرف غ ويجةوز اذا  -2

تقةةدم منةةاقص واحةةد مةةن بةةين أولئةةك الةةذين اةتةةازوا المرحلةةة الولةةى أن 

 تستمر اةراءات الشراء.

  

صحاب الصثحيات المنصةو  علةيهم فةي المةادة أج من للجنة الشراء أو ل  -أ - 43المادة 

النظام الشراء بلسةلوب طلةظ تقةديم عةرو  أسةعار اذا كانةة هذا ( من 59)

 .طبيعة المشتريات ذات قيمة صعيرة وكميات متوافرة 



 من مناقصين االنين على الق . كتابيايتم طلظ عر  السعار  -ب

يجظ أن يتضمن طلظ عر  السعار احتياةةات الجهةة المشةترية مةن حية   -ج

يم وموعةةده وأج مت لبةةةات أخةةرى ويجةةةظ الجةةودة والكميةةة وشةةةروط التسةةل

 إع اء الوقة الكافي للمناقصين معداد وتقديم عرو  أسعارهم.

تكلةةه الجهةةة المشةةترية المنةةاقص الةةذج تقةةدم بلقةة  السةةعار وطةةابو عرخةة    -د

 التوريد أو التنفيذ حسظ مقتضى الحال. الشراء ومت لبات 

رار مةةن لجنةةة الشةةراء فةةي أج مةةن يجةةوز الشةةراء مةةن مصةةدر واحةةد )التلةةزيم( بقةة -44المةةادة

  -الحاالت التالية :

إذا كان موخوع الشراء ال يمكن الحصول علي  إال من مصدر واحد وال يوةد   -أ

 أج بدي  مناسظ. 

إذا طرح الع اء للمةرة الثانيةة أو تةم اسةتدراج عةرو  ولةم يكةن بالمسةت اع  -ب

الحصول من خثل أج منها على عرو  مناسبة أو لم تكةن السةعار معقولةة 

 أو عند عدم الحصول على كام  الكمية من اللوازم الم لوب شراؤها. 

د امذاعيةة إذا كان الشراء يتعلو بةالحقوا والعمةال الفنيةة والدبيةة والبةرام -ج

والتلفزيونيةةةةةغ وبيعهةةةةا وتلةيرهةةةةا واسةةةةتئجارها غ والتعاقةةةةد علةةةةى إعةةةةدادها 

وإنتاةها مهما كانة قيمتهاغ أو لسباب تتص  بحماية حقوا حصرية في بيا 

البنود التي سةيتم شةراؤها بمةا فيهةا بةراءات االختةراع وحقةوا ال بةا أو فةي 

   مقبول.حال عدم المنافسة لسباب فنيةغ أوعدم وةود أج بدي

إذا كان هنال حالة طار ة او مستعجلة ال تسم  بالقيام باةراءات طرح ع اء   -د

 أو استدراج عرو . 

إذا كان الهدف من شراء اللوازم والخدمات لتوريد ق ا غيار أو بدا   للوازم  -هـ

سةةةابقة أو توسةةةيا اللةةةوازم أو الخةةةدمات أو المعةةةدات القا مةةةة بمةةةا فيهةةةا نظةةةم 

 يرتةةظ كلفةةاً زا ةةدة  مجةةة أو اذا كةةان تعييةةر المتعهةةد الصةةليالمعلومةةات والبر

 سيلزم الجهة المستفيدة بشةراء معةدات أو خةدمات ال تتوافةو مةا المعةدات  أو

 الموةودة.الخدمات  وأ

اذا كان الهةدف مةن شةراء اللةوازم والخةدمات تةوفير أنظمةة الكترونيةة خاصةة  -و

 عمالها. رقابة لمن او حماية او أبعم  الجهة المستفيدة لتحقيو 

شراء لوازم أو خةدمات منتجةة أو م ةورة للبحة  العلمةي وتنفيةذاً لعقةد خةا   -ز

مةراء بحوث أو تجارب أو دراسة أو ت وير مصادرغ شةري ة أن ال يتضةمن 



 عقد الشراء إنتاج كميات تجارية.

إذا لم تكن العمال امخافية مدرةة في عقد الشراء الصليغ ومن الضرورج  -ح

ال العمال الصلية أن تمن  الجهة المشةترية عقةودا إخةافية لمنفةذ عقةد مكم

الشراء الصليغ شري ة أن يكون من غير الممكن عمليا الفص  بين العمال 

 امخافية والصلية من الناحية الفنية واالقتصادية.

 إذا كانة السعار محددة من السل ات المختصة. -ط

 قيات دولية توةظ الشراء من مصدر واحد.عند وةود نص قانوني أو اتفا -ج

إذا كان العر  مةن  الشةراء توحيةد الصةنه أو التقلية  مةن التنويةا للتةوفير   -ل

 على الجهة المستفيدة.

  .صدارات المسكوكات التذكاريةإ   -ل

 من المعلومات.أمن السيبراني وشراء أنظمة ال    -م

اءة وةةودة عاليةةة أو بسةةبظ فةي حةةال اشةتراط تةةوافر خبةةرات محةددة ذات كفةة   -ن

 عدم توافر االختصا .

إذا كان أج من انواع الخدمات الم لوبة اسةتكماال لخةدمات سةابقة او تمديةدا  - 

 تحقو فيها مصلحة الجهة المستفيدة.تلها شري ة ان 
 

للجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية التنفيذ المباشر لألشعال والخدمات أو تقديم  -45المادة

 -التالية:أو انتاج اللوازم في أج من الحاالت 

 إذا كان من غير الممكن عمليا توخي  كمية البنود الم لوب تنفيذها.   -أ

نا يةة  إذا كان التنفيذ سيتم إةراؤه بكميات صعيرة أو في مواقةا متباعةدة أو -ب

و مةةن غيةةةر المتوقةةةا أن يتنةةةافس المقةةةاولون فةةةي هةةةذا الشةةةراء ويعرخةةةون 

 شروطا غير مقبولة.

إذا كانةةة الجهةةة  الحكوميةةة أو الوحةةدة الحكوميةةة أقةةدر مةةن المقةةاولين علةةى  -ج

 تحم  المخاطر التي يمكن أن تحدث.

 إذا كانة الحاةة عاةلة وتت لظ التنفيذ المباشر.  -د

الكةةةوادر المؤهلةةة واآلليةةةات والمعةةةدات الثزمةةةة للتنفيةةةذ اذا تةةةوافرت لةةةديها  -هةةـ

 المباشر.
 

 

سةلوب لوالخةدمات الفنيةة ب وغيةر االستشةارية يتم شراء الخةدمات االستشةارية -أ -46المادة



 وفقا لمعايير االختيار المعلنة في والا و الشراء. المناقصة العامة 

 

وفةي حةاالت مبةررة يجةوز  على الرغم مما ورد في الفقةرة )أ( مةن هةذه المةادة-ب

 -الشراء بلحد الساليظ التالية:

 

 المناقصة المحدودة )االستدراج(. -1

 الشراء من مصدر واحد )التلزيم(. -2

 مسابقة تصميم.  -3

 

مةةا مراعةةاة مةةا ورد فةةي الفقةةرة )ب( مةةن هةةذه المةةادة  يةةتم شةةراء الخةةدمات  -ج

والفنية والمقدمة من االستشاريين االفراد فةي وغير االستشارية االستشارية 

  -أج من الحالتين التاليتين:

 إذا كانة الخدمة الم لوب تقديمها ال تت لظ اكثر من استشارج واحد.  -1

ذات عنصةةةر فنةةةي وخبةةةرات فريةةةدة إذا كانةةةة الخدمةةةة الم لةةةوب تقةةةديمها  -2

 ال تت لظ دعما مهنيا إخافيا.ومتخصصة و

 

للحصةةول علةةى عةةرو  أو رسةةا   التعبيةةر عةةن االهتمةةام يةةتم نشةةر إعةةثن فةةي  -أ -47المةةادة

فةةي أج مةةن وسةةا   امعةةثم  وأعلةةى البوابةةة املكترونيةةة  وأالصةحه اليوميةةة 

 ها الجهة المشترية مناسبة.االتي تر

بعد ورود عرو  رسا   التعبير عن االهتمةام تضةا الجهةة المشةترية قا مةة  -ب

 مختصرة ال تق  عن الثالة .

تدعو الجهة المشترية أصحاب رسا   التعبير عن االهتمام الةواردة أسةماؤهم  -ج

  -:في القا مة المختصرة للتقدم بعروخهم على أن تتضمن هذه الدعوة ما يلي

 اسم الجهة المشترية وعنوانها. -1

 طبيعة الخدمات الم لوبة وموقعها وزمانها . -2

 الشروط المرةعية والمهام الم لوبة . -3

التعليمات والنماذج الخاصة باعداد العرو  وتسةليمها والمكةان والموعةد -4

 النها ي لتقديمها.

 المعايير المعتمدة في التقييم الفني والمالي. -5



صةةيعة العقةةد المقتةةرح والشةةروط التعاقديةةة والوقةةة المتوقةةا للبةةدء بتقةةديم  -6

 الخدمات. 

 أسلوب االختيار.  -7

 لمشترية إيرادها.أج أمور أخرى ترى الجهة ا -8
 

 

يمكن استخدام طريقة المسابقة في أج مةن المجةاالت العلميةة أو الهندسةية  -1-أ - 48المادة 

 من الخبراء المستقلين. المختص التي تختارها لجنة يعينها الوزير 

 تقدم المسابقة بجوا ز أو بدون ةوا زغ شري ة امعثن عنها. -2

لإلةةةراءات المنصةةو  عليهةةا فةةي والةةا و تجةةرج مسةةابقات التصةةميم وفقةةا  -ب

الشةةراءغ شةةري ة أن تتضةةمن المبةةادء وامةةةراءات الساسةةية التةةي تحكةةم 

المسةةابقةغ بمةةا فةةي ذلةةك المعةةايير التةةي سةةيتم اسةةتخدامها لتقيةةيم العةةرو  

 وترتيبها.

 إذا كةةةةان موخةةةةوع المسةةةةابقة هةةةةو وخةةةةا دراسةةةةات أو خ ةةةة  لمشةةةةروع  -ج

 -ا يلي:محددغ فيجظ أن تحدد والا و الشراء م

 الجوا ز أو المكاف ت أو االمتيازات الممنوحة للفا زين. -1

 مةةةةن الةةةةذج سةةةةتؤول إليةةةة  ملكيةةةةة الدراسةةةةات أو المخ  ةةةةات الفةةةةا زة  -2

 وغير الفا زة.

تمةةن  الجةةوا ز والمكافةة ت واالمتيةةازات علةةى أسةةا  تقريةةر لجنةةة الخبةةراء   -د

 المستقلين ويجوز لهةا أن توصةي بعةدم اسةتحقاا أج شةخص لهةذه الجةوا ز 

أو المكافةة ت أو االمتيةةازات غ كليةةا أو ةز يةةا غ إذا رأت أن الخ ةة  المقدمةةة ال 

 تص  إلى المستوى الفني الم لوب.

شراء على بند يسم  بجوا ز للتصميمات التةي لةم يجوز أن تشتم  والا و ال - هـ 

يفةةز بهةةا المتقةةدمون والةةذين امتثلةةوا للجةةدول الزمنةةي المحةةدد وعرخةةوا 

 المستوى الفني المقبول.

يحةةو للجنةةة الخبةةراء المسةةتقلين اسةةتدعاء مستشةةارين لمناقشةةة مشةةاريعهم   -و 

 وعروخهم والتوصية بالتعديثت الخاصة بها.

الخبراء المستقلين تقريرا عن نتةا د أعمالهةا وتصةب  توصةياتها تعد لجنة    -ز  

 نافذة بعد تصديقها من الوزير المختص.

للتقريةةر المشةةار إليةة  فةةي الفقةةرة )ز( مةةن هةةذه عمةة  إعةةثن مةةوةز  يجةةوز    -ح 



 بلج وسيلة اعثم تراها الجهة المشترية مناسبة.  المادة
 

إطةارج ال تزيةد مدتة  علةى خمةس سةنوات بموةةظ  اتفةاا إبةرامللجهة المشترية  -49المادة 

 -التاليين: أحد العقدين 

معلو بحي  يقتصر على المتعهدين الذين تم التعاقد معهم وال يسةم  بةدخول   -أ

 متعهدين ةدد.

مفتةةوح بحيةة  ال يقتصةةر علةةى المتعهةةدين الةةذين تةةم التعاقةةد معهةةم ويسةةم   -ب

ً بقةةم اعلةةى ان يكةةون عرخةة  متعهةةد ةديةةد أج بانضةةمام  لمت لبةةات والةةا و  ا

 الشراء في أج وقة خثل فترة سريان العقد.

 

 يجةةوز للمنةةاقص الةةذج يةةدعي أنةة  لحقةةة بةة  خسةةارة أو أج خةةرر نتيجةةة لقةةرار  -50المةةادة

أو إةةةراء أو امتنةةاع عةةن اتخةةاذ إةةةراء مةةن الجهةةة المشةةترية أو يةةدعي أن لجةةان 

ظام والتعليمات الصادرة الشراء خالفة ما ورد في والا و الشراء أو أحكام هذا الن

بموةب غ أن يتقدم بةاعترا  فةي المرحلةة الولةى وبشةكوى فةي المرحلةة الثانيةة 

 وفقا لحكام هذا النظام.

لكترونيا على والا و الشراء أو شروط امعثن أو إأو  كتابيايقدم االعترا     -أ - 51المادة 

الجهةة المشةترية أو والا و التلهي  أو القرارات أو امةراءات التي تتخذها 

أج امتناع عن اتخاذ إةراء متعلو فيها الى الجهة المشةترية خةثل خمسةة 

أيام عم  من تةاريخ نشةرها وقبة  الموعةد النهةا ي لتقةديم العةرو  أيهمةا 

 أسبو.

ً يقةةدم االعتةةرا   -ب علةةى قةةرارات لجةةان الشةةراء المتعلقةةة لكترونيةةا ًإأو  كتابيةةا

إةةةراءات الشةةراء خةةثل  علةةو بالع ةةاء أوبامحالةةة المبد يةةة أو أج قةةرار يت

 المدة المحددة بقرار لجنة الشراء.

تنظةةةر الجهةةةة المشةةةترية أو لجنةةةة الشةةةراء حسةةةظ مقتضةةةى الحةةةال فةةةي  -1 -ج

 ( أيةام عمة  فيمةا7االعترا  وتتخذ قرارها بشلن  خثل مدة اقصاها )

 علو بع اءات الشعال والخدمات الفنية.يت

العتةةرا  وتتخةةذ قرارهةةا بشةةلن  قبةة  فةةت  تنظةةر الجهةةة المشةةترية فةةي ا -2

 العرو  فيما يتعلو بع اءات اللوازم والخدمات االستشارية.

( 14تنظر لجنة الشراء في االعترا  وتتخذ قرارها بشلن  خثل مدة ) -3

 .يوم عم  فيما يتعلو بع اءات اللوازم والخدمات االستشارية

هةذه  الفقرة )ج( مةنفي يها في حاالت خاصة ومبررة تمدد المدد المشار ال  -د



 .على ان يتم ابثغ المناقص بذلك واحدة فق  ةالمادة لمر

في حال قبول االعترا  بشةك  كامة  أو ةز ةيغ يجةظ أن يتضةمن القةرار  -هـ 

 التدابير الثزم اتخاذها لتصويظ الوخاع. 

المةدد المحةددة فةي النظةام دون  انقضةاءفي حال تم رف  االعتةرا  أو    -و 

صدور قرارغ يكون للمناقص الحو في اللجوء إلى لجنة مراةعة شةكاوى 

 أو الكترونيا.  كتابياالشراء لتقديم شكواه 

الشةةعال  ( خمسةةما ة دينةةار لشةةكاوى شةةراء500يسةةتوفى بةةدل مقةةداره )   -ز 

 والخدمات  الفنية واللوازم والخدمات االستشارية.

 

يشةةك  مجلةةس الةةوزراء لجنةةة لمراةعةةة شةةكاوى الشةةراء مةةن ذوج الخبةةرة    -أ -52المةةادة

واالختصةةةا  ولهةةةذه اللجنةةةة تشةةةكي  لجةةةان فنيةةةة متخصصةةةة للتعامةةة  مةةةا 

 .اذا رأت لذلك مقتضى الشكاوى التي تقدم اليها

بةدعوة مةن ر يسةها ويكةون  اةتماعاتهةاتعقد لجنة مراةعة شةكاوى الشةراء  -ب

ما ال يقة  عةن أغلبيةة أعضةا ها و تتخةذ قراراتهةا قانونيا بحضور  اةتماعها

 بلغلبية أصوات أعضا ها.

يسمي ر يس لجنة مراةعة شكاوى الشراء أمةين سةر للجنةة أو اكثةر يتةولى  -ج

 تنظيم الشؤون المتعلقة بها من بين موظفي الجهات والوحدات الحكومية.

  -بما يلي:شكاوى الشراء  مراةعة تختص لجنة -د

قةةةرارات لجةةةان الشةةةراء أو الجهةةةة حةةةول  المناقصةةةين جمراةعةةةة شةةةكاو -1

 قةةةةرارات الحرمةةةةان الصةةةةادرة بحةةةةو أج مةةةةن المناقصةةةةين والمشةةةةترية  

 او المتعهدين.

البةةة فةةي المسةةا   المتعلقةةة بت بيقةةات هةةذا النظةةام والتعليمةةات الصةةادرة  -2

  .مقتضاهب

لوالا و النموذةية لع اءات اللةوازم والشةعال والخةدمات الفنيةة مراةعة ا -3

دمات االستشةةةةارية والشةةةةروط المرةعيةةةةة وإةةةةةراءات الع ةةةةاءات والخةةةة

 لجنة سياسات الشراء.  قب  عرخها علىوالنماذج والمخ  ات 

 

  -يقدم المناقص الشكوى الى لجنة مراةعة شكاوى الشراء على النحو التالي: -53المادة 

و لجنةة الشةراء بخصةو  أإذا لم يقب  بالقرار الصادر عةن الجهةة المشةترية  -أ

( خمسةة أيةام عمة  5االعترا  أو الحرمان فيحو لة  تقةديم الشةكوى خةثل )

( 10مةةن تةةاريخ إبثغةة  بقةةرار الجهةةة المشةةترية أو لجنةةة الشةةراءغ وخةةثل )



 عشرة أيام عم  من تاريخ إبثغ  بالمصادقة على قرار الحرمان.  

نةة مراةعةة شةكاوى لجبعد ان يقةرر ر ةيس في حال استكمال تقديم الشكوى و -ب

الجهةةة المشةةترية أو لجنةة الشةةراء حسةةظ مقتضةةى قبولهةةا شةةكثً تبلة  الشةراء 

ةةةراءات الشةةراء وتزويةةدها بكافةةة إعةةن ورود الشةةكوى لتعليةةو  كتابيةةاالحةةال 

أن  ولر يس اللجنةالوالا و والمستندات موخوع الشكوى الى حين البة فيها 

 لمشترية او لجنة الشراء بذلك.قرر تمديد التعليو أو ق ع  ما إبثغ الجهة اي

 لةةر يس لجنةةة مراةعةةة )ب( مةةن هةةذه المةةادة الفقةةرةفةةي علةةى الةةرغم ممةةا ورد  -ج

شةةةكاوى الشةةةراء عةةةدم تعليةةةو إةةةةراءات الشةةةراء والسةةةير بهةةةاغ إذا تبةةةين أن 

بةةرام عقةةد إاعتبةةارات المصةةلحة العامةةة تت لةةظ اسةةتكمال إةةةراءات الشةةراء أو 

 الشراء حسظ المقتضى.

ة مراةعة شكاوى الشراء إلةى مقةدم الشةكوى أو مةن يمثلة  وتنظةر تستما لجن -د

بالشةةكوى المقدمةةة إليهةةا وأج معةةززات أو والةةا و مرفقةةة بهةةا وتتخةةذ قرارهةةا 

 ( الثالين يوم عم  من تاريخ ورودها اليها.30خثل مدة ال تتجاوز )

 

للجنةةة مراةعةةة شةةكاوى الشةةراء اتخةةاذ أج قةةرار تةةراه مناسةةبا بمةةا فةةي ذلةةك  -هةةـ

عةةادة العمليةةة الشةةرا ية إحالةةة أو ةةةراءات أو إلعةةاء امأج مةةن ام تصةةويظ

 ويكون القرار ملزما للجهة المشترية أو لجنة الشراء.

يصةةةدر قةةةرار لجنةةةة مراةعةةةة شةةةكاوى الشةةةراء ويعلةةةن عنةةة  علةةةى الموقةةةا    -و

املكتروني للجهة المشةترية والبوابةة املكترونيةة أو أج موقةا تحةدده ويةتم 

 لمقدم الشكوى والجهة المشتكى عليها.تبلي  قرارها 
 

 )لجنةة سياسةات الشةراء( مجلس الوزراء من بين اعضا   لجنة تسةمى يشك  -أ -54المادة 

 -تتولى المهام والصثحيات التالية:

 وخا السياسةة العامةة للشةراء ووسةا   تنفيةذها بالتنسةيو مةا الجهةات  -1

 ذات الصلة.

  لمجلس الوزراء. ورفع  نظام ال هذا تعدي مشروع أو أج مقترح ل دراسة  -2

 سندا لهذا النظام.التعليمات الصادرة  اقرار -3

 .المصادقة على قرارات الحرمان التي تصدرها لجان الشراء  -4

اعتماد الوالا و النموذةيةة لع ةاءات اللةوازم والشةعال والخةدمات الفنيةة  -5

والخةةةةدمات االستشةةةةارية والشةةةةروط المرةعيةةةةة وإةةةةةراءات الع ةةةةاءات 

 والنماذج والمخ  ات وت ويرها . 



النظةةر فةةي أداء الجهةةات المشةةترية ومةةدى التزامهةةا بلحكةةام هةةذا النظةةام  -6

 ة لمجلس الوزراء.والتعليماتغ ورفا التقارير والتوصيات الثزم

شةراء اللةوازم والخةدمات االستشةارية وخا االستراتيجية الحكوميةة فةي  -7

 واالشعال والخدمات الفنية وتوةي  الجهات والوحدات الحكومية لثرتقاء

فةةي عمليةةات  المختصةةةفةةي المسةةتوى المهنةةي وت ةةوير المةةوارد البشةةرية 

 .وإدارة المستودعات والمخزون الشراء

بيانات عمليات الشراء وإصدار التوصيات الثزمة لتحسةين االطثع على  -8

 .الداء

تماد سياسات ومعايير وإرشادات ت بيو الجهات المشترية لتكنولوةيةا اع -9

المعلومات واالتصاالت الحديثة في عمليات الشراء بالتنسيو ما الجهات 

 ذات العثقة. 

 التنسيظ  لمجلس الوزراء بتشك  لجان الشراء الخاصة .  -10

 ذات االستعمال المشترل.والخدمات االستشارية  ديد اللوازم تح -11

تشكي  أج لجنة من أصحاب االختصةا  لج مةن المسةا   ذات العثقةة  -12

 بالمشتريات الحكومية.

 أج مهام أخرى يكلفها بها مجلس الوزراء. -13

 

تنشةل فةي مديريةة دعةةم اللجةان الوزاريةة فةي ر اسةةة الةوزراء وحةدة سياسةةات  -ب

 -ما يلي:الشراء والشكاوى تتولى 

تقةةديم الخةةدمات امداريةةة والفنيةةة لكةة  مةةن لجنةةة سياسةةات الشةةراء ولجنةةة  -1

ج مهةةةام أخةةةرى يكلفهةةةا بهةةةا ر ةةةيس أج مةةةن أمراةعةةةة شةةةكاوى الشةةةراء و

 ن.تياللجن

 الجهةات المشةترية لشةراء التةي تقةوم بهةاةما المعلومةات عةن إةةراءات ا -2

 ورفعها إلى لجنة سياسات الشراء .

 إصدار الم بوعات الدورية والمواد امرشادية المتعلقة بالشراء. -3

 القيام بلعمال سكرتارية اللجان. -4
 

لكترونية كموقا إلكتروني رسمي تتم من خثلها إةراءات الشراء تنشل البوابة ام -55المادة

ونشةةر امعثنةةات  المشةةتريات الحكوميةةةولتكةةون مصةةدرا ر يسةةيا للمعلومةةات عةةن 

عةةةن الع ةةةاءات وقةةةرارات امحالةةةة ونصةةةو  هةةةذا النظةةةام والتعليمةةةات الصةةةادرة 

بمقتضةةةاه وقةةةرارات لجنةةةة مراةعةةةة شةةةكاوى الشةةةراء والتوةيهةةةات والمقةةةاالت 



 شادات الفنية وغيرها من المعلومات ذات العثقة بالع اءات.وامر

 

  -تتولى الدا رة المهام والصثحيات التالية : -أ -56المادة

 شةةراء مةةا تحتةةاج إليةة  الجهةةة الحكوميةةة أو الوحةةدة الحكوميةةة مةةن الشةةعال -1

 . والخدمات االستشاريةوالخدمات الفنية  واللوازم

التعاون ما لجنة سياسات  الشةراء لوخةا السياسةة العامةة مدارة الشةراء  -2

 ووخا الخ   والبرامد الثزمة لتنفيذ هذه السياسة. 

مراةعة والا و الشةراء وطلبةات الشةراء وتةدقيقها للتحقةو مةن اتفاقهةا مةا  -3

 أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

 ينات الخاصة بعمليات  الشراء .حف  القيود والسجثت والملفات والع -4

التنسيو ما الجهات والوحةدات  الحكوميةة لتحسةين مهةارات العةاملين فةي  -5

 .وإدارة المستودعات والمخزونمجال الشراء 

ستشاريين بناًء على التقارير الةواردة مةن الجهةة تقييم أداء المتعهدين واال -6

 المستفيدة. 

لفنيةةةةةة والخةةةةةدمات مراةعةةةةةة ع ةةةةةاءات الشةةةةةعال واللةةةةةوازم والخةةةةةدمات ا -7

االستشةةارية وةمةةا المعلومةةات المتعلقةةة بهةةذه الع ةةاءات وتحليلهةةا ورفةةا 

 التوصيات الثزمة للجنة سياسات الشراء .

وخةةةا الشةةةروط العامةةةة ومراةعةةةة الشةةةروط الخاصةةةة لع ةةةاءات اللةةةوازم  -8

والشةةعال والخةةدمات الفنيةةة والخةةدمات االستشةةارية والشةةروط المرةعيةةة 

نمةاذج والمخ  ةات وت ويرهةا ورفعهةا الةى لجنةة وإةراءات الع اءات وال

 سياسات الشراء. 

تمثي  المملكة في االتفاقيات والبروتوكوالت امقليمية والدولية ذات العثقة  -9

 بالمشتريات الحكومية.

أج أعمال أو مهام أخرى تناط بالدا رة تنفيذاً لحكام هذا النظام والتعليمات  -10

 الصادرة بمقتضاه.

إخةةةةةافة الةةةةةى مةةةةةا ورد فةةةةةي الفقةةةةةرة )أ( مةةةةةن هةةةةةذه المةةةةةادة تتةةةةةولى دا ةةةةةرة  -ب

الع ةةةاءات الحكوميةةةة  المهةةةام والواةبةةةات التةةةي كانةةةة تتوالهةةةا قبةةة  نفةةةاذ 

  -:الى ما يلي إخافةأحكام هذا النظام 

ترخيص وتصنيه المقاولين وتصنيه مقدمي الخدمات  الفنيةة بالتنسةيو  -1

مات المنوطة بهم وبلعمةالهم وذلةك ما الجهات المختصةغ وحفـ   المعلو

لعايات العم  داخ  المملكة وخارةهةا بموةةـظ  التعليمةات التةي يصةدرها 



 مجلس الوزراء لهذه العاية.

شةعال والخةدمات الفنيةة مةن خةثل مراةعة وت وير إةةراءات ع ةاءات ال -2

 لكتروني بالتنسيو ما الجهات المختصة.نظام الشراء ام

المحروقةةات و المةةواد امنشةةا ية المدرةةةة فةةي ةةةدول دراسةةة تعيةةر أسةةعار  -3

بيانات التعدي  فةي عقةد المقاولةة الموحةد للمشةاريا امنشةا ية والتنسةيظ 

 للوزير باصدار أج تعميم بتعدي  تلك السعار. 

متابعةةةة وتحةةةدي  الشةةةروط العامةةةة والخاصةةةة لعقةةةود المقاولةةةة واتفاقيةةةات  -4

 مول بها في المملكة.الخدمات الفنية والشروط  المرةعية المع

إصدار النشرات الدورية حول ق اع امنشةاءات وأسةعار المةواد امنشةا ية  -5

 وبنود الشعال. 

إخةةافة إلةةى مةةا ورد فةةي الفقةةرة )أ( مةةن هةةذه المةةادة تتةةولى دا ةةرة  المشةةتريات  -ج

 -الحكومية ما يلي :

 حفةة  سةةجثت اللةةوازم المشةةتركة واللةةوازم الفا ضةةة لةةدى الجهةةة الحكوميةةة  -1

أو الوحدة الحكومية واتخاذ امةةراءات والترتيبةات الثزمةة لحفة  اللةوازم 

 المشتركة واللوازم الفا ضةة وتخزينهةا وتصةنيفها لتوزيعهةا علةى الجهةات 

 .أو الوحدات الحكومية وفو ما تحتاج إلي  أو تبادلها فيما بينها

إةراء الدراسات الثزمة لت ةوير إدارة اللةوازم وتحسةين أدا هةا واالحتفةاظ  -2

 بمواصفات قياسية للوازم ذات االستعمال المشترل.

إةةةراء الجةةرد للةةوازم لةةدى الجهةةات الحكوميةةة والوحةةدات الحكوميةةة كلمةةا  -3

 وةدت دا رة  المشتريات  الحكومية خرورة لذلك.

 لمعمرة التي تستعم  لمدة طويلة .الحفاظ على قيود اللوازم ا -4

التعةةةاون مةةةا الوحةةةدات أو الجهةةةات الحكوميةةةة فيمةةةا يتعلةةةو بحفةةة  اللةةةوازم  -5

 وصيانتها . 

شةةراء الدويةةة لكةة  مةةن وزارة الصةةحة ومديريةةة الخةةدمات ال بيةةة الملكيةةة  -6

ومستشةةفى الميةةر حمةةزة ومستشةةفيات الجامعةةات الردنيةةة الرسةةمية وأج 

المسةتلزمات واالةهةزة شةراء و مجلةس الةوزراءةهة أخرى يوافو عليهةا 

 وفقا للصثحيات الواردة في هذا النظام . ال بية
 

والخةةدمات  ال يجةةوز للجهةةة الحكوميةةة أو الوحةةدة الحكوميةةة شةةراء اللةةوازم -أ -57المةةادة 



ل إال من خثل لجان الشراء المركزية ما ذات االستعمال المشتراالستشارية 

 خثف ذلك.لم يقرر مجلس الوزراء 

ذات االسةةتعمال المشةةترل فةةي الشةةهر والخةةدمات االستشةةارية  تحةةدد اللةةوازم -ب

 االول من بداية ك  عام.

فنيةةة مةةن ذوج الخبةةرة  الجانةة مةةدير عةةام دا ةةرة المشةةتريات الحكوميةةةيشةةك   -ج

واالختصةةةا  مةةةن مةةةوظفي الجهةةةات والوحةةةدات الحكوميةةةة تتةةةولى وخةةةا 

والخةدمات االستشةارية بةاللوازم  الشروط والمواصفات والمت لبات الخاصةة

 .والتنسيظ بها الى لجنة سياسات الشراء ذات االستعمال المشترل

 

تشك  لجان الشراء وفقا لحكام هذا النظام ولها الحةو فةي االسةتعانة بةالخبراء  -أ -58المادة

والفنيين من موظفي الجهةات الحكوميةة أو الوحةدات الحكوميةة أو مةن الق ةاع 

 عدم توافر هذه الخبرات لدى موظفي الق اع العام.  الخا  في حال

منةاء أرؤسةاء واعضةاء و مكافة تعلى الرغم مما ورد في أج نظام ئخر تحةدد -ب

 سةةر اللجةةان المشةةكلة بموةةةظ أحكةةام هةةذا النظةةام وئليةةة صةةرفها وفقةةا للملحةةو 

 هذا النظام. من ( 5رقم )

 

 

المشكلة بموةظ أحكام هذا مناء سر اللجان أعضاء وأت بو على رؤساء و ال -ج

حكةةام الةةواردة فةةي نظةةام الخدمةةة المدنيةةة أو أج تعليمةةات أو قةةرارات النظةةام ال

او البةةدالت او أوقةةات  المكافةة تج نظةةام ئخةةر تتعلةةو بنسةةظ أصةةادرة بموةةةظ 

 االةتماعات االناء الدوام الرسمي.
 

وتنفيذ الشعال وفقةاً  االستشاريةيتم شراء اللوازم والخدمات الفنية والخدمات  -أ -59المادة

  - للصثحيات التالية وبال ريقة التي يراها مناسبة:

( خمسةةة ئالف دينةةار فةةي كةة  عمليةةة 5000لألمةةين العةةام بمةةا ال يزيةةد علةةى ) -1

 شراء.

 مةةةةن  ةاو الوحةةةةدة أو العميةةةةد فةةةةي الجامعةةةة لمةةةةدير أج مديريةةةةة او مركةةةةز -2

( الةه دينةار 1000يزيد على ) مين العام بما الغير المشمولين بتعريه ال

 في ك  عملية شراء.



يةةتم شةةراء اللةةوازم والخةةدمات وبيعهةةا بةةين ةهتةةين حكةةوميتين أو وحةةدتين  -ب 

مينةةين العةةامين حكةةوميتين أو ةهةةة  حكوميةةة ووحةةدة حكوميةةة بقةةرار مةةن ال

 وبالسعر المتفو علي  مهما بلعة قيمتها.

 

( 100.000االدويةة التةي تزيةد قيمتهةا علةى )ال يجوز لج وحدة حكوميةة شةراء   -60المادة

 ما ة اله دينار اال من خثل دا رة المشتريات الحكومية.
 

مةن  الجهةة الحكوميةةيتم شراء اللوازم والخدمات االستشةارية التةي تحتةاج إليهةا  -61المادة

 -لشراء التالية وفقا لصثحيات ك  منها :اخثل لجان 

 فرعية .  -أ

 .ر يسية -ب

 كزية.مر -ج

 خاصة . -د 
 

ج من فروع الجهة الحكومية أللوزير المختص تشكي  لجنة  شراء فرعية في  -أ -62المادة 

حةةدهم ر يسةةا لهةةا لشةةراء اللةةوازم والخةةدمات أمةةن الثالةةة مةةن موظفيهةةا يسةةمي 

 ( 20000علةةةةةةةةةةةةةةةى ) تهةةةةةةةةةةةةةةةاال تزيةةةةةةةةةةةةةةةد قيمالتةةةةةةةةةةةةةةةي االستشةةةةةةةةةةةةةةةارية 

 عشرين اله دينار.

 

شةراء ر يسةية فةي مركةز الجهةة الحكوميةة مةن يشك  الوزير المختص لجنة    -ب

شةراء اللةوازم  تتةولى أحةدهم ر يسةا لهةاغ ل يالثالة من موظفيها علةى أن يسةم

( سةتين الةه دينةار 60000) لةىع تهةاال تزيد قيمالتي والخدمات االستشارية 

على أن يشترل مندوب عن دا رة  المشتريات  الحكومية يسمي  مديرها العام 

 ربعين أله دينار.أ( 40000تزيد قيمتها التقديرية على ) في ك  حالة  شراء

تجتما اللجان المشار اليها في الفقرتين )أ( و )ب( من هذه المادة كلمةا دعةة  -ج

الحاةةةة لةةذلك وتكةةون اةتماعاتهةةا قانونيةةة بحضةةور ةميةةا اعضةةا ها وتتخةةذ 

 قراراتها بلكثرية اصوات أعضا ها.

 اللجان المشكلة بمقتضى هذه المادة. يصادا االمين العام على قرارات  -د

 



للقيةةام  تشةةك  فةةي دا ةةرة المشةةتريات الحكوميةةة لجةةان الشةةراء المركزيةةة التاليةةة -أ -63المةةادة

  -مهما بلعة قيمتها : ية لشراا بالعمليات

 .االستشاريةاللوازم والخدمات  -1

 طفال و الرخا.مصال و الم اعيم وحليظ الالدوية وال -2

 والمستلزمات ال بية. االةهزة -3

 بر اسةةة المةةدير العةةام االستشةةارية تشةةك  لجنةةة شةةراء اللةةوازم والخةةدمات  -1-ب

 -أو من يفوخ  وعضوية ك  من:

 المدير العام. همااالنين من موظفي دا رة المشتريات الحكومية يسمي -أ

حةةةةد مةةةةوظفي مؤسسةةةةة المواصةةةةفات والمقةةةةاييس مةةةةن ذوج الخبةةةةرة أ -ب

 رها العام.واالختصا  يسمي  مدي

 حد موظفي وزارة المالية.أ -ج

محةدى الجهةات  إذا طرح ع اء لشراء لوازم خاصةة أو خةدمات استشةارية -2

المستفيدة فيشترل في لجنة الشراء المركزية المنصةو  عليهةا فةي البنةد 

 ( من هذه الفقرة  عضوان من موظفي تلك الجهة. 1)

طفةةال والرخةةا يم وحليةةظ المصةةال والم ةةاعتشةةك  لجنةةة لشةةراء الدويةةة وال -ج

 -بر اسة المدير العام أو من يفوخ  وعضوية ك  من:

 صيدالني من دا رة المشتريات الحكومية يسمي  المدير العام. -1

 صيدالني من وزارة الصحة يسمي  وزير الصحة . -2

 الخدمات ال بية الملكية يسمي  مديرها.صيدالني من  -3

 مدير المستشفى.صيدالني من مستشفى المير حمزة يسمي   -4

االنين من ذوج الخبرة واالختصا  من الجهة المستفيدة مةن  دالنيينصي -5

هذه الفقرة يسةميهما ( من 3( و)2( و)1البنود )غير الجهات الواردة في 

 الوزير المختص اذا كان الع اء يتعلو بها وحدها.

و مةن ةهزة والمستلزمات ال بية بر اسةة المةدير العةام أتشك  لجنة لشراء ال -د 

 -يفوخ  وعضوية ك  من:

االنةةين مةةن مةةوظفي وزارة الصةةحة مةةن ذوج الخبةةرة  واالختصةةا  فةةي  -1

وزيةر  ماالهندسة ال بية و شؤون االةهةزة والمسةتلزمات ال بيةة يسةميه

 الصحة .

أحد موظفي مستشةفى االميةر حمةزة مةن ذوج الخبةرة  واالختصةا  فةي   -2

 المستشفى.شؤون االةهزة والمستلزمات ال بية يسمي  مدير عام 



أحد موظفي دا ةرة المشةتريات الحكوميةة مةن ذوج الخبةرة واالختصةا   -3

 المدير العام.  يسمي

االنةةين مةةن مةةوظفي الجهةةة المسةةتفيدة مةةن ذوج الخبةةرة واالختصةةا  مةةن  -4

 هذه الفقرة.( من 2(و)1البندين )غير الجهات الواردة في 

ما اليق  عن اللثي اعضا ها تعقد لجان الشراء المركزية اةتماعاتها بحضور   -هـ

 بمن فيهم الر يس وتتخذ قراراتها بلكثرية اصوات اعضا ها.

لشةةةراء اللةةةوازم   يصةةةادا الةةةوزير علةةةى قةةةرارات لجنةةةة الشةةةراء المركزيةةةة -1 -و

 . والخدمات االستشارية ذات االستعمال المشترل

يصادا الوزير المختص على قرارات لجنة الشراء المركزيةة فيمةا يتعلةو  -2

 .بالجهة أو الوحدة الحكومية شراء اللوازم الخاصةب
 

لمجلس الوزراء وفي حاالت خاصة ومبررة بناء على تنسيظ لجنة سياسات   -أ - 64المادة 

وزير  والةةوزير المخةةتص تشةةكي  لجنةةة  الةةالةةى توصةةية مةةن  الشةةراء المسةةتند

لمشةروع معةين بسةبظ  شراء خاصة لشةراء اللةوازم والخةدمات االستشةارية

عةةدد  قةة يال اذا ت لبةةة شةةروط تمويلةة  ذلةةك علةةى ان طبيعتةة  أو حجمةة  أو 

أعضاء بر اسة أمةين عةام الجهةة الحكوميةة وعضةوية عن خمسة  اعضا ها

 عام دا رة المشتريات الحكومية او من يفوخ . مدير

اء تنتهةةي اعمةةال اللجنةةة المشةةار اليهةةا فةةي الفقةةرة )أ( مةةن هةةذه المةةادة بانتهةة -ب

 . أو إصدار قرار امحالة النها ية العملية الشرا ية

 

يكون اةتماع لجنة الشراء الخاصة المنصو  عليها في الفقرة )أ( من هذه  -ج

المةةادة قانونيةةاً بحضةةور مةةا ال يقةة  عةةن أربعةةة مةةن أعضةةا ها علةةى ان يكةةون 

الر يس من بينهم وتتخذ قراراتها بلكثرية أصوات أعضا ها ويصادا وزيةر 

لية والوزير المختص على قرارات هذه اللجنة وفي حال اختثفهما يرفا الما

 القرار إلى ر يس الوزراء للبة في .

 

يتم شراء اللوازم والخدمات االستشةارية التةي تحتةاج إليهةا الوحةدات الحكوميةة  - 65المادة 

 -من خثل لجنتي الشراء التاليتين :

 



 فرعية .  -أ

 ر يسية. -ب

 

للةةةوزير المخةةةتص تشةةةكي  لجنةةةة شةةةراء فرعيةةةة واحةةةدة فةةةي مركةةةز الوحةةةدة   -أ -66المادة

أعضةاء مةن مةوظفي الوحةدة  الثالةةالحكومية وفي أج فةرع مةن فروعهةا مةن 

 من بينهم ر يسا لها لشراء اللوازم أو الخةدمات االستشةارية يالحكومية يسم

 ( ستين أله دينار.60000ال تزيد قيمتها على ) التي

جنة الشراء الفرعية  قانونياً بحضور ةميا أعضةا هاغ وتتخةذ يكون اةتماع ل -ب

 .قراراتها بلكثرية أصوات أعضا ها

 يصادا المين العام على قرارات هذه اللجنة. -ج

 

الوحدة الحكوميةة لجنةة شةراء ر يسةية مةن  يشك  الوزير المختص  في مركز -أ -67المادة

ونا با ل  وتتولى هذه اللجنة شراء  هامن بينهم ر يسا ل يخمسة أعضاء يسم

 اللوازم والخدمات االستشارية مهما بلعة قيمتها .

تجتما اللجنة بدعوة مةن ر يسةها أو مةن نا بة  عنةد غيابة  ويكةون اةتماعهةا  -ب

على أن يكون من بينهم الةر يس ء قانونيا بحضور ما ال يق  عن أربعة أعضا

 أعضا ها .أو نا ب  وتتخذ قراراتها بلكثرية أصوات 

 الشراء الر يسية. يصادا الوزير المختص على قرارات لجنة -ج

 

 

 

يتم شراء الشعال والخدمات الفنية التي تحتاج إليها الجهة  الحكوميةة مةن خةثل  -68المادة

 -أج من لجان الشراء التالية:

 المركزية المتخصصة. -أ

 الر يسية . -ب

 المحافظة.  -ج

 الخاصة. -د

 



تشةةك  فةةي دا ةةرة الع ةةاءات الحكوميةةة لجةةان شةةراء مركزيةةة متخصصةةة لكةة   -أ - 69المةةادة 

  -: مجال من المجاالت التالية

 البنية. -1

 المياه والرج والصرف الصحي والسدود. -2

 ال را والنق  والتعدين. -3

 واالتصاالت. الكهروميكانيكيةالعمال  -4

لجنةة مةن اللجةان المنصةو  يكون المدير العام أو مةن يفوخة  ر يسةا لكة   -ب

 -عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة وتضم في عضويتها:

 مندوبين عن وزارة الشعال العامة وامسكان يسميهما الوزير. -1

 عن وزارة المالية يسمي  وزير المالية. امندوب -2

 مندوبين عن الجهة المستفيدة يسميهما الوزير المختص. -3

 عن دا رة الع اءات الحكومية يسمي  المدير العام. امندوب -4

تجتما اللجان المنصو  عليها في الفقةرة )أ( مةن هةذه المةادة بةدعوة مةن  -ج 

ر يسةةها ويكةةون اةتماعهةةا قانونيةةا بحضةةور مةةا ال يقةة  عةةن خمسةةة مةةن 

حد مندوبي الجهة المستفيدة مةن بيةنهم أأعضا ها على أن يكون الر يس و

 رية أصوات أعضا ها.وتتخذ قراراتها بلكث

تختص اللجان المشار اليها في الفقرة )أ( من هةذه المةادة بشةراء الشةعال     -د

والخدمات الفنية الخارةة عن ن اا صثحيات اللجان الخرى المنصةو  

 الوزير المختص.بناء على طلظ  ئخر شراءعليها في هذا النظام أو أج 

ان الشراء المركزية المتخصصةة على قرارات لجالمختص وزير اليصادا    -هـ

 عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة. المنصو 

 

يشك  الوزير المختص لجنة شراء ر يسية في مركز الجهة الحكوميةة بر اسةة  -أ -70المادة

 -المين العام وعضوية ك  من:

مهنةةةد  مةةةن ذوج الخبةةةرة واالختصةةةا  مةةةن مةةةوظفي دا ةةةرة الع ةةةاءات  -1

 العام. الحكومية يسمي  المدير

مهند  من ذوج الخبرة واالختصا  من وزارة الشعال العامة وامسكان  -2

 مين العام. يسمي  ال

االنين من موظفي الجهة الحكومية من ذوج الخبرة واالختصا  يسةميهما  -3

 مين العام.ال

تتولى اللجنة المنصو  عليها في الفقرة )أ( من هةذه المةادة شةراء الشةعال  -ب

( خمسةةما ة ألةةةه دينةةار أو شةةةراء أج 500000التةةي ال تزيةةد قيمتهةةةا علةةى )



 ( خمسين أله دينار.50000خدمات فنية ال تزيد قيمتها على )

تجتما لجنة الشراء  الر يسية بةدعوة مةن ر يسةها ويكةون اةتماعهةا قانونيةا  -ج

حضور ما ال يق  عن أربعة من أعضةا ها علةى أن يكةون ر يسةها مةن بيةنهم ب

 وتتخذ قراراتها بلكثرية أصوات أعضا ها.

 .يصادا الوزير المختص على قرارات لجنة الشراء الر يسية -د 

 

تشك  في ك  محافظة لجنة تسمى لجنة شراء المحافظة بر اسة نا ظ المحاف   -أ -71المادة 

  -لقصبة وعضوية ك  من:أو متصرف لواء ا

 مدير الشعال في المحافظة. -1

 مدير الشؤون البلدية في المحافظة. -2

 مدير المالية في المحافظة. -3

 مندوب عن الجهة المستفيدة المعنية بالشراء يسمي  الوزير المختص. -4

الشةعال التةي ال تزيةد قيمتهةا علةةى  فةي المحافظةة شةةراء شةراءالتتةولى لجنةة  -ب

( مليةةوني دينةةار علةةى أن يشةةترل منةةدوب مةةن دا ةةرة الع ةةاءات  2000000)

( خمسةما ة الةه 500000على )للشراء الحكومية إذا زادت القيمة التقديرية 

( 50000الخةدمات الفنيةة التةي ال تزيةد قيمتهةا علةى )كما تتةولى شةراء دينار 

 خمسين أله دينار.

جنةةة شةةراء المحافظةةة بةةدعوة مةةن ر يسةةها ويكةةون اةتماعهةةا قانونيةةا تجتمةةا ل -ج

بحضور ما ال يق  عن أربعة من أعضةا ها علةى أن يكةون الةر يس مةن بيةنهم 

 وتتخذ قراراتها بلكثرية أصوات أعضا ها.

 يصادا المحاف  على قرارات لجنة شراء المحافظة . -د 

 

 

 

لمجلس الوزراء وفي حاالت خاصة ومبررة بناء على تنسيظ لجنة سياسات   -أ - 72المادة 

الشةةراء المسةةتند الةةى توصةةية مةةن الةةوزير والةةوزير المخةةتص تشةةكي  لجنةةة 

شراء خاصة لشراء االشعال والخدمات الفنية لمشروع معين بسبظ طبيعتة  

عن  عدد اعضا ها ق يال ذلك على ان ت لبة شروط تمويل  اذا أو حجم  أو 



دا رة  أعضاء بر اسة أمين عام الجهة الحكومية وعضوية مدير عام سةخم

 .أو من يفوخ الع اءات الحكومية 

 عمةةال اللجنةةة المشةةار اليهةةا فةةي الفقةةرة )أ( مةةن هةةذه المةةادة بانتهةةاءأتنتهةةي  -ب

 أو إصدار قرار امحالة النها ية.العملية الشرا ية 

قرة )أ( من هذه المادة قانونيةاً كون اةتماع اللجنة المنصو  عليها في الفي -ج

بحضور ما ال يق  عن أربعة من أعضا ها على ان يكون الر يس مةن بيةنهم 

وتتخةةةذ قراراتهةةةا بلكثريةةةة أصةةةوات أعضةةةا ها ويصةةةادا الةةةوزير والةةةوزير 

المخةةتص علةةى قةةرارات هةةذه اللجنةةة وفةةي حةةال اختثفهمةةا يرفةةا القةةرار إلةةى 

 ر يس الوزراء للبة في .
 

شراء الشعال والخدمات الفنية التي تحتاج إليها الوحدة  الحكومية من خثل  يتم  -73المادة

  -أج من لجنتي  الشراء التاليتين :

 لجنة شراء فرعية. -أ

 لجنة شراء ر يسية. -ب
 

لألمةةين العةةام تشةةكي  لجنةةة شةةراء فرعيةةة فةةي أج فةةرع مةةن فةةروع الوحةةدة   -أ -74المادة

اعضاء من موظفيهةا يسةمي أحةدهم ر يسةا لهةا  لشةراء  ةالحكومية من خمس

( خمسةما ة ألةه دينةار ولشةراء 500000الشعال التي ال تزيد قيمتهةا علةى )

 ( خمسين اله دينار.50000الخدمات الفنية التي ال تزيد قيمتها على )

تجتما اللجنة بدعوة من ر يسها ويكون اةتماعها قانونيا بحضور مةا ال يقة   -ب

مةةن أعضةةا ها علةةى أن يكةةون ر يسةةها مةةن بيةةنهم وتتخةةذ قراراتهةةا  عةةن أربعةةة

 بلكثرية أصوات أعضا ها.

 يصادا الوزير المختص على قرارات هذه اللجنة. -ج 

 

يشةةك  الةةوزير المخةةتص لجنةةة شةةراء ر يسةةية فةةي مركةةز الوحةةدة الحكوميةةة  -1-أ -75المةةادة

وميةة يسةمي بر اسة المين العام وعضوية أربعة من موظفي الوحةدة الحك

 أحدهم نا با للر يس .

فةةي حةةال لةةم يكةةن فةةي الوحةةدة الحكوميةةة كةةادر هندسةةي مخةةتص أو خبةةرات  -2

متخصصةةةة كافيةةةة يشةةةارل مهنةةةد  مةةةن دا ةةةرة الع ةةةاءات الحكوميةةةة فةةةي 



 ( من هذه الفقرة.1عضوية اللجنة الواردة في البند )

تسةمية للوزير المختص ال لظ في أج وقة من دا رة الع ةاءات الحكوميةة  -3

 الر يسية. الشراء مهند  او اكثر لعضوية لجنة

تتولى لجنةة  الشةراء الر يسةية شةراء الشةعال والخةدمات الفنيةة مهمةا بلعةة  -ب

 قيمتها.

تجتما اللجنة بدعوة من ر يسها أو نا ب  عند غياب  ويكون اةتماعها قانونيا  -ج

أو نا ب  من  بحضور ما ال يق  عن أربعة من أعضا ها على أن يكون ر يسها

 بينهم وتتخذ قراراتها بلكثرية أصوات أعضا ها. 

 يصادا الوزير المختص على قرارات لجنة الشراء الر يسية.  -د

تتولى لجنة الشراء الر يسية بيةا وشةراء وتةلةير واسةتئجار العقةارات مهمةا  -هـ

 بلعة قيمتها.
  

( خمسةةة ئالف 5000يزيةةد علةةى ) لةةر يس البعثةةة الدبلوماسةةية الشةةراء بمةةا ال -أ - 76المةةادة 

دينةةار أو مةةا يعادلهةةا بالعملةةة الةنبيةةة لشةةراء اللةةوازم واالشةةعال والخةةدمات 

 الفنية واالستشارية بال ريقة التي يراها مناسبة في ك  عملية شراء.

بر اسةةةة ر ةةةيس البعثةةةة  شةةةراء تتشةةةك  فةةةي البعثةةةة الدبلوماسةةةية لجنةةةة -1-ب

البعثةةة الدبلوماسةةية وتتخةةذ ي الدبلوماسةةية وعضةةوية االنةةين مةةن مةةوظف

اللةوازم والخةدمات االستشةارية مهمةةا  لشةراءقراراتهةا بلكثريةة أعضةا ها 

بلعةةةة قيمتهةةةا ولشةةةراء االشةةةعال والخةةةدمات الفنيةةةة بمةةةا ال يزيةةةد علةةةى 

 يعادلها بالعملة الةنبية . ن اله دينار أو ماي( أربع40000)

لجنةة بر اسةة في مركز الوزارة  وزير الخارةية وشؤون المعتربينشك  ي -2

رة ومهندسةين اوعضوية االنين من موظفي الةوز أحد السفراء في المركز

وتتخةةذ قراراتهةا بلكثريةةة أعضةةا ها  االنةين مةةن دا ةرة الع ةةاءات الحكوميةة

شعال والخدمات الفنية التي تحتاةها البعثات الدبلوماسةية التةي لشراء ال

 ( من هذه الفقرة  .1بند )تزيد قيمتها على المبل  المحدد في ال

يصادا المين العام على قرارات الشراء التي تقوم بها  اللجنة المشكلة  في  -ج

 ( 20000الفقةةةةةرة )ب( مةةةةةن هةةةةةذه المةةةةةادة التةةةةةي ال تزيةةةةةد قيمتهةةةةةا علةةةةةى )

يعادلها بالعملة الةنبية ويصةادا وزيةر الخارةيةة  ن أله دينار أو مايعشر

 اء التي تزيد على ذلك.وشؤون المعتربين على قرارات الشر

 



 ةديةةدة وحةةدة تنظيميةةة بانشةةاء  كوميةةة أو وحةةدة حكوميةةةحةهةةة تلتةةزم كةة   -أ -77المةةادة

الشةراء  تتةولى التخ ةي  لعمليةاتاو تسمية أج من الوحدات التنظيميةة لةديها 

وإعةةداد خ ةةة الشةةراء السةةنوية واختيةةار ئليةةات الشةةراء ووخةةا المواصةةفات 

والشروط الخاصة وتحديد أولويات الشراء والتحقو مةن تةوافر المخصصةات 

الماليةةةة لكةةة  عمليةةةة شةةةراء والتنسةةةيو مةةةا دوا ةةةر الشةةةراء المركزيةةةة لتلبيةةةة 

احتياةةةات الجهةةة او الوحةةدة بلقةة  التكةةاليه وأسةةرع وقةةة وخةةمان الجةةودة 

التي تت لبها أعمال لجان امدارية والسكرتارية وأمانة السر ر الخدمات وتوفي

 الشراء. 

 يتولى العم  في الوحدة التنظيميةة موظفةون متخصصةون فةي عمليةة الشةراء -ب

أمين سر لك  لجنة من ويسمي من بينهم  المدير العام أو المين العام همسميي

يتةةولى تةةدوين محاخةةر  لجةةان الشةةراء المشةةكلة بموةةةظ أحكةةام هةةذا النظةةام

 راراتها.قةلساتها وحف  سجثتها وقيودها ومتابعة تنفيذ 

 

 ال يجةوز لةر يس لجنةة الشةراء أو لج مةن أعضةا ها االمتنةاع عةن التصةوية -أ - 78المادة 

 .وإرفاقها بالقرار وعلى المخاله إبداء أسباب مخالفت 

ترسةة  قةةرارات لجةةان الشةةراء النها يةةة للجهةةة المختصةةة بالمصةةادقة عليهةةا  -ب

( أيام عم  من تاريخ صدورها وعلى هةذه الجهةة المصةادقة عليهةا 3خثل )

 ( يومل من ورودها اليها . 14خثل )

 ةةةراء أج تعةةدي  علةةى قةةرار امحالةةة اال بقةةرار الحةةو صةةادر عةةن إال يجةةوز  -ج

 ظ الصول.لجنة الشراء وخاخا للتصديو حس

 

سةعار المقدمةة اليهةا أعلةى مةن صةثحياتها في حال تبين للجنة الشراء أن أق  ال -79المادة 

حالةةة العةةرو  المقدمةةة اليهةةا الةةى لجنةةة الشةةراء صةةاحبة إفعلةةى لجنةةة الشةةراء 

 الصثحية التخاذ القرار المناسظ.

 

باستثناء رؤساء لجان الشراء المركزية تكون مدة العضوية في أج لجنة من  -أ -80المادة

 لجةةةان الشةةةراء المشةةةكلة بموةةةةظ أحكةةةام هةةةذا النظةةةام سةةةنتين قابلةةةة للتجديةةةد 

 لسنة واحدة بقرار من المرةا المختص بالتعيين.

للمرةا المختص بتسمية أعضاء لجان الشراء أن يستبدل بلج من أعضةا ها  -ب

 لسباب مبررة. غيره في أج وقة

العضةةو الةةذج للمرةةةا المخةةتص بتسةةمية أعضةةاء لجةةان الشةةراء أن يسةةتبدل  -ج



يتعيظ عن حضور الثالة اةتماعات متتالية بدون عذر مشروع أو يتعيظ عةن 

 حضور خمسة اةتماعات غير متتالية.

يكةةون دفةةا المسةةتحقات الماليةةة بنةةاء علةةى تقةةديم م البةةة ماليةةة متضةةمنة أج  -أ -81المةةادة

 لومات تت لبها شروط الدفا.مع

يجوز أن ينص عقد الشراء على دفا قيمة عقد الشةراء علةى دفعةات مرحليةة  -ب

بنةاء علةى تقةةدم سةير العمة  ومةةا تةم إنجةةازه بعةد تقةديم المتعهةةد الوالةا و التةةي 

 ت لبها الجهة المستفيدة وقبولها لها .

 -يجوز أن ينص عقد الشراء على ما يلي : -ج

مئوية من المبال  المستحقة إلى حين االنتهاء من تنفيذ عقد احتجاز نسبة  -1

 الشراء.

دفعات مقدمة على أن توخ  في عقد الشراء الشروط الثزم توافرها لهذه -2

 العايةغ بما في ذلك السداد عن طريو الخصومات من الدفعات المرحلية.

لشراء النسةظ يجظ أن ال يتجاوز إةمالي مبل  الدفعات المقدمة بموةظ عقد ا  -د

 المحددة في والا و الشراء. 

ال يجوز دفا أج دفعة مقدمة إال بعد تقديم تلمين مالي يع ةي كامة  قيمةة هةذه  -هـ

 الدفعة.
 

( 1دارة عقةود شةراء اللةوازم والخةدمات االستشةارية وفقةا للملحةو رقةم )إيتم  -أ -82المادة 

 النظام. من هذا

والخدمات الفنية وفقا لما هةو منصةو  علية  شعال ال دارة عقود شراءإيتم  -ب

 .في والا و الشراء
 

شةةراء اللةةوازم أو الخةةدمات االستشةةارية  ال يجةةوز للمتعهةةد أن يتنةةازل عةةن عقةةد  -83المةةادة

لمتعهد ئخر دون الحصول علةى موافقةة خ يةة مسةبقة مةن لجنةة الشةراء وبنةاء 

 على اسباب مبررة لذلك .

 

المحةةاكم الردنيةةة بةةالنظر فةةي النزاعةةات الناشةةئة عةةن تنفيةةذ العقةةود  تخةةتص  -أ -84المةةادة 

المبرمةةةة بموةةةةظ أحكةةةام هةةةذا النظةةةام وتكةةةون التشةةةريعات الردنيةةةة واةبةةةة 

 الت بيو ما لم تنص والا و العقد على خثف ذلك .

لتسةةوية كاتسةةوية النزاعةةات أخةةرى ل طةةراأج يجةةوز أن يةةنص العقةةد علةةى   -ب 

 مةةن  الولويةةة للحةة  بالتراخةةي مةةن خةةثل التفةةاو  والتحكةةيم   أوالوديةةة 

تعيةةين طةةرف الالةة  للمسةةاعدة فةةي تسةةوية النزاعةةات أو تعيةةين المةةوفقين  او



 .خثفاتمجلس ف  ال تعيين بصيعة التوفيو والوساطة أو

 

لل ةةرفين المتعاقةةدين االتفةةاا خةةمن العقةةد أو فةةي اتفةةاا منفصةة  علةةى إحالةةة   -ج 

العقد الى التحكةيم وفةي مثة  هةذه الحةاالت يجةظ النزاعات الناشئة عن تنفيذ 

أن ينص في االتفاا على امطار المؤسسي للتحكيم والقواعد امةرا ية التي 

 تحكم سير التحكيم ومكان .

إذا لةةم يتضةةمن العقةةد شةةرط التحكةةيم وتةةم االتفةةاا علةةى اعتمةةاد التحكةةيم عةةن    -د 

وموقعةةةا مةةةن طريةةةو إبةةةرام اتفاقيةةةة منفصةةةلةغ فيجةةةظ أن يكةةةون ذلةةةك خ يةةةا 

 ال رفين.

تكون اللعة العربية هي لعة التحكيمغ ما لم ينص على خثف ذلك فةي واليقةة   -هـ 

 العقد أو في اتفاا التحكيم اذا كان هنال اتفاا منفص .

لجهةةة المشةةترية وقبةة  توقيةةا العقةةد الحصةةول علةةى موافقةةة مجلةةس علةةى ا  -و 

إحةدى هيئةات التحكةيم  اختيةار عنةد الوزراء عند اختيةار التحكةيم الةدولي  أو

العقةةد اآلليةةة امةرا يةةة  يتضةةمن الدوليةةة المعتمةةدة لفةة  النةةزاعغ علةةى أن 

  .الختيار المحكمين ومكان التحكيم
 

 السةعر تعةدي  فيهةا يجةوز التةي الحةاالت فةي إال الابتةا الشةراء عقةد سعر يعتبر  -أ -85المادة 

 تةةنص أن شةةري ةالتةةي تبةةرر تعييةةر السةةعر  الظةةروف فةةي تعييةةرات لمواةهةةة

 .ذلك على والعقد الشراء والا و

 مةن( أ) الفقةرة لحكةام وفقةا السةعر تعةدي  إمكانية على الشراء عقد نص إذا -ب

 فةي التعةديثت سةريان وقةة السةعر تعةدي  بند في يحدد أن فيجظ المادة هذه

 تكلفةة فةي االنخفةا  أو كالزيادة السعر تعدي  تبرر التي والظروف السعار

 تعاقةةةديا المحةةةددة المعةةةادالت ت بيةةةو خةةةثل مةةةن وال اقةةةة والعمالةةةة المةةةواد

 التي الخرى وامةراءات السعر في تعدي  أج مقدار تحدد التي والمؤشرات

  .اتباعها سيتم

 
 

الخةدمات االستشةارية وأو مةدد اللةوازم للجنة الشراء أن تنقص أو تزيةد كميةات  - 86المادة 

 حالةةةة دون الرةةةةوع الةةةى المنةةةاقص علةةةى الةةواردة فةةةي والةةةا و الشةةةراء قبةةة  ام

مةةةن الكميةةةة  %(25) ت نسةةةبمةةةا أو النقصةةةان  مجمةةةوع الزيةةةادةان ال يتجةةةاوز 



 .الم لوبة

 

 

 

إذا اقتضة ظروف العم  إةراء أج تعدي  أو إخافة أو تعيير في أالناء تنفيذ عقود  -87المادة

الشعال أو الخةدمات الفنيةة فيجةوز إصةدار أوامةر تعييريةة وفقةا للتعليمةات التةي 

 لهذه العاية. لجنة سياسات الشراءصدرها ت
 

 .علي يشترط لنفاذ أج تعدي  على عقد الشراء موافقة ال رفين  -1-أ- 88المادة 

( مةةن هةةذه الفقةةرة ولعايةةات التعامةة  مةةا 1علةةى الةةرغم ممةةا ورد فةةي البنةةد ) -2

الظروف غير المتوقعةة التةي قةد ت ةرأ عنةد تنفيةذ عقةد الشةراء غ يجةوز ان 

يتضةةمن العقةةد السةةماح لممثةة  الجهةةة المسةةتفيدة او أج مسةةؤول ئخةةر يةةتم 

تنفيةذ تحديده في عقد الشراء غ باصدار أمر تعييرج ي لظ في  من المتعهد 

 أج تعييرات في االشعال او الخدمات الفنية المراد تقديمها .

ج مرتب ا ارتباطا واليقا بالمشروع وال يخةرج التعيير يتوةظ ان يكون االمر -ب

 . ن اق طبيعة العقد الساسية أو  عن 

تخضةةا أج زيةةادة قةةد تةةؤدج إلةةى ارتفةةاع فةةي قيمةةة العقةةد لحكةةام التعليمةةات   -ج

 أحكام هذا النظام.الصادرة بموةظ 

الوامر التعييرية إال إذا كانة أق  تكلفة من إةراء مناقصةة  جوز اصدارال ي  -د 

 ةديدة. 

 ال يةةتم إصةةدار الوامةةر التعييريةةة دون التلكةةد مةةن موافقةةة الجهةةات المعنيةةة -ـ هةة

 فر المخصصات المالية الثزمة لذلك.اوتو باصداره

تعييريةةة وخةةم تلةةك الوالةةا و إلةةى ملةةه يةةتم تواليةةو أج تعةةديثت أو أوامةةر    -و 

 الشراء وسجل .
 

التلخير في تنفيذ العقدغ ويحدد مبلة   علىيجظ أن ينص العقد على دفا غرامة  -أ -89المادة

%( خمةس عشةرة فةي الما ةة مةن 15غرامة التلخير بنسظ عادلةة ال تتجةاوز )

المعادلةةة غ وفةةي حالةةة لةةم يةةرد الةةنص صةةراحة علةةى النسةةبة ت بةةو قيمةةة العقةةد

 .الواردة في التعليمات الصادرة لهذه العاية

ما لةم يةنص علةى خةثف ذلةك فةي والةا و الشةراء يجةوز تحديةد مبةال  غرامةات  -ب

التلخير لنةواع العقةود ةميعهةا بمبلة  يةومي مق ةوع يثبةة فةي والةا و الشةراء 

 وشروط العقد بما ال يتجاوز النسبة المحددة في الفقرة )أ( من هذه المادة .



 

  -يجظ أن يبين في عقد الشراء ما يلي: -أ -90المادة 

 اتخاذها في حال مخالفة بنود هذا العقد.  جوزالتدابير وامةراءات التي ي -1

 -بما في ذلك:السباب التي يجوز بموةبها إنهاء عقد الشراء  -2

 تقصير المتعهد في إنجاز العقد.  -أ 

 التثعظ أو الرشوة.ارتكاب المتعهد تصرفات تتسم باالحتيال أو  -ب 

 الظروف القاهرة. -ج  

 إعسار المتعهد أو إفثس . -د
 

 أسس إنهاء العقد من قب  المقاول. -3

أسةةس التسةةوية والتعويضةةات الماليةةة التةةي يتوةةةظ دفعهةةا فةةي حةةال إنهةةاء  -4

 العقد.

إذا استدعة المصلحة العامة إنهاء عقد الشراء فيراعى دفةا قيمةة اللةوازم  -ب 

أو الشةةعال أو الخةةدمات التةةي تةةم إنجازهةةا قبةة  تةةاريخ انتهةةاء العقةةد ودفةةا 

التكةةاليه التةةي تحملهةةا المتعهةةد أو قيمةةة اللةةوازم التةةي تةةم إنتاةهةةا لعقةةد 

 الشراء.
 

 

تصةةادا لجنةةة سياسةةات الشةةراء علةةى القةةرارات الصةةادرة عةةن لجةةان الشةةراء  -أ - 91المةةادة

 المسةةةتندة الةةةى تقةةةارير التحقيةةةو بحرمةةةان المنةةةاقص أو المقةةةاول أو المتعهةةةد 

ال تتجةاوز لمةدد أو المورد أو االستشارج من المشةاركة فةي عمليةات الشةراء 

  -: في أج من الحاالت التاليةوفقا للتعليمات و سنتين

 لومات كاذبة عند تقديم العرو .تقديم مع -1

 لجنة الشراء.أعضاء التواطؤ ما أج من موظفي الجهة المشترية أو  -2

 ارتكةةةاب ممارسةةةات تن ةةةوج علةةةى فسةةةاد أو احتيةةةال أو إكةةةراه أو إعاقةةةة  -3

 أو خرا االلتزام بالسرية.

 ارتكةةاب مخالفةةة ةوهريةةة لثلتزامةةات التعاقديةةة المنصةةو  عليهةةا فةةي   -4

 عقد الشراء.

دت الى حصول  على عقد أصدور قرار قضا ي بادانت  بجريمة أو بجناية  -5

 الشراء أو محاولت  أو شروع  في الحصول علي  أو على عقد فرعي ل .

 صدور قرار قضا ي بادانت  بجريمة ذات طابا اقتصادج. -6

 المنةةةاقص أو المقةةةاول أو المتعهةةةد اسةةةم حرمةةةان اليجةةةظ أن يتضةةةمن قةةةرار  -ب

 . او أج شخص مشمول ب  شارجأو المورد أو االست

أو الموقةةةا تنشةةةر القةةةرارات المتعلقةةةة بالحرمةةةان علةةةى البوابةةةة املكترونيةةةة  -ج

وتخضةةا لل عةةن أمةةام لجنةةة مراةعةةة شةةكاوى املكترونةةي للجهةةة المشةةترية 



 الشراء. 
 

 

ج ةهةة ذات اشعال العامة واالسكان بناء على طلظ الوزير المختص او لوزير ال -92المادة

مقدمي الخدمات أج من ج مقاول او أبحو التالية  اتج من االةراءأعثقة اتخاذ 

المقةةاولين أو لجنةةة تصةةنيه مقةةدمي  الفنيةةة بنةةاء علةةى تنسةةيظ مةةن لجنةةة تصةةنيه

الخدمات الفنية المستند الى تقرير  فني من لجنةة تحقيةو تؤلفهةا أج منهةا حسةظ 

 -موةظ أحكام النظام :مقتضى الحال ووفقا للتعليمات الصادرة ب

 إنذار. -أ

حرمةةان أج مقةةاول أو اج مةةن مقةةدمي الخةةدمات الفنيةةة مةةن المشةةاركة فةةي   -ب

 عمليات الشراء لمدة ال تزيد على سنتين.

 تنزي  فئة التصنيه. -ج

 إلعاء التصنيه.  -د
 

لعايةةات ت بيةةو أحكةةام هةةذا النظةةام يعتمةةد تصةةنيه البلةةديات الةةوارد فةةي قةةانون   -أ -93المةةادة 

وتعامةة  مجةةالس الخةةدمات المشةةتركة معاملةةة بلةةديات الفئةةة  امدارة المحليةةة

 الثانية.

دارة المحلية وزير امر يس الوزراء فيما يتعلو بلمانة عمان الكبرى ويحدد  -ب

ئليةةة تشةةكي  اللجةةان والسةةقوف الماليةةة فيمةةا يتعلةةو ببةةاقي بلةةديات المملكةةة 

الشةةراء فةةي البلةةديات بموةةةظ تعليمةةات خاصةةةة ونمةةاذج لعمليةةات الشةةراء 

 لهذه العاية. يصدرها ك  منهما 

 باستثناء امانة عمان الكبرى يخضا شراء اآلليات أو المركبات في البلديات -ج

 . عملية الشراءدارة المحلية المسبقة على لموافقة وزير ام
 

منصةةةو  عليهةةا فةةةي يعاقةةظ كةةة  مةةن يخةةةاله أحكةةام هةةذا النظةةةام بالعقوبةةات ال -94المةةادة 

 التشريعات النافذة. 
 

 

 التعليمةةةات الثزمةةةة لتنفيةةةذ أحكةةةام هةةةذا النظةةةام  تصةةةدر لجنةةةة سياسةةةات الشةةةراء -95المةةةادة 

 -بما في ذلك:

 تنظيم إةراءات المشتريات الحكومية. -أ

 إدارة وتنظيم المستودعات والرقابة على المخزون. -ب

 تصنيه المقاولين. -ج

 الخدمات الفنية.تصنيه مقدمي  -د

 الوامر التعييرية لألشعال والخدمات الفنية. -هـ



 

29/12/2021 

 الشراء املكتروني. -و

 المخزون املكتروني. -ز

 
 

تعتبر كافة لجان الشراء المشكلة قب  نفاذ أحكةام هةذا النظةام بعةد أن تسةتكم   -أ - 96المادة 

منتهيةةة إةةةراءات العمليةةات الشةةرا ية التةةي تةةم فيهةةا فةةت  العةةرو  المقدمةةة 

 حكماً ويعاد تشكيلها وفقا لثحكام الواردة في هذا النظام .

ت بو احكام هذا النظام على الع اءات التي لم يتم فت  العرو  فيهاغ كمةا  -ب

 ت بو على الع اءات التي تم إحالتها وفي مرحلة إدارة العقد.

 

 

 

علةى ان يسةتمر العمة  غ 2019( لسةنة 28يلعى نظام المشتريات الحكومية رقةم ) -97المادة 

 والقةةةرارات الصةةةادرة بمقتضةةةاه الةةةى ان تلعةةةى أو تعةةةدل واالسةةةس بالتعليمةةةات 

 او يستبدل غيرها بها. 

 نا ظ ر يس الوزراء ووزير

  الخارةية وشؤون المعتربين 
  أيمن حسين عبدهللا الصفدج

 

 نا ظ ر يس  الوزراء 

 ووزير امدارة المحلية 

  كريشان توفيو محمود حسين

 ر يس الوزراء

 ووزير الدفاع

 الدكتور بشر هاني محمد الخصاونة
 

 وزير   

 التخ ي  والتعاون الدولي 

   ناصر سل ان حمزة الشريدة

 وزير 

 المياه والرج 

 محمد ةمي  موسى النجار

 وزير

 الشؤون السياسية والبرلمانية  

 المهند  موسى حابس موسى المعاي ة
 

 وزير

 النق   

 المهند  وةي  طيظ عبدهللا عزايزه

 وزير 

 الشعال العامة وامسكان

 المهند  يحيى موسى بيجايند كسبي

 وزير التربية والتعليم

 ووزير التعليم العالي والبح  العلمي 

 الدكتور وةي  موسى عويس عويس 



 

 

 

 

 وزير

 العدل 

 الدكتور احمد نورج محمد الزيادات 
 

 وزير    

 الوزراءدولة لشؤون ر اسة 

 الدكتور ابراهيم مشهور حديثة الجازج
 

 وزير   

 السياحة واآلالار  

 نايه حميدج محمد الفايز

 وزير 

 المالية

 الدكتور محمد محمود حسين العسعس

 وزير 

 ال اقة والثروة المعدنية 

 الدكتور صال  علي حامد الخرابشة
    

 وزير

 الزراعة  

   المهند  خالد موسى شحادة الحنيفات

 

 وزير

  دولة لشؤون المتابعة والتنسيو الحكومي 
 الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مص فى وهبي" الت 

 وزير   

 التنمية االةتماعية  

  أيمن ريا  سعيد المفل  
 

 وزير 

 الوقاف والشؤون والمقدسات امسثمية

 الدكتور محمد احمد مسلم الخثيلة

 وزير

 الداخلية  

 الفرايةمازن عبدهللا هثل 

 وزير 

 االقتصاد الرقمي والريادة 

 احمد قاسم ذيظ الهناندة
 

 وزير 

 الشباب 

 "محمد سثمة" فار  سليمان النابلسي

 وزير 

 دولة لشؤون امعثم 

 فيص  يوسه عو  الشبول
 

 وزير  الصناعة والتجارة والتموين

 ووزير االستثمار بالوكالة 

 يوسه محمود علي الشمالي

 وزير

 الصحة

 الدكتور فرا  إبراهيم ارشيد الهوارج

 وزير 

  البيئة
 الدكتور معاوية خالد محمد الردايده

    

 وزير  

 دولة للشؤون القانونية 

  وفاء سعيد يعقوب بني مص فى

 وزير 

 الثقافة

  هيفاء يوسه فض  حجار النجار

 وزير

 العم 

 نايه زكريا نايه استيتية
 



 (1الملحو رقم )

 دارة العقدإ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

علةةى الجهةةة المحةةددة فةةي عقةةد الشةةراء مراقبةةة وفحةةص وتسةةلم ةميةةا اللةةوازم  -1المةةادة 

والخةةةةدمات االستشةةةةارية المتعاقةةةةد عليهةةةةاغ والتحقةةةةو مةةةةن م ابقتهةةةةا للكميةةةةات 

 والمواصفات الفنية والشروط الواردة في العقد.

 

المسؤولة عن إدارة العقد لجنة  حدة الحكوميةاو الو أمين عام الجهة يشك    -1-أ -2المادة 

 حسظ طبيعة ك  عملية تعاقد. ة الثالعن  يق  عدد اعضا هااستثم ال 

 سباب مبررة.من أعضا ها في أج وقة ل ايألألمين العام ان يستبدل   -2

 لألمةةين العةةام فةةي حةةاالت خاصةةة ومبةةررة ان يشةةك  اكثةةر مةةن لجنةةة اسةةتثم  -ب

 دا مة .او لجان استثم  

 للجنة االستثم االستعانة بالفنيين والخبراء اذا اقتضة الحاةة ذلك. -ج

ال يجوز أن تضم  لجنة االستثم  في عضويتها من سبو وشارل فةي عضةوية  -د

 .  نفس  عقد الشراءللجنة الشراء أو اللجنة الفنية 

 .االستثميتم تسلم اللوازم بحضور ما ال يق  عن أغلبية أعضاء لجنة  -هـ

 الشةلن بهةذا تقريةر يرفةا االسةتثم لجنةة اعضاء بين الرأج في خثف نشل اذا -و

 اليهةا التقريةر رفةاو فية  للبةة حالةةالتةي أصةدرت قةرار ام لجنة الشةراء الى

 الةذج القةرار ويكةون مناسةبة خبةرة جلبة االسةتعانة للجنةة يجةوز العاية ولهذه

 .نها يا الشلن بهذا تصدره

اةتماعةةات لجنةةة االسةةتثم علةةى النمةةوذج المعةةد لهةةذا العةةر  تةةدون محاخةةر  -ز

بخصةو   عنهةا صةادرةقةرارات في هذه الحالةة تعتبر  ها ووتوقا من أعضا

الشراءغ على ان تتضمن أج تحفظةات ان وةةدت لج عضةو تنفيذ عقد صحة 

 .في اللجنة ما بيان السباب

فةي موعةد  لمخةتصا المستودع ولمين للمتعهد تسليم نسخة خب  استثم يتم -ح

 شعاراإ للمتعهد المسلمة النسخة عمالهاغ وتعتبرأنهاء إعم  من  اقصاه يومأ

 .الرف  او بالقبول

 

 



 

  -:المهام التالية االستثملجنة  تتولى -أ -3المادة 

شروط المقررة للالفحص والتثبة من مواصفات اللوازم الموردة وم ابقتها  -1

الشةةةراء مةةةن حيةةة  النوعيةةةة والكميةةةة ومكةةةان التوريةةةد وموعةةةده  عقةةةدفةةةي 

وتركيبهةةةا وتشةةةعيلها وإةةةةراء الفحةةةص الةةةثزم عليهةةةا للةةةوازم التةةةي تت لةةةظ 

 التركيظ والتشعي  ما مراعاة أحكام االتفاقيات المبرمة بشلنها.

تنظةةيم خةةب  تسةةلم بةةاللوازم المةةةوردة مةةا بيةةان قبةةول اللةةوازم أو رفضةةةها  -2

والشروط المقررةغ وبيان نسبة االنحةراف مةا تسةليم لمخالفتها المواصفات 

وتعتبةةر النسةةخة  غنسةةخة مةةن الضةةب  للمتعهةةد ولمةةين المسةةتودع المعنةةي

 المسلمة إلى المتعهد مقاب  التوقيا إشعارا ل  بالقبول أو الرف .

يةةتم االنتهةةاء مةةن مةةن هةةذه المةةادة  )أ( ( مةةن الفقةةرة1مةةا مراعةةاة أحكةةام البنةةد ) -ب

ل المدة التي يحددها المين العام لهذه العاية وفو ما تقتضي  عملية التسلم خث

 .طبيعة اللوازم الموردة
 

حةد مةوظفي الوحةدة أما مراعاة ما ورد فةي هةذا الملحةو يتةولى أمةين المسةتودع و -4المادة

طالبة الشراء لدى الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية تسلم اللوازم التي ال تزيةد 

( ألةةه دينةةار ولةة  االسةةتعانة 1000بموةةةظ عقةةد الشةةراء علةةى ) قيمتهةةا امةماليةةة

بالخبراء والفنيةين مةن مةوظفي الجهةة الحكوميةة أو الوحةدة الحكوميةة التةي يعمة  

 فيها إذا ت لظ المر ذلك.

 

تحةةة تصةةرف الجهةةة  او المتعهةةد الفرعةةي حسةةظ مقتضةةى الحةةال يضةةا المتعهةةد -5المةةادة 

 لمعاينةات الماديةة ويتحمة  كة  مةن المتعهةد مت لبةات ل أجالمشترية او المستفيدة 

والجهة المشترية والجهة المستفيدة مصاريه حضور ممثلي  او المتعهد الفرعي 

 .للمعاينة

 

أقةةة  او أعلةةةى مةةةن  سةةةتثم أن اللةةةوازم المةةةوردة المخالفةةةةوةةةةدت لجنةةةة االا إذ  -6المةةةادة 

تفةةي بةةالعر  الم لةةوب يةةتم اسةةتكمال  المواصةةفات الةةواردة فةةي عقةةد الشةةراء

 -إةراءات القبول على النحو التالي:

بقبةول  ارأيهة افيهة ةبرفةا توصةياتها للجنةة الشةراء مبينة االستثمتقوم لجنة  -أ

 .االنحرافما بيان نسبة  االستثم



 

 

تنظر لجنة الشراء بالموخوع وتتخذ قرارها بقبول أو رفة  اللةوازم وعنةد  -ب

تحدد مقدار الحسم العادل من الةثمن وبمةا يتناسةظ مةا نسةظ فلها ان القبول 

 .االنحراف اذا كان لذلك مقتضى

يجةةوز للجنةةة الشةةراء لعايةةات النظةةر فةةي قبةةول اللةةوازم أو رفضةةها االسةةتعانة  -ج

 بلجنة فنية مختصة لهذه العاية .

 

 المواصةفات لمخالفتهةا المةوردة اللةوازم تسةلم رفة  االسةتثم لجنة قررت إذا   -أ -7 المادة

 لجنة قرار على االعترا  اللوازم تلك وّرد الذج فللمتعهد المقررة والشروط

 خةب  تسةلم  تةاريخ مةن عمة  أيةام خمسةة( 5) تتجةاوز ال مدة خثل االستثم

 المناسةظ القةرار التخةاذ امحالةة قةرار أصةدرت التةي الشراء لجنة لدى التسلم

 .رفعها حين الى المانة بحكم تسلمها المرفو  اللوازم وتعتبر

 نفقتة  على في  الموةودة المكان من تسلمها المرفو  اللوازم المتعهد يرفا -ب

ً  عشةةر خمسةةة( 15)تتجةةاوز  ال مةةدة خةةثل  بضةةرورة إشةةعاره تةةاريخ مةةن يومةةا

 ذلةك قبة  إتثفهةا أو رفعهةا المنية أو الصحية الضرورة اقتضة إذا إال رفعها

 متنازالً  يعتبر ل  المحدد الموعد خثل بذلك القيام عن تلخره حال وفي الموعد

 الرةةوع الشةراء وللجنةة الحكوميةةغ للوحةدة أو الحكوميةة للجهةة عنهةا حكما

 .ذلك المر اقتضى إن وامتثف الرفا بنفقات علي 
 

تصةةحي  أج عيةةوب واسةةتكمال أج ب للجنةةة الشةةراء ان تقبةة  مةةن المتعهةةد طلبةة   -8المةةادة 

اذا كانةةةة غيةةةر ةوهريةةةة وال تةةةؤالر علةةةى مصةةةلحة الجهةةةة نةةواقص علةةةى نفقتةةة  

واعتبةةار تةةاريخ تصةةحي  العيةةوب او اسةةتكمال المسةةتفيدة او سةةير تنفيةةذ العقةةدغ 

 ان وةدت. التلخيرالنواقص هو تاريخ التوريد الفعلي لعايات احتساب 
 

 ت لةةظ اذا المسةةتفيدة الجهةة أو المشةةترية الجهةةة تقةوم اللةةوازم شةةراء حةال فةةي -أ  -9المةادة 

 تفاصةي  إلةى بدقةة يشةير الذج البا ا إشعار وتلقي الشحن عملية بمتابعة المر

  للمعةةدات الجمركةةي التخلةةيص إةةةراءات تسةةهي  مراعةةاة مةةا البضةةا اغ شةةحنة

 المحالة. المواد أو



تولى الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية إةراءات التخليص والتلمين علةى ت -ب

 المملكة مباشرة.اللوازم المشتراة من خارج 
 

 

ال يجوز التعاقد ما متعهد فرعي على تنفيذ أج ةزء من االلتزامات المترتبة    -أ -10المادة 

على المتعهد الر يسةي بموةةظ عقةد الشةراء إال بعةد الحصةول علةى موافقةة 

خ ية مسبقة مةن لجنةة الشةراء لكة  عقةد فرعةي شةري ة ان يكةون المتعهةد 

 الفرعي مؤهث لتنفيذ بنود عقد الشراء. 

 ال يعفي التعاقد الفرعي المتعهد من مسؤولية تنفيذ عقد الشراء. -ب
 

على المتعهد تنفيذ العقد خثل المدة المتعاقةد عليهةاغ وتحتسةظ تلةك المةدة مةن  -أ -11المادة 

تاريخ المباشرة أو من تاريخ توقيا العقةد أو أج تةاريخ ئخةر منصةو  علية  

 في العقد. 

فيدة اعتبةار المتعهةد غيةةر مسةؤول عةن تةةلخير المسةت لألمةين العةام فةي الجهةةة -ب

 -التالية: لألسبابتنفيذ العقد 

في حال الزيادة أو التعيير في اللوازم أو كميات المواد الم لوب تجهيزها  -1

أو نوعيتها بما يؤالر علةى سةير تنفيةذ العقةد المتفةو علية  بحية  ال يمكةن 

 إنجازه خمن المدة المتفو عليها بموةظ العقد الصلي. 

 إذا كةةان تةةلخير تنفيةةذ العقةةد لسةةباب أو إةةةراءات تعةةود للجهةةة المسةةتفيدة  -2

أو أج ةهة مخولة عنها أو لج سبظ يعود لمتعاقدين ئخةرين تسةتخدمهم 

 الجهة المشترية.

إذا استجدت بعد التعاقد ظروف طار ة ال يمكةن تجنبهةا ولةم يكةن باممكةان  -3

 توقعها وقة التعاقد.

( مةن 3للمتعهد الذج يدعي بوةود الظروف ال ار ة المشار اليها فةي البنةد ) -ج 

الفقةرة )ب( مةن هةذه المةةادة أن يقةدم طلبةا خ يةا إلةةى الجهةة المسةتفيدة عةةن 

( سبعة ايةام مةن تةاريخ وقوعهةا 7نشوء تلك الظروف خثل مدة ال تتجاوز )

 . مبينا في  أسباب تمديد العقد والوالا و التي تثبة ذلك

 ج طلبات تتعلو بتلخير التنفيذ تقدم بعد انتهاء مدة التوريد.أيجظ رف     -د 

 



خ ية  مصةدقة مةن كاتةظ  كفالةيقدم المتعهد للجهة المسؤولة عن ادارة العقد  -أ -12المادة 

 %(15)سةةوء المصةةنعية بكامةة  قيمةةة اللةةوازم  مضةةافا اليهةةا  لضةةمانالعةةدل 

 ورد خثف ذلك في والا و الشراء.ذا إال إ ة من قيمتها اخمسة عشر بالم

سةوء المصةنعية سةنة ميثديةة مةن تةاريخ االسةتثم  لضةمان لكفالةمدة اتكون  -ب

 والا و الشراء.في النها ي اال اذا ورد خثف ذلك 

 االنةةاء سةةريانيلتةةزم المتعهةةد باسةةتبدال اللةةوازم التةةي البةةة سةةوء مصةةنعيتها  -1-ج

شعاره بةذلك مةن إبلوازم ةديدة على نفقت  خثل شهرين من تاريخ  الكفالة

 .الجهة المستفيدة 

العةةودة علةةى  الجهةةة المسةةتفيدة مةةن دون حةةو اسةةتبدال اللةةوازمال يحةةول  -2

 كفالةةيعاد احتساب مةدة الاالستبدال على ان ج نفقات ناتجة عن لالمتعهد ب

 من تاريخ االستثم النها ي للوازم الجديدة.

اذا لةةم يقةةم المتعهةةد باسةةتبدال اللةةوازم التةةي البةةة سةةوء مصةةنعيتها فعلةةى الجهةةة  -د

وتكليةه لجنةة الشةراء لةديها سوء المصةنعية   كفالة المستفيدة تحصي  قيمة 

شراء اللوازم مهما بلعة قيمتها على حساب المتعهةد وتحميلة  فةروا ب للقيام

 السعار.

 ةة مةن اعشةر بالم ة%( خمسة15)على الجهة المستفيدة مصادرة مةا نسةبت  -هـ 

 .بهايرادا لحساإقيمة اللوازم التي البة سوء مصنعيتها 
 

تعيير فةي المودية  يكةافئ او اعلةى مواصةفة مةن المودية   اذا تقدم المتعهد ب لظ -13المادة 

فلهةا قبةول البةدي  الجديةد وقبة  التوريةد لصال  الجهةة المسةتفيدة  علي  المحال

تشةةك  لهةةذه العايةةة دون أج زيةةادة علةةى السةةعر  بنةةاء علةةى تنسةةيظ لجنةةة فنيةةة

 شري ة أن يكون من نفس الشركة الصانعة وبلد المنشل.
 

 ج ةةةزء منهةةا أاذا لةةم يقةةم المتعهةةد بتنفيةةذ التزاماتةة  ةميعهةةا بموةةةظ العقةةد او  -أ -14المةةادة 

الموعةد المحةدد بالعقةد او قصةر فةي اسةتبدال فةي او تلخر بتنفيذ مةا التةزم بة  

 لجنة الشراء لدى الجهةة المسةتفيدة على المرفوخة بلخرى م ابقةغ فاللوازم 

ج أمصادرة قيمة تلمين حسةن التنفيةذ او  او الجهة المسؤولة عن ادارة العقد

ةةزء منةة  بشةك  يتناسةةظ مةا قيمةةة اللةوازم غيةةر المةوردة أو غيةةر المسةةتبدلة 

 فةةي الما ةةة مةةن قيمةةة اللةةوازم غيةةر ة%( عشةةر10علةةى أن ال يقةة  ذلةةك عةةن )



شةراء وللجنةة  لحسةابهايةرادا إالموردة أو غير المستبدلة ويعتبر هةذا المبلة  

ج ةةةةزء منهةةةا بالمواصةةةفات أاللةةةوازم او الخةةةدمات مهمةةةا بلعةةةة قيمتهةةةا او 

والخصا ص ذاتها او شراء بدي  عنها بالخصا ص واالسةتعماالت ذاتهةا دون 

مية  المتعهةد أن تق  عنها سوية وفقا لحكام النظامغ وفةي هةذه الحالةة يةتم تح

خافية وأج خسارة او مصاريه دون الحاةة إلةى فروا السعار والنفقات ام

 أج إنذار. 

 

فةي حةال لةةم تكةن الجهةةة مةا مراعةاة مةةا ورد فةي الفقةرة )أ( مةةن هةذه المةةادة  -ب

المسةةتفيدة هةةي الجهةةة المسةةؤولة عةةن ادارة العقةةد فلهةةا فةةي حةةاالت طار ةةة 

خةةدمات مةةن خةةثل لجةةان الشةةراء ومسةةتعجلة شةةراء حاةتهةةا مةةن اللةةوازم وال

المشةةكلة لةةديها ويةةتم تحميةة  المتعهةةد فةةروا السةةعار الناةمةةة عةةن عمليةةة 

  .الشراء

الكميات التي تم شراؤها على حساب المتعهةد مةن الكميةة الةواردة  تنزي يتم  -ج

 حالة غير الموردة.في قرار ام

لتةي تةلخر واد امن هةذه المةادة علةى المةو )ب( )أ(  تينال تسرج احكام الفقر  -د

 .تسرج عليها احكام غرامات التلخيرو توريدهاغ

 

فللجنةة الشةراء فةي المشةتراة اذا اقتضة الحاةة الى زيادة في كميات اللةوازم  -أ -15المادة 

صةةدار قةةرار الحةةو إالجهةةة المسةةتفيدة مهمةةا بلعةةة قيمتهةةا وبموافقةةة المتعهةةد 

%( مةن الكميةة 35نسبت  )حالة على ان ال تتجاوز في مجموعها ما لقرار ام

مةين العةام علةى قراراتهةا لعايةة الواردة في عقد الشةراءغ علةى ان يصةادا ال

 ( دينار وما زاد على ذلك بمصادقة الوزير المختص.60.000)

فللجنةة الشةراء فةي المشةتراة  كميات اللةوازمتخفي  اذا ت لبة الحاةة الى  -ب

حالة على ان ر الحو لقرار امصدار قراإالجهة المستفيدة وبموافقة المتعهد 

%( مةةن الكميةةة الةةواردة فةةي عقةةد 50ال تتجةةاوز فةةي مجموعهةةا مةةا نسةةبت  )

 مين العام على قراراتها.الشراءغ على ان يصادا ال

حالةةة الحةةو مهمةةا بلعةةة إصةةدار قةةرار إللجنةةة الشةةراء فةةي الجهةةة المسةةتفيدة  -ج

شةةةارية وغيةةةر قيمتةةة  وبموافقةةةة المتعهةةةد لتمديةةةد المةةةدد فةةةي الخةةةدمات االست



%( مةةن المةةدة االصةةلية 50االستشةةارية علةةى ان ال تتجةةاوز فةةي مجموعهةةا )

( دينةار 60000مين العةام علةى قراراتهةا لعايةة )على ان يصادا الللع اءغ 

 وما زاد على ذلك بمصادقة الوزير المختص.

 

 

 

 

 

 

 (2الملحو رقم )

 الرقابة على اللوازم والمستودعات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

يكةةةون المةةةين العةةةام مسةةةؤوالً عةةةن امشةةةراف علةةةى اللةةةوازم ومراقبتهةةةا واتخةةةاذ  -1المةةةادة 

امةةةةراءات والترتيبةةةات الثزمةةةة لحفظهةةةا وتنظيمهةةةا وحسةةةن االسةةةتفادة منهةةةا 

 واستعمالها في الغرا  المقررة لها.

 

هةة الحكوميةة والوحةدة الحكوميةة وحةدة إداريةة تكةون مسةؤولة عةةن تنشةل فةي الج -2المةادة 

تنظيم اللوازم وحفظها وسثمة االستفادة منها واستعمالها في الغرا  المقررة 

 لها وفو أحكام هذا النظام.
 

تصةةدر لجنةةة سياسةةات الشةةراء التعليمةةات الثزمةةة مدارة المسةةتودعات وتنظيمهةةا  - 3المةةادة 

المخةزون وتحديةد أنةواع سةجثت العهةدة والبيانةات والقيةود التةي والرقابة على 

يجةةظ أن تظهرهةةا والنمةةاذج والسةةجثت الواةةةظ اسةةتعمالهاغ والمعلومةةات التةةي 

 يجظ أن تتضمنهاغ بلحدث الساليظ المتبعة في إدارة اللوازم والمستودعات.
 

الثزمةةة لحفة  وتنظةةيم تتخةذ دا ةةرة المشةتريات الحكوميةةة امةةراءات والترتيبةات  - 4المةادة 

 اللوازم المشتركة واللوازم الفا ضة وتخزينها وتصنيفها.

تتولى المستودعات في الجهات والوحدات الحكومية استخدام السةجثت والنمةاذج  -5المادة 



التي تتناسظ ما طبيعةة عملهةاغ والتقيةد بالتعليمةات الصةادرة بموةةظ أحكةام هةذا 

 النظام.

 

دا ةرة المشةتريات الحكوميةة وحةدة إداريةة للسةج  المركةزج لحفة  قيةود تنشةل فةي  -6المادة 

 اللوازم المعمرة وفقاً للتعليمات الصادرة بموةظ أحكام هذا النظام.

 

تقوم الجهة الحكوميةة والوحةدة الحكوميةة بفةت  سةج  للةوازم المعمةرة ومراةعةة  - 7المادة 

 إةراءات تواليقها والرقابة الداخلية الفعالة عليها.

 

 

 

لمدير عام دا رة المشتريات الحكوميةة بالتنسةيو مةا أمةين عةام الجهةة الحكوميةة  - 8المادة 

مةن عةدد محةدود مةن مسةؤولي وحةدات اللةوازم  والوحدة الحكومية تشكي  لجنة

  -: في تلك الجهات تتولى

 اقتراح القواعد والسس التنظيمية للسج  المركزج. -أ

 مراةعة إةراءات تواليو الموةودات المعمرة. -ب 

المشاركة في تحديد االحتياةات والتعاون فةي االسةتفادة مةن اللةوازم الراكةدة  -ج 

 والفا ضة والمتقادمة.

 اقتراح إةراءات الرقابة الداخلية الفعالة على اللوازم المعمرة. -د 

 

تخدام الوسةةا   الحديثةةة فةةي إدارة تقةةوم الجهةةة الحكوميةةة والوحةةدة الحكوميةةة باسةة -9المةةادة 

اللوازم والرقابة عليها لضمان الدقة والسرعة والمقدرة علةى تخةزين المعلومةات 

 الثزمة وتعميمها.

 

يقوم أمين المستودع بتسلم اللوازم بحكم المانة بصفة مبد ية فور وصولها إلى  -10المادة 

إلةى حةين إتمةام إةةراءات  موقا التوريد وقيدها في النمةاذج المعةدة لهةذه العايةة

 التسلم حسظ الصول.

 



يجةرج تسةلم المسةاعدات والهبةات مةن بعد موافقة الوزير المختص علةى قبولهةا  -11دة الما

ما والا و قتها بم اببموةظ لجنة يشكلها المين العام لهذه العاية لتقوم اللوازم 

 ا مياتهةةةالشةةةحن أو الفةةةواتير أو أج واليقةةةة أخةةةرى تبةةةين مواصةةةفات اللةةةوازم وك

وإظهار أج انحراف في النوعية والكمية عن المواصفات والشروط الواردة فةي 

أو الفةواتيرغ أو والةا و الشةحنغ ويجةرج إدخالهةا فةي القيةود  إن وةدت االتفاقية

 حسظ الصول.

 

يجرج إدخال اللوازم في قيود المستودع بعةد تسةلمها حسةظ الصةول علةى أن  -أ -12المادة 

 -ا و التالية:تكون معززة بالوال

 مستند امدخال. -1

 خب  لجنة التسلم أو طلظ المشترج أو الشراء المحلي. -2

 الفاتورة أو بوليصة الشحن. -3

 

تعةةزز مسةةتندات امدخةةال الصةةادرة عةةن المسةةتودع الةةذج نقلةةة إليةة  اللةةوازم  -ب 

بمستندات امخراج للوازم التي تم نقلها من مستودع ئخرغ وترس  نسخة من 

 مستند امدخال إلى المستودع الذج أخرةة من  اللوازم. 

تسلم اللوازم المصنعة أو المحولة بمواصةفات دقيقةة إلةى المسةتودع بموةةظ  -ج

مستند إدخال يبين في  رقم مستند إخراج اللوازم الساسية التي استعملة في 

 .اعملية التصنياغ أو التحوي غ كلما كان ذلك ممكن

( 200ال تقيةةد اللةةوازم المشةةتراة لثسةةتهثل الفةةورج التةةي ال تتجةةاوز قيمتهةةا ) -د

عبةارة ما تي دينار خمن قيود امدخال إال أن  يدرج على الفاتورة الخاصة بها 

 )لوازم لثستهثل الفورج(.

 

تقيد اللوازم الزا دة على أرصدة السج  أو الق ا أو الةزاء التي تم استخراةها  -13المادة 

 من لوازم ةرى ش بها عهدة في قيود اللوازم حسظ الصول.

 

تحةةدد دا ةةرة المشةةتريات الحكوميةةة أنةةواع سةةجثت العهةةدة والبيانةةات والقيةةود   -أ -14المةةادة 

التي يجظ أن تظهرها وكذلك النمةاذج الواةةظ اسةتعمالها والمعلومةات التةي 

يجظ أن تتضمنها بما يتماشى ما أحدث الساليظ المتبعة فةي إدارة اللةوازم 



 والمستودعات.

السةةةجثت والب اقةةةات تنظةةةيم الجهةةةة الحكوميةةةة والوحةةةدة الحكوميةةةة  تتةةةولى -ب 

القيود فيها لتنظةيم حركةة كة  نةوع  وإةراءلمستودعات اللوازم العا دة لهاغ 

 من أنواع اللوازمغ بلحدث النظم والساليظ المتبعة في إدارة المستودعات .

تخزن اللوازم في المستودعات الخاصة بها فةي الجهةة الحكوميةة أو الوحةدة  -ج 

لصةةةرفها ل بحيةةة  تكةةةون سةةةليمة وةةةةاهزة الحكوميةةةة حسةةةظ مقتضةةةى الحةةةا

 تسليمها عند ال لظ.و

تراعةةى طبيعةةة كةة  نةةوع مةةن أنةةواع اللةةوازم عنةةد تخزينهةةا فةةي المسةةتودعات   -د 

 والمحافظة على ترتيبهاغ ما مراعاة مدة صثحيتها لثستعمال.

يجةرج تةرقيم المسةتودعات والرفةه والسةاحات التخزينيةة بلرقةام وبةلحرف  -هـ 

 كفةةةة  الوصةةةةول إلةةةةى اللةةةةوازم عنةةةةد صةةةةرفهاغ وتةةةةدون هةةةةذه مناسةةةةبة بمةةةةا ي

 .اللوازم أنواع منالرقام والحرف على ب اقات الصنه الخاصة بك  نوع 
 

 

 

تصرف اللوازم بموةظ طلظ صرف لةوازم علةى النمةاذج المعتمةدة فةي تعليمةات  - 15المادة 

الصرف بعد اعتماده مةن المةين العةام أو مةن يفوخة  لهةذه العايةة شةري ة أن 

 يكون التفوي  خ يا ومحددا.
 

اللوازم من المستودع إلى الجهة ال البة بموةظ مسةتند امخةراج  تصرف وتسلم -16المادة 

المعتمد بعد توقيا المستلم وذكر اسم  ووظيفت  ورقمة  الةوظيفي وتوقيةا أمةين 

 المستودع على مستند امخراج.

 

يجةوز صةرف الم بوعةات مةن مسةتودعات دا ةرة المشةتريات الحكوميةة للوحةدة  -17المادة 

 الحكومية مقاب  الثمن.
 

إذا قةرر المةين العةام بنةاء علةى تنسةيظ لجنةة فنيةة يشةكلها لهةذه العايةة أن أج  -أ -18المادة

لوازم صالحة في الجهة الحكوميةة أصةبحة فا ضةة وغيةر الزمةة للعمة  فيةتم 

 الحكوميةةة إعةةثم دا ةةرة المشةةتريات الحكوميةةة لتقةةوم بتعميمهةةا علةةى الجهةةات

 . االخرى لثستفادة منه



ةميا ال را الممكنة لثسةتفادة مةن اللةوازم الصةالحة والفا ضةة بعد استنفاد  -ب

فةةةي الجهةةةة الحكوميةةةة تقةةةوم هةةةذه الجهةةةة بةةةاةراءات بيةةةا اللةةةوازم الصةةةالحة 

 والفا ضة عن حاةتها.

تبةةاع اللةةوازم الصةةالحة والفا ضةةة عةةن حاةةةة الجهةةة الحكوميةةة أو الوحةةدة  -ج 

را لثسةةتفادة منهةةا بعةةد اسةةتنفاد ةميةةا ال ةة الحكوميةةة بموافقةةة المةةين العةةام

بموةظ مزاودة بالسعر العادل الةذج تقةدره لجنةة الثاليةة يشةكلها المةين العةام 

 بلج من طرا امعثن.من خثل امعثن عن عملية البيا 

يجةةةوز ولسةةةباب مبةةةررة وبموافقةةةة الةةةوزير المخةةةتص بيةةةا اللةةةوازم الصةةةالحة  -د

 الفا ضة بلج أسلوب ئخر غير المزاودة.

الجهة الحكومية والوحدة الحكومية والمدار  المهنية ومراكز تباع منتجات  -هـ

مةن قبة  لجنةة يشةكلها التدريظ والبحةوث ومنتجةات أج ةهةة إنتاةيةة ممااللةة 

 .الوزير المختص لهذه العاية مقاب  الثمن الذج تقدره اللجنة 

تسةةلم اللةةوازم التةةي تةةم بيعهةةا إلةةى المشةةترج بعةةد دفةةا المنهةةا بموةةةظ مسةةتند  -و 

 ولي يثبة علي  رقم وصول قب  الثمن وتاريخ  وقيمت .إخراج أص
 

 

 

إذا قةةرر المةةين العةةام بنةةاء علةةى تنسةةيظ لجنةةة فنيةةة أن أج لةةوازم فةةي الجهةةة  -أ -19المةةادة

الحكوميةةةة أو الوحةةةدة الحكوميةةةة قةةةد أصةةةبحة غيةةةر صةةةالحةغ فيجةةةرج بيعهةةةا 

يعينهم بوساطة لجنة الثالية من موظفي الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية 

غ ولها أن تضا الشروط الثزمة لعملية امةالمين العام وب ريقة المزاودة الع

 البيا ويكون قرارها بالبيا نافذا بعد تصديق  من المين العام.

يجرج بيا اللوازم غير الصالحة الموةودة لدى البعثات الدبلوماسية الردنية  -ب

بر اسةةة ر ةةيس البعثةةة بعةةد أخةةذ موافقةةة الةةوزير المخةةتص بوسةةاطة اللجنةةة 

وعضوية االنين مةن مةوظفي البعثةة يعينهمةا ر يسةهاغ وبال ريقةة التةي تراهةا 

 مناسبة.

 يعلن عن اللوازم المراد بيعها بلج وسيلة يقررها المين العام. -ج 

إذا اقتنا المين العام بناء على تقرير لجنة فنية يشكلها لهذه العاية بعدم  -1 -د 

ةدوى عر  اللوازم غير الصالحة للبياغ أو أن نفقات بيعها تزيد على 



حسةةظ  الةةثمن الةةذج يمكةةن الحصةةول عليةة غ فلةة  أن يقةةرر التصةةرف فيهةةا

 وش بها من القيود أصولياً. غأو إتثفها أحكام النظام

د إتةثف أج لةوازم غيةر صةالحة لثسةتعمال أو بيعهةاغ يجةظ أن تؤيةد عن -2 

 مسةةةتندات امخةةةراج المنظمةةةة بشةةةلنها بشةةةهادة تتضةةةمن أنهةةةا أتلفةةةةغ 

أو بنسخة من قا مة البيةا حسةظ مقتضةى الحةالغ ويجةظ أن يشةار فةي 

 تلك الشهادة أو القا مة إلى امذن الصادر بامتثف أو البيا.

 

ج خسةارة أو نقةص يقةا فةي اللةوازم بعيةر إهمةال أو اخةتث  وفقةاً يتم شة ظ أ -أ -20المادة

  -للصثحيات التالية:

بقةةرار مةةن المةةين العةةام بنةةاء علةةى تنسةةيظ لجنةةة يشةةكلها لهةةذه العايةةة إذا  -1 

 دينار.  ألفي( 2000الشراء ال تزيد على ) عندكانة قيمة اللوازم 

مةين العةام إذا كانةة بقرار من الوزير المخةتص بنةاًء علةى تنسةيظ مةن ال -2 

 ئالف دينار. خمسة( 5000قيمة اللوازم عند الشراء ال تزيد على )

بقرار من وزير المالية بناًء على تنسيظ من الةوزير المخةتص إذا كانةة  -3  

 دينار.  اله عشرين( 20000قيمة اللوازم عند الشراء ال تزيد على )

بقرار من مجلس الوزراء بنةاًء علةى تنسةيظ مةن وزيةر الماليةة إذا كانةة  -4 

 دينار. عشرين اله( 20000قيمة اللوازم عند الشراء تزيد على )

 

يتم ش ظ أج خسةارة أو نقةص يقةا فةي اللةوازم نتيجةة إهمةال أو اخةتث   -ب  

( بعد تعريم المتسبظ بذلك وفقا للصثحيات المنصو  عليها في الفقةرة )أ

 من هذه المادة. 

يعرم ال رف المتسبظ أو الموظه الةذج بعهدتة  أج لةوازم بمةا ال يقة  عةن  -ج

قيمة النقصغ أو التله الناشئ عن امهمال بتاريخ وقوع التله أو الةنقص 

وتقدر قيمت  من خثل لجنة يشةكلها الةوزير المخةتص لهةذه العايةةغ وتتخةذ 

 بحق  امةراءات المناسبة.

إذا تعذر تحديد قيمة اللوازم عند الشراء فيتم تشكي  لجنة فنية لتقدير قيمة  -د 

 اللوازم.

ترسةةة  نسةةةخة مةةةن قةةةرار الشةةة ظ والوالةةةا و المتعلقةةةة بةةةذلك إلةةةى دا ةةةرة  -هةةةـ



 المشتريات الحكومية.
 

أج لةوازم أو يبةادل للوزير المختص أو من يفوخ  أن يعير أو يؤةر أو ينق   -أ - 21المادة 

حكومية أو وحدة حكوميةة أخةرى بحاةةة إليهةا علةى أن يةتم إعةثم إلى ةهة 

دا رة المشتريات الحكومية بذلك وأن يسةج  هةذا امةةراء فةي قيةود اللةوازم 

 لدى ك  من الجهتين.

على الرغم مما ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة يجوز اعارة او تةلةير أج  -ب

 يةةة الةةى أج ةهةةة أخةةرى مةةن اللةةوازم العا ةةدة الةةى أج ةهةةة او وحةةدة حكوم

 غير حكومية. 
 

للةةوزير المخةةتص أن يهةةدج أو يتبةةرع بلةةوازم ال تزيةةد قيمتهةةا امةماليةةة عنةةد  -أ  -22المةةادة

( خمسةةة ئالف دينةةار للمؤسسةةات الهليةةةغ أو الجمعيةةات 5000الشةةراء علةةى )

 الخيريةةةة أو النةةةوادج الرياخةةةية أو الهيئةةةات الثقافيةةةة والفنيةةةة أو أج حكومةةةة 

 إقليمية أو دولية أةنبية. أو وحدة

لر يس الةوزراء بتنسةيظ مةن الةوزير المخةتص إهةداء اللةوازم أو التبةرع بهةا  -ب

( خمسةةة ئالف دينةةار للجهةةات 5000والتةةي تزيةةد قيمتهةةا عنةةد الشةةراء علةةى )

المنصو  عليهةا فةي الفقةرة )أ( مةن هةذه المةادةغ وإعةثم دا ةرة المشةتريات 

 الحكومية بذلك.

 

 

 

اسةتبدال لةوازم مسةتعملة بلةوازم أخةرى وبمةا يحقةو مصةلحتها للجهة المستفيدة  -23المادة 

وفقةةا ل ةةرا الشةةراء والصةةثحيات الةةواردة فةةي هةةذا النظةةام  بالشةةراء المباشةةر أو

  وذلك بتنسيظ من لجنة فنية.

 

تقةةوم دا ةةرة المشةةتريات الحكوميةةة بالتنسةةيو والتعةةاون مةةا الجهةةات والوحةةدات  -24المةةادة 

 -يلي:الخرى بما 

تنمةةي  مكونةةات اللةةوازم المشةةترل تةةداولها لتسةةهي  التعةةرف عليهةةاغ وتحديةةد  -أ 

 مجاالت استعمالها وتداولها.



توصةةيه اللةةوازم أو بعضةةها مةةن حيةة  بيةةان الشةةكال واللةةوان والوزان  -ب 

 والمقاييس.

ترميةةةز اللةةةوازم بمةةةا يكفةةة  عةةةدم االزدواةيةةةة وتبسةةةي  إةةةةراءات شةةةرا ها  -ج 

 ة التعام  واالستفادة منها.وتخزينها وسهول

 تمييز اللوازم الحكومية بوسم خا  بك  صنه كلما كان ذلك ممكنا. -د 
 

 -على أمين المستودع في الجهة الحكومية والوحدة الحكومية: - 25المادة 

 تقديم كفالة وفقا لنظام الكفاالت المالية للموظفين.  -أ 

تقديم تقارير دورية لألمين العام عةن حالةة اللةوازم الموةةودة فةي عهدتة   -ب 

مرة في السنة على القة غ معةززة بقةوا م تتضةمن اللةوازم غيةر الصةالحة 

 لثستعمال واللوازم الفا ضة عن الحاةة والناقصة والراكدة .

 

من في عهدتهم أج  عند وةود عملية تسليم وتسلم بين أمناء المستودعات أو -أ -26المادة 

لوازم على المين العام تشةكي  لجنةة ةةرد تقةوم باعةداد قةوا م ةةرد م ابقةة 

لقيود المستودع يتم توقيعها من المسلم والمسةتلم معةاغ ويصةادا ر يسةهما 

 هما.يالمباشر على توقيع

إذا لم يتمكن أمين المسةتودع أو مةن بعهدتة  لةوازمغ لج سةبظ مةن السةباب  -ب 

عهدت  من لوازم إلى من يخلف غ فيتم التسليم إلى لجنة يعينهةا من تسليم ما ب

 الر يس المباشر لهذه العاية بصورة مؤقتة.

إذا ظهرت أج زيادة أو نقص في موةةودات المسةتودع عنةد التسةليمغ فيجةظ  -ج 

تنظيم قوا م منفردة لك  مةن الزيةادة أو الةنقصغ والتوقيةا عليهةا مةن ةميةا 

 واتخاذ امةراء الثزم لذلك. ليم والتسلمالطراف المشتركة في التس

 

عنةةد وقةةوع أج تعةةد خةةارةي علةةى المسةةتودع علةةى أمةةين المسةةتودع أن يعلةةم  -د 

المين العام فورا بذلك وعلى المين العام أن يشك  لجنة تحقيو وعلى لجنة 

 التحقيو رفا توصياتها الى المين العام التخاذ امةراءات المناسبة.

وير في القيود أو اختث  أو نقص في موةودات المستودع فعلى إذا وقا تز -هـ 

الجهة التي اكتشفة الحالة أن تبل  المين العام فورا وعلي  أن يشةك  لجنةة 

تحقيةةةو وعلةةةى لجنةةةة التحقيةةةو رفةةةا توصةةةياتها إلةةةى المةةةين العةةةام التخةةةاذ 



 امةراءات المناسبة.

الماليةةة ور ةةيس ديةةوان علةةى المةةين العةةام أن يعلةةم الةةوزير المخةةتص ووزيةةر  -و 

المحاسبة بلج نقص يحص  في اللوازم العامة وعلى وزير المالية بالتنسيو 

ما ر يس ديوان المحاسبة النظر فيما إذا كانةة تجةظ إعةادة إةةراء التةدقيو 

والتحقيةةو الثزمةةين واتخةةاذ امةةةراءات المناسةةبة والتةةي تكفةة  الحفةةاظ علةةى 

 العامة. الموال
 

تسةةليم وتسةةلم اللةةوازم لةةدى البعثةةات الدبلوماسةةية الردنيةةة وفقةةا للتعليمةةات يةةتم  -27المةةادة 

 الصادرة لهذه العاية.
 

علةةى المةةين العةةام تشةةكي  لجنةةة ةةةرد وتفتةةيش علةةى المسةةتودعات التابعةةة لةة   -أ -28المةةادة 

للتلكد مةن قيةود عمليةات امدخةاالت وامخراةةات والرصةدة بمةا ال يقة  عةن 

 مرة واحدة في السنة.

لوزير المالية بناء على تنسيظ مدير عام دا رة المشتريات الحكومية تشةكي   -ب 

 لجان لجرد موةودات مستودعات الجهات الحكومية بال ريقة التي يحددها.

للوزير المختص بناء على تنسيظ المين العام تشكي  لجان لجرد موةةودات  -ج 

 مستودعات الوحدة الحكومية بال ريقة التي يحددها.

 

والمسةة  والشةة ظ فةةي القيةةود أو طلبةةات الصةةرف أو المسةةتندات  الكشةة يحظةةر  -29المةةادة 

الخاصة باللوازم ويتم التصويظ بوخةا خ ةين متةوازيين بةالحبر الحمةر علةى 

الخ ل وتعاد كتابة الصواب بالحبر الزرا أو السود ويوقا بجانب  مةن أةةرى 

 التصويظ.

 

من قيمة اللوازم المفقودة أو الفا ضة أو التي تم بيعها يجرج قيد ما يتم تحصيل   -30المادة 

 .بهاالعا دة للجهات الحكومية إيرادا لحسا

 (3الملحو رقم )

 خثا والسلولقواعد ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشةةراء إةةةراءات مةةن اةةةراء أج فةةي المشةةارل الحكةةومي الموظةةه علةةى يجةةظ -أ -1 المةةادة

 -:يلي بما االلتزام



 والتنفيةذ المناقصةين بةين عادلةة منافسة لضمان محايد بشك  واةبات  أداء -1

 لألهةةةةداف ووفقةةةةا العامةةةة المصةةةةلحة يحقةةةةو بمةةةا الشةةةةراء لعقةةةةود السةةةليم

 والتعليمةةةات النظةةةام هةةةذا أحكةةةام بموةةةةظ عليهةةةا المنصةةةو  وامةةةةراءات

 . بموةب  الصادرة

 القيةةام عةةدم أو المصةةال  وتضةةارب واالحتياليةةة الفاسةةدة الممارسةةات تجنةةظ -2

 .  ذلك احتمال أو مصال  تضارب أج وةود عند فوراً  وامبثغ بواةبات 

 . الشراء باةراءات يتعلو فيما بحوزت  التي المعلومات سرية على الحفاظ -3

 عملية في يشارل موظه وأج الشراء لجان أعضاء من عضو ك  على يجظ -ب 

 أخةرى مهمةة بةلج القيةام أو الشةراءغ عمليةة إةةراءات في البدء قب  الشراء

 -:بلن  يفيد إقرار توقيا بذلكغ تتعلو

القرابةةة حتةةى الدرةةةة  أو غيةةر مباشةةرة بحكةةم مباشةةرة عثقةةة لةة  لةةيس -1 

  بمحاميةةةة  أو الشةةةةراء إةةةةةراءات فةةةةي يشةةةةارل منةةةةاقص بةةةةلج الثانيةةةةة

 .لدي  بالمسؤولين أو

 منةاقص لةدى مسةؤوالً  أو موظفةا الماخية الثثث السنوات خثل يكن لم -2 

 شةةركة فةةي ماليةةة مصةةلحة لةة  كانةةة أو الشةةراء إةةةراءات فةةي يشةةارل

 .المناقص

 منةةاقص شةةركة فةةي وظيفةةة بخصةةو  ترتيبةةات يجةةر أو يتفةةاو  لةةم -3 

 .الشراء إةراءات في مشترل

 عملية في يشارل موظه وأج الشراء لجان أعضاء من عضو ك  على يجظ -ج 

  محةتمث أو فعليةا كةان سةواء المصةال  فةي تعار  أج عن امفصاح الشراء

 إلةى العثقة تلك عن فوراً  يبل  أن بمناقص عثقة ل  بلن علم على اصب  أو

 .الشراء إةراءات في االشترال عن التنحي ي لظ وأن المباشر ر يس 

 

 

 

 واالستشاريين الخدمات ومقدمي والمتعهدين والمناقصين الموردين على يجظ  -أ -2 المادة

 الشةراء وعقةود والتعليمةات النظةام هذا لحكام وفقا واةباتهم بلدا هم االلتزام

 .بالشراء المتعلقة والنشاطات والسلوكيات اللوا   من وغيرها

 الخةةةةةدمات ومقةةةةةدمي والمتعهةةةةةدين والمناقصةةةةةين المةةةةةوردين علةةةةةى يحظةةةةةر -ب 



  تواطةؤ أو احتيةال أو فسةاد علةى تن ةوج ممارسةات بلج القيام واالستشاريين

 النظةام هةذا أحكةام بموةةظ المحظةورة الممارسات وتشم  إعاقةغ أو إكراه أو

 طريقةةة بةةلج ماليةةة أو شخصةةية قيمةةة لةة  شةةيء أج إع ةةاء أو مبلةة  أج دفةةا

 .الشراء إةراءات على التلالير بعر 

 واالستشاريين الخدمات ومقدمي والمتعهدين والمناقصين للموردين يجوز ال  -ج 

 فةي بمةا ذلةك علةى التحةري  أو النظةام هذا لحكام مخاله تصرف بلج القيام

 .إكراه أو احتيال أو فساد على تن وج التي التصرفات ذلك

 مةةار  المنةةاقص أن لهةةا اتضةة  إذا عةةر  أج تةةرف  أن الشةةراء لجنةةة علةةى  -د 

 وعليهةةا المةةادة هةةذه فةةي عليهةةا المنصةةو  التصةةرفات مةةن تصةةرفا أو سةةلوكا

 تبلة  وأن بحقة  الثزمةة امةراءات تتخذ وأن بقرارها المعني المناقص إبثغ

 .الشراء سياسات لجنة فيها بما الرف  بذلك الصلة ذات الجهات

 

 الدراسات إعداد في مباشر غير أو مباشر بشك  شارل الذج المناقص على يوحظر - 3 المادة

 التقةةةدم الشةةةراء وخةةةا الشةةةروط العامةةةة او الخاصةةةة فةةةي والةةةا و أو التصةةةاميم أو

 المفتةاح تسةليم عقةود علةى الحكةم هةذا يسرج وال العملية الشرا يةغ في لثشترال

 .التحضيرية والخدمات التصميم وخدمات مرحلتين على المناقصة عقود أو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4الملحو رقم )  
 

 المن والا و الشراء 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 الواحدة النسخة المن المقدرة الع اء قيمة

 

 دينارا (25) دينار (25,000) لعاية

 ( دينارا50) (50,000) -( 25,001) من

 دينارا (75) (100,000) -( 50,001) من

 ادينار (125) (250,000) -( 100,001من )

 دينار (200) (500,000) -( 250,001) من

 ادينار (250)  (750,000) -( 500,001) من

 دينار( 300) (1,000000) -( 750,001) من

(  ولعاية ) 1,000000) على زاد ما

5.000000) 
  دينار(  500) 

 (5,000000ما زاد على )

( دينةةةار 500يضةةةاف الةةةى مبلةةة  الةةةـ )

(دينةةةار / لكةةة  مليةةةون   وبحةةةد 200)

  ( دينار5000أعلى  )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5الملحو رقم )

 مكاف ت أعضاء اللجان وأمناء السر



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( دينةةار لةةر يس لجةةان الشةةراء 300لة ماليةةة شةةهرية مقةةدارها )مكافةة تصةةرف -أ -1المةةادة 

 المركزية عن ك  لجنة في الدا رة .

( ما تي دينار لعضاء ولمين سةر 200تصرف مكافلة مالية شهرية مقدارها ) -ب

 االعضاء من الجهات المستفيدة. لجنة الشراء المركزية عن ك  لجنة باستثناء 

( خمسةةة وعشةةرون دينةةارا عةةن كةة  ةلسةةة 25تصةةرف مكافةةلة ماليةةة مقةةدارها ) -ج

لألعضاء الذين يمثلون الجهات المستفيدة في اللجنة المركزية من مخصصات 

 ( ما ة دينار شهريا.100تلك الجهة وبحد أعلى )

 

 لة مالية شهرية مقدارها :مكاف تصرف -أ -2المادة 

 لجنة مراةعة شكاوى الشراء.  لر يس( الثالما ة دينار 300) -1

 ( ما تا دينار لعضو لجنة مراةعة شكاوى الشراء.200) -2

 

( ما ةة وخمسةون دينةارا لمةين سةر 150تصرف مكافلة مالية شهرية مقةدارها ) -ب

 لجنة مراةعة شكاوى الشراء وأمين سر لجنة سياسات الشراء.

( ما ةةة دينةار لمسةةاعدج أمةةين سةةر 100مقةةدارها )تصةرف مكافةةلة ماليةةة شةهرية  -ج

 لجنة سياسات الشراء.لجنة مراةعة شكاوى الشراء و

المشةتريات  مخصصةات دا ةرة يتم صةرف المكافة ت الةواردة فةي هةذه المةادة مةن  -د

 الحكومية ومخصصات دا رة الع اءات الحكومية . 

 

الشةةراء المشةةكلة فةةي  تصةةرف مكافةةلة ماليةةة لكةة  مةةن ر ةةيس واعضةةاء لجةةان -أ -3المةةادة 

( خمسةةةة وعشةةةرين دينةةةارا عةةةن 25الجهةةةات والوحةةةدات الحكوميةةةة بواقةةةا )

( ما ةةةةة وخمسةةةةون دينةةةةارا شةةةةهرياً 150كةةةة  ةلسةةةةة وبحةةةةد أعلةةةةى مقةةةةداره )

 تصرف من مخصصات الجهة أو الوحدة الحكومية.

( دينةةةةارا 15تصةةةةرف مكافةةةةلة ماليةةةةة لمةةةةين سةةةةر لجنةةةةة الشةةةةراء مقةةةةدارها ) -ب

 ( تسعون دينارا شهريا .90ى )عن ك  ةلسة وبحد أعل

 

 

 لجنةةةةة الشةةةةراء الخاصةةةةة  واعضةةةاء ر ةةةةيس مةةةةن لة ماليةةةة لكةةةة مكافةةةة تصةةةةرف -أ-4المةةةادة 



 

 

( خمسةةةةين دينةةةةارا عةةةةن كةةةة  ةلسةةةةة 50أو لجنةةةةة شةةةةراء المحافظةةةةة بواقةةةةا )

 ( ما تان وخمسون دينارا شهرياً.250وبحد أعلى مقداره )

الخاصةةةة او لجنةةةة شةةةراء تصةةةرف مكافةةةلة ماليةةةة لمةةةين سةةةر لجنةةةة الشةةةراء   -ب

( خمسةةةة وعشةةةرون دينةةةارا عةةةن كةةة  ةلسةةةة وبحةةةد 25المحافظةةةة مقةةةدارها )

 ( ما ة وخمسون دينارا شهريا.150اعلى مقداره )

 

( 10لة ماليةةةة لكةةة  عضةةةو مةةةن اعضةةةاء لجةةةان  االسةةةتثم  بواقةةةا )مكافةةة تصةةةرف -5المةةةادة 

 ( خمسةةون دينةةارا  لكةة  عمليةةة50عشةةرة دنةةانير عةةن كةة  ةلسةةة وبحةةد أعلةةى )

 استثم.

 

( عشةةةرين 20لة ماليةةةة لعضةةاء اللجةةان الفنيةةةة والخبةةراء بواقةةا )مكافةة تصةةرف -6المةةادة 

 ( سة ةلسات لك  عملية شرا ية.6دينارا  عن ك  ةلسة وبحد أعلى )

 

البيةةةا فةةةي المةةةزاد بواقةةةا  لجةةةان اعضةةةاء مةةةن عضةةةو تصةةةرف مكافةةةلة ماليةةةة لكةةة  -7المةةةادة 

 ( 100( خمسةةةةةة وعشةةةةةرين دينةةةةةارا عةةةةةن كةةةةة  اةتمةةةةةاع وبحةةةةةد أعلةةةةةى )25)

 ما ة دينار شهرياً .

 

لألمةةين العةةام صةةرف مكافةةلة ماليةةة لعضةةاء أج لجنةةة اخةةرى يةةتم تشةةكيلها وفقةةا  -8المةةادة 

 ( 50لحكةةةةةةةام هةةةةةةةذا النظةةةةةةةام علةةةةةةةى ان ال تتجةةةةةةةاوز فةةةةةةةي حةةةةةةةدها االعلةةةةةةةى )

 كلفة بها.خمسين دينارا للمهمة التي 


