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الفصل األول :أحكام عامة
مقدمة
ﻴﺤﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﺍلقانﻭﻥ قﻭﺍﻋﺩ إجراء الشراء العام ﻭﺘنﻔﻴﺫه ﻭمﺭﺍقﺒﺘه ،وﻫو ﻴرﺘكز ﻋلى المبادىء التالية:
ّ
 .1ﺘطبيق االجراءات التنافسية كقاﻋدة ﻋامة.

 .2اﺘاﺤة فرص متكافئة دون ﺘمييز للمشاركة في الشراء العام.

 .3ﺘوفير معاملة ﻋادلة ومتساوية وشﻔافة ومسؤولة لجميع العارضين والملتزمين.

يﻔعل الرقابة والمحاسبة.
 .4ﻋلنية االجراءات ونزاﻫتها ومهنيتها بشكل ّ
 .5ﺘشجيع التنمية االقتصادية المحلية واالنتاج الوطني ﻋلى اساس القيمة الﻔضلى من انﻔاق المال
العام ،دون االخالل بالﻔعالية.

ﺘخضع ﻋمليات الشراء الى قواﻋد الحوكمة الرشيدة وﺘأخذ بعين االﻋتبار مقتضيات التنمية المستدامة.

ﺘطبق أي استثناءات ﻋلى ﻫذا القانون.
ال ّ

تعاريف
يكون للكلمات والعبارات الواردة في ﻫذا القانون المعاني الم َبينة ﺘجاﻫها أدناه ،ما لم ﻴدل سياق الجملة
ﻋلى خالف ذلك:

.1

الدولة :الدولة اللبناني ّة.
قانون المحاسبة العمومية :القانون الصادر بالمرسوم  14969ﺘاريخ .1963/12/30

.4

أي ادارة من ادارات الدولة أو ﺒلدية أو اﺘحاد ﺒلديات أو
الجهة الشارية أو سلطة التعاقد :ﻫي ّ
لمؤسسة ﻋامة أو جهاز أمني أو ﻋسكري (واالدارات والوﺤدات التابعة له) أو ﻫيئة ناظمة أو شركة

.2
.3

قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص :القانون رقم  48ﺘاريخ .2017/9/7

ﺘملك فيها الدولة وﺘعمل في ﺒيئة اﺤتكارية مطلقة أومرفق ﻋام أو أي شخص من أشخاص القانون

العام أو بعثة دﺒلوماسية في الخارج.

.5

إدارة المناقصات :إدارة المناقصات المنشأة بالمرسوم رقم  2460ﺘاريخ ( 1959/11/9ﺘنظيم التﻔتيش

.6

المرجع الصالح :المرجع المختص بعقد النﻔقة وفقا للقوانين المرعية االجراء.

.7

المركزي).

الشخص :الشخص الطبيعي أو المعنوي.

المالية
المقدم من وزير
مشروع قانون الشراء العام ّ
ّ
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.8

المال العام :أي المال الذي ﺘملكه او ﺘتصرف به الدولة او المؤسسات العامة أو البلديات أو غيرﻫا

.9

ﺤياز الجهة الشارية لوازما أو أشغاال او خدمات؛
الشراء او الشراء العام :يعني َ
اللوازم :األموال المنقولة أيا كان نوﻋها ووصﻔها ،والخدمات المتعلقة ﺒها إذا كانت قيمتها ال ﺘتجاوز

.10
.11

ﺘطبق ﻋليهم أﺤكام ﻫذا القانون ،وكذلك األموال المودﻋة في
من أشخاص القانون العام ،او من ّ
الخزينة ،وذلك سواء كان مصدرﻫا إﻴرادات الموازنة أو القروض أو الهبات.

قيمة اللوازم نﻔسها.

األشغال :الشغل العام الجاري ﺘنﻔيذه ﻋلى غير منقول وﻫو يشمل األﻋمال المرﺘبطة بالبناء والتعمير،

وإﻋداد مواقع العمل ،والهدم ،وإصالح أو صيانة أو ﺘجدﻴد الطرق والجسور ،أو إنشاء البنى التحتية أو
الﻔوقية ،أو التركيب ،أو أشغال البناء المتعلقة بالحﻔر والتشييد وصيانة المباني ،وكذلك ﺘركيب

المعدات والمواد ،والديكور ،والخدمات التابعة لألشغال إذا كانت قيمة ﻫذه الخدمات ال ﺘتجاوز قيمة

.12

األشغال نﻔسها.

الخدمات االستشارية :أي الخدمات التي يغلب ﻋليها الطابع الﻔكري او االرشادي ،ومن ذلك ﻋلى
سبيل الذكر ال الحصر :الدراسات الهندسية أو المهنية أو االقتصادية او المالية او القانونية واﻋمال

المساﺤة بما في ذلك مهام التصميم او اﻋداد المواصﻔات او االشراف ﻋلى التنﻔيذ او التقييم او

.13

االستالم.

الخدمات غير االستشارية :او الخدمات التي يكون التعاقد فيها ﻋلى اساس اداء ﻋمل مادي يمكن
ﺘوصيﻔه من غير الخدمات االستشارية ،ومن ذلك :الحراسة ،النظافة ،خدمات النقل ،التأمين والصيانة

.14

وغيرﻫا.

العارض :مقدم العرض او العارض المحتمل لإلشتراك في اجراءات التلزيم أو التأﻫيل المسبق أو
الشخص المشارك في ﻫذه االجراءات.

.15

إجراءات التلزيم أو "اجراءات الشراء" ﺘُستخدم ﺒنﻔس المعنى في ﻫذا النص وﺘعني اإلجراءات المتعّلقة
بالشراء ﺒدءا من مرﺤلة اإلﻋالن ﻋنها أو طلب العروض ﺤتى صدور القرار النهائي للجنة التلزيم

.16

المقدم من العارض لتقديم اللوازم أو األشغال أو الخدمات.
العرض :العرض ّ
معينة من الزمن ،ﺒين جهة مشترية أو أكثر ،وواﺤد أو أكثر
اتفاق اإلطار :اﺘﻔاقية سارية المﻔعول لمدة ّ

.18

مقدم الخدمات والناﺘج ﻋن
المورد أو المقاول أو االستشاري او ّ
العقد :اﺘﻔاق موّقع ﺒين الجهة الشارية و ّ
إجراءات الشراء.

.17

المختصة إلى اﺒرام العقد.

مزودي الخدمات ،ﺘهدف الى ﺘحدﻴد شروط العقد المنوي
من
ّ
الموردﻴن أو المقاولين أو اإلستشاريين أو ّ
خاصة ﺘلك المتعلقة باألسعار ،والكميات ﺤيثما كان ذلك مناسبا.
إرساؤه ضمن مهلة ّ
محددة ّ

مشروع قانون الشراء العام

2

–vdfشباط 2020

.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27

وﺘقدم معلومات ﻋن
ﺘحدد أﻫداف وغايات ونطاق المهمة االستشارية ّ
الشروط المرجعية :الشروط التي ّ
الخدمة المطلوبة.

المورد :الشخص الذي يقوم بموجب العقد المبرم مع الجهة الشارية ﺒتوريد السلع او اللوازم والخدمات

ذات الصلة ﺒها.

المقاول :الشخص الذي يقوم ﺒتنﻔيذ أشغال بموجب ﻋقد مبرم مع الجهة الشارية نتيجة اجراءات
الشراء.

مزود أو مقدم الخدمات :الشخص الذي يقوم ﺒتقديم الخدمات غير االستشارية بموجب ﻋقد مبرم مع

الجهة الشارية.

االستشاري :الشخص الذي ﻴتم التعاقد معه ﻋلى ﺘقديم الخدمات االستشارية.

مقدم الخدمات او االستشاري الذي أﺒرم معه ﻋقد الشراء.
المورد او المقاول او ّ
الملتزم  :ﻫو ّ
القوة القاهرة :ﺤدث أو ﺤالة خارجة ﻋن سيطرة طرفي العقد ،ال يمكن التنبؤ ﺒها ،وليست ناجمة ﻋن

اإلﻫمال أو ﻋدم ﺒذل العناية ،ويترﺘّب ﻋليها استحالة التنﻔيذ أو صعوبته.
اليوم :يعني أي ﻴوم من األسبوع.

يوم عمل :أي ﻴوم من األسبوع باستئثناء األعياد الرسمية وأيام التعطيل الرسمي او القسري الناﺘج ﻋن

قوة قاﻫرة.

.28

دفتر الشروط او ملفات التلزيم :المستندات كافة المتعلقة بالشراء الصادرة إلى العارضين والتي

.29

ﻴتعين استخدامها وشروط العقد.
الواجب اﺘباﻋها لتقديم العروض ،بما في ذلك النماذج التي ّ
الوسائل اإللكترونية :استعمال التجهيزات اإللكترونية لمعالجة (بما في ذلك الضغط الرقمي) وﺘخزين

يستخدمونها لغرض إﻋداد ﻋروضهم بما في ذلك المواصﻔات الﻔنية والمتطلبات األخرى واإلجراءات

المعلومات التي ﻴتم إرسالها ونقلها واستالمها ﺒواسطة وسائل سلكية أو إشعاعية أو بصرية أو أي
.30

وسائل كهرومغناطيسية أخرى.

التأهيل المسبق :االجراء المنصوص ﻋليه في المادة  19من ﻫذا القانون ،ﺘتّخذه الجهة الشارية،
وﺘعلن ﻋنه للتاكد من ﺘوافر القدرات الﻔنية واالمكانيات المالية واالدارية والبشرية وغيرﻫا لدى
العارضين للقيام ﺒتنﻔيذ اﺤد العقود بالكﻔاءة المطلوبة قبل دﻋوﺘهم لتقديم العروض ،وذلك وفقا

.31

المحددة بمستندات طلب التأﻫيل المسبق.
لمتطّلبات ومعاﻴير التأﻫيل
ّ
ﻴتم ﺒين طرفين او اكثر قبل او بعد ﺘقديم العرض ،لتحقيق غرض غير مشروع او
التواطؤ :ﺘرﺘيب ّ

لالخالل بمبدأ ﺘكافؤ الﻔرص ،ومبدأ ﺤرية المنافسة بما في ذلك التأثير بشكل مباشر او غير مباشر
ﻋلى ﺘصرفات طرف آخر ،بما في ذلك ﺘقسيم العقود ﺒين العارضين او ﺘثبيت اسعار العروض او

التالﻋب ﺒها بشكل غير ﺘنافسي.
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.32

االحتيال :اضافة الى ﺘعريف االﺤتيال المحدد في قانون العقوبات ،يشمل االﺤتيال ايضا في ما ﻴتعلق
ﻴؤدي الى ﺘضليل الطرف االخر ﺒهدف الحصول ﻋلى
بالشراء العام اي فعل او امتناع ﻋن فعل ّ
لتجنب االلتزام ﺒتنﻔيذ
منﻔعة مالية او ﻋينية او اي منﻔعة اخرى ،او التأثير في العملية المطروﺤة ،او ّ

.33

العقد.

الفساد :اي ﻋرض او إﻋطاء او استالم او طلب الي شيء ذي قيمة ،او الحث ﻋلى ارﺘكاب أفعال
غير مناسبة ،سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة ،للتأثير بشكل غير مشروع ﻋلى اجراءات التلزيم او

ﺘنﻔيذ العقد ،بما في ذلك الرشوة وصرف النﻔوذ واالختالس واستثمار الوظيﻔة وإساءة استعمال السلطة
.34

عية اإلجراء.
واإلثراء غير المشروع وأي ﺘعريف آخر ﻴرد في القوانين المر ّ
أي موقف يكون فيه لموظﻔي سلطة التعاقد أو أﺤد
تضارب المصالح :يشمل مﻔهوم ﺘضارب المصالح ّ
العارضين او العارضين في ما ﺒينهم أو غيرﻫم ممن ﻴؤثرون ﻋلى نتيجة إجراء الشراء ،مصلحة
ﺘهدد ﺤياد واستقاللية إجراءات الشراء.
خاصة ،مالية أو اقتصادية أو غيرﻫا ،مباشرة أو غير مباشرةّ ،
ﻴتحقق ايضا ﺘضارب المصالح في ﺤال:

أ .كان العارض قد ﻋمل في الساﺒق ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،مع أية مؤسسة أو أﺘباع مؤسسة
لتقديم خدمات استشارية لتحضير الدراسة أو المواصﻔات أو مستندات أخرى خاصة بالشراء؛ او

معينة كأن لدﻴهم شريك مشترك يسيطر ﻋلى أﻋمالهما ،أو
ب .إذا كانت ﺘربط ﺒين العارضين صالت ّ
لدﻴهم الممثل القانوني نﻔسه في العرض؛ او
ج .ﺘقدم العارض بأكثر من ﻋرض واﺤد خالل ﻋملية الشراء ،إال في ﺤال إجازة ذلك في دفتر
الشروط الخاص؛ او

د .اي من الحاالت المنصوص ﻋنها في شرﻋة قواﻋد السلوك الصادرة بمرسوم ﻋن مجلس الوزراء.

يحددﻫا قانون اصول المحاكمات المدنية.
ويشمل ﺘضارب المصالح ﻋالقات القربى كما ّ
 .35االيذاء و/او التهديد :ﺘعني إﻴذاء أشخاص أو ممتلكاﺘهم ،أو التهدﻴد بإﻴذائهم ،سواء بشكل مباشر أو
غير مباشر ،للتأثير في مشاركتهم في ﻋملية ﺘوريد ﺘنﻔيذ ﻋقد أو التأثير فيه.

.36

حاالت الطوارىء واالغاثة :ﺤاالت الخطر الداﻫم المعلنة وفقا للقانون.

.38

مميزات منتج او خدمة ما.
التلزيم والتي ّ
ﺘحدد المواصﻔات والوظائف المطلوبة للمواد او ّ
المقدمة أو الخدمات أو االشغال المنجزة خالل فترة ﺘنﻔيذ ﻋقد الشراء.
المنجزات :ﻫي اللوازم ّ

.37

المواصفات الفنية :يقصد بالمواصﻔات الﻔنية كافة التعليمات الﻔنية او الوظيفية التي ﺘشملها ملﻔات

 .39النشر :ﻴتم النشر الزاميا ﻋلى المنصة االلكترونية المركزية لدى ادارة الشراء العام ،وﻋلى الموقع
االلكتروني للجهة الشارية ،ان ُوجد .كما يجوز باالضافة الى ذلك ان ﻴتم النشر ﻋبر وسائل النشر
التقليدية المتاﺤة ،كالجريدة الرسمية والصحف.
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التبليغ :يكون التبليغ او االنذار صحيحا في الحاالت التالية:

.40

ﺘم وفقا ألﺤكام التبليغ المنصوص ﻋليها في قانون أصول المحاكمات المدنية؛
أ .إذا ّ
ﺘم مباشرة لصاﺤب العالقة مقاﺒل ﺘوقيعه باالستالم ﻋلى نسخة طبق االصل من الكتاب
ب .إذا ّ
موضوع التبليغ؛

ﺘم ﺒواسطة أي من النظم اإللكترونية شرط أن ﺘكون مستوفية لكافة الشروط المنصوص ﻋليها
ج .إذا ّ
في القوانين المرعية اإلجراء.

نطاق التطبيق
.1

ﺘخضع ألﺤكام ﻫذا القانون جميع ﻋمليات الشراء العام من لوازم واشغال وخدمات التي ﺘقوم ﺒها

الجهات الشارية ،سواء كان ﺘمويل العقد من أموال الموازنة أو الخزينة أو من قروض داخلية أو

خارجية ،مع مراﻋاة اﺤكام المعاﻫدات واالﺘﻔاقيات الدولية المبرمة أصوال مع الدولة اللبنانية .وال

ﻋملية
يجوز ألي جهة شارية ،في غير الحاالت المنصوص ﻋليها في ﻫذا القانون ،القيام بأي
ّ
شراء إال طبقا ألﺤكامه.
.2
.3

معينة بعمليات شراء لتلبية ﺤاجات مشتركة ﺒينها وبين جهات شارية
يجوز ان ﺘقوم جهة شارية ّ

معينة بعمليات شراء لحساب جهات شارية أخرى.
أخرى ،كما يجوز ان ﺘقوم جهة شارية ّ
ﻋملية الشراء نوﻋين او أكثر من لوازم واشغال
ﻋندما يكون الشراء مختلطا ،أي ﻋندما ﺘتضمن
ّ

ﻋملية الشراء.
ﻋملية الشراء لألﺤكام الخاصة ﺒتلزيم نوع الشراء الذي يغلب ﻋلى ّ
وخدمات ،ﺘخضع ّ

اللغة
ﺘعتمد اللغة العربية بشكل مبدئي في مستندات الشراء وفي ق اررات الجهة الشارية .اال انه يمكن اﻋتماد
اللغة االنكليزبة و/او الﻔرنسية مع العربية لكافة المراسالت ووضع المواصﻔات الﻔنية أو الشروط المرجعية.
ﻋند التعارض ﺒين النصين العربي واألجنبي يسود األول ﻋلى الثاني.
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العملة
يحدد دفتر الشروط ﻋملة العقد ﻋلى أن يكون لليرة اللبنانية القوة اإلﺒرائية المطلقة وفقا للقانون اللبناني،
ّ
المقدمة بعملة أجنبية ﻋلى أساس سعر ﻫذه العملة وفقا للقوانين المرعية
وأن ﺘتم المحاسبة في العقود
ّ

االجراء.

السرية
 .1ﺘحافظ الجهة الشارية وجميع المعنيين بعملية الشراء ﻋلى سرية المعلومات المتعّلقة بحماية المصالح
يمس بالمصالح التجارية
االمنية الرئيسية للدولة ،وﺘلك التي يخالف افشاؤﻫا القانون او يعيق انﻔاذه او ّ
المشروﻋة للعارضين ،او يعيق التنافس المنصف ،ما لم ﺘأمر بافشاء ﺘلك المعلومات الجهات
القضائية المختصة وبحسب شروطها.

ﺘتجنب الجهة الشارية في
 .2باستثناء ﺤاالت ﺘوفير المعلومات او نشرﻫا بمقتضى القوانين النافذة،
ّ
المقدمة افشاء محتوياﺘها ومضمونها بما فيها األسرار المهنّية
طلبات التأﻫيل المسبق والعروض
ّ

الملكية الﻔكرّية والتي من شأن اإلفصاح ﻋنها أن يحدث ضررا" غير مشروع
المحمية بقوانين
التقنية و
ّ
ّ
و ّ
أي شخص آخر غير مأذون له باالطالع ﻋلى ﻫذا النوع من
للعارضين ،بالعارضين المنافسين أو ب ّ
المعلومات.

أي
 .3ﺘراﻋى السرية في أية مناقشات أو اﺘصاالت أو مﻔاوضات أو ﺤوارات ﺘجرى ﺒين الجهة الشارية و ّ
أي مناقشات أو
ﻋارض في كل ما ال ﻴتعارض مع القوانين المر ّ
ألي طرف في ّ
عية اإلجراء .وال يجوز ّ
أي معلومات ﺘقنية أو
ألي شخص آخر ّ
اﺘصاالت أو مﻔاوضات أو ﺤوارات من ﻫذا القبيل أن يﻔشي ّ
سعرية أو معلومات أخرى ﺘتعّلق ﺒهذه المناقشات او االﺘصاالت او المﻔاوضات او الحوارات من دون
موافقة الطرف االخرّ ،اال اذا اقتضى القانون ذلك أو أمرت ﺒذلك المحاكم المختصة.

شروط مشاركة العارضين
اوال :شروط المشاركة

 .1يجب ان ﺘتوّفر في العارضين الشروط التالية ،اضافة الى أية شروط ﺘراﻫا الجهة الشارية مناسبة
وذات صلة بموضوع الشراء:

أ -استيﻔاء المعاﻴير االخالقية المتعارف ﻋليها والمنصوص ﻋنها في النصوص ذات الصلة؛

ب -االﻫلية القانونية الﺒرام ﻋقد الشراء؛

ج -االيﻔاء بااللتزامات الضريبية واشتراكات الضمان االجتماﻋي؛
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د -اال يكون قد صدرت بحقهم او بحق مدﻴريهم او موظﻔيهم أﺤكام نهائية ولو غير مبرمة ﺘدﻴنهم
بارﺘكاب اي جرم ﻴتعّلق بسلوكهم المهني ،او ﺒتقديم ﺒيانات كاذبة او ملّﻔقة بشأن أﻫلّيتهم الﺒرام
أﻫليتهم قد أُسقطت ﻋلى
ﻋقد الشراء او بافساد مشروع شراء ﻋام او ﻋملية ﺘلزيم ،و ّاال ﺘكون ّ
نحو آخر بمقتضى اجراءات ايقاف او ﺤرمان ادارية ،واال يكونوا في وضع االقصاء ﻋن

االشتراك في الشراء العام؛

ه -أال يكونوا قيد التصفية او االفالس؛

و -أال يكونوا قد ُﺤكموا بجرائم اﻋتياد الربى وﺘبييض االموال بموجب ﺤكم نهائي وان غير مبرم؛

ز -اال يكونوا مشاركين في السلطة التقريرية لسطلة التعاقد واال يكون لدﻴهم مع اي من اﻋضاء
السلطة التقريرية مصالح مادية او ﺘضارب مصالح؛

ح -غير ذلك من الشروط التي ﺘﻔرضها سلطة التعاقد في دفتر الشروط الخاص بمشروع الشراء
والتي ﺘتناسب مع االﻋمال المطلوبة.

 .2إن زوال المانع أو إﻋادة اإلﻋتبار يعيدان للعارضين ﺤق المشاركة.
ثانيا :مؤﻫالت العارضين

 .1المؤﻫالت المهنية والتقنية والبيئية والكﻔاءة المهنية والموارد المالية والمعدات والمرافق المادية االخرى
والمقدرة االدارية والخبرة والموارد البشرية لتنﻔيذ العقد؛

مؤﻫالت اشتراك العارضين اي معيار او شرط او اجراء يمّثل ﺘميي از
 .2ال ﺘﻔرض الجهة الشارية بشأن ّ
ﺘجاﻫهم او فيما ﺒينهم او ﺘجاه فئات منهم ،ال يمكن ﺘبريره موضوعيا.
المبينة في ملﻔات
مؤﻫالت اشتراك العارضين وفقا لمعاﻴير واجراءات التأﻫيل
ﺘقيم الجهة الشارية ّ
ّ
ّ .3
التلزيم.
أﻫلية أي ﻋارض او ملتزم في الحاالت التالية:
 .4ﺘسقط الجهة الشارية ّ
مؤﻫالﺘه كاذبة او مغلوطة؛
أ -اذا اكتشﻔت في أي وقت أن المعلومات ّ
المقدمة ﻋن ّ

مؤﻫالﺘه ﺘنطوي ﻋلى خطأ او نقص
ب -اذا اكتشﻔت في اي وقت ان المعلومات
ّ
المقدمة ﻋن ّ
جوﻫريين؛
ج -اذا فشل العارض المؤﻫل اﻋادة اثبات ﺘوّفر المؤﻫالت التي صار ﻋلى اساسها التأﻫيل
المسبق وفقا للمادة  19من ﻫذا القانون.
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جراء ميزة تنافسية غير
استبعاد العارض بسبب تقديمه اغراءات او من ّ
منصفة او بسبب تضارب المصالح
 .1ﺘستبعد الجه ُة الشارية العارض من إجراءات التلزيم في الحالتين التاليتين:
أ -في ﺤال قام العارض بإرﺘكاب أية مخالﻔة أو أﻋمال محظرة أو جرم منصوص ﻋليها في

أي
القوانين اللبنانية المر ّ
عية اإلجراء ،ال سيما جرائم صرف النﻔوذ والرشوة ،إذا ﻋرض ﻋلى ّ
مستخدم ﺤالي أو ساﺒق لدى الجهة الشارية أو لدى سلطة ﺤكومية أخرى ،أو
موظف أو
َ

َم َن َح ُه أو وافق ﻋلى منحه ،بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،منﻔعة او ﻋمال أو أي شيء آخر
ذي قيمة ،ﺒهدف التأثير ﻋلى ﺘص ّرف أو قرار ما من جانب الجهة الشارية أو ﻋلى إجراء

ﺘتبعه في ما ﻴتعلق بإجراءات التلزيم؛ أو
ّ
ب -إذا كان لدى العارض ميزة ﺘنافسية غير منصﻔة أو كان لديه ﺘضارب في المصالح او ﻋالقة
قربى ،بما يخالف أﺤكام القانون المرعية االجراء.

كل قرار ﺘتخذه الجه ُة الشارية باستبعاد العارض من إجراءات التلزيم بمقتضى ﻫذه المادة،
درُج ّ
ُ .2ﻴ َ
ﻴتم إﺒالغ القرار إلى العارض المعني.
و ُ
أسباب ذلك االستبعاد ،في سجل إجراءات الشراء ،كما ّ

سجل اجراءات الشراء والنفاذ الى المعلومات
كل المعلومات المتعلقة بعملية الشراء ،يمكن االطالع
سجل خاص لدى الجهة الشارية
 .1ﻴنشأ
ﻴتضمن ّ
ّ
ّ
ويعتمد مرجعا ﺘسهل مراجعته واستقاء المعلومات منه .ﺘُدرج في ﻫذا
ﻋليه وفقا ألﺤكام ﻫذه المادة ُ
السجل المعلومات التالية:
أ -وصﻔا وجي از لموضوع الشراء؛

ب -أسماء وﻋناوين العارضين واسم وﻋنوان الملتزم الذي ﻴبرم معه (أو أسماء وﻋناوين الملتزمين
الذﻴن ُﻴبرم معهم) ﻋقد الشراء؛ وقيمة العقد (وفي ﺤالة اجراءات االﺘﻔاق االطاري ،اسم وﻋنوان
الملتزم الذي ﻴبرم معه (أو أسماء وﻋناوين الملتزمين الذﻴن ﻴبرم معهم) ذلك االﺘﻔاق االطاري)؛

ج -ﺒيانا باالسباب والظروف التي استندت اليها الجهة الشارية في اﺘخاذ قرارﻫا بشأن وسيلة
االﻋالن؛

د -في ﺤال استخدام الجهة الشارية طريقة شراء أخرى غير المناقصة المﻔتوﺤة ،ﺒيانا باألسباب
والظروف التي استندت إليها لتبرير استخدام ﺘلك الطريقة األخرى؛

ه -في ﺤالة إجراءات االﺘﻔاق اإلطاري ،ﺒيانا باألسباب والظروف التي استندت إليها الجهة
الشارية لتبرير استخدام إجراءات االﺘﻔاق اإلطاري؛
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و -في ﺤال إلغاء الشراء بمقتضى الﻔقرة  1و 2من المادة  25من ﻫذا القانون ،ﺒيانا ﺒهذا الشأن
وباألسباب والظروف التي استندت اليها الجهة الشارية في اﺘخاذ قرارﻫا بإلغاء الشراء؛

أي سياسات اجتماعية-اقتصادية في االﻋتبار في إجراءات التلزيم ،ﺘحدﻴد
ز -في ﺤال أخذ ّ
معلومات ﺘﻔصيلية ﻋن ﺘلك السياسات وﻋن كيفية ﺘطبيقها؛
ح -في ﺤال ﻋدم ﺘطبيق فترة ﺘجميد ،ﺒيانا باألسباب والظروف التي استندت إليها الجهة الشارية
في اﺘخاذ قرارﻫا بعدم ﺘطبيق فترة التجميد؛

ط -في ﺤال االﻋتراض أو المراجعة بمقتضى أﺤكام الﻔصل السابع من ﻫذا القانون ،يجب اإلشارة
صراﺤة الى جميع طلبات إﻋادة النظر او المراجعة او االستئناف ،ﺤسبما يكون مطبقا ،والى

كل منها كما
ﺘاريخ ورقم ﺘسجيلها إضافة الى نسخة ﻋن الق اررات ّ
الن ّ
هائية المتّخذة بشأن ّ
اإلشارة الى أي ﺘراجع ﻋن ﻫذه االﻋتراضات واألسباب التي أّدت الى ذلك؛

ألي طلبات استيضاح لوثائق التأﻫيل المسبق ،إن ُوجدت ،أو ملﻔات التلزيم ،وللردود
ي-
ّ
ملخصا ّ
ألي ﺘعدﻴل لتلك الوثائق او الملﻔات؛
ﻋلى ﺘلك الطلباتّ ،
وملخصا أيضا ّ

ك -نسخة ﻋن االﻋالن ﻋن فترة التجميد الممنوﺤة وفقا للﻔقرة  2من للمادة  24من ﻫذا القانون،
في ﺤال االنطباق؛

اءات التلزيم إلى إرساء الشراء بمقتضى الﻔقرة  8من المادة  24من ﻫذا
ل -في ﺤال أدت إجر ُ
القانون ،ﺒيانا ﺒهذا الشأن وباألسباب التي أّدت إلى ذلك؛

ﻫم أﺤكامه وشروطه األخرى؛ باالضافة الى نسخة ﻋن العقد .وفي ﺤالة
م -قيمة العقد وأ ّ
ملخص ألﻫم أﺤكام االﺘﻔاق اإلطاري وشروطه أو
إجراءات االﺘﻔاق اإلطاريُ ،يضاف إلى ذلك ّ
أي اﺘﻔاق إطاري مكتوب مبرم؛
نسخة من ّ

ن -ﺘقرير ﺤول ﺘقييم العروض المقدمة ،يشمل ﻋلى االقل المعلومات التالية:

قدموا
قدموا طلبات ﺘأﻫُّل ،إن وجدت ،أو ّ
مؤﻫالت العارضين الذﻴن ّ
 )1معلومات ﻋن ّ
المؤﻫالت ؛
ﻋروضا ،أو ﻋن افتقارﻫم الى
ّ
)2

وملخصا ألﻫم أﺤكامه وشروطه االخرى؛
مقدم ّ
قيمة كل ﻋرض ّ
مقدم وذلك بمقتضى المادة  27من ﻫذا القانون ،ﺒيانا ﺒهذا
في ﺤال رفض ﻋرض ّ

)4

في ﺤال استبعاد ﻋارض من إجراءات التلزيم بمقتضى المادﺘين  7او  8من ﻫذا

)3

الشأن وباألسباب والظروف التي استندت إليها الجهة الشارية في ذلك القرار؛

القانون ،ﺒيانا ﺒهذا الشأن وباألسباب والظروف التي استندت إليها الجهة الشارية في

ذلك القرار؛
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أي ﻫامش ﺘﻔضيل بمقتضى الﻔقرﺘين 1و 2من المادة  16من ﻫذا القانون،
)5
ّ
أي ﻋروض
واألسباب والظروف التي استندت إليها الجهة الشارية لتعليل رفض ّ
مقدمة أثناء ﻋملية الشراء؛

س -في ﺤال اﻋتبار المعلومات سرية بمقتضى الﻔقرة  1من المادة  6أو بمقتضى المادة  87من
اب والظروف التي استندت إليها الجهة الشارية في اﻋتماد السرّية؛
ﻫذا القانون ،ﺘحدﻴد األسب َ
ع -محاضر االستالم؛

ف -أي معلومات أخرى ﻴلزم إدراجها في السجل بمقتضى أﺤكام ﻫذا القانون أو القوانين المرعية
االجراء أو بمقتضى وثائق التلزيم.

طالعُ ﻋلى الجزء من السجل المشار إليه في الﻔقرات الﻔرعية (أ) إلى (ي) من الﻔقرة  1من
ُ .2ﻴتاح اال ّ
ألي شخص بعد التلزيم المؤقت أو بعد إلغاء الش ارء ،ﻋند الطلب ،وﻋبر ﺘوفير رابط
ﻫذه المادة ّ
الكتروني لهذه المعلومات ﻋلى المنصة االلكترونية المركزية لدى ادارة الشراء العام.

 .3رﻫنا بأﺤكام الﻔقرة  4من ﻫذه المادة ،أو باستثناء ﺤالة اإلفصاح بمقتضى الﻔقرﺘين  4و 5من المادة
طالعُ ﻋلى الجزء من السجل المشار إليه في الﻔقرات الﻔرعية (س) إلى
 55من ﻫذا القانونُ ،ﻴتاح اال ّ
(ف) من الﻔقرة  1من ﻫذه المادة ،ﻋند الطلب ،للعارضين الذﻴن قدموا ﻋروضا ،بعد أخذﻫم ﻋلما بقرار
التلزيم المؤقت.

 .4باستثناء ﺤالة صدور ﺤكم ﺒذلك من المحاكم المختصة ،ورﻫنا بشروط ذلك الحكم ،ال يجوز للجهة
الشارية أن ﺘﻔشي:

ﻋدم إفشائها ضروريا لحماية المصالح األمنية
أ -معلومات من سجل إجراءات الشراء ،إذا كان ُ
الرئيسية للدولة أو إذا كان إفشاؤﻫا يخالف القانون أو يحول دون إنﻔاذ القانون أو ُﻴلحق

ضرر بالمصالح التجارية والحقوق المشروﻋة للعارضين أو يعوق التنافس المنصف؛
ال َ
ض العروض المقدمة وﺘقييمها ،فيما ﻋدا الملخص المشار اليه في الﻔقرة
ب -معلومات ﺘتعلق بﻔ ّ
الﻔرعية (ن) من الﻔقرة  1من ﻫذه المادة.

جميع الوثائق المتعلقة بإجراءات التلزيم وﺘُ ُّ
عد ملﻔات لها وﺘحافظ ﻋليها ،وفقا
ﺘدون الجه ُة الشارية
َ
ّ .5
لملﻔات التلزيم أو غيرﻫا من األﺤكام القانونية.

قواعد السلوك
بعمليات الشراء العام ﺘطّبق
الخاصة
اطنية الصالحة
ﺘوضع شرﻋة لقواﻋد السلوك واألخالق
ّ
المهنية والمو ّ
ّ
ّ
ظﻔي الجهات الشارية ومستخدميها وﻋلى المتعاقدﻴن معها .ويجب ان ﺘتضمن ﻫذه الشرﻋة ﻋلى
ﻋلى مو ّ

مشروع قانون الشراء العام
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الشﻔافية ومنع ﺘضارب
خاصة أﺤكام النزاﻫة و
ّ
سبيل الذكر ال الحصر المعاﻴير الملحوظة في ﻫذا القانون ّ
المصالح إضافة الى قواﻋد الحكم الصالح والحياد واإلنصاف والمعرفة والكﻔاءة .كما يجب أن ﺘلحظ
التداﺒير التنظيمية الواجبة التطبيق ﻋلى العاملين واالجراءات المتّبعة للتحقق من الكﻔاءة وﺤسن المسلكية
ﺘحدد دقائق ﺘطبيق ﻫذه المادة بمرسوم يصدر ﻋن مجلس الوزراء.
ووجوب كشف المخالﻔاتّ .

الفصل الثاني :قواعد عامة العداد واجراء وتنفيذ عملية الشراء
البند األول :تخطيط االحتياجات وتحديدها
وضع خطط الشراء
ﺘتعدى قيمتها التقدﻴرية مبلغ  //100//مائة مليون
 .1ﺘسري اﺤكام ﻫذه المادة ﻋلى مشاريع الشراء التي ّ
ﺘقل ﻋن
ليرة لبنانية؛ ويمكن ﺘعدﻴل ﻫذه القيمة بموجب مرسوم يصدر ﻋن مجلس الوزراء شرط اال ّ
القيمة المحددة في ﻫذه الﻔقرة .ﺘُستثنى من اﺤكام ﻫذه المادة ﻋمليات الشراء التي ﺘتّسم بالسرية
والمتعّلقة باألمن والدفاع الوطني بحسب الﻔقرة الرابعة من المادة .46

طتها السنوية ﻋن العام المقبل ﺘزامنا مع
ﻴتعين ﻋلى الجهة الشارية ﺘحدﻴد اﺤتياجاﺘها وﺘحضير خ ّ
ّ .2
ﺘحدد القيمة التقدﻴرية بما ﻴتوافق مع االﻋتمادات المطلوبة في مشروع
إﻋداد نﻔقاﺘها العامة ،ﻋلى ان ّ

موﺤد واجراءات ﺘصدر ﻋن ادارة الشراء
موازنتها .ﺘُ ّ
حضر الخطة السنوية للشراء ﺒناء ﻋلى نموذج ّ
ﺘتضمن مشاريع يقتضي
متعددة السنوات في ﺤال كانت
العام .يمكن ان ﺘكون الخطة سنوية او
ّ
ّ
ﺘنﻔيذﻫا جدولة التزامات في اطار متوسط او طويل االمد ،ﻋلى ان ﺘتضمن ﻋلى األقل المعلومات

التالية:

أ -موضوع الشراء

ب -فئات الشراء (لوازم أو أشغال أو خدمات)

ج -مصدر التمويل والمبلغ التقدﻴري بحسب الشريحة ،ﻋند امكانية اﻋالنه ،وﺘنسيبه في
الموازنة

د -وصف موجز لمشروع الشراء

ه -طريقة الشراء

و -التاريخ المحتمل باالشارة الى الشهر في ما ﻴتعلق ﺒبدء اجراءات التلزيم أو الدﻋوة إلى
التنافس

ز -الشطر الذي ﺘقع ضمنه القيمة التقدﻴرية لموضوع الشراء

مشروع قانون الشراء العام
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ح -المالﺤظات والمعلومات المﻔيدة األخرى التي من شأنها ان ﺘساﻋد العارضين المحتملين
ﻋلى فهم وﺘحضير ﻋروض جيدة وضمن المهل.

 .3ﺘرسل الجهة الشارية خطتها الى ادارة الشراء العام مكتملة في مهلة ﻋشرة ايام ﻋمل من ﺘاريخ اقرار

موﺤدة ونشرﻫا خالل
الموازنة .ﺘعمد ادارة الشراء العام الى ﺘوﺤيد الخطط في خطة شراء سنوية ّ
 //10//ﻋشرة ايام ﻋمل.

 .4ﻋند ادخال اي ﺘعدﻴل ﻋلى خطتها السنوية ،يجب ﻋلى الجهة الشارية نشر ﻫذا التعدﻴل ﻋلى موقعها

االلكتروني.وﻋلى المنصة اإللكترونية المركزية الدارة الشراء العام ،مع اﺤترام مهل االﻋالن

المنصوص ﻋليها في المادة .12

االعالن عن الشراء
 .1ﺘتم الدﻋوة الى التنافس ﻋبر االﻋالن ﻋن الشراء ﻋلى المنصة االلكترونية المركزية في ادارة الش ارء
العام وﻋلى الموقع اإللكتروني الخاص بالجهة الشارية ان ُوجد .كما يعود للجهة الشارية أن ﺘقرر نشر
اإلﻋالن في أي وسيلة إضافية أخرى.

حدد مدة اإلﻋالن ﺒوقت كاف ﻴتيح للعارضين ﺘحضير ﻋروضهم انسجاما مع أﻫمية مشروع الشراء
 .2ﺘُ ّ
وﺘعقيده ﻋلى أن ال ﺘقل في كل األﺤوال ﻋن واﺤد وﻋشرين ﻴوما من الموﻋد األقصى لتقديم العروض.
ﻴبرر ذلك كعمليات
يمكن ﺘخفيض مدة اإلﻋالن إلى خمسة ﻋشر ﻴوما بقرار معّلل ﻋند وجود ما ّ
الموردﻴن ﻋلى سبيل
الشراء التي ﺘتناول ﺘوريد سلع او خدمات متوافرة في السوق لدى ﻋدد كبير من
ّ

ﻴدون التعليل
المثال ال الحصرأو ﻋند إﻋادة اطالق المنافسة دون ﺘعدﻴل في شروط الشراء ،ﻋلى ان ّ
في سجل اجراءات الشراء بحسب المادة  9من ﻫذا القانون.
 .3ال ﻴدخل ﻴوم نشر اإلﻋالن في اﺤتساب المهلة ،وإذا وقع آخر ﻴوم لتقديم العروض ﻴوم ﻋطلة رسمية

ﺘمدد المهلة ﺤكما الى أول ﻴوم ﻋمل ﻴلي التعطيل دون ﺤاجة إلى اإلﻋالن مسبقا
أو ﺘعطيل قسريّ ،
ﻋن ذلك.

القيمة التقديرية لمشروع الشراء
 .1يجب ﻋلى كل جهة شارية ﺘحدﻴث ﺘقدﻴراﺘها لقيمة مشروع الشراء قبل اإلﻋالن ﻋنه إال في الحاالت
ﺘبين األسباب بشكل معّلل وواضح.
اإلستثنائية التي ﻴتع ّذر فيها ذلك ،ﻋلى أن ّ
قصي
 .2ﺘعد الجهة الشارية القيمة التقدﻴرية لمشروع الشراء إستنادا إلى أسعار السوق الواقعية وﺘ ّ
األسعار لدى اإلدارات األخرى ،وبعد األخذ بعين االﻋتبار كل زيادة يمكن أن ﺘنتج ﻋن ﺘطبيق البنود
االختيارية الملحوظة في دفتر الشروط (ﻋلى سبيل المثال زيادة في الكميات ،الحوافز ،الخ.)...
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 .3في ما ﻴتعلق باﺘﻔاقات اإلطار ،ﺘؤخذ بعين االﻋتبار القيمة التقدﻴرية القصوى لمجمل العقود المتوّقعة
طوال فترة االﺘﻔاق.

 .4ﻋند إجراء الشراء ﻋلى أساس مجموﻋات ،ﻴتم اﺤتساب القيمة التقدﻴرية لكافة المجموﻋات التي ﻴتألف
منها االلتزام.

محددة لدى الجهة الشارية ﻋند اإلﻋالن ﻋنها أو ﻋند
 .5يجب أن ﺘكون قيمة مشروع الشراء التقدﻴرية ّ
البدء بإجراءات التلزيم.

 .6ال يحق للجهة الشارية اﺤتساب قيمة مشروع الشراء التقدﻴرية بأقل من قيمتها ﺒهدف ﺘﻔادي ﺘطبيق
أﺤكام القانون.

 .7ﻋند اﺤتساب القيمة التقدﻴرية لمشروع الشراء يجب االخذ بعين االﻋتبار كافة العناصر الالزمة
لتنﻔيذﻫا ،ﻋلى سبيل المثال ال الحصر العمولة ،التشغيل ،الخ

 .8ﺘبقي الجهة الشارية القيمة التقدﻴرية لمشروع الشراء سرية لغايات الرقابة الالﺤقة ،أو ﺘعلن ﻋنها وفق
طبيعة المشروع وظروفه ،ﻋلى أن ﺘُبّلغ بعد التلزيم المؤقت أو ﻋند طلب من دﻴوان المحاسبة.

تجزئة الشراء
 .1يجوز للجهة الشارية ﺘجزئة الشراء إلى أجزاء مستقلة في الحالتين التاليتين فقط:

كتنوع
أ -ﻋندما ﺘتطّلب ذلك طبيعة األﻋمال أو السلع أو الخدمات ،ووجود ّ
مبررات واضحة ّ
وﺘعددﻫا أو اختالف األجزاء ﻋن بعضها بما ﻴؤدي الى منﻔعة أكيدة من
مصادر التوريد ّ

مبر ار وخاضعا لتقييم سلطة الرقابة.
التجزئة ،ﻋلى ان يكون القرار ّ
ب -ﻋند ﺘنﻔيذ سياسات ﺘنموية للحكومة كتشجيع مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في
الشراء العام.

 .2ال يجوز ﺘجزئة الشراء الى جزئيات لتطبيق أﺤكام خاصة بكل جزء منها بغرض ﺘخفيض القيمة
التهرب من الرقابة أو من ﺘطبيق أﺤكام ﻫذا القانون او القوانين
التقدﻴرية لمشروع الشراء أو بقصد ّ
واألنظمة األخرى.

استدامة وسياسات تنموية
 .1ﺘعتمد الجهات الشارية ،ﺤيث أمكن ،الشراء العام المستدام لتوجيه القدرة الشرائية للدولة نحو السلع
والخدمات المستدامة ﺒهدف ﺘقليص االثر البيئي وﺘحقيق االﻫداف االقتصادية واالجتماعية

المنصوص ﻋليها في االﺘﻔاقيات الدولية ووفقا لالولوية الوطنية ،مع الحرص ﻋلى ﺘحقيق التوازن
مشروع قانون الشراء العام
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ﺒين المنافع المحتملة والحرص ﻋلى ﺘحقيق القيمة الﻔضلى من انﻔاق المال العام وبشكل يسمح
باﻋطاء ﺤوافز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولالنتاج المحلي والخبرات الوطنية.

يحدد
 .2يجب ،كل ما كان ذلك ممكنا ،أن ﻴتم التلزيم ﻋلى أساس أقسام أو مجموﻋات ،ﻋلى أن ّ
دفتر الشروط الخاص ﻋدد ﺘلك األقسام أو المجموﻋات وطبيعتها والشروط المﻔروضة لالشتراك

االجتماعية
في قسم أو مجموﻋة من التلزيم وطريقة إسناد ذلك التلزيم وذلك من أجل اإلفادة
ّ
االقتصادية .ﺘوضع قواﻋد وسياسات للشراء العام المستدام بموجب مراسيم ﺘصدر ﻋن مجلس
و
ّ

الوز ارء.

االنظمة التفضيلية
 .1ﺘُعطى العروض المتضمنة سلعا ذات منشأ وطني بموجب شهادة منشأ صادرة ﻋن اإلدارة
المختصة أفضلية ال ﺘقل في جميع األﺤوال ﻋن العشرة بالمئة .ﻋند مقارنة العروض يضاف مبلغ
المقدمة لسلع اجنبية.
يعادل نسبة األفضلية الى العروض المالية ّ
لمقدمي الخدمات الﻔكرية الوطنيين ﻋلى أن ال ﺘقل مشاركتهم ﻋن  %20من
 .2ﺘُعطى أفضلية ّ
معين.
مجموع الخدمات المتعّلقة ﺒتنﻔيذ ﺘلزيم ّ

 .3ال يمكن ﺘضمين دفاﺘر الشروط الخاصة اﺤكاما ﺘؤدي الى استبعاد السلع المصنوﻋة في لبنان او
الخدمات الﻔكرية الوطنية في ﺤال وجودﻫا بجودة ونوعية ﺘﻔي بالمطلوب بشهادة صادرة ﻋن

اإلدارة المختصة.

وصف موضوع الشراء
مﻔصال وﺘضع المعاﻴير التي
ﺘحدُد الجهة الشارية في ملﻔات التلزيم
ّ .1
َ
أوصاف موضوع الشراء ﺘحدﻴدا ّ
المقدمة ،بما في ذلك المتطلبات الدنيا التي يجب أن ﺘﻔي ﺒها العروض
ستستخدمها في ﺘقييم العروض ّ

المقدمة كي ﺘُعتبر مستجيبة للمتطلبات والمواصﻔات المطلوبة ،وكيفية ﺘطبيق ﺘلك المتطلبات الدنيا.
ّ
 .2يكون
وصف موضوع الشراء موضوعيا وﻋاماُ ،وﺘحدد في ذلك الوصف الخصائص التقنية والنوعية
ُ
ذات الصلة و/أو الخصائص المتعّلقة باألداء .ﺘحدد المواصﻔات الﻔنية والشروط المرجعية وفقا
للمعاﻴير التالية:

أو

الﻔنية أو المواصﻔات الﻔنية الرسمية العائدة
أ -وفقا للمقاﻴيس الوطنية او الدولية ،والموافقات ّ
لتصميم االشغال والمنتجات واﺤتساﺒها وﺘنﻔيذﻫا واستعمالها.
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ب -ﻋلى أساس متطّلبات األداء ﻋندما يكون ذلك ممكنا.

وصف موضوع الشراء ﻋلى مواصﻔات ،ومخططات ،ورسوم ،وﺘصاميم ،ومتطلبات،
 .3يمكن أن يشتمل
ُ
واختبارات وطرق إلجرائها ،وﺘغليف ،وﻋالمات أو شهادات مطابقة ،ورموز ومصطلحات.
 .4ال يمكن ان يشير وصف موضوع الشراء الى ﻋالمة ﺘجارية معينة أو اسم ﺘجاري أو ﺒراءة اخت ارع أو

أي منها ،إال في الحالة التي يستحيل
ﺘصميم أو نوع أو منشأ ّ
معين أو ُمنتج معّين أو إدراج إشارة إلى ّ
معها وصف موضوع الشراء بطريقة أخرى دقيقة ومﻔهومة بما يكﻔي لوصف الخصائص ،ﻋلى أن
ﻴرفق بعبارة "أو ما يعادلها".

الموﺤدة ،ﻋندما ﺘكون متاﺤة ،لدى
ُ .5ﻴراﻋى استخدام الصﻔات والمتطّلبات والرموز والمصطلحات
ّ
صياغة وصف موضوع الشراء الذي ُﻴراد إدراجه في ملﻔات التلزيم او ملﻔات التأﻫيل المسبق ،ان
ُوجدت ،وذلك في ما ﻴتعّلق بالخصائص التقنية والنوعية لموضوع الشراء وخصائصه المتعّلقة باألداء.
 .6ﻋندما ﺘعتمد سلطات التعاقد طريقة الرجوع إلى المواصﻔات المذكورة في الﻔقرة ( -2أ) السابقة ،ال

يمكنها رفض ﻋرض بحجة أن المنتجات والخدمات موضوع الشراء ال ﺘستوفي المواصﻔات المذكورة

الﻔنية بأية
ﺘقدم به يستوفي المستلزمات
ّ
ﻋندما ﻴبرﻫن العارض أن العرض الذي ّ
المحددة بالمواصﻔات ّ
المصنع أو ﺘقرير اختبار من
ويقدم ملﻔا ﺘقنيا من
ّ
يحضر ّ
وسيلة كانت .ﺒهدف ﺘحقيق ذلك ،يمكن أن ّ

ﻫيئة موثوقة.

 .7ﻋندما ﺘعتمد سلطات التعاقد خيار وضع المواصﻔات ﻋلى أساس األداء والمستلزمات الوظيفية ،ال
يمكنها رفض ﻋرض ﻴتوافق والمقاﻴيس الدولية أو الوطنية إذا كانت المواصﻔات ﺘستوفي األداء

والمستلزمات الوظيفية المحددة ،ويحق للعارض أن ﻴبرﻫن لسلطات التعاقد ،وبأي وسيلة كانت

واستنادا إلى المقاﻴيس ،أن األشغال أو المنتجات أو الخدمات ﺘتوافق واألداء المطلوب والمستلزمات
ويقدم ملﻔا ﺘقنيا من
الوظيفية التي فرضتها سلطات التعاقد .ﺒهدف ﺘحقيق ذلك ،يمكن أن
يحضر ّ
ّ
المصنع أو ﺘقرير اختبار من ﻫيئة موثوقة.
ّ

المحددة بالرجوع الى ﻋالمة ﺒيئية معترف ﺒها يمكن
 .8ﺘُدرج كلما كان ذلك ممكنا ،الخصائص البيئية
ّ
لجميع االطراف المعنية الحصول ﻋليها.
 .9ﺘكون المواصﻔات متوافقة مع الحاجة المطلوبة وال ﺘوضع وال ﺘصاغ ﻋلى الوجه الذي ﻴؤدي الى
استبعاد ﻋارضين بصورة غير مشروﻋة.
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معايير التقييم
 .1يجب أن ﺘكون معاﻴير التقييم متعلقة بموضوع الشراء ،باستثناء المعاﻴير المبينة في الﻔقرة  3من ﻫذه
المادة.

معاﻴير التقييم المتعّلقة بموضوع الشراء ما ﻴلي:
ﺘتضمن
 .2يمكن أن
ُ
ّ
السعر؛
أ-
َ

ﺘكاليف ﺘشغيل السلع أو االشغال وصيانتها وإصالﺤها ،ووقت ﺘسليم السلع أو إنجاز االشغال
ب-
َ
أو ﺘقديم الخدمات ،وخصائص موضوع الشراء ،مثل الخصائص الوظيفية للسلع أو االشغال
والخصائص البيئية ،والشروط الخاصة ﺒتسدﻴد الثمن ،وبالكﻔاالت المتعلقة ﺒها؛

معاﻴير التقييم أي معاﻴير
 .3إضافة إلى المعاﻴير المحددة في الﻔقرة  2من ﻫذه المادة ،يمكن أن ﺘشمل
ُ
يكون أخذﻫا في االﻋتبار مسموﺤا به بموجب القوانين المرعية االجراء أو مشروطا بالمراسيم أو
االنظمة النافذة؛

ﺘبين الجهة الشارية في ملﻔات التلزيم:
ّ .4
أ -المعاﻴير التي ستُعتمد للتقييم وما اذا كان ﻋلى اساس السعر االدنى او العرض االفضل؛

المعدل بحسب الهامش
جميع معاﻴير التقييم التي ُﺤّددت بمقتضى ﻫذه المادة ،بما فيها السعر
ب-
ّ
َ
أي شكل من أشكال التﻔضيل؛
التﻔضيلي المنصوص ﻋنه في المادة  16من ﻫذا القانون او ّ
ج -النسب المحددة لكل معاﻴير التقييم؛

د -كيفي َة ﺘطبيق ﺘلك المعاﻴير في إجراءات التقييم.
 .5لدى ﺘقييم العروض المقدمة وﺘحدﻴد العرض الﻔائز ،ﺘستخدم الجه ُة الشارية المعاﻴير واإلجراءات
وﺘطبق ﺘلك المعاﻴير واإلجراءات ﻋلى النحو المعلن ﻋنه في ﺘلك
المبينة في ملﻔات التلزيم فقط،
ّ
ّ
أي معيار أو إجراء لم ُﻴبّين في ﻫذه الﻔقرة.
ستخدم ُّ
الملﻔات .وال ُي َ

البند الثاني :اجراءات التلزيم
اجراءات التأهيل المسبق للعارضين
 .1يمكن للجهة الشارية أن ﺘقوم بإجراءات ﺘأﻫيل مسبق للعارضين ،في الحاالت التي ﻴنص ﻋليها ﻫذا
ﺤكام المادة  7من
ﺘحدد العارضين
القانون ،لكي ّ
ّ
المؤﻫلين .وﺘُطبق ﻋلى إجراءات التأﻫيل المسبق أ ُ
ﻫذا القانون.

 .2ﺘُنشر الدﻋوة الى التأﻫيل المسبق وفقا المادة  12من ﻫذا القانون.
تضمن الدﻋوة الى التأﻫيل المسبق ما ﻴلي:
 .3ﺘ ّ
مشروع قانون الشراء العام
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أ -اسم الجهة الشارية وﻋنوانها.

ألﻫم األﺤكام والشروط المطلوبة في ﻋقد الشراء او االﺘﻔاق اإلطاري الذي ُﻴب َرم في
ب -ملخصا ّ
ومكان ﺘسليمها ،أو طبيعة
سياق اجراءات التلزيم ،يشمل طبيع َة وكمي َة السلع المراد ﺘوريدﻫا
َ
وموقع االشغال المراد ﺘنﻔيذﻫا ،أو طبيعة الخدمات والموقع الذي ُﻴراد ﺘقديمها فيه ،وكذلك
ﺘاريخ ﺘسليم السلع أو إنجاز االشغال أو ﺘقديم الخدمات؛

ستخدم للت ُّ
مؤﻫالت العارضين ،وفقا للمادة  7من ﻫذا
ج-
المعاﻴير واإلجراءات التي ﺘُ َ
أكد من ّ
َ
القانون؛
د -طريقة الحصول ﻋلى ملﻔات التأﻫيل المسبق ومكان ﺘسّلم ﻫذه الملﻔات او االطالع ﻋليها؛

ه -كيفي َة ومكان ﺘقديم طلبات التأ ُّﻫل المسبق والموﻋد النهائي لتقديمها ،وكذلك كيفي َة ومكان
ﺘقديم العروض والموﻋد النهائي لتقديمها ،إن كانت معروفة آنذاك ،وفقا للمادة  20من ﻫذا
القانون.

و -مكان وزمان (يحدد بالساﻋة واليوم والشهر والسنة) فض ملﻔات التأﻫيل المسبق؛
ز -المهل التي يجب خاللها اﺒالغ العارضين ﺒنتائج التأﻫيل؛

ح -أصول ﺘبليغ العارضين نتائج التأﻫل؛

ادرجها في الدﻋوة.
ﺘقرر الجهة الشارية ا
ط -كل المعلومات التي ّ
 .4ﺘوّفر الجه ُة الشارية مجموﻋة من وثائق التأﻫيل المسبق ﻋلى موقعها االلكتروني وﻋلى المنصة
االلكترونية المركزية لدى ادارة الشراء العام بالتزامن مع نشر الدﻋوة.
 .5ﺘُضم ُن وثائق التأﻫيل المسبق المعلومات التالية:
أ -التعليمات الخاص َة بإﻋداد طلبات التأﻫُّل المسبق وﺘقديمها؛

يقدمها العارضون إلثبات مؤﻫالﺘهم؛
ب -أي أدّلة أو مستندات أو معلومات أخرى يجب أن ّ
مستخدميها المسموح لهم االﺘصال مباشرة
ج -اسم واﺤد أو أكثر من موظﻔي الجهة الشارية أو
َ
بالعارضين وبتلّقي اﺘصاالت مباشرة منهم فيما ﻴتعلق بإجراءات التأﻫيل المسبق ،وكذلك
المستخدم وﻋنوانه؛
الوصف الوظيﻔي لذلك الموظف أو
َ

د -إﺤاالت مرجعية إلى ﻫذا القانون والمراسيم التطبيقية التابعة له وسائر القوانين التي لها صلة
مباشرة بإجراءات التأﻫيل المسبق ومراسيمها التطبيقية.

ه -ما قد ﺘضعه الجه ُة الشارية وفقا لهذا القانون من شروط أُخرى بشأن إﻋداد طلبات التأ ُّﻫل
ﺘحد ﻫذه الشروط االضافية
المسبق وﺘقديمها وبشأن إجراءات التأﻫيل المسبق ،ﻋلى أن ال ّ
من مشاركة العارضين المحتملين.
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طلبا للتأ ُّﻫل المسبق ،وﺘّقرر ﺘأﻫيل العارضين
الشارية ،ﻋند اﺘخاذﻫا قرارﻫا ،سوى المعاﻴير

يقدم
كل ﻋارض ّ
 .6ﺘدرس الجه ُة الشارية ملﻔات التأﻫيل ل ّ
ﺘطبق الجه ُة
الذﻴن ﺘتوّفر فيهم الشروط المطلوبة .ال ّ
التأﻫل المسبق وفي وثائق التأﻫيل.
واإلجراءات المنصوص ﻋليها في الدﻋوة إلى ُّ

ﺘم ﺘأﻫيلهم مسبقا.
 .7ال يحق االستمرار في المشاركة في اجراءات التلزيم اال للعارضين الذﻴن ّ
ﺘأﻫله سلبا ام ايجابا.
قدم طلبا ُّ
كل ﻋارض ّ
للتأﻫل المسبق ﺒنتيجة ّ
 .8ﺘُبلغ الجه ُة الشارية ّ

ﻴؤﻫل بأسباب ﻋدم ﺘأﻫيله.
كل ﻋارض لم ّ
 .9ﺘُبلغ الجه ُة الشارية ّ

طريقة ومكان تقديم طلبات التأ ّهل المسبق او العروض والموعد النهائي
لتقديمها
حدد طريق ُة ومكان ﺘقديم طلبات التأﻫُّل المسبق والموﻋد النهائي لتقديمها في الدﻋوة إلى التأﻫُّل
 .1ﺘُ ّ
المسبق وفي وثائق التأﻫيل .ﺘُرسل الغالفات التي ﺘحتوي ﻋلى العروض باليد أو ﺒواسطة البريد العام
حدد مكان ﺘقديم العروض والموﻋد النهائي
أو الخاص المغﻔل إلى الجهة
المخولة استالمها .كما ُي ّ
ّ
لتقديمها في ملﻔات التلزيم.

 .2ﺘحافظ الجهة الشارية ﻋلى أمن الطلبات والعروض وسالمتها وسرّيتها ،وﺘكﻔل ﻋدم االطالع ﻋلى
محتواﻫا إال بعد فتحها وفقا لألصول.
معينة،
عبر ﻋن المهل الزمنية لتقديم طلبات ّ
معين وساﻋة ّ
التأﻫل المسبق أو ﺘقديم العروض ﺒتاريخ ّ
ُ .3ي ّ
ويجب أن ﺘتيح ﺘلك المهل للعارضين وقتا كافيا إلﻋداد وﺘقديم طلباﺘهم أو ﻋروضهم ،ﻋلى أن ﻴؤخذ
في االﻋتبار ﺤاجة الجهة الشارية وظروف التسليم.

 .4اذا أصدرت الجه ُة الشارية ﺘوضيحا أو ﺘعدﻴال لوثائق التأﻫيل المسبق أو ملﻔات التلزيم ،يجب ﻋليها
ان ﺘبادر ،قبل الموﻋد النهائي لتقديم الطلبات او العروض ،إلى ﺘمدﻴد ذلك الموﻋد النهائي إذا اقتضت
الضرورةُ أو ﻋلى النحو المطلوب بمقتضى الﻔقرة  4من المادة  21من ﻫذا القانون ،بغية إﺘاﺤة وقت
كاف للعارضين ألخذ اإليضاح أو التعدﻴل في االﻋتبار في طلباﺘهم أو ﻋروضهم المقدمة.

 .5ﻴتم ﺘبليغ ﺘمدﻴد الموﻋد النهائي الى كل ﻋارض زودﺘه الجه ُة الشارية ﺒوثائق التأﻫيل المسبق او
بملﻔات التلزيم ،كما ﻴتم نشر التمدﻴد ﻋلى المنصة االلكترونية المركزية لدى ادارة الشراء العام.

طلبات االستيضاح
أوالً :حول ملفات التلزيم وملفات التأهيل المسبق
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يحق للعارض ﺘقديم طلب استيضاح خطي ﺤول ملﻔات التلزيم او ملﻔات التأﻫيل المسبق خالل
ّ .1
اربعة ايام من ﺘاريخ االﻋالن .ﻋلى الجهة الشارية االجابة خالل مهلة ﺘنتهي قبل ستة ايام ﻋلى
االقل من الموﻋد النهائي لتقديم العروض او طلبات التأﻫُّل المسبق .وُيرسل االيضاح خطيا ،في
زودﺘهم الجهة
الوقت ﻋينه ،من دون ﺘحدﻴد ﻫوية مصدر الطلب ،إلى جميع العارضين الذﻴن ّ

الشارية بملﻔات التلزيم.

معين للعارضين المحتملين لمعاﻴنة الموقع.
 .2يمكن للجهة الشارية ،ﻋند المقتضى ،ﺘحدﻴد موﻋد ّ
أي وقت قبل الموﻋد النهائي لتقديم العروض او طلبات التأ ّﻫل المسبق،
 .3يمكن للجهة الشارية ،في ّ

عدل
مقدم من أﺤد العارضين ،أن ﺘ ّ
ألي سبب كان ،سواء بمبادرة منها أم نتيجة لطلب استيضاح ّ
و ّ
ملﻔات التلزيم او ملﻔات التأﻫيل المسبق بإصدار إضافة إليها .وﺘَُرسل اإلضاف ُة فو ار إلى جميع

زودﺘهم الجهة الشارية بملﻔات التلزيم او ملﻔات التاﻫيل المسبق ،وﺘكون ﺘلك
العارضين الذﻴن ّ
اإلضافة ُملزمة ألولئك العارضين.

المعلومات المنشورة في ملﻔات التلزيم او ملﻔات التأﻫيل المسبق مختلﻔة جوﻫريا،
 .4إذا أصبحت
ُ
نتيجة إليضاح أو ﺘعدﻴل صدر طبقا لهذه المادة ،فعلى الجهة الشارية أن ﺘتكﻔل ﺒنشر المعلومات
المعدلة بالطريقة نﻔسها التي ُنشرت ﺒها المعلومات األصلية وفي المكان نﻔسه ،وأن ﺘُ َمّدد الموﻋد
ّ
النهائي لتقديم العروض او طلبات التأ ّﻫل المسبق ﻋلى النحو المنصوص ﻋليه في الﻔقرة  4من

المادة  20من ﻫذا القانون.

 .5إذا َﻋقدت الجه ُة الشارية اجتماﻋا للعارضين ،فعليها أن ﺘضع محض ار لذلك االجتماع ﻴتضمن ما
قدمه ﻫي من ردود ﻋلى ﺘلك الطلبات،
ُيقدم فيه من طلبات استيضاح ﺤول ملﻔات التلزيم ،وما ﺘُ ّ
من دون ﺘحدﻴد ﻫوية مصادر الطلبات .ويوفر المحضر في الوقت المناسب لجميع العارضين

ﻴتمكن أولئك
زودﺘهم الجهة الشارية بملﻔات التلزيم او ملﻔات التأﻫيل المسبق ،وذلك لكي ّ
الذﻴن ّ
العارضون من أخذ المحضر في االﻋتبار لدى إﻋداد طلباﺘهم أو ﻋروضهم المراد ﺘقديمها.
ثانياً :المعلومات المتعلقة بالمؤهالت والعروض

أي مرﺤلة من مراﺤل إجراءات التلزيم ،أن ﺘطلب خطيا من العارض
 .1يمكن للجهة الشارية ،في ّ
التأكد من
إيضاﺤات بشأن المعلومات المتعّلقة بمؤﻫالﺘه أو بشأن ﻋروضه ،لمساﻋدﺘها في
ّ
المؤﻫالت أو فحص العروض المقدمة وﺘقييمها.
ّ
المقدمة وفقا
صحح الجه ُة الشارية أي أخطاء ﺤساﺒية محضة ﺘكتشﻔها أثناء فحصها العروض ّ
 .2ﺘُ ّ
ألﺤكام دفتر الشروط ،وﺘبّلغ التصحيحات الى العارض المعني بشكل فوري.
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أي ﺘغيير جوﻫري في المعلومات المتعّلقة بالمؤﻫالت أو
 .3ال يمكن طلب اجراء او السماح بإجراء ّ
بالعرض المقدم ،بما في ذلك التغييرات الرامية إلى جعل َمن ليس مؤﻫال من العارضين مؤﻫال أو
جعل ﻋرض غير مستوف للمتطلبات مستوفيا لها.

أي مﻔاوضات ﺒين الجهة الشارية والعارض بخصوص المعلومات المتعّلقة
اء ّ
 .4ال يمكن إجر ُ
أي ﺘغيير في السعر إثر طلب
بالمؤﻫالت أو بخصوص العروض المقدمة ،وال يجوز إجراء ّ
استيضاح من أي ﻋارض بموجب ﻫذه المادة.

درج جميع المراسالت التي ﺘجري بموجب ﻫذه المادة في سجل إجراءات الشراء بحسب المادة 9
 .5ﺘُ َ
من ﻫذا القانون.

مدة صالحية العرض
 .1ﺘحدد ملﻔات التلزيم مدة صالﺤية العرض ﻋلى أن ال ﺘقل ﻋن خمسة واربعين ﻴوما من التاريخ
النهائي لتقديم العروض.

يمددوا ﺘلك
 .2يمكن للجهة الشارية أن ﺘطلب من العارضين ،قبل انقضاء فترة صالﺤية ﻋروضهم ،أن ّ
محددة .ويمكن للعارض رفض ذلك الطلب من دون فقدان ضمان ﻋرضه.
الﻔترة لمدة إضافية ّ
 .3ﻋلى العارضين الذﻴن ﻴوافقون ﻋلى ﺘمدﻴد فترة صالﺤية ﻋروضهم أن يمّددوا فترة صالﺤية ضمانات
ويعتبر
يقدموا ضمانات ﻋروض جدﻴدة ﺘغطي الﻔترة
ّ
العروض ،أو أن ّ
الممددة لصالﺤية ﻋروضهمُ .
يقدم ضمان ﻋرض جدﻴد ،أنه قد َرَفض طلب
العارض الذي لم ُيمدد ضمان ﻋرضه ،أو الذي لم ّ
ﺘمدﻴد فترة صالﺤية ﻋرضه.

يعدل ﻋرضه أو أن يسحبه قبل الموﻋد النهائي لتقديم العروض من دون فقدان
 .4يمكن للعارض أن ّ
ضمان ﻋرضه .ويكون التعدﻴل أو طلب سحب العرض نافذ المﻔعول إذا ﺘسّلمته الجهة الشارية قبل
الموﻋد النهائي لتقديم العروض.

العروض المشتركة
موردﻴن او مقدمي الخدمات او مقاولين ممن ﺘتوّفر فيهم
يجوز ان يشترك في ﺘنﻔيذ مشروع شراء واﺤد ﻋدة ّ
موجه الى سلطة التعاقد،
الشروط الﻔنية والقانونية من ﻫذا القانون شرط أن ّ
يعينوا ،بموجب كتاب رسمي ّ

شريكا رئيسيا لدﻴها ﻴلتزمون بموجبه بكافة شروط التلزيم .ﺘحدد سائر شروط المشاركة المنصوص ﻋليها

في ﻫذه المادة في ملﻔات التلزيم الخاصة بكل مشروع شراء.
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قواعد قبول العرض الفائز (او التلزيم المؤقت) وبدء تنفيذ العقد
العرض المقدم الﻔائز ما لم:
 .1ﺘَقبل الجه ُة الشارية َ
العرض الﻔائز وذلك بمقتضى المادة  7من ﻫذا القانون؛ أو
أ -ﺘُسَقط أﻫلي ُة العارض الذي قدم َ

لغ الشراء بمقتضى الﻔقرة  1من المادة  25من ﻫذا القانون؛ أو
بُ -ﻴ َ
جُ -ﻴرَفض العرض الﻔائز ﻋند اﻋتباره منخﻔضا انخﻔاضا غير ﻋاديا بمقتضى المادة  27من ﻫذا
القانون؛ أو
المبينة في المادة 8
ستبعد العارض الذي قدم العرض الﻔائز من إجراءات التلزيم لألسباب ّ
دُ -ي َ
من ﻫذا القانون.

قدم ذلك العرض ،كما
 .2ﺘُسارع الجه ُة الشارية ﻋقب ّ
التأكد من العرض الﻔائز إلى ﺘبليغ العارض الذي ّ
ﺘنشر قرارﻫا بشأن قبول العرض الﻔائز (او التلزيم المؤقت) والذي يسري ﻋند انتهاء فترة التجميد
حد أدنى ،المعلومات التالية:
ويضمن النشرَ ،ك ّ
البالغة ﻋشرة ايام ﻋمل ﺘبدأ من ﺘاريخ التبليغُ .
قدم العرض الﻔائز (الملتزم المؤقت)؛
أ-
اسم وﻋنوان العارض الذي ّ
َ

ب -قيمة العقد ،ويمكن اضافة ملخص لسائر خصائص العرض الﻔائز ومزاياه النسبية إذا كان
ﺘم ﺘأكيده ﻋلى أساس السعر ومعاﻴير أخرى؛
العرض الﻔائز قد ّ
مدة فترة التجميد بحسب ﻫذه الﻔقرة .وﺘسري مدة التجميد اﺒتداء من ﺘاريخ التبليغ بمقتضى ﻫذه
ج-
َ
الﻔقرة.

 .3ال ﺘُطبق فترة التجميد ﻋلى إرساء ﻋقود الشراء:
أ -بمقتضى إجراءات اﺘﻔاق إطاري غير منطوية ﻋلى ﺘنافس في مرﺤلة ثانية؛ أو

ب -ﻋندما َيق ُّل سعر العقد ﻋن السقف المالي المقرر كشرط الستخدام الشراء بالﻔاﺘورة ؛ أو
قرُر الجهةُ الشارية أن ﻫناك اﻋتبارات ﻋاجلة ﺘتعلق بالمصلحة العامة ﺘستلزم
ج -ﻋندما ﺘُ ّ
درُج قرُار الجهة الشارية ﺒوجود ﺘلك
مواصلة إجراءات التلزيم من دون فترة ﺘجميدُ .
وي َ
االﻋتبارات العاجلة وأسباب ﻫذا القرار في سجل إجراءات الشراء.

 .4وبعد انقضاء مدة معقولة من ﺘاريخ انتهاء فترة التجميد ،ﺘقوم الجهة الشارية باﺒالغ الملتزم المؤقت
ﺒوجوب ﺘوقيع العقد خالل مهلة ال ﺘتعدى  //15//خمسة ﻋشر ﻴوما.

 .5ﻴوقع المرجع الصالح لدى الجهة الشارية العقد خالل مهلة  //15//خمسة ﻋشر ﻴوما من ﺘاريخ ﺘوقيع
العقد من قبل الملتزم المؤقت.

 .6ﻴبدأ نﻔاذ العقد ﻋندما ﻴوّقع الملتزم المؤقت وسلطة التعاقد ﻋليه.
 .7وفي الﻔترة ما ﺒين ﺘبليغ العارض المعني بالتلزيم المؤقت وبدء نﻔاذ العقد ،ال ﺘتخذ سلطة التعاقد وال
الملتزم المؤقت أي إجراء ﻴتعارض مع ﺒدء نﻔاذ العقد أو مع ﺘنﻔيذ الشراء.
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إما أن ُﺘلغي الشراء وإما أن
 .8في ﺤال ﺘخّلف الملتزم المؤقت ﻋن ﺘوقيع العقد ،يمكن للجهة الشارية ّ
ﺘظل سارية
ّ
ﺘقرر أن ﺘختار العرض المقدم الﻔائز التالي له من ﺒين العروض المقدمة المتبقية التي ّ
المحددة في ﻫذا القانون وفي ملﻔات التلزيم .وفي الحالة األخيرة،
المﻔعول ،وفقا للمعاﻴير واإلجراءات
ّ
أﺤكام ﻫذه المادة بعد اجراء التعدﻴالت الالزمة.
طبق ﻋلى ذلك العرض
ﺘُ ّ
ُ

الغاء الشراء
أي وقت قبل اﺒالغ الملتزم المؤقت اﺒرام العقد ،في الحاالت
 .1يمكن للجهة الشارية أن ُﺘلغي الشراء في ّ
التالية:
قدمت ﻋروض غير مقبولة ؛
يقدم أي ﻋرض و/أو ّ
أ -إذا لم ّ
ب -ﻋندما ﺘجد الجهة الشارية ضرورة إﺤداث ﺘغييرات جوﻫرية غير متوّقعة ﻋلى ملﻔات التلزيم
بعد االﻋالن ﻋن الشراء؛
ج -ﻋندما ﺘط أر ﺘغييرات غير متوّقعة ﻋلى موازنة الجهة الشارية؛
د -ﻋندما ﺘنتﻔي الحاجة لموضوع الشراء نتيجة ظروف غير متوّقعة وموضوعية وﻋندﻫا ال ُيعاد
التلزيم خالل الموازنة أو السنة المالية نﻔسها؛

 .2كما يمكن للجهة الشارية أن ُﺘلغي الشراء بعد قبول العرض المقدم الﻔائز في الحالة المشار إليها في
الﻔقرة  8من المادة  24من ﻫذا القانون ،وفي ﻫذه الحالة ال ﺘﻔتح الجهة الشارية أية ﻋروض أو

اقتراﺤات بعد اﺘخاذ قرار بإلغاء الشراء.

أسباب ذلك القرار في سجل إجراءات الشراء ،ويتم إﺒالغه إلى
درُج قرُار الجهة الشارية بإلغاء الشراء و ُ
ُ .3ﻴ َ
كل العارضين المشاركين ضمن مهلة ال ﺘتخطى الخمسة أيام من ﺘاريخ قرار إلغاء التلزيم .إضافة إلى

المعلومات األصلية
ذلك ،ﺘنشر الجهة االشارية اﻋالنا بإلغاء الشراء ﺒنﻔس الطريقة التي ُنشرت ﺒها
ُ
المتعلقة بإجراءات التلزيم وفي المكان نﻔسه ،وﺘُعيد العروض واالقتراﺤات التي لم ﺘﻔتح لحين اﺘخاذ
لمقدمة.
قرار االلغاء الى العارضين الذﻴن قدموﻫا كما ﺘعمد إلى ﺘحرير والضمانات ا َ

ﺘتحمل الجه ُة الشارية ،ﻋند ﺘطبيق الﻔقرة  1و 2من ﻫذه المادة أي ﺘبعة ﺘجاه العارضين الذﻴن قدموا
 .4ال ّ
إلغاء الشراء ناﺘجا ﻋن مخالﻔة األصول المنصوص ﻋنها في ﻫذا القانون.
ﻋروضا ،ما لم يكن ُ

قواعد االعالن عن ارساء التلزيم
 .1ﺘنشر الجهة الشارية اﻋالنا بارساء التلزيم او االﺘﻔاق اإلطاري ،وذلك ﻋندما ﻴبدأ نﻔاذ العقد أو ُﻴ َبرم
اﺘﻔاق إطاري ،يحدد فيه اسم الملتزم وقيمة العقد.
ٌ
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المحدد في شروط استخدام
ﺘقل قيمتها ﻋن السقف المالي
ّ
 .2ال ﺘُطبق الﻔقرةُ 1ﻋلى ﺘلزيم العقود التي ّ
طريقة الشراء بالﻔاﺘورة .اال ان ﻋلى الجه ُة الشارية أن ﺘنشر ،مرة في السنة ﻋلى االقل ،اﻋالنا جامعا
ﺘطبق الﻔقرة  1ﻋلى ﺘلزيم العقود التي ﺘتّسم بالسرية
لكل ما أُرسي من ﻋقود من ﻫذا القبيل .كما ال ّ
والمتعّلقة باالمن والدفاع الوطني بحسب الﻔقرة  4من المادة .46

 .3ﺘُنشر المعلومات التي ﺘقتضيها ﻫذه المادة ﻋلى الموقع االلكتروني للجهة الشارية وﻋلى المنصة
االلكترونية المركزية لدى ادارة الشراء العام.

قواعد بشأن العروض المنخفضة االسعار انخفاضا ً غير عاديا ً
المكونة لذلك
قررت أن السعر ،مقترنا بسائر العناصر
 .1يجوز للجهة الشارية أن ﺘرفض أي ﻋرض إذا ّ
ّ
العرض المقدم ،منخﻔض انخﻔاضا غير ﻋادي قياسا إلى موضوع الشراء ،وأنه ﻴثير الشك لدﻴها بشأن
قدرة العارض ﻋلى ﺘنﻔيذ العقد ،وذلك شرط أن ﺘكون الجهة الشارية:

المقدم بشكل يسمح للجهة الشارية باستنتاج
أ -قد طلبت من العارض المعني كتاﺒيا
ﺘﻔاصيل العرض ّ
َ
قادر ﻋلى ﺘنﻔيذ ﻋقد الشراء بالسعر المقدم .من التﻔاصيل التي يمكن
ما إذا كان العارض سيكون ا
أن ﺘطلبها الجهة الشارية ،ﻋلى سبيل المثال ال الحصر:

المقدم في العرض؛
وﻋينات وما إلى ذلك ،ﺘثبت جودة موضوع الشراء ّ
 )1معلومات ّ
 )2طرق التصنيع ذات الصلة؛
 )3الحلول التقنية المختارة و/أو أي شروط مؤاﺘية بشكل استثنائي متاﺤة للعارض لتنﻔيذ العقد
موضوع الشراء.

أن الجهة الشارية لم ﺘقتنع بقدرة
ب -قد أخذت في االﻋتبار المعلومات
ّ
المقدمة من العارضّ ،اال ّ
الجيد بالرغم من ذلك؛
العارض ﻋلى التنﻔيذ ّ

باب ذلك
درُج في ﺘقرير التقييم قرُار الجهة الشارية ﺒرفض ﻋرض ما وفقا ألﺤكام ﻫذه المادة ،وأس ُ
ُ .2ﻴ َ
ويبلغ العارض المعني ،ﻋلى الﻔور ،بقرار الجهة
القرار ُّ
وكل االيضاﺤات التي جرت مع العارضينُ .
الشارية وأسبابه.

مواقع العمل
ال يجوز اطالق اجراءات شراء ﺘتعّلق ﺒتنﻔيذ أشغال إال بعد إﺘمام جميع اإلجراءات القانونية من قبل الجهة

الشارية المتعلقة بمواقع العمل بما فيها وضع اليد.
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البند الثالث :تنفيذ العقد
قيمة العقد وشروط تعديلها
 .1ﺘكون قيمة العقد ثاﺒتة وال ﺘقبل التعدﻴل والمراجعة إال ﻋند إجازة ذلك اثناء ﺘنﻔيذﻫا ضمن ضوابط
محددة وفقا لشروط التعدﻴل والمراجعة المنصوص ﻋليها صراﺤة في ملﻔات التلزيم وفي الحاالت
ّ
االستثنائية التالية:

دولية ﻋندما ال
أ -ﺘطبيقا لمعادالت ﺘستند الى مؤشرات اسعار رسمية محلية وﻋند اإلقتضاء ّ
ﺘكون ﻫذه المعادالت مغطاة ضمن قيمة العقد؛

ب -ﺘطبيقا لتعدﻴالت ﻋلى قانون الضريبة ﻋلى القيمة المضافة؛

ج -ﻋندما ﺘبرز الحاجة الى كميات اضافية لسلع أو معدات أو ﺘكنولوجيا أو خدمات من نﻔس

مورد أو المقاول ،ألسباب ﺘتعّلق ﺒتوﺤيد المواصﻔات أو بسبب الحاجة إلى التوافق مع السلع
ال ّ
أو المعدات أو التكنولوجيا أو الخدمات الموجودة ،مع االخذ في االﻋتبار فعالية ﻋملية الش ارء
األصلية في ﺘلبية اﺤتياجات الجهة الشارية ،وﻋلى اال ﺘتخطى قيمة االضافة  %30من قيمة

العقد االساسي ،وﻋلى ان ﺘكون امكانية االضافة ملحوظة في دفتر الشروط؛

د -ﻋندما ﺘصدر قوانين أو مراسيم من شأنها التأثير ﻋلى قيمة العقد ،وﻋلى أن ﺘعليل ذلك
بموجب ﺘقرير من الجهة الشارية وشرط أن ال ﺘتخطى قيمة االضافة  %30من قيمة العقد

االساسي،

 .2ﺘراﻋى شروط االﻋالن المنصوص ﻋنها في المادة  26من ﻫذا القانون ﻋند ﺘعدﻴل قيمة العقد.

التعاقد الثانوي
 .1يجب ﻋلى الملتزم االساسي أن ﻴتولى ﺒنﻔسه ﺘنﻔيذ العقد ويبقى مسؤوال ﺘجاه سلطة التعاقد ﻋن ﺘنﻔيذ

ويمنع ﻋليه ﺘلزيم كامل الشراء لغيره.
جميع ﺒنوده وشروطهُ ،
 .2بالنسبة لعقود األشغال والخدمات ،وفي ﺤال أجازت ملﻔات التلزيم ذلك ،يمكن ان ﻴتعاقد الملتزم مع
متعاقد ثانوي لتنﻔيذ جزء من العقد شرط ﺘوفير المعلومات الخاصة بكل متعاقد ثانوي لسلطة التعاقد

مسبقاٌ ،وبحسب النسبة المسموح ﺒها والمنصوص ﻋليها في دفتر الشروط الخاص ،ﻋلى اال ﺘتخطى
ﻫذه النسبة  %50من قيمة العقد.
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االشراف على التنفيذ والكشوفات
اوالً :اإلشراف
في ﻋقود األشغال ،وفي العقود األخرى التي ﺘستدﻋي ذلك كعقود الخدمات والتصنيع لمصلحة سلطة
يطبق اإلشراف المتالزم مع ﺘنﻔيذ األﻋمال المطلوبة بالشكل الذي يضمن استم اررية العمل وﺘحقيقه
التعاقدّ ،
المرجوة قبل ﺤلول موﻋد االستالم المؤقت.
المواصﻔات المطلوبة والنتائج
ّ
ﻴتوّلى اإلشراف من ﺘكّلﻔه سلطة التعاقد ﺒذلك من ذوي االختصاص والقدرة ﻋلى متابعة العمل ،من داخل
سلطة التعاقد ،أو خارجها ﻋند االقتضاء ،ﻋلى ان ﺘكون وظيﻔة االشراف مستقّلة.

ﺘوضع ﺒنتيجة اإلشراف ﺘقارير دورية بسير العمل ووصف التنﻔيذ ،وﻋلى المشرف إﺒالغ سلطة التعاقد بكل

ﺘصرف غير منطبق ﻋلى األصول ﻴنّﻔذ في مواقع العمل.
مخالﻔة أو ّ
ﺘؤمن صحة واستم اررية العمل ،كما يحضرﻋملية ﺘسليم مواقع
يحضر المشرف الى مواقع العمل بصورة ّ

العمل واالستالم المؤقت والنهائي ،ويبدي رأيه باقتراﺤات الملتزم وبالتعدﻴالت المطلوبة ﻋلى األﻋمال

الملزمة ،ويقترح المالئم لتنﻔيذ العمل بطريقة أنسب ،ويرفع ﺘقري ار ﺒذلك الى سلطة التعاقد لتأخذ القرار
ّ
المناسب.
ثانياً :الكشوفات

حدد التالي في دفتر الشروط:
يجب ان ُي ّ
أ -وجوب ﺘقديم الملتزم كشوفات األﻋمال والتوريدات المقدمة ﻋلى اختالفها أو وجوب إﻋدادﻫا من
قبل سلطة التعاقد،
ب -الحد األقصى للمهلة التي يجب خاللها ﻋلى سلطة التعاقد إﻋداد ﻫذه الكشوفات أو الموافقة ﻋليها
أو ﺘعدﻴلها،
ج -الحد األقصى للمهلة التي يجب أن يصدر خاللها أمر الدفع.

تنفيذ العقد واالستالم
 .1ﺘستلم اللوازم واألشغال والخدمات لجنة االستالم المنصوص ﻋليها في المادة  79من ﻫذا القانون
وﺘق ّدم ﺘقريرﻫا خالل مدة زمنية أقصاﻫا ثالثون ﻴوما ،ما لم ﺘتطلب طبيعة المشروع وﺤجمه مدة ﺘتجاوز
ذلك ،ﻋلى ان ﺘكون المدة مذكورة في شروط العقد.

معينة أو استكمال إجراءات أخرى ،كما يمكن أن
 .2يمكن ﺘعليق االستالم المؤقت ﻋلى إصالح ﻋيوب ّ
يكون نهائيا رافضا االستالم.
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اسباب انتهاء العقد ونتائجه
أوالً :النكول
ُ .1يعتبر الملتزم ناكال في الحالتين التاليتين:

أ .إذا خالف شروط ﺘنﻔيذ العقد أو أﺤكام دفتر الشروط ،وبعد ان ﺘقوم سلطة التعاقد بإنذاره رسميا
التقيد بكافة موجباﺘه وذلك ضمن مهلة ﺘتراوح ﺒين خمسة أيام كحد أدنى وخمسة ﻋشر
ﺒوجوب ّ
طلب إليه.
ﻴوما كحد أقصى ،وانقضت المهلة المحددة دون ان يقوم الملتزم بما ُ

ب .اذا ﺘرﺘب ﻋلى الملتزم مبلغ ما في سياق التنﻔيذ ﺘطبيقا الﺤكام دفتر الشروط ،يحق للجهة
الشارية اقتطاع ﻫذا المبلغ من ضمان ﺤسن التنﻔيذ ودﻋوة الملتزم إلى إكماله ضمن مدة
معينة ،فاذا لم يﻔعل ،اﻋتبر ناكال.
ّ
 .2إذا اﻋتبر الملتزم ناكال وفقا لما ورد في الﻔقرة االولى من ﻫذا البندُ ،يﻔسخ العقد ﺤكما دون الحاجة إلى
وﺘطبق اإلجراءات المنصوص ﻋليها في الﻔقرة االولى من البند الرابع من ﻫذه المادة.
أي إنذار،
ّ
ثانياً :اإلنهاء

 .1ﻴنتهي العقد ﺤكما دون الحاجة إلى أي إنذار في ﺤالتين:
أ .ﻋند وفاة الملتزم ،إالّ إذا قبلت سلطة التعاقد مواصلة التنﻔيذ من قبل الورثة أو الدائنين أو
المصّﻔي.
وﺘطبق ﻋندئذ اإلجراءات المنصوص ﻋليها في الﻔقرة الثانية
ب .إذا أصبح الملتزم مﻔلسا أو معس ار،
ّ
من البند الرابع من ﻫذه المادة.

 .2يجوز لسلطة التعاقد إنهاء العقد إذا ﺘع ّذر ﻋلى الملتزم القيام بأي من إلتزاماﺘه العقدية ﺒنتيجة القوة
القاﻫرة.
ثالثاً :فسخ

 .1يﻔسخ العقد ﺤكما دون الحاجة إلى أي إنذار في الحاالت التالية:
أ .في ﺤال قام الملتزم بإرﺘكاب أي جرم من جرائم الﻔساد أو التواطؤ أو اإلﺤتيال أو الغش أو
ﺘبييض األموال أو ﺘمويل اإلرﻫاب أو ﺘضارب المصالح أو التزوير أو اإلفالس اإلﺤتيالي.
ب .إذا ﺘحققت أي ﺤالة من الحاالت المذكورة في المادة  8من ﻫذا القانون.
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ﺘطبق اإلجراءات المنصوص
 .2إذا فسخ العقد ألﺤد األسباب المذكورة في الﻔقرة االولى من ﻫذا البند ّ
ﻋليها في الﻔقرة االولى من البند الرابع من ﻫذه المادة.

رابعاً :نتائج إنتهاء العقد

 .1في ﺤال طبقت إﺤدى ﺤاالت النكول أو الﻔسخ المحددة في ﻫذه المادة ،ﺘعمد سلطة التعاقد الى إﻋادة
التلزيم وفقا لألصول المنصوص ﻋليها في ﻫذا القانون أو ﺘنﻔذﻫا ﺒنﻔسها إذا كان لدﻴها المؤﻫالت
والقدرات الكافية لذلك دون اللجوء إلى التعاقد من الباطن .فإذا أسﻔر التلزيم الجدﻴد أو التنﻔيذ ﻋن وفر
في األكالف ،ﻋاد الوفر إلى الخزينة ،وإذا أسﻔر ﻋن زيادة في األكالف ،رجعت سلطة التعاقد ﻋلى
الملتزم الناكل بالزيادة.
في جميع األﺤوال يصادر ضمان ﺤسن التنﻔيذ مؤقتا إلى ﺤين ﺘصفية التلزيم.
 .2في ﺤال ﺘحققت ﺤالة افالس الملتزم أو إﻋساره ،ﺘتّبع فو ار ،خالفا ألي نص آخر ،اإلجراءات التالية:
أُ .يصادر ضمان ﺤسن التنﻔيذ مؤقتا لحساب الخزينة.

المدخرة قبل ﺘاريخ
ب .ﺘحصي سلطة التعاقد األشغال أو اللوازم أو الخدمات المنّﻔذة أو المواد ّ
ظم ﺒها كشﻔا ﺘُصرف قيمته مؤقتا أمانة باسم الخزينة.
إﻋالن اإلفالس وﺘن ّ

ت .ﺘعمد سلطة التعاقد الى إﻋادة التلزيم وفقا لألصول المنصوص ﻋليها في ﻫذا القانون أو
ﺘنﻔذﻫا ﺒنﻔسها إذا كان لدﻴها المؤﻫالت والقدرات الكافية لذلك دون اللجوء إلى التعاقد من
الباطن ،فإذا أسﻔر التلزيم الجدﻴد أو التنﻔيذ ﻋن وفر في األكالف ،يعود الوفر إلى الخزينة،
المبين في الﻔقرة السابقة إلى وكيل التﻔليسة .وإذا
ويدفع ضمان ﺤسن التنﻔيذ وقيمة الكشف ّ
ُ

ويدفع
أسﻔرت ﻋن زيادة في األكالف ،ﺘُقتطع الزيادة من الضمان وقيمة الكشف المذكور ُ

الباقي إلى وكيل التﻔليسة .وإذا لم يكف ذلك لتغطية الزيادة بكاملهاُ ،يكتﻔى بقيمة الضمان
والكشف.

ُ .3ﻴنشر قرار انتهاء العقد واسبابه ﻋلى الموقع االلكتروني لسلطة التعاقد والمنصة االلكترونية المركزية
لدى ادارة الشراء العام.
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البند الرابع :االمور المالية والضمانات
ضمان العرض
جدية العارض ويأخذ باالﻋتبار قيمة مشروع الشراء وأﻫميته دون
ُ .1ي َحدد ضمان العرض بمقدار يضمن ّ
يحد من المنافسة ،ﻋلى أن يكون مقطوﻋا وأال ﻴتعدى الثالثة بالمئة من القيمة التقدﻴرية لمشروع
أن ّ
الشراء.

ﺘقدر قيمتها بأقل من  //50//خمسين مليون ليرة
 .2ال يكون ضمان العرض الزاميا لمشاريع الشراء التي ّ
ﺘقل ﻋن القيمة
لبنانية،ويمكن ﺘعدﻴل ﻫذه القيمة بموجب مرسوم يصدر ﻋن مجلس الوزراء شرط اال ّ
المحددة في ﻫذه الﻔقرة.

 .3كما ال يكون ضمان العرض الزاميا في ﺤاالت التعاقد الرضائي المنصوص ﻋليها في الﻔقرات  6و7
من المادة 46؛

حدد صالﺤية ضمان العرض باضافة  28ﻴوما ﻋلى صالﺤية العرض.
 .4ﺘُ ّ

ضمان حسن التنفيذ
ﺘقل ﻋن ﻋشرة بالمائة من قيمة العقد ،ويمكن أن ُﻴزاد
ّ .1
يحدد مبلغ ضمان ﺤسن التنﻔيذ ﺒنسبة مئوية ال ّ
بالنظر الى ﺘعقيدات موضوع الشراء.
 .2ﺘُعﻔى من ضمان ﺤسن التنﻔيذ العقود المبرمة بحسب ﺤاالت التعاقد الرضائي المنصوص ﻋليها في
الﻔقرﺘين  6و 7من المادة .46

طريقة دفع الضمانات
يكون ضمان العرض كما ضمان ﺤسن التنﻔيذ إما نقديا ُﻴدفع إلى صندوق الخزينة أو إلى صندوق سلطة
ﻴبين انه
التعاقد ،وإما بموجب كتاب ضمان مصرفي غير قاﺒل للرجوع ﻋنه ،صادر ﻋن مصرف مقبول ّ
قاﺒل للدفع غب الطلب.

دفع قيمة العقد
 .1ﺘدفع قيمة العقد بعد ﺘنﻔيذه بالعملة اللبنانية وفقا ألﺤكام المادة  5من ﻫذا القانون.
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.2
ﺘحدد شروط العقد طريقة دفع بحسب مراﺤل التنﻔيذ او بحسب المنجزات ،ﻋلى
أ -يمكن أن ّ
ان ﺘتناسب الدفعات مع المنجزات ،وﻋلى اال ﺘتجاوز ﺘسعة أﻋشار المبلغ المستحق،
ويبقى العشر موقوفا في الخزينة إلى أن ﻴتم االستالم النهائي.

رد ﻫذه التوقيﻔات ﻋند االستالم النهائي إذا كان العقد ال يحدد مدة لضمان اللوازم او
ب -ﺘُ ّ
يسدد الملتزم الذمم التي ﺘكون قد ﺘرﺘبت ﻋليه ﺘطبيقا
االشغال او الخدمات ،وذلك بعد ان ّ

ﺘكف ﻋن اقتطاع التوقيﻔات العشرية ﻋندما ﺘغطي
الﺤكام العقد .ويمكن لسلطة التعاقد ان ّ
الضمانات المعطاة مخاطر ما ﺘبّقى من ﺘنﻔيذ العقد .كما يعود لها استبدال التوقيﻔات

العشرية بضمانة موازية.

ج -ﻋند ﺘسدﻴد الدفعات وفقا ألﺤكام ﻫذه الﻔقرة يجب االخذ بعين االﻋتبار ﺤسم المبالغ
.3

الضرورية لتسدﻴد الدفعات ﻋلى الحساب المشار اليها في الﻔقرة  3ادناه.
طى
أ -يمكن ان يجيز العقد لسلطة التعاقد اﻋطاء الملتزم دفعات ﻋلى الحساب ال ﺘتخ ّ
 //20//ﻋشرين بالمئة من قيمة العقد ،ﻋلى اال ﺘتجاوز في اي ﺤال سقف //50//
خمسين مليون ليرة لبنانية .ويمكن ﺘعدﻴل ﻫذه القيمة بموجب مرسوم يصدر ﻋن مجلس

ﺘقل ﻋن القيمة المحددة في ﻫذه الﻔقرة .ﻋند ﺘجاوز السقف المحدد في
الوزراء شرط اال ّ
ﻫذه الﻔقرة ،يمكن لوزير المالية ،ﺒناء ﻋلى طلب الوزير المختص ،واذا نصت شروط العقد
ﻋلى ذلك ،ان يعطي الملتزم دفعات ﻋلى الحساب لقاء كﻔاالت مصرفية.

ب -ﺘُعاد الكﻔالة المصرفية المشار اليها في ﻫذه الﻔقرة الى الملتزم ﻋند ﺤسم كامل مبالغ
الدفعات ﻋلى الحساب.

الغرامات
المحددة فيه.
التقيد بالمهل المحددة في العقد ﺘحت طائلة دفع الغرامات
ّ
ﻴتوجب ﻋلى الملتزم َ
ﺘُﻔرض الغرامات بشكل ﺤكمي ﻋلى الملتزم بمجرد مخالﻔته أﺤكام العقد دون ﺤاجة إلثبات الضرر ،إال أنه
يجوز لسلطة التعاقد اذا لم ﻴلحق ﺒها أي ضرر ان ﺘعﻔي الملتزم إﻋﻔاءا كليا أو جزئيا من الغرامات بقرار

ويدون في سجل اجراءات الشراء المنصوص ﻋليه في
معّلل ﻴبّلغ من دﻴوان المحاسبة والتﻔتيش المركزي ّ
المادة  9من ﻫذا القانون.
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االقتطاع من الضمان
إذا ﺘرﺘّب ﻋلى الملتزم في سياق التنﻔيذ مبلغ ما ،ﺘطبيقا ألﺤكام دفتر الشروط ،ﺤق لسلطة التعاقد اقتطاع
معينة ،فإذا لم يﻔعل اﻋتُبر ناكال
ﻫذا المبلغ من ضمان ﺤسن التنﻔيذ ودﻋوة الملتزم إلى إكمالها ضمن مدة ّ
طّبقت بحّقه أﺤكام النكول المنصوص ﻋليها في المادة  33من ﻫذا القانون.
وُ

االقصاء
طبق بحقه أﺤكام النكول بحسب المادة ُ ،33يقصى ﻋن صﻔقات الشراء العامة بقرار
ّ .1
إن الملتزم الذي ﺘُ ّ
معّلل قاﺒل للطعن ﺘصدره إدارة الشراء العام وﺘنشره ﻋلى المنصة االلكترونية المركزية لدﻴها وذلك:
أ .لمدة ثالثة أشهر ﻋند ﺘطبيق ﻫذه االجراءات ﻋليه للمرة األولى ﺘبدأ من ﺘاريخ نشر قرار
اإلقصاء األول.

ب .لمدة سنة كاملة ﻋند ﺘطبيقها ﻋليه لمرة ثانية ﺘبدأ من ﺘاريخ نشر القرار الثاني القاضي
باإلقصاء.

ت .نهائيا ﻋند ﺘطبيقها ﻋليه لمرة ثالثة.
 .2ان الملتزم الذي يصدر بحقه ﺤكم قضائي نهائي ولو غير مبرم ﻴتعّلق بإﺤدى ﺤاالت الﻔسخ المحددة
في المادة ُ ،33يقصى ﻋن صﻔقات الشراء العامة ﺤكما ونهائيا.
 .3ﺘبّلغ سلطة التعاقد قرار اإلقصاء الى الملتزم المقصى.

 .4ﻋلى ادارة الشراء العام ﺘحدﻴث سجل االقصاء ﻋلى المنصة االلكترونية المركزية لدﻴها وشطب اسماء
الملتزمين المستعادة شروط اشتراكهم في ﻋقود الشراء العام ﻋﻔوا أو ﺒناء ﻋلى طلبهم.

الفصل الثالث :طرق الشراء
طرق الشراء
 .1يمكن للجهة الشارية ان ﺘقوم بالشراء ﺒواسطة:
 المناقصة العامة

 المناقصة ﻋلى مرﺤلتين
 استدراج العروض

 طلب االقتراﺤات للخدمات الﻔكرية
 االﺘﻔاق الرضائي
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 طلب ﻋروض اسعار (او الﻔاﺘورة)

 .2كما يمكن للجهة الشارية ان ﺘقوم باجراءات اﺘﻔاق اطاري وفقا الﺤكام البند الثامن من ﻫذا الﻔصل.

القواعد العامة التي تطبّق على اختيار طريقة الشراء
 .1يجري الشراء العام بصورة أساسية ﺒواسطة المناقصة العامة ،غير أنه يجوز في الحاالت المنصوص
ﻋليها في المواد  43إلى  48اﻋتماد طرق الشراء االخرى ﻋند ﺘوّفر شروطها.
 .2ﻋند ﺘع ّذر اﻋتماد المناقصة العامة واختيار طريقة أخرى ﻋند ﺘوّفر شروطها ،ﻋلى الجهة الشارية
السعي الى زيادة التنافس الى أقصى ﺤد ممكن.

 .3ﻋلى الجهة الشارية إذا استخدمت طريقة شراء أخرى غير المناقصة العامة أن ﺘُدرج في السجل
المنصوص ﻋليه في المادة  9من ﻫذا القانون ﺒيانا باألسباب والظروف التي استندت إليها في ﺘبرير
استخدام ﺘلك الطريقة.

البند االول :شروط استخدام طرق الشراء
شروط استخدام المناقصة على مرحلتين
يجوز للجهة الشارية أن ﺘقوم بالشراء ﺒواسطة المناقصة ﻋلى مرﺤلتين وفقا للبند الثالث من ﻫذا الﻔصل

ﻋندما:

ﺘقدر الجهة الشارية أنه يقتضي إجراء ﺤوار ومناقشات مع العارضين لتحسين بعض جوانب وصف
ّ .1
موضوع الشراء ولصياغتها بالدقة المطلوبة بمقتضى المادة  17من ﻫذا القانون ولكي ُﻴتاح للجهة
الشارية الحصول ﻋلى الحل األكثر إرضاء لحاجاﺘها الشرائية؛ أو

ﺘقدم أي ﻋروض أو ﺘكون الجهة الشارية قد ألغت ﻋملية
 .2ﺘكون قد أجريت مناقصة ﻋامة ولكن لم ّ
الشراء وفقا للﻔقرة  2من المادة  25من ﻫذا القانون ،وﻋندما ﺘرى الجهة الشارية ان الدخول في

إجراءات مناقصة ﻋامة جدﻴدة ،أو استخدام إﺤدى طرق االشراء المندرجة في إطار الﻔصل الثالث من
ﻫذا القانون ،ال ُﻴرّجح أن ﻴؤدي الى إﺒرام ﻋقد شراء.
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شروط استخدام استدراج العروض
يجوز للجهة الشارية أن ﺘقوم بالشراء ﺒواسطة استدراج العروض ،وفقا للبند الرابع من ﻫذا الﻔصل اذا كانت

المقدرة لمشروع الشراء ال ﺘتجاوز مائة مليون ليرة لبنانية .ويمكن ﺘعدﻴل ﻫذه القيمة بموجب مرسوم
القيمة ّ
ﺘقل ﻋن القيمة المحددة في ﻫذه الﻔقرة.
يصدر ﻋن مجلس الوزراء شرط اال ّ

شروط استخدام طلب االقتراحات للخدمات الفكرية
يجوز للجهة الشارية أن ﺘقوم بالشراء ﺒواسطة طلب االقتراﺤات للخدمات الﻔكرية وفقا للبند الخامس من

ﻫذا الﻔصل ،ﻋندما ﺘقوم بشراء الخدمات االستشارية ويكون موضوﻋها الرئيسي ﺘقديم خدمات ذات أثر

فكري أو فني.

ﻴدخل في نطاق الخدمات الﻔكرية ﻋلى سبيل المثال ال الحصر:

 التدرييب والتدقيق ومشاريع البرمجة المعلوماﺘية وسواﻫا من األﻋمال اإلستشارية المختصة. -إﻋداد الدراسات والتصاميم ووضع دفاﺘر شروط ومراقبة ﺘنﻔيذ أشغال ومشاريع.

في ﻫذه الحالة ﺘدرس الجهة الشارية الجوانب المالية من االقتراﺤات ﻋلى نحو منﻔصل وبحيث ال ﺘدرسها
إال بعد االنتهاء من فحص وﺘقييم خصائص االقتراح التقنية والنوعية والمتعلقة باألداء.

شروط االتفاق الرضائي
يجوز للجهة الشارية أن ﺘقوم بالشراء ﺒواسطة اﺘﻔاق رضائي ،وفقا ألﺤكام البند السابع من ﻫذا الﻔصل ،في

الظروف االستثنائية التالية:

مورد او مقاول معيّن
مورد أو مقاول ّ
معين ،أو ﻋندما ﺘكون ل ّ
 .1ﻋند ﻋدم ﺘوّفر موضوع الشراء إال ﻋند ّ
يخص موضوع الشراء ،ويتع ّذر اﻋتماد خيار او ﺒدﻴل معقول؛
ﺤقوق فكرية ﺤصرية في ما ّ

جراء وقوع ﺤدث كارثي
 .2ﻋندما ﺘكون ﻫناك ﺤاجة ﻋاجلة قصوى إلى الشيء موضوع الشراء ،من ّ
وغير متوقع ،فال يكون استخدام أي طريقة شراء أخرى أسلوبا ﻋمليا ،بسبب ما ﻴتطّلبه استخدام ﺘلك
الطرق من وقت؛
 .3ﻋند ﺤاجة الجهة الشارية الى لوازم او اشغال أو خدمات اضافية يجب ان يعهد ﺒها ،اثناء ﺘنﻔيذ
العقد ،الى الملتزم األساسي منعا من التأخير في التنﻔيذ او ألسباب ﺘتعّلق ﺒتوﺤيد المواصﻔات أو

ﺘبدل
بسبب الحاجة إلى التوافق مع السلع أو المعدات أو التكنولوجيا أو الخدمات الموجودة ،شرط االّ ّ

االضافات ﻫدف العقد االساسي او ﺘقّلب اقتصادياﺘه بما ﻴؤدي الى ضرب المنافسة ،وﻋلى ان يكون

دفتر الشروط قد لحظ ﻫذه االمكانية ،وذلك في الحالتين التاليتين:
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وﺘشكل جزءا
أ -اذا كانت اللوازم أو األشغال أو الخدمات معتبرة من لواﺤق الشراء االساسية
ّ
متمما له وكانت غير متوقعة ﻋند اجراء التلزيم األصلي؛
ّ

ب -اذا كان يجب ان ﺘنّﻔذ االشغال في مكان العمل ،شرط ان ﺘكون غير متوّقعة ﻋند اجراء
متمما للشراء.
التلزيم وان ﺘشكل جزءا ّ

وﻋلى االّ ﺘتخطى االضافات  %30من العقد االساسي.

 .4ﻋند شراء لوازم أو خدمات او ﻋند ﺘنﻔيذ اشغال ﺘستوجب مقتضيات السالمة العامة أو األمن او

الدفاع الوطني للمحافظة ﻋلى طابعها السري ،وذلك وفقا لقرار ﻴتخذ في مجلس الوزراء ﺒناء ﻋلى
اقتراح المرجع الصالح الذي يحدد الصﻔة السرية للشراء او اسباب السالمة العامة وأسباب التعاقد

الرضائي؛

 .5ﻋند شراء لوازم اشغال يصنعها ذوو اإلﺤتياجات الخاصة المسجلون اصوال؛

 .6اللوازم أو األشغال أو الخدمات التي يمكن ان يعهد ﺒها الى البلديات أو اﺘحادات البلديات شرط:
أ .أن ﺘقع داخل نطاق البلدية أو اﺘحاد البلديات،

ب .وان ﺘقوم البلدية او اﺘحاد البلديات بالتنﻔيذ ﺒنﻔسها دون اللجوء الى التعاقد من الباطن.

 .7اللوازم أو األشغال أو الخدمات التي يمكن أن يعهد ﺒها الى المؤسسات العامة والمنظمات الدولية ﻋند
اجتماع شرطين:

أ .ان يكون لتنﻔيذﻫا ارﺘباط بمهام المؤسسة العامة أو المنظمة الدولية المتعاقد معها.

ب .وان ﺘنﻔذﻫا المؤسسات العامة او المنظمات الدولية المتعاقد معها.

 .8اذا كانت اسعار المواد المراد شراؤﻫا ،ومهما كانت قيمتها ،محددة في ﺘعرفة صادرة ﻋن إدارة ﻋامة
المسعرة ،أو ﻋن ﻫيئة دولية ﺘعترف ﺒها الدولة
ﻴدخل ضمن اختصاصها وضع ﺘعرفة رسمية للمواد
ّ
اللبنانية ،ويتع ّذر الحصول ﻋلى سعر ادنى لها.

شروط استخدام طلب عروض اسعار (او الفاتورة)
يجوز للجهة الشارية أن ﺘقوم بالشراء ﺒواسطة طلب ﻋروض أسعار(او الﻔاﺘورة) وفقا للبند السادس

المقدرة لمشروع الشراء ال ﺘتجاوز ﻋشرة مالﻴين ليرة لبنانية.
من ﻫذا الﻔصل ،اذا كانت القيمة
ّ
ﺘقل ﻋن القيمة
ويمكن ﺘعدﻴل ﻫذه القيمة بموجب مرسوم يصدر ﻋن مجلس الوزراء شرط اال ّ

المحددة في ﻫذه الﻔقرة.

شروط استخدام اجراءات االتفاق االطاري
 .1يمكن للجهة الشارية أن ﺘلجأ إلى إجراءات اﺘﻔاق إطاري ،وفقا ألﺤكام البند الثامن من ﻫذا الﻔصل ،في
الحاالت اآلﺘية:
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متكرر وغير مؤكدة التاريخ؛ أو
أ -ﻋندما ﺘكون الحاجة محتملة الوقوع ﻋلى نحو ّ
أن الحاجة إلى موضوع الشراء ،بحكم طبيعته ،قد ﺘنشأ ﻋلى نحو مستعجل أثناء فترة
بّ -
معينة من الزمن.

 .2ﺘعقد اﺘﻔاقات اإلطار وفقا ألﺤكام القانون ،وال يحق لسلطات التعاقد استعمالها لمنع التنافس أو الحد
منه.

 .3ﺘُدرج الجهة الشارية في السجل المنصوص ﻋليه بمقتضى المادة  9من ﻫذا القانون ﺒيانا باألسباب
والظروف التي استندت إليها في ﺘبرير اللجوء إلى إجراءات االﺘﻔاق اإلطاري ونوع االﺘﻔاق اإلطاري
الذي اختارﺘه.

البند الثاني :اجراءات المناقصة العامة
الدعوة الى المناقصة العامة
يجب أن يسبق كل ﻋملية شراء يجرى بموجب مناقصة ﻋامة صدور إﻋالن للعموم وفقا الﺤكام المادة 12

من ﻫذا القانون ،باستثناء ﻋمليات الشراء التي يسبقها ﺘأﻫيل مسبق بمقتضى المادة .19

محتويات الدعوة الى المناقصة العامة
ﺘتضمن الدﻋوة الى ﺘقديم العروض المعلومات التالية:
أ -اسم الجهة الشارية وﻋنوانها؛

ب -ملخصا ألﻫم األﺤكام والشروط المطلوبة في ﻋقد الشراء ،يشمل طبيعة وكمية السلع المراد
ﺘوريدﻫا ومكان ﺘسليمها ،أو طبيعة وموقع االشغال المراد ﺘنﻔيذﻫا ،أو طبيعة الخدمات والموقع

ﻴتم فيه ﺘوريد السلع أو
الذي ُﻴراد ﺘقديمها فيه ،وكذلك الوقت المرغوب أو الذي يجب أن ّ
إنجاز االشغال أو ﺘقديم الخدمات؛

ج -االساس المعتمد الجراء المناقصة؛

د -ملخصا للمعاﻴير واإلجراءات التي ﺘُستخدم للتأكد من مؤﻫالت العارضين ،وألي أدلة مستندية
أو معلومات أخرى يجب ﻋلى العارضين أن يقدموﻫا إلثبات مؤﻫالﺘهم ،بما ﻴتوافق مع المادة
 7من ﻫذا القانون؛

ه -قيمة ضمان العرض ،في ﺤال االنطباق؛

و -وسيلة الحصول ﻋلى ملﻔات التلزيم والمكان الذي يمكن الحصول ﻋليها فيه؛

ز -مكان وزمان االطالع ﻋلى ملﻔات التلزيم؛
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ح -البدل الذي ﺘتقاضاه الجهة الشارية ﻋن ملﻔات التلزيم ووسيلة الدفع والعملة التي ُﻴدَفع ﺒها ،إن
كان لها ﺒدل؛
ط -اللغة أو اللغات التي ﺘتوّفر فيها ملﻔات التلزيم؛

ﺘوجه اليها العروض؛
ي -الجهة التي ﺘودع لدﻴها أو التي ّ
ك -أصول ﺘقديم العروض ومكان ومهلة ﺘقديمها بالساﻋة واليوم والشهر والسنة؛

يحدد الزمان بالساﻋة واليوم والشهر والسنة؛
ل -مكان وزمان فتح العروض ﻋلى ان ّ
ﺘقرر الجهة الشارية ادارجها في االﻋالن.
م -جميع البيانات والمعلومات التي ّ

توفير دفاتر الشروط (او ملفات التلزيم)
ﺘوّفر الجهة الشارية دفاﺘر الشروط او ملﻔات التلزيم للعارضين ﻋلى موقعها االلكتروني وﻋلى المنصة

االلكترونية المركزية لدى ادارة الشراء العام بالتزامن مع االﻋالن ﻋن الشراء .وفي ﺤال القيام بإجراءات
ﺘأﻫيل مسبق ،ﺘوفر الجهة الشارية مجموﻋة من ملﻔات التلزيم لكل ﻋارض يكون قد ﺘأﻫل مسبقا ويدفع
البدل المتقاضى ﻋن ﺘلك الملﻔات ،إن كان لها ﺒدل .ويجب أن ﻴوازي البدل الذي ُيمكن للجهة الشارية أن
ﺘتقاضاه مقاﺒل ملﻔات التلزيم ﺘكلﻔة ﺘوفير ﺘلك الملﻔات للعارضين.

محتويات دفاتر الشروط (او ملفات التلزيم)
ضمن دفاﺘر الشروط المعلومات التالية:
 .1ﺘُ ّ
أ -التعليمات الخاصة بإﻋداد العروض؛

طبق ،وفقا ألﺤكام المادة  7من ﻫذا القانون ،في التأكد من
ب -المعاﻴير واإلجراءات التي ﺘُ ّ
المؤﻫالت؛
مؤﻫالت العارضين وفي أي إثبات إضافي بشأن ﺘلك
ّ
ّ
المثبتة لتوّفر المؤﻫالت أو غيرﻫا من المعلومات التي يجب
ج -المتطلبات
ّ
المتعلقة بالمستندات ُ
مؤﻫالﺘهم؛
أن ّ
يقدمها العارضون إلثبات ّ

د -وصﻔا مﻔصال للحاجة موضوع الشراء ،وفقا للمادة  17من ﻫذا القانون ،وكمية السلع المراد
شراؤﻫا ،والخدمات المراد أداؤﻫا ،والمكان الذي ﻴراد فيه ﺘسليم السلع أو ﺘنﻔيذ االشغال أو ﺘقديم

الخدمات ،والوقت المرغوب أو المطلوب ﺘوريد السلع أو إنجاز االشغال أو ﺘقديم الخدمات

فيه ،إن وجد؛

ه -أﺤكام وشروط العقد واستمارة العقد التي ﻴوّقع ﻋليها الطرفان ،إن وجدت؛
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و -في ﺤال السماح ﺒبدائل لخصائص موضوع الشراء او لالﺤكام والشروط أو لمتطلبات أخرى
مبينة في ملﻔات التلزيم ،ﺒيانا ﺒهذا الشأن ووصﻔا للطريقة التي يجري ﺒها ﺘقييم العروض
ّ
البدﻴلة؛

ز -في ﺤال السماح للعارضين ﺒتقديم ﻋروض بشأن ﺒند فحسب من موضوع الشراء ،ﺘحدﻴدا
يجوز ﺘقديم ﻋروض بشأنه أو البنود التي يجوز ﺘقديم ﻋروض بشأنها؛
ووصﻔا للبند الذي ُ
ويعبر ﺒها ﻋنه ،بما في ذلك ﺒيان بما إذا كان السعر
ح -الطريقة التي ﻴوضع ﺒها سعر العرض ّ

يشمل ﻋناصر أخرى غير ﺘكلﻔة موضوع الشراء ذاﺘه كأن يشمل مثال ما يمكن ﺘطبيقه من
ﺘكاليف نقل وﺘأمين ورسوم جمركية وضرائب؛

ويعبر ﺒها ﻋنه؛
ط -العملة أو العمالت التي سيوضع ﺒها سعر العرض ّ
ي -اللغة أو اللغات التي ﺘُ َعّد ﺒها العروض ،وفقا للمادة  4من ﻫذا القانون؛

ﻴتعين ﻋلى العارض أن
ك -أى شروط ﺘضعها الجهة الشارية بشأن مصدر أي ضمان للعرض ّ
ﻴوّفرﻫا وفقا للمواد  34و  35من ﻫذا القانون ،وبشأن طبيعة ذلك الضمان وشكله ومقداره
المورد أو
وأﻫم أﺤكامه وشروطه األخرى ،وأي شروط من ﻫذا القبيل بشأن ما ﻴتعين ﻋلى
ّ
المقاول الذي ُﻴبرم ﻋقد الشراء أن ﻴوّفره من ضمانة لتنﻔيذ ذلك العقد ،بما في ذلك ضمانات
مثل سندات الكﻔالة المتعلقة باألﻴدي العاملة والمعدات؛

ل -كيفي َة ﺘقديم العروض ومكان ﺘقديمها وموﻋدﻫا النهائي ،بما ﻴتوافق مع المادة  20من ﻫذا
القانون؛
م -وسيلة االستيضاح ﺤول ملﻔات التلزيم من قبل العارضين بحسب المادة  21من ﻫذا القانون،
وبيانا بما إذا كانت الجهة الشارية ﺘعتزم ﻋقد اجتماع للعارضين في ﻫذه المرﺤلة؛

المدة التي ﺘكون فيها العروض صالحة بما ﻴتوافق مع المادة  22من ﻫذا القانون؛
ن-
َ
س -كيفي َة فتح العروض ومكان فتحها وﺘاريخه ووقته ،بما ﻴتوافق مع المادة  54من ﻫذا القانون؛

معاﻴير واجراءات ﺘقييم العروض ﺒناء ﻋلى وصف موضوع الشراء ووفقا للمادﺘين  18و 55
ع-
َ
من ﻫذا القانون ؛

ف -العمل َة التي ﺘُستخدم لتقييم العروض؛
ص -اﺤكام مرجعية إلى ﻫذا القانون وإلى المراسيم التطبيقية (ان ُوجدت) وسائر القوانين والمراسيم
التي لها ﻋالقة مباشرة بإجراءات التلزيم ،بما فيها ﺘلك التي ﺘُطبق ﻋلى الشراء المنطوي ﻋلى
معلومات سرّية؛
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ق -اس َم واﺤد أو أكثر من موظﻔي الجهة الشارية أو مستخدميها المسموح لهم بأن ّﻴتصلوا مباشرة
بالعارضين وبأن ﻴتلّقوا منهم مباشرة اﺘصاالت بشأن إجراءات الشراء والوصف الوظيﻔي لهذا
(لهؤالء) الشخص (االشخاص) وﻋنوانه (ﻋنوانهم)؛
ر -إشعا ار بالحق الذي ﻴنص ﻋليه الﻔصل السابع من ﻫذا القانون في االﻋت ارض أو االستئناف
بشأن ما ﺘتخذه الجهة الشارية من ق اررات أو ﺘداﺒير ُﻴزﻋم بأنها ال ﺘمتثل ألﺤكام ﻫذا القانون،
أي فترة ﺘوّقف ،ﺒيانا ﺒهذا
مع معلومات ﻋن مدة فترة التجميد المطبقة ،وفي ﺤال ﻋدم ﺘطبيق ّ
الشأن واألسباب الداعية إلى ذلك؛

ش -أي إجراءات شكلية يجب استيﻔاؤﻫا متى ُقبل العرض المقدم الﻔائز لكي يصبح ﻋقد الشراء
نافذ المﻔعول ،بمقتضى المادة  24من ﻫذا القانون؛
ت -أي شروط اضافية ﺘقررﻫا الجهة الشارية ،بما ﻴتوافق مع ﻫذا القانون ومع مراسيمه التطبيقية.

تقديم العروض
.1
.2
.3
.4

ﺘُقدم العروض وفق ما ﺘنص ﻋليه وثائق التلزيم لجهة كيفية التقديم ومكانه وموﻋده النهائي.
ُيقدم العرض كتابة وموقعا ﻋليه في ظرف مختوم.
ﺘزود الجه ُة الشارية العارض بإيصال ﻴبين فيه ﺘاريخ ووقت ﺘَ ُّ
سلم ﻋرضه.
ُّ
ّ
ﺘحافظ ﻋلى امن العرض وسالمته وسريته ،وﺘكﻔل ﻋدم االطالع ﻋلى محتواه اال بعد فتحه وفقا

لالصول.

أي ﻋرض ﺘتسّلمه الجهة الشارية بعد الموﻋد النهائي لتقديم العروض ،ﺒل ُيعاد مختوما إلى
 .5ال ُيﻔتَح ُّ
قدمه.
العارض الذي ّ

فتح العروض
المحددة
المحددﻴن في وثائق التلزيم ووفقا للطريقة
 .1ﺘُﻔتَح العروض في جلسة ﻋلنية في الوقت والمكان
ّ
ّ
فيها ،ﻋلى ان ﺘُعقد ﻫذه الجلسة فور انتهاء مهلة ﺘقديم العروض.
 .2ﺘسمح الجهة الشارية لجميع العارضين المشاركين ،أو لممّثليهم ،بأن يشاركوا في فتح العروض.

ُ .3يعلن اسم وﻋنوان كل ﻋارض ُيﻔتَح ﻋرضه وسعر ذلك العرض أمام األشخاص الحاضرين جلسة فتح
العروض ،وﺘُبلغ ﺘلك األسماء والعناوين واألسعار ،ﻋند الطلب ،إلى العارضين المشاركين ولكنهم لم

درُج في سجل إجراءات الشراء الذي ﺘقتضيه المادة  9من
َيحضروا أو ُيمّثلوا ﻋند فتح العروض ،وﺘُ َ
ﻫذا القانون.
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درُج في سجل إجراءات الشراء الذي ﺘقتضيه المادة 9
 .4ﺘُ ّ
سجل وقائع فتح العروض خطيا في محضر وُي َ
من ﻫذا القانون.

تقييم العروض
 .1رﻫنا بأﺤكام الﻔقرة ( )2من ﻫذه المادة ،ﺘَعتبر الجه ُة الشارية العرض مستجيبا للمتطّلبات إذا كان
المبينة في وثائق التلزيم وفقا للمادة  17من ﻫذا القانون؛
يﻔي بجميع المتطّلبات ّ
المقدمة في العرض ناقصة او خاطئة أو في ﺤال غياب
 .2في ﺤال كانت المعلومات أو المستندات
ّ
معينة ،يجوز للجهة الشارية طلب ﺘوضيحات من العارض المعني ﺤول ﻋرضه خطيا ،او طلب
وثيقة ّ
حددة ،شرط اﺤترام مبادىء
ﺘقديم أو استكمال المعلومات أو الوثائق ذات الصلة خالل فترة زمنية م ّ
الشﻔافية والمساواة في المعاملة ﺒين العارضين في طلبات التوضيح او االستكمال ،ومع اﺤترام اﺤكام

الﻔقرة  3من البند الثاني من المادة  21من ﻫذا القانون؛

 .3ﺘرفض الجه ُة الشارية العرض:
مؤﻫل بالنظر الى شروط التاﻫيل الواردة في دفتر الشروط وﺘطبيقا
أ -اذا كان العارض غير ّ
الﺤكام المادة  7من ﻫذا القانون؛
ب -اذا لم يقبل العارض ﺘصحيح الخطأ الحساﺒي بمقتضى المادة  21من ﻫذا القانون؛
ج -اذا كان العرض غير مستجيب للمتطّلبات؛

الظرفية المشار إليها في المادﺘين  8أو 25من ﻫذا القانون.
د -في الحاالت
ّ
قيم الجه ُة الشارية العروض المقبولة ،بغية ﺘحدﻴد العرض الﻔائز وفقا للمعاﻴير واإلجراءات الواردة
 .4ﺘُ ّ
أي معيار أو إجراء لم ﻴرد في وثائق التلزيم؛
في وثائق التلزيم .وال ُيستخدم ُّ
ُ .5يعتبر فائ از:
المعيار الوﺤيد إلرساء التلزيم؛ أو
سعر ﻫو
َ
أ -العرض األدنى سع ار ،ﻋندما يكون ال ُ
ب -العرض االفضل باالستناد إلى معاﻴير واجراءات التقييم المحددة في وثائق التلزيم وفقا للمادة
 18من ﻫذا القانون ،ﻋندما ﺘكون ﻫناك معاﻴير سعرية ومعاﻴير أخرى غير السعر.

 .6ﺘقوم الجهة الشارية ﺒتقييم العروض ضمن مهلة معقولة ﺘتالءم مع مهلة صالﺤية العروض ومع
درُج في سجل إجراءات الشراء الذي ﺘقتضيه المادة  9من ﻫذا
طبيعة الشراء ،وﺘضع محض ار ﺒذلك ُﻴ َ
القانون.
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حظر المفاوضات مع العارضين
قدمه ذلك العارض.
ﺘُح ّ
أي من العارضين بشأن العرض الذي ّ
ظر المﻔاوضات ﺒين الجهة الشارية و ّ

البند الثالث :المناقصة على مرحلتين
اجراءات المناقصة على مرحلتين
 .1ﺘسري أﺤكام البند الثاني من ﻫذا الﻔصل ﻋلى إجراءات المناقصة مع ﺤوار مع العارضين ،بقدر ﻋدم
ﺘعارضه مع أﺤكام ﻫذا البند.

 .2ﺘدﻋو وثائ ق التلزيم العارضين الى ان يقدموا ،في المرﺤلة االولى من اجراءات المناقصة ﻋلى
مرﺤلتين ،ﻋروضا اولية ﺘتضمن اقتراﺤاﺘهم من دون ﻋروض مالية .يجوز ان ﺘطلب وثائق التلزيم
اقتراﺤات بشأن المواصﻔات التقنية او النوعية او المتعلقة باالداء ،بشأن اﺤكام وشروط التعاقدية،

وكذلك معلومات ﻋن كﻔاءة العارضين المهنية والتقنية ومؤﻫالﺘهم.
 .3يجوز للجهة الشارية ،في

.4

المرﺤلة االولى ،ان ﺘجري مناقشات مع العارضين الذﻴن لم ﺘُرفض

أي من جوانب ﺘلك العروض .وﻋندما ﺘُجري الجهة الشارية مناقشات مع أي
ﻋروضهم األولية ،بشأن ّ
ﻋارض ،ﺘتيح لجميع العارضين فرصة متساوية للمشاركة في ﺘلك المناقشات.
أ -في المرﺤلة الثانية من اجراءات المناقصة ﻋلى مرﺤلتين ،ﺘدﻋو الجهة الشارية جميع

العارضين الذﻴن لم ﺘُرفض ﻋروضهم االولية في المرﺤلة االولى الى ﺘقديم ﻋروض نهائية
ﺘشمل العروض المالية ،وذلك استجابة لصيغة منّقحة من االﺤكام والشروط الخاصة بعملية

الشراء.

ب -لدى ﺘنقيح شروط الشراء واﺤكامه ذات الصلة ،ال يجوز للجهة الشارية ﺘعدﻴل موضوع الشراء
ﺘحسن من جوانب وصف موضوع الشراء بالقيام بما ﻴلي:
ولكن يجوز لها ان ّ
 )1ﺤذف او ﺘعدﻴل اي جانب من المواصﻔات التقنية او النوعية او المتعلقة باالداء
المنصوص ﻋليها في البدء ،واضافة اي مواصﻔات جدﻴدة ﺘتوافق مع مقتضيات ﻫذا

القانون؛

)2

ﺤذف او ﺘعدﻴل اي معيار لتقييم العروض منصوص ﻋليه في البدء ،واضافة اي

معيار جدﻴد ﻴتوافق مع مقتضيات ﻫذا القانون ،ﻋلى ان يقتصر ذلك الحذف او

التعدﻴل او االضافة ﻋلى الحاالت التي يكون فيها ذلك الحذف او التعدﻴل او
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االضافة الزما بسبب ما أدخل من ﺘغييرات ﻋلى المواصﻔات التقنية او النوعية او
مواصﻔات االداء.

ُ .5ﻴبّلغ العارضون في الدﻋوة الى ﺘقديم ﻋروضهم النهائية ،بما ُيجرى من ﺤذف أو ﺘعدﻴل أو إضافة
بمقتضى الﻔقرة الﻔرعية (ب) من ﻫذه الﻔقرة؛
 .6يجوز للعارض الذي ال ﻴرغب ﺒتقديم ﻋرض نهائي ان ﻴنسحب من اجراءات المناقصة من دون ان
قدمه؛
يسقط ﺤقه في أي ضمان ﻋرض يكون قد ّ

التأكد من العرض الﻔائز بحسب الﻔقرة ( 5أ) من المادة  55من ﻫذا
قيم العروض النهائية من اجل ّ
 .7ﺘُ ّ
القانون.

البند الرابع :استدراج العروض
اجراءات استدراج العروض
 .1ﺘسري أﺤكام البند الثاني من ﻫذا الﻔصل ﻋلى إجراءات استدراج العروض ،بإستثناء اﺤكام المادة 49
(الدﻋوة الى المناقصة العامة).

الموردﻴن او المقاولين الذﻴن ﺘرغب ﺒدﻋوﺘهم لالشتراك في المنافسة بحسب المادة
ﺘحدد الجهة الشارية
ّ .2
ّ
وﺘوجه الدﻋوة اليهم بطريقة مباشرة وبوسيلة سريعة ومضمونة .ﺘُعتمد لهذه الغاية
 44من ﻫذا القانونّ ،

ضمن الالئحة المعتمدة في سجل اجراءات الشراء المنصوص
لوائح ّ
ﺘعدﻫا الجهة الشارية ﻋلى ان ﺘُ ّ
ﻋنه في المادة  9من ﻫذا القانون .ويقتضي ﺘحدﻴث ﻫذه الالئحة إلدخال ﻋارضين جدد.

 .3يجب أن ال يقل ﻋدد العارضين المدﻋوين ﻋن ثالثة إال في بعض الحاالت الخاصة وبقرار معّلل،
ﻴدون القرار المعّلل في السجل المنصوص ﻋنه في المادة  9من ﻫذا القانون.
ﻋلى ان ّ
 .4يجب ان ال ﺘقل المهلة ﺒين ﺘاريخ التبليغ والموﻋد االقصى لتقديم العروض ﻋن ﻋشرة ايام .أما في
المبررة ،فيمكن ﺘخفيض ﻫذه المهلة الى خمسة أيام.
ﺤاالت العجلة ّ

البند الخامس :طلب االقتراحات للخدمات الفكرية
اجراءات طلب االقتراحات للخدمات الفكرية
 .1ﻋندما ﺘقوم الجه ُة الشارية بالشراء ﺒواسطة طلب االقتراﺤات بحسب المادة  ،45ﺘتم الدﻋوة إلى
المشاركة وفقا للمادة  12من ﻫذا القانون.
 .2ﺘُضم ُن الدﻋوة ما ﻴلي:
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سم الجهة الشارية وﻋنوانها؛
أ -ا َ
صال لموضوع الشراء وفقا للمادة  17من ﻫذا القانون ،باالضافة الى ﺘاريخ ومكان
ب -وصﻔا مﻔ ّ
التسليم؛

كام وشروط ﻋقد الشراء واستمارة العقد التي ﻴوّقع ﻋليها الطرفان ،إن وجدت؛
ج -أﺤ َ
ستخدم للتأ ّكد من مؤﻫالت العارضين وأي أدلة مستندية أو معلومات
د -المعاﻴ َير واإلجراءات التي ﺘُ َ
يقدمها العارضون إلثبات مؤﻫالﺘهم؛
أخرى يجب أن ّ

معاﻴير وإجراءات فتح االقتراﺤات وﺘقييمها وفقا للمادﺘين  15و 18من ﻫذا القانون ،بما في
ه-
َ
ذلك المتطلبات الدنيا بشأن الخصائص التقنية والنوعية والخصائص المتعلقة باألداء التي يجب

أن ﺘﻔي ﺒها االقتراﺤات لكي ﺘُعتبر مستجيبة للمتطّلبات وفقا للمادة  17من ﻫذا القانون ،وبيانا
يﻔيد بأن االقتراﺤات التي ال ﺘﻔي ﺒتلك المتطّلبات سوف ﺘُرفض باﻋتبارﻫا غير مستجيبة

للمتطلبات؛

اإلﻋالن الذي ﺘقتضيه المادة  12من ﻫذا القانون؛
و-
َ
سائل الحصول ﻋلى طلب االقتراﺤات والموضع الذي يمكن الحصول ﻋليه منه؛
ز -و َ

الثمن الذي ﺘتقاضاه الجهة الشارية مقاﺒل طلب االقتراﺤات ،إن كان له ثمن؛
ح-
َ
ط -وسيل َة دفع ثمن طلب االقتراﺤات والعملة التي ُﻴدفع ﺒها في ﺤال ﺘقاضيه؛

ي -اللغ َة أو اللغات التي ﺘتوّفر ﺒها طلبات االقتراﺤات؛
ك -كيفي َة ﺘقديم االقتراﺤات والمكان والموﻋد النهائي لتقديمها.

 – 3ﺘوّفر الجه ُة الشارية طلب االقتراﺤات ﻋبر موقعها االلكتروني وﻋلى المنصة االلكترونية المركزية
لدى ادارة الشراء العام ،باالضافة الى:

أ -كل ﻋارض يستجيب للدﻋوة إلى المشاركة في إجراءات طلب االقتراﺤات ،وفقا لإلجراءات
والمتطلبات المحددة فيها؛ أو

ُﻫل أوليا وفقا للمادة  19من ﻫذا القانون ،وفي ﺤالة التأﻫيل المسبق.
ب -كل ﻋارض أ ّ
ضمن طلب االقتراﺤات ،إضافة إلى المعلومات المشار إليها في الﻔقرات الﻔرعية (أ) إلى (ه) و(ك)
ٌ -4ي ّ
من الﻔقرة  2من ﻫذه المادة ،المعلومات التالية:
موجهة إلى العارضين بأن
أ -ﺘعليمات بشأن إﻋداد االقتراﺤات وﺘقديمها ،بما في ذلك ﺘعليمات ّ
يقدموا االقتراﺤات إلى الجهة الشارية في آن واﺤد في مغّلﻔين :يحتوي أﺤدﻫما ﻋلى خصائص
ّ
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االقتراح التقنية والنوعية وخصائصه المتعّلقة باألداء ،ويحتوي اآلخر ﻋلى جوانب االقتراح

المالية؛

ب -وصﻔا للبند الذي يمكن ﺘقديم اقتراﺤات بشأنه ،أو البنود التي يمكن ﺘقديم اقتراﺤات بشأنها ،في
ﺤال السماح للعارضين ﺒتقديم اقتراﺤات بشأن ﺒند فحسب من موضوع الشراء؛

ويعبر ﺒها ﻋنه؛
ج -العملة أو العمالت التي ُيصاغ ﺒها سعر االقتراح ّ
د -الطريقة التي ﻴوضع ﺒها سعر االقتراح ويعبر ﺒها ﻋنه ،بما في ذلك ﺒيان بما إذا كان السعر
سوف يشمل ﻋناصر أخرى غير ﺘكلﻔة موضوع الشراء نﻔسه ،مثل رد نﻔقات النقل أو اإلﻴواء أو
التأمين أو استخدام المعدات أو الرسوم أو الضرائب؛

ه -وسائل طلب االستيضاح من قبل العارضين بشأن طلب االقتراﺤات بحسب المادة  21من ﻫذا
القانون ،وبيانا بما إذا كانت الجهة الشارية ﺘعتزم ﻋقد اجتماع للعارضين في ﻫذه المرﺤلة؛

و -اﺤكام مرجعية إلى ﻫذا القانون وإلى المراسيم التطبيقية وسائر القوانين التي لها صلة مباشرة
بإجراءات الشراء؛

مستخدميها المسموح لهم االﺘصال مباشرة
ز -اسم واﺤد أو أكثر من موظﻔي الجهة الشارية أو
َ
بالعارضين وبتلّقي اﺘصاالت مباشرة منهم فيما ﻴتعلق بإجراءات الشراء ،وكذلك الوصف الوظيﻔي

المستخدم وﻋنوانه؛
لذلك الموظف أو
َ
نض ﻋليه الﻔصل السابع من ﻫذا القانون بشأن
ح -إشارة الى الحق باالﻋتراض أو االستئناف الذي ﻴ ٌّ
الق اررات أو التداﺒير التي ﺘتخذﻫا الجهة الشارية ويزﻋم بأنها ال ﺘمتثل ألﺤكام ﻫذا القانون؛

ﺤيز التنﻔيذ،
ط -أية إجراءات شكلية ﺘصبح الزمة ما أن ُيقبل االقتراح الﻔائز لكي ﻴدخل ﻋقد الشراء ّ
بما في ذلك ،ﺤيثما يكون منطبقا ،موافقة سلطة أخرى ﻋلى ﻋقد الشراء وفقا للمادة  24من ﻫذا
المقدر أن ﻴتطلّبها الحصول ﻋلى ﺘلك الموافقة بعد ارسال اإلشعار
القانون ،والﻔترة الزمنية
ّ
بالقبول؛

ﺘقررﻫا الجهة الشارية بما ﻴتوافق مع ﻫذا القانون ومع مراسيمه التطبيقية.
ي -أية متطلبات أخرى قد ّ
 -5ﺘقوم الجهة الشارية ،قبل فتح المغّلﻔات التي ﺘحتوي ﻋلى الجوانب المالية من االقتراﺤات ،بﻔحص

وﺘقييم الخصائص التقنية والنوعية لالقتراﺤات وخصائصها المتعلقة باألداء وفقا للمعاﻴير واالج ارءات

المحددة في طلب االقتراﺤات.
ّ
 -6ﺘُدرج فو ار نتائج فحص وﺘقييم الخصائص التقنية والنوعية لالقتراﺤات وﺘلك المتعلقة باألداء في سجل
إجراءات الشراء.
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اﺤات التي ال ﺘﻔي خصائصها التقنية والنوعية وﺘلك المتعّلقة باألداء بالمتطلبات الدنيا ذات
 -7ﺘُعتبر االقتر ُ
الصلة اقتراﺤات غير مستجيبة للمتطلبات وﺘُرفض لهذا السبب .كما ُﻴبلّغ كل ﻋارض ُرفض اقت ارﺤه
ويعاد اليه المغّلف غير المﻔتوح الذي يحتوي ﻋلى جوانب االقتراح المالية.
بأسباب الرفضُ ،
اﺤات التي ﺘﻔي مواصﻔاﺘها الﻔنية والنوعية ومواصﻔاﺘها المتعلقة باألداء بالمتطلبات الدنيا
 -8ﺘُعتبر االقتر ُ

قدم
ذات الصلة أو ﺘﻔوقها اقتراﺤات مستجيبة للمتطلبات .وﺘقوم الجهة الشارية بإﺒالغ كل ﻋارض ّ

اقتراﺤا مستجيبا للمتطّلبات بالدرجة التي أﺤرزﺘها خصائص اقتراﺤه الﻔنية والنوعية وﺘلك المتعلقة

باألداء .وﺘدﻋو الجهة الشارية جميع أولئك العارضين إلى جلسة فتح المغّلﻔات التي ﺘحتوي ﻋلى

الجوانب المالية القتراﺤاﺘهم.

 -9ﺘُق أر الدرجة التي أﺤرزﺘها المواصﻔات الﻔنية والنوعية والمواصﻔات المتعلقة باألداء لكل اقتراح
وجه إليهم
مستجيب للمتطلبات والجانب المالي المقاﺒل من ذلك االقتراح في ﺤضور العارضين الذﻴن ﺘُ ّ
الدﻋوة ،وفقا للﻔقرة  8من ﻫذه المادة ،إلى جلسة فتح المغّلﻔات التي ﺘحتوي ﻋلى الجوانب المالية

لالقتراﺤات.

وﺘحدد ﻋلى
 -10ﺘقوم الجهة الشارية بمقارنة الجوانب المالية من االقتراﺤات المستجيبة للمتطلبات
ّ
المبينة في طلب االقتراﺤات .ويكون االقتراح
ذلك األساس االقتراح الﻔائز وفقا للمعاﻴير واإلجراءات ّ
الﻔائز ﻫو االقتراح الذي يحصل ﻋلى أفضل ﺘقييم إجمالي من ﺤيث ما ﻴلي (أ) المعاﻴير األخرى غير
المبينة في طلب االقتراﺤات و(ب) السعر.
السعرية ّ
 -11ﺘنشر الجهة الشارية نتيجة التلزيم.

البند السادس :طلب عروض اسعار (الشراء بالفاتورة)
الدعوة الى طلب عروض اسعار (الشراء بالفاتورة)
 .1ﻋند ﺘطبيق ﻫذه الطريقة وفقا المادة  47من ﻫذا القانون ،ﺘطلب الجهة الشارية ﻋروض األسعار من
مورد
أكبر ﻋدد ممكن ﻋمليا من
يقل ﻋددﻫم ﻋن ﻋرضين .ويبّلغ كل ّ
ّ
الموردﻴن أو المقاولين ،ﻋلى أال ّ
أو مقاول ُيطلب منه ﻋرض أسعار بما إذا كان يجب أن ﺘُدرج في السعر أي ﻋناصر أخرى غير
ﺘكاليف الشيء موضوع الشراء نﻔسه ،مثل أي نﻔقات نقل وﺘأمين ورسوم جمركية وضرائب ﺘنطبق

ﻋلى ذلك.

جرى
ُ .2يسمح لكل ﻋارض بأن ّ
يقدم ﻋرض أسعار واﺤدا فقط ،وال ُيسمح له ﺒتغيير ﻋرضه .وال ﺘُ َ
قدمه.
مﻔاوضات ﺒين الجهة الشارية وأي ﻋارض بشأن ﻋرض األسعار الذي ّ

مشروع قانون الشراء العام

43

–vdfشباط 2020

العرض الفائز بطلب عروض اسعار
حدد
يكون ﻋرض األسعار الﻔائز ﻫو العرض األدنى سع ار الذي يﻔي باﺤتياجات الجهة الشارية مثلما ﻫو م ّ

في طلب ﻋرض األسعار.

البند السابع :االتفاق الرضائي
اجراءات التعاقد الرضائي
ﻋندما ﺘقوم الجهة الشارية بالشراء من مصدر واﺤد وفقا للمادة  46من ﻫذا القانون:

 .1ﺘقوم باالﻋالن ﻋن مشروع االﺘﻔاق الرضائي ونشر وثائق التلزيم التابعة له ﻋلى موقعها
االلكتروني وﻋلى المنصة االلكترونية المركزية لدى ادارة الشراء العام قبل ( )21واﺤد
وﻋشرون ﻴوما ﻋلى االقل من ﺘاريخ اﺒرام االﺘﻔاق؛

 .2ﺘقوم بطلب اقتراح او ﻋروض اسعار من ﻋارض وﺤيد ،وﺘُجري مﻔاوضات مع ﻫذا العارض،
ما لم ﺘكن ﺘلك المﻔاوضات غير ممكنة ﻋمليا في الظروف المحيطة بعملية الشراء المعنية.
 .3يمكن للجهة الشارية ان ﺘُسند التلزيم الى العارض دون ان ﺘتبع اجراءات ﺘنافسية.

البند الثامن :اتفاقات االطار
إرساء االتفاق اإلطاري
 .1ﺘُرسي الجهة الشارية االﺘﻔاق اإلطاري:
أ -ﺒواسطة إجراءات مناقصة مﻔتوﺤة ،وفقا ألﺤكام البند الثاني من ﻫذا الﻔصل ،إال في
الحاالت التي ﻴنص فيها ﻫذا البند ﻋلى خالف ﺘلك األﺤكام جزئيا؛ أو

ب -ﺒواسطة طرق شراء أخرى وفقا لألﺤكام ذات الصلة من البند االول والثالث والرابع من ﻫذا
الﻔصل ،إال في الحاالت التي ﻴنص فيها ﻫذا البند ﻋلى خالف ﺘلك األﺤكام جزئيا.

ظم التأﻫيل األولي ومحتويات الدﻋوة في سياق طرق الشراء المشار
 .2ﺘطبق أﺤكام ﻫذا القانون التي ﺘن ّ
إليها في الﻔقرة  1من ﻫذه المادة ﻋلى المعلومات التي ﺘوّفر للعارضين ﻋندما ُﻴدﻋون ألول مرة
وﺘبين الجهة الشارية في ﺘلك
للمشاركة في إجراءات اﺘﻔاق إطاري ،بعد اجراء التعدﻴالت الالزمةّ .
المرﺤلة ،إضافة إلى ذلك ،ما ﻴلي:

أ -أن الشراء سوف ُي َسّير بصﻔته إجراء اﺘﻔاق إطاري ُيﻔضي إلى إﺒرام اﺘﻔاق إطاري ؛
مورد أو مقاول واﺤد أو أكثر؛
ب -ما إذا كان االﺘﻔاق اإلطاري سُيبرم مع ّ
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الموردﻴن أو المقاولين الذﻴن سوف يكونون
ﺤد أدنى أو أقصى مﻔروض ﻋلى ﻋدد
ج -أي ّ
ّ
مورد أو مقاول واﺤد؛
أطرافا في االﺘﻔاق اإلطاري إذا كان االﺘﻔاق سوف ُﻴبرم مع أكثر من ّ
د -شكل االﺘﻔاق اإلطاري وأﺤكامه وشروطه وفقا للمادة  67من ﻫذا القانون.

 .3ﺘطبق أﺤكام المادة  24من ﻫذا القانون ﻋلى إرساء االﺘﻔاق اإلطاري ،بعد اجراء التعدﻴالت
الالزمة.

المتطلبات المتعلقة باالتفاقات اإلطارية
وي ّبين فيه ما ﻴلي:
ُ .1ﻴبرم االﺘﻔاق اإلطاري كتابةُ ،
أ -مدة االﺘﻔاق اإلطاري ،التي يجب اال ﺘقل ﻋن سنة وال ﺘزيد ﻋن اربع سنوات ،وﻫي ليست قاﺒلة
للتمدﻴد وال للتجدﻴد في أي من الحاالت وال يمكن ﺘغيير شروطها.

ب -وصف لموضوع الشراء وسائر أﺤكام وشروط الشراء التي ﺤددت ﻋند إﺒرام االﺘﻔاق اإلطاري؛
ج -ﺘقدﻴرات أﺤكام وشروط الشراء التي ال يمكن ﺘحدﻴدﻫا ﺒدقة كافية ﻋند إﺒرام االﺘﻔاق اإلطاري ،بقدر
ما ﺘكون معروفة؛

مورد أو مقاول واﺤد سوف ﻴنطوي ﻋلى
د -ما إذا كان االﺘﻔاق اإلطاري الذي ﻴبرم مع أكثر من ّ
ﺘنافس في مرﺤلة ثانية من أجل إرساء ﻋقد الشراء بمقتضى االﺘﻔاق اإلطاري ،وإذا كان األمر
كذلك:

ﺘحدد أو سوف ﺘنّقح خالل التنافس في المرﺤلة
 )1ﺒيان بأﺤكام وشروط الشراء التي سوف ّ
الثانية؛

التكرر المتوّقع لذلك التنافس،
 )2اإلجراءات الخاصة بأي ﺘنافس في المرﺤلة الثانية و ّ
والمواﻋيد النهائية المتوخاة لتقديم ﻋروض المرﺤلة الثانية؛
 )3اإلجراءات والمعاﻴير التي ﺘُطَلق أثناء التنافس في المرﺤلة الثانية ،بما فيها الوزن النسبي
لتلك المعاﻴير وكيفية ﺘطبيقها ،وفقا للمادﺘين  15و 18من ﻫذا القانون .وإذا جاز أن
ﺘختلف األوزان النسبية لمعاﻴير التقييم أثناء التنافس في المرﺤلة الثانية ،فيتعّين أن يحدد
االﺘﻔاق اإلطاري نطاق االختالف المسموح به؛

 )4ما إذا كان ﻋقد الشراء بمقتضى االﺘﻔاق اإلطاري سيتم ارساؤه ﻋلى أدنى العروض المقّدمة
سع ار أو ﻋلى أفضل العروض؛

 )5طريقة إرساء ﻋقد الشراء.
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مورد أو مقاول واﺤد كاﺘﻔاق واﺤد ﺒين جميع األطراف ،إال في
ُ .2ﻴبرم االﺘﻔاق اإلطاري مع أكثر من ّ
الحاالت التالية:

اﺘﻔاق
 )1إذا رأت الجهة الشارية أن من مصلحة أﺤد طرفي االﺘﻔاق اإلطاري أن ُﻴ َبرم
ٌ
مورد أو مقاول طرف في االﺘﻔاق اإلطاري؛
ٌ
منﻔصل مع أي ّ
 )2إذا أدرجت الجهة الشارية في السجل المطلوب بمقتضى المادة  9من ﻫذا القانون ﺒيانا
باألسباب والظروف التي استندت إليها لتعليل إﺒرام اﺘﻔاقات منﻔصلة؛

معينة
 )3إذا كان أي اختالف في أﺤكام وشروط االﺘﻔاقات المنﻔصلة الخاصة بعملية شراء ّ

ﺘبرر إﺒرام اﺘﻔاقات منﻔصلة.
طفيﻔا وال ﻴتعلق إال باألﺤكام التي ّ
ضمن االﺘﻔاق اإلطاري ،إضافة إلى المعلومات المحددة في المواضع األخرى من ﻫذه المادة ،كل ما
ُ .3ي ّ
فعال ،بما فيها المعلومات المتعلقة
ﻴلزم من معلومات لكي ﻴتسنى العمل باالﺘﻔاق اإلطاري ﻋلى نحو ّ
بكيفية االطالع ﻋلى نص االﺘﻔاق واإلشعارات الخاصة بعقود الشراء المقبلة المندرجة في إطاره،

والمعلومات الالزمة المتعلقة باالﺘصاالت ﻋندما ﻴنطبق ذلك.

المرحلة الثانية من إجراءات االتفاق اإلطاري
.1

ُﻴ َرسى كل ﻋقد شراء بمقتضى االﺘﻔاق اإلطاري وفقا ألﺤكام ذلك االﺘﻔاق وشروطه ووفقا ألﺤكام
ﻫذه المادة.

.3

كام المادة  24من ﻫذا القانون ،باستثناء الﻔقرة  2منها ،ﻋلى قبول العرض المقدم الﻔائز
ﺘسري أﺤ ُ
بمقتضى االﺘﻔاقات اإلطارية غير المنطوية ﻋلى ﺘنافس في المرﺤلة الثانية.

.2

مورد أو مقاول كان طرفا في
ال يج ُ
أي ﻋقد شراء بمقتضى االﺘﻔاق اإلطاري إال ﻋلى ّ
وز إرساء ّ
ذلك االﺘﻔاق.

.4

في االﺘﻔاق اإلطاري الذي ﻴنطوي ﻋلى ﺘنافس في المرﺤلة الثانية ﺘسري ﻋلى إرساء ﻋقد الش ارء

اءات التالية:
اإلجر ُ
وجه في وقت واﺤد ﻋلى نحو:
أ -ﺘُصدر الجه ُة الشارية دﻋوة كتاﺒية إلى ﺘقديم العروض ﺘُ ّ
مورد أو مقاول طرف في االﺘﻔاق اإلطاري؛
شمل كل ّ
 )1ي ُ

الموردﻴن أو المقاولين األطراف في االﺘﻔاق اإلطاري القادرين في ذلك
 )2يقتص ُر ﻋلى
ّ
الحين ﻋلى ﺘلبية ﺤاجات ﺘلك الجهة الشارية فيما يخص موضوع الشراء ،شرط أن ُﻴرسل
في الوقت نﻔسه إشع ٌار بالتنافس في المرﺤلة الثانية إلى جميع األطراف في االﺘﻔاق
اإلطاري لكي ﻴتسنى لهم المشاركة في التنافس في المرﺤلة الثانية؛

ب -ﺘُضمن الدﻋوة إلى ﺘقديم العروض المعلومات التالية:
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 )1ﺒيان يعيد ﺘأكيد أﺤكام االﺘﻔاق اإلطاري وشروطه القائمة التي ﺘُدرج في ﻋقد الشراء
المرﺘقب ،مع ﺘحدﻴد أﺤكام وشروط الشراء التي ﺘخضع للتنافس في المرﺤلة الثانية،
وﺘقديم مزيد من التﻔاصيل ﻋن ﺘلك األﺤكام والشروط ﻋند االقتضاء؛

 )2ﺒيان يعيد ﺘأكيد اإلجراءات والمعاﻴير المتعلقة بإرساء ﻋقد الشراء المرﺘقب بما في ذلك
وزنها النسبي وكيفية ﺘطبيقها؛

 )3التعليمات الخاصة بإﻋداد العروض؛

 )4كيفي َة ﺘقديم العروض والمكان والموﻋد النهائي لتقديمها؛
للموردﻴن أو المقاولين ﺒتقديم ﻋروض بشأن ﺒند فقط من موضوع
 )5في ﺤال السماح
ّ

ﺘقديم ﻋروض
ﺘقديم ﻋرض بشأنه أو البنود التي يجوز
الشراء ،وصﻔا للبند الذي يجوز
ُ
ُ
بشأنها؛

 )6الكيفي َة التي ﻴنبغي أن ﻴوضع ﺒها سعر العرض ويعّبر ﺒها ﻋنه ،بما في ذلك ﺒيان بما إذا
كان السعر يشمل ﻋناصر أخرى غير ﺘكلﻔة موضوع الشراء نﻔسه ،مثل ما قد ﻴنطبق من
نﻔقات نقل وﺘأمين ورسوم جمركية وضرائب؛

 )7إﺤاالت مرجعية إلى ﻫذا القانون وإلى المراسيم التطبيقية وسائر القوانين والم ارسيم التي
لها صلة مباشرة بإجراءات الشراء ،بما فيها ﺘلك التي ﺘسري ﻋلى الشراء المنطوي ﻋلى

معلومات سرّية ،والموضع الذي يمكن فيه االطالع ﻋلى ﺘلك القوانين والمراسيم؛
سم موظف واﺤد أو أكثر من موظﻔي الجهة الشارية أو مستخدميها المأذون لهم
 )8ا َ
بالموردﻴن أو المقاولين وبتلقي اﺘصاالت مباشرة منهم فيما ﻴتعلق
باالﺘصال مباشرة
ّ
بالتنافس في المرﺤلة الثانية ،واللقب الوظيﻔي لهذا الشخص وﻋنوانه؛

 )9إشعا ار بالحق الذي ﺘنص ﻋليه المادة  81من ﻫذا القانون في االﻋت ارض أو االستئناف
ويزﻋم بأنها ال ﺘمتثل ألﺤكام ﻫذا
بشأن الق اررات والتداﺒير التي ﺘتخذﻫا الجهة الشارية ُ
أي
القانون ،إلى جانب معلومات ﻋن مدة فترة التجميد المنطبقة ،وفي ﺤال ﻋدم انطباق ّ
فترة ﺘوقف فبيانا ﺒهذا الشأن واألسباب الداعية إلى ذلك؛

المقدم الﻔائز لكي ﻴبدأ
أي إجراءات شكلية ﺘصبح متوجبة ما أن ُيقبل العرض
)10
ّ
ﺘنﻔيذ ﻋقد الشراء ،بما في ذلك ،ﻋندما يكون منطبقا ،إﺒرام ﻋقد شراء خطي بمقتضى
المادة  24من ﻫذا القانون؛

ﺘقررﻫا الجهة الشارية وفقا لهذا القانون وللمراسيم التطبيقية
)11
أي متطلبات أخرى ّ
بشأن إﻋداد العروض وﺘقديمها وبشأن سائر جوانب التنافس في المرﺤلة الثانية؛
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وﺘحدد العرض الﻔائز وفقا لمعاﻴير
جميع العروض المقدمة التي ﺘتلقاﻫا
ﺘقيم الجه ُة الشارية
ّ
جّ -
َ
المبينة في الدﻋوة إلى ﺘقديم العروض؛
التقييم واإلجراءات ُ
المقدم الﻔائز وفقا للمادة  24من ﻫذا القانون.
د -ﺘقبل الجه ُة الشارية العرض ّ

الفصل الرابع :الشراء االلكتروني
نظام المشتريات االلكتروني
ﺘتولى إدارة الشراء العام إنشاء وﺘشغيل منصة الكترونية مركزية للشراء العام ﻋبر استخدام وسائل وﺘقنيات

معلوماﺘية رقمية لتأمين ﺤاجات الجهات الشارية من لوازم وأشغال وخدمات.

للموردﻴن والمقاولين
يقتضي أن ﺘشتمل منصة المشتريات اإللكترونية ﻋلى آلية ﺘسجيل إلكترونية ﺘتيح
ّ
ومقدمي الخدمات إمكانية التسجيل ﻋبر اإلنترنت للتأﻫل للمشاركة في الشراء العام.
ّ

ﺘخصص المنصة صﻔحات خاصة لتقديم العروض واستالمها إلكترونيا ،وﺘعمل ﻫذه الصﻔحات فقط من

ﺘاريخ إصدار المنافسة ﺤتى وقت إغالقها ،ويكون ﺘاريخ ووقت إغالق التلزيمات اإللكترونية ﻫو نﻔس

ﺘاريخ ووقت إغالق التلزيمات التقليدية.

يشمل نظام الشراء اإللكتروني اإلﻋالن ﻋن الشراء وﺘقديم العروض وفضها والتعاقد إلكترونيا كما يحتوي

ﻋلى سوق افتراضية ،ويشكل ﺒوابة واﺤدة لإلﻋالنات التقليدية ووضع الوثائق النموذجية واإلﺤصاءات.

اجراءات الشراء االلكتروني
ﺘخضع إجراءات الشراء اإللكتروني ألﻋلى درجات الخصوصية والسرية واألمان وشﻔافية المعلومات وﺘتمتع
ﻴؤمن نظام الشراء اإللكتروني سرية وسالمة المعامالت ﻋلى
المبادالت اإللكترونية بالقوة الثبوﺘية ،كما ّ
شبكة معلوماﺘية مﻔتوﺤة دون ﺘمييز ﺒين المتعاملين ،وﻫو يخضع المنظومة لألﺤكام التشريعية والتنظيمية
المتعلقة بالتبادل اإللكتروني.

يعمل باإلمضاء اإللكتروني للوثائق الصادر ﻋن صاﺤبه طبقا لمقتضيات التشريع المرﻋي اإلجراء
والمتعّلق بالتوقيع اإللكتروني.
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التسجيل بالنظام االلكتروني
يخول ﻫذا التسجيل لكل
يجب ﻋلى المستخدمين التسجيل ﺒنظام الشراء اإللكتروني للتمكن من النﻔاذ إليهّ .
يمكنه من استغالل نظام الشراء اإللكتروني.
معرف شخصي
مستخدم الحصول ﻋلى
ّ
ّ
ﻋند ﺘقديم طلبات التسجيل والعروض الكترونيا ﻴثبت النظام اإلرسال وﺘاريخه وساﻋته.

تقديم العروض الكترونيا
ﻋند ﺘجاوز العرض للحجم األقصى المسموح به فنيا او ﺘقنيا يمكن ﺘقديم جزء من العرض بالطرق التقليدية
وذلك في اآلجال المحددة لقبول الطلبات أو العروض.

فض وتقييم العروض الكترونيا ً
يخضع فتح العروض وﺘقييمها لألﺤكام المنصوص ﻋليها في ﻫذا القانون وﺘكون الجلسة ﻋلنية الكترونيا

ﻋبر وسائل التواصل غير المادية ،ويجري التلزيم والتعاقد وأمر المباشرة الكترونيا.

يمكن اﻋتماد طريقة التلزيم ﺒتنزيل األسعار بعد فض العروض أو الشراء اإللكتروني الدﻴناميكي

( )Electronic Reverse Auction, Dynamic Purchasing Systemفي ﻋمليات الشراء اإللكترونية،
وذلك بالنسبة للسلع واللوازم ذات االسعار التي ﺘسهل مقارنتها.

تطبيق الشراء االلكتروني
ﺘحدد دقائق ﺘطبيق الشراء اإللكتروني بموجب مرسوم ﻴتخذ في مجلس الوزراء ﺒناء ﻋلى اقتراح رئيس

مجلس الوزراء.

الفصل الخامس :التمهين وبناء القدرات
التدريب المهني
.1

المالية-معهد باسل فليحان
يخضع القائمون بمهام الشراء العام لتدريب سنوي إلزامي ﺘقوم به و ازرة
ّ

المالي واالقتصادي -يطال ﻋمليات إﻋداد خطط الشراء وارﺘباطها بإﻋداد الموازنة العامة والتمويل
.2

المتعدد السنوات ،كما يخضعون لتدريب ﺘقني مستمر.

يكون التدريب ملزما للمسؤولين المباشرين ﻋن ﻋمليات الشراء وأﻋضاء لجان التلزيم واالستالم.
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.3

ﻴنسق التدريب مع الجهات المعنية داخليا وخارجيا ويمكن أن ﻴتوجه في قسم مستقل منه الى القطاع
ّ
الخاص باإلشتراك مع الهيئات اإلقتصادية المعنية ،مع الحﻔاظ ﻋلى مبدأ التآزر والتكامل في األدوار

ﺒين مختلف المعاﻫد ومراكز التدريب التي ﺘُعنى ﺒتعزيز القدرات ﻋلى المستوى الوطني وﺘعزيز النهج
التعاوني مع مراكز المعرفة مثل الجامعات أو مراكز األبحاث أو مراكز السياسات من أجل ﺘحسين
.4

مهارات وكﻔاءات مسؤولي الشراء.

يشمل التدريب ﺒرامج ﺘعزيز نزاﻫة المسؤولين ﻋن الشراء ،من القطاﻋين العام والخاص ،لرفع مستوى

الوﻋي ﺤول مخاطر ﻋدم النزاﻫة ،مثل الﻔساد واالﺤتيال والتواطؤ والتمييز ،والعقوبات المرﺘبطة ﺒها،
وﺘطوير المعرفة ﺤول السبل لمواجهة ﻫذه المخاطر.

.5

ﻴتضمن التدريب دﻋم ﺘطبيق أﻫداف التنمية المستدامة من خالل التخطيط المناسب والتحليل األساسي

لوضع خطط العمل ،أو المبادئ التوجيهية الخاصة بالتنﻔيذ ،وﺘقييم المخاطر ،وقياس العبء المرﺘبط
ﺒتحقيق ﻫذه األﻫداف.

التسمية الوظيفية
ﺘحدد المراسيم
ُ .1ﻴدرج الشراء العام كمهنة محددة ،قائمة ﺒذاﺘها ،ضمن الهيكل الوظيﻔي في الدولةّ .
التطبيقية أطر الكﻔايات ،وشروط التوظيف والترفيع الخاصة بالعاملين في وﺤدات الشراء بما في ذلك
الكﻔايات العلمية والمهارات ,والخبرة المهنية والسلوكيات باالضافة الى ﺘوفير الخيارات المهنية الجذابة
والتنافسية والقائمة ﻋلى الجدارة للموظﻔين المسؤولين ﻋن الشراء.

شكل من أصحاب االختصاص والمهارة
 .2ﺘُنشأ في الهيكل التنظيمي للجهة الشارية وﺤدة للشراء العام ،ﺘُ ّ
وبشكل ﻴناسب ﻋدﻴد ﻫذه الوﺤدة ومهاراﺘهم مع ﺤجم ونوع الشراء لدﻴها.
 .3ﺘتوّلى وﺤدة الشراء مباشرة :

أ -ﺘخطيط االﺤتياجات السنوية للجهة الشارية بحسب المادة  11من ﻫذا القانون  ،وﺘنﻔيذ الخطة
وفقا للمعاﻴير الموضوﻋة ؛

ب -متابعة ﺘنﻔيذ العقود التي ﻴتم اﺒرامها ،ﺘلّقي وارسال االشعارات الالزمة ،واﺘخاذ االجراءات
ﺘتضمنه العقود المبرمة؛
الواجبة طبقا ألﺤكام ﻫذا القانون ومراسيمه التطبيقية وما
ّ
ج -التنسيق مع االدارات والجهات المعنية ،واﻋداد وﺘقديم جميع البيانات والتقارير المطلوبة؛
د -القيام بجميع المهام االخرى المنصوص ﻋليها في ﻫذا القانون ومراسيمه التطبيقية.

 .4يمكن في بعض االدارات التي ال ﺘقوم بمشتريات مهمة اﻴالء مهمة الشراء الى موظف يقوم بمهام
اخرى ال ﺘتعارض مع موضوع الشراء.
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الفصل السادس :حوكمة الشراء العام
البند االول :ادارة الشراء العام
انشاء ادارة الشراء العام
.1
.2
.3

وﺘلحق اداريا ﺒرئاسة مجلس
ﺘُستبدل ﺘسمية "ادارة المناقصات" بالتسمية التالية "ادارة الشراء العام" ُ
الوزراء وﺘكون مستقلة استقالال وظيفيا كامال.

وسع مالك ادارة الشراء العام وفقا للجدول الملحق بالنسبة للﻔئتين الثانية والثالثة.
ُﻴ ّ
حدد المالك بمرسوم ُﻴتّخذ في مجلس الوزراء ﺒناء ﻋلى اقتراح ادارة الشراء
في ّ
أما بالنسبة لسائر الﻔئات ُ
العام.

.4

المطبقة ﻋلى سائر
طبق ﻋلى رئيس ادارة الشراء العام النصوص المتعّلقة بالحصانات والتعويضات
ّ
ﺘُ ّ
رؤساء الهيئات الرقاﺒية (مثل ﻫيئة التﻔتيش المركزي ،الهيئة العليا للتأدﻴب وﻫيئة مجلس الخدمة

.5

ﺘحدد بموجب مرسوم يصدر ﻋن
 .يمارس رئيس ادارة الشراء العام الصالﺤيات االدارية والمالية التي ّ
مجلس الوزراء.

المدنية).

.6

ال ﺘخضع ادارة الشراء العام لرقابة التﻔتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية لكنها ﺘخضع لرقابة دﻴوان

المحاسبة الالﺤقة في ما ﻴتعلق باالﻋمال المالية.

مهام ادارة الشراء العام
ﺘُعنى االدارة ﺒتنظيم الشراء العام واالشراف ﻋليه ومراقبته وﺘطوير ﺤسن إدارﺘه وبالتنسيق ﺒين مختلف
االدارات المعنية .ولها أن ﺘقوم بالمهام التي أُنيطت ﺒها ،ومنها ﻋلى سبيل المثال ال الحصر:
.1

اقتراح السياسات العامة المتعلقة بالشراء؛

.2

إدارة وﺘشغيل المنصة االلكترونية المركزية للش ارء العام والشراء االلكتروني؛

.3

موﺤد يصدر ﻋنها وﺘبويبها
جمع خطط الشراء السنوية الواردة من الجهات الشارية وفق نموذج ّ
ونشرﻫا وفق األصول ﻋلى البوابة االلكترونية ،بحسب المادة  11من ﻫذا القانون؛ ﻋلى ان

مﻔصلة ﻋن االنواع والكميات وطرق التعاقد والقطاﻋات المعنية بشكل يسمح
ﺘتضمن معلومات ّ
ّ
للسوق
بالتحضر للمنافسة،
ّ
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.4

نشر كافة اإلﻋالنات واإلشعارات المتعّلقة بالمشتريات وبإجراءات التلزيم وفق االصول ﻋلى

.5

ﻴتم شراؤﻫا بطريقة مركزية ،كالتي ﺘتعلق باللوازم
وضع وﺘيويم الئحة باللوازم والخدمات التي ّ
المكتبية والقرطاسية والمواد اإلستهالكية وخدمات التنظيف وما يماثلها ،واقتراح الجهة التي ﺘقوم

.6

ﺘنظيم اﺘﻔاقات اإلطار المشار إليها في ﻫذا القانون؛

.7
.8
.9

المنصة االلكترونية المركزية التابعة لالدارة؛

بالشراء المركزي لكل من اللوازم والخدمات؛

اصدار ﺘﻔسيرات وﺘوضيحات ﺤول القوانين النافذة المتعلقة بالشراء ،بما في ذلك اصدار االدلة

والقواﻋد االرشادية ؛

مراقبة وﺘقييم ﺘطبيق قوانين وقواﻋد الشراء العام ،وﺘنظيم ﺘقارير ﺒذلك ورفعها الى رئاسة الجمهورية

ومجلس النواب ومجلس الوزراء ونشرﻫا ﺤيث ﺘدﻋو الحاجة؛

ﺘجميع البيانات الخاصة بعمليات الشراء العام ،ﻋلى كافة المستويات ،في قاﻋدة ﺒيانات مركزية

لدﻴها ،بما في ذلك أنواع وطرق التعاقد والقطاﻋات االقتصادية المشاركة وبيانات ﺘنﻔيذ المشاريع

.10

الممولة من جهات مانحة ،الخ...؛
ّ
ﺤﻔظ وﺘحدﻴث سجالت العقود العامة ونشرﻫا ﻋلى الموقع اإللكتروني الخاص ﺒها؛

.11

اصدار ق اررات االقصاء وﺤﻔظها ونشرﻫا في سجل ﻋلني خاص باإلقصاء ﻋلى المنصة

االلكترونية المركزية لدﻴها ،باالضافة الى مسؤولية ﺘحدﻴث ﻫذا السجل ،وذلك بحسب المادة 40

من ﻫذا القانون؛
.12
.13

ﺤﻔظ وﺘحدﻴث الئحة لجان التلزيم؛

معالجة وﺘحليل المعلومات الخاصة بعمليات الشراء العام وﺘحرير ﺘقارير ﺘحليلية وإﺤصائية

ونشرﻫا؛

.14

اقتراح مستندات ونماذج معيارية إلجراءات الشراء العام بما فيها دفاﺘر الشروط النموذجية،

.15

الكتيبات والتعليقات في ما ﻴتعّلق بقواﻋد واجراءات الشراء العام وﺘقديم النصح
وضع اإلرشادات و ّ
والمساﻋدة للجهات الشارية والعارضين المحتملين ،وﺘوفير المعلومات للمجتمع المدني والباﺤثين؛

.16

وضع استراﺘيجية التدريب المتعلقة بالشراء العام ﺘشمل كافة الجهات المعنية؛

.17
.18

وﺘوفيرﻫا للجهات المعنية الﻋتمادﻫا؛

ﺘقديم اقتراﺤات ﺤول وسائل وسبل التطوير والتشجيع ﻋلى االﺒتكار وﺘحسين التطبيقات وﺘعدﻴل

االنظمة والقوانين؛

استطالع رأي القطاع الخاص والمجتمع المدني ﻋند اقتراح ﺘعدﻴالت ﺘنظيمية او قانونية ﻋلى
منظومة الشراء العام وشرح الخيارات التي ﺘم اﻋتمادﻫا؛

مشروع قانون الشراء العام

52

–vdfشباط 2020

.19
.20

التعاون مع المؤسسات الدولية والهيئات األخرى محليا ودوليا لتطوير نظام الشراء العام؛
ﺘقديم ﺘقرير سنوي ﻋن سير ﻋملها لرئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحكومة.

هيكلية االدارة
ﺘنشأ لدى االدارة ثالث وﺤدات إدارية ﻫي:
 .1وﺤدة األمانة العامة

 .2وﺤدة التخطيط والتحليل ()Monitoring and Analysis
 .3وﺤدة الشؤون القانونية

تحدد مهام الوحدات بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.

البند الثاني :لجنة االعتراضات
مهام لجنة االعتراضات
شكل في ادارة الشراء العام لجنة للبت باالﻋتراضات:
 .1ﺘُ ّ
أ -ﺒرئاسة قاض من دﻴوان المحاسبة من الدرجة الثامنة وما فوق ﻴنتدبه مجلس القضاء االﻋلى
ﺒناء ﻋلى اقتراح رئيس دﻴوان المحاسبة،

ب -وﻋضوية مندوب من غرفة التجارة او نقابة المقاولين او نقابة المهندسين او جمعية
الصناﻋيين ،بحسب طبيعة الشراء،

ج -وﻋضوية خبير ﻴنتدبه وزير المالية ﻋلى ان يكون صاﺤب خبرة مثبتة في الشراء العام ال ﺘقل
ﻋن ﻋشرة سنوات وﺤائ از ﻋلى شهادة متخصصة.
 .2ﺘكون مدة االنتداب ثالث سنوات غير قاﺒلة للتجدﻴد.

 .3يحضر اجتماﻋات اللجنة مندوب من ادارة الشراء العام من دون ان يكون له ﺤق التصويت.
 .4ﺘنظر اللجنة ،دون سواﻫا ،في اﻋتراضات ما قبل التعاقد ،خالفا ألي نص آخر.
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البند الثالث :لجان التلزيم واالستالم
لجان التلزيم  :تشكيلها ومهامها
اوالً :تشكيل لجان التلزيم
يكمالن
 .1ﺘتألف لجنة التلزيم من رئيس وﻋضوين أصيلين ﻋلى االقل ومن رئيس وﻋضوين رديﻔين ّ
اللجنة ﻋند غياب الرئيس أو أﺤد األﻋضاء .يجب أال ﺘربط الرئيس أو األﻋضاء أي ﺘضارب مصالح
بالمشاركين في إجراء المناقصة ،وﺘتصرف اللجنة بشكل مستقل ﻋن سلطة التعاقد لدى اﺘخاذﻫا

الق اررات أو التعبير ﻋن آرائها.

 .2قبل شهر ﺘشرين االول من كل سنة ،يقترح المرجع الصالح لدى الجهة الشارية الئحة بأسماء موظﻔين
من ادارﺘه من اصحاب االختصاص والخبرة كما يجب ان يستوفوا الشروط المنصوص ﻋليها في

المرسوم التطبيقي رقم  ....المرفق ﺒهذا القانون ،متى انطبق ذلك ،ويقوم بارسال ﻫذه الالئحة الى
ادارة الشراء العام .بعدئذ ،ﺘعمد ادارة الشراء العام ،وقبل نهاية شهر ﺘشرين الثاني من العام نﻔسه ،الى

موﺤدة ﺘرسلها الى ﻫيئة التﻔتيش المركزي للتقصي ﻋن االسماء المقترﺤة وشطب
ﺘوﺤيد اللوائح ﺒالئحة ّ
ﺒتصرف الجهات الشارية وﻋلى المنصة االلكترونية
اي اسم ﺘرد بشأنه مخالﻔة ،كما ﺘضع ﻫذه الالئحة
ّ

لدى ادارة الشراء العام.

الموﺤدة لدى ادارة الشراء العام لتشكيل لجنة او لجان
 .3يعود للجهة الشارية اختيار االسماء من الالئحة
ّ
ﺘلزيم وذلك ﻋند ﺘنﻔيذ خطتها السنوية للسنة الالﺤقة.
ثانياً :مهام لجنة التلزيم

 .1ﺘتولى لجان التلزيم ﺤص ار دراسة ملﻔات التأﻫيل المسبق وفتح وﺘقييم العروض ،وبالتالي ﺘحدﻴد
العرض األنسب.

 .2ﻋلى رئيس اللجنة وﻋلى كل من اﻋضائها ان ُيعلم المرجع الصالح بأي وضع من أوضاع
ﺘضارب المصالح التي يقع فيها أو ﻴتوقع الوقوع فيها فور معرفته ﺒهذا التضارب وأن ﻴتنحى من
اللجنة المذكورة.

 .3يمكن للجنة التلزيم االستعانة بخبراء من خارج أو داخل اإلدارة للمساﻋدة ﻋلى التقييم االتقني
والمالي والﻔني ﻋند اإلقتضاء ،وذلك بقرار من المرجع الصالح لدى الجهات الشارية .ﻴلتزم الخبراء
السرية والحياد في ﻋملهم وال يحق لهم أن يقرروا باسم اللجنة أو أن يشاركوا في مداوالﺘها ،ويمكن

دﻋوﺘهم لإلستماع والشرح من قبل الجهات المختصة ،كما ﻴتوجب ﻋليهم ﺘقديم ﺘقرير خطي للجنة.
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لجان االستالم  :تشكيلها ومهامها
 .1ﺘتألف لجنة استالم لكل ﻋملية شراء من اصحاب الخبرة واالختصاص ،ﺘقوم بعمليات
االستالم المؤقت والنهائي ،وﺘضع محاضر موّقعة ﺤسب االصول.

عين لجنة االستالم بقرار من المدﻴر العام في اإلدارات والمؤسسات العامة والسلطة التقريرية
 .2ﺘُ ّ
في البلديات وغيرﻫا من الهيئات ،وﻫي ﺘختلف في قوامها وأﻋضائها ﻋن لجنة التلزيم .ﺘتأّلف
كل لجنة من رئيس وﻋضوين ﻋلى االقل من داخل اإلدارة ويراﻋى في ﺘأليﻔها إشراك أصحاب
اإلختصاص.

 .3ﺘُ ّبين اللجنة ما إذا كانت األشغال أو اللوازم أو الخدمات التي جرى التعاقد ﻋليها قد ﺘم ﺘنﻔيذﻫا
وفقا لشروط العقد وأن الملتزم قد نفّذ كافة الموجبات الملقاة على عاتقه ،وﺘؤكد في إستالم
اللوازم أن األصناف المستلمة وأﻋدادﻫا ﻫي مطابقة للشروط والمواصﻔات الﻔنية المحددة في

يسجل ﻋلى
شروط العقد وﻫي صالحة وخالية من العيوب وﻋددﻫا مطاﺒق لجدول التسليمّ .
المحضر التاريخ والساﻋة التي ﺘُجرى فيها ﻋملية التسليم.

 .4أما إذا رأت لجنة االستالم أن العقد قد ُنّﻔذ بصورة ﻋامة وفقا ألﺤكام دفتر الشروط مع وجود
بعض النواقص أو العيوب الطفيﻔة وغير الجوﻫرية التي ال ﺘحول دون إجراء االستالم،
فيمكنها أن ﺘقوم باالستالم .في ﺤالة العقود التي ﺘتخطى قيمتها مبلغ  //300//ثالثمئة مليون

ﺘحدد بمرسوم ﻴتخذ في مجلس الوز ارء .كما
ليرة لبنانية ،يمكن ﺘطبيق ﻫذه الﻔقرة وفقا لشروط ّ
ﺘقل ﻋن القيمة
يمكن ﺘعدﻴل ﻫذه القيمة بموجب مرسوم يصدر ﻋن مجلس الوزراء شرط اال ّ

المحددة في ﻫذه الﻔقرة.

 .5يمكن للجنة االستعانة بخبرات من خارج االدارة في ﺤال ﻋدم ﺘوافر الخبرات المطلوبة لصحة
ﺘقدم طلبا مسبقا ﺒذلك للمرجع الصالح بعقد
االستالم في أﺤد أﻋضائها ﻋلى االقل ،ﻋلى ان ّ

النﻔقة.

 .6ﻋلى الخبير ،في ﺤال االستعانة بخبرات خارجية ،ﺘقديم ﺘقرير خطي للجنة االستالم.

البند الرابع :سلطات التعاقد
سلطات التعاقد
ﺘتولى سلطات التعاقد:
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.1
.2

ﺘخطيط مشترياﺘها العامة وﺘضمينها لخطة الشراء السنوية الخاصة ﺒها في موازناﺘها بشكل يضمن

متعدد السنوات اذا لزم االمر؛
ﺘوّفر االﻋتمادات ،وجدولتها في سياق ّ
ارسال المعلومات والبيانات الى ادارة الشراء العام بحسب ما ﺘنص ﻋليه ﻫذا القانونومراسيمه
التطبيقية؛

.3

التقيد ﺒنشر المعلومات المطلوبة بمقتضى اﺤكام ﻫذا القانون ومراسيمه التطبيقية ﻋلى موقعها
ّ
االلكتروني وﻋلى المنصة االلكترونية المركزية لدى ادارة الشراء العام بشكل يضمن الشﻔافية مع

.4

إﻋداد دراسات السوق بحسب ما ﺘقتضيه اﺤكام ﻫذا القانون؛

.6

االﻋالن ﺘباﻋا ﻋن مشترياﺘها وفق االصول وبحسب المادة  12من ﻫذا القانون وﻋلى المنصة

مراﻋاة ﺤق الوصول الى المعلومات؛

.5

.7

اﻋداد ملﻔات التلزيم وجعلها متاﺤة بحسب ما ﺘقتضيه اﺤكام ﻫذا القانون؛

االلكترونية المركزية لدى ادارة الشراء العام؛؛

غير ذلك من المهام المحددة في ﻫذا القانون وسائر القوانين واألنظمة.

الفصل السابع :اجراءات االعتراض
الحق في االعتراض واالستئناف
يحق ألي شخص ذات مصلحة وصﻔة قانونية أن يعترض ﻋلى اي قرار أو ﺘدﺒير ﺘتخذه الجهة
ّ .1
الشارية في سياق اجراءات الشراء يكون مخالﻔا الﺤكام ﻫذا القانون.
 .2ﺘبدأ إجراءات االﻋتراض ﻋن طريق ﺘقديم:
أ-

طلب إﻋادة نظر إلى الجهة الشارية بمقتضى المادة  83من ﻫذا القانون ،أو

ب -طلب مراجعة إلى لجنة االﻋتراضات بمقتضى المادة  84من ﻫذا القانون،
ج -طلب استئناف نتيجة لجنة االﻋتراضات امام مجلس شورى الدولة.

مفعول االعتراض
 .1ال ﺘتخذ الجهة الشارية أي خطوة (اي مدة منع) من شأنها أن ﺘؤدي إلى ﺒدء ﺘنﻔيذ ﻋقد شراء أو اﺘﻔاق
إطاري في سياق إجراءات الشراء المعنية:

أ -إذا ﺘلقت طلبا إلﻋادة النظر في غضون المهل المحددة في الﻔقرة  1من المادة 83؛ أو
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ب -إذا ﺘلقت إشعا ار بطلب للمراجعة من لجنة االﻋتراضات بمقتضى الﻔقرة ( 5ب) من المادة ،84
أو

ج -إذا ﺘلقت إشعا ار وفقا للقوانين المرعية االجراء باستئناف امام مجلس شورى الدولة.

 .2ﺘنقضي مدة المنع المشار إليه في الﻔقرة  1بعد ﻴومي ( )2ﻋمل من ﺘاريخ إﺒالغ مقدم الطلب أو
المستأنف ،ﺤسب الحالة ،والجهة الشارية ﻋند االقتضاء ،وجميع المشاركين اآلخرين في إجراءات

.3

االﻋتراض ،بقرار الجهة الشارية أو لجنة االﻋتراضات أو مجلس شورى الدولة.

أ -يحق للجهة الشارية أن ﺘطلب في أي وقت إلى لجنة االﻋتراضات او مجلس شورى الدولة أن
أن اﻋتبارات
ٌيجيز لها الدخول في ﻋقد شراء أو اﺘﻔاق إطاري اثناء مدة المنع وذلك ﺒناء ﻋلى ّ
ﺘبرر ذلك؛
المصلحة العامة العاجلة ّ

ب -يحق للجنة االﻋتراضات ،ﻋند النظر في ﻫذا الطلب ،أو ﺘلقائيا ،أن ﺘسمح للجهة الشارية بأن
ﺘدخل في ﻋقد الشراء أو االﺘﻔاق اإلطاري إذا ما اقتنعت بان اﻋتبارات المصلحة العامة العاجلة

ويدرج ﻫذا القرار في سجل إجراءات الشراء واألسباب الداعية إلى اﺘخاذه ،وُيبّلغ به
ﺘ ّبرر ذلكُ .
فو ار كل من الجهة الشارية ومقدم الطلب وجميع المشاركين اآلخرين في إجراءات االﻋتراض
وجميع المشاركين اآلخرين في إجراءات الشراء ،كما ُﻴنشر قرار لجنة االﻋتراضات.

تقديم طلب اعادة النظر لدى الجهة الشارية
قدم طلب إﻋادة النظر إلى الجهة الشارية كتابة في غضون الﻔترات الزمنية التالية:
ُ .1ي ّ
قدم طلبات إﻋادة النظر في شروط الدﻋوة أو التأﻫيل المسبق أو الق اررات أو التداﺒير التي اﺘخذﺘها
أ -ﺘُ ّ
الجهة الشارية في سياق إجراءات التأﻫيل المسبق ،في اي وقت يسبق انقضاء الموﻋد النهائي
لتقديم العروض؛

ﺘقدم طلبات إﻋادة النظر في الق اررات أو التداﺒير األخرى التي اﺘخذﺘها الجهة الشارية في سياق
بّ -
المطبقة بمقتضى الﻔقرة  ۲من المادة  24من ﻫذا
إجراءات الشراء في غضون فترة التجميد
ّ
ﺘطبق أي فترة ﺘجميد ،في اي وقت يسبق ﺒدء ﺘنﻔيذ ﻋقد الشراء أو االﺘﻔاق
القانون ،أو إذا لم ّ
اإلطاري.

 .2ﺘنشر الجهة الشارية إشعا ار بالطلب فور َﺘَل ّقيه ،وﺘقوم في مهلة ال ﺘتجاوز  //3//ثالثة أيام ﻋمل بعد
ﺘلقيها الطلب بما ﻴلي:
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قرر ما إذا كانت ستقبل النظر في الطلب أم سترفضه ،وما إذا كانت ستعّلق إجراءات الشراء إذا
أ -ﺘُ ّ
قررت أن ﺘقبل النظر في الطلب .ويمكن للجهة الشارية أن ﺘرفض الطلب بموجب قرار معّلل
ّ

ويشكل ﻫذا الرفض ق ار ار بشأن الطلب؛
مستند الى أسس قانونية.
ّ
ب -ﺘبّلغ جميع المشاركين في إجراءات الشراء التي ﻴتعلق ﺒها الطلب ﺒتقديم الطلب ومضمونه؛

ج -ﺘبّلغ مقدم الطلب وجميع المشاركين اآلخرين في إجراءات الشراء بقرارﻫا المعلل بشأن ما إذا كانت

ﻋما إذا كانت ستعّلق إجراءات الشراء وﻋن مدة ﺘعليقها،
ستقبل النظر في الطلب أم سترفضه و ّ
وﺘقوم ﺒنشر ﻫذا القرار.

ﺘوجه الجهة الشارية إشعا ار إلى مقدم الطلب بحسب مقتضيات الﻔقرة ( 2ج) والﻔقرة  7من ﻫذه
 .3إذا لم ّ
المادة في غضون الﻔترة الزمنية المحددة في الﻔقرة  2من ﻫذه المادة ،أو إذا كان مقدم الطلب غير
راض ﻋن القرار الذي ﺒّلغ به ،جاز له بعد ذلك أن ﻴباشر مراجعة لدى لجنة االﻋتراضات بموجب
المادة  84من ﻫذا القانون .وينتهي اختصاص الجهة الشارية في قبول النظر في الطلب إذا ُﺒوشرت
ﻫذه المراجعة.

 .4يمكن للجهة الشارية ،ﻋند اﺘخاذﻫا ق ار ار بشأن طلب قبلت النظر فيه ،أن ﺘلغي أي قرار أو ﺘدﺒير
ﺘعدله أو
اﺘخذﺘه في سياق إجراءات الشراء موضوع الطلب ،أو أن
ﺘصحح ﻫذا القرار أو التدﺒير أو ّ
ّ
ﺘدﻋمه.

 .5ﺘُصدر الجهة الشارية قرارﻫا وفقا للﻔقرة  4من ﻫذه المادة في غضون  //5//خمسة ايام ﻋمل بعد ﺘلقي
مقدم الطلب.
الطلب .وﺘقوم بعد ذلك الجهة الشارية فو ار ﺒتبليغ القرار إلى ّ

مقدم الطلب بقرارﻫا وفقا لمتطلبات الﻔقرﺘين  5و 7من ﻫذه المادةَ ،ﺤ ّق بعد
 .6إذا لم ﺘُبّلغ الجهة الشارية ّ
لمقدم الطلب أن ﻴباشر مراجعة لدى لجنة االﻋتراضات بموجب المادة  84من ﻫذا القانون.
ذلك ّ
وينتهي اختصاص الجهة الشارية في قبول النظر في الطلب إذا ُﺒوشرت ﻫذه المراجعة.
 .7ﺘكون جميع الق اررات الصادرة ﻋن الجهة الشارية بموجب ﻫذه المادة ق اررات مكتوبة ﺘَت َبّين فيها التداﺒير
المتخذة واألسباب الداعية إلى اﺘخاذﻫا ،ﺘُنشر ﻋلى موقعها االلكتروني وﻋلى المنصة االلكترونية
المركزية لدى ادارة الشراء العام ،كماﺘُدرج ﺘلك الق اررات في سجل إجراءات الشراء ،باالضافة الى
الطلب الذي ﺘلقته الجهة الشارية بموجب ﻫذه المادة.

تقديم مراجعة لدى لجنة االعتراضات
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مشكلة بموجب المادة  77من ﻫذا
 .1يجوز ﺘقديم مراجعة إلى لجنة اﻋتراضات شبه قضائية،
ّ
القانون ،بشأن مراجعة قرار أو ﺘدﺒير اﺘخذﺘه الجهة الشارية في سياق إجراءات الشراء" ،أو بشأن
النظر ،أو بشأن ﻋدم إصدار الجهة
أي قرار صادر ﻋن الجهة الشارية في موضوع طلب إﻋادة ّ
الشارية ق ار ار بمقتضى المادة  83من ﻫذا القانون في غضون المهل الزمنية المنصوص ﻋليها في
ﺘلك المادة.

قدم المراجعات كتابة إلى لجنة االﻋتراضات في غضون الﻔترات الزمنية التالية:
 .2ﺘُ ّ
قدم المراجعات المتعلقة بشروط الدﻋوة أو التأﻫيل المسبق أو الق اررات أو التداﺒير التي اﺘخذﺘها
أ -ﺘُ ّ
الجهة الشارية في سياق إجراءات التأﻫيل المسبق في موﻋد يسبق الموﻋد النهائي لتقديم
العروض؛

قدم المراجعات المتعلقة بالق اررات أو التداﺒير األخرى التي اﺘخذﺘها الجهة الشارية في إطار
ب -ﺘُ ّ
إجراءات الشراء ﻋلى النحو التالي:

المطبقة بمقتضى الﻔقرة  ۲من المادة  24من ﻫذا القانون؛
 )1في غضون فترة التجميد
ّ
أو
أي فترة ﺘجميد ،فﻔي غضون  //7//سبعة ايام ﻋمل من ﺘاريخ نشر قرار
 )2إذا لم ّ
ﺘطبق ّ
قبول العرض الﻔائز بحسب الﻔقرة  2من المادة  ،24ﻋلى أال ﻴتجاوز موﻋدا أقصاه
 //7//سبعة ايام ﻋمل بعد ﺒدء ﺘنﻔيذ ﻋقد الشراء أو االﺘﻔاق اإلطاري ،أو قرار إلغاء

الشراء؛

لمقدم المراجعة أن
مما ﺘنص ﻋليه الﻔقرة الﻔرعية ( ب ) " "1من ﻫذه الﻔقرة ،يحق ّ
ج -ﻋلى الرغم ّ
قدمة بعد انقضاء فترة التجميد ،ولكن
يطلب إلى لجنة االﻋتراضات أن ﺘقبل النظر في مراجعة ُم ّ
في موﻋد ال ﻴتجاوز  //5//خمسة ايام ﻋمل بعد ﺒدء ﺘنﻔيذ ﻋقد الشراء أو االﺘﻔاق اإلطاري ،أو
قرار إلغاء الشراء ،ﺒناء ﻋلى أن المراجعة ﺘثير اﻋتبارات ﻫامة بشأن المصلحة العامة .ويحق

للجنة االﻋتراضات أن ﺘقبل النظر في المراجعة إن اقتنعت بأن االﻋتبارات الهامة بشأن
مقدم المراجعة المعني فو ار بقرار لجنة االﻋتراضات واألسباب
ويبّلغ ّ
ﺘبرر ذلكُ .
المصلحة العامة ّ
التي دﻋتها إلى اﺘخاذه؛

ﺘقدم المراجعات بشأن ﻋدم إصدار الجهة الشارية ق ار ار بمقتضى المادة  83من ﻫذا القانون في
دّ -
غضون المهل الزمنية المحددة في ﺘلك المادة ،في غضون خمسة  //5//ايام ﻋمل بعد الموﻋد

مقدم المراجعة بقرار الجهة الشارية وفقا لمقتضيات الﻔق ارت  ۲و5
الذي كان ﻴنبغي فيه إﺒالغ ّ
و 7من المادة  83من ﻫذا القانون.
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 .3يحق للجنة االﻋتراضات بعد ﺘلقيها مراجعة أن ﺘقوم بما ﻴلي ،رﻫنا بمراﻋاة المقتضيات الواردة في
الﻔقرة  4من ﻫذه المادة:

أ -ﺘأمر ﺒتعليق إجراءات الشراء في أي وقت قبل ﺒدء ﺘنﻔيذ ﻋقد الشراء؛ و

ﺤيز التنﻔيذ؛
ب -ﺘأمر ﺒتعليق ﺘنﻔيذ ﻋقد الشراء أو صالﺤية اﺘﻔاق إطاري دخل ّ
مقدم المراجعة وما دامت اللجنة ﺘرى
أن ﻫذا التعليق ضروري لحماية مصالح ّ
إذا رأت لجنة االﻋتراضات ّ
أن اﻋتبارات المصلحة العامة العاجلة ﺘقتضي السير في إجراءات الشراء أو ﻋقد
ﺘقرر ّ
ذلك ضروريا ،ما لم ّ

طبق
الشراء أو االﺘﻔاق اإلطاري ﺤسب الحالة .كما يجوز للجنة االﻋتراضات أن ﺘأمر ﺒتمدﻴد أي ﺘعليق ُم ّ
أو ﺒرفعه ،مع مراﻋاة االﻋتبارات المذكورة سابقا.
 .4ﺘقوم لجنة االﻋتراضات بما ﻴلي:

أ -ﺘأمر ﺒتعليق إجراءات الشراء لمدة ﻋشرين  //20//ﻴوم ﻋمل في ﺤال ﺘلقي مراجعة قبل
الموﻋد النهائي لتقديم العروض؛

ب -ﺘأمر ﺒتعليق إجراءات الشراء أو ﺘنﻔيذ ﻋقد الشراء أو صالﺤية اﺘﻔاق إطاري ،ﺤسب الحالة،
ﺘطبق أي فترة
في ﺤال ﺘلقي مراجعة بعد انقضاء الموﻋد النهائي لتقديم العروض وإذا لم ّ
ﺘجميد؛
أن اﻋتبارات المصلحة العامة العاجلة ﺘقتضي السير في إج ارءات
ﺘقرر لجنة االﻋتراضات ّ
وذلك ما لم ّ
الشراء أو ﻋقد الشراء أو االﺘﻔاق اإلطاري ،ﺤسبما يكون منطبقا.
 .5بعد أن ﺘتلقى لجنة االﻋتراضات المراجعة ،ﺘقوم ﻋلى الﻔور بما ﻴلي:

ﺘقرر ﻋدم ﺘعليق إجراءات الشراء أو ﺘنﻔيذ ﻋقد الشراء أو صالﺤية االﺘﻔاق اإلطاري،
أ -ﺘُعّلق أو ّ
ﺤسب الحالة وفقا للﻔقرﺘين  3و 4من ﻫذه المادة؛

ب -ﺘبلغ الجهة الشارية وجميع المشاركين المحددة ﻫويتهم في إجراءات الشراء التي ﺘتعلق ﺒها
المراجعة ،ﺒهذا الطلب ومضمونه؛

المحددة ﻫويتهم في إجراءات الشراء التي ﺘتعلق ﺒها المراجعة ،بقرارﻫا
ج -ﺘبلغ جميع المشاركين
ّ
قررت لجنة االﻋتراضات ﺘعليق إجراءات الشراء أو ﺘنﻔيذ ﻋقد الشراء أو
بشأن التعليق .وإذا ّ
قررت ﻋدم
صالﺤية االﺘﻔاق اإلطاري ،ﺤسب الحالة ،فإنها ّ
أما إذا ّ
ﺘحدد كذلك مدة التعليقّ .
ﺘبين لمقدم المراجعة وللجهة الشارية األسباب التي دﻋتها إلى اﺘخاذ
ﺘعليق اإلجراءات ،فإنها ّ

قرارﻫا؛

د -ﺘنشر إشعا ار يالمراجعة ﻋلى المنصة االلكترونية المركزية لدى ادارة الشراء العام.
مطبق في ﻫذا
 .6يجوز لـلجنة االﻋتراضات أن ﺘرفض المراجعة ،وﻋليها أن ﺘرفع أي ﺘعليق
ّ
قررت ان المراجعة ال ﺘستند الى أسس قانونية .وﺘُسارع لجنة االﻋتراضات
الخصوص ،إن ﻫي ّ
مشروع قانون الشراء العام

60

–vdfشباط 2020

إلى إﺒالغ مقدم المراجعة والجهة الشارية وجميع المشاركين اآلخرين في إجراءات الشراء بالرفض

وباألسباب الداعية إليه ،وبرفع أي ﺘعليق نافذ المﻔعول في ﻫذا الصدد .ويشكل ﻫذا الرفض ق ار ار

بشأن المراجعة.

ﺘوجه اإلشعارات إلى مقدم المراجعة والجهة الشارية والمشاركين اآلخرين في إجراءات الشراء
ّ .7
بموجب الﻔقرﺘين  5و 6من ﻫذه المادة ،في موﻋد أقصاه ثالثة  //۳//أيام ﻋمل ﺘلي ﺘلّقي
المراجعة.
موجها بموجب الﻔقرة الﻔرعية ( 5ب) من ﻫذه المادة ﺒتمكين
 .8ﺘقوم الجهة الشارية ،فور ﺘلقيها إشعا ار ّ
لجنة االﻋتراضات من االطالع الﻔعلي ﻋلى كل ما في ﺤوزﺘها من وثائق ﺘتعلق بإجراءات الشراء.
 .9يجوز للجنة االﻋتراضات ،ﻋند اﺘخاذ قرارﻫا بشأن مراجعة قبلت النظر فيها ،أن ﺘعلن القواﻋد

القانونية أو المبادئ التي ﺘحكم موضوع المراجعة ،وﻋليها أن ﺘتناول أي ﺘعليق نافذ المﻔعول ،وأن
ﺘتخذ واﺤدا أو أكثر من التداﺒير التالية ،ﺤسبما يكون مناسبا:

ظر ﻋلى الجهة الشارية أن ﺘأﺘي بأي ﺘصرف أو ﺘتخذ أي قرار أو ﺘتبع أي إجراء ال يمتثل
أ -ﺘح ّ
ألﺤكام ﻫذا القانون ،أو

ﺘصرفت ﻋلى نحو ال يمتثل ألﺤكام ﻫذا القانون أو اﺘبعت إجراءات
بُ -ﺘلزم الجهة الشارية التي ّ
ال ﺘمتثل لها ،بأن ﺘكون ﺘصرفاﺘها أو ق ارراﺘها أو إجراءاﺘها ممتثلة ألﺤكام ﻫذا القانون ،أو
ﺘصرف الجهة الشارية أو قرارﻫا الذي ال يمتثل ألﺤكام ﻫذا القانون ما ﻋدا
جُ -ﺘلغي كليا أو جزئيا ّ
ﺘصرف أو قرار يقتضي ﺒدء ﺘنﻔيذ ﻋقد الشراء أو االﺘﻔاق اإلطاري؛ أو
أي ّ

دُ -ﺘلزم الجهة الشارية ﺒتنقيح أي قرار صادر ﻋن الجهة الشارية ال يمتثل الﺤكام ﻫذا القانون ما
ﺘصرف أو قرار يقتضي ﺒدء ﺘنﻔيذ ﻋقد الشراء أو االﺘﻔاق اإلطاري ،او
ﻋدا أي ّ

ه -ﺘصادق ﻋلى أي قرار صادر ﻋن الجهة الشارية؛ أو

و -ﺘلغي إرساء ﻋقد الشراء أو االﺘﻔاق اإلطاري الذي ﺒدأ ﺘنﻔيذه ﻋلى نحو ال يمتثل ألﺤكام ﻫذا

القانون وﺘأمر ،إذا ما نشر إشعار بإرساء ﻫذا العقد أو االﺘﻔاق ،ﺒنشر اشعار بإلغاء إرسائه،

أو

ز -ﺘأمر بإنهاء إجراءات الشراء؛ أو
ح -ﺘرفض المراجعة؛ أو

قدم المراجعة من ﺘكاليف معقولة نتيجة لتصرف أو ق ارر
ﺘكبده من ّ
ط -ﺘقضي ﺒدفع ﺘعويض ﻋما ّ
صدر ﻋن الجهة الشارية ،أو إلجراء اﺘبعته في سياق إجراءات الشراء ،ال يمتثل ألﺤكام ﻫذا
وﻋما لحق به من خسائر أو أضرار ،ﻋلى أن يقتصر ذلك التعويض ﻋلى ﺘكاليف
القانون ّ
إﻋداد العرض أو التكاليف المتعلقة بالمراجعة ،أو كليهما؛ أو
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ي -ﺘتخذ ﺘداﺒير ﺒدﻴلة بحسب ما ﺘقتضيه الظروف.

.10

يصدر قرار لجنة االﻋتراضات بمقتضى الﻔقرة  9من ﻫذه المادة في غضون //20//

ﻋشرين ﻴوم ﻋمل ﻋقب ﺘلقي المراجعة .وﺘقوم اللجنة فو ار بعد ذلك ﺒتبليغ القرار إلى الجهة الشارية
ومقدم المراجعة ،وإلى جميع المشاركين اآلخرين في إجراءات المراجعة وجميع المشاركين اآلخرين

في إجراءات الشراء.

.11

ﺘكون جميع الق اررات الصادرة ﻋن لجنة االﻋتراضات بمقتضى ﻫذه المادة ق اررات مكتوبة

فور في
القررات ا
ﺘبين التداﺒير المتخذة واألسباب الداعية إلى اﺘخاذﻫا ،وﺘُنشر وﺘُدرج ﺘلك ا
ومعّللة ّ
سجل إجراءات الشراء ،باالضافة الى المراجعة التي ﺘلقتها لجنة االﻋتراضات بمقتضى ﻫذه

المادة.

حقوق المشاركين في االعتراض
 .1يحق ألي مشارك في إجراءات الشراء التي ﻴتعلق ﺒها طلب اﻋادة النظر او المراجعة ،وكذلك ألي

سلطة ﺤكومية ﺘأثرت مصالحها أو يمكن أن ﺘتأثر مصالحها من جراء ﻫذا الطلب او المراجعة ،أن

ويمنع أي مشارك ﻴبّلغ
يشارك في إجراءات االﻋتراض بمقتضى المادﺘين  83و 84من ﻫذا القانونُ .
بحسب االصول باإلجراءات ،لكنه ﻴتخّلف ﻋن المشاركة فيها ،من االﻋتراض الﺤقا بمقتضى المادﺘين

 83و 84من ﻫذا القانون بشأن الق اررات أو التداﺒير التي ﻫي موضوع الطلب او المراجعة.

 .2يحق للجهة الشارية أن ﺘشارك في إجراءات االﻋتراض بمقتضى المادة  84من ﻫذا القانون.

 .3يحق للمشاركين في إجراءات االﻋتراض بمقتضى المادﺘين  83و 84من ﻫذا القانون ،أن يحضروا
جميع جلسات االستماع ،ويكون لهم فيها من يمّثلهم ويرافقهم في أثناء إجراءات االﻋتراض وان ُيستمع
إليهم وأن يقدموا أدلة إثباﺘية ﺘشمل شهودا وان يطلبوا ﻋقد أي جلسة استماع ﻋلنا ،وأن يطلبوا الوصول

إلى سجل إجراءات االﻋتراض ،وفقا ألﺤكام المادة  86من ﻫذا القانون.

السرية في اجراءات االعتراض
ال ﺘُﻔشى أي معلومات في سياق إجراءات االﻋتراض ،وال ﺘُعقد أي جلسة استماع ﻋلنية بمقتضى المادﺘين
 83و 84من ﻫذا القانون ،إذا كان القيام ﺒذلك يضعف ﺤماية المصالح األمنية الرئيسية للدولة أو يخالف

للموردﻴن أو المقاولين أو يعيق التنافس
القانون أو يعيق ﺘنﻔيذه أو يمس بالمصالح التجارية المشروﻋة
ّ
المنصف.

مشروع قانون الشراء العام

62

–vdfشباط 2020

الفصل الثامن :العقوبات والنزاهة
الشفافية
 .1ﺘنتهج سلطات التعاقد سياسة نشر الزامية ﺘعلن بموجبها ﻋن خططها وﺘﻔاصيل ﺘطبيقها بما في ذلك
سير ﻋملية الشراء وإجراءات ﺘلزيمها وﻋقدﻫا ونتيجة استالمها وﺘنﻔيذﻫا وقيمتها النهائية ،وذلك وفق

أﺤكام ﻫذا القانون والمراسيم التطبيقية.

 .2ﺘستعين سلطات التعاقد بجميع وسائل النشر المتاﺤة لها لإلﻋالن ﻋن المعلومات المذكورة  ،التقليدية
كالجريدة الرسمية والصحف المحلية ،او الحدﻴثة ،بما في ذلك المواقع االلكترونية الخاصة بالجهة

الشارية وبادارة الشراء العام ،وﻋلى المنصة االلكترونية المركزية.

 .3ال يحد من النشر إال ما كان سريا بطبيعته لتعّلقه بسر مهني وفقا للقوانين المرعية االجراء أو ﺒراءة
اختراع ،أو إذا كان موضوع الشراء أمنيا أو ﻴتعلق بالسالمة العامة (كتلزيم أسلحة ﻋلى سبيل المثال ال

الحصر).

 .4يسمح الصحاب العالقة من المجتمع المدني والمواطنين الوصول امجاني الى المعلومات الخاصة
بالمشتريات العامة من خالل المنصة االلكترونية المركزية في ادارة الشراء العام.

 .5ﺘجمع البيانات الخاصة بالشراء العام ،ﻋلى كافة المستويات ،في قاﻋدة ﺒيانات مركزية لدى ادارة

الشراء العام ،بما في ذلك أنواع وطرق التعاقد والقطاﻋات االقتصادية المشاركة وبيانات ﺘنﻔيذ المشاريع

الممولة من جهات مانحة ،الخ ،ويتم ﺘسهيل الوصول إلى ﻫذه المعلومات للمعنيين والمواطنين من
ّ
قمية.
خالل الوسائط الر ّ

النزاهة
.1

.2

ُﺘلزم سلطة التعاقد الموظﻔين لدﻴها المولجين بعمليات الشراء ﻋدم افشاء اي معلومات او معطيات
ﺘتعلق باألسرار الﻔنية أو التجارية والجوانب السرية للعروض ،او ﺘقديم معلومات بشكل انتﻔاﻋي ،والتي
جراء القيام بالمهام الموكلة إليهم.
يكونوا قد ﺤصلوا ﻋليها ّ
ﺘشترط سلطة التعاقد ﻋلى المتعاقدﻴن معها االلتزام بأﻋلى معاﻴير األخالق المهنية والمواطنية الصالحة

خالل فترة الشراء وﺘنﻔيذ العقد ،ﺘحت طائلة ﺘطبيق ق اررات استبعاد بحقهم بحسب المادة  8من ﻫذا

القانون .ولتحقيق ﻫذه السياسة ،فإن سلطة التعاقد والمتعاملين معها ﻴبتعدون ﻋن الممارسات الﻔاسدة

معرفة في المادة
واالﺤتيالية والتواطؤية واالﻴذاء والتهدﻴد باالضافة الى ﺘضارب المصالح كما ﻫي ّ
االولى من ﻫذا القانون.
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.3

ﺘستبعد سلطة التعاقد كل موظف لدﻴها مسؤول ﻋن ﺘقييم او إﺒرام ﻋقد شراء أو مراقبة ﺘنﻔيذه خالف

.4

ُﺘلزم سلطة التعاقد الموظﻔين لدﻴها بمتابعة ﺒرامج ﺘدريب ﻋلى النزاﻫة ،لرفع مستوى الوﻋي ﺤول

أﺤكام ﻫذا القانون من المشاركة في إجراءات الشراء .ﺘُراﻋى في ذلك أﺤكام العقوبات الجزائية
والتأدﻴبية المنصوص ﻋليها بالقوانين النافذة ذات الصلة.
مخاطر ﻋدم النزاﻫة ،مثل الﻔساد واالﺤتيال والتواطؤ والتمييز ،والعقوبات المرﺘبطة ﺒها ،وﺘطوير

المعرفة ﺤول السبل لمواجهة ﻫذه المخاطر وﺘعزيز ثقافة النزاﻫة.
.5

ﺘشترط سلطة التعاقد ﻋلى المتعاقدﻴن معها االلتزام بأﻋلى معاﻴير األخالق المهنية والمواطنية الصالحة

خالل فترة الشراء وﺘنﻔيذ العقد ،ﺘحت طائلة ﺘطبيق ق اررات استبعاد بحقهم بحسب المادة  8من ﻫذا

القانون .ولتحقيق ﻫذه السياسة ،فإن سلطة التعاقد والمتعاملين معها ﻴبتعدون ﻋن الممارسات التالية:

أ" -ممارسة فاسدة" وﺘعني ﻋرض أو استالم أو استدراج أي شيء ذي قيمة ،سواء بشكل مباشر
أو غير مباشر للتأثير في ﻋمل مسؤول ﻋام في ﻋملية الشراء أو في ﺘنﻔيذ العقد؛

ب" -ممارسة اﺤتيالية" وﺘعني ﺘشويه الحقائق أو إغﻔالها للتأثير في ﻋملية الشراء أو ﺘنﻔيذ العقد؛

ج" -ممارسات ﺘواطؤية" وﺘعني أية خطة أو ﺘرﺘيب ﺒين اثنين أو أكثر من العارضين ﺒهدف ﺘقديم
أسعار ﻋلى مستويات زائﻔة وغير ﺘنافسية؛

د" -ممارسات قهرية" ﺘعني إﻴذاء أشخاص أو ممتلكاﺘهم ،أو التهدﻴد بإﻴذائهم ،سواء بشكل مباشر
.6

أو غير مباشر ،للتأثير في مشاركتهم في ﻋملية ﺘوريد ﺘنﻔيذ ﻋقد أو التأثير فيه.

ال يحق للمتعاقد أو شركائه أو العاملين لديه ،ﺘقاضي أية ﺘعويضات أخرى أو ﻋموالت أو ﺤسومات
المبينة في العقد المبرم مع سلطة التعاقد.
أو دفعات متعلقة بالمشروع ،غير المبالغ المستحقة و ّ

الرقابة والعقوبات
ﺘمارس الهيئات الرقاﺒية دورﻫا في الرقابة ﻋلى ﻋمليات الشراء العام وفق القوانين الناظمة لها ،وﺘخضع

الجرائم المرﺘكبة في ﻫذا اإلطار لألﺤكام العامة المنصوص ﻋليها في قانون العقوبات.

ﻋلى كل جهة شارية ﺘطبيق رقابة داخلية ﺘضبط الشراء العام وفق أصول ﺘحدد في مرسوم ﺘطبيقي يصدر

ﺒناء ﻋلى إقتراح رئيس مجلس الوزراء.
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الفصل التاسع :أحكام انتقالية ختامية
الملفات الجارية
ﺤيز التنﻔيذ وفقا للقوانين
ﺘتم معالجة ملﻔات الشراء الجارية والتي ﺘم االﻋالن ﻋنها قبل دخول ﻫذا القانون ّ
المعمول ﺒها ﺒتاريخ االﻋالن ﻋن الشراء.

الغاء المواد المتعارضة
ﺘلغى مواد قانون المحاسبة العامة الموضوع موضع التنﻔيذ بموجب المرسوم  14969ﺘاريخ

 1963/12/30وﺘعدﻴالﺘه المتعارضة مع ﻫذا القانون ،كما ﻴلغى كل نص مخالف الﺤكام ﻫذا القانون أو

ال ﻴتﻔق مع مضمونه.

دقائق التطبيق
ﺘحدد دقائق ﺘطبيق ﻫذا القانون ،ﻋند اإلقتضاء ،بمراسيم ﺘطبيقية ﺘصدر ﻋن مجلس الوزراء ﺒناء ﻋلى

اقتراح رئيس مجلس الوزراء ،وإلى ﺤين صدور ﻫذه المراسيم ﺘبقى األنظمة والق اررات التطبيقية الراﻫنة
والصادرة ﺘطبيقا لقانون المحاسبة العمومية صالحة ومعموال ﺒها بقدر ﻋدم ﺘعارضها مع ﻫذا القانون.

بدء العمل بالقانون
يعمل ﺒهذا القانون بعد ستة أشهر من ﺘاريخ صدوره.
************
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