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 الجريدة الرسمية

 نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنيـــة الهاشميـــة 

 ــــــورـ( مـــــــن الدستــــ120( و)  114بمقتضـــى المــــادتين ) 

 14/2/2022وبنـاء على ما قــرره مجلـــس الــــــوزراء بتاريــخ 

 -نأمر بو ع النظام اآلتي :
 

 

 

 2022لسنة  (15رقم ) نظام

 نظام معدل لنظام الم ترياب الحكومية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

( 2022يسمى هذا النظام ) نظمام معمدل لنظمام الم مترياب الحكوميمة لسمنة  -1المادة 

الم ممار اليممم فيممما يلممي بالنظممام  2022( لسممنة 8رقممم ) مممع النظممامأ ويقممر

 ه في الجريدة الرسمية.األصلي نظاما وايدا ويعم  بم من تاريخ ن ر

 

  -:( من النظام األصلي  على النحو التالي2تعدل المادة ) -2المادة 
 

( الموزير المخمت )تعريف المعنى المخص  لالى فقرة )ح( بإ افة الأوال: 
 -الوارد فيها:

رئمميس هيئممة األركممال الم ممتركة للقممواب المسمملحة / قائممد الجممي   -ح
 راب العامة.ومدير االمن العام ومدير المخاب

 

 ( المموارد فيهمما الجهممة الم ممترية)تعريممف لغمماء المعنممى المخصمم  لبإثانيمما: 
  -واالستعا ة عنم بما يلي :

 

 -الجهة الم ترية: 
 

الممدائرة او الجهممة الحكوميممة او الويممدة الحكوميممة التممي تقمموم بال ممراء  - أ
 وف  ايكام هذا النظام.

جممي  العربممي ال/مديريممة الم ممترياب الدفاعيممة فممي القممواب المسمملحة - ب

وإدارة الم ممممترياب فممممي األمممممن العممممام واإلدارة المخولممممة فممممي دائممممرة 

المخممابراب العامممة فيممما يتعلمم  ب ممراء اللمموازم والخممدماب االست ممارية 

ومديريمممممة مؤسسمممممة اإلسمممممكال واألشمممممغال العسمممممكرية فمممممي القمممممواب 

الجي  العربي وإدارة األبنيمة فمي األممن العمام وإدارة األبنيمة /المسلحة

في المخابراب العامة فيما يتعل  ب مراء األشمغال والخمدماب والصيانة 

 الفنية أو أي مديرية تح  مح  أي منها يسب مقتضى الحال.
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ثالثمما: بإلغمماء المعنممى المخصمم  لتعريممف )الجهممة المسممتفيدة( المموارد فيهمما 

  -واالستعا ة عنم بما يلي:
 

الجهممة الحكوميممة أو الويممدة الحكوميممة التممي تطلممب ال ممراء وفمم   - أ

 ايكام هذا النظام.
الويممدة العسممكرية فممي القممواب المسمملحة واألجهممزة األمنيممة  التممي  - ب

تطلممب شممراء اللمموازم والخممدماب االست ممارية واالشممغال والخممدماب 

 الفنية أو تأجيرها أو استئجارها أو بيعها.  
 

ممممممدير الم مممممترياب الدفاعيمممممة فمممممي القمممممواب أو )رابعممممما:  بإ مممممافة عبمممممارة 

مممدير إدارة الم ممترياب فممي األمممن العممام الجممي  العربممي و/المسمملحة

والمممدير المخممول فممي المخممابراب العامممة فيممما يتعلمم  ب ممراء اللمموازم 

والخدماب االست ارية، ومدير مؤسسة اإلسكال واألشمغال العسمكرية 

الجمي  العربمي و ممدير إدارة األبنيمة فمي األممن /في القواب المسلحة

ب العامممة فيممما يتعلمم  العممام ومممدير األبنيممة والصمميانة فممي المخممابرا

المممى  خمممر المعنمممى المخصممم   ب مممراء األشمممغال والخمممدماب الفنيمممة(

 لتعريف )األمين العام ( الوارد فيها. 
 

 

 اليهممممما الفقمممممرة )د( ( ممممممن النظمممممام األصممممملي بإ مممممافة 3تعمممممدل الممممممادة ) -3الممممممادة 

 -:بالن  التالي
 

طبيقمم ( ممن همذا النظمام عنمد ت111( المى )94تراعى أيكام المواد ممن ) -د

 على القواب المسلحة واألجهزة األمنية.
    

 

إليمم بالنصمو  ( 111المى ) (94)ممن يعدل النظام األصلي بإ افة المواد  -4المادة 

  -التالية:
 

 

 

 - 49المادة

  -من هذا النظام : (111-95 ) لغاياب تطبي  المواد من

   ئمميس هيئممة األركممال الم ممتركة/ قائممد الجممي( رالممرئيس كلمممة )تعنممي  - أ

 .يسب مقتضى الحال مدير المخابراب العامة وامن العام مدير األ وا
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تعني عبمارة )الممدير المخمت ( ممدير الم مترياب الدفاعيمة فمي القمواب  - ب

 مممدير إدارة الم ممترياب فممي األمممن العممام  واالجممي  العربممي /المسمملحة

المممدير المخممول فممي المخممابراب العامممة فيممما يتعلمم  ب ممراء اللمموازم  وا

اب االست ارية، ومدير مؤسسة اإلسكال واألشغال العسكرية في والخدم

 و ممدير إدارة األبنيمة فمي األممن العمام االجمي  العربمي /القواب المسلحة

مممدير األبنيممة والصمميانة فممي المخممابراب العامممة فيممما يتعلمم  ب ممراء  وا

 .يسب مقتضى الحال األشغال والخدماب الفنية
 

   -59المادة

 ( 5000شمممممراء أي لممممموازم تزيمممممد قيمتهممممما علمممممى )ال تباشمممممر عمليمممممة   -أ

خمسممة  الد دينممار إال بموجممب طلممب يقممدم إلممى الجهممة الم ممترية مرفقمما 

 بمستند التزام مالي موقعــاً ومصدقاً عليم. 

على الرغم مما ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة يجوز بموافقة المرئيس   -ب

   ال راء بدول مستند مالي.
 

   -69المادة

 -شراء اللوازم والخدماب االست ارية وف  الصاليياب التالية:للرئيس 
شممممراء اللمممموازم او الخممممدماب االست ممممارية التممممي ال تزيممممد قيمتهمممما علممممى  -أ

( ع رة  الد دينار في كم  عمليمة شمراء بالطريقمة التمي يراهما 10000)

 مناسبة.
شممممراء اللمممموازم والخممممدماب االست ممممارية التممممي ال تزيــممممـد قيمتهمممما علممممى  -ب     

( مئة الف دينار في ك  عملية شراء بواسطة لجنمة م مترياب 100000)

ال يق  عدد أعضائها عن ثالثة  باط يعينهم الرئيس علمى ال ال تقم  رتبمة 

 رئيس اللجنة عن رائد وتخضع قراراب اللجنة لتصدي  الرئيس.
شممراء اللمموازم والخممدماب االست ممارية مهممما بلغممت قيمتهمما بواسممطة لجنممة  -ج         

 ترياب ال يق  عدد اعضائها عن ثالثة  باط يعينهم الرئيس علمى ال ال م

تقممم  رتبمممة رئممميس اللجنمممة عمممن مقمممدم وتخضمممع قمممراراب اللجنمممة لتصمممدي  

 الرئيس.
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شراء اللوازم والخدماب االست ارية من أي جمي  او جهماز أمنمي عربمي  -د           

غمت قيمتهما ممن او أجنبي أو بواسطتها باألسعار التي يتفم  عليهما مهمما بل

خالل لجنة ال يق  عدد أعضائها عن ثالثة  مباط يعيمنهم المرئيس علمى ال 

      ال تق  رتبة رئيس اللجنة عن مقدم.  

 

  -97المادة 

 -للمدير المخت  :
( 5000شراء اللموازم والخمدماب االست مارية التمي ال تزيمد قيمتهما علمى ) - أ

 ة.خمسة  الد دينار بالطريقة التي يراها مناسب
( 50000شراء اللوازم والخدماب االست ارية التي ال تزيد قيمتهما علمى ) - ب         

خمسين ألف دينار بواسطة لجنة م ترياب مؤلفة من ثالثة  باط على ال 

 ال تق  رتبة رئيس اللجنة عن رائد.
 شراء لوازم محددة األسعار من السلطاب الرسمية مهما بلغت قيمتها.  -ج        

 

 

  -98ادة الم

                  ت مممك  فمممي القمممواب المسممملحة واألجهمممزة األمنيمممة بقمممرار ممممن المممرئيس  - أ

مركزية( ل راء اللوازم والخدماب االست مارية مهمما بلغمت  شراء)لجنة 

 -قيمتها برئاسة  ابل ال تق  رتبتم عن عقيد وعضوية ك  من:

 
  ابطين اثنين ال تق  رتبة أي منهما عن رائد. -1
ن دائرة مراقبة ال ركاب يسميم وزيمر الصمناعة والتجمارة عضو م -2

 والتموين.
 عضو من دائرة الم ترياب الحكومية يسميم وزير المالية. -3

 

المركزيمممة قانونيممما بحضمممور أربعمممة ممممن  ال مممراءيكمممول اجتمممماع لجنمممة   - ب

أعضائها على ال يكول رئيس اللجنة من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية 

سمماوب األصممواب يممرجح الجانممب الممذي صمموب معممم عممدد اعضممائها واذا ت

 رئيس االجتماع.
 

 المركزية .  راءيصادق الرئيس على قراراب لجنة ال - ج
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المركزية سنتين قابلة للتجديمد  ال راءتكول مدة رئاسة وعضوية لجنة   -د

لسممنة وايممدة بقممرار مممن المرجممع المخممت  بممالتعيين، وال يجمموز إعفمماء 

ضمائها قبم  انتهماء ممدتها اال ألسمباب مبمررة رئيس اللجنة او أي من أع

 وبقرار من المرجع المخت .
 

ايممد  ممباط الجهممة الم ممترية أمينمما لسممر لجنممة ي رئمميس اللجنممة يسممم -هممـ

ال ممراء المركزيممة لمممدة سممنتين قابلممة للتجديممد، يتممولى تممدوين محا ممر 

 جلساتها ويفظ سجالتها وقيودها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
 

ة ت كي  لجال فنية لمسماعدة اللجنمة فمي األعممال والمهمام لرئيس اللجن -و  

 .المكلفة بها بموجب أيكام النظام
 

  -99المادة 
 

للرئيس التأمين على اللوازم المستوردة مباشرة من خارج المملكة أو التي 

 ترس  الى خارجها وذلك قب  شحنها.
 

   -100المادة 
 

سلحة واألجهمزة األمنيمة عنمد يجوز بيع اللوازم الى  باط وأفراد القواب الم

 فقمممدال أو تلمممف مممما بعهمممدتهم منهممما وتبممماع اللممموازم بسمممعر الكلفمممة مضمممافاً 

 %(.5إليم )

 
 

   -101المادة 

يممتم شممراء األشممغال والخممدماب الفنيممة التممي تحتمماج إليهمما القممواب المسمملحة 

واألجهزة األمنية من خمالل لجمال ال مراء التاليمة وفقما لصماليياب كم  منهما 

 -هذا النظام: ويسب أيكام
 

 لجنة شراء مركزية. - أ
 لجنة شراء فرعية.- ب
 لجنة شراء خاصة. -ج
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   -102المادة 
 

ت ممك  فممي القممواب المسمملحة واألجهممزة األمنيممة بقممرار مممن الممرئيس لجنممة  -أ

تسمى )لجنة ال مراء المركزيمة( ل مراء االشمغال والخمدماب الفنيمة مهمما 

رتبتمم عمن مقمدم ممن الجهمة بلغمت قيمتهما برئاسمة  مابل مهنمدب ال تقم  

  -:الم ترية وعضوية ك  من
  ابطين مهندسين اثنين من الجهة الم مترية ال تقم  رتبمة أي منهمما  -1

 عن رائد.
 مهندب من وزارة األشغال العامة واإلسكال يسميم وزيرها. -2
الجمي  /مندوب عن سالح الجو الملكي فيما يتعلم  باللجنمة المركزيمة  -3

سممميم الممرئيس فيممما يتعلمم  بمماألمن العممام ودائممرة العربممي، و ممابل ي

 المخابراب العامة. 
تجتمممع اللجنممة بممدعوة مممن رئيسممها ويكممول اجتماعهمما قانونيمماً بحضممور  -ب

أربعة ممن أعضمائها علمى أل يكمول رئيسمها ممن بيمنهم وتتخمذ قراراتهما 

 بأكثرية أصواب أعضائها.
نا لسر لجنة ال راء ايد  باط الجهة الم ترية أمي ي رئيس اللجنةيسم  -ج 

المركزيممة لمممدة سممنتين قابلممة للتجديممد، يتممولى تممدوين محا ممر جلسمماتها 

 ويفظ سجالتها وقيودها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
تكول مدة رئاسة وعضوية لجنة ال راء المركزية سنتين قابلة للتجديمد   -د

لسممنة وايممدة بقممرار مممن المرجممع المخممت  بممالتعيين، وال يجمموز إعفمماء 

اللجنة او أي من أعضمائها قبم  انتهماء ممدتها اال ألسمباب مبمررة رئيس 

 وبقرار من المرجع المخت .
 يصادق الرئيس على قراراب هذه اللجنة. -هـ 
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   -103المادة 
 

للممرئيس او مممن يفو ممم عنممد الحاجممة ت ممكي  لجممال شممراء فرعيممة فممي   -أ

يكمول أيمد  القواب المسلحة واألجهزة األمنية ممن ثالثمة  مباط علمى أل

أعضمممائها ممممن الجهمممة الم مممترية علمممى االقممم ، وذلمممك ل مممراء األشمممغال 

( خمسمين المف دينمار 50000والخدماب الفنية التي ال تتجاوز قيمتها )

 وينتهي دورها بانتهاء االجراءاب المتعلقة بال راء.
تجتمممع اللجنممة الم ممار اليهمما فممي الفقممرة )أ( مممن هممذه المممادة كلممما دعممت   -ب      

لذلك وتكول اجتماعاتها قانونية بحضور جميع اعضمائها وتتخمذ  الحاجة

 قراراتها بأكثرية اصواب أعضائها.
 

 الفرعية. يصادق الرئيس على قراراب اللجنة  -ج           
 

 

   -104المادة 
 

للرئيس بناء علمى تنسميب الممدير المخمت  ت مكي  لجنمة شمراء خاصمة    -أ

او ل ممراء األشممغال والخممدماب ل ممراء اللمموازم والخممدماب االست ممارية 

 ألسممباب امنيممة  الفنيممة مهممما بلغممت قيمتهمما بسممبب الطبيعممة العسممكرية او

اذا اتصفت بالسمرية او المكتموم أو اذا تطلبمت  أو فنية خاصة ألسبابأو 

إجممراءاب خاصممة بطممرح العطمماء علممى ال ال يقمم  عممدد  اشممروط تمويلهمم

برئاسة  مابل اعضائها عن ثالثة  باط من ذوي الخبرة واالختصا  

 ال تق  رتبتم عن مقدم.
 

تنتهي اعمال اللجنة الم ار اليها في الفقرة )أ( من همذه الممادة بانتهماء  -ب

 العملية ال رائية أو إصدار قرار اإليالة النهائية.

يكول اجتماع لجنمة  ال مراء الخاصمة المنصمو  عليهما فمي الفقمرة )أ(   -ج          

ر كام  أعضائها، وتتخذ قراراتها بأكثريمة من هذه المادة قانونياً بحضو

 أصواب أعضائها.

  الخاصة. يصادق الرئيس على قراراب اللجنة  -د            
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   -105المادة 
 

يتم شراء األشغال والخدماب الفنية وفقاً للصاليياب التالية وبالطريقة التمي 

  -يراها مناسبة:
 

 ( ع ممرين الممف دينممار فممي 20000للممرئيس ال ممراء بممما ال يزيممد علممى )  - أ

 ك  عملية شراء.
 

( ع مرة  الد دينمار 10000للمدير المخت  ال راء بما ال يزيد على )  - ب           

 في ك  عملية شراء.
 

 

   -106المادة 
 

( 50000يجموز اسمتدراج العممروض اذا كانمت قيممة األشممغال ال تزيمد علممى )

 خمسين ألف دينار.
 

   -107المادة 
 

أو ألي من الرئيس او المدير المخت  ال راء بأسملوب طلمب  للجنة ال راء

 تقممممديم عممممروض أسممممعار اذا كانممممت طبيعممممة الم ممممترياب بكميمممماب متمممموافرة 

 ( ع رين ألف دينار.20000وال تتجاوز قيمتها )
  

 

   -108المادة 
 

( ممن همذا النظمام يجموز ال مراء 44 افة الى الحاالب الواردة في الممادة )إ

 زيم( بقمرار ممن لجنمة ال مراء اذا كمال شمراء األشمغال من مصدر وايمد )التلم

أو الخدماب من إيدى مؤسساب القواب المسلحة واألجهزة األمنية أو جهة 

 تابعممة لهمما أو مممن ال ممركاب المسمماهمة فيهمما أو تممرتبل معهمما بعقممد شممراكة 

 أو استثمار أو من جهة أو ويدة يكومية او من شركة صايبة امتياز.
 

   -109المادة 

يس قبمول الهمدايا المقدممة للقمواب المسملحة واألجهمزة األمنيمة بتنسميب للرئ

 من المدير المخت  على ال يتم إدخالها في القيود يسب األصول.
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   -110المادة 
 

للرئيس تفويض أي من صاليياتم المنصو  عليها في هذا النظام الى أي 

 لتفممويضلممى أي  ممابل ال تقمم  رتبتممم عممن عقيممد، علممى ال يكممول اإمممدير أو 

 .خطيا و محددا
 

 

 111المادة
 

يكمممام االعتمممراض وال ممكاوى علمممى قمممراراب لجممال ال مممراء بموجمممب أتممنظم 

 .تعليماب تنظيم إجراءاب الم ترياب العسكرية
 

 

 

إليهمما ( مممن النظممام األصمملي بإ ممافة الفقممرتين )ح( و )ط( 95تعممدل المممادة ) -5المممادة 

 -: بالنصين التاليين
 

 ترياب العسكرية .تنظيم إجراءاب الم  -ح

إدارة وتنظمميم المسممتودعاب العسممكرية والرقابممة علممى المخممزول فممي  -ط

 القواب المسلحة واألجهزة األمنية . 
 

 

  -:على النحو التالي ( من النظام األصلي 97لمادة )تعدل ا -6المادة 
 

( 1995( لسنمـة 3أوال : بإ مافة عبمارة )ونظمام اللموازم العسمكرية رقمـم )

 ( الواردة فيها .2019رة )لسنة بعــد عبـا
 

ثانيممما: بإلغممماء كلممممة )بمقتضممماه( المممواردة فيهممما واالستعا مممة عنهممما بعبمممارة 

 )بمقتضى أي منهما(. 
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( المواردة فيمم 97( المى )94يعدل النظام األصلي بإعادة ترقيم الممواد ممن ) -7المادة 

 نم على التوالي. ( م115( الى )112لتصبح من )

 
14/2/2022  

 

 نائب رئيس الوزراء ووزير
  اخلارجية وشؤون املغرتبني 

  أمين حسني عبداهلل الصفدي
 

 نائب رئيس  الوزراء 
 ووزير اإلدارة احمللية 

  توفيق حممود حسني كريشان
 رئيس الوزراء
 ووزير الدفاع

 الدكتور بشر هاني حممد اخلصاونة
 

 وزير   
 عاون الدوليالتخطيط والت 

   ناصر سلطان محزة الشريدة

 وزير املياه والري
 ووزير الزراعة بالوكالة

 حممد مجيل موسى النجار

 وزير
 الشؤون السياسية والربملانية  

 املهندس موسى حابس موسى املعايطة
 

 وزير
 النقل  

 املهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه

 وزير األشغال العامة واإلسكان
 والثروة املعدنية بالوكالة ووزير الطاقة

 املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب
 

 وزير الرتبية والتعليم
 ووزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 الدكتور وجيه موسى عويس عويس 

 وزير
 العدل 

 الدكتور امحد نوري حممد الزيادات 
 

 وزير    
 دولة لشؤون رئاسة الوزراء

 جلازيالدكتور ابراهيم مشهور حديثة ا
 

 وزير   
 السياحة واآلثار  

 نايف محيدي حممد الفايز

 وزير التنمية االجتماعية
   ووزير االقتصاد الرقمي والريادة بالوكالة

  أمين رياض سعيد املفلح 
 

 وزير     
 األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

 الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة

 وزير 
 املالية

 ود حسني العسعسالدكتور حممد حمم

 

 وزير
 الداخلية  

 مازن عبداهلل هالل الفراية

 وزير    
 الشباب 

 "حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي

 وزير
  دولة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي 

 الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهيب" التل
 

 وزير 
 دولة لشؤون اإلعالم 

 فيصل يوسف عوض الشبول
 

 وزير 
 ناعة والتجارة والتموينالص

 يوسف حممود علي الشمالي

 وزير
 الصحة

 الدكتور فراس إبراهيم ارشيد اهلواري

 وزير 
 دولة للشؤون القانونية 

  وفاء سعيد يعقوب بين مصطفى

 وزير 
 الثقافة

  هيفاء يوسف فضل حجار النجار
 وزير العمل  

 ووزير االستثمار بالوكالة

  نايف زكريا نايف استيتية

 زير و
  البيئة

 الدكتور معاوية خالد حممد الردايده
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 ة ـــة الهاشميــــملك المملكة االردنيـنحن عبدهللا الثاني ابن الحسين 

 ــورــــ( مـــــــن الدستـــــــ 120)  ( و114تين )بمقتضـــى المــــاد

 29/12/2021ـوزراء بتاريــخ ــوبنـاء على ما قــرره مجلـــس الـــ

 -:نأمر بوضع النظام اآلتي 
 

 

 2022( لسنة 8نظام رقم )

 نظام المشتريات الحكومية

 ( من الدستور120( و)114ضى المادتين )صادر بمقت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعهد الثالهين ( ويعمل به  2022يسمى هذا النظام )نظام المشتريات الحكومية لسنة  -1المادة

 تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. يوما من

 

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

  -أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
 

وزيههههر الماليههههة فيمهههها يتعلههههو بشههههراء اللههههوازم والخههههدمات  : الوزير

االستشههارية ووزيههر الشههعال العامههة وامسههكان فيمهها يتعلههو 

 بشراء الشعال والخدمات الفنية.

رتبطهة به و ولعايهات الوزير فيما يخص وزارته  والهدوائر الم : الوزير المختص

 هذا النظام تشمل عبارة )الوزير المختص(:
رئهههيس الهههوزراء أو مهههن يفوخههه  فيمههها يخهههص رئاسهههة    - أ

 الوزراء والهيئات والمؤسسات والدوائر المرتبطة ب .
رئهههيس مجلهههس العيهههان فيمههها يخهههص مجلهههس العيهههان  - ب

 وإدارة الخدمات المشتركة لمجلس المة.
 ما يخص مجلس النواب. رئيس مجلس النواب في -ج 
رئههيس الههديوان الملكههي الهاشههمي فيمهها يخههص الههديوان    -د

 الملكي الهاشمي. 
رئههيس أج ةهههة حكوميههة أو وحههدة حكوميههة أو رئههيس  - هههـ

مجلس إدارتها أو رئهيس هيئهة مهديريها الهذج يمهار  

 صهههههثحيات الهههههوزير بموةهههههظ القهههههوانين والنظمهههههة 

 أو أنظمتها الداخلية.
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المحليهههة فيمههها يخهههص البلهههديات ومجهههالس  وزيهههر امدارة -و

 الخدمات المشتركة.
رئيس الجامعة الرسمية او امين عمان الكبرى أو رئيس  -ز

صههندوا اسههتثمار امههوال الضههمان االةتمههاعي أو رئههيس 

 المركز الوطني لألمن السيبراني.

أج وزارة أو دائرة أو مؤسسة عامة تكهون موازنتهها خهمن  : الجهة الحكومية   

 زنة العامة للدولة.الموا

الوحهههههههههههههههههههههههههدة 

 الحكومية

أج هيئة أو مؤسسة رسمية أو دائرة حكومية مسهتقلة ماليها  :

وال تكون موازنة أج منها خمن الموازنة العامة للدولة بمها 

في ذلك الجامعات الرسمية والبلهديات بمها فيهها أمانهة عمهان 

 الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة.

الحكوميههة أو دائههرة المشههتريات الحكوميههة  ة العطههاءاتدائههر : الدائرة

 حسظ مقتضى الحال.

 مدير عام الدائرة. : المدير العام

الجههههههههههههههههههههههههههههة  

 المشترية

الدائرة او الجهة  الحكومية أو الوحدة الحكوميهة التهي تقهوم    :

 بالشراء وفو أحكام هذا النظام.

يههة التههي تطلههظ الشههراء الجهههة الحكوميههة أو الوحههدة الحكوم : الجهة المستفيدة

 وفو أحكام هذا النظام.

 أمههههين عههههام أو مههههدير عههههام أو رئههههيس الجهههههة  الحكوميههههة  : المين العام       

أو الوحدة الحكومية او مدير المدينة في امانة عمان الكبرى 

 أو أحههد مسههاعدي   الرسههمية أو أحههد نههواب رئههيس الجامعههة

لعايهة او مهدير لههذه االجامعهة  أو العميد الذج يسهمي  رئهيس

المملوكهههة بالكامهههل  المستشهههفى الجهههامعي أو مهههدير الشهههركة 

أو الرئيس التنفيذج فيها أو الشخص الهذج يسهمي  للحكومة 

 رئهههههيس صهههههندوا اسهههههتثمار امهههههوال الضهههههمان االةتمهههههاعي 

المركهههز الهههوطني لألمهههن  الهههذج يسهههمي  رئهههيسالشهههخص أو 

 .ومدير مستشفى المير حمزةأالسيبراني  لهذه العاية 

 أج من لجان الشراء المشكلة بموةظ أحكام هذا النظام. : جنة الشراءل
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 المشههاريع امنشهههائية بمختلههه أنواعهههها مههن بنهههاء او إدامهههة  : الشعال

أو هدم أو استكشاف أو ترميم أو مقاولة وما تحتاج إلي  من 

شراء واسهتئجار ونقهل وتزويهد وتسهليم المهواد والتجهيهزات 

ركبههات والةهههزة والقطههع التبديليههة واللههوازم والمعههدات والم

 الخاصههههة بهههههذه الشههههعال او الثزمههههة لدراسههههتها وتشههههعيلها 

 او متابعة تنفيذها وامشراف عليها.

الدراسات والتصاميم الهندسية والفنيهة لألشهعال والمشهاريع  : الخدمات الفنية     

وامشههراف علههى تنفيههذها وتشههعيلها وكههل مهها يلههزم ذلههك مههن 

وازم وأعمهههال بمههها فهههي ذلهههك الفحهههو  أةههههزة ومهههواد ولههه

المخبرية والميدانية وأعمال المسهاحة وأج استشهارات فنيهة 

 أو هندسية تتعلو بالشعال.

الخهههههههههههههههههههـدمات 

 االستشارية

النشههطة ذات الطبيعههة الفكريههة وغيههر الماديههة التههي ال تههؤدج  :

إلههى نههاتد مههادج يمكههن قياسهه  وتشههمل الخههدمات التههي تقههدم 

شراف والتهدريظ والتهدقيو وتطهوير المشورة والتصميم وام

 )الكمبيوتر( وما يمااللها. برامد

المههههوال المنقولههههة الثزمههههة للجهههههة الحكوميههههة أو الوحههههدة  : اللوازم  

الحكوميههة وصههيانتها والتههلمين عليههها بمهها فههي ذلههك الدويههة 

والمسههتلزمات واالةهههزة الطبيههة والمههواد الخههام والمنتجههات 

 فههي حالههة صههلبة أو سههائلة والمعههدات والشههياء سههواء كانههت 

أو غازيهههة والكهربهههاء وكهههذلك الخهههدمات المرتبطهههة بتقهههديم 

اللوازم والخدمات غير االستشهارية التهي تخهرج عهن مفههوم 

مين والنقهههل لالخهههدمات االستشهههارية أو الفنيهههة كخهههدمات التههه

 والنظافة والحراسة.

ل دعوة العمليهة الوالائو المتعلقة بعملية الشراء كاملةً وتشم : والائو الشراء     

ناقصهههينو والشهههروط العامهههة  الشهههرائيةو والتعليمهههات الهههى المو

والخاصهههةو والمواصهههفات والمخططهههات والنمهههاذج ومعهههايير 

التقيههيم والتلهيههل وأسهههس امحالههة  وأج والههائو أخهههرى ذات 

 عثقة.
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المقههههههههههههههههاول أو 

المههورد او مقههدم 

الخدمهههههههههههههههههة او 

 االستشارج

 رض أشههههعاال الشههههخص الطبيعههههي أو االعتبههههارج الههههذج يعهههه :

 او خههههههههدمات فنيههههههههة أو لههههههههوازم او خههههههههدمات استشههههههههارية 

 او غير استشارية حسظ مقتضى الحال.

 

المقاول أو المورد أو مقدم الخدمة أو االستشارج الهذج قهدم  : المناقص  

 او يحتمل ان يقدم  عرخاً للدخول في عطاء.

يم المنههاقص الههذج يههتم التعاقههد معهه  منجههاز الشههعال او تسههل : المتعهد

 اللوازم او تقديم الخدمات االستشارية أوالفنية.

أسههلوب للشههراء يههتم مههن خثلهه  اختيههار العههرض الفههائز مههن  : المناقصة

العههروض المقدمههة ويشههمل مفهههوم العطههاء أينمهها ورد عليهه  

 النص في هذا النظام.

المناقصهههههههههههههههههههة 

 المحلية

 

المناقصهههة التهههي يقتصهههر االشهههترال فيهههها علهههى المناقصهههين  :

 ن.الردنيي

المناقصهههههههههههههههههههة 

 الدولية

المناقصههة التههي يسههم  فيههها باشههترال المناقصههين الردنيههين  :

 وغير االردنيين.

اتفاا بين واحدة أو أكثر من الجهات أو الوحهدات الحكوميهة  : العقد امطارج        

وبين واحهد أو أكثهر مهن المتعههدين يهتم فيه  تحديهد الشهروط 

بشهههكل موحهههد وفقههها  والحكهههام وإةهههراءات التوريهههد والتنفيهههذ

 لصيعة العقد.

المناقصهههههههههههههههههههة 

 االلكترونية

المناقصة التي تنفذ بوسائل إلكترونية من خثل نظام الشراء  :

 االلكتروني.

العقد المبرم بهين المتعههد والجههة المشهترية أو الجههة التهي  : عقد الشراء

 تفوخها .

البوابهههههههههههههههههههههههههة 

 االلكترونية

 ام هذا النظام.الموقع االلكتروني المنشل وفقا لحك :
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 - :النظام هذا أحكام تطبيو من يستثنى -أ -3المادة
 

 االستشههارية والخههدمات اللههوازم مههن الحكوميههة الوحههدة او الجهههة مشههتريات -1

 والمشههاريع والمنشهه ت باالسههتثمارات المتعلقههة الفنيههة والخههدمات واالشههعال

 الوقاف أموال ةتنمي او المرابحة او االستثمار لعايات االستثمارية والفر 

 وحهدة او ةههة بكهل الخاصهة االسهتثمار أحكهام تطبهو ان على الزكاة وأموال

 .النافذة تشريعاتها ووفو
 وغيرهها والقمه  والهنف  كالعاز المحلي للسوا توفيرها الواةظ المشتريات -2

 اسهتراتيجي كمخهزون توفيرها وةوب الوزراء مجلس يقرر التي المواد من

  الههوزراء مجلههس يصههدرها التههي التعليمههات او امالنظهه احكههام تطبههو ان علههى

 .العاية لهذه
 الحههد لعايههات امسههثمية والمقدسههات والشههؤون الوقههاف وزارة مشههتريات -3

 الحجههاج مسههاكن اسههتئجار بعقههود الخاصههة االحكههام تطبههو ان علههى والعمههرة

 العاية. التي تتم خارج المملكة لهذه والمعتمرين

 امههوال اسههتثمار صههندوا/  االةتمههاعي ضههمانلل العامههة المؤسسههة مشههتريات -4

 والخهدمات واالشهعال االستشارية والخدمات اللوازم من االةتماعي الضمان

 والمشههاريع والفنههادا والمنشهه ت السههياحية باالسههتثمارات المتعلقههة الفنيههة

 االستثمارية. والفر 

 عالالشه مهن أج تنفيذ حكومية وحدة أو ةهة أج الى يعهد أن الوزراء لمجلس -ب

 .تقديمها أو الخدمات أو اللوازم من أج انتاج أو
 -يلي: ما يطبو النظام هذا في ورد مما الرغم على -ج 

  مانحههة ةهههة بههلج الخاصههة الشههراء معههايير أو قواعههد أو شههروط أو نظههام -1

 ذلهك اشهترطت اذا الجههات تلك تجاه الحكومة التزامات بموةظ ممولة أو

  .وةودها حال وفي

 المبرمهة الدوليهة واالتفاقيهات للبروتوكهوالت طبقها الشهراء واعدق أو نظام- 2

 دوليهة منظمهات أو وحكومهات المشهترية الجههات من اج أو الحكومة بين

 .تطبيقها اشترط حال في إقليمية أو
 

 
 

تلتههزم كههل ةهههة حكوميههة ووحههدة حكوميههة باعههداد خطههة شههراء سههنوية تتضههمن  - أ -4المههادة

 ترشيد النفقات العامة وخبطها. احتياةاتها المستقبلية بهدف
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تعد كل من الجهة الحكومية والوحهدة الحكوميهة الخطهة المنصهو  عليهها فهي  - ب

الفقرة )أ( من هذه المادة قبل شهر على القل من نهاية السنة المالية بما يتفو 

 مع إةراءات إعداد الموازنات الخاصة بلج منها .
البوابهة  وأميهة علهى موقعهها االلكترونهي تنشر الجهة الحكومية والوحدة الحكو -ج

 االلكترونية ملخصا لخطتها السنوية للشراء.

 

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

 المخصصات المالية لها. 
 ر المختص.وبموافقة الوزي ةسباب مبررال لإال تجوز تجزئة طلبات الشراء  - ب

يجهههظ تسهههجيل أج تجزئهههة لطلبهههات الشهههراء وأسهههبابها فهههي سهههجل إةهههراءات  -ج  

 المشتريات.

 

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

 المتبادلة بين الجهة المشترية والمناقص او المتعهد.
 -: يلي ترونية في عمليات الشراء مايراعى عند استخدام الوسائل املك - ب 

اسهههتخدام نظهههم وبرمجيهههات ئمنهههة ووسهههائل تواليهههو وتشهههفير معتمهههدة يمكهههن  -1

اسهههتخدامها بشهههكل تبهههادلي مهههع غيرهههها مهههن نظهههم تكنولوةيههها المعلومهههات 

 والبرمجيات المتاحة.

اتباع ئليات تكفل الحفاظ علهى سهثمة طلبهات االشهترال والعهروض بمها فهي  -2

ومنهههع الوصهههول إليهههها مهههن الشهههخا  غيهههر  ذلهههك تحديهههد موعهههد اميهههداع

 المخولين.

 يجوز تقديم العروض بالوسائل املكترونية إذا نصت والائو الشراء على ذلك. -ج 

يجههظ أن يتضههمن اسههتخدام الوسههائل املكترونيههة فههي عمليههات الشههراء خاصههية  -د  

تسههم  بتسههجيل العمليههات علههى نظههام الشههراء املكترونههي لمراةعتهههاو وتتههي  

 ت الرقابية المختصة التحقو من أمن النظمة وسثمتها في أج وقت.للجها
 

علهههى الجههههة المسهههتفيدة قبهههل إرسهههال طلهههظ الشهههراء إعهههداد الشهههروط الخاصهههة - أ -7المهههادة

والمواصههفات الفنيههة علههى أن تكههون عامههة ودقيقههة وواخههحة وإعههداد ةههداول 

حكهام أووفهو الكميات والمخططات والتقارير ذات العثقة حسهظ االصهول الفنيهة 

النظام والتعليمات الصهادرة بمقتضهاه وعلهى الجههة المشهترية بعهد ذلهك مراةعهة 

عداد وتنظيم والهائو الشهراء ولهها ان تسهتعين إالمواصفات والشروط واستكمال 

 بالخبراء او الفنيين او أج ةهة أخرى للتلكد من ذلك.
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أج واليقههة مههن يمنههع ذكههر أج متطلبههات أو إشههارة فههي المواصههفات الفنيههة أو فههي  -ب

والائو الشراء لعثمة تجارية معينة أو اسم أو براءة اختراع أو تصهميم أو نهوع 

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

 خافة عبارة إإذا استخدمت الجهة المشترية خيار وصه المتطلبات فيجظ عليها  -ج

خههرىو وال يجههوز لههها رفهه  داء( أو أج عبههارة ممااللههة ا)أو مهها يعادلههها فههي ال

عرض ينطبو علي  أج معيار وطني أو دولي معمول به  إذا كانهت ههذه المعهايير 

تلبي المتطلبات الوظيفية ومتطلبات الداء لتلك اللهوازم أو الشهعال أو الخهدمات 

 المطلوب شراؤها.
 

 -يراعى في أج عملية شراء ما يلي: - أ -8المادة
 رة للطاقة. شراء اللوازم والشعال الموف  -1
 استخدام الطاقة المتجددة.  -2
 تقليل استهثل المياه.   -3
 التخفي  والحد من النفايات وتعزيز إعادة التدوير.   -4
 مراعاة الجوانظ البيئية واالةتماعية والجوانظ المتعلقة بالصحة والسثمة.  -5
 تعزيز التنمية االقتصادية وخمان مشهاركة الشهركات الصهعيرة والمتوسهطة  -6

 .س التي تقرها لجنة سياسات الشراءوفو الس

مههن  الفضههلية للمنتجههات المحليههة أو أج تسهههيثت أخههرى يحههددها مجلههس   -7

 الوزراءو شريطة أن تفي بالمتطلبات المنصو  عليها في والائو الشراء.
يجظ امفصاح عن أج متطلبات أو شروط خاصة مطلوب تطبيقها على المتعهد  -ب

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

جوز إحالة العطاء إال على المناقص الذج يمتلك المؤهثت والقدرات الثزمة يال  - أ -9المادة

 لتنفيذ عقد الشراء.
يتم تطبيو متطلبات التلهيل المعلنة في والائو الشهراء أو فهي والهائو التلهيهل إن  - ب

ائو التلهيل المسبو عهن المتطلبهات وةدتو ويجظ أن تفص  والائو الشراء ووال

التههي يجههظ أن يفههي بههها المنههاقص الفههائز مههن حيهه  المههؤهثت الفنيههة والمهنيههة 

 والموارد المالية والموارد البشرية. 

تتولى لجنة الشهراء فهي حهال عهدم تهوافر التلهيهل المسهبوو القيهام بعمليهة تلهيهل  -ج

عههايير المنصههو  الحههوو تتحقههو فيههها مههن مههؤهثت المنههاقص علههى أسهها  الم

 عليها في والائو الشراء.



904 
 

 الجريدة الرسمية

يتم استخدام التلهيل المسبو في  المشاريع الكبرى أو المتخصصة  وذلهك قبهل    -د 

 الدعوة لتقديم العروض لتحديد المناقصين المؤهلين للمشاركة.

ال يجههوز للجنههة الشههراء تقيههيم أهليههة المناقصههين ومههؤهثتهم إال طبقهها للمعههايير   -هههـ

 والائو الشراءو أو والائو التلهيل المسبو. الموخحة في 

تنشههر الجهههة المشههترية عنههد اتخههاذ إةههراءات التلهيههل المسههبو الههدعوة لتقههديم    -و

طلبههات التلهيههل المسههبو وتوفيرههها لهههذه العايههة متضههمنة المعلومههات الثزمههة 

معداد طلبات التلهيل المسبو ومعاييره وعلى لجنة الشراء أن تعلم المتقدمين 

 يل المسبو بنتائج  وتتم دعوة الذين تم تلهيلهم للمشاركة في المناقصة.للتله
 

شراء أن تطلظ مهن المناقصهين تزويهدها بالمعلومهات والمسهتندات عهن الللجان   -10المادة 

المقاولين الفرعيين الذين سيشاركون في تنفيذ عقد الشراء الذج سيتم توقيع  

ها في والهائو الشهراء وفقها لحكهام بين المناقص الفائز والجهة المنصو  علي

هههذا النظههام والتعليمههات الصههادرة بموةبهه  وعليههها التلكههد مههن صههحة مههؤهثت 

 المقاولين الفرعيين.
 
 

يتم تصنيه المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات إلى فئات أو درةات طبقا   - أ -11المادة

تنفيههذ عمليههات  للمههؤهثت الماليههة والفنيههة وامداريههة والكفههاءة والخبههرة فههي

 الشراء ووفقا للتعليمات الصادرة لهذه العاية.
يجهظ علههى المنههاقص أن يقههدم شهههادات تصهنيه مطابقههة لمهها هههو مطلههوب فههي  -ب

 والائو الشراء وفقا للتعليمات والجداول الخاصة بذلك.

تنفيذ إةراءات التلهيل المسبو أو التلهيهل الثحهو إذا  دونال يحول التصنيه  -ج

لضهههمان امهههتثل المناقصهههين المهههؤهثت الثزمهههة لتنفيهههذ عقهههد  اقتضهههى المهههر

 الشراء.
يصدر الوزير ةدوال بالتصنيه والتخصصات وينشر على البوابة االلكترونية  -د 

وعلى الموقع املكتروني للجهة المشهترية التهي ستسهتخدم ههذه الجهداول فهي 

 عمليات الشراء.
 
 
 

السماح بتقديم المناقصهات علهى شهكل ائهتثف  يجوز أن تتضمن والائو الشراء - أ -12المادة

وفي هذه الحالة يجظ أن تنص والائو الشراء أو والهائو التلهيهل المسهبو علهى 

 -ما يلي:

الطريقة التي يتم بها تقييم مؤهثت المناقصين في شكل ائتثف بما في ذلك  -1

المعههايير التههي يمكههن اسههتيفاؤها مههنهم بشههكل ةمههاعي والمعههايير التههي يجههظ 

 بها من كل عضو في االئتثف بشكل فردج.الوفاء 
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تقديم اتفاقية االئتثف مصّدقة أصوليا أو رسالة نوايا من أعضاء االئتثف    -2

ةميعهم كجزء من العرض المقدم أو طلهظ التلهيهل المسهبو أو التعبيهر عهن 

 االهتمامو للدخول رسميا في االئتثف عند إحالة العطاء على االئتثف.

ئههتثف تسههمية رئههيس االئههتثف ليكههون مسههؤوال عههن الطلههظ مههن أعضههاء ام -3

 متابعة إةراءات العملية الشرائية .
أعضههاء االئههتثف ةمههيعهم  مسههؤولين بالتكافههل والتضههامن عههن تنفيههذ  يوعتبههر  - ب

 العقد.

يجظ أن تتضمن والائو الشراء امةراءات الواةظ اتخاذها بحو االئتثف في   -ج

 .العقدتوقيع  حال انسحاب أحد أعضائ  قبل
 

 

للجنة الشراء أن تطلظ من المناقص الذج تقهدم بلسهعار أقهل مهن سهعر الكلفهة  - أ -13المادة

أو السعار الدارةةو تقهديم إيضهاحات أو مبهررات عهن السها  الهذج اعتمهده 

 للسعر الذج تقدم ب .
لدلههة والمعلومههات اعلهى لجنههة الشههراء التحقههو مهن المبههررات واميضههاحات و - ب

المنههاقص لتسههعير العههرضو وللجنههة فههي حههال عههدم القناعههة بهههذه  التههي قههدمها

 بثغ المناقص بذلك. إستبعاد العرض واالمبررات 
 تدرج لجنة الشراء في سجل إةراءات الشراء أسباب الرف  بالتفصيل.  -ج

 

 

المواعيههد النهائيههة لتقههديم العههروضو وطلبههات التلهيههل المسههبوو ورسههائل د حههدت -14المههادة 

االهتمام في االشترال في المناقصة المحدودة وامدراج على القائمة  عن التعبير

المختصههرة لشههراء الخههدمات الفنيههة واالستشههارية وفقهها لهههذا النظههام والتعليمههات 

علههى أن تراعههي مههن  المناقصههين الوقههت الكههافي لثطههثع علههى والههائو الشههراء 

 واالستجابة لها. 
 

 

 

من العهروض المقدمهة عنهد تطبيهو معهايير التقيهيم  عندما يتعادل عرخان أو أكثر -15المادة

والههائو الشههراء والشههروط المطلوبههة بههدعوة فههي الههواردة أو أج منهمهها هيههل لوالت

  -العطاءو يتم تحديد العرض الفائز وفقا لما يلي:
اذا كههان التقيههيم علههى أسهها  سههعرج فقهه  فتههتم امحالههة إمهها بالتسههاوج بههين  - أ

سههعر معلقههة ةديههدة للمناقصههين الههذين  العههروض المتعادلههة او بطلههظ عههروض

 تعادلوا في العروض.
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 اذا كههان التقيههيم علههى أسهها  معههايير سههعرية وغيههر سههعرية فتههتم امحالهههة  - ب

  -ي:كما يل
إذا كان أحد مقدمي العهروض المتعادلهة تقهدم بعهرض لمنهتد محلهي فتهتم  -1

اذا كههان عرخهه  فههائزاً بعههد احتسههاب نسههبة الفضههلية التههي  امحالههة عليهه 

 .قررها مجلس الوزراءي

إذا كانههت العههروض المتعادلههة مقدمههة مههن مناقصههين تقههدموا بمنتجههات  -2

 محلية فق  فتتم امحالة على مقدم العرض القل سعرا.
 اذا كانههت العههروض المتعادلههة مقدمههة مههن مناقصههين تقههدموا بمنتجههات  -3

 غير محلية فتتم امحالة على القل سعرا.

حالهة علهى دمات الفنيهة  فللجنهة الشهراء اموالخه لألشهعال العطاءاذا كان  -4

علههى المرتبههة االولههى فنيهها بنههاء علههى تقريههر مههن اللجنههة  العههرض الحههائز

 الفنية .
 

للجنههة الشههراء أن تههرف  العههروض المقدمههة قبههل امحالههة إذا لههم تكههن هههذه   - أ -16المههادة 

العههروض مطابقههة بشههكل ةههوهرج للمتطلبههات المنصههو  عليههها فههي والههائو 

أو إذا كانهههت أسهههعار العهههروض ةميعهههها مرتفعهههة أو تزيهههد علهههى  الشهههراءو

 المخصصات المرصودة.
يتم تدوين رف  ةميع العروض وأسباب  في سجل إةراءات الشراء وينشر  - ب

 على البوابة املكترونية. 
 

للجنة الشراء إلعاء أج عملية شراء  في أج مرحلة من مراحل عمليهة الشهراء  - أ -17المادة

والخدمات الفنية وقبل توقيع المنهاقص عقهد  لألشعالر كتاب القبول صداإوقبل 

كمهها للجهههة المشههترية إلعههاء العمليههة الشههراء للههوازم والخههدمات االستشههارية 

دون أن يكههههون لج مههههن الشههههرائية قبههههل الموعههههد النهههههائي لتقههههديم العههههروض 

بههلج  او الجهههة المشههترية المناقصههين الحههو فههي الرةههوع علههى لجنههة الشههراء

علهى لجنهة في هذه الحالهة ة أو خرر ناشئ عن تقديم عرخ  وال يترتظ خسار

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

 -من الحاالت التالية:
 

 إذا لم تعد هنال حاةة للوازم أو الشعال أو الخدمات.  -1
 إذا تبين وةود خطل او نقص في والائو الشراء. -2
 إذا البت وةود تواطؤ بين المناقصين أو حدوث احتيال أو فساد أو إكراه. -3
 اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.-4
 

لجنههة الشههراء بالعههاء المناقصههة بعههد فههت  العههروض لمصههادقة يخضههع قههرار  - ب

 بالتصديو على قرار اللجنة.  المرةع المختص



907 
 

 الجريدة الرسمية

 

اءات الشهراء خهثل خمسهة على الجهة المشترية إبثغ المناقصين بالعاء إةهر -ج

أيام عمل من تاريخ التصديو على قرار املعاء وعلى أن يتم تهدوين ذلهك فهي 

ونشره على موقعها االلكتروني أو البوابة االلكترونية  سجل إةراءات الشراء

 .اذا أمكن ذلك
 

  يههههتم إعههههداد والههههائو شههههراء المناقصههههة المحليههههة واتفاقيههههة العقههههد وشههههروط   - أ -18المادة

واصههفات والمخططههات والتقههارير الفنيههة والمراسههثت الخاصههة بهه  باللعههة والم

  لعههة  بعههدادها إيجههوز للجهههة المشههترية  ومبههررة العربيههة وفههي حههاالت خاصههة

 . غير اللعة العربية

 والمواصههفات وشههروط  العقههد واتفاقيههة الدوليههة الشههراء والههائو إعههداد يههتم - ب

  العربيهههة باللعهههة بههه  اصهههةالخ والمراسهههثت الفنيهههة والتقهههارير والمخططهههات

وفههي حههاالت العربيههة  اللعههة تعتمههد حههال وةودههها بههاللعتين وفههي أو االنجليزيههة

 .غير اللعة العربية لعة  بيجوز للجهة المشترية اعدادها  ومبررة خاصة
 

عههن  للمنههاقص الههذج تقههدم بعههرض او بطلههظ للتلهيههل المسههبو او رسههائل التعبيههر -19المههادة

مهن الجههة  كتابيهاقائمة المختصرة للمناقصينو أن يطلهظ االهتمام مدراة  في ال

 المشهههترية بيهههان أسهههباب تجاههههل أو رفههه  عرخههه  أو طلبههه  للتلهيهههل المسهههبو 

أو رسائل التعبير عن االهتمام على أن يتم الرد مهن قبهل الجههة المشهترية خهثل 

 الثالة أيام عمل من تاريخ استثم الطلظ.
 

ية ملفهها خاصهها لكههل عمليههة شههراء وتحفهه  فههي الملههه تفههت  الجهههة المشههتر - أ - 20المههادة

المعلومات والوالهائو ذات الصهلة بعمليهة الشهراء بمها فهي ذلهك الهدعوة لتقهديم 

العروض ووالائو الشراء وملخص العروض المقدمهة وتقهارير التقيهيم وقهرار 

امحالة ونسخة من العهرض الفهائز وعقهد الشهراء و المراسهثت التهي أةريهت 

مههن تههاريخ بههدء  ( سههنة15لمههدة ال تقههل عههن ) وتحههتف  بهه  قبههل توقيههع العقههد 

 .الشراء اةراءات

يتضهمن المعلومهات الرئيسهية لعمليهات   لشهراءل لجهة المشهترية سهجثتفت  ا - ب

 . الشراء كافة

تحههتف  الجهههة المسههؤولة عههن إدارة تنفيههذ عقههد الشههراء بالوالههائو والسههجثت  -ج

تبدأ من تاريخ انتهاء   سنة( 15) لمدة ال تقل عن العقد تنفيذالخاصة بعملية 

 تنفيذ عقد الشراء .
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على أنه  يجهوز ولسهباب )المناقصهة العامهة(يتم شراء الشعال واللوازم بلسلوب  -21المادة

 -استخدام أحد الساليظ التالية: للجهة المشترية مبررة
 المناقصة المحدودة )االستدراج(. - أ

 المناقصة على مرحلتين. - ب
 عروض.طلظ ال -ج 
 الشراء من مصدر واحد )التلزيم(. -د 

 

للجنههة الشههراء اسههتخدام المههزاد العكسههي االلكترونههي السههتكمال أج مههن طههرا  - أ -22المههادة

علههى ان تحههدد الجهههة المشههترية فههي والههائو النظههامو الشههراء الههواردة فههي هههذا 

 الشراء معايير التقييم وان تكون هذه المعايير قابلة للقيا .
 مقتضى التعليمات كيفية استخدام المزاد العكسي وأج أحكام تتعلو ب .تحدد ب - ب

 

 -يجوز الشراء من خارج المملكة في أج من الحاالت التالية: -أ -23المادة 
إذا لههم تتههوافر فههي المقههاولين أو المههوردين أو مقههدمي الخههدمات المحليههين  -1

ناء على الشروط والتخصصات والخبرات المطلوبة لتنفيذ عملية الشراء ب

 توصية من لجنة فنية يشكلها الوزير المختص لهذه العاية.
 الفنيههة  إذا تعههذر الحصههول علههى أج مههن اللههوازم او الشههعال او الخههدمات -2

المطلوبهههة مهههن المناقصهههين المحليهههين بلسهههعار  أو الخهههدمات االستشهههارية

 مناسبة.
 اذا كانهههت المهههواد المطلهههوب شهههراؤها لعايهههات المهههن الصهههحي أو الهههدوائي  -3

 و العذائي من أدوية أو مطاعيم أو أمصال أو مستلزمات طبية. أ
اذا كانههت المههواد المطلههوب شههراؤها لعايههات  المههن االقتصههادج او المههن  -4

 السيبراني.
تسهتوةظ تهوفير المهواد  ذا كانت هنهال حالهة طارئهة أو ظهروف اسهتثنائيةا -5

 .المطلوب شراؤها لحاةة المملكة
 أج من العطاءات التي تطرح دوليا.االشترال في  المحلي مناقصلل -ب 

ينشههر امعههثن عههن المناقصههة المحليههة علههى البوابههة املكترونيههة وفههي أج  -1- أ -24المههادة

 وسيلة إعثم يقررها المين العام.
عههثن عههن المناقصههة الدوليههة علههى البوابههة املكترونيههة وفههي أج ينشههر ام -2

ان يكون النشر باللعهة التهي وسيلة اعثم مناسبة يقررها المين العام على 

 تتناسظ مع مكان النشر.
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يجههظ أن يتضههمن امعههثن المنصههو  عليهه  فههي الفقههرة )أ( مههن هههذه المههادة  -ب

 -معلومات وافية عن العطاء بما في ذلك ما يلي:
 رقم العطاء. -1
 اسم الجهة المشترية وعنوانها واسم الجهة المستفيدة. -2
مهههات تهههرى الجههههة المشهههترية موخهههوع الشهههراء وأج متطلبهههات ومعلو -3

 خرورة نشرها.
طريقة الحصول على والائو الشراء أو والهائو التلهيهل المسهبو والمكهان  -4

 الذج يمكن من  الحصول عليها. 
 .اذا تم تحديد المن لها المن والائو الشراء أو والائو التلهيل المسبو -5
شهترال فئات المقاولين او الموردين أو االستشهاريين المسهموح لههم باال -6

شهعال علهى الفئهة في المناقصة على ان تقتصهر الهدعوة فهي عطهاءات ال

 على منها  . المستهدفة والفئة ال
 ئخر موعد لبيع والائو الشراء. -7
مكان وطريقة تقديم العروض وئخر موعد لتقهديمها وموعهد فتحهها وأج  -8

 مواعيد اخرى يستلزم النص عليها.
 .قرر وةود تلمين دخولاذا ت عطاءالقيمة تلمين دخول  -9

 

حسظ مقتضهى تقديم العرض الفني والمالي طريقة تعد والائو الشراء متضمنة  - أ -25المادة

 وكافهههة  وأسهههس ومعهههايير تقييمهمههها وطريقهههة اختيهههار العهههرض الفهههائزالحهههال 

  -وافية عن العملية الشرائية بما في ذلك ما يلي:المعلومات ال
 لعطاء.الهلية القانونية للدخول في ا -1
المفهههوض بهههالتوقيع علهههى عقهههد  الشهههراء نيابهههة عهههن الجههههات والوحهههدات   -2

 الحكومية.
طبيعة الشراء والكميةو ومدة التنفيذ ومكان  بما في ذلك المواصفات الفنية  -3

وأج متطلبات تتعلو بالضمانات وقطهع العيهار والشهروط التعاقديهة للشهراء 

 وئلية تنفيذ عقد الشراء. 

ةههراءات المتعلقههة بتقيههيم مههؤهثت المناقصههين وأج معلومههات المعههايير وام -4

 يجظ على المناقصين تقديمها مالبات مؤهثتهم .
المعههايير التههي ستسههتخدمها الجهههة المشههترية فههي اختيههار المنههاقص الفههائز  -5

وطريقة استخدامها على ان تكون المعايير قابلة للقيا  ومنهها المتطلبهات 

رض ومههدة التسههليم وتكلفههة التشههعيل والصههيانة الفنيههة والماليههة وقيمههة العهه

 وامصثح وهامش الفضلية. 
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 إذا كههان مسههموحا تقههديم بههدائل لمواصههفات اللههوازم أو االشههعال فيمهها بيههان  -6

أو البنهههود والشهههروط التعاقديهههة أو أج  الفنيهههة واالستشهههارية أو الخهههدمات

 متطلبههات موخههحة أخههرى فههي والههائو الشههراء وفههي هههذه الحههال يههتم وصههه

 الطريقة التي ستقيم فيها البدائل.
الفنيههة تقههديم معلومههات عههن تجميههع أج مههن اللههوازم أو الشههعال والخههدمات  -7

 فهههههي أةهههههزاء او مجموعهههههات ووصهههههه لههههههذه الةهههههزاء واالستشهههههارية  

او المجموعههات التههي يجههوز للمنههاقص تقههديم عههروض بخصوصههها وتحديههد 

 معايير التقييم الخاصة بها.
عر المقدم في العرض يشمل الرسوم والضهرائظ والرسهوم بيان اذا كان الس -8

  .الجمركية كافة
بيان إذا كانت السعار الابتة أو يمكن تعديلها وفي ههذه الحهال تحهدد الصهي   -9

 المتبعة في ذلك.
العملة أو العمثت التي سيتم تقديم العهروض علهى أساسههاو والعملهة التهي  -10

مختلفةو وفو نشرة البنك المركزج ستستخدم لمقارنة العروض بالعمثت ال

 لسعار العمثت وبحسظ التاريخ المحدد في والائو الشراء.

 اللعة أو اللعات التي سيتم إعداد العروض بها. -11
أج متطلبههات أو شههروط بخصههو  طبيعههة أج تلمينههات وشههكلها وقيمتههها  -12

  تقديمها وفقا لحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموةب . يطلظ 
المتطلبههههات المتعلقههههة بطههههرا الفحههههص واالختبههههار والتجميههههع والتعريههههه  -13

والتسههههههمية والعنونههههههة أو شهههههههادات مطابقههههههة المواصههههههفات والرمههههههوز 

 والمصطلحات. 

طريقههة تقههديم العههروض ومكانههها وئخههر موعههد لتقههديمها والمههدة المطلوبههة  -14

ا لسههريانها ووقههت فتحههها ومكانهه  وفقههاً للتعليمههات الصههادرة بمقتضههى هههذ

 النظهههام مهههع امشهههارة إلهههى أنههه  يجهههوز للمناقصهههين حضهههور فهههت  العهههروض 

 أو إرسال ممثلين عنهم لهذه العاية. 

بيان إذا كانت الجهة المشهترية ستسهم  للمناقصهين بزيهارات ميدانيهة لج  -15

 موقع تحدده او عقد اةتماعات معهم وتحديد ذلك بموةظ ةدول زمني. 
 . ضاح او تقديم االسئلة واالستفساراتبيان حو المناقص في طلظ االي -16
نمههاذج إقههرار تفيههد بحظههر الممارسههات او التصههرفات التههي تنطههوج علههى  -17

 االحتيال والفساد وامكراه. 
علهى أج قهرار او الشهكوى امشارة إلى حو المناقص في تقديم االعتراض  -18

لشراء أو إةراء اتخذت  الجهة المشترية أو لجنة الشراء يتعلو باةراءات ا

 وفو أحكام النظام والتعليمات الصادرة بموةب .
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رف  كههل العههروض أو الجههة المشههترية بهلجنههة الشههراء امشهارة الههى حهو  -19

 وفقا لحكام هذا النظام.  المقدمة إليها أو إلعاء إةراءات المناقصة
أج متطلبات او التزامات أخرى تحددها الجهة المشترية تتفو وأحكام ههذا  -20

 م و التعليمات الصادرة بموةب .النظا
يطههرح المههين العههام أو المههدير العههام أو رئههيس لجنههة الشههراء حسههظ مقتضههى  -ب

 رقههههم  لملحههههولالحههههال العطههههاء ويههههتم تحديههههد المههههن والههههائو الشههههراء وفقهههها  
لألمههين العههام أو المههدير العههام توزيههع والههائو و ويجههوز  هههذا النظههام ( مههن4)

راء للههوازم واالشههعال ووالههائو شههراء سههاليظ الشههج مههن أالشههراء المتعلقههة بههل
الحهاالت التهي  أج من فيو  على أج ةهة الخدمات الفنية واالستشارية مجانا

 يراها مناسبة.
 

عههن والههائو الشههراء  ايضههاحايجههوز للمنههاقص أن يطلههظ مههن الجهههة المشههترية  - أ -26المههادة 

ى وعلى الجهة المشترية أن ترد فهي الوقهت المحهدد فهي والهائو الشهراءو وعله

الجهة المشترية تعميم الرد على طلهظ االيضهاح  فهي أقهرب وقهت ممكهن علهى 

مقدمي العطاءات الذين قدمت إليهم والائو الشراء ةميعهمو دون الكشه عن 

 .يضاحهوية طالظ اال
صههدار ملحههو لتعههديل والههائو الشههراء سههواء مههن تلقههاء إللجهههة المشههترية  -1- ب

 المناقصين.يقدم  أحد  إيضاح نفسها أو بناء على طلظ 
يبل  المناقصون الذين زودتهم الجهة المشترية بوالائو الشراء بهالملحو  -2 

 ويكون ملزما لهم.

يجظ نشر امعثن بخصو  إصدار التعديل بوسائل امعثن نفسها التي تم  -ج 

يلة تراهههها الجههههة المشهههترية امعهههثن عهههن العطهههاء بوسهههاطتها او بهههلج وسههه

نية المحددة لتقديم العهروض إذا تطلهظ المهر تمديد المدة الزم ولهاو مناسبة

 ذلك على أن يتم تبلي  المناقصين بهذا التمديد .
للجهة المشترية عقد اةتماع للمناقصينو وإعداد محضهر لثةتمهاع يتضهمن  -د 

والهائو الشهراء  اليضهاحما تم تعديل  في والهائو الشهراءو وأج طلبهات قهدمت 

 لباتو دون الكشه عن مصدرها.في هذا االةتماعو وردودها على هذه الط

على الجهة المشترية تزويد المناقصين الذين تسلموا والائو الشراء بصورة  -هـ 

 عن هذا المحضر لخذه بعين االعتبار عند إعداد عروخهم. 
 

( يومههاً للعطههاءات 21يكههون الحههد الدنههى للمواعيههد النهائيههة لتقههديم العههروض ) -27المههادة

طههاءات الدوليههة ويجههوز اختصههار هههاتين المههدتين اذا ( يومههاً للع30المحليههة و)

اقتضت الضرورة او تطلبت طبيعهة العمليهة الشهرائية ذلهك علهى أن يراعهى مهن  

 المناقصين الوقت الكافي.
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يلتزم المناقص بابقاء العهرض الهذج قدمه  سهارج المفعهول وال يجهوز الرةهوع  - أ -28المادة

واذا لم تكن المدة محددة  ائو الشراءعن  لمدة ال تقل عن المدة المحددة في وال

 .( يوماً من تاريخ إيداع العروض90فتعتبر )

فهههي حهههال تعهههذر اتمهههام عمليهههة التقيهههيم وامحالهههة النهائيهههة خهههثل مهههدة سهههريان  -ب 

العروضو تقوم الجهة المشترية قبل انتهاء المدة المحددة في الفقهرة )أ( مهن 

بهة المناقصهين ةمهيعهم خطيهاً هذه المادة بعشهرة أيهام عمهل علهى القهل بمخاط

لطلظ تمديد صثحية عروخهمو كمها يجهظ علهى المنهاقص الهذج يوافهو علهى 

تمديهههد فتهههرة سهههريان عرخههه  ان يقهههوم كهههذلك بتمديهههد تهههلمين دخهههول العطهههاء 

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

 .تلمين دخول العطاء

 

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

 دخول للعمليات الشرائية. تقديم تلمينات
فههي والههائو الشههراء  علههى الجهههة المشههترية تحديههد مبلهه  تههلمين دخههول العطههاء- ب

 %( مههههن قيمههههة عههههرض المنههههاقص 3%( الههههى )1بنسههههبة تتههههراوح بههههين )

 طاء ووفو ما يرد في والائو الشراء.امةماليةو أو الكلفة التقديرية للع

للجهة المشترية او للجنهة الشهراء فهي شهراء اللهوازم والخهدمات االستشهارية  -ج

تلمين الهدخول اذا تبهين ان هنهال خطهل  الموافقة على استكمال وتصحي  قيمة

 %( من قيمة التلمين.5في حسابها بما ال يزيد على )
لعطههاء كليهها أو ةزئيهها فههي أج مههن علههى لجنههة الشههراء مصههادرة تههلمين دخههول ا -د

 -الحاالت التالية:
اذا سحظ المناقص العرض الذج قدم  أو عدل  بعهد انتههاء المهدة الزمنيهة  -1

 لتقديم  أو اذا لم يلتزم ب  أو بجزء من .
 اذا رف  المناقص الفائز قبول تصحي  خطل حسابي ظهر في العرض.  -2
 معلومههههات اذا قههههدم المنههههاقص معلومههههات غيههههر صههههحيحة أو غههههش فههههي ال -3

 أو الوالائو التي قدمها لعايات المشاركة في العطاء.

 

يقدم العرض موقعا حسظ الصول ويودع فهي صهندوا العطهاءات فهي ظهرف  -أ - 30المادة 

معلو على العنوان المحدد في والائو الشراء ويجوز تقديم  بالبريد المسجل 

نصهت والهائو او من خثل ممثل عن المنهاقص او بهلج وسهيلة إلكترونيهة اذا 

 الشراء على ذلك.
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ال يجههوز قبههول العههروض إال مههن المناقصههين الههذين حصههلوا علههى نسههخة مههن  -ب

 والائو الشراء من الجهة المشترية.
يدون في سجل اةراءات الشراء تاريخ وصول العرض ووقت  بدقة علهى أن  -ج

 ترف  العروض الواردة بعد انتهاء المدة الزمنية لتقديمها.
ان يرفهو مهع عرخه  مناقص أن يقدم أكثر من عهرض واحهد وله  ال يجوز لل  -د

 إذا سمحت والائو الشراء بذلك.بع  البدائل االختيارية 
  يجههوز للمنههاقص تقههديم عرخهه  لمههادة أو أكثههر مههن المههواد المطلوبههة اال اذا  -هههـ

 نصت والائو الشراء على خثف ذلك.
وخههة أو ةههزءا منههها للجنهة الشههراء أن تحيههل مههادة أو أكثههر مهن المههواد المعر -و

 شريطة ان تنص والائو الشراء على ذلك .

للمناقص تعديل عرخ  أو سحب  شريطة تسليم الجهة المشترية طلبها بهذلك   -ز

 قبل انتهاء المدة الزمنية لتقديم العروض. 
 

عنهد الجههة المشهترية  يداع العروض في الصندوا المعد لهذا العهرضإيجظ   - أ -31المادة 

 م إةراءات فت  الصندوا وإغثق .يتنظتنص على ت التي وفو التعليما
يتم فت  العروض من لجنة الشراء في الموعد والمكان المحددين في والائو  - ب

الشراءو ويجوز حضور مقدمي العروض أو ممثلهيهم ويعلهن اسهم المنهاقص 

والسههعر امةمههالي لكههل عههرض مههع أج تخفيضههات أو بههدائل ويههنظم محضههر 

قصههين وقيمههة تههلمين الههدخول ونوعهه  وأج معلومههات يتضههمن أسههماء المنا

 خافتها.إاخرى يرى رئيس لجنة الشراء خرورة 
امةهراءان في حال اشترطت والائو الشراء تقديم عرخين فنهي ومهالي يتبهع  -ج

  -بالترتيظ: التاليان
 أسماء المناقصين ونتائد التقييم. وإعثنفت  العرض الفني أوال  -1
ن الذين تم تلهيلهم وفقا لنتائد التقييم الفنهي فت  العرض المالي للمناقصي -2

 عادة العروض المالية الخرى الى اصحابها معلقة.إو
ال يجوز اتخاذ أج قرار في ةلسة فت  العروض بشلن اسهتبعاد أج عهرض أو  -د

 رفض .
 

 

ال يجوز لج مناقص أن يجرج أج اتصهاالت مهع الجههة المشهترية أو يحهاول   -أ -32المادة 

 ة التلالير عليها أالناء تقييم العروض تحت طائلة استبعاد عرخ .بلج طريق
ال يههتم امفصههاح للمناقصههين أو لج شههخص ئخههر عههن المعلومههات المتعلقههة  -ب

بهههالفحص والتوخهههي  والتقيهههيم ومقارنهههة العهههروض والتوصهههيات المتعلقهههة 

 بامحالة قبل امعثن عن إحالة العطاء. 
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إذا اتضه  لهها أن المنهاقص مهار   على لجنة الشراء أن ترف  أج عهرض -ج

مهن ( 3سلوكا او تصرفا من التصرفات المنصو  عليها في الملحهو رقهم )

هههذا النظههام وعليههها إبههثغ المنههاقص المعنههي بقرارههها وأن تتخههذ امةههراءات 

 الثزمة بحق  وأن تبل  الجهات ذات الصلة بذلك.

  

الشهراء وإعهثم المنهاقص بهذلك  يجظ تصحي  أج خطل حسابي بقرار من لجنهة - أ -33المادة

 -على أن تجرى التصحيحات الحسابية على النحو التالي :
في حال وةود تعارض بين سعر الوحدة والمبل  امةمهاليو يجهظ اعتمهاد  -1

سعر الوحدة وتصحي  المجموع والسعر امةمالي وفقا لهذلكو مها لهم يكهن 

 عها .هنال ما يثبت بشكل واخ  أن العثمة العشرية في غير موخ
في حال وةود خطل في مجمهوع المبهال  فهي ةهدول الكميهات نتيجهة عمليهة  -2

 امخههافة والطههرح للمجههاميع الفرعيههة فيجههظ اعتمههاد المجههاميع الفرعيههة 

 و تصحي  السعر امةمالي وفقا لذلك . 
في حال وةود تعارض بين سعر الوحدة رقما وكتابةو يعتمد سهعر الوحهدة  -3

 نة الشراء قرينة العتماد السعر رقما . المثبت كتابة اال اذا وةدت لج
إذا لم يقبل أج من المناقصين بعد التحليل والتقييم تصحي  الخطاء فيجظ  -4

 استبعاد عرخ  ومصادرة تلمين الدخول بقرار من لجنة الشراء.
إذا تبين ان المناقص لم يقم بتسعير بند او اكثر من البنود فيتم اعتبار تلك  -5

لههة علههى بنههود العطههاء الخههرى وعلههى المنههاقص البنهود غيههر المسههعرة محم

تنفيههذها فيمهها اذا أحيههل عليهه  العطههاء وذلههك بههدون مقابههل سههواء أرفههو تلههك 

 البنود او لم يرفقها في عرخ .
مهها ورد فههي الفقههرة )أ( مههن هههذه المههادة تعتمههد اسههس تههدقيو م علههى الههرغم -ب 

اولههة بمهها فههي ذلههك عقههد المق عطههاءات االشههعال الههواردة فههي والههائو الشههراء

 الموحد للمشاريع امنشائية أو أج عقد للشراء تم التوقيع علي  أصوليا.

 

للجنة الشراء لعايات فحص العروض وتقييمها ومقارنتها إرسال طلظ خطهي  -أ - 34المادة 

إلى أج من المناقصين لتوخهي  العهرض وأن يشهمل التوخهي  تقهديم تحليهل 

 سعر الوحدة فيها.
 ي  والهرد عليه  خطيهينو وان ال يهؤدج أو يهوحي يجظ ان يكون طلظ التوخه -ب

أو يسههم  ذلههك بههلج تعييههر فههي قيمههة العههروض المقدمههة أو طبيعتههها وان ال 

يههؤدج الههى إةحههاف أو خههرر فههي حقههوا المناقصههين إال فههي إطههار تصههحي  

 الخطاء الحسابية المكتشفة من قبل لجنة الشراء أالناء تقييم العروض.
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ض باعتبهاره غيهر واخه  أو غيهر قابهل للمقارنهة للجنة الشراء استبعاد العهر -ج

مع العروض الخرى في حهال امتنهاع المنهاقص عهن توخهي  العهرض خهثل 

 المدة التي حددتها لجنة الشراء. 

  

تقهوم لجنههة الشهراء بتقيههيم العهروض وتحليلههها وفقها لمهها ههو محههدد فهي والههائو  - أ -35المهادة

راء الحهو فهي تشهكيل لجنهة فنيهة الشراء واتخاذ القرارات بشلنها و للجنهة الشه

 لتقييم العروض من ذوج الخبرة واالختصا .
  -تستبعد لجنة الشراء العروض في أج من الحاالت التالية: - ب

 اذا لم يكن العرض مكتمث أو موقعا حسظ الصول. -1
بما ال يقل عهن القيمهة المنصهو   اذا لم يكن معززا بتلمين دخول العطاء -2

 ووفو الصيعة التي توافو عليها لجنة الشراء.  عليها في والائو الشراء
ال تقبل العهروض او أج تعهديثت عليهها تهرد بعهد التهاريخ والموعهد المحهددين  -ج

 ك خر موعد لتقديم العروض.
 -يتم تقييم العروض وفقا للمعايير الواردة في والائو الشراء بما فيها: -د 

امفصاح عن  في  قيمة العرضو مع مراعاة أج هامش لتفضيل السعر يتم -1

 والائو الشراء.
 أن تكون معايير التقييم غير السعرج موخوعية وقابلة للقيا  الكمي.  -2
عندما يكون اختيار قيمة العرض على اسها  معهايير غيهر قابلهة للقيها   -3

مههن الناحيههة السههعريةو يجههظ بيههان الههوزن النسههبي للمعههايير ةميعههها فههي 

 والائو الشراء.
 

 الة المبدئية للعطاء على المناقص الفائز.تتم امح  - أ -36المادة
يعلن المدير العام أو المين العام أو رئيس لجنة الشراء عن امحالة المبدئيهة  - ب

وال تزيهد علهى أيام عمل بالطريقة التي يراها مناسبة لمدة ال تقل عن )خمسة 

حالههة المبدئيههة خههثل تلههك المههدة سههبعة( وإذا لههم يعتههرض أج منههاقص علههى ام

 . اب  قرارا بامحالة النهائية بعد المصادقة عليهصتف
سهباب على الرغم مما ورد في الفقهرة )ب( مهن ههذه المهادة للجنهة الشهراء ول -ج

عدم امعهثن عهن امحالهة المبدئيهة شهريطة إدراج أسهباب ذلهك فهي أج  ةمبرر

 -من الحاالت التالية:
 تقديم عرض واحد في المناقصة العامة. -1
 لشراء المباشر(.التلزيم )ا -2
ذا كانت هنال حالة طارئة شهريطة إذا اقتضت الظروف المستعجلة ذلك أو إ -3

 تقديم تقرير مفصل من الجهة المستفيدة بذلك.
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يلتزم المناقص المحال علي  العطاء بدفع الرسوم المقررة وتقديم تلمين حسهن  -د

خهثل المهدة  التنفيذ اذا نصت والائو الشراء على وةوب تقديمه  وتوقيهع العقهد

المحددة في والائو الشراء أو في اشعار امحالة النهائية و فاذا لم يقم المناقص 

توقيع العقد  المحال علي  بدفع الرسوم المقررة أو تقديم تلمين حسن التنفيذ أو

مصهادرة تهلمين  أوفيحال المر للجنة الشراء التخاذ القهرار الهذج تهراه مناسهبا 

 الدخول كليا أو ةزئيا .

 

إذا رفضههت العههروض ةميعههها أو ألعيههت إةههراءات الشههراء أو إذا لههم تقههدم أج  -37المههادة 

  -عروض فيتعين على الجهة المشترية ما يلي:
 مراةعهههة السهههباب التهههي تبهههرر رفههه  ةميهههع العهههروضو أو إلعهههاء امةهههراء  - أ

أو عههدم ورود العههروضو وإةههراء التعههديثت المناسههبة لوالههائو الشههراء قبههل 

 ت ةديدة وفقا لحكام هذا النظام.طرح عطاءا
 اختيار أسلوب شراء مناسظ وفقا لهذا النظام. - ب

 
 

الشروط والمواصهفات الهواردة فهي والهائو بللجنة الشراء إعادة طرح العطاء  - أ -38المادة  

 -في أج من الحاالت التالية : نفسها العطاء الصلي
 مهههة مهههن المناقصهههين النهههاء الدراسهههة أن عهههدد العهههروض المقدأإذا تبهههين  -1

 غير مناسظ.
إذا كانت السعار في العروض المقدمة غير معقولة أو أن قيمة العهرض  -2

 تزيد على المخصصات المرصودة أو الكلفة التقديرية .
اذا كانت العروض مشروطة أو غير مكتملة أو تبهين وةهود تنهاق  فيهها -3

 مما يخل بعدالة المنافسة بين المناقصين.
فههي والههائو الشههراء يتعههارض مههع أحكههام النظههام والتعليمههات ورود نههص  -4

 الصادرة بمقتضاه.
عههدم تقيههد ةميههع المناقصههين المشههاركين فههي العطههاء بشههروط ووالههائو  -5

 الشراء.

 -إذا قررت لجنة الشراء إعادة طرح العطاء فيجظ ما يلي : - ب
 إبثغ ةميع المناقصين المشاركين في العطاء بقرار لجنة الشراء.  -1
التي تم امعهثن عهن  نفسها وسائل امعثنبامعثن عن إعادة الطرح  -2

 العطاء الصلي  فيها.
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يحههو للمنههاقص الههذج سههبو وأن اشههترى والههائو الشههراء الصههلية الحصههول  -ج

 عليها دون مقابل عند إعادة طرح العطاء.
 

 يجههوز اسههتدراج العههروض مباشههرة بلسههلوب المناقصههة المحههدودة فههي أج مههن -39المههادة

 -الحاالت التالية:
ى إذا كانههت الشههعال أو اللههوازم أو الخههدمات المطلوبههة غيههر متههوافرة إال لههد  - أ

 عدد محدد من المناقصين المعروفين للجهة المشترية.
اذا كههان الوقههت والتكلفههة اللههذان سههيتم تحملهمهها فههي دراسههة عههدد كبيههر مههن  - ب

 العروض ال يتناسظ مع قيمة الشراء.
 حاالت الطارئة او المستعجلة   .في أج من ال  -ج
 اذا تم طرح المناقصة ولم تقدم لها عروض مناسبة.  -د 

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

 

في حال الشراء من خثل مناقصة محدودة يهتم توةيه  دعهوات خاصهة الهى الثالهة  -40المادة

 ائو الشهههراء وتقهههديم عروخههههم علهههى مناقصهههين علهههى االقهههل للحصهههول علهههى والههه

 خوء ذلك .

  

يجههوز إةههراء الشههراء بلسههلوب المناقصههة علههى مههرحلتين فههي أج مههن الحههالتين  -41المههادة 

 -التاليتين:
إذا وةههدت الجهههة المشههترية أنهه  مههن غيههر الممكههن إعههداد مواصههفات فنيههة   -أ 

المعقد  دقيقة ومفصلة للوازم والشعال أو تحديد احتياةاتها بسبظ الطابع

 للبنود المطلوب شراؤها.
إذا كانههت الجهههة المشههترية تسههعى إلههى الههدخول فههي عقههد لعههرض إةههراء  -ب 

البحوث أو التجارب أو الدراسات أو التطوير ما لم ينص العقد على إنتاج 

 اللوازم بكميات تجارية أو السترداد تكاليه البحوث والتطوير.

 

صهة علهى مهرحلتين إةهراءات التلهيهل المسهبو وفقهاً يجوز أن تسبو تقديم المناق -42المادة 

تطبههو إةههراءات المناقصههة العامههة علههى إةههراءات وعلههى أن لحكههام هههذا النظههام 

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

و يجههظ اشههترال مهها ال يقههل عههن مناقصههين االنههينو ويجههظ أن تتضههمن والههائ -1

  -الشراء متطلبات الجهة المستفيدة ومنها :
 العاية من المشروع.  - أ



918 
 

 الجريدة الرسمية

 الداء المتوقع. -ب
 الخطوط العريضة للمتطلبات الفنية. -ج
 مواصفات الشعال واللوازم المطلوب شراؤها.  -د

 المؤهثت المطلوبة لتنفيذ العقد. -هـ                      

الفنيهة بهدون أسهعار وكهذلك تقهديم  الطلظ من المناقصين تقهديم العهروض -2 

مثحظههاتهم علههى شههروط العطههاء المقترحههة ومتطلباتهه و وللجنههة الشههراء 

 تعديل الكلفة التقديرية إذا لزم المر.

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

مطلوبهة المناقصين أو معهم ةميعا لفهم المقترحات أو تحديد التعييرات ال

 لجعلها مقبولةو واستطثع رغبة المناقصين مةراء مثل هذه التعييرات.

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

رفهه  العههروض التههي ال تلبههي وال يمكههن تعييرههها لتلبيههة المتطلبههات  -أ

 فيذ المطلوبة.الساسية أو الحد الدنى المطلوب لألداء أو فترة التن

تعهديل المواصهفات الفنيههة ومعهايير التقيهيم وشههروط العطهاء لتحقيههو  - ب

أقصى قدر من المنافسهة وتوخهي  منهجيهة التقيهيم المناسهبة لألخهذ 

 باالعتبار مختله الخيارات التي وخعها مقدمو العروض.
 

 المرحلة الثانية : -ب 
روخههم تقرر لجنة الشراء دعوة ةميهع المناقصهين الهذين لهم تهرف  ع -1

الفنية في المرحلة الولهى لتقهديم عروخههم الماليهة اسهتنادا الهى والهائو 

الشراء المعدلةو ووفقا للشروط التي وخعتها الجهة المشهترية فهي تلهك 

 الوالائو مع وةوب تقديم تلمين دخول العطاء.
يجظ أن يبقى عرخان على القل ممن لهم يشهملهم الهرف و ويجهوز اذا  -2

بههين أولئههك الههذين اةتههازوا المرحلههة الولههى أن تقههدم منههاقص واحههد مههن 

 تستمر اةراءات الشراء.
  

صحاب الصثحيات المنصو  علهيهم فهي المهادة أج من للجنة الشراء أو ل  - أ - 43المادة 

النظام الشراء بلسلوب طلهظ تقهديم عهروض أسهعار اذا كانهت هذا ( من 59)

 .طبيعة المشتريات ذات قيمة صعيرة وكميات متوافرة 
 من مناقصين االنين على القل. كتابيايتم طلظ عرض السعار  - ب
يجظ أن يتضمن طلظ عرض السعار احتياةهات الجههة المشهترية مهن حيه   -ج

الجههودة والكميههة وشهههروط التسههليم وموعههده وأج متطلبهههات أخههرى ويجهههظ 

 إعطاء الوقت الكافي للمناقصين معداد وتقديم عروض أسعارهم.
مشههترية المنههاقص الههذج تقههدم بلقههل السههعار وطههابو عرخهه  تكلههه الجهههة ال  -د

 التوريد أو التنفيذ حسظ مقتضى الحال. الشراء ومتطلبات 
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يجههوز الشههراء مههن مصههدر واحههد )التلههزيم( بقههرار مههن لجنههة الشههراء فههي أج مههن  -44المههادة

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

 أج بديل مناسظ. 
إذا طرح العطاء للمهرة الثانيهة أو تهم اسهتدراج عهروض ولهم يكهن بالمسهتطاع  - ب

الحصول من خثل أج منها على عروض مناسبة أو لم تكهن السهعار معقولهة 

 أو عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المطلوب شراؤها. 
ا والعمهال الفنيهة والدبيهة والبهرامد امذاعيهة إذا كان الشراء يتعلو بهالحقو -ج

والتلفزيونيههههةو وبيعههههها وتلةيرههههها واسههههتئجارها و والتعاقههههد علههههى إعههههدادها 

وإنتاةها مهما كانت قيمتهاو أو لسباب تتصل بحماية حقوا حصرية في بيع 

البنود التي سهيتم شهراؤها بمها فيهها بهراءات االختهراع وحقهوا الطبهع أو فهي 

 فسة لسباب فنيةو أوعدم وةود أج بديل مقبول.حال عدم المنا
إذا كان هنال حالة طارئة او مستعجلة ال تسم  بالقيام باةراءات طرح عطاء   -د

 أو استدراج عروض. 
إذا كان الهدف من شراء اللوازم والخدمات لتوريد قطع غيار أو بدائل للوازم  -هـ

قائمهههة بمههها فيهههها نظهههم سهههابقة أو توسهههيع اللهههوازم أو الخهههدمات أو المعهههدات ال

 يرتههظ كلفههاً زائههدة  المعلومههات والبرمجههة أو اذا كههان تعييههر المتعهههد الصههلي

 سيلزم الجهة المستفيدة بشهراء معهدات أو خهدمات ال تتوافهو مهع المعهدات  أو

 الموةودة.الخدمات  وأ
اذا كان الههدف مهن شهراء اللهوازم والخهدمات تهوفير أنظمهة الكترونيهة خاصهة  -و

 عمالها. من او حماية او رقابة لأالمستفيدة لتحقيو  بعمل الجهة
شراء لوازم أو خهدمات منتجهة أو مطهورة للبحه  العلمهي وتنفيهذاً لعقهد خها   -ز

مةراء بحوث أو تجارب أو دراسة أو تطوير مصادرو شهريطة أن ال يتضهمن 

 عقد الشراء إنتاج كميات تجارية.
قد الشراء الصليو ومن الضرورج إذا لم تكن العمال امخافية مدرةة في ع -ح

مكمال العمال الصلية أن تمن  الجهة المشهترية عقهودا إخهافية لمنفهذ عقهد 

الشراء الصليو شريطة أن يكون من غير الممكن عمليا الفصل بين العمال 

 امخافية والصلية من الناحية الفنية واالقتصادية.

 تصة.إذا كانت السعار محددة من السلطات المخ -ط
 عند وةود نص قانوني أو اتفاقيات دولية توةظ الشراء من مصدر واحد. -ج
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إذا كان العرض مهن  الشهراء توحيهد الصهنه أو التقليهل مهن التنويهع للتهوفير   -ل

 على الجهة المستفيدة.
  .صدارات المسكوكات التذكاريةإ   -ل
 من المعلومات.أمن السيبراني وشراء أنظمة ال    -م
ال اشهتراط تههوافر خبههرات محهددة ذات كفههاءة وةهودة عاليههة أو بسههبظ فهي حهه   -ن

 عدم توافر االختصا .

إذا كان أج من انواع الخدمات المطلوبة اسهتكماال لخهدمات سهابقة او تمديهدا  - 

 تحقو فيها مصلحة الجهة المستفيدة.تلها شريطة ان 
 

شر لألشعال والخدمات أو تقديم للجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية التنفيذ المبا -45المادة

 -التالية:أو انتاج اللوازم في أج من الحاالت 
 إذا كان من غير الممكن عمليا توخي  كمية البنود المطلوب تنفيذها.   - أ

إذا كان التنفيذ سيتم إةراؤه بكميات صعيرة أو في مواقهع متباعهدة أو نائيهة  - ب

ههههذا الشهههراء ويعرخهههون و مههن غيهههر المتوقهههع أن يتنهههافس المقهههاولون فهههي 

 شروطا غير مقبولة.
إذا كانههت الجهههة  الحكوميههة أو الوحههدة الحكوميههة أقههدر مههن المقههاولين علههى  -ج

 تحمل المخاطر التي يمكن أن تحدث.
 إذا كانت الحاةة عاةلة وتتطلظ التنفيذ المباشر.  -د

يهههذ اذا تهههوافرت لهههديها الكهههوادر المؤهلههة واآلليهههات والمعهههدات الثزمهههة للتنف -هههـ

 المباشر.
 

 

سهلوب لوالخهدمات الفنيهة ب وغيهر االستشهارية يتم شراء الخهدمات االستشهارية - أ -46المادة

 وفقا لمعايير االختيار المعلنة في والائو الشراء. المناقصة العامة 

 
على الرغم مما ورد في الفقهرة )أ( مهن ههذه المهادة وفهي حهاالت مبهررة يجهوز - ب

 -لية:الشراء بلحد الساليظ التا

 
 المناقصة المحدودة )االستدراج(. -1
 الشراء من مصدر واحد )التلزيم(. -2
 مسابقة تصميم.  -3

 



921 
 

 الجريدة الرسمية

مههع مراعههاة مهها ورد فههي الفقههرة )ب( مههن هههذه المههادة  يههتم شههراء الخههدمات  -ج

والفنية والمقدمة من االستشاريين االفراد فهي وغير االستشارية االستشارية 

  -أج من الحالتين التاليتين:
 كانت الخدمة المطلوب تقديمها ال تتطلظ اكثر من استشارج واحد. إذا  -1
ذات عنصهههر فنهههي وخبهههرات فريهههدة إذا كانهههت الخدمهههة المطلهههوب تقهههديمها  -2

 ال تتطلظ دعما مهنيا إخافيا.ومتخصصة و

 

للحصههول علههى عههروض أو رسههائل التعبيههر عههن االهتمههام يههتم نشههر إعههثن فههي  - أ -47المههادة

فههي أج مههن وسههائل امعههثم  وأبوابههة املكترونيههة علههى ال وأالصهحه اليوميههة 

 ها الجهة المشترية مناسبة.االتي تر
بعد ورود عروض رسائل التعبير عن االهتمهام تضهع الجههة المشهترية قائمهة  - ب

 مختصرة ال تقل عن الثالة .
تدعو الجهة المشترية أصحاب رسائل التعبير عن االهتمام الهواردة أسهماؤهم  -ج

  -:مختصرة للتقدم بعروخهم على أن تتضمن هذه الدعوة ما يليفي القائمة ال
 اسم الجهة المشترية وعنوانها. -1
 طبيعة الخدمات المطلوبة وموقعها وزمانها . -2
 الشروط المرةعية والمهام المطلوبة . -3
التعليمات والنماذج الخاصة باعداد العروض وتسليمها والمكهان والموعهد -4

 النهائي لتقديمها.
 المعايير المعتمدة في التقييم الفني والمالي. -5
صههيعة العقههد المقتههرح والشههروط التعاقديههة والوقههت المتوقههع للبههدء بتقههديم  -6

 الخدمات. 
 أسلوب االختيار.  -7
 أج أمور أخرى ترى الجهة المشترية إيرادها. -8

 
 

لعلميهة أو الهندسهية يمكن استخدام طريقة المسابقة في أج من المجاالت ا -1- أ - 48المادة 

 من الخبراء المستقلين. المختص التي تختارها لجنة يعينها الوزير 
 تقدم المسابقة بجوائز أو بدون ةوائزو شريطة امعثن عنها. -2
تجههرج مسههابقات التصههميم وفقهها لاةههراءات المنصههو  عليههها فههي والههائو  -ب

ي تحكههم الشههراءو شههريطة أن تتضههمن المبههادء وامةههراءات الساسههية التهه

المسههابقةو بمهها فههي ذلههك المعههايير التههي سههيتم اسههتخدامها لتقيههيم العههروض 

 وترتيبها.
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 إذا كههههان موخههههوع المسههههابقة هههههو وخههههع دراسههههات أو خطهههه  لمشههههروع  -ج

 -محددو فيجظ أن تحدد والائو الشراء ما يلي:
 الجوائز أو المكاف ت أو االمتيازات الممنوحة للفائزين. -1
 لكيههههة الدراسههههات أو المخططههههات الفههههائزة مههههن الههههذج سههههتؤول إليهههه  م -2

 وغير الفائزة.
تمههن  الجههوائز والمكافهه ت واالمتيههازات علههى أسهها  تقريههر لجنههة الخبههراء   -د

 المستقلين ويجوز لهها أن توصهي بعهدم اسهتحقاا أج شهخص لههذه الجهوائز 

أو المكافهه ت أو االمتيههازات و كليهها أو ةزئيهها و إذا رأت أن الخطهه  المقدمههة ال 

 ى المستوى الفني المطلوب.تصل إل
يجوز أن تشتمل والائو الشراء على بند يسم  بجوائز للتصميمات التهي لهم  - هـ 

يفههز بههها المتقههدمون والههذين امتثلههوا للجههدول الزمنههي المحههدد وعرخههوا 

 المستوى الفني المقبول.
يحههو للجنههة الخبههراء المسههتقلين اسههتدعاء مستشههارين لمناقشههة مشههاريعهم   -و 

 التوصية بالتعديثت الخاصة بها.وعروخهم و

تعد لجنة الخبراء المستقلين تقريرا عن نتهائد أعمالهها وتصهب  توصهياتها    -ز  

 نافذة بعد تصديقها من الوزير المختص.
للتقريههر المشههار إليهه  فههي الفقههرة )ز( مههن هههذه عمههل إعههثن مههوةز  يجههوز    -ح 

 بة. بلج وسيلة اعثم تراها الجهة المشترية مناس المادة
 

إطهارج ال تزيهد مدته  علهى خمهس سهنوات بموةهظ  اتفهاا إبرامللجهة المشترية  -49المادة 

 -التاليين: أحد العقدين 
معلو بحي  يقتصر على المتعهدين الذين تم التعاقد معهم وال يسهم  بهدخول   - أ

 متعهدين ةدد.
م  مفتههوح بحيهه  ال يقتصههر علههى المتعهههدين الههذين تههم التعاقههد معهههم ويسهه - ب

ً مطابقههعلههى ان يكههون عرخهه  متعهههد ةديههد أج بانضههمام  لمتطلبههات والههائو  ا

 الشراء في أج وقت خثل فترة سريان العقد.

 

 يجههوز للمنههاقص الههذج يههدعي أنهه  لحقههت بهه  خسههارة أو أج خههرر نتيجههة لقههرار  -50المههادة

أو إةههراء أو امتنههاع عههن اتخههاذ إةههراء مههن الجهههة المشههترية أو يههدعي أن لجههان 

خالفت ما ورد في والائو الشراء أو أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة الشراء 

بموةب و أن يتقدم بهاعتراض فهي المرحلهة الولهى وبشهكوى فهي المرحلهة الثانيهة 

 وفقا لحكام هذا النظام.
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لكترونيا علهى والهائو الشهراء أو شهروط امعهثن إأو  كتابيايقدم االعتراض    - أ - 51المادة 

التلهيل أو القرارات أو امةراءات التي تتخذها الجههة المشهترية أو والائو 

أو أج امتنههاع عههن اتخههاذ إةههراء متعلههو فيههها الههى الجهههة المشههترية خههثل 

خمسة أيام عمل من تاريخ نشرها وقبهل الموعهد النههائي لتقهديم العهروض 

 أيهما أسبو.
ً يقههدم االعتههراض  - ب شههراء المتعلقههة علههى قههرارات لجههان اللكترونيهها ًإأو  كتابيهها

إةههراءات الشههراء خههثل  بامحالههة المبدئيههة أو أج قههرار يتعلههو بالعطههاء أو

 المدة المحددة بقرار لجنة الشراء.
تنظهههر الجههههة المشهههترية أو لجنهههة الشهههراء حسهههظ مقتضهههى الحهههال فهههي  -1 -ج

 ( أيهام عمهل فيمها7االعتراض وتتخذ قرارها بشلن  خثل مدة اقصاها )

 والخدمات الفنية. علو بعطاءات الشعاليت
تنظهر الجهههة المشهترية فههي االعتههراض وتتخهذ قرارههها بشهلن  قبههل فههت   -2

 العروض فيما يتعلو بعطاءات اللوازم والخدمات االستشارية.
تنظههر لجنههة الشههراء فههي االعتههراض وتتخههذ قرارههها بشههلن  خههثل مههدة  -3

 .( يوم عمل فيما يتعلو بعطاءات اللوازم والخدمات االستشارية14)
ههذه  الفقرة )ج( مهنفي في حاالت خاصة ومبررة تمدد المدد المشار اليها   -د

 .على ان يتم ابثغ المناقص بذلك واحدة فق  ةالمادة لمر

في حال قبول االعتراض بشهكل كامهل أو ةزئهيو يجهظ أن يتضهمن القهرار  -هـ 

 التدابير الثزم اتخاذها لتصويظ الوخاع. 
المهدد المحهددة فهي النظهام دون  انقضهاءض أو في حال تم رف  االعتهرا   -و 

صدور قرارو يكون للمناقص الحو في اللجوء إلى لجنة مراةعة شهكاوى 

 أو الكترونيا.  كتابياالشراء لتقديم شكواه 
الشههعال  ( خمسههمائة دينههار لشههكاوى شههراء500يسههتوفى بههدل مقههداره )   -ز 

 والخدمات  الفنية واللوازم والخدمات االستشارية.

 

يشههكل مجلههس الههوزراء لجنههة لمراةعههة شههكاوى الشههراء مههن ذوج الخبههرة    -أ -52المههادة

واالختصههها  ولههههذه اللجنهههة تشهههكيل لجهههان فنيهههة متخصصهههة للتعامهههل مهههع 

 .اذا رأت لذلك مقتضى الشكاوى التي تقدم اليها
بهدعوة مهن رئيسهها ويكهون  اةتماعاتههاتعقد لجنة مراةعة شهكاوى الشهراء  -ب

بحضور ما ال يقهل عهن أغلبيهة أعضهائها و تتخهذ قراراتهها  قانونيا اةتماعها

 بلغلبية أصوات أعضائها.
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يسمي رئيس لجنة مراةعة شكاوى الشراء أمهين سهر للجنهة أو اكثهر يتهولى  -ج

 تنظيم الشؤون المتعلقة بها من بين موظفي الجهات والوحدات الحكومية.
  -بما يلي:شكاوى الشراء  مراةعة تختص لجنة -د

قهههرارات لجهههان الشهههراء أو الجههههة حهههول  المناقصهههين جشهههكاومراةعهههة  -1

 قههههرارات الحرمههههان الصههههادرة بحههههو أج مههههن المناقصههههين والمشههههترية  

 او المتعهدين.
البههت فههي المسههائل المتعلقههة بتطبيقههات هههذا النظههام والتعليمههات الصههادرة  -2

  .مقتضاهب
 لوالائو النموذةية لعطاءات اللهوازم والشهعال والخهدمات الفنيهةمراةعة ا -3

والخههههدمات االستشههههارية والشههههروط المرةعيههههة وإةههههراءات العطههههاءات 

 لجنة سياسات الشراء.  قبل عرخها علىوالنماذج والمخططات 

 

  -يقدم المناقص الشكوى الى لجنة مراةعة شكاوى الشراء على النحو التالي: -53المادة 
  و لجنهة الشهراء بخصهوأإذا لم يقبل بالقرار الصادر عهن الجههة المشهترية  - أ

( خمسهة أيهام عمهل 5االعتراض أو الحرمان فيحو له  تقهديم الشهكوى خهثل )

( 10مههن تههاريخ إبثغهه  بقههرار الجهههة المشههترية أو لجنههة الشههراءو وخههثل )

 عشرة أيام عمل من تاريخ إبثغ  بالمصادقة على قرار الحرمان.  
لجنهة مراةعهة شهكاوى بعد ان يقهرر رئهيس في حال استكمال تقديم الشكوى و - ب

الجهههة المشههترية أو لجنهة الشههراء حسههظ مقتضههى قبولههها شههكثً تبله  شهراء ال

ةههراءات الشههراء وتزويههدها بكافههة إعههن ورود الشههكوى لتعليههو  كتابيههاالحههال 

أن  ولرئيس اللجنةالوالائو والمستندات موخوع الشكوى الى حين البت فيها 

 شراء بذلك.قرر تمديد التعليو أو قطع  مع إبثغ الجهة المشترية او لجنة الي
 لههرئيس لجنههة مراةعههة )ب( مههن هههذه المههادة الفقههرةفههي علههى الههرغم ممهها ورد  -ج

شهههكاوى الشهههراء عهههدم تعليهههو إةهههراءات الشهههراء والسهههير بههههاو إذا تبهههين أن 

بههرام عقههد إاعتبههارات المصههلحة العامههة تتطلههظ اسههتكمال إةههراءات الشههراء أو 

 الشراء حسظ المقتضى.
راء إلهى مقهدم الشهكوى أو مهن يمثله  وتنظهر تستمع لجنة مراةعة شكاوى الش -د

بالشههكوى المقدمههة إليههها وأج معههززات أو والههائو مرفقههة بههها وتتخههذ قرارههها 

 ( الثالين يوم عمل من تاريخ ورودها اليها.30خثل مدة ال تتجاوز )
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للجنههة مراةعههة شههكاوى الشههراء اتخههاذ أج قههرار تههراه مناسههبا بمهها فههي ذلههك  -هههـ

عههادة العمليههة الشههرائية إحالههة أو و إلعههاء امةههراءات أتصههويظ أج مههن ام

 ويكون القرار ملزما للجهة المشترية أو لجنة الشراء.
يصهههدر قهههرار لجنهههة مراةعهههة شهههكاوى الشهههراء ويعلهههن عنههه  علهههى الموقهههع    -و

املكتروني للجهة المشهترية والبوابهة املكترونيهة أو أج موقهع تحهدده ويهتم 

 لمشتكى عليها.تبلي  قرارها لمقدم الشكوى والجهة ا
 

 )لجنهة سياسهات الشهراء( مجلس الوزراء من بين اعضائ  لجنة تسمى يشكل -أ -54المادة 

 -تتولى المهام والصثحيات التالية:
 وخع السياسهة العامهة للشهراء ووسهائل تنفيهذها بالتنسهيو مهع الجههات  -1

 ذات الصلة.
  وزراء. لمجلس الورفع  نظام ال هذا تعديلمشروع أو أج مقترح ل دراسة  -2
 سندا لهذا النظام.التعليمات الصادرة  اقرار -3
 .المصادقة على قرارات الحرمان التي تصدرها لجان الشراء  -4
اعتماد الوالائو النموذةيهة لعطهاءات اللهوازم والشهعال والخهدمات الفنيهة  -5

والخههههدمات االستشههههارية والشههههروط المرةعيههههة وإةههههراءات العطههههاءات 

 والنماذج والمخططات وتطويرها . 
النظههر فههي أداء الجهههات المشههترية ومههدى التزامههها بلحكههام هههذا النظههام  -6

 والتعليماتو ورفع التقارير والتوصيات الثزمة لمجلس الوزراء.

شهراء اللهوازم والخهدمات االستشهارية وخع االستراتيجية الحكوميهة فهي  -7

 واالشعال والخدمات الفنية وتوةي  الجهات والوحدات الحكومية لثرتقاء

فههي عمليههات  المختصههةسههتوى المهنههي وتطههوير المههوارد البشههرية فههي الم

 .وإدارة المستودعات والمخزون الشراء
االطثع على بيانات عمليات الشراء وإصدار التوصيات الثزمة لتحسهين  -8

 .الداء
تماد سياسات ومعايير وإرشادات تطبيو الجهات المشترية لتكنولوةيها اع -9

عمليات الشراء بالتنسيو مع الجهات المعلومات واالتصاالت الحديثة في 

 ذات العثقة. 
 التنسيظ  لمجلس الوزراء بتشكل لجان الشراء الخاصة .  -10
 ذات االستعمال المشترل.والخدمات االستشارية  تحديد اللوازم  -11
تشكيل أج لجنة من أصحاب االختصها  لج مهن المسهائل ذات العثقهة  -12

 بالمشتريات الحكومية.
 بها مجلس الوزراء.أج مهام أخرى يكلفها  -13
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تنشهل فهي مديريهة دعههم اللجهان الوزاريهة فهي رئاسههة الهوزراء وحهدة سياسههات  -ب

 -ما يلي:الشراء والشكاوى تتولى 

تقههديم الخههدمات امداريههة والفنيههة لكههل مههن لجنههة سياسههات الشههراء ولجنههة  -1

ج مههههام أخهههرى يكلفهههها بهههها رئهههيس أج مهههن أمراةعهههة شهههكاوى الشهههراء و

 ن.تياللجن
 الجههات المشهترية المعلومهات عهن إةهراءات الشهراء التهي تقهوم بههاةمع  -2

 ورفعها إلى لجنة سياسات الشراء .
 إصدار المطبوعات الدورية والمواد امرشادية المتعلقة بالشراء. -3

 القيام بلعمال سكرتارية اللجان. -4
 

ا إةراءات الشراء لكترونية كموقع إلكتروني رسمي تتم من خثلهتنشل البوابة ام -55المادة

ونشههر امعثنههات  المشههتريات الحكوميههةولتكههون مصههدرا رئيسههيا للمعلومههات عههن 

عهههن العطهههاءات وقهههرارات امحالهههة ونصهههو  ههههذا النظهههام والتعليمهههات الصهههادرة 

بمقتضهههاه وقهههرارات لجنهههة مراةعهههة شهههكاوى الشهههراء والتوةيههههات والمقهههاالت 

 قة بالعطاءات.وامرشادات الفنية وغيرها من المعلومات ذات العث
 

  -تتولى الدائرة المهام والصثحيات التالية : -أ -56المادة
 شههراء مهها تحتههاج إليهه  الجهههة الحكوميههة أو الوحههدة الحكوميههة مههن الشههعال -1

 . والخدمات االستشاريةوالخدمات الفنية  واللوازم
التعاون مع لجنة سياسات  الشراء لوخهع السياسهة العامهة مدارة الشهراء  -2

 لخط  والبرامد الثزمة لتنفيذ هذه السياسة. ووخع ا
مراةعة والائو الشهراء وطلبهات الشهراء وتهدقيقها للتحقهو مهن اتفاقهها مهع  -3

 أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
 حف  القيود والسجثت والملفات والعينات الخاصة بعمليات  الشراء . -4
ين مههارات العهاملين فهي التنسيو مع الجهات والوحهدات  الحكوميهة لتحسه -5

 .وإدارة المستودعات والمخزونمجال الشراء 

ستشاريين بناًء على التقارير الهواردة مهن الجههة تقييم أداء المتعهدين واال -6

 المستفيدة. 
مراةعهههههة عطهههههاءات الشهههههعال واللهههههوازم والخهههههدمات الفنيهههههة والخهههههدمات  -7

ا ورفههع االستشههارية وةمههع المعلومههات المتعلقههة بهههذه العطههاءات وتحليلههه

 التوصيات الثزمة للجنة سياسات الشراء .
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وخهههع الشهههروط العامهههة ومراةعهههة الشهههروط الخاصهههة لعطهههاءات اللهههوازم  -8

والشههعال والخههدمات الفنيههة والخههدمات االستشههارية والشههروط المرةعيههة 

وإةراءات العطاءات والنمهاذج والمخططهات وتطويرهها ورفعهها الهى لجنهة 

 سياسات الشراء. 
كة في االتفاقيات والبروتوكوالت امقليمية والدولية ذات العثقة تمثيل الممل -9

 بالمشتريات الحكومية.
أج أعمال أو مهام أخرى تناط بالدائرة تنفيذاً لحكام هذا النظام والتعليمات  -10

 الصادرة بمقتضاه.

إخهههههافة الهههههى مههههها ورد فهههههي الفقهههههرة )أ( مهههههن ههههههذه المهههههادة تتهههههولى دائهههههرة  -ب

المههههام والواةبهههات التهههي كانهههت تتوالهههها قبهههل نفهههاذ العطهههاءات الحكوميهههة  

  -:الى ما يلي إخافةأحكام هذا النظام 
ترخيص وتصنيه المقاولين وتصنيه مقدمي الخدمات  الفنيهة بالتنسهيو  -1

مع الجهات المختصةو وحفـ   المعلومات المنوطة بهم وبلعمهالهم وذلهك 

مهات التهي يصهدرها لعايات العمل داخل المملكة وخارةهها بموةهـظ  التعلي

 مجلس الوزراء لهذه العاية.
شهعال والخهدمات الفنيهة مهن خهثل مراةعة وتطوير إةراءات عطهاءات ال -2

 لكتروني بالتنسيو مع الجهات المختصة.نظام الشراء ام

دراسههة تعيههر أسههعار المحروقههات و المههواد امنشههائية المدرةههة فههي ةههدول  -3

وحهد للمشهاريع امنشهائية والتنسهيظ بيانات التعديل فهي عقهد المقاولهة الم

 للوزير باصدار أج تعميم بتعديل تلك السعار. 
متابعههة وتحههدي  الشههروط العامههة والخاصههة لعقههود المقاولههة واتفاقيههات  -4

 الخدمات الفنية والشروط  المرةعية المعمول بها في المملكة.
منشهائية إصدار النشرات الدورية حول قطاع امنشهاءات وأسهعار المهواد ا -5

 وبنود الشعال. 

إخههافة إلههى مهها ورد فههي الفقههرة )أ( مههن هههذه المههادة تتههولى دائههرة  المشههتريات  -ج

 -الحكومية ما يلي :
 حفهه  سههجثت اللههوازم المشههتركة واللههوازم الفائضههة لههدى الجهههة الحكوميههة  -1

أو الوحدة الحكومية واتخاذ امةهراءات والترتيبهات الثزمهة لحفه  اللهوازم 

 كة واللوازم الفائضهة وتخزينهها وتصهنيفها لتوزيعهها علهى الجههات المشتر

 أو الوحدات الحكومية وفو ما تحتاج إلي  أو تبادلها فيما بينها.
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إةراء الدراسات الثزمة لتطهوير إدارة اللهوازم وتحسهين أدائهها واالحتفهاظ  -2

 بمواصفات قياسية للوازم ذات االستعمال المشترل.
زم لههدى الجهههات الحكوميههة والوحههدات الحكوميههة كلمهها إةههراء الجههرد للههوا -3

 وةدت دائرة  المشتريات  الحكومية خرورة لذلك.
 الحفاظ على قيود اللوازم المعمرة التي تستعمل لمدة طويلة . -4
التعههاون مهههع الوحهههدات أو الجههههات الحكوميهههة فيمههها يتعلهههو بحفههه  اللهههوازم  -5

 وصيانتها . 

الصههحة ومديريههة الخههدمات الطبيههة الملكيههة شههراء الدويههة لكههل مههن وزارة  -6

ومستشههفى الميههر حمههزة ومستشههفيات الجامعههات الردنيههة الرسههمية وأج 

المسهتلزمات واالةههزة شهراء و ةهة أخرى يوافو عليهها مجلهس الهوزراء

 وفقا للصثحيات الواردة في هذا النظام . الطبية
 

والخههدمات  كوميههة شههراء اللههوازمال يجههوز للجهههة الحكوميههة أو الوحههدة الح - أ -57المههادة 

ل إال من خثل لجان الشراء المركزية ما ذات االستعمال المشتراالستشارية 

 لم يقرر مجلس الوزراء خثف ذلك.
ذات االسههتعمال المشههترل فههي الشهههر والخههدمات االستشههارية  تحههدد اللههوازم -ب

 االول من بداية كل عام.

فنيههة مههن ذوج الخبههرة  الجانهه ميههةمههدير عههام دائههرة المشههتريات الحكويشههكل  -ج

واالختصههها  مهههن مهههوظفي الجههههات والوحهههدات الحكوميهههة تتهههولى وخهههع 

والخهدمات االستشهارية الشروط والمواصفات والمتطلبات الخاصهة بهاللوازم 

 .والتنسيظ بها الى لجنة سياسات الشراء ذات االستعمال المشترل

 

النظام ولها الحهو فهي االسهتعانة بهالخبراء تشكل لجان الشراء وفقا لحكام هذا  - أ -58المادة

والفنيين من موظفي الجههات الحكوميهة أو الوحهدات الحكوميهة أو مهن القطهاع 

 الخا  في حال عدم توافر هذه الخبرات لدى موظفي القطاع العام. 
منهاء أرؤسهاء واعضهاء و مكافه تعلى الرغم مما ورد في أج نظام ئخر تحهدد -ب

 أحكههام هههذا النظههام وئليههة صههرفها وفقهها للملحههو  سههر اللجههان المشههكلة بموةههظ

 هذا النظام. من ( 5رقم )
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مناء سر اللجان المشكلة بموةظ أحكام هذا أعضاء وأتطبو على رؤساء و ال -ج

حكههام الههواردة فههي نظههام الخدمههة المدنيههة أو أج تعليمههات أو قههرارات النظههام ال

لبههدالت او أوقههات او ا المكافهه تج نظههام ئخههر تتعلههو بنسههظ أصههادرة بموةههظ 

 االةتماعات االناء الدوام الرسمي.
 

وتنفيذ الشعال وفقاً  يتم شراء اللوازم والخدمات الفنية والخدمات االستشارية - أ -59المادة

  - للصثحيات التالية وبالطريقة التي يراها مناسبة:
( خمسهة ئالف دينهار فهي كهل عمليهة 5000لألمين العام بمها ال يزيهد علهى ) -1

 راء.ش

 مههههن  ةاو الوحههههدة أو العميههههد فههههي الجامعهههه لمههههدير أج مديريههههة او مركههههز -2

( اله دينار 1000يزيد على ) مين العام بما الغير المشمولين بتعريه ال

 في كل عملية شراء.
يههتم شههراء اللههوازم والخههدمات وبيعههها بههين ةهتههين حكههوميتين أو وحههدتين  -ب 

مينههين العههامين قههرار مههن الحكههوميتين أو ةهههة  حكوميههة ووحههدة حكوميههة ب

 وبالسعر المتفو علي  مهما بلعت قيمتها.

 

( 100.000ال يجوز لج وحدة حكومية شراء االدوية التي تزيد قيمتهها علهى )  -60المادة

 مائة اله دينار اال من خثل دائرة المشتريات الحكومية.
 

مهن  الجههة الحكوميهةإليهها  يتم شراء اللوازم والخدمات االستشارية التهي تحتهاج -61المادة

 -لشراء التالية وفقا لصثحيات كل منها :اخثل لجان 
 فرعية .  - أ

 .رئيسية - ب
 مركزية. -ج
 خاصة . -د 
 

ج مهههن فهههروع الجههههة أللهههوزير المخهههتص تشهههكيل لجنهههة  شهههراء فرعيهههة فهههي  - أ -62المهههادة 

ازم حههدهم رئيسهها لههها لشههراء اللههوأالحكوميههة مههن الثالههة مههن موظفيههها يسههمي 

 ( 20000علههههههههى ) تهههههههههاال تزيههههههههد قيمالتههههههههي والخههههههههدمات االستشههههههههارية 

 عشرين اله دينار.
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يشكل الوزير المختص لجنة  شهراء رئيسهية فهي مركهز الجههة الحكوميهة مهن   - ب

شهراء اللهوازم  تتهولى أحهدهم رئيسها لههاو ل يالثالة من موظفيها علهى أن يسهم

( ستين الهه دينهار 60000) لىع تهاال تزيد قيمالتي والخدمات االستشارية 

على أن يشترل مندوب عن دائرة  المشتريات  الحكومية يسمي  مديرها العام 

 ربعين أله دينار.أ( 40000في كل حالة  شراء تزيد قيمتها التقديرية على )
تجتمع اللجان المشار اليها في الفقرتين )أ( و )ب( من هذه المادة كلمها دعهت   - ج

اعاتههها قانونيههة بحضههور ةميههع اعضههائها وتتخههذ الحاةههة لههذلك وتكههون اةتم

 قراراتها بلكثرية اصوات أعضائها.

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

 

للقيههام  تشههكل فههي دائههرة المشههتريات الحكوميههة لجههان الشههراء المركزيههة التاليههة - أ -63المههادة

  -متها :مهما بلعت قيئية لشراا بالعمليات
 .االستشاريةاللوازم والخدمات  -1
 طفال و الرخع.مصال و المطاعيم وحليظ الالدوية وال -2
 االةهزة والمستلزمات الطبية. -3

 برئاسههة المههدير العههام االستشههارية تشههكل لجنههة شههراء اللههوازم والخههدمات  -1-ب

 -أو من يفوخ  وعضوية كل من:
 المدير العام. هماالحكومية يسمي االنين من موظفي دائرة المشتريات - أ

حههههد مههههوظفي مؤسسههههة المواصههههفات والمقههههاييس مههههن ذوج الخبههههرة أ - ب

 واالختصا  يسمي  مديرها العام.
 حد موظفي وزارة المالية.أ -ج

محهدى الجههات  إذا طرح عطاء لشراء لوازم خاصهة أو خهدمات استشهارية -2

عليهها فهي البنهد  المستفيدة فيشترل في لجنة الشراء المركزية المنصهو 

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

طفههال والرخههع مصههال والمطههاعيم وحليههظ التشههكل لجنههة لشههراء الدويههة وال -ج

 -برئاسة المدير العام أو من يفوخ  وعضوية كل من:
 صيدالني من دائرة المشتريات الحكومية يسمي  المدير العام. -1
 سمي  وزير الصحة .صيدالني من وزارة الصحة ي -2
 الخدمات الطبية الملكية يسمي  مديرها.صيدالني من  -3
 صيدالني من مستشفى المير حمزة يسمي  مدير المستشفى. -4
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االنين من ذوج الخبرة واالختصا  من الجهة المستفيدة مهن  دالنيينصي -5

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

 ص اذا كان العطاء يتعلو بها وحدها.الوزير المخت

ةهزة والمستلزمات الطبية برئاسهة المهدير العهام أو مهن تشكل لجنة لشراء ال -د 

 -يفوخ  وعضوية كل من:
االنههين مههن مههوظفي وزارة الصههحة مههن ذوج الخبههرة  واالختصهها  فههي  -1

وزيهر  ماالهندسة الطبية و شؤون االةههزة والمسهتلزمات الطبيهة يسهميه

 الصحة .
د موظفي مستشهفى االميهر حمهزة مهن ذوج الخبهرة  واالختصها  فهي أح  -2

 شؤون االةهزة والمستلزمات الطبية يسمي  مدير عام المستشفى.
أحد موظفي دائهرة المشهتريات الحكوميهة مهن ذوج الخبهرة واالختصها   -3

 المدير العام.  يسمي
االنههين مههن مههوظفي الجهههة المسههتفيدة مههن ذوج الخبههرة واالختصهها  مههن  -4

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

تعقد لجان الشراء المركزية اةتماعاتها بحضور ما اليقل عن اللثي اعضائها   -هـ

 بمن فيهم الرئيس وتتخذ قراراتها بلكثرية اصوات اعضائها.

لشهههراء اللهههوازم   يصهههادا الهههوزير علهههى قهههرارات لجنهههة الشهههراء المركزيهههة -1 -و

 . الستشارية ذات االستعمال المشترلوالخدمات ا
يصادا الوزير المختص على قرارات لجنة الشراء المركزيهة فيمها يتعلهو  -2

 .بالجهة أو الوحدة الحكومية بشراء اللوازم الخاصة
 

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

وزير  والههوزير المخههتص تشههكيل لجنههة  الههن الههى توصههية مهه الشههراء المسههتند

لمشهروع معهين بسهبظ  شراء خاصة لشهراء اللهوازم والخهدمات االستشهارية

عههدد  قههليال اذا تطلبههت شههروط تمويلهه  ذلههك علههى ان طبيعتهه  أو حجمهه  أو 

أعضاء برئاسة أمهين عهام الجههة الحكوميهة وعضهوية عن خمسة  اعضائها

 من يفوخ . عام دائرة المشتريات الحكومية او مدير

اء تنتهههي اعمههال اللجنههة المشههار اليههها فههي الفقههرة )أ( مههن هههذه المههادة بانتههه - ب

 . أو إصدار قرار امحالة النهائية العملية الشرائية
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يكون اةتماع لجنة الشراء الخاصة المنصو  عليها في الفقرة )أ( من هذه  -ج

لههى ان يكههون المههادة قانونيههاً بحضههور مهها ال يقههل عههن أربعههة مههن أعضههائها ع

الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بلكثرية أصوات أعضائها ويصادا وزيهر 

المالية والوزير المختص على قرارات هذه اللجنة وفي حال اختثفهما يرفع 

 القرار إلى رئيس الوزراء للبت في .

 

حكوميهة يتم شراء اللوازم والخدمات االستشارية التهي تحتهاج إليهها الوحهدات ال - 65المادة 

 -من خثل لجنتي الشراء التاليتين :

 
 فرعية .  - أ

 رئيسية. -ب

 

للهههوزير المخهههتص تشهههكيل لجنهههة شهههراء فرعيهههة واحهههدة فهههي مركهههز الوحهههدة   - أ -66المادة

أعضهاء مهن مهوظفي الوحهدة  الثالهةالحكومية وفي أج فهرع مهن فروعهها مهن 

 ات االستشهاريةمن بينهم رئيسا لها لشراء اللوازم أو الخهدم يالحكومية يسم

 ( ستين أله دينار.60000ال تزيد قيمتها على ) التي
يكون اةتماع لجنة الشراء الفرعية  قانونياً بحضور ةميع أعضهائهاو وتتخهذ  -ب

 .قراراتها بلكثرية أصوات أعضائها

 يصادا المين العام على قرارات هذه اللجنة. -ج
 

وحدة الحكوميهة لجنهة شهراء رئيسهية مهن ال يشكل الوزير المختص  في مركز - أ -67المادة

ونائبا ل  وتتولى هذه اللجنة شراء  هامن بينهم رئيسا ل يخمسة أعضاء يسم

 اللوازم والخدمات االستشارية مهما بلعت قيمتها .
تجتمع اللجنة بدعوة مهن رئيسهها أو مهن نائبه  عنهد غيابه  ويكهون اةتماعهها  - ب

على أن يكون من بينهم الهرئيس ء قانونيا بحضور ما ال يقل عن أربعة أعضا

 أو نائب  وتتخذ قراراتها بلكثرية أصوات أعضائها .

 الشراء الرئيسية. يصادا الوزير المختص على قرارات لجنة -ج
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يتم شراء الشعال والخدمات الفنية التي تحتاج إليها الجهة  الحكومية مهن خهثل  -68المادة

 -أج من لجان الشراء التالية:
 لمركزية المتخصصة.ا  - أ

 الرئيسية . - ب
 المحافظة.  -ج
 الخاصة. -د

 

تشههكل فههي دائههرة العطههاءات الحكوميههة لجههان شههراء مركزيههة متخصصههة لكههل  -أ - 69المههادة 

  -: مجال من المجاالت التالية
 البنية. -1
 المياه والرج والصرف الصحي والسدود. -2
 الطرا والنقل والتعدين. -3
 واالتصاالت. وميكانيكيةالكهرالعمال  -4
يكون المدير العام أو مهن يفوخه  رئيسها لكهل لجنهة مهن اللجهان المنصهو   -ب

 -عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة وتضم في عضويتها:
 مندوبين عن وزارة الشعال العامة وامسكان يسميهما الوزير. -1
 عن وزارة المالية يسمي  وزير المالية. امندوب -2
 عن الجهة المستفيدة يسميهما الوزير المختص.مندوبين  -3
 عن دائرة العطاءات الحكومية يسمي  المدير العام. امندوب -4

تجتمع اللجان المنصو  عليها في الفقهرة )أ( مهن ههذه المهادة بهدعوة مهن  -ج 

رئيسههها ويكههون اةتماعههها قانونيهها بحضههور مهها ال يقههل عههن خمسههة مههن 

مندوبي الجهة المستفيدة مهن بيهنهم حد أأعضائها على أن يكون الرئيس و

 وتتخذ قراراتها بلكثرية أصوات أعضائها.

تختص اللجان المشار اليها في الفقرة )أ( من ههذه المهادة بشهراء الشهعال     -د

والخدمات الفنية الخارةة عن نطاا صثحيات اللجان الخرى المنصهو  

 زير المختص.الوبناء على طلظ  ئخر شراءعليها في هذا النظام أو أج 

على قرارات لجان الشراء المركزية المتخصصهة المختص وزير اليصادا    -هـ

 عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة. المنصو 

 

يشكل الوزير المختص لجنة شراء رئيسية في مركز الجهة الحكوميهة برئاسهة  - أ -70المادة

 -المين العام وعضوية كل من:

ختصههها  مهههن مهههوظفي دائهههرة العطهههاءات مهنهههد  مهههن ذوج الخبهههرة واال -1

 الحكومية يسمي  المدير العام.
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مهند  من ذوج الخبرة واالختصا  من وزارة الشعال العامة وامسكان  -2

 مين العام. يسمي  ال
االنين من موظفي الجهة الحكومية من ذوج الخبرة واالختصا  يسميهما  -3

 مين العام.ال
الفقرة )أ( من ههذه المهادة شهراء الشهعال تتولى اللجنة المنصو  عليها في  - ب

( خمسههمائة ألههه دينههار أو شههراء أج 500000التههي ال تزيههد قيمتههها علههى )

 ( خمسين أله دينار.50000خدمات فنية ال تزيد قيمتها على )
تجتمع لجنة الشراء  الرئيسية بهدعوة مهن رئيسهها ويكهون اةتماعهها قانونيها  -ج

ائها علهى أن يكهون رئيسهها مهن بيهنهم بحضور ما ال يقل عن أربعة من أعضه

 وتتخذ قراراتها بلكثرية أصوات أعضائها.
 .يصادا الوزير المختص على قرارات لجنة الشراء الرئيسية -د 

 

تشكل في كل محافظة لجنة تسمى لجنة شراء المحافظة برئاسة نائظ المحاف   -أ -71المادة 

  -أو متصرف لواء القصبة وعضوية كل من:
 الشعال في المحافظة.مدير  -1
 مدير الشؤون البلدية في المحافظة. -2
 مدير المالية في المحافظة. -3
 مندوب عن الجهة المستفيدة المعنية بالشراء يسمي  الوزير المختص. -4

الشهعال التهي ال تزيهد قيمتهها علههى  فهي المحافظهة شههراء شهراءالتتهولى لجنهة  -ب

منههدوب مههن دائههرة العطههاءات   ( مليههوني دينههار علههى أن يشههترل2000000)

( خمسههمائة 500000علههى )للشههراء الحكوميههة إذا زادت القيمههة التقديريههة 

الخهههدمات الفنيهههة التهههي ال تزيهههد قيمتهههها علهههى كمههها تتهههولى شهههراء الهههه دينهههار 

 ( خمسين أله دينار.50000)
تجتمههع لجنههة شههراء المحافظههة بههدعوة مههن رئيسههها ويكههون اةتماعههها قانونيهها  -ج

يقل عن أربعة من أعضهائها علهى أن يكهون الهرئيس مهن بيهنهم  بحضور ما ال

 وتتخذ قراراتها بلكثرية أصوات أعضائها.
 يصادا المحاف  على قرارات لجنة شراء المحافظة . -د 
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لمجلس الوزراء وفي حاالت خاصة ومبررة بناء على تنسيظ لجنة سياسات   - أ - 72المادة 

زير والههوزير المخههتص تشههكيل لجنههة الشههراء المسههتند الههى توصههية مههن الههو

شراء خاصة لشراء االشعال والخدمات الفنية لمشروع معين بسبظ طبيعته  

عن  عدد اعضائها قليال ذلك على ان تطلبت شروط تمويل  اذا أو حجم  أو 

دائرة  أعضاء برئاسة أمين عام الجهة الحكومية وعضوية مدير عام خمسة

 .أو من يفوخ العطاءات الحكومية 
 عمههال اللجنههة المشههار اليههها فههي الفقههرة )أ( مههن هههذه المههادة بانتهههاءأتنتهههي  - ب

 أو إصدار قرار امحالة النهائية.العملية الشرائية 

كون اةتماع اللجنة المنصو  عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة قانونيهاً ي -ج

 بحضور ما ال يقل عن أربعة من أعضائها على ان يكون الرئيس مهن بيهنهم

وتتخهههذ قراراتهههها بلكثريهههة أصهههوات أعضهههائها ويصهههادا الهههوزير والهههوزير 

المخههتص علههى قههرارات هههذه اللجنههة وفههي حههال اختثفهمهها يرفههع القههرار إلههى 

 رئيس الوزراء للبت في .
 

يههتم  شههراء الشههعال والخههدمات الفنيههة التههي تحتههاج إليههها الوحههدة  الحكوميههة مههن  -73المهادة

  -تاليتين :خثل أج من لجنتي  الشراء ال
 لجنة شراء فرعية.  - أ

 لجنة شراء رئيسية. - ب
 

لألمههين العههام تشههكيل لجنههة شههراء فرعيههة فههي أج فههرع مههن فههروع الوحههدة   - أ -74المادة

اعضاء من موظفيهها يسهمي أحهدهم رئيسها لهها  لشهراء  ةالحكومية من خمس

شهراء ( خمسمائة ألهه دينهار ول500000الشعال التي ال تزيد قيمتها على )

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

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اةتماعها قانونيا بحضور مها ال يقهل  - ب

عههن أربعههة مههن أعضههائها علههى أن يكههون رئيسههها مههن بيههنهم وتتخههذ قراراتههها 

 بلكثرية أصوات أعضائها.
 رارات هذه اللجنة.يصادا الوزير المختص على ق -ج 

 

يشههكل الههوزير المخههتص لجنههة شههراء رئيسههية فههي مركههز الوحههدة الحكوميههة  -1- أ -75المههادة

برئاسة المين العام وعضوية أربعة من موظفي الوحهدة الحكوميهة يسهمي 

 أحدهم نائبا للرئيس .
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فههي حههال لههم يكههن فههي الوحههدة الحكوميههة كههادر هندسههي مخههتص أو خبههرات  -2

ارل مهنهههد  مهههن دائهههرة العطهههاءات الحكوميهههة فهههي متخصصهههة كافيهههة يشههه

 ( من هذه الفقرة.1عضوية اللجنة الواردة في البند )
للوزير المختص الطلظ في أج وقت من دائرة العطهاءات الحكوميهة تسهمية  -3

 الرئيسية. الشراء مهند  او اكثر لعضوية لجنة

يهة مهمها بلعهت تتولى لجنهة  الشهراء الرئيسهية شهراء الشهعال والخهدمات الفن - ب

 قيمتها.

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائب  عند غياب  ويكون اةتماعها قانونيا  -ج

بحضور ما ال يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائب  من 

 بينهم وتتخذ قراراتها بلكثرية أصوات أعضائها. 

 رئيسية.يصادا الوزير المختص على قرارات لجنة الشراء ال  -د

تتولى لجنة الشراء الرئيسية بيهع وشهراء وتهلةير واسهتئجار العقهارات مهمها  -هـ

 بلعت قيمتها.
  

( خمسهة ئالف 5000لرئيس البعثهة الدبلوماسهية الشهراء بمها ال يزيهد علهى ) - أ - 76المادة 

دينههار أو مهها يعادلههها بالعملههة الةنبيههة لشههراء اللههوازم واالشههعال والخههدمات 

 ستشارية بالطريقة التي يراها مناسبة في كل عملية شراء.الفنية واال
برئاسهههة رئهههيس البعثهههة  شهههراء تتشهههكل فهههي البعثهههة الدبلوماسهههية لجنهههة -1- ب

البعثههة الدبلوماسههية وتتخههذ الدبلوماسههية وعضههوية االنههين مههن مههوظفي 

اللهوازم والخهدمات االستشهارية مهمهها  لشهراءقراراتهها بلكثريهة أعضهائها 

اء االشهههعال والخهههدمات الفنيهههة بمههها ال يزيهههد علهههى بلعهههت قيمتهههها ولشهههر

 يعادلها بالعملة الةنبية . ن اله دينار أو ماي( أربع40000)
لجنة برئاسهة في مركز الوزارة  وزير الخارةية وشؤون المعتربينشكل ي -2

رة ومهندسهين اوعضوية االنين من موظفي الهوز أحد السفراء في المركز

وتتخههذ قراراتهها بلكثريههة أعضههائها  وميهةاالنهين مههن دائهرة العطههاءات الحك

شعال والخدمات الفنية التي تحتاةها البعثات الدبلوماسهية التهي لشراء ال

 ( من هذه الفقرة  .1تزيد قيمتها على المبل  المحدد في البند )
يصادا المين العام على قرارات الشراء التي تقوم بها  اللجنة المشكلة  في  -ج

 ( 20000المههههادة التههههي ال تزيههههد قيمتههههها علههههى )الفقههههرة )ب( مههههن هههههذه 

يعادلها بالعملة الةنبية ويصهادا وزيهر الخارةيهة  ن أله دينار أو مايعشر

 وشؤون المعتربين على قرارات الشراء التي تزيد على ذلك.
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 ةديههدة وحههدة تنظيميههة بانشههاء  كوميههة أو وحههدة حكوميههةحةهههة تلتههزم كههل  -أ -77المههادة

الشهراء  تتهولى التخطهي  لعمليهاتحدات التنظيميهة لهديها او تسمية أج من الو

وإعههداد خطههة الشههراء السههنوية واختيههار ئليههات الشههراء ووخههع المواصههفات 

والشروط الخاصة وتحديد أولويات الشراء والتحقو مهن تهوافر المخصصهات 

الماليهههة لكهههل عمليهههة شهههراء والتنسهههيو مهههع دوائهههر الشهههراء المركزيهههة لتلبيهههة 

الوحههدة بلقههل التكههاليه وأسههرع وقههت وخههمان الجههودة  احتياةههات الجهههة او

التي تتطلبها أعمال لجان امدارية والسكرتارية وأمانة السر وتوفير الخدمات 

 الشراء. 
 يتولى العمل في الوحدة التنظيميهة موظفهون متخصصهون فهي عمليهة الشهراء - ب

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

لجههان الشههراء المشههكلة بموةههظ أحكههام هههذا النظههام يتههولى تههدوين محاخههر 

 راراتها.قةلساتها وحف  سجثتها وقيودها ومتابعة تنفيذ 

 

 ال يجوز لهرئيس لجنهة الشهراء أو لج مهن أعضهائها االمتنهاع عهن التصهويت - أ - 78المادة 

 .وإرفاقها بالقرار وعلى المخاله إبداء أسباب مخالفت 
ترسههل قههرارات لجههان الشههراء النهائيههة للجهههة المختصههة بالمصههادقة عليههها  - ب

( أيام عمل من تاريخ صدورها وعلى هذه الجههة المصهادقة عليهها 3خثل )

 ( يومل من ورودها اليها . 14خثل )
 ةههراء أج تعههديل علههى قههرار امحالههة اال بقههرار الحههو صههادر عههن إال يجههوز  -ج

 حسظ الصول. لجنة الشراء وخاخع للتصديو

 

سعار المقدمهة اليهها أعلهى مهن صهثحياتها في حال تبين للجنة الشراء أن أقل ال -79المادة 

حالههة العههروض المقدمههة اليههها الههى لجنههة الشههراء صههاحبة إفعلههى لجنههة الشههراء 

 الصثحية التخاذ القرار المناسظ.
 

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

 لجهههان الشهههراء المشهههكلة بموةهههظ أحكهههام ههههذا النظهههام سهههنتين قابلهههة للتجديهههد 

 لسنة واحدة بقرار من المرةع المختص بالتعيين.
للمرةع المختص بتسمية أعضاء لجان الشراء أن يستبدل بلج من أعضهائها  -ب

 غيره في أج وقت لسباب مبررة.

العضههو الههذج لجههان الشههراء أن يسههتبدل  للمرةههع المخههتص بتسههمية أعضههاء -ج

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

 حضور خمسة اةتماعات غير متتالية.
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يكههون دفههع المسههتحقات الماليههة بنههاء علههى تقههديم مطالبههة ماليههة متضههمنة أج  - أ -81المههادة

 معلومات تتطلبها شروط الدفع.
د الشراء على دفع قيمة عقد الشهراء علهى دفعهات مرحليهة يجوز أن ينص عق - ب

بنهاء علهى تقههدم سهير العمهل ومهها تهم إنجههازه بعهد تقهديم المتعهههد الوالهائو التههي 

 تطلبها الجهة المستفيدة وقبولها لها .
 -يجوز أن ينص عقد الشراء على ما يلي : -ج

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

 الشراء.
دفعات مقدمهة علهى أن توخه  فهي عقهد الشهراء الشهروط الهثزم توافرهها  -2

لهههذه العايههةو بمهها فههي ذلههك السههداد عههن طريههو الخصههومات مههن الههدفعات 

 المرحلية.
يجظ أن ال يتجاوز إةمالي مبل  الدفعات المقدمة بموةظ عقد الشراء النسهظ   -د

 المحددة في والائو الشراء. 
ز دفع أج دفعة مقدمة إال بعد تقديم تلمين مالي يعطهي كامهل قيمهة ههذه ال يجو -هـ

 الدفعة.
 

( 1دارة عقود شهراء اللهوازم والخهدمات االستشهارية وفقها للملحهو رقهم )إيتم  - أ -82المادة 

 النظام. من هذا
شعال والخدمات الفنية وفقا لما ههو منصهو  عليه  ال دارة عقود شراءإيتم  - ب

 .اءفي والائو الشر
 

شههراء اللههوازم أو الخههدمات االستشههارية  ال يجههوز للمتعهههد أن يتنههازل عههن عقههد  -83المههادة

لمتعهد ئخر دون الحصول علهى موافقهة خطيهة مسهبقة مهن لجنهة الشهراء وبنهاء 

 على اسباب مبررة لذلك .
 

المحههاكم الردنيههة بههالنظر فههي النزاعههات الناشههئة عههن تنفيههذ العقههود  تخههتص  -أ -84المههادة 

لمبرمهههة بموةهههظ أحكهههام ههههذا النظهههام وتكهههون التشهههريعات الردنيهههة واةبهههة ا

 التطبيو ما لم تنص والائو العقد على خثف ذلك .
لتسههوية كاتسههوية النزاعههات أخههرى ل طههراأج يجههوز أن يههنص العقههد علههى   -ب 

 مههن  الولويههة للحههل بالتراخههي مههن خههثل التفههاوض والتحكههيم   أوالوديههة 

عيههين طههرف الالهه  للمسههاعدة فههي تسههوية النزاعههات تأو تعيههين المههوفقين  او

 .خثفاتمجلس ف  ال تعيين بصيعة التوفيو والوساطة أو
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للطههرفين المتعاقههدين االتفههاا خههمن العقههد أو فههي اتفههاا منفصههل علههى إحالههة   -ج 

النزاعات الناشئة عن تنفيذ العقد الى التحكهيم وفهي مثهل ههذه الحهاالت يجهظ 

ار المؤسسي للتحكيم والقواعد امةرائية التي أن ينص في االتفاا على امط

 تحكم سير التحكيم ومكان .
إذا لههم يتضههمن العقههد شههرط التحكههيم وتههم االتفههاا علههى اعتمههاد التحكههيم عههن    -د 

طريهههو إبهههرام اتفاقيهههة منفصهههلةو فيجهههظ أن يكهههون ذلهههك خطيههها وموقعههها مهههن 

 الطرفين.
ص على خثف ذلك فهي واليقهة تكون اللعة العربية هي لعة التحكيمو ما لم ين  -هـ 

 العقد أو في اتفاا التحكيم اذا كان هنال اتفاا منفصل.
لجهههة المشههترية وقبههل توقيههع العقههد الحصههول علههى موافقههة مجلههس علههى ا  -و 

اختيهار إحهدى هيئهات التحكهيم  عنهد الوزراء عند اختيهار التحكهيم الهدولي  أو

اآلليههة امةرائيههة  العقههد يتضههمن الدوليههة المعتمههدة لفهه  النههزاعو علههى أن 

  .الختيار المحكمين ومكان التحكيم
 

 السهعر تعهديل فيهها يجهوز التهي الحهاالت فهي إال الابتها الشهراء عقد سعر يعتبر  -أ -85المادة 

 تههنص أن التههي تبههرر تعييههر السههعر شههريطة الظههروف فههي تعييههرات لمواةهههة

 .ذلك على والعقد الشراء والائو
 مهن( أ) الفقهرة لحكهام وفقها السهعر تعهديل نيةإمكا على الشراء عقد نص إذا -ب

 فهي التعهديثت سهريان وقهت السهعر تعهديل بند في يحدد أن فيجظ المادة هذه

 تكلفهة فهي االنخفهاض أو كالزيادة السعر تعديل تبرر التي والظروف السعار

 تعاقهههديا المحهههددة المعهههادالت تطبيهههو خهههثل مهههن والطاقهههة والعمالهههة المهههواد

 التي الخرى وامةراءات السعر في تعديل أج مقدار حددت التي والمؤشرات

  .اتباعها سيتم

 
 

الخهدمات االستشهارية وأو مهدد اللهوازم للجنة الشراء أن تنقص أو تزيد كميهات  - 86المادة 

 حالهههة دون الرةهههوع الهههى المنهههاقص علهههى الههواردة فهههي والهههائو الشهههراء قبهههل ام

مهههن الكميهههة  %(25) ت نسهههبمههها أو النقصهههان  مجمهههوع الزيهههادةان ال يتجهههاوز 

 .المطلوبة
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إذا اقتضههت ظههروف العمههل إةههراء أج تعههديل أو إخههافة أو تعييههر فههي أالنههاء تنفيههذ  -87المههادة

عقود الشعال أو الخدمات الفنية فيجهوز إصهدار أوامهر تعييريهة وفقها للتعليمهات 

 لهذه العاية. لجنة سياسات الشراءصدرها تالتي 
 

 .نفاذ أج تعديل على عقد الشراء موافقة الطرفين علي يشترط ل -1-أ- 88المادة 

( مههن هههذه الفقههرة ولعايههات التعامههل مههع 1علههى الههرغم ممهها ورد فههي البنههد ) -2

الظروف غير المتوقعهة التهي قهد تطهرأ عنهد تنفيهذ عقهد الشهراء و يجهوز ان 

يتضههمن العقههد السههماح لممثههل الجهههة المسههتفيدة او أج مسههؤول ئخههر يههتم 

راء و باصدار أمر تعييرج يطلظ في  من المتعهد تنفيهذ تحديده في عقد الش

 أج تعييرات في االشعال او الخدمات الفنية المراد تقديمها .

ج مرتبطا ارتباطا واليقا بالمشروع وال يخهرج التعيير يتوةظ ان يكون االمر -ب

 . نطاق طبيعة العقد الساسية أو  عن 
مههة العقههد لحكههام التعليمههات تخضههع أج زيههادة قههد تههؤدج إلههى ارتفههاع فههي قي  -ج

 الصادرة بموةظ أحكام هذا النظام.
الوامر التعييرية إال إذا كانت أقل تكلفة من إةراء مناقصهة  جوز اصدارال ي  -د 

 ةديدة. 
 ال يههتم إصههدار الوامههر التعييريههة دون التلكههد مههن موافقههة الجهههات المعنيههة -ـ ههه

 لك.فر المخصصات المالية الثزمة لذاوتو باصداره
يههتم تواليههو أج تعههديثت أو أوامههر تعييريههة وخههم تلههك الوالههائو إلههى ملههه    -و 

 الشراء وسجل .
 

التلخير في تنفيذ العقدو ويحدد مبل   علىيجظ أن ينص العقد على دفع غرامة  - أ -89المادة

%( خمهس عشهرة فهي المائهة مهن 15غرامة التلخير بنسظ عادلة ال تتجهاوز )

لههم يههرد الههنص صههراحة علههى النسههبة تطبههو المعادلههة و وفههي حالههة قيمههة العقههد

 .الواردة في التعليمات الصادرة لهذه العاية
ما لهم يهنص علهى خهثف ذلهك فهي والهائو الشهراء يجهوز تحديهد مبهال  غرامهات  - ب

التلخير لنهواع العقهود ةميعهها بمبله  يهومي مقطهوع يثبهت فهي والهائو الشهراء 

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

 

  -يجظ أن يبين في عقد الشراء ما يلي: -أ -90المادة 
 اتخاذها في حال مخالفة بنود هذا العقد.  جوزالتدابير وامةراءات التي ي -1
 -بما في ذلك:السباب التي يجوز بموةبها إنهاء عقد الشراء  -2

 تقصير المتعهد في إنجاز العقد.  -أ 
 المتعهد تصرفات تتسم باالحتيال أو التثعظ أو الرشوة. ارتكاب -ب 
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 الظروف القاهرة. -ج  
 إعسار المتعهد أو إفثس . -د

 

 أسس إنهاء العقد من قبل المقاول. -3
أسههس التسههوية والتعويضههات الماليههة التههي يتوةههظ دفعههها فههي حههال إنهههاء  -4

 العقد.
اعى دفهع قيمهة اللهوازم إذا استدعت المصلحة العامة إنهاء عقد الشراء فير -ب 

أو الشههعال أو الخههدمات التههي تههم إنجازههها قبههل تههاريخ انتهههاء العقههد ودفههع 

التكههاليه التههي تحملههها المتعهههد أو قيمههة اللههوازم التههي تههم إنتاةههها لعقههد 

 الشراء.
 

 

تصههادا لجنههة سياسههات الشههراء علههى القههرارات الصههادرة عههن لجههان الشههراء  -أ - 91المههادة

 ير التحقيهههو بحرمهههان المنهههاقص أو المقهههاول أو المتعههههد المسهههتندة الهههى تقهههار

ال تتجهاوز لمهدد أو المورد أو االستشارج من المشهاركة فهي عمليهات الشهراء 

  -: في أج من الحاالت التاليةوفقا للتعليمات و سنتين

 تقديم معلومات كاذبة عند تقديم العروض. -1

 الشراء. لجنةأعضاء التواطؤ مع أج من موظفي الجهة المشترية أو  -2
 ارتكهههاب ممارسهههات تنطهههوج علهههى فسهههاد أو احتيهههال أو إكهههراه أو إعاقهههة  -3

 أو خرا االلتزام بالسرية.
 ارتكههاب مخالفههة ةوهريههة لثلتزامههات التعاقديههة المنصههو  عليههها فههي   -4

 عقد الشراء.
دت الى حصول  على عقد أصدور قرار قضائي بادانت  بجريمة أو بجناية  -5

 في الحصول علي  أو على عقد فرعي ل .الشراء أو محاولت  أو شروع  
 صدور قرار قضائي بادانت  بجريمة ذات طابع اقتصادج. -6

 المنهههاقص أو المقهههاول أو المتعههههد اسهههم حرمهههان اليجهههظ أن يتضهههمن قهههرار  -ب

 . او أج شخص مشمول ب  أو المورد أو االستشارج

موقهههع أو التنشهههر القهههرارات المتعلقهههة بالحرمهههان علهههى البوابهههة املكترونيهههة  -ج

وتخضههع للطعههن أمههام لجنههة مراةعههة شههكاوى املكترونههي للجهههة المشههترية 

 الشراء. 
 

 

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

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

المقههاولين أو لجنههة تصههنيه مقههدمي  لجنههة تصههنيهالفنيههة بنههاء علههى تنسههيظ مههن 

الخدمات الفنية المستند الى تقرير  فني من لجنهة تحقيهو تؤلفهها أج منهها حسهظ 

 -مقتضى الحال ووفقا للتعليمات الصادرة بموةظ أحكام النظام :

 إنذار. - أ
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حرمههان أج مقههاول أو اج مههن مقههدمي الخههدمات الفنيههة مههن المشههاركة فههي   - ب

 ال تزيد على سنتين. عمليات الشراء لمدة
 تنزيل فئة التصنيه. -ج

 إلعاء التصنيه.  -د
 

لعايههات تطبيهو أحكههام ههذا النظههام يعتمههد تصهنيه البلههديات الهوارد فههي قههانون   -أ -93المهادة 

وتعامههل مجههالس الخههدمات المشههتركة معاملههة بلههديات الفئههة  امدارة المحليههة

 الثانية.
دارة المحلية وزير امنة عمان الكبرى ورئيس الوزراء فيما يتعلو بلمايحدد  -ب

ئليههة تشههكيل اللجههان والسههقوف الماليههة فيمهها يتعلههو ببههاقي بلههديات المملكههة 

الشههراء فههي البلههديات بموةههظ تعليمههات خاصهههة ونمههاذج لعمليههات الشههراء 

 لهذه العاية. يصدرها كل منهما 

 ن الكبرىباستثناء امانة عما يخضع شراء اآلليات أو المركبات في البلديات -ج

 . عملية الشراءدارة المحلية المسبقة على لموافقة وزير ام
 

يعاقههظ كههل مههن يخههاله أحكههام هههذا النظههام بالعقوبههات المنصههو  عليههها فههي  -94المههادة 

 التشريعات النافذة. 
 

 

 التعليمهههات الثزمهههة لتنفيهههذ أحكهههام ههههذا النظهههام  تصهههدر لجنهههة سياسهههات الشهههراء -95المهههادة 

 -بما في ذلك:
 تنظيم إةراءات المشتريات الحكومية. - أ

 إدارة وتنظيم المستودعات والرقابة على المخزون. -ب

 تصنيه المقاولين. -ج

 تصنيه مقدمي الخدمات الفنية. -د

 الوامر التعييرية لألشعال والخدمات الفنية. -هـ

 الشراء املكتروني. -و

 المخزون املكتروني. -ز

 
 

لجان الشراء المشكلة قبل نفاذ أحكام ههذا النظهام بعهد أن تسهتكمل  تعتبر كافة -أ - 96المادة 

إةههراءات العمليههات الشههرائية التههي تههم فيههها فههت  العههروض المقدمههة منتهيههة 

 حكماً ويعاد تشكيلها وفقا لثحكام الواردة في هذا النظام .

تطبو احكام هذا النظام على العطاءات التي لم يتم فت  العروض فيهاو كمها  -ب

 بو على العطاءات التي تم إحالتها وفي مرحلة إدارة العقد.تط
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29/12/2021 

 

 

 

على ان يستمر العمهل و 2019( لسنة 28يلعى نظام المشتريات الحكومية رقم ) -97المادة 

 والقهههرارات الصهههادرة بمقتضهههاه الهههى ان تلعهههى أو تعهههدل واالسهههس بالتعليمهههات 

 او يستبدل غيرها بها. 

 ووزيرنائب رئيس الوزراء 
  اخلارجية وشؤون املغرتبني 

  أمين حسني عبداهلل الصفدي
 

 نائب رئيس  الوزراء 
 ووزير اإلدارة احمللية 

  توفيق حممود حسني كريشان
 رئيس الوزراء
 ووزير الدفاع

 الدكتور بشر هاني حممد اخلصاونة
 

 وزير   
 التخطيط والتعاون الدولي 

   ناصر سلطان محزة الشريدة

 وزير 
 ياه والريامل 

 حممد مجيل موسى النجار

 وزير
 الشؤون السياسية والربملانية  

 املهندس موسى حابس موسى املعايطة
 

 وزير
 النقل  

 املهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه

 وزير 
 األشغال العامة واإلسكان

 املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب
 

 وزير الرتبية والتعليم
 حث العلميووزير التعليم العالي والب 

 الدكتور وجيه موسى عويس عويس 

 وزير
 العدل 

 الدكتور امحد نوري حممد الزيادات 
 

 وزير    
 دولة لشؤون رئاسة الوزراء

 الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازي
 

 وزير   
 السياحة واآلثار  

 نايف محيدي حممد الفايز

 وزير 
 املالية

 الدكتور حممد حممود حسني العسعس

 وزير 
 الطاقة والثروة املعدنية 

 الدكتور صاحل علي حامد اخلرابشة
    

 وزير
 الزراعة  

   املهندس خالد موسى شحادة احلنيفات
 

 وزير
  دولة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي 

 الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهيب" التل

 وزير   
 التنمية االجتماعية  

  أمين رياض سعيد املفلح 
 

 ير وز
 األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

 الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة

 وزير
 الداخلية  

 مازن عبداهلل هالل الفراية

 وزير 
 االقتصاد الرقمي والريادة 
 امحد قاسم ذيب اهلناندة

 

 وزير 
 الشباب 

 "حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي

 وزير 
 دولة لشؤون اإلعالم 

 عوض الشبولفيصل يوسف 
 

 الصناعة والتجارة والتموين وزير 
 ووزير االستثمار بالوكالة 

 يوسف حممود علي الشمالي

 وزير
 الصحة

 الدكتور فراس إبراهيم ارشيد اهلواري

 وزير 
  البيئة

 الدكتور معاوية خالد حممد الردايده
    

 وزير  
 دولة للشؤون القانونية 

  وفاء سعيد يعقوب بين مصطفى

 وزير 
 لثقافةا

  هيفاء يوسف فضل حجار النجار

 وزير
 العمل
 استيتيةنايف نايف زكريا 
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 (1الملحو رقم )

 دارة العقدإ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

علههى الجهههة المحههددة فههي عقههد الشههراء مراقبههة وفحههص وتسههلم ةميههع اللههوازم  -1المههادة 

ابقتههههها للكميههههات والخههههدمات االستشههههارية المتعاقههههد عليهههههاو والتحقههههو مههههن مط

 والمواصفات الفنية والشروط الواردة في العقد.
 

المسؤولة عن إدارة العقد لجنة  او الوحدة الحكومية أمين عام الجهة يشكل   -1-أ -2المادة 

 حسظ طبيعة كل عملية تعاقد. ة الثالعن  يقل عدد اعضائهااستثم ال 

 سباب مبررة.وقت لمن أعضائها في أج  ايألألمين العام ان يستبدل   -2

 لألمههين العههام فههي حههاالت خاصههة ومبههررة ان يشههكل اكثههر مههن لجنههة اسههتثم  -ب

 او لجان استثم  دائمة .

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

ال يجوز أن تضم  لجنة االستثم  في عضويتها من سبو وشارل فهي عضهوية  -د

 .  نفس  عقد الشراءلو اللجنة الفنية لجنة الشراء أ

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

 الشهلن بههذا تقريهر يرفهع االسهتثم لجنهة اعضاء بين الرأج في خثف نشل اذا -و
 اليهها التقريهر رفهعو فيه  للبهت حالهةالتهي أصهدرت قهرار ام لجنة الشهراء الى

 الهذج القهرار ويكهون مناسهبة خبهرة جلبه االسهتعانة للجنهة يجهوز العاية ولهذه

 .نهائيا الشلن بهذا تصدره
تههدون محاخههر اةتماعههات لجنههة االسههتثم علههى النمههوذج المعههد لهههذا العههرض  -ز

بخصهو   عنهها صهادرةقهرارات في هذه الحالهة تعتبر ئها ووتوقع من أعضا

وةهدت لج عضهو الشراءو على ان تتضمن أج تحفظهات ان تنفيذ عقد صحة 

 .في اللجنة مع بيان السباب

فهي موعهد  المخهتص المستودع ولمين للمتعهد تسليم نسخة خب  استثم يتم -ح

 شعاراإ للمتعهد المسلمة النسخة عمالهاو وتعتبرأنهاء إعمل من  اقصاه يومأ
 .الرف  او بالقبول
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  -:المهام التالية االستثملجنة  تتولى -أ -3المادة 

شروط المقررة للوالتثبت من مواصفات اللوازم الموردة ومطابقتها  الفحص -1

الشهههراء مهههن حيههه  النوعيهههة والكميهههة ومكهههان التوريهههد وموعهههده  عقهههدفهههي 

وتركيبهههها وتشهههعيلها وإةهههراء الفحهههص الهههثزم عليهههها للهههوازم التهههي تتطلهههظ 

 التركيظ والتشعيل مع مراعاة أحكام االتفاقيات المبرمة بشلنها.

بههاللوازم المهههوردة مههع بيههان قبههول اللههوازم أو رفضهههها تنظههيم خههب  تسههلم  -2

لمخالفتها المواصفات والشروط المقررةو وبيان نسبة االنحهراف مهع تسهليم 

وتعتبههر النسههخة  ونسههخة مههن الضههب  للمتعهههد ولمههين المسههتودع المعنههي

 المسلمة إلى المتعهد مقابل التوقيع إشعارا ل  بالقبول أو الرف .
يههتم االنتهههاء مههن مههن هههذه المههادة  )أ( ( مههن الفقههرة1بنههد )مههع مراعههاة أحكههام ال -ب

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

 .طبيعة اللوازم الموردة
 

حهد مهوظفي الوحهدة أمع مراعاة ما ورد فهي ههذا الملحهو يتهولى أمهين المسهتودع و -4المادة

كومية أو الوحدة الحكومية تسلم اللوازم التي ال تزيهد طالبة الشراء لدى الجهة الح

( ألههه دينههار ولهه  االسههتعانة 1000قيمتههها امةماليههة بموةههظ عقههد الشههراء علههى )

بالخبراء والفنيهين مهن مهوظفي الجههة الحكوميهة أو الوحهدة الحكوميهة التهي يعمهل 

 فيها إذا تطلظ المر ذلك.

 

تحههت تصههرف الجهههة  ي حسههظ مقتضههى الحههالاو المتعهههد الفرعهه يضههع المتعهههد -5المههادة 

 متطلبهات للمعاينهات الماديهة ويتحمهل كهل مهن المتعههد  أجالمشترية او المستفيدة 

والجهة المشترية والجهة المستفيدة مصاريه حضور ممثلي  او المتعهد الفرعي 

 .للمعاينة
 

أعلهههى مهههن  أقهههل او سهههتثم أن اللهههوازم المهههوردة المخالفهههةوةهههدت لجنهههة االا إذ  -6المهههادة 

تفههي بههالعرض المطلههوب يههتم اسههتكمال  المواصههفات الههواردة فههي عقههد الشههراء

 -إةراءات القبول على النحو التالي:

بقبهول  ارأيهه افيهه ةبرفهع توصهياتها للجنهة الشهراء مبينه االستثمتقوم لجنة  - أ

 .االنحرافمع بيان نسبة  االستثم
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رفه  اللهوازم وعنهد  تنظر لجنة الشراء بالموخوع وتتخذ قرارها بقبول أو - ب

تحدد مقدار الحسم العادل من الهثمن وبمها يتناسهظ مهع نسهظ فلها ان القبول 

 .االنحراف اذا كان لذلك مقتضى
يجههوز للجنههة الشههراء لعايههات النظههر فههي قبههول اللههوازم أو رفضههها االسههتعانة  -ج

 بلجنة فنية مختصة لهذه العاية .
 

 المواصهفات لمخالفتهها المهوردة اللهوازم تسهلم  رفه االسهتثم لجنة قررت إذا   -أ -7 المادة

 لجنة قرار على االعتراض اللوازم تلك وّرد الذج فللمتعهد المقررة والشروط

 خهب  تسهلم  تهاريخ مهن عمهل أيهام خمسهة( 5) تتجهاوز ال مدة خثل االستثم

 المناسهظ القهرار التخهاذ امحالهة قهرار أصهدرت التهي الشراء لجنة لدى التسلم

 .رفعها حين الى المانة بحكم تسلمها المرفوض لوازمال وتعتبر

 نفقته  على في  الموةودة المكان من تسلمها المرفوض اللوازم المتعهد يرفع -ب

ً  عشههر خمسههة( 15)تتجههاوز  ال مههدة خههثل  بضههرورة إشههعاره تههاريخ مههن يومهها

 ذلهك قبهل إتثفهها أو رفعهها المنية أو الصحية الضرورة اقتضت إذا إال رفعها

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

 الرةهوع الشهراء وللجنهة الحكوميهةو للوحهدة أو الحكوميهة للجههة عنهها حكما

 .ذلك المر اقتضى إن وامتثف الرفع بنفقات علي 
 

ل أج تصههحي  أج عيههوب واسههتكماب للجنههة الشههراء ان تقبههل مههن المتعهههد طلبهه   -8المههادة 

اذا كانهههت غيهههر ةوهريهههة وال تهههؤالر علهههى مصهههلحة الجههههة نههواقص علهههى نفقتههه  

واعتبههار تههاريخ تصههحي  العيههوب او اسههتكمال المسههتفيدة او سههير تنفيههذ العقههدو 

 ان وةدت. التلخيرالنواقص هو تاريخ التوريد الفعلي لعايات احتساب 
 

 تطلهظ اذا المسهتفيدة الجههة أو المشهترية الجههة تقهوم اللهوازم شهراء حهال فهي -أ  -9المادة 

 تفاصهيل إلهى بدقهة يشهير الذج البائع إشعار وتلقي الشحن عملية بمتابعة المر

  للمعههدات الجمركههي التخلههيص إةههراءات تسهههيل مراعههاة مههع البضههائعو شههحنة

 المحالة. المواد أو

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

 م المشتراة من خارج المملكة مباشرة.اللواز
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ال يجوز التعاقد مع متعهد فرعي على تنفيذ أج ةزء من االلتزامات المترتبة    -أ -10المادة 

على المتعهد الرئيسهي بموةهظ عقهد الشهراء إال بعهد الحصهول علهى موافقهة 

خطية مسبقة مهن لجنهة الشهراء لكهل عقهد فرعهي شهريطة ان يكهون المتعههد 

 ؤهث لتنفيذ بنود عقد الشراء. الفرعي م

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

على المتعهد تنفيذ العقد خثل المدة المتعاقد عليههاو وتحتسهظ تلهك المهدة مهن  -أ -11المادة 

تاريخ المباشرة أو من تاريخ توقيع العقهد أو أج تهاريخ ئخهر منصهو  عليه  

 في العقد. 
المسهتفيدة اعتبهار المتعههد غيههر مسهؤول عهن تههلخير  لألمهين العهام فهي الجهههة - ب

 -التالية: لألسبابتنفيذ العقد 
في حال الزيادة أو التعيير في اللوازم أو كميات المواد المطلوب تجهيزها  -1

أو نوعيتها بما يؤالر علهى سهير تنفيهذ العقهد المتفهو عليه  بحيه  ال يمكهن 

 لمتفو عليها بموةظ العقد الصلي. إنجازه خمن المدة ا
 إذا كههان تههلخير تنفيههذ العقههد لسههباب أو إةههراءات تعههود للجهههة المسههتفيدة  -2

أو أج ةهة مخولة عنها أو لج سبظ يعود لمتعاقدين ئخهرين تسهتخدمهم 

 الجهة المشترية.
إذا استجدت بعد التعاقد ظروف طارئة ال يمكن تجنبهها ولهم يكهن باممكهان  -3

 وقت التعاقد.توقعها 
( مهن 3للمتعهد الذج يدعي بوةود الظروف الطارئة المشار اليها فهي البنهد ) -ج 

الفقهرة )ب( مهن ههذه المههادة أن يقهدم طلبها خطيها إلههى الجههة المسهتفيدة عههن 

( سبعة ايام مهن تهاريخ وقوعهها 7نشوء تلك الظروف خثل مدة ال تتجاوز )

 . ي تثبت ذلكمبينا في  أسباب تمديد العقد والوالائو الت

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

 

خطية  مصدقة مهن كاتهظ  كفالةيقدم المتعهد للجهة المسؤولة عن ادارة العقد  -أ -12المادة 

 %(15)سههوء المصههنعية بكامههل قيمههة اللههوازم  مضههافا اليههها  لضههمانالعههدل 

 ذا ورد خثف ذلك في والائو الشراء.إال إمتها ئة من قياخمسة عشر بالم

سهوء المصهنعية سهنة ميثديهة مهن تهاريخ االسهتثم  لضهمان لكفالةمدة اتكون  -ب

 والائو الشراء.في النهائي اال اذا ورد خثف ذلك 
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 االنههاء سههريانيلتههزم المتعهههد باسههتبدال اللههوازم التههي البههت سههوء مصههنعيتها  -1-ج

شعاره بهذلك مهن إت  خثل شهرين من تاريخ بلوازم ةديدة على نفق الكفالة

 .الجهة المستفيدة 

العههودة علههى  الجهههة المسههتفيدة مههن دون حههو اسههتبدال اللههوازمال يحههول  -2

 كفالهةيعاد احتساب مهدة الاالستبدال على ان ج نفقات ناتجة عن لالمتعهد ب

 من تاريخ االستثم النهائي للوازم الجديدة.

بدال اللههوازم التههي البههت سههوء مصههنعيتها فعلههى الجهههة اذا لههم يقههم المتعهههد باسههت -د

وتكليهه لجنهة الشهراء لهديها سوء المصهنعية   كفالة المستفيدة تحصيل قيمة 

شراء اللوازم مهما بلعت قيمتها على حساب المتعههد وتحميله  فهروا ب للقيام

 السعار.

ئهة مهن اعشهر بالم ة%( خمسه15على الجهة المستفيدة مصادرة ما نسهبت  )-هـ 

 .بهايرادا لحساإقيمة اللوازم التي البت سوء مصنعيتها 
 

تعيير في الموديهل يكهافئ او اعلهى مواصهفة مهن الموديهل  اذا تقدم المتعهد بطلظ -13المادة 

فلهها قبهول البهديل الجديهد وقبهل التوريهد لصال  الجههة المسهتفيدة  علي  المحال

يههادة علههى السههعر بنههاء علههى تنسههيظ لجنههة فنيههة تشههكل لهههذه العايههة دون أج ز

 شريطة أن يكون من نفس الشركة الصانعة وبلد المنشل.
 

 ج ةهزء منههها أاذا لهم يقهم المتعههد بتنفيهذ التزاماته  ةميعهها بموةهظ العقهد او  -أ -14المهادة 

الموعهد المحهدد بالعقهد او قصهر فهي اسهتبدال فهي او تلخر بتنفيذ مها التهزم به  

 لجنة الشراء لدى الجههة المسهتفيدة على اللوازم المرفوخة بلخرى مطابقةو ف

ج أمصادرة قيمة تلمين حسهن التنفيهذ او  او الجهة المسؤولة عن ادارة العقد

ةهزء منهه  بشهكل يتناسههظ مهع قيمههة اللهوازم غيههر المهوردة أو غيههر المسههتبدلة 

فههي المائههة مههن قيمههة اللههوازم غيههر  ة%( عشههر10علههى أن ال يقههل ذلههك عههن )

شهراء وللجنهة  لحسهابهايهرادا إعتبر ههذا المبله  الموردة أو غير المستبدلة وي

ج ةهههزء منهههها بالمواصهههفات أاللهههوازم او الخهههدمات مهمههها بلعهههت قيمتهههها او 

والخصائص ذاتها او شراء بديل عنها بالخصائص واالسهتعماالت ذاتهها دون 

أن تقل عنها سوية وفقا لحكام النظامو وفهي ههذه الحالهة يهتم تحميهل المتعههد 

خافية وأج خسارة او مصاريه دون الحاةة إلهى نفقات امفروا السعار وال

 أج إنذار. 
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فهي حهال لههم تكهن الجهههة مهع مراعهاة مهها ورد فهي الفقهرة )أ( مههن ههذه المههادة  -ب

المسههتفيدة هههي الجهههة المسههؤولة عههن ادارة العقههد فلههها فههي حههاالت طارئههة 

ومسههتعجلة شههراء حاةتههها مههن اللههوازم والخههدمات مههن خههثل لجههان الشههراء 

مشههكلة لههديها ويههتم تحميههل المتعهههد فههروا السههعار الناةمههة عههن عمليههة ال

  .الشراء

الكميات التي تم شراؤها على حساب المتعههد مهن الكميهة الهواردة  تنزيليتم  -ج

 حالة غير الموردة.في قرار ام

لتهي تهلخر من ههذه المهادة علهى المهواد او )ب( )أ(  تينال تسرج احكام الفقر  -د

 .عليها احكام غرامات التلخير تسرجو توريدهاو

 

فللجنهة الشهراء فهي المشهتراة اذا اقتضت الحاةة الى زيادة في كميات اللوازم  -أ -15المادة 

صههدار قههرار الحههو إالجهههة المسههتفيدة مهمهها بلعههت قيمتههها وبموافقههة المتعهههد 

%( من الكميهة 35حالة على ان ال تتجاوز في مجموعها ما نسبت  )لقرار ام

مهين العهام علهى قراراتهها لعايهة في عقد الشهراءو علهى ان يصهادا الالواردة 

 ( دينار وما زاد على ذلك بمصادقة الوزير المختص.60.000)
فللجنهة الشهراء فهي المشهتراة  كميات اللهوازمتخفي  اذا تطلبت الحاةة الى  -ب

حالة على ان صدار قرار الحو لقرار امإالجهة المستفيدة وبموافقة المتعهد 

%( مههن الكميههة الههواردة فههي عقههد 50تتجههاوز فههي مجموعههها مهها نسههبت  ) ال

 مين العام على قراراتها.الشراءو على ان يصادا ال
حالههة الحههو مهمهها بلعههت إصههدار قههرار إللجنههة الشههراء فههي الجهههة المسههتفيدة  -ج

قيمتههه  وبموافقهههة المتعههههد لتمديهههد المهههدد فهههي الخهههدمات االستشهههارية وغيهههر 

%( مهن المهدة االصهلية 50 تتجهاوز فهي مجموعهها )االستشارية علهى ان ال

( دينهار 60000مين العام على قراراتها لعايهة )على ان يصادا الللعطاءو 

 وما زاد على ذلك بمصادقة الوزير المختص.
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 (2الملحو رقم )
 الرقابة على اللوازم والمستودعات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

يكهههون المهههين العهههام مسهههؤوالً عهههن امشهههراف علهههى اللهههوازم ومراقبتهههها واتخهههاذ  -1المهههادة 

امةهههراءات والترتيبهههات الثزمهههة لحفظهههها وتنظيمهههها وحسهههن االسهههتفادة منهههها 

 واستعمالها في الغراض المقررة لها.

 

عهن تنشهل فهي الجههة الحكوميهة والوحهدة الحكوميهة وحهدة إداريهة تكهون مسهؤولة  -2المادة 

تنظيم اللوازم وحفظها وسثمة االستفادة منها واستعمالها في الغراض المقررة 

 لها وفو أحكام هذا النظام.
 

تصهدر لجنهة سياسهات الشهراء التعليمهات الثزمهة مدارة المسهتودعات وتنظيمهها  - 3المهادة 

والرقابة على المخهزون وتحديهد أنهواع سهجثت العههدة والبيانهات والقيهود التهي 

ظ أن تظهرههها والنمههاذج والسههجثت الواةههظ اسههتعمالهاو والمعلومههات التههي يجهه

 يجظ أن تتضمنهاو بلحدث الساليظ المتبعة في إدارة اللوازم والمستودعات.
 

تتخهذ دائهرة المشهتريات الحكوميهة امةهراءات والترتيبهات الثزمهة لحفه  وتنظهيم  - 4المادة 

 نها وتصنيفها.اللوازم المشتركة واللوازم الفائضة وتخزي

تتولى المستودعات في الجهات والوحدات الحكومية استخدام السهجثت والنمهاذج  -5المادة 

التي تتناسظ مع طبيعهة عملههاو والتقيهد بالتعليمهات الصهادرة بموةهظ أحكهام ههذا 

 النظام.

 

تنشل فهي دائهرة المشهتريات الحكوميهة وحهدة إداريهة للسهجل المركهزج لحفه  قيهود  -6المادة 

 للوازم المعمرة وفقاً للتعليمات الصادرة بموةظ أحكام هذا النظام.ا

 

تقوم الجهة الحكومية والوحهدة الحكوميهة بفهت  سهجل للهوازم المعمهرة ومراةعهة  - 7المادة 

 إةراءات تواليقها والرقابة الداخلية الفعالة عليها.
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أمهين عهام الجههة الحكوميهة لمدير عام دائرة المشتريات الحكومية بالتنسهيو مهع  - 8المادة 

مهن عهدد محهدود مهن مسهؤولي وحهدات اللهوازم  والوحدة الحكومية تشكيل لجنة

  -: في تلك الجهات تتولى

 اقتراح القواعد والسس التنظيمية للسجل المركزج. - أ

 مراةعة إةراءات تواليو الموةودات المعمرة. -ب 

دة مهن اللهوازم الراكهدة المشاركة في تحديد االحتياةات والتعاون فهي االسهتفا -ج 

 والفائضة والمتقادمة.

 اقتراح إةراءات الرقابة الداخلية الفعالة على اللوازم المعمرة. -د 

 

تقههوم الجهههة الحكوميههة والوحههدة الحكوميههة باسههتخدام الوسههائل الحديثههة فههي إدارة  -9المههادة 

علومهات اللوازم والرقابة عليها لضمان الدقة والسرعة والمقدرة علهى تخهزين الم

 الثزمة وتعميمها.

 

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

موقع التوريد وقيدها في النمهاذج المعهدة لههذه العايهة إلهى حهين إتمهام إةهراءات 

 التسلم حسظ الصول.

 

تسهلم المسهاعدات والهبهات مهن يجهرج بعد موافقة الوزير المختص على قبولهها  -11دة الما

مع والائو قتها بمطاببموةظ لجنة يشكلها المين العام لهذه العاية لتقوم اللوازم 

 ا رى تبهههين مواصهههفات اللهههوازم وكمياتههههالشهههحن أو الفهههواتير أو أج واليقهههة أخههه

وإظهار أج انحراف في النوعية والكمية عن المواصفات والشروط الواردة فهي 

الفهواتيرو أو والهائو الشهحنو ويجهرج إدخالهها فهي القيهود  أو إن وةدت االتفاقية

 حسظ الصول.

 

يجرج إدخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسهلمها حسهظ الصهول علهى أن  -أ -12المادة 

 -تكون معززة بالوالائو التالية:

 مستند امدخال. -1

 خب  لجنة التسلم أو طلظ المشترج أو الشراء المحلي. -2
 الشحن. الفاتورة أو بوليصة -3

 



952 
 

 الجريدة الرسمية

تعههزز مسههتندات امدخههال الصههادرة عههن المسههتودع الههذج نقلههت إليهه  اللههوازم  -ب 

بمستندات امخراج للوازم التي تم نقلها من مستودع ئخرو وترسل نسخة من 

 مستند امدخال إلى المستودع الذج أخرةت من  اللوازم. 

دع بموةهظ تسلم اللوازم المصنعة أو المحولة بمواصهفات دقيقهة إلهى المسهتو -ج

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

 .اعملية التصنيعو أو التحويلو كلما كان ذلك ممكن

( 200ال تقيههد اللههوازم المشههتراة لثسههتهثل الفههورج التههي ال تتجههاوز قيمتههها ) -د

خاصة بها عبهارة مائتي دينار خمن قيود امدخال إال أن  يدرج على الفاتورة ال

 )لوازم لثستهثل الفورج(.

 

تقيد اللوازم الزائدة على أرصدة السجل أو القطع أو الةزاء التي تم استخراةها  -13المادة 

 من لوازم ةرى شطبها عهدة في قيود اللوازم حسظ الصول.

 

والقيهود  تحهدد دائهرة المشهتريات الحكوميهة أنهواع سهجثت العههدة والبيانهات  -أ -14المادة 

التي يجظ أن تظهرها وكذلك النمهاذج الواةهظ اسهتعمالها والمعلومهات التهي 

يجظ أن تتضمنها بما يتماشى مع أحدث الساليظ المتبعة فهي إدارة اللهوازم 

 والمستودعات.

السهههجثت والبطاقهههات تنظهههيم الجههههة الحكوميهههة والوحهههدة الحكوميهههة  تتهههولى -ب 

القيود فيها لتنظهيم حركهة كهل نهوع  راءوإةلمستودعات اللوازم العائدة لهاو 

 من أنواع اللوازمو بلحدث النظم والساليظ المتبعة في إدارة المستودعات .

تخزن اللوازم في المستودعات الخاصة بها فهي الجههة الحكوميهة أو الوحهدة  -ج 

لصهههرفها الحكوميهههة حسهههظ مقتضهههى الحهههال بحيههه  تكهههون سهههليمة وةهههاهزة 

 تسليمها عند الطلظ.و

راعههى طبيعههة كههل نههوع مههن أنههواع اللههوازم عنههد تخزينههها فههي المسههتودعات ت  -د 

 والمحافظة على ترتيبهاو مع مراعاة مدة صثحيتها لثستعمال.

يجهرج تهرقيم المسهتودعات والرفهه والسهاحات التخزينيهة بلرقهام وبهلحرف  -هـ 

 مناسههههبة بمهههها يكفههههل الوصههههول إلههههى اللههههوازم عنههههد صههههرفهاو وتههههدون هههههذه 

 .اللوازم أنواع منرف على بطاقات الصنه الخاصة بكل نوع الرقام والح
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تصرف اللوازم بموةظ طلظ صرف لوازم علهى النمهاذج المعتمهدة فهي تعليمهات  - 15المادة 

الصرف بعد اعتماده مهن المهين العهام أو مهن يفوخه  لههذه العايهة شهريطة أن 

 يكون التفوي  خطيا ومحددا.
 

زم من المستودع إلى الجهة الطالبة بموةظ مستند امخهراج اللوا تصرف وتسلم -16المادة 

المعتمد بعد توقيع المستلم وذكر اسم  ووظيفت  ورقمه  الهوظيفي وتوقيهع أمهين 

 المستودع على مستند امخراج.

 

يجوز صهرف المطبوعهات مهن مسهتودعات دائهرة المشهتريات الحكوميهة للوحهدة  -17المادة 

 الحكومية مقابل الثمن.
 

إذا قرر المهين العهام بنهاء علهى تنسهيظ لجنهة فنيهة يشهكلها لههذه العايهة أن أج  -أ -18ةالماد

لوازم صالحة في الجهة الحكوميهة أصهبحت فائضهة وغيهر الزمهة للعمهل فيهتم 

 الحكوميههة إعههثم دائههرة المشههتريات الحكوميههة لتقههوم بتعميمههها علههى الجهههات

 . االخرى لثستفادة منه

را الممكنة لثسهتفادة مهن اللهوازم الصهالحة والفائضهة بعد استنفاد ةميع الط -ب

فهههي الجههههة الحكوميهههة تقهههوم ههههذه الجههههة بهههاةراءات بيهههع اللهههوازم الصهههالحة 

 والفائضة عن حاةتها.
تبههاع اللههوازم الصههالحة والفائضههة عههن حاةههة الجهههة الحكوميههة أو الوحههدة  -ج 

فادة منههها بعههد اسههتنفاد ةميههع الطههرا لثسههت الحكوميههة بموافقههة المههين العههام

بموةظ مزاودة بالسعر العادل الهذج تقهدره لجنهة الثاليهة يشهكلها المهين العهام 

 بلج من طرا امعثن.من خثل امعثن عن عملية البيع 

يجهههوز ولسهههباب مبهههررة وبموافقهههة الهههوزير المخهههتص بيهههع اللهههوازم الصهههالحة  -د

 الفائضة بلج أسلوب ئخر غير المزاودة.

حكومية والوحدة الحكومية والمدار  المهنية ومراكز تباع منتجات الجهة ال -هـ

مهن قبهل لجنهة يشهكلها التدريظ والبحهوث ومنتجهات أج ةههة إنتاةيهة ممااللهة 

 .الوزير المختص لهذه العاية مقابل الثمن الذج تقدره اللجنة 

تسههلم اللههوازم التههي تههم بيعههها إلههى المشههترج بعههد دفههع المنههها بموةههظ مسههتند  -و 

 علي  رقم وصول قب  الثمن وتاريخ  وقيمت . إخراج أصولي يثبت
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إذا قههرر المههين العههام بنههاء علههى تنسههيظ لجنههة فنيههة أن أج لههوازم فههي الجهههة  -أ -19المههادة

الحكوميهههة أو الوحهههدة الحكوميهههة قهههد أصهههبحت غيهههر صهههالحةو فيجهههرج بيعهههها 

بوساطة لجنة الثالية من موظفي الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية يعينهم 

و ولها أن تضع الشروط الثزمة لعملية امةمين العام وبطريقة المزاودة العال

 البيع ويكون قرارها بالبيع نافذا بعد تصديق  من المين العام.

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

يس البعثههة بعههد أخههذ موافقههة الههوزير المخههتص بوسههاطة اللجنههة برئاسههة رئهه

وعضوية االنين مهن مهوظفي البعثهة يعينهمها رئيسههاو وبالطريقهة التهي تراهها 

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

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

للبيعو أو أن نفقات بيعها تزيد على ةدوى عرض اللوازم غير الصالحة 

حسههظ  الههثمن الههذج يمكههن الحصههول عليهه و فلهه  أن يقههرر التصههرف فيههها

 وشطبها من القيود أصولياً. وأو إتثفها أحكام النظام

عند إتهثف أج لهوازم غيهر صهالحة لثسهتعمال أو بيعههاو يجهظ أن تؤيهد  -2 

 أتلفهههتو مسهههتندات امخهههراج المنظمهههة بشهههلنها بشههههادة تتضهههمن أنهههها 

أو بنسخة من قائمة البيهع حسهظ مقتضهى الحهالو ويجهظ أن يشهار فهي 

 تلك الشهادة أو القائمة إلى امذن الصادر بامتثف أو البيع.

 

يتم شطظ أج خسهارة أو نقهص يقهع فهي اللهوازم بعيهر إهمهال أو اخهتث  وفقهاً  -أ -20المادة

  -للصثحيات التالية:

علههى تنسههيظ لجنههة يشههكلها لهههذه العايههة إذا  بقههرار مههن المههين العههام بنههاء -1 

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

بقرار من الوزير المختص بنهاًء علهى تنسهيظ مهن المهين العهام إذا كانهت  -2 

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

ناًء على تنسيظ من الهوزير المخهتص إذا كانهت بقرار من وزير المالية ب -3  

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

بقرار من مجلس الوزراء بنهاًء علهى تنسهيظ مهن وزيهر الماليهة إذا كانهت  -4 

 دينار. عشرين اله( 20000قيمة اللوازم عند الشراء تزيد على )
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ص يقهع فهي اللهوازم نتيجهة إهمهال أو اخهتث  يتم شطظ أج خسهارة أو نقه -ب  

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

 من هذه المادة. 

يعرم الطرف المتسبظ أو الموظه الهذج بعهدته  أج لهوازم بمها ال يقهل عهن  -ج

قيمة النقصو أو التله الناشئ عن امهمال بتاريخ وقوع التله أو الهنقص 

قدر قيمت  من خثل لجنة يشهكلها الهوزير المخهتص لههذه العايهةو وتتخهذ وت

 بحق  امةراءات المناسبة.

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

 اللوازم.

ترسهههل نسهههخة مهههن قهههرار الشهههطظ والوالهههائو المتعلقهههة بهههذلك إلهههى دائهههرة  -ههههـ

 المشتريات الحكومية.
 

أج لهوازم أو يبادل للوزير المختص أو من يفوخ  أن يعير أو يؤةر أو ينقل  -أ - 21المادة 

إلى ةهة حكومية أو وحدة حكوميهة أخهرى بحاةهة إليهها علهى أن يهتم إعهثم 

دائرة المشتريات الحكومية بذلك وأن يسهجل ههذا امةهراء فهي قيهود اللهوازم 

 لدى كل من الجهتين.

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

 مههن اللههوازم العائههدة الههى أج ةهههة او وحههدة حكوميههة الههى أج ةهههة أخههرى 

 غير حكومية. 
 

للههوزير المخههتص أن يهههدج أو يتبههرع بلههوازم ال تزيههد قيمتههها امةماليههة عنههد  -أ  -22المههادة

ةو أو الجمعيهات ( خمسهة ئالف دينهار للمؤسسهات الهليه5000الشراء على )

 الخيريهههة أو النهههوادج الرياخهههية أو الهيئهههات الثقافيهههة والفنيهههة أو أج حكومهههة 

 أو وحدة إقليمية أو دولية أةنبية.

لرئيس الهوزراء بتنسهيظ مهن الهوزير المخهتص إههداء اللهوازم أو التبهرع بهها  -ب

( خمسههة ئالف دينههار للجهههات 5000والتههي تزيههد قيمتههها عنههد الشههراء علههى )

عليهها فهي الفقهرة )أ( مهن ههذه المهادةو وإعهثم دائهرة المشهتريات  المنصو 

 الحكومية بذلك.
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اسهتبدال لهوازم مسهتعملة بلهوازم أخهرى وبما يحقهو مصهلحتها للجهة المستفيدة  -23المادة 

وفقهها لطههرا الشههراء والصههثحيات الههواردة فههي هههذا النظههام  بالشههراء المباشههر أو

  وذلك بتنسيظ من لجنة فنية.
 

تقههوم دائههرة المشههتريات الحكوميههة بالتنسههيو والتعههاون مههع الجهههات والوحههدات  -24لمههادة ا

 -الخرى بما يلي:

تنمههي  مكونههات اللههوازم المشههترل تههداولها لتسهههيل التعههرف عليهههاو وتحديههد  -أ 

 مجاالت استعمالها وتداولها.

توصههيه اللههوازم أو بعضههها مههن حيهه  بيههان الشههكال واللههوان والوزان  -ب 

 المقاييس.و

ترميهههز اللهههوازم بمههها يكفهههل عهههدم االزدواةيهههة وتبسهههي  إةهههراءات شهههرائها  -ج 

 وتخزينها وسهولة التعامل واالستفادة منها.

 تمييز اللوازم الحكومية بوسم خا  بكل صنه كلما كان ذلك ممكنا. -د 
 

 -على أمين المستودع في الجهة الحكومية والوحدة الحكومية: - 25المادة 

 يم كفالة وفقا لنظام الكفاالت المالية للموظفين.تقد  -أ 

تقديم تقارير دورية لألمين العام عهن حالهة اللهوازم الموةهودة فهي عهدته   -ب 

مرة في السنة على القهلو معهززة بقهوائم تتضهمن اللهوازم غيهر الصهالحة 

 لثستعمال واللوازم الفائضة عن الحاةة والناقصة والراكدة .

 

وةود عملية تسليم وتسلم بين أمناء المستودعات أو من في عهدتهم أج  عند -أ -26المادة 

لوازم على المين العام تشهكيل لجنهة ةهرد تقهوم باعهداد قهوائم ةهرد مطابقهة 

لقيود المستودع يتم توقيعها من المسلم والمسهتلم معهاو ويصهادا رئيسههما 

 هما.يالمباشر على توقيع

بعهدته  لهوازمو لج سهبظ مهن السهباب  إذا لم يتمكن أمين المسهتودع أو مهن -ب 

من تسليم ما بعهدت  من لوازم إلى من يخلف و فيتم التسليم إلى لجنة يعينهها 

 الرئيس المباشر لهذه العاية بصورة مؤقتة.

إذا ظهرت أج زيادة أو نقص في موةهودات المسهتودع عنهد التسهليمو فيجهظ  -ج 

والتوقيهع عليهها مهن ةميهع تنظيم قوائم منفردة لكل مهن الزيهادة أو الهنقصو 

 واتخاذ امةراء الثزم لذلك. الطراف المشتركة في التسليم والتسلم
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عنههد وقههوع أج تعههد خههارةي علههى المسههتودع علههى أمههين المسههتودع أن يعلههم  -د 

المين العام فورا بذلك وعلى المين العام أن يشكل لجنة تحقيو وعلى لجنة 

 لعام التخاذ امةراءات المناسبة.التحقيو رفع توصياتها الى المين ا

إذا وقع تزوير في القيود أو اختث  أو نقص في موةودات المستودع فعلى  -هـ 

الجهة التي اكتشفت الحالة أن تبل  المين العام فورا وعلي  أن يشهكل لجنهة 

تحقيهههو وعلهههى لجنهههة التحقيهههو رفهههع توصهههياتها إلهههى المهههين العهههام التخهههاذ 

 امةراءات المناسبة.

علههى المههين العههام أن يعلههم الههوزير المخههتص ووزيههر الماليههة ورئههيس ديههوان  -و 

المحاسبة بلج نقص يحصل في اللوازم العامة وعلى وزير المالية بالتنسيو 

مع رئيس ديوان المحاسبة النظر فيما إذا كانهت تجهظ إعهادة إةهراء التهدقيو 

الحفههاظ علههى والتحقيههو الثزمههين واتخههاذ امةههراءات المناسههبة والتههي تكفههل 

 العامة. الموال
 

يههتم تسههليم وتسههلم اللههوازم لههدى البعثههات الدبلوماسههية الردنيههة وفقهها للتعليمههات  -27المههادة 

 الصادرة لهذه العاية.
 

علههى المهين العههام تشهكيل لجنههة ةهرد وتفتههيش علهى المسههتودعات التابعهة لهه   -أ -28المهادة 

والرصهدة بمها ال يقهل عهن  للتلكد مهن قيهود عمليهات امدخهاالت وامخراةهات

 مرة واحدة في السنة.

لوزير المالية بناء على تنسيظ مدير عام دائرة المشتريات الحكومية تشهكيل  -ب 

 لجان لجرد موةودات مستودعات الجهات الحكومية بالطريقة التي يحددها.

للوزير المختص بناء على تنسيظ المين العام تشكيل لجان لجرد موةهودات  -ج 

 دعات الوحدة الحكومية بالطريقة التي يحددها.مستو

 

والمسهه  والشههطظ فههي القيههود أو طلبههات الصههرف أو المسههتندات  الكشهه يحظههر  -29المههادة 

الخاصة باللوازم ويتم التصويظ بوخهع خطهين متهوازيين بهالحبر الحمهر علهى 

الخطل وتعاد كتابة الصواب بالحبر الزرا أو السود ويوقع بجانب  مهن أةهرى 

 لتصويظ.ا

 

يجهرج قيهد مهها يهتم تحصهيل  مههن قيمهة اللهوازم المفقههودة أو الفائضهة أو التهي تههم  -30المهادة 

 .بهابيعها العائدة للجهات الحكومية إيرادا لحسا
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 (3الملحو رقم )

 خثا والسلولقواعد ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشههراء إةههراءات مههن اةههراء أج فههي المشههارل الحكههومي الموظههه علههى يجههظ -أ -1 المههادة

 -:يلي بما االلتزام

 والتنفيهذ المناقصهين بهين عادلهة منافسة لضمان محايد بشكل واةبات  أداء -1

 لألهههههداف ووفقهههها العامهههة المصههههلحة يحقههههو بمههها الشههههراء لعقههههود السهههليم

 والتعليمهههات النظهههام ههههذا أحكهههام بموةهههظ عليهههها المنصهههو  وامةهههراءات

 . بموةب  الصادرة

 القيههام عههدم أو المصههال  وتضههارب واالحتياليههة الفاسههدة لممارسههاتا تجنههظ -2

 .  ذلك احتمال أو مصال  تضارب أج وةود عند فوراً  وامبثغ بواةبات 

 . الشراء باةراءات يتعلو فيما بحوزت  التي المعلومات سرية على الحفاظ -3

 عملية في يشارل موظه وأج الشراء لجان أعضاء من عضو كل على يجظ -ب  

 أخهرى مهمهة بهلج القيهام أو الشهراءو عمليهة إةهراءات في البدء قبل الشراء

 -:بلن  يفيد إقرار توقيع بذلكو تتعلو

القرابههة حتههى الدرةههة  أو غيههر مباشههرة بحكههم مباشههرة عثقههة لهه  لههيس -1 

  بمحاميهههه  أو الشههههراء إةههههراءات فههههي يشههههارل منههههاقص بههههلج الثانيههههة

 .لدي  بالمسؤولين أو

 منهاقص لهدى مسهؤوالً  أو موظفا الماخية الثثث لسنواتا خثل يكن لم -2 

 شههركة فههي ماليههة مصههلحة لهه  كانههت أو الشههراء إةههراءات فههي يشههارل

 .المناقص

 منههاقص شههركة فههي وظيفههة بخصههو  ترتيبههات يجههر أو يتفههاوض لههم -3 

 .الشراء إةراءات في مشترل

 عملية في يشارل موظه وأج الشراء لجان أعضاء من عضو كل على يجظ -ج 

  محهتمث أو فعليها كهان سهواء المصهال  فهي تعارض أج عن امفصاح الشراء

 إلهى العثقة تلك عن فوراً  يبل  أن بمناقص عثقة ل  بلن علم على اصب  أو

 .الشراء إةراءات في االشترال عن التنحي يطلظ وأن المباشر رئيس 
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 واالستشاريين الخدمات ميومقد والمتعهدين والمناقصين الموردين على يجظ  -أ -2 المادة

 الشهراء وعقهود والتعليمهات النظهام هذا لحكام وفقا واةباتهم بلدائهم االلتزام

 .بالشراء المتعلقة والنشاطات والسلوكيات اللوائ  من وغيرها

 الخهههههدمات ومقهههههدمي والمتعههههههدين والمناقصهههههين المهههههوردين علهههههى يحظهههههر -ب 

  تواطهؤ أو احتيهال أو سهادف علهى تنطهوج ممارسهات بلج القيام واالستشاريين

 النظهام ههذا أحكهام بموةهظ المحظهورة الممارسات وتشمل إعاقةو أو إكراه أو

 طريقههة بههلج ماليههة أو شخصههية قيمههة لهه  شههيء أج إعطههاء أو مبلهه  أج دفههع

 .الشراء إةراءات على التلالير بعرض

 واالستشاريين الخدمات ومقدمي والمتعهدين والمناقصين للموردين يجوز ال  -ج 

 فهي بمها ذلهك علهى التحهري  أو النظهام هذا لحكام مخاله تصرف بلج القيام

 .إكراه أو احتيال أو فساد على تنطوج التي التصرفات ذلك

 مههار  المنههاقص أن لههها اتضهه  إذا عههرض أج تههرف  أن الشههراء لجنههة علههى  -د 

 وعليههها المههادة هههذه فههي عليههها المنصههو  التصههرفات مههن تصههرفا أو سههلوكا

 تبله  وأن بحقه  الثزمهة امةراءات تتخذ وأن بقرارها المعني ناقصالم إبثغ

 .الشراء سياسات لجنة فيها بما الرف  بذلك الصلة ذات الجهات

 

 الدراسات إعداد في مباشر غير أو مباشر بشكل شارل الذج المناقص على يوحظر - 3 المادة

 التقهههدم راءالشههه وخهههع الشهههروط العامهههة او الخاصهههة فهههي والهههائو أو التصهههاميم أو

 المفتهاح تسهليم عقهود علهى الحكهم ههذا يسرج وال العملية الشرائيةو في لثشترال

 .التحضيرية والخدمات التصميم وخدمات مرحلتين على المناقصة عقود أو
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(4الملحو رقم )  
 

 المن والائو الشراء 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 الواحدة النسخة المن لمقدرةا العطاء قيمة

 

 دينارا (25) دينار (25,000) لعاية

 ( دينارا50) (50,000) -( 25,001) من
 دينارا (75) (100,000) -( 50,001) من
 ادينار (125) (250,000) -( 100,001من )
 دينار (200) (500,000) -( 250,001) من
 ادينار (250)  (750,000) -( 500,001) من
 دينار( 300) (1,000000) -( 750,001) من
(  ولعاية 1,000000) على زاد ما

 (5.000000) 
  دينار(  500) 

 (5,000000ما زاد على )
( دينههار 500يضههاف الههى مبلهه  الههـ )

(دينهههار / لكهههل مليهههون   وبحهههد 200)

  ( دينار5000أعلى  )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5الملحو رقم )
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 مكاف ت أعضاء اللجان وأمناء السر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( دينههار لههرئيس لجههان الشههراء 300لة ماليههة شهههرية مقههدارها )مكافهه تصههرف -أ -1المههادة 

 المركزية عن كل لجنة في الدائرة .
( مائتي دينار لعضاء ولمين سر 200تصرف مكافلة مالية شهرية مقدارها ) -ب

 . عضاء من الجهات المستفيدةناء االلجنة الشراء المركزية عن كل لجنة باستث

( خمسههة وعشههرون دينههارا عههن كههل ةلسههة 25تصههرف مكافههلة ماليههة مقههدارها ) -ج

لألعضاء الذين يمثلون الجهات المستفيدة في اللجنة المركزية من مخصصات 

 ( مائة دينار شهريا.100تلك الجهة وبحد أعلى )

 

 لة مالية شهرية مقدارها :مكاف تصرف -أ -2المادة 

 لجنة مراةعة شكاوى الشراء.  لرئيس( الثالمائة دينار 300) -1

 ( مائتا دينار لعضو لجنة مراةعة شكاوى الشراء.200) -2
 

( مائة وخمسهون دينهارا لمهين سهر 150تصرف مكافلة مالية شهرية مقدارها ) - ب

 لجنة مراةعة شكاوى الشراء وأمين سر لجنة سياسات الشراء.
( مائهة دينهار لمسهاعدج أمهين سهر 100تصرف مكافلة ماليهة شههرية مقهدارها ) -ج

 لجنة سياسات الشراء.لجنة مراةعة شكاوى الشراء و
المشهتريات  مخصصهات دائهرة يتم صهرف المكافه ت الهواردة فهي ههذه المهادة مهن  -د

 الحكومية ومخصصات دائرة العطاءات الحكومية . 

 

لمشههكلة فههي تصههرف مكافههلة ماليههة لكههل مههن رئههيس واعضههاء لجههان الشههراء ا -أ -3المههادة 

( خمسهههة وعشهههرين دينهههارا عهههن 25الجههههات والوحهههدات الحكوميهههة بواقهههع )

( مائههههة وخمسههههون دينههههارا شهههههرياً 150كههههل ةلسههههة وبحههههد أعلههههى مقههههداره )

 تصرف من مخصصات الجهة أو الوحدة الحكومية.

( دينههههارا 15تصهههرف مكافههههلة ماليههههة لمهههين سههههر لجنههههة الشهههراء مقههههدارها ) -ب

 عون دينارا شهريا .( تس90عن كل ةلسة وبحد أعلى )

 

 

 لجنهههة الشهههراء الخاصهههة  واعضهههاء رئهههيس مهههن لة ماليهههة لكهههلمكافههه تصهههرف -أ-4المهههادة 
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( خمسههههين دينههههارا عههههن كههههل ةلسههههة 50أو لجنههههة شههههراء المحافظههههة بواقههههع )

 ( مائتان وخمسون دينارا شهرياً.250وبحد أعلى مقداره )

ة شهههراء تصهههرف مكافهههلة ماليهههة لمهههين سهههر لجنهههة الشهههراء  الخاصهههة او لجنههه -ب

( خمسهههة وعشهههرون دينهههارا عهههن كهههل ةلسهههة وبحهههد 25المحافظهههة مقهههدارها )

 ( مائة وخمسون دينارا شهريا.150اعلى مقداره )

 

( 10لة ماليهههة لكهههل عضهههو مهههن اعضهههاء لجهههان  االسهههتثم  بواقهههع )مكافههه تصهههرف -5المهههادة 

( خمسههون دينههارا  لكههل عمليههة 50عشههرة دنههانير عههن كههل ةلسههة وبحههد أعلههى )

 استثم.

 

( 20لة ماليهههههة لعضهههههاء اللجهههههان الفنيهههههة والخبهههههراء بواقهههههع )مكافههههه تصهههههرف -6مهههههادة ال

( سهههت ةلسهههات لكهههل عمليهههة 6عشهههرين دينهههارا  عهههن كهههل ةلسهههة وبحهههد أعلهههى )

 شرائية.

 

البيههع فهههي المههزاد بواقهههع  لجهههان اعضههاء مهههن عضههو تصههرف مكافهههلة ماليههة لكهههل -7المههادة 

 ( 100( خمسهههههة وعشهههههرين دينهههههارا عهههههن كهههههل اةتمهههههاع وبحهههههد أعلهههههى )25)

 مائة دينار شهرياً .

 

لألمههين العههام صههرف مكافههلة ماليههة لعضههاء أج لجنههة اخههرى يههتم تشههكيلها وفقهها  -8المههادة 

 ( 50لحكهههههههام ههههههههذا النظهههههههام علهههههههى ان ال تتجهههههههاوز فهههههههي حهههههههدها االعلهههههههى )

 خمسين دينارا للمهمة التي كلفت بها.
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