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

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

 .3توفﻴر ﻤعاﻤلة ﻋادلة وﻤتساوﻴة وشﻔافة وﻤسؤولة لجﻤﻴع العارضﻴن والﻤلتزﻤﻴن.
ﻴﻔعل الرقابة والﻤﺤاسبة.
 .4ﻋلنﻴة االجراءات ونزاﻫتها وﻤهنﻴتها بشكل ّ
 .5تشجﻴع التنﻤﻴة االقتصادﻴة الﻤﺤلﻴة واالنتاج الوطني ﻋلى اساس الﻘﻴﻤة الﻔضلى ﻤن انﻔاق الﻤال
العام ،دون االخالل بالﻔعالﻴة.

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

تطبق أي استثناءات ﻋلى ﻫذا الﻘانون.
ال ّ

تعاريف
ﻴكون للكلﻤات والعبارات الواردة في ﻫذا الﻘانون الﻤعاني الﻤ َبﻴنة تجاﻫها أدناه ،ﻤا لم ﻴدل سﻴاق الجﻤلة ﻋلى
خالف ذلك:
.1

الدولة :الدولة اللبنانﻴةّ.

.3

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

.2
.4

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

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

الدولة وتعﻤل في بﻴئة اﺤتكارﻴة ﻤطلﻘة أوﻤرفق ﻋام أو أي شخص ﻤن أشخاص الﻘانون العام أو بعثة
دبلوﻤاسﻴة في الخارج.

.5

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

.6

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

الﻤركزي).
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.7
.8

.9

الشخص :الشخص الطبﻴعي أو الﻤعنوي.

المال العام :أي الﻤال الذي تﻤلكه او تتصرف به الدولة او الﻤؤسسات العاﻤة أو البلدﻴات أو غﻴرﻫا ﻤن
تطبق ﻋلﻴهم أﺤكام ﻫذا الﻘانون ،وكذلك األﻤوال الﻤودﻋة في الخزﻴنة،
أشخاص الﻘانون العام ،او ﻤن ّ
وذلك سواء كان ﻤصدرﻫا إﻴرادات الﻤوازنة أو الﻘروض أو الهبات.

.10

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

.11

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

قﻴﻤة اللوازم نﻔسها.

واﻋداد ﻤواقع العﻤل ،والهدم ،واصالح أو صﻴانة أو تجدﻴد الطرق والجسور ،أو إنشاء البنى التﺤتﻴة أو
الﻔوقﻴة ،أو التركﻴب ،أو أشغال البناء الﻤتعلﻘة بالﺤﻔر والتشﻴﻴد وصﻴانة الﻤباني ،وكذلك تركﻴب الﻤعدات
والﻤواد ،والدﻴكور ،والخدﻤات التابعة لألشغال إذا كانت قﻴﻤة ﻫذه الخدﻤات ال تتجاوز قﻴﻤة األشغال

نﻔسها.
.12

.13

الخدمات االستشارية :أي الخدﻤات التي ﻴغلب ﻋلﻴها الطابع الﻔكري او االرشادي ،وﻤن ذلك ﻋلى سبﻴل

الذكر ال الﺤصر :الدراسات الهندسﻴة أو الﻤهنﻴة أو االقتصادﻴة او الﻤالﻴة او الﻘانونﻴة واﻋﻤال الﻤساﺤة
بﻤا في ذلك ﻤهام التصﻤﻴم او اﻋداد الﻤواصﻔات او االشراف ﻋلى التنﻔﻴذ او التﻘﻴﻴم او االستالم.

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

وغﻴرﻫا.

.14

العارض :ﻤﻘدم العرض او العارض الﻤﺤتﻤل لإلشتراك في اجراءات التلزﻴم أو التأﻫﻴل الﻤسبق أو

.15

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

الشخص الﻤشارك في ﻫذه االجراءات.

الﻤختصة إلى ابرام العﻘد.

.16

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

.18

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

.17

ﻤزودي الخدﻤات ،تهدف الى تﺤدﻴد شروط العﻘد الﻤنوي
ﻤن
ّ
الﻤوردﻴن أو الﻤﻘاولﻴن أو اإلستشارﻴﻴن أو ّ
خاصة تلك الﻤتعلﻘة باألسعار ،والكﻤﻴات ﺤﻴثﻤا كان ذلك ﻤناسبا.
ﻤﺤددة
إرساؤه ضﻤن ﻤهلة ّ
ّ
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.19

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

.20

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

.21

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

.22
.23
.24
.25
.26
.27

ذات الصلة بها.

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

الجهة الشارﻴة.

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

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

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

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

قوة قاﻫرة.

.28

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

.29

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

.30

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

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

كهروﻤغناطﻴسﻴة أخرى.

التأهيل المسبق :االجراء الﻤنصوص ﻋلﻴه في الﻤادة  19ﻤن ﻫذا الﻘانون ،تتّخذه الجهة الشارﻴة ،وتعلن
ﻋنه للتاكد ﻤن توافر الﻘدرات الﻔنﻴة واالﻤكانﻴات الﻤالﻴة واالدارﻴة والبشرﻴة وغﻴرﻫا لدى العارضﻴن للﻘﻴام

بتنﻔﻴذ اﺤد العﻘود بالكﻔاءة الﻤطلوبة قبل دﻋوتهم لتﻘدﻴم العروض ،وذلك وفﻘا لﻤتطلّبات وﻤعاﻴﻴر التأﻫﻴل

.31

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

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

التالﻋب بها بشكل غﻴر تنافسي.
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.32

االحتيال :اضافة الى تعرﻴف االﺤتﻴال الﻤﺤدد في قانون العﻘوبات ،ﻴشﻤل االﺤتﻴال اﻴضا في ﻤا ﻴتعلق

.33

الفساد  :اي ﻋرض او إﻋطاء او استالم او طلب الي شيء ذي قﻴﻤة ،او الﺤث ﻋلى ارتكاب أفعال

ﻴؤدي الى تضلﻴل الطرف االخر بهدف الﺤصول ﻋلى ﻤنﻔعة
بالشراء العام اي فعل او اﻤتناع ﻋن فعل ّ
لتجنب االلتزام بتنﻔﻴذ العﻘد.
ﻤالﻴة او ﻋﻴنﻴة او اي ﻤنﻔعة اخرى ،او التأثﻴر في العﻤلﻴة الﻤطروﺤة ،او ّ
غﻴر ﻤناسبة ،سواء بطرﻴﻘة ﻤباشرة او غﻴر ﻤباشرة ،للتأثﻴر بشكل غﻴر ﻤشروع ﻋلى اجراءات التلزﻴم او

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

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

اﻴضا تضارب الﻤصالح في ﺤال:

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

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

د .اي ﻤن الﺤاالت الﻤنصوص ﻋنها في شرﻋة قواﻋد السلوك الصادرة بﻤرسوم ﻋن ﻤجلس الوزراء.
ﻴﺤددﻫا قانون اصول الﻤﺤاكﻤات الﻤدنﻴة.
وﻴشﻤل تضارب الﻤصالح ﻋالقات الﻘربى كﻤا ّ
 .35االيذاء و/او التهديد :تعني إﻴذاء أشخاص أو ﻤﻤتلكاتهم ،أو التهدﻴد بإﻴذائهم ،سواء بشكل ﻤباشر أو
غﻴر ﻤباشر ،للتأثﻴر في ﻤشاركتهم في ﻋﻤلﻴة تورﻴد تنﻔﻴذ ﻋﻘد أو التأثﻴر فﻴه.

.36

حاالت الطوارىء واالغاثة :ﺤاالت الخطر الداﻫم الﻤعلنة وفﻘا للﻘانون.

.38

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

.37

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

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

.40

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

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

نطاق التطبيق
.1

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

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

خارجﻴة ،ﻤع ﻤراﻋاة اﺤكام الﻤعاﻫدات واالتﻔاقﻴات الدولﻴة الﻤبرﻤة أصوال ﻤع الدولة اللبنانﻴة .وال
ﻋﻤلﻴة شراء
ﻴجوز ألي جهة شارﻴة ،في غﻴر الﺤاالت الﻤنصوص ﻋلﻴها في ﻫذا الﻘانون ،الﻘﻴام بأي ّ

إال طبﻘا ألﺤكاﻤه.
.2

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

.3

ﻋﻤلﻴة الشراء نوﻋﻴن او أكثر ﻤن لوازم واشغال
ﻋندﻤا ﻴكون الشراء ﻤختلطا ،أي ﻋندﻤا تتضﻤن
ّ

ﻤعﻴنة بعﻤلﻴات شراء لﺤساب جهات شارﻴة أخرى.
أخرى ،كﻤا ﻴجوز ان تﻘوم جهة شارﻴة ّ

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

اللغة
تعتﻤد اللغة العربﻴة بشكل ﻤبدئي في ﻤستندات الشراء وفي ق اررات الجهة الشارﻴة .اال انه ﻴﻤكن اﻋتﻤاد اللغة
االنكلﻴزبة و/او الﻔرنسﻴة ﻤع العربﻴة لكافة الﻤراسالت ووضع الﻤواصﻔات الﻔنﻴة أو الشروط الﻤرجعﻴة.
ﻋند التعارض بﻴن النصﻴن العربي واألجنبي ﻴسود األول ﻋلى الثاني.

العملة
ﻴﺤدد دفتر الشروط ﻋﻤلة العﻘد ﻋلى أن ﻴكون للﻴرة اللبنانﻴة الﻘوة اإلبرائﻴة الﻤطلﻘة وفﻘا للﻘانون اللبناني ،وأن
ّ
الﻤﻘدﻤة بعﻤلة أجنبﻴة ﻋلى أساس سعر ﻫذه العﻤلة وفﻘا للﻘوانﻴن الﻤرﻋﻴة االجراء.
تتم الﻤﺤاسبة في العﻘود ّ

اقتراح قانون الشراء العام
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السرية
 .1تﺤافظ الجهة الشارﻴة وجﻤﻴع الﻤعنﻴﻴن بعﻤلﻴة الشراء ﻋلى سرﻴة الﻤعلوﻤات الﻤتعلّﻘة بﺤﻤاﻴة الﻤصالح

ﻴﻤس بالﻤصالح التجارﻴة
االﻤنﻴة الرئﻴسﻴة للدولة ،وتلك التي ﻴخالف افشاؤﻫا الﻘانون او ﻴعﻴق انﻔاذه او ّ
الﻤشروﻋة للعارضﻴن ،او ﻴعﻴق التنافس الﻤنصف ،ﻤا لم تأﻤر بافشاء تلك الﻤعلوﻤات الجهات الﻘضائﻴة
الﻤختصة وبﺤسب شروطها.

تتجنب الجهة الشارﻴة في طلبات
 .2باستثناء ﺤاالت توفﻴر الﻤعلوﻤات او نشرﻫا بﻤﻘتضى الﻘوانﻴن النافذةّ ،
الﻤﺤﻤﻴة
التﻘنﻴة و
الﻤﻘدﻤة افشاء ﻤﺤتوﻴاتها وﻤضﻤونها بﻤا فﻴها األسرار
التأﻫﻴل الﻤسبق والعروض ّ
ّ
الﻤهنﻴة و ّ
ّ
الﻤلكﻴة الﻔكرّﻴة والتي ﻤن شأن اإلفصاح ﻋنها أن ﻴﺤدث ضررا" غﻴر ﻤشروع للعارضﻴن،
بﻘوانﻴن
ّ
أي شخص آخر غﻴر ﻤأذون له باالطالع ﻋلى ﻫذا النوع ﻤن الﻤعلوﻤات.
بالعارضﻴن الﻤنافسﻴن أو ب ّ

أي
 .3تراﻋى السرﻴة في أﻴة ﻤناقشات أو اتصاالت أو ﻤﻔاوضات أو ﺤوارات تجرى بﻴن الجهة الشارﻴة و ّ
أي ﻤناقشات أو
ﻋارض في كل ﻤا ال ﻴتعارض ﻤع الﻘوانﻴن الﻤر ّ
ألي طرف في ّ
ﻋﻴة اإلجراء .وال ﻴجوز ّ
أي ﻤعلوﻤات تﻘنﻴة أو
ألي شخص آخر ّ
اتصاالت أو ﻤﻔاوضات أو ﺤوارات ﻤن ﻫذا الﻘبﻴل أن ﻴﻔشي ّ
سعرﻴة أو ﻤعلوﻤات أخرى تتعلّق بهذه الﻤناقشات او االتصاالت او الﻤﻔاوضات او الﺤوارات ﻤن دون

ﻤوافﻘة الطرف االخرّ ،اال اذا اقتضى الﻘانون ذلك أو أﻤرت بذلك الﻤﺤاكم الﻤختصة.

شروط مشاركة العارضين
اوال :شروط الﻤشاركة

 .1ﻴجب ان تتوفّر في العارضﻴن الشروط التالﻴة ،اضافة الى أﻴة شروط تراﻫا الجهة الشارﻴة ﻤناسبة وذات
صلة بﻤوضوع الشراء:
أ -استﻴﻔاء الﻤعاﻴﻴر االخالقﻴة الﻤتعارف ﻋلﻴها والﻤنصوص ﻋنها في النصوص ذات الصلة؛

ب -االﻫلﻴة الﻘانونﻴة البرام ﻋﻘد الشراء؛

ج -االﻴﻔاء بااللتزاﻤات الضرﻴبﻴة واشتراكات الضﻤان االجتﻤاﻋي؛

د -اال ﻴكون قد صدرت بﺤﻘهم او بﺤق ﻤدﻴرﻴهم او ﻤوظﻔﻴهم أﺤكام نهائﻴة ولو غﻴر ﻤبرﻤة تدﻴنهم

أﻫلﻴتهم البرام
بارتكاب اي جرم ﻴتعلّق بسلوكهم الﻤهني ،او بتﻘدﻴم بﻴانات كاذبة او ﻤلﻔّﻘة بشأن ّ
أﻫلﻴتهم قد أُسﻘطت ﻋلى
ﻋﻘد الشراء او بافساد ﻤشروع شراء ﻋام او ﻋﻤلﻴة تلزﻴم ،و ّاال تكون ّ
نﺤو آخر بﻤﻘتضى اجراءات اﻴﻘاف او ﺤرﻤان ادارﻴة ،واال ﻴكونوا في وضع االقصاء ﻋن

االشتراك في الشراء العام؛

ه -أال ﻴكونوا قﻴد التصﻔﻴة او االفالس؛

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

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

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

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

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

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

ﻤؤﻫالته تنطوي ﻋلى خطأ او نﻘص
ب -اذا اكتشﻔت في اي وقت ان الﻤعلوﻤات
ّ
الﻤﻘدﻤة ﻋن ّ
جوﻫرﻴﻴن؛
ج -اذا فشل العارض الﻤؤﻫل اﻋادة اثبات توفّر الﻤؤﻫالت التي صار ﻋلى اساسها التأﻫﻴل الﻤسبق
وفﻘا للﻤادة  19ﻤن ﻫذا الﻘانون.

استبعاد العارض بسبب تقديمه اغراءات او من ج ّراء ميزة تنافسية غير
منصفة او بسبب تضارب المصالح
 .1تستبعد الجهةُ الشارﻴة العارض ﻤن إجراءات التلزﻴم في الﺤالتﻴن التالﻴتﻴن:

أ -في ﺤال قام العارض بإرتكاب أﻴة ﻤخالﻔة أو أﻋﻤال ﻤﺤظرة أو جرم ﻤنصوص ﻋلﻴها في الﻘوانﻴن

ﻋﻴة اإلجراء ،ال سﻴﻤا جرائم صرف النﻔوذ والرشوة ،إذا ﻋرض ﻋلى أي ﻤوظف أو
اللبنانﻴة الﻤر ّ
ﻤستخدم ﺤالي أو سابق لدى الجهة الشارﻴة أو لدى سلطة ﺤكوﻤﻴة أخرى ،أو َﻤ َن َﺤهُ أو وافق
َ
ﻋلى ﻤنﺤه ،بطرﻴﻘة ﻤباشرة أو غﻴر ﻤباشرة ،ﻤنﻔعة او ﻋﻤال أو أي شيء آخر ذي قﻴﻤة ،بهدف

تتبعه في ﻤا ﻴتعلق
التأثﻴر ﻋلى تص ّرف أو قرار ﻤا ﻤن جانب الجهة الشارﻴة أو ﻋلى إجراء ّ
بإجراءات التلزﻴم؛ أو
اقتراح قانون الشراء العام
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ب -إذا كان لدى العارض ﻤﻴزة تنافسﻴة غﻴر ﻤنصﻔة أو كان لدﻴه تضارب في الﻤصالح او ﻋالقة
قربى ،بﻤا ﻴخالف أﺤكام الﻘانون الﻤرﻋﻴة االجراء.

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

سجل اجراءات الشراء والنفاذ الى المعلومات
ﻴتضﻤن ك ّل الﻤعلوﻤات الﻤتعلﻘة بعﻤلﻴة الشراء ،ﻴﻤكن االطالع
 .1ﻴنشأ سج ّل خاص لدى الجهة الشارﻴة
ّ
وﻴعتﻤد ﻤرجعا تسهل ﻤراجعته واستﻘاء الﻤعلوﻤات ﻤنه .تُدرج في ﻫذا السجل
ﻋلﻴه وفﻘا ألﺤكام ﻫذه الﻤادة ُ
الﻤعلوﻤات التالﻴة:

أ -وصﻔا وجﻴ از لﻤوضوع الشراء؛

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

ج -بﻴانا باالسباب والظروف التي استندت الﻴها الجهة الشارﻴة في اتخاذ قرارﻫا بشأن وسﻴلة االﻋالن؛
د -في ﺤال استخدام الجهة الشارﻴة طرﻴﻘة شراء أخرى غﻴر الﻤناقصة الﻤﻔتوﺤة ،بﻴانا باألسباب
والظروف التي استندت إلﻴها لتبرﻴر استخدام تلك الطرﻴﻘة األخرى؛

ه -في ﺤالة إجراءات االتﻔاق اإلطاري ،بﻴانا باألسباب والظروف التي استندت إلﻴها الجهة الشارﻴة
لتبرﻴر استخدام إجراءات االتﻔاق اإلطاري؛

و -في ﺤال إلغاء الشراء بﻤﻘتضى الﻔﻘرة  1و 2ﻤن الﻤادة  25ﻤن ﻫذا الﻘانون ،بﻴانا بهذا الشأن
وباألسباب والظروف التي استندت الﻴها الجهة الشارﻴة في اتخاذ قرارﻫا بإلغاء الشراء؛

ز -في ﺤال أخذ أي سﻴاسات اجتﻤاﻋﻴة-اقتصادﻴة في االﻋتبار في إجراءات التلزﻴم ،تﺤدﻴد
ﻤعلوﻤات تﻔصﻴلﻴة ﻋن تلك السﻴاسات وﻋن كﻴﻔﻴة تطبﻴﻘها؛

ح -في ﺤال ﻋدم تطبﻴق فترة تجﻤﻴد ،بﻴانا باألسباب والظروف التي استندت إلﻴها الجهة الشارﻴة
في اتخاذ قرارﻫا بعدم تطبﻴق فترة التجﻤﻴد؛

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

هائﻴة الﻤتّخذة بشأن ك ّل ﻤنها كﻤا اإلشارة
تارﻴخ ورقم تسجﻴلها إضافة الى نسخة ﻋن الﻘ اررات ّ
الن ّ
الى أي تراجع ﻋن ﻫذه االﻋتراضات واألسباب التي أ ّدت الى ذلك؛
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ﻤلخصا ألي طلبات استﻴضاح لوثائق التأﻫﻴل الﻤسبق ،إن ُوجدت ،أو ﻤلﻔات التلزﻴم ،وللردود
ي-
ّ
وﻤلخصا أﻴضا ألي تعدﻴل لتلك الوثائق او الﻤلﻔات؛
ﻋلى تلك الطلباتّ ،

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

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

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

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

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

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

)4

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

)3

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

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

ذلك الﻘرار؛

)5

أي ﻫاﻤش تﻔضﻴل بﻤﻘتضى الﻔﻘرتﻴن 1و 2ﻤن الﻤادة  16ﻤن ﻫذا الﻘانون،

واألسباب والظروف التي استندت إلﻴها الجهة الشارﻴة لتعلﻴل رفض أي ﻋروض ﻤﻘدﻤة

أثناء ﻋﻤلﻴة الشراء؛

س -في ﺤال اﻋتبار الﻤعلوﻤات سرﻴة بﻤﻘتضى الﻔﻘرة  1ﻤن الﻤادة  6أو بﻤﻘتضى الﻤادة  87ﻤن ﻫذا
اب والظروف التي استندت إلﻴها الجهة الشارﻴة في اﻋتﻤاد السرّﻴة؛
الﻘانون ،تﺤدﻴد األسب َ
ع -ﻤﺤاضر االستالم؛
ف -أي ﻤعلوﻤات أخرى ﻴلزم إدراجها في السجل بﻤﻘتضى أﺤكام ﻫذا الﻘانون أو الﻘوانﻴن الﻤرﻋﻴة
االجراء أو بﻤﻘتضى وثائق التلزﻴم.

ُ .2ﻴتاح االطالعُ ﻋلى الجزء ﻤن السجل الﻤشار إلﻴه في الﻔﻘرات الﻔرﻋﻴة (أ) إلى (ي) ﻤن الﻔﻘرة  1ﻤن ﻫذه

ألي شخص بعد التلزﻴم الﻤؤقت أو بعد إلغاء الش ارء ،ﻋند الطلب ،وﻋبر توفﻴر رابط الكتروني
الﻤادة ّ
لهذه الﻤعلوﻤات ﻋلى الﻤنصة االلكترونﻴة الﻤركزﻴة لدى ادارة الشراء العام.
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 .3رﻫنا بأﺤكام الﻔﻘرة  4ﻤن ﻫذه الﻤادة ،أو باستثناء ﺤالة اإلفصاح بﻤﻘتضى الﻔﻘرتﻴن  4و 5ﻤن الﻤادة 55
ﻤن ﻫذا الﻘانونُ ،ﻴتاح االطالعُ ﻋلى الجزء ﻤن السجل الﻤشار إلﻴه في الﻔﻘرات الﻔرﻋﻴة (س) إلى (ف)
ﻤن الﻔﻘرة  1ﻤن ﻫذه الﻤادة ،ﻋند الطلب ،للعارضﻴن الذﻴن قدﻤوا ﻋروضا ،بعد أخذﻫم ﻋلﻤا بﻘرار التلزﻴم

الﻤؤقت.

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

ﻋدم إفشائها ضرورﻴا لﺤﻤاﻴة الﻤصالح األﻤنﻴة
أ -ﻤعلوﻤات ﻤن سجل إجراءات الشراء ،إذا كان ُ
ضرر
الرئﻴسﻴة للدولة أو إذا كان إفشاؤﻫا ﻴخالف الﻘانون أو ﻴﺤول دون إنﻔاذ الﻘانون أو ُﻴلﺤق ال َ
بالﻤصالح التجارﻴة والﺤﻘوق الﻤشروﻋة للعارضﻴن أو ﻴعوق التنافس الﻤنصف؛

ض العروض الﻤﻘدﻤة وتﻘﻴﻴﻤها ،فﻴﻤا ﻋدا الﻤلخص الﻤشار الﻴه في الﻔﻘرة
ب -ﻤعلوﻤات تتعلق بﻔ ّ
الﻔرﻋﻴة (ن) ﻤن الﻔﻘرة  1ﻤن ﻫذه الﻤادة.

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

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

الشﻔافﻴة وﻤنع تضارب
خاصة أﺤكام النزاﻫة و
سبﻴل الذكر ال الﺤصر الﻤعاﻴﻴر الﻤلﺤوظة في ﻫذا الﻘانون
ّ
ّ
الﻤصالح إضافة الى قواﻋد الﺤكم الصالح والﺤﻴاد واإلنصاف والﻤعرفة والكﻔاءة .كﻤا ﻴجب أن تلﺤظ التدابﻴر
التنظﻴﻤﻴة الواجبة التطبﻴق ﻋلى العاﻤلﻴن واالجراءات الﻤتّبعة للتﺤﻘق ﻤن الكﻔاءة وﺤسن الﻤسلكﻴة ووجوب
تﺤدد دقائق تطبﻴق ﻫذه الﻤادة بﻤرسوم ﻴصدر ﻋن ﻤجلس الوزراء.
كشف الﻤخالﻔاتّ .
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الفصل الثاني :قواعد عامة العداد واجراء وتنفيذ عملية الشراء
البند األول :تخطيط االحتياجات وتحديدها
وضع خطط الشراء
تتعدى قﻴﻤتها التﻘدﻴرﻴة ﻤبلغ  //100//ﻤائة ﻤلﻴون
 .1تسري اﺤكام ﻫذه الﻤادة ﻋلى ﻤشارﻴع الشراء التي ّ
لﻴرة لبنانﻴة؛ وﻴﻤكن تعدﻴل ﻫذه الﻘﻴﻤة بﻤوجب ﻤرسوم ﻴصدر ﻋن ﻤجلس الوزراء شرط اال تﻘ ّل ﻋن الﻘﻴﻤة

الﻤﺤددة في ﻫذه الﻔﻘرة .تُستثنى ﻤن اﺤكام ﻫذه الﻤادة ﻋﻤلﻴات الشراء التي تتّسم بالسرﻴة والﻤتعلّﻘة باألﻤن
والدفاع الوطني بﺤسب الﻔﻘرة الرابعة ﻤن الﻤادة .46

ﻴتعﻴن ﻋلى الجهة الشارﻴة تﺤدﻴد اﺤتﻴاجاتها وتﺤضﻴر خطّتها السنوﻴة ﻋن العام الﻤﻘبل تزاﻤنا ﻤع إﻋداد
ّ .2
تﺤدد الﻘﻴﻤة التﻘدﻴرﻴة بﻤا ﻴتوافق ﻤع االﻋتﻤادات الﻤطلوبة في ﻤشروع ﻤوازنتها.
نﻔﻘاتها العاﻤة ،ﻋلى ان ّ
ﻤوﺤد واجراءات تصدر ﻋن ادارة الشراء العام .ﻴﻤكن
ﺤضر الخطة السنوﻴة للشراء بناء ﻋلى نﻤوذج ّ
تُ ّ
تتضﻤن ﻤشارﻴع ﻴﻘتضي تنﻔﻴذﻫا جدولة
ﻤتعددة السنوات في ﺤال كانت
ان تكون الخطة سنوﻴة او
ّ
ّ

التزاﻤات في اطار ﻤتوسط او طوﻴل االﻤد ،ﻋلى ان تتضﻤن ﻋلى األقل الﻤعلوﻤات التالﻴة:
أ -ﻤوضوع الشراء

ب -فئات الشراء (لوازم أو أشغال أو خدﻤات)

ج -ﻤصدر التﻤوﻴل والﻤبلغ التﻘدﻴري بﺤسب الشرﻴﺤة ،ﻋند اﻤكانﻴة اﻋالنه ،وتنسﻴبه في الﻤوازنة
د -وصف ﻤوجز لﻤشروع الشراء

ه -طرﻴﻘة الشراء

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

ز -الشطر الذي تﻘع ضﻤنه الﻘﻴﻤة التﻘدﻴرﻴة لﻤوضوع الشراء
ح -الﻤالﺤظات والﻤعلوﻤات الﻤﻔﻴدة األخرى التي ﻤن شأنها ان تساﻋد العارضﻴن الﻤﺤتﻤلﻴن
ﻋلى فهم وتﺤضﻴر ﻋروض جﻴدة وضﻤن الﻤهل.

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

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

اقتراح قانون الشراء العام

11

–vdfشباط 2020

 .4ﻋند ادخال اي تعدﻴل ﻋلى خطتها السنوﻴة ،ﻴجب ﻋلى الجهة الشارﻴة نشر ﻫذا التعدﻴل ﻋلى ﻤوقعها
االلكتروني.وﻋلى الﻤنصة اإللكترونﻴة الﻤركزﻴة الدارة الشراء العام ،ﻤع اﺤترام ﻤهل االﻋالن الﻤنصوص
ﻋلﻴها في الﻤادة .12

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

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

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

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

القيمة التقديرية لمشروع الشراء
 .1ﻴجب ﻋلى كل جهة شارﻴة تﺤدﻴث تﻘدﻴراتها لﻘﻴﻤة ﻤشروع الشراء قبل اإلﻋالن ﻋنه إال في الﺤاالت

تبﻴن األسباب بشكل ﻤعلّل وواضح.
اإلستثنائﻴة التي ﻴتع ّذر فﻴها ذلك ،ﻋلى أن ّ
وتﻘصي األسعار
 .2تعد الجهة الشارﻴة الﻘﻴﻤة التﻘدﻴرﻴة لﻤشروع الشراء إستنادا إلى أسعار السوق الواقعﻴة
ّ
لدى اإلدارات األخرى ،وبعد األخذ بعﻴن االﻋتبار كل زﻴادة ﻴﻤكن أن تنتج ﻋن تطبﻴق البنود االختﻴارﻴة
الﻤلﺤوظة في دفتر الشروط (ﻋلى سبﻴل الﻤثال زﻴادة في الكﻤﻴات ،الﺤوافز ،الخ.)...

 .3في ﻤا ﻴتعلق باتﻔاقات اإلطار ،تؤخذ بعﻴن االﻋتبار الﻘﻴﻤة التﻘدﻴرﻴة الﻘصوى لﻤجﻤل العﻘود الﻤتوقّعة
طوال فترة االتﻔاق.
 .4ﻋند إجراء الشراء ﻋلى أساس ﻤجﻤوﻋات ،ﻴتم اﺤتساب الﻘﻴﻤة التﻘدﻴرﻴة لكافة الﻤجﻤوﻋات التي ﻴتألف
ﻤنها االلتزام.
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ﻤﺤددة لدى الجهة الشارﻴة ﻋند اإلﻋالن ﻋنها أو ﻋند البدء
 .5ﻴجب أن تكون قﻴﻤة ﻤشروع الشراء التﻘدﻴرﻴة ّ
بإجراءات التلزﻴم.

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

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

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

تجزئة الشراء
 .1ﻴجوز للجهة الشارﻴة تجزئة الشراء إلى أجزاء ﻤستﻘلة في الﺤالتﻴن التالﻴتﻴن فﻘط:
كتنوع ﻤصادر
أ -ﻋندﻤا تتطلّب ذلك طبﻴعة األﻋﻤال أو السلع أو الخدﻤات ،ووجود ّ
ﻤبررات واضﺤة ّ

وتعددﻫا أو اختالف األجزاء ﻋن بعضها بﻤا ﻴؤدي الى ﻤنﻔعة أكﻴدة ﻤن التجزئة ،ﻋلى
التورﻴد ّ
ﻤبر ار وخاضعا لتﻘﻴﻴم سلطة الرقابة.
ان ﻴكون الﻘرار ّ

ب -ﻋند تنﻔﻴذ سﻴاسات تنﻤوﻴة للﺤكوﻤة كتشجﻴع ﻤشاركة الﻤؤسسات الصغﻴرة والﻤتوسطة في الشراء
العام.

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

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

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

ﻴﺤدد دفتر
 .2ﻴجب ،كل ﻤا كان ذلك ﻤﻤكنا ،أن ﻴتم التلزﻴم ﻋلى أساس أقسام أو ﻤجﻤوﻋات ،ﻋلى أن ّ
الشروط الخاص ﻋدد تلك األقسام أو الﻤجﻤوﻋات وطبﻴعتها والشروط الﻤﻔروضة لالشتراك في قسم
اقتراح قانون الشراء العام
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االقتصادﻴة.
االجتﻤاﻋﻴة و
أو ﻤجﻤوﻋة ﻤن التلزﻴم وطرﻴﻘة إسناد ذلك التلزﻴم وذلك ﻤن أجل اإلفادة
ّ
ّ
توضع قواﻋد وسﻴاسات للشراء العام الﻤستدام بﻤوجب ﻤراسﻴم تصدر ﻋن ﻤجلس الوز ارء.

االنظمة التفضيلية
 .1تُعطى العروض الﻤتضﻤنة سلعا ذات ﻤنشأ وطني بﻤوجب شهادة ﻤنشأ صادرة ﻋن اإلدارة الﻤختصة

أفضلﻴة ال تﻘل في جﻤﻴع األﺤوال ﻋن العشرة بالﻤئة .ﻋند ﻤﻘارنة العروض ﻴضاف ﻤبلغ ﻴعادل نسبة

الﻤﻘدﻤة لسلع اجنبﻴة.
األفضلﻴة الى العروض الﻤالﻴة ّ
لﻤﻘدﻤي الخدﻤات الﻔكرﻴة الوطنﻴﻴن ﻋلى أن ال تﻘل ﻤشاركتهم ﻋن  %20ﻤن ﻤجﻤوع
 .2تُعطى أفضلﻴة ّ
ﻤعﻴن.
الخدﻤات الﻤتعلّﻘة بتنﻔﻴذ تلزﻴم ّ

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

الﻤختصة.

وصف موضوع الشراء
ﻤﻔصال وتضع الﻤعاﻴﻴر التي
أوصاف ﻤوضوع الشراء تﺤدﻴدا
 .1تﺤد ُد الجهة الشارﻴة في ﻤلﻔات التلزﻴم
َ
ّ
الﻤﻘدﻤة ،بﻤا في ذلك الﻤتطلبات الدنﻴا التي ﻴجب أن تﻔي بها العروض
ستستخدﻤها في تﻘﻴﻴم العروض ّ
الﻤﻘدﻤة كي تُعتبر ﻤستجﻴبة للﻤتطلبات والﻤواصﻔات الﻤطلوبة ،وكﻴﻔﻴة تطبﻴق تلك الﻤتطلبات الدنﻴا.
ّ
وصف ﻤوضوع الشراء ﻤوضوﻋﻴا وﻋاﻤاُ ،وتﺤدد في ذلك الوصف الخصائص التﻘنﻴة والنوﻋﻴة
 .2ﻴكون
ُ
ذات الصلة و/أو الخصائص الﻤتعلّﻘة باألداء .تﺤدد الﻤواصﻔات الﻔنﻴة والشروط الﻤرجعﻴة وفﻘا للﻤعاﻴﻴر
التالﻴة:

الﻔنﻴة أو الﻤواصﻔات الﻔنﻴة الرسﻤﻴة العائدة لتصﻤﻴم
أ -وفﻘا للﻤﻘاﻴﻴس الوطنﻴة او الدولﻴة ،والﻤوافﻘات ّ
أو

االشغال والﻤنتجات واﺤتسابها وتنﻔﻴذﻫا واستعﻤالها.

ب -ﻋلى أساس ﻤتطلّبات األداء ﻋندﻤا ﻴكون ذلك ﻤﻤكنا.

وصف ﻤوضوع الشراء ﻋلى ﻤواصﻔات ،وﻤخططات ،ورسوم ،وتصاﻤﻴم ،وﻤتطلبات،
 .3ﻴﻤكن أن ﻴشتﻤل
ُ
واختبارات وطرق إلجرائها ،وتغلﻴف ،وﻋالﻤات أو شهادات ﻤطابﻘة ،ورﻤوز وﻤصطلﺤات.

 .4ال ﻴﻤكن ان ﻴشﻴر وصف ﻤوضوع الشراء الى ﻋالﻤة تجارﻴة ﻤعﻴنة أو اسم تجاري أو براءة اختراع أو
أي ﻤنها ،إال في الﺤالة التي ﻴستﺤﻴل
ﻤعﻴن أو ُﻤنتِج ﻤعّﻴن أو إدراج إشارة إلى ٍّ
تصﻤﻴم أو نوع أو ﻤنشأ ّ
اقتراح قانون الشراء العام
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ﻤعها وصف ﻤوضوع الشراء بطرﻴﻘة أخرى دقﻴﻘة وﻤﻔهوﻤة بﻤا ﻴكﻔي لوصف الخصائص ،ﻋلى أن ﻴرفق
بعبارة "أو ﻤا ﻴعادلها".

الﻤوﺤدة ،ﻋندﻤا تكون ﻤتاﺤة ،لدى صﻴاغة
ُ .5ﻴراﻋى استخدام الصﻔات والﻤتطلّبات والرﻤوز والﻤصطلﺤات
ّ

وصف ﻤوضوع الشراء الذي ُﻴراد إدراجه في ﻤلﻔات التلزﻴم او ﻤلﻔات التأﻫﻴل الﻤسبق ،ان ُوجدت ،وذلك
في ﻤا ﻴتعلّق بالخصائص التﻘنﻴة والنوﻋﻴة لﻤوضوع الشراء وخصائصه الﻤتعلّﻘة باألداء.

 .6ﻋندﻤا تعتﻤد سلطات التعاقد طرﻴﻘة الرجوع إلى الﻤواصﻔات الﻤذكورة في الﻔﻘرة ( -2أ) السابﻘة ،ال

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

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

ﻫﻴئة ﻤوثوقة.

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

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

إلى الﻤﻘاﻴﻴس ،أن األشغال أو الﻤنتجات أو الخدﻤات تتوافق واألداء الﻤطلوب والﻤستلزﻤات الوظﻴﻔﻴة

الﻤصنع أو
وﻴﻘدم ﻤلﻔا تﻘنﻴا ﻤن
التي فرضتها سلطات التعاقد .بهدف تﺤﻘﻴق ذلك ،ﻴﻤكن أن
ﻴﺤضر ّ
ّ
ّ
تﻘرﻴر اختبار ﻤن ﻫﻴئة ﻤوثوقة.

الﻤﺤددة بالرجوع الى ﻋالﻤة بﻴئﻴة ﻤعترف بها ﻴﻤكن
 .8تُدرج كلﻤا كان ذلك ﻤﻤكنا ،الخصائص البﻴئﻴة
ّ
لجﻤﻴع االطراف الﻤعنﻴة الﺤصول ﻋلﻴها.
 .9تكون الﻤواصﻔات ﻤتوافﻘة ﻤع الﺤاجة الﻤطلوبة وال توضع وال تصاغ ﻋلى الوجه الذي ﻴؤدي الى استبعاد
ﻋارضﻴن بصورة غﻴر ﻤشروﻋة.

معايير التقييم
 .1ﻴجب أن تكون ﻤعاﻴﻴر التﻘﻴﻴم ﻤتعلﻘة بﻤوضوع الشراء ،باستثناء الﻤعاﻴﻴر الﻤبﻴنة في الﻔﻘرة  3ﻤن ﻫذه
الﻤادة.

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

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

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

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

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

د -كﻴﻔﻴةَ تطبﻴق تلك الﻤعاﻴﻴر في إجراءات التﻘﻴﻴم.

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

البند الثاني :اجراءات التلزيم
اجراءات التأهيل المسبق للعارضين
 .1ﻴﻤكن للجهة الشارﻴة أن تﻘوم بإجراءات تأﻫﻴل ﻤسبق للعارضﻴن ،في الﺤاالت التي ﻴنص ﻋلﻴها ﻫذا

ﺤكام الﻤادة  7ﻤن ﻫذا
تﺤدد العارضﻴن
الﻘانون ،لكي ّ
ّ
الﻤؤﻫلﻴن .وتُطبق ﻋلى إجراءات التأﻫﻴل الﻤسبق أ ُ
الﻘانون.

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

ب -ﻤلخصا ألﻫم األﺤكام والشروط الﻤطلوبة في ﻋﻘد الشراء او االتﻔاق اإلطاري الذي ُﻴ َبرم في
وﻤكان تسلﻴﻤها ،أو طبﻴعة
سﻴاق اجراءات التلزﻴم ،ﻴشﻤل طبﻴعةَ وكﻤﻴةَ السلع الﻤراد تورﻴدﻫا
َ
وﻤوقع االشغال الﻤراد تنﻔﻴذﻫا ،أو طبﻴعة الخدﻤات والﻤوقع الذي ُﻴراد تﻘدﻴﻤها فﻴه ،وكذلك تارﻴخ

تسلﻴم السلع أو إنجاز االشغال أو تﻘدﻴم الخدﻤات؛
اقتراح قانون الشراء العام
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ستخدم للت ُّ
ﻤؤﻫالت العارضﻴن ،وفﻘا للﻤادة  7ﻤن ﻫذا الﻘانون؛
ج-
الﻤعاﻴﻴر واإلجراءات التي تُ َ
أكد ﻤن ّ
َ

د -طرﻴﻘة الﺤصول ﻋلى ﻤلﻔات التأﻫﻴل الﻤسبق وﻤكان تسلّم ﻫذه الﻤلﻔات او االطالع ﻋلﻴها؛
ه -كﻴﻔﻴةَ وﻤكان تﻘدﻴم طلبات التأ ُّﻫل الﻤسبق والﻤوﻋد النهائي لتﻘدﻴﻤها ،وكذلك كﻴﻔﻴةَ وﻤكان تﻘدﻴم
العروض والﻤوﻋد النهائي لتﻘدﻴﻤها ،إن كانت ﻤعروفة آنذاك ،وفﻘا للﻤادة  20ﻤن ﻫذا الﻘانون.

و -ﻤكان وزﻤان (ﻴﺤدد بالساﻋة والﻴوم والشهر والسنة) فض ﻤلﻔات التأﻫﻴل الﻤسبق؛

ز -الﻤهل التي ﻴجب خاللها ابالغ العارضﻴن بنتائج التأﻫﻴل؛

ح -أصول تبلﻴغ العارضﻴن نتائج التأﻫل؛

ادرجها في الدﻋوة.
تﻘرر الجهة الشارﻴة ا
ط -كل الﻤعلوﻤات التي ّ
 .4توفر الجهةُ الشارﻴة ﻤجﻤوﻋة ﻤن وثائق التأﻫﻴل الﻤسبق ﻋلى ﻤوقعها االلكتروني وﻋلى الﻤنصة
االلكترونﻴة الﻤركزﻴة لدى ادارة الشراء العام بالتزاﻤن ﻤع نشر الدﻋوة.

 .5تُضﻤ ُن وثائق التأﻫﻴل الﻤسبق الﻤعلوﻤات التالﻴة:
ِ
التعلﻴﻤات الخاصةَ بإﻋداد طلبات ُّ
التأﻫل الﻤسبق وتﻘدﻴﻤها؛
أ-

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

الﻤستخدم وﻋنوانه؛
الوظﻴﻔي لذلك الﻤوظف أو
َ
د -إﺤاالت ﻤرجعﻴة إلى ﻫذا الﻘانون والﻤراسﻴم التطبﻴﻘﻴة التابعة له وسائر الﻘوانﻴن التي لها صلة
ﻤباشرة بإجراءات التأﻫﻴل الﻤسبق وﻤراسﻴﻤها التطبﻴﻘﻴة.

ه -ﻤا قد تضعه الجهةُ الشارﻴة وفﻘا لهذا الﻘانون ﻤن شروط أُخرى بشأن إﻋداد طلبات التأ ُّﻫل
تﺤد ﻫذه الشروط االضافﻴة ﻤن
الﻤسبق وتﻘدﻴﻤها وبشأن إجراءات التأﻫﻴل الﻤسبق ،ﻋلى أن ال ّ
ﻤشاركة العارضﻴن الﻤﺤتﻤلﻴن.

 .6تدرس الجهةُ الشارﻴة ﻤلﻔات التأﻫﻴل لك ّل ﻋارض ﻴﻘدم طلبا للتأ ُّﻫل الﻤسبق ،وتﻘّرر تأﻫﻴل العارضﻴن
الذﻴن تتوفّر فﻴهم الشروط الﻤطلوبة .ال تطبق الجهةُ الشارﻴة ،ﻋند اتخاذﻫا قرارﻫا ،سوى الﻤعاﻴﻴر
واإلجراءات الﻤنصوص ﻋلﻴها في الدﻋوة إلى ُّ
التأﻫل الﻤسبق وفي وثائق التأﻫﻴل.
تم تأﻫﻴلهم ﻤسبﻘا.
 .7ال ﻴﺤق االستﻤرار في الﻤشاركة في اجراءات التلزﻴم اال للعارضﻴن الذﻴن ّ
قدم طلبا ُّ
تأﻫله سلبا ام اﻴجابا.
 .8تُبلغ الجهةُ الشارﻴة ك ّل ﻋارض ّ
للتأﻫل الﻤسبق بنتﻴجة ّ

ﻴؤﻫل بأسباب ﻋدم تأﻫﻴله.
 .9تُبلغ الجهةُ الشارﻴة ك ّل ﻋارض لم ّ
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طريقة ومكان تقديم طلبات التأ ّهل المسبق او العروض والموعد النهائي
لتقديمها
التأﻫل الﻤسبق والﻤوﻋد النهائي لتﻘدﻴﻤها في الدﻋوة إلى ُّ
ﺤدد طرﻴﻘةُ وﻤكان تﻘدﻴم طلبات ُّ
التأﻫل الﻤسبق
 .1تُ ّ
وفي وثائق التأﻫﻴل .تُرسل الغالفات التي تﺤتوي ﻋلى العروض بالﻴد أو بواسطة البرﻴد العام أو الخاص

ﺤدد ﻤكان تﻘدﻴم العروض والﻤوﻋد النهائي لتﻘدﻴﻤها في
الﻤغﻔل إلى الجهة
الﻤخولة استالﻤها .كﻤا ُﻴ ّ
ّ
ﻤلﻔات التلزﻴم.

 .2تﺤافظ الجهة الشارﻴة ﻋلى أﻤن الطلبات والعروض وسالﻤتها وسرّﻴتها ،وتكﻔل ﻋدم االطالع ﻋلى
ﻤﺤتواﻫا إال بعد فتﺤها وفﻘا لألصول.

ﻤعﻴنة،
عبر ﻋن الﻤهل الزﻤنﻴة لتﻘدﻴم طلبات ّ
ﻤعﻴن وساﻋة ّ
التأﻫل الﻤسبق أو تﻘدﻴم العروض بتارﻴخ ّ
ُ .3ﻴ ّ
وﻴجب أن تتﻴح تلك الﻤهل للعارضﻴن وقتا كافﻴا إلﻋداد وتﻘدﻴم طلباتهم أو ﻋروضهم ،ﻋلى أن ﻴؤخذ في
االﻋتبار ﺤاجة الجهة الشارﻴة وظروف التسلﻴم.

 .4اذا أصدرت الجهةُ الشارﻴة توضﻴﺤا أو تعدﻴال لوثائق التأﻫﻴل الﻤسبق أو ﻤلﻔات التلزﻴم ،ﻴجب ﻋلﻴها ان
تبادر ،قبل الﻤوﻋد النهائي لتﻘدﻴم الطلبات او العروض ،إلى تﻤدﻴد ذلك الﻤوﻋد النهائي إذا اقتضت

الضرورةُ أو ﻋلى النﺤو الﻤطلوب بﻤﻘتضى الﻔﻘرة  4ﻤن الﻤادة  21ﻤن ﻫذا الﻘانون ،بغﻴة إتاﺤة وقت
كاف للعارضﻴن ألخذ اإلﻴضاح أو التعدﻴل في االﻋتبار في طلباتهم أو ﻋروضهم الﻤﻘدﻤة.
 .5ﻴتم تبلﻴغ تﻤدﻴد الﻤوﻋد النهائي الى كل ﻋارض زودته الجهةُ الشارﻴة بوثائق التأﻫﻴل الﻤسبق او بﻤلﻔات
التلزﻴم ،كﻤا ﻴتم نشر التﻤدﻴد ﻋلى الﻤنصة االلكترونﻴة الﻤركزﻴة لدى ادارة الشراء العام.

طلبات االستيضاح
أوالً :حول ملفات التلزيم وملفات التأهيل المسبق

ﻴﺤق للعارض تﻘدﻴم طلب استﻴضاح خطي ﺤول ﻤلﻔات التلزﻴم او ﻤلﻔات التأﻫﻴل الﻤسبق خالل
.1
ّ
اربعة اﻴام ﻤن تارﻴخ االﻋالن .ﻋلى الجهة الشارﻴة االجابة خالل ﻤهلة تنتهي قبل ستة اﻴام ﻋلى

االقل ﻤن الﻤوﻋد النهائي لتﻘدﻴم العروض او طلبات الت ُّ
أﻫل الﻤسبق .وُﻴرسل االﻴضاح خطﻴا ،في
ِ
زودتهم الجهة الشارﻴة
الوقت ﻋﻴنه ،ﻤن دون تﺤدﻴد ﻫوﻴة ﻤصدر الطلب ،إلى جﻤﻴع العارضﻴن الذﻴن ّ
بﻤلﻔات التلزﻴم.

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

تعدل
ﻤﻘدم ﻤن أﺤد العارضﻴن ،أن ّ
وألي سبب كان ،سواء بﻤبادرة ﻤنها أم نتﻴجة لطلب استﻴضاح ّ
ﻤلﻔات التلزﻴم او ﻤلﻔات التأﻫﻴل الﻤسبق بإصدار إضافة إلﻴها .وتَُرسل اإلضافةُ فو ار إلى جﻤﻴع
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زودتهم الجهة الشارﻴة بﻤلﻔات التلزﻴم او ﻤلﻔات التاﻫﻴل الﻤسبق ،وتكون تلك اإلضافة
العارضﻴن الذﻴن ّ

ُﻤ ِلزﻤة ألولئك العارضﻴن.
الﻤعلوﻤات الﻤنشورة في ﻤلﻔات التلزﻴم او ﻤلﻔات التأﻫﻴل الﻤسبق ﻤختلﻔة جوﻫرﻴا ،نتﻴجة
 .4إذا أصبﺤت
ُ
الﻤعدلة
إلﻴضاح أو تعدﻴل صدر طبﻘا لهذه الﻤادة ،فعلى الجهة الشارﻴة أن تتكﻔل بنشر الﻤعلوﻤات
ّ

بالطرﻴﻘة نﻔسها التي ُنشرت بها الﻤعلوﻤات األصلﻴة وفي الﻤكان نﻔسه ،وأن تُ َﻤدد الﻤوﻋد النهائي
لتﻘدﻴم العروض او طلبات التأ ّﻫل الﻤسبق ﻋلى النﺤو الﻤنصوص ﻋلﻴه في الﻔﻘرة  4ﻤن الﻤادة 20

ﻤن ﻫذا الﻘانون.

 .5إذا َﻋﻘدت الجهةُ الشارﻴة اجتﻤاﻋا للعارضﻴن ،فعلﻴها أن تضع ﻤﺤض ار لذلك االجتﻤاع ﻴتضﻤن ﻤا
ُﻴﻘدم فﻴه ﻤن طلبات استﻴضاح ﺤول ﻤلﻔات التلزﻴم ،وﻤا تُﻘدﻤه ﻫي ﻤن ردود ﻋلى تلك الطلبات ،ﻤن
دون تﺤدﻴد ﻫوﻴة ﻤصادر الطلبات .وﻴوفر الﻤﺤضر في الوقت الﻤناسب لجﻤﻴع العارضﻴن الذﻴن
زودتهم الجهة الشارﻴة بﻤلﻔات التلزﻴم او ﻤلﻔات التأﻫﻴل الﻤسبق ،وذلك لكي ﻴتﻤ ّكن أولئك العارضون
ّ
ﻤن أخذ الﻤﺤضر في االﻋتبار لدى إﻋداد طلباتهم أو ﻋروضهم الﻤراد تﻘدﻴﻤها.

ثانياً :المعلومات المتعلقة بالمؤهالت والعروض

 .1ﻴﻤكن للجهة الشارﻴة ،في أي ﻤرﺤلة ﻤن ﻤراﺤل إجراءات التلزﻴم ،أن تطلب خطﻴا ﻤن العارض
الﻤؤﻫالت
إﻴضاﺤات بشأن الﻤعلوﻤات الﻤتعلّﻘة بﻤؤﻫالته أو بشأن ﻋروضه ،لﻤساﻋدتها في التأ ّكد ﻤن
ّ

أو فﺤص العروض الﻤﻘدﻤة وتﻘﻴﻴﻤها.

الﻤﻘدﻤة وفﻘا
 .2تُصﺤح الجهةُ الشارﻴة أي أخطاء ﺤسابﻴة ﻤﺤضة تكتشﻔها أثناء فﺤصها العروض
ّ
ألﺤكام دفتر الشروط ،وتبلّغ التصﺤﻴﺤات الى العارض الﻤعني بشكل فوري.
 .3ال ﻴﻤكن طلب اجراء او السﻤاح بإجراء أي تغﻴﻴر جوﻫري في الﻤعلوﻤات الﻤتعلّﻘة بالﻤؤﻫالت أو
بالعرض الﻤﻘدم ،بﻤا في ذلك التغﻴﻴرات الراﻤﻴة إلى جعل َﻤن لﻴس ﻤؤﻫال ﻤن العارضﻴن ﻤؤﻫال أو
جعل ﻋرض غﻴر ﻤستوف للﻤتطلبات ﻤستوفﻴا لها.

اء أي ﻤﻔاوضات بﻴن الجهة الشارﻴة والعارض بخصوص الﻤعلوﻤات الﻤتعلّﻘة بالﻤؤﻫالت
 .4ال ﻴﻤكن إجر ُ

أو بخصوص العروض الﻤﻘدﻤة ،وال ﻴجوز إجراء أي تغﻴﻴر في السعر إثر طلب استﻴضاح ﻤن أي
ﻋارض بﻤوجب ﻫذه الﻤادة.

درج جﻤﻴع الﻤراسالت التي تجري بﻤوجب ﻫذه الﻤادة في سجل إجراءات الشراء بﺤسب الﻤادة 9
 .5تُ َ
ﻤن ﻫذا الﻘانون.
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مدة صالحية العرض
 .1تﺤدد ﻤلﻔات التلزﻴم ﻤدة صالﺤﻴة العرض ﻋلى أن ال تﻘل ﻋن خﻤسة واربعﻴن ﻴوﻤا ﻤن التارﻴخ النهائي
.2

لتﻘدﻴم العروض.

ﻴﻤددوا تلك
ﻴﻤكن للجهة الشارﻴة أن تطلب ﻤن العارضﻴن ،قبل انﻘضاء فترة صالﺤﻴة ﻋروضهم ،أن ّ

ﻤﺤددة .وﻴﻤكن للعارض رفض ذلك الطلب ﻤن دون فﻘدان ضﻤان ﻋرضه.
الﻔترة لﻤدة إضافﻴة ّ
 .3ﻋلى العارضﻴن الذﻴن ﻴوافﻘون ﻋلى تﻤدﻴد فترة صالﺤﻴة ﻋروضهم أن ﻴﻤ ّددوا فترة صالﺤﻴة ضﻤانات

وﻴعتبر
ﻴﻘدﻤوا ضﻤانات ﻋروض جدﻴدة تغطي الﻔترة
ّ
العروض ،أو أن ّ
الﻤﻤددة لصالﺤﻴة ﻋروضهمُ .
ﻴﻘدم ضﻤان ﻋرض جدﻴد ،أنه قد َرفَض طلب تﻤدﻴد
العارض الذي لم ُﻴﻤدد ضﻤان ﻋرضه ،أو الذي لم ّ
فترة صالﺤﻴة ﻋرضه.

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

النهائي لتﻘدﻴم العروض.

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

شرﻴكا رئﻴسﻴا لدﻴها ﻴلتزﻤون بﻤوجبه بكافة شروط التلزﻴم .تﺤدد سائر شروط الﻤشاركة الﻤنصوص ﻋلﻴها في
ﻫذه الﻤادة في ﻤلﻔات التلزﻴم الخاصة بكل ﻤشروع شراء.

قواعد قبول العرض الفائز (او التلزيم المؤقت) وبدء تنفيذ العقد
العرض الﻤﻘدم الﻔائز ﻤا لم:
 .1تَﻘبل الجهةُ الشارﻴة َ
العرض الﻔائز وذلك بﻤﻘتضى الﻤادة  7ﻤن ﻫذا الﻘانون؛ أو
أ -تُسﻘَط أﻫلﻴةُ العارض الذي قدم َ

لغ الشراء بﻤﻘتضى الﻔﻘرة  1ﻤن الﻤادة  25ﻤن ﻫذا الﻘانون؛ أو
بُ -ﻴ َ
جُ -ﻴرفَض العرض الﻔائز ﻋند اﻋتباره ﻤنخﻔضا انخﻔاضا غﻴر ﻋادﻴا بﻤﻘتضى الﻤادة  27ﻤن ﻫذا
الﻘانون؛ أو

الﻤبﻴنة في الﻤادة  8ﻤن
ستبعد العارض الذي قدم العرض الﻔائز ﻤن إجراءات التلزﻴم لألسباب ّ
دُ -ﻴ َ
ﻫذا الﻘانون.
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قدم ذلك العرض ،كﻤا
 .2تُسارع الجهةُ الشارﻴة ﻋﻘب التأ ّكد ﻤن العرض الﻔائز إلى تبلﻴغ العارض الذي ّ
تنشر قرارﻫا بشأن قبول العرض الﻔائز (او التلزﻴم الﻤؤقت) والذي ﻴسري ﻋند انتهاء فترة التجﻤﻴد البالغة
وﻴضﻤن النشرَ ،ك ٍّ
ﺤد أدنى ،الﻤعلوﻤات التالﻴة:
ﻋشرة اﻴام ﻋﻤل تبدأ ﻤن تارﻴخ التبلﻴغُ .

قدم العرض الﻔائز (الﻤلتزم الﻤؤقت)؛
أ-
اسم وﻋنوان العارض الذي ّ
َ
ب -قﻴﻤة العﻘد ،وﻴﻤكن اضافة ﻤلخص لسائر خصائص العرض الﻔائز وﻤزاﻴاه النسبﻴة إذا كان

تم تأكﻴده ﻋلى أساس السعر وﻤعاﻴﻴر أخرى؛
العرض الﻔائز قد ّ
ج -ﻤدةَ فترة التجﻤﻴد بﺤسب ﻫذه الﻔﻘرة .وتسري ﻤدة التجﻤﻴد ابتداء ﻤن تارﻴخ التبلﻴغ بﻤﻘتضى ﻫذه
الﻔﻘرة.

 .3ال تُطبق فترة التجﻤﻴد ﻋلى إرساء ﻋﻘود الشراء:
أ -بﻤﻘتضى إجراءات اتﻔاق إطاري غﻴر ﻤنطوﻴة ﻋلى تنافس في ﻤرﺤلة ثانﻴة؛ أو
ب -ﻋندﻤا َﻴ ِﻘ ُّل سعر العﻘد ﻋن السﻘف الﻤالي الﻤﻘرر كشرط الستخدام الشراء بالﻔاتورة ؛ أو
ج -ﻋندﻤا تُﻘرُر الجهةُ الشارﻴة أن ﻫناك اﻋتبارات ﻋاجلة تتعلق بالﻤصلﺤة العاﻤة تستلزم
درُج قرُار الجهة الشارﻴة بوجود تلك
ﻤواصلة إجراءات التلزﻴم ﻤن دون فترة تجﻤﻴدُ .
وﻴ َ
االﻋتبارات العاجلة وأسباب ﻫذا الﻘرار في سجل إجراءات الشراء.

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

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

 .6ﻴبدأ نﻔاذ العﻘد ﻋندﻤا ﻴوقع الﻤلتزم الﻤؤقت وسلطة التعاقد ﻋلﻴه.
 .7وفي الﻔترة ﻤا بﻴن تبلﻴغ العارض الﻤعني بالتلزﻴم الﻤؤقت وبدء نﻔاذ العﻘد ،ال تتخذ سلطة التعاقد وال
الﻤلتزم الﻤؤقت أي إجراء ﻴتعارض ﻤع بدء نﻔاذ العﻘد أو ﻤع تنﻔﻴذ الشراء.

إﻤا أن تُلغي الشراء واﻤا أن تﻘرر
 .8في ﺤال تخلّف الﻤلتزم الﻤؤقت ﻋن توقﻴع العﻘد ،ﻴﻤكن للجهة الشارﻴة ّ
أن تختار العرض الﻤﻘدم الﻔائز التالي له ﻤن بﻴن العروض الﻤﻘدﻤة الﻤتبﻘﻴة التي تظ ّل سارﻴة الﻤﻔعول،
طبق ﻋلى
وفﻘا للﻤعاﻴﻴر واإلجراءات
ّ
الﻤﺤددة في ﻫذا الﻘانون وفي ﻤلﻔات التلزﻴم .وفي الﺤالة األخﻴرة ،تُ ّ
أﺤكام ﻫذه الﻤادة بعد اجراء التعدﻴالت الالزﻤة.
ذلك العرض
ُ
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الغاء الشراء
 .1ﻴﻤكن للجهة الشارﻴة أن تُلغي الشراء في أي وقت قبل ابالغ الﻤلتزم الﻤؤقت ابرام العﻘد ،في الﺤاالت
التالﻴة:
قدﻤت ﻋروض غﻴر ﻤﻘبولة ؛
ﻴﻘدم أي ﻋرض و/أو ّ
أ -إذا لم ّ

ب -ﻋندﻤا تجد الجهة الشارﻴة ضرورة إﺤداث تغﻴﻴرات جوﻫرﻴة غﻴر ﻤتوقّعة ﻋلى ﻤلﻔات التلزﻴم بعد
االﻋالن ﻋن الشراء؛
ج -ﻋندﻤا تط أر تغﻴﻴرات غﻴر ﻤتوقّعة ﻋلى ﻤوازنة الجهة الشارﻴة؛
د -ﻋندﻤا تنتﻔي الﺤاجة لﻤوضوع الشراء نتﻴجة ظروف غﻴر ﻤتوقّعة وﻤوضوﻋﻴة وﻋندﻫا ال ُﻴعاد
التلزﻴم خالل الﻤوازنة أو السنة الﻤالﻴة نﻔسها؛
 .2كﻤا ﻴﻤكن للجهة الشارﻴة أن تُلغي الشراء بعد قبول العرض الﻤﻘدم الﻔائز في الﺤالة الﻤشار إلﻴها في
الﻔﻘرة  8ﻤن الﻤادة  24ﻤن ﻫذا الﻘانون ،وفي ﻫذه الﺤالة ال تﻔتح الجهة الشارﻴة أﻴة ﻋروض أو اقتراﺤات
بعد اتخاذ قرار بإلغاء الشراء.

أسباب ذلك الﻘرار في سجل إجراءات الشراء ،وﻴتم إبالغه إلى
درُج قرُار الجهة الشارﻴة بإلغاء الشراء و ُ
ُ .3ﻴ َ
كل العارضﻴن الﻤشاركﻴن ضﻤن ﻤهلة ال تتخطى الخﻤسة أﻴام ﻤن تارﻴخ قرار إلغاء التلزﻴم .إضافة إلى
الﻤعلوﻤات األصلﻴة
ذلك ،تنشر الجهة االشارﻴة اﻋالنا بإلغاء الشراء بنﻔس الطرﻴﻘة التي ُنشرت بها
ُ
الﻤتعلﻘة بإجراءات التلزﻴم وفي الﻤكان نﻔسه ،وتُعﻴد العروض واالقتراﺤات التي لم تﻔتح لﺤﻴن اتخاذ قرار
لﻤﻘدﻤة.
االلغاء الى العارضﻴن الذﻴن قدﻤوﻫا كﻤا تعﻤد إلى تﺤرﻴر والضﻤانات ا َ

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

قواعد االعالن عن ارساء التلزيم
اتﻔاق
 .1تنشر الجهة الشارﻴة اﻋالنا بارساء التلزﻴم او االتﻔاق اإلطاري ،وذلك ﻋندﻤا ﻴبدأ نﻔاذ العﻘد أو ُﻴ َبرم
ٌ
إطاري ،ﻴﺤدد فﻴه اسم الﻤلتزم وقﻴﻤة العﻘد.
ِ
الﻤﺤدد في شروط استخدام طرﻴﻘة
السﻘف الﻤالي
 .2ال تُطبق الﻔﻘرةُ 1ﻋلى تلزﻴم العﻘود التي تﻘ ّل قﻴﻤتها ﻋن
ّ
الشراء بالﻔاتورة .اال ان ﻋلى الجهةُ الشارﻴة أن تنشر ،ﻤرة في السنة ﻋلى االقل ،اﻋالنا جاﻤعا لكل ﻤا

تطبق الﻔﻘرة  1ﻋلى تلزﻴم العﻘود التي تتّسم بالسرﻴة والﻤتعلّﻘة
أُرسي ﻤن ﻋﻘود ﻤن ﻫذا الﻘبﻴل .كﻤا ال ّ
باالﻤن والدفاع الوطني بﺤسب الﻔﻘرة  4ﻤن الﻤادة .46
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 .3تُنشر الﻤعلوﻤات التي تﻘتضﻴها ﻫذه الﻤادة ﻋلى الﻤوقع االلكتروني للجهة الشارﻴة وﻋلى الﻤنصة
االلكترونﻴة الﻤركزﻴة لدى ادارة الشراء العام.

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

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

الﻤﻘدم في العرض؛
وﻋﻴنات وﻤا إلى ذلك ،تثبت جودة ﻤوضوع الشراء ّ
 )1ﻤعلوﻤات ّ
 )2طرق التصنﻴع ذات الصلة؛

 )3الﺤلول التﻘنﻴة الﻤختارة و/أو أي شروط ﻤؤاتﻴة بشكل استثنائي ﻤتاﺤة للعارض لتنﻔﻴذ العﻘد
ﻤوضوع الشراء.

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

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

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

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

التالﻴة:

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

ب -تطبﻴﻘا لتعدﻴالت ﻋلى قانون الضرﻴبة ﻋلى الﻘﻴﻤة الﻤضافة؛

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

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

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

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

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

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

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

ﻤسبﻘاٌ ،وبﺤسب النسبة الﻤسﻤوح بها والﻤنصوص ﻋلﻴها في دفتر الشروط الخاص ،ﻋلى اال تتخطى
ﻫذه النسبة  %50ﻤن قﻴﻤة العﻘد.
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االشراف على التنفيذ والكشوفات
اوالً :اإلشراف

في ﻋﻘود األشغال ،وفي العﻘود األخرى التي تستدﻋي ذلك كعﻘود الخدﻤات والتصنﻴع لﻤصلﺤة سلطة التعاقد،
ﻴطبق اإلشراف الﻤتالزم ﻤع تنﻔﻴذ األﻋﻤال الﻤطلوبة بالشكل الذي ﻴضﻤن استﻤ اررﻴة العﻤل وتﺤﻘﻴﻘه الﻤواصﻔات
ّ

الﻤرجوة قبل ﺤلول ﻤوﻋد االستالم الﻤؤقت.
الﻤطلوبة والنتائج
ّ
ﻴتولّى اإلشراف ﻤن تكلّﻔه سلطة التعاقد بذلك ﻤن ذوي االختصاص والﻘدرة ﻋلى ﻤتابعة العﻤل ،ﻤن داخل
سلطة التعاقد ،أو خارجها ﻋند االقتضاء ،ﻋلى ان تكون وظﻴﻔة االشراف ﻤستﻘلّة.

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

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

الﻤلزﻤة،
العﻤل واالستالم الﻤؤقت والنهائي ،وﻴبدي رأﻴه باقتراﺤات الﻤلتزم وبالتعدﻴالت الﻤطلوبة ﻋلى األﻋﻤال ّ
وﻴﻘترح الﻤالئم لتنﻔﻴذ العﻤل بطرﻴﻘة أنسب ،وﻴرفع تﻘرﻴ ار بذلك الى سلطة التعاقد لتأخذ الﻘرار الﻤناسب.

ثانياً :الكشوفات

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

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

ﻋلى ان تكون الﻤدة ﻤذكورة في شروط العﻘد.

ﻤعﻴنة أو استكﻤال إجراءات أخرى ،كﻤا ﻴﻤكن أن
 .2ﻴﻤكن تعلﻴق االستالم الﻤؤقت ﻋلى إصالح ﻋﻴوب ّ
ﻴكون نهائﻴا رافضا االستالم.
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اسباب انتهاء العقد ونتائجه
أوالً :النكول

ُ .1ﻴعتبر الﻤلتزم ناكال في الﺤالتﻴن التالﻴتﻴن:

أ .إذا خالف شروط تنﻔﻴذ العﻘد أو أﺤكام دفتر الشروط ،وبعد ان تﻘوم سلطة التعاقد بإنذاره رسﻤﻴا
التﻘﻴد بكافة ﻤوجباته وذلك ضﻤن ﻤهلة تتراوح بﻴن خﻤسة أﻴام كﺤد أدنى وخﻤسة ﻋشر
بوجوب ّ

ﻴوﻤا كﺤد أقصى ،وانﻘضت الﻤهلة الﻤﺤددة دون ان ﻴﻘوم الﻤلتزم بﻤا طُلب إلﻴه.

ب .اذا ترتب ﻋلى الﻤلتزم ﻤبلغ ﻤا في سﻴاق التنﻔﻴذ تطبﻴﻘا الﺤكام دفتر الشروط ،ﻴﺤق للجهة الشارﻴة
ﻤعﻴنة ،فاذا لم
اقتطاع ﻫذا الﻤبلغ ﻤن ضﻤان ﺤسن التنﻔﻴذ ودﻋوة الﻤلتزم إلى إكﻤاله ضﻤن ﻤدة ّ

ﻴﻔعل ،اﻋتبر ناكال.

 .2إذا اﻋتبر الﻤلتزم ناكال وفﻘا لﻤا ورد في الﻔﻘرة االولى ﻤن ﻫذا البندُ ،ﻴﻔسخ العﻘد ﺤكﻤا دون الﺤاجة إلى
وتطبق اإلجراءات الﻤنصوص ﻋلﻴها في الﻔﻘرة االولى ﻤن البند الرابع ﻤن ﻫذه الﻤادة.
أي إنذار،
ّ
ثانياً :اإلنهاء

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

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

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

رابعاً :نتائج إنتهاء العقد

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

الﻤدخرة قبل تارﻴخ إﻋالن
ب .تﺤصي سلطة التعاقد األشغال أو اللوازم أو الخدﻤات الﻤنﻔّذة أو الﻤواد ّ
اإلفالس وتنظّم بها كشﻔا تُصرف قﻴﻤته ﻤؤقتا أﻤانة باسم الخزﻴنة.
ت .تعﻤد سلطة التعاقد الى إﻋادة التلزﻴم وفﻘا لألصول الﻤنصوص ﻋلﻴها في ﻫذا الﻘانون أو تنﻔذﻫا
بنﻔسها إذا كان لدﻴها الﻤؤﻫالت والﻘدرات الكافﻴة لذلك دون اللجوء إلى التعاقد ﻤن الباطن ،فإذا
وﻴدفع ضﻤان
أسﻔر التلزﻴم الجدﻴد أو التنﻔﻴذ ﻋن وفر في األكالف ،ﻴعود الوفر إلى الخزﻴنةُ ،
الﻤبﻴن في الﻔﻘرة السابﻘة إلى وكﻴل التﻔلﻴسة .واذا أسﻔرت ﻋن زﻴادة
ﺤسن التنﻔﻴذ وقﻴﻤة الكشف ّ

وﻴدفع الباقي إلى وكﻴل التﻔلﻴسة.
في األكالف ،تُﻘتطع الزﻴادة ﻤن الضﻤان وقﻴﻤة الكشف الﻤذكور ُ
واذا لم ﻴكف ذلك لتغطﻴة الزﻴادة بكاﻤلهاُ ،ﻴكتﻔى بﻘﻴﻤة الضﻤان والكشف.

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

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

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

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

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

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

للدفع غب الطلب.

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

رد ﻫذه التوقﻴﻔات ﻋند االستالم النهائي إذا كان العﻘد ال ﻴﺤدد ﻤدة لضﻤان اللوازم او
ب -تُ ّ
ﻴسدد الﻤلتزم الذﻤم التي تكون قد ترتبت ﻋلﻴه تطبﻴﻘا
االشغال او الخدﻤات ،وذلك بعد ان ّ
تكف ﻋن اقتطاع التوقﻴﻔات العشرﻴة ﻋندﻤا تغطي
الﺤكام العﻘد .وﻴﻤكن لسلطة التعاقد ان ّ
الضﻤانات الﻤعطاة ﻤخاطر ﻤا تبﻘّى ﻤن تنﻔﻴذ العﻘد .كﻤا ﻴعود لها استبدال التوقﻴﻔات العشرﻴة
بضﻤانة ﻤوازﻴة.

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

لتسدﻴد الدفعات ﻋلى الﺤساب الﻤشار الﻴها في الﻔﻘرة  3ادناه.
أ -ﻴﻤكن ان ﻴجﻴز العﻘد لسلطة التعاقد اﻋطاء الﻤلتزم دفعات ﻋلى الﺤساب ال تتخطّى //20//
ﻋشرﻴن بالﻤئة ﻤن قﻴﻤة العﻘد ،ﻋلى اال تتجاوز في اي ﺤال سﻘف  //50//خﻤسﻴن ﻤلﻴون

لﻴرة لبنانﻴة .وﻴﻤكن تعدﻴل ﻫذه الﻘﻴﻤة بﻤوجب ﻤرسوم ﻴصدر ﻋن ﻤجلس الوزراء شرط اال

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

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

الغرامات
الﻤﺤددة فﻴه.
التﻘﻴد بالﻤهل الﻤﺤددة في العﻘد تﺤت طائلة دفع الغراﻤات
ّ
ﻴتوجب ﻋلى الﻤلتزم َ
تُﻔرض الغراﻤات بشكل ﺤكﻤي ﻋلى الﻤلتزم بﻤجرد ﻤخالﻔته أﺤكام العﻘد دون ﺤاجة إلثبات الضرر ،إال أنه

ﻴجوز لسلطة التعاقد اذا لم ﻴلﺤق بها أي ضرر ان تعﻔي الﻤلتزم إﻋﻔاءا كلﻴا أو جزئﻴا ﻤن الغراﻤات بﻘرار

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

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

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

 .2ان الﻤلتزم الذي ﻴصدر بﺤﻘه ﺤكم قضائي نهائي ولو غﻴر ﻤبرم ﻴتعلّق بإﺤدى ﺤاالت الﻔسخ الﻤﺤددة
في الﻤادة ُ ،33ﻴﻘصى ﻋن صﻔﻘات الشراء العاﻤة ﺤكﻤا ونهائﻴا.
 .3تبلّغ سلطة التعاقد قرار اإلقصاء الى الﻤلتزم الﻤﻘصى.

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

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

 الﻤناقصة ﻋلى ﻤرﺤلتﻴن
 استدراج العروض

 طلب االقتراﺤات للخدﻤات الﻔكرﻴة
 االتﻔاق الرضائي

 طلب ﻋروض اسعار (او الﻔاتورة)
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 .2كﻤا ﻴﻤكن للجهة الشارﻴة ان تﻘوم باجراءات اتﻔاق اطاري وفﻘا الﺤكام البند الثاﻤن ﻤن ﻫذا الﻔصل.

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

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

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

تﻘدر الجهة الشارﻴة أنه ﻴﻘتضي إجراء ﺤوار وﻤناقشات ﻤع العارضﻴن لتﺤسﻴن بعض جوانب وصف
ّ .1

ﻤوضوع الشراء ولصﻴاغتها بالدقة الﻤطلوبة بﻤﻘتضى الﻤادة  17ﻤن ﻫذا الﻘانون ولكي ُﻴتاح للجهة
الشارﻴة الﺤصول ﻋلى الﺤل األكثر إرضاء لﺤاجاتها الشرائﻴة؛ أو

تﻘدم أي ﻋروض أو تكون الجهة الشارﻴة قد ألغت ﻋﻤلﻴة الشراء
 .2تكون قد أجرﻴت ﻤناقصة ﻋاﻤة ولكن لم ّ

وفﻘا للﻔﻘرة  2ﻤن الﻤادة  25ﻤن ﻫذا الﻘانون ،وﻋندﻤا ترى الجهة الشارﻴة ان الدخول في إجراءات ﻤناقصة

ﻋاﻤة جدﻴدة ،أو استخدام إﺤدى طرق االشراء الﻤندرجة في إطار الﻔصل الثالث ﻤن ﻫذا الﻘانون ،ال

رجح أن ﻴؤدي الى إبرام ﻋﻘد شراء.
ُﻴ ّ

شروط استخدام استدراج العروض
ﻴجوز للجهة الشارﻴة أن تﻘوم بالشراء بواسطة استدراج العروض ،وفﻘا للبند الرابع ﻤن ﻫذا الﻔصل اذا كانت
الﻤﻘدرة لﻤشروع الشراء ال تتجاوز ﻤائة ﻤلﻴون لﻴرة لبنانﻴة .وﻴﻤكن تعدﻴل ﻫذه الﻘﻴﻤة بﻤوجب ﻤرسوم
الﻘﻴﻤة
ّ
ﻴصدر ﻋن ﻤجلس الوزراء شرط اال تﻘ ّل ﻋن الﻘﻴﻤة الﻤﺤددة في ﻫذه الﻔﻘرة.
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شروط استخدام طلب االقتراحات للخدمات الفكرية
ﻴجوز للجهة الشارﻴة أن تﻘوم بالشراء بواسطة طلب االقتراﺤات للخدﻤات الﻔكرﻴة وفﻘا للبند الخاﻤس ﻤن ﻫذا

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

فني.

ﻴدخل في نطاق الخدﻤات الﻔكرﻴة ﻋلى سبﻴل الﻤثال ال الﺤصر:

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

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

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

الظروف االستثنائﻴة التالﻴة:

ﻤورد او ﻤﻘاول ﻤعﻴّن
ﻤورد أو ﻤﻘاول ّ
ﻤعﻴن ،أو ﻋندﻤا تكون ل ّ
 .1ﻋند ﻋدم توفّر ﻤوضوع الشراء إال ﻋند ّ
ﻴخص ﻤوضوع الشراء ،وﻴتع ّذر اﻋتﻤاد خﻴار او بدﻴل ﻤعﻘول؛
ﺤﻘوق فكرﻴة ﺤصرﻴة في ﻤا
ّ
جراء وقوع ﺤدث كارثي وغﻴر
 .2ﻋندﻤا تكون ﻫناك ﺤاجة ﻋاجلة قصوى إلى الشيء ﻤوضوع الشراء ،ﻤن ّ
ﻤتوقع ،فال ﻴكون استخدام أي طرﻴﻘة شراء أخرى أسلوبا ﻋﻤلﻴا ،بسبب ﻤا ﻴتطلّبه استخدام تلك الطرق

ﻤن وقت؛

 .3ﻋند ﺤاجة الجهة الشارﻴة الى لوازم او اشغال أو خدﻤات اضافﻴة ﻴجب ان ﻴعهد بها ،اثناء تنﻔﻴذ العﻘد،
الى الﻤلتزم األساسي ﻤنعا ﻤن التأخﻴر في التنﻔﻴذ او ألسباب تتعلّق بتوﺤﻴد الﻤواصﻔات أو بسبب الﺤاجة
تبدل االضافات ﻫدف
إلى التوافق ﻤع السلع أو الﻤعدات أو التكنولوجﻴا أو الخدﻤات الﻤوجودة ،شرط االّ ّ

العﻘد االساسي او تﻘلّب اقتصادﻴاته بﻤا ﻴؤدي الى ضرب الﻤنافسة ،وﻋلى ان ﻴكون دفتر الشروط قد
لﺤظ ﻫذه االﻤكانﻴة ،وذلك في الﺤالتﻴن التالﻴتﻴن:

ﻤتﻤﻤا
أ -اذا كانت اللوازم أو األشغال أو الخدﻤات ﻤعتبرة ﻤن لواﺤق الشراء االساسﻴة وتش ّكل جزءا ّ
له وكانت غﻴر ﻤتوقعة ﻋند اجراء التلزﻴم األصلي؛

ب -اذا كان ﻴجب ان تنﻔّذ االشغال في ﻤكان العﻤل ،شرط ان تكون غﻴر ﻤتوقّعة ﻋند اجراء التلزﻴم
ﻤتﻤﻤا للشراء.
وان تشكل جزءا ّ
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وﻋلى االّ تتخطى االضافات  %30ﻤن العﻘد االساسي.

 .4ﻋند شراء لوازم أو خدﻤات او ﻋند تنﻔﻴذ اشغال تستوجب ﻤﻘتضﻴات السالﻤة العاﻤة أو األﻤن او الدفاع
الوطني للﻤﺤافظة ﻋلى طابعها السري ،وذلك وفﻘا لﻘرار ﻴتخذ في ﻤجلس الوزراء بناء ﻋلى اقتراح

الﻤرجع الصالح الذي ﻴﺤدد الصﻔة السرﻴة للشراء او اسباب السالﻤة العاﻤة وأسباب التعاقد الرضائي؛
 .5ﻋند شراء لوازم اشغال ﻴصنعها ذوو اإلﺤتﻴاجات الخاصة الﻤسجلون اصوال؛

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

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

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

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

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

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

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

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

شروط استخدام اجراءات االتفاق االطاري
 .1ﻴﻤكن للجهة الشارﻴة أن تلجأ إلى إجراءات اتﻔاق إطاري ،وفﻘا ألﺤكام البند الثاﻤن ﻤن ﻫذا الﻔصل ،في
الﺤاالت اآلتﻴة:

ﻤتكرر وغﻴر ﻤؤكدة التارﻴخ؛ أو
أ -ﻋندﻤا تكون الﺤاجة ﻤﺤتﻤلة الوقوع ﻋلى نﺤو ّ
أن الﺤاجة إلى ﻤوضوع الشراء ،بﺤكم طبﻴعته ،قد تنشأ ﻋلى نﺤو ﻤستعجل أثناء فترة ﻤعﻴنة
بّ -
ﻤن الزﻤن.

 .2تعﻘد اتﻔاقات اإلطار وفﻘا ألﺤكام الﻘانون ،وال ﻴﺤق لسلطات التعاقد استعﻤالها لﻤنع التنافس أو الﺤد
ﻤنه.
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 .3تُدرج الجهة الشارﻴة في السجل الﻤنصوص ﻋلﻴه بﻤﻘتضى الﻤادة  9ﻤن ﻫذا الﻘانون بﻴانا باألسباب
والظروف التي استندت إلﻴها في تبرﻴر اللجوء إلى إجراءات االتﻔاق اإلطاري ونوع االتﻔاق اإلطاري
الذي اختارته.

البند الثاني :اجراءات المناقصة العامة
الدعوة الى المناقصة العامة
ﻴجب أن ﻴسبق كل ﻋﻤلﻴة شراء ﻴجرى بﻤوجب ﻤناقصة ﻋاﻤة صدور إﻋالن للعﻤوم وفﻘا الﺤكام الﻤادة 12
ﻤن ﻫذا الﻘانون ،باستثناء ﻋﻤلﻴات الشراء التي ﻴسبﻘها تأﻫﻴل ﻤسبق بﻤﻘتضى الﻤادة .19

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

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

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

ج -االساس الﻤعتﻤد الجراء الﻤناقصة؛

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

ه -قﻴﻤة ضﻤان العرض ،في ﺤال االنطباق؛

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

ز -ﻤكان وزﻤان االطالع ﻋلى ﻤلﻔات التلزﻴم؛

ح -البدل الذي تتﻘاضاه الجهة الشارﻴة ﻋن ﻤلﻔات التلزﻴم ووسﻴلة الدفع والعﻤلة التي ُﻴدفَع بها ،إن
كان لها بدل؛
ط -اللغة أو اللغات التي تتوفّر فﻴها ﻤلﻔات التلزﻴم؛
توجه الﻴها العروض؛
ي -الجهة التي تودع لدﻴها أو التي ّ

ك -أصول تﻘدﻴم العروض وﻤكان وﻤهلة تﻘدﻴﻤها بالساﻋة والﻴوم والشهر والسنة؛

اقتراح قانون الشراء العام

34

–vdfشباط 2020

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

توفير دفاتر الشروط (او ملفات التلزيم)
توفّر الجهة الشارﻴة دفاتر الشروط او ﻤلﻔات التلزﻴم للعارضﻴن ﻋلى ﻤوقعها االلكتروني وﻋلى الﻤنصة
االلكترونﻴة الﻤركزﻴة لدى ادارة الشراء العام بالتزاﻤن ﻤع االﻋالن ﻋن الشراء .وفي ﺤال الﻘﻴام بإجراءات

تأﻫﻴل ﻤسبق ،توفر الجهة الشارﻴة ﻤجﻤوﻋة ﻤن ﻤلﻔات التلزﻴم لكل ﻋارض ﻴكون قد تأﻫل ﻤسبﻘا وﻴدفع البدل
الﻤتﻘاضى ﻋن تلك الﻤلﻔات ،إن كان لها بدل .وﻴجب أن ﻴوازي البدل الذي ُﻴﻤكن للجهة الشارﻴة أن تتﻘاضاه

ﻤﻘابل ﻤلﻔات التلزﻴم تكلﻔة توفﻴر تلك الﻤلﻔات للعارضﻴن.

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

ﻤؤﻫالت
طبق ،وفﻘا ألﺤكام الﻤادة  7ﻤن ﻫذا الﻘانون ،في التأكد ﻤن ّ
ب -الﻤعاﻴﻴر واإلجراءات التي تُ ّ
الﻤؤﻫالت؛
العارضﻴن وفي أي إثبات إضافي بشأن تلك
ّ

الﻤثبتة لتوفّر الﻤؤﻫالت أو غﻴرﻫا ﻤن الﻤعلوﻤات التي ﻴجب أن
ج -الﻤتطلبات ّ
الﻤتعلﻘة بالﻤستندات ُ
ﻤؤﻫالتهم؛
ّ
ﻴﻘدﻤها العارضون إلثبات ّ

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

إن وجد؛

ه -أﺤكام وشروط العﻘد واستﻤارة العﻘد التي ﻴوقّع ﻋلﻴها الطرفان ،إن وجدت؛
و -في ﺤال السﻤاح ببدائل لخصائص ﻤوضوع الشراء او لالﺤكام والشروط أو لﻤتطلبات أخرى

ﻤبﻴنة في ﻤلﻔات التلزﻴم ،بﻴانا بهذا الشأن ووصﻔا للطرﻴﻘة التي ﻴجري بها تﻘﻴﻴم العروض البدﻴلة؛
ّ

ز -في ﺤال السﻤاح للعارضﻴن بتﻘدﻴم ﻋروض بشأن بند فﺤسب ﻤن ﻤوضوع الشراء ،تﺤدﻴدا ووصﻔا
ﻴجوز تﻘدﻴم ﻋروض بشأنه أو البنود التي ﻴجوز تﻘدﻴم ﻋروض بشأنها؛
للبند الذي ُ
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وﻴعبر بها ﻋنه ،بﻤا في ذلك بﻴان بﻤا إذا كان السعر
ح -الطرﻴﻘة التي ﻴوضع بها سعر العرض ّ
ﻴشﻤل ﻋناصر أخرى غﻴر تكلﻔة ﻤوضوع الشراء ذاته كأن ﻴشﻤل ﻤثال ﻤا ﻴﻤكن تطبﻴﻘه ﻤن
تكالﻴف نﻘل وتأﻤﻴن ورسوم جﻤركﻴة وضرائب؛

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

ﻴتعﻴن ﻋلى العارض أن
ك -أى شروط تضعها الجهة الشارﻴة بشأن ﻤصدر أي ضﻤان للعرض ّ
ﻴوفّرﻫا وفﻘا للﻤواد  34و  35ﻤن ﻫذا الﻘانون ،وبشأن طبﻴعة ذلك الضﻤان وشكله وﻤﻘداره وأﻫم

الﻤورد أو الﻤﻘاول
أﺤكاﻤه وشروطه األخرى ،وأي شروط ﻤن ﻫذا الﻘبﻴل بشأن ﻤا ﻴتعﻴن ﻋلى
ّ
الذي ُﻴبرم ﻋﻘد الشراء أن ﻴوفّره ﻤن ضﻤانة لتنﻔﻴذ ذلك العﻘد ،بﻤا في ذلك ضﻤانات ﻤثل سندات
الكﻔالة الﻤتعلﻘة باألﻴدي العاﻤلة والﻤعدات؛

ل -كﻴﻔﻴةَ تﻘدﻴم العروض وﻤكان تﻘدﻴﻤها وﻤوﻋدﻫا النهائي ،بﻤا ﻴتوافق ﻤع الﻤادة  20ﻤن ﻫذا
الﻘانون؛

م -وسﻴلة االستﻴضاح ﺤول ﻤلﻔات التلزﻴم ﻤن قبل العارضﻴن بﺤسب الﻤادة  21ﻤن ﻫذا الﻘانون،
وبﻴانا بﻤا إذا كانت الجهة الشارﻴة تعتزم ﻋﻘد اجتﻤاع للعارضﻴن في ﻫذه الﻤرﺤلة؛

ن -الﻤدةَ التي تكون فﻴها العروض صالﺤة بﻤا ﻴتوافق ﻤع الﻤادة  22ﻤن ﻫذا الﻘانون؛

س -كﻴﻔﻴةَ فتح العروض وﻤكان فتﺤها وتارﻴخه ووقته ،بﻤا ﻴتوافق ﻤع الﻤادة  54ﻤن ﻫذا الﻘانون؛

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

ف -العﻤلةَ التي تُستخدم لتﻘﻴﻴم العروض؛
ص -اﺤكام ﻤرجعﻴة إلى ﻫذا الﻘانون والى الﻤراسﻴم التطبﻴﻘﻴة (ان ُوجدت) وسائر الﻘوانﻴن والﻤراسﻴم
التي لها ﻋالقة ﻤباشرة بإجراءات التلزﻴم ،بﻤا فﻴها تلك التي تُطبق ﻋلى الشراء الﻤنطوي ﻋلى
ﻤعلوﻤات سرّﻴة؛
ق -اس َم واﺤد أو أكثر ﻤن ﻤوظﻔي الجهة الشارﻴة أو ﻤستخدﻤﻴها الﻤسﻤوح لهم بأن ّﻴتصلوا ﻤباشرة
بالعارضﻴن وبأن ﻴتلﻘّوا ﻤنهم ﻤباشرة اتصاالت بشأن إجراءات الشراء والوصف الوظﻴﻔي لهذا
(لهؤالء) الشخص (االشخاص) وﻋنوانه (ﻋنوانهم)؛

ر -إشعا ار بالﺤق الذي ﻴنص ﻋلﻴه الﻔصل السابع ﻤن ﻫذا الﻘانون في االﻋت ارض أو االستئناف
بشأن ﻤا تتخذه الجهة الشارﻴة ﻤن ق اررات أو تدابﻴر ُﻴزﻋم بأنها ال تﻤتثل ألﺤكام ﻫذا الﻘانون،
ﻤع ﻤعلوﻤات ﻋن ﻤدة فترة التجﻤﻴد الﻤطبﻘة ،وفي ﺤال ﻋدم تطبﻴق أي فترة توقّف ،بﻴانا بهذا

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

تقديم العروض
.1
.2
.3
.4

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

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

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

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

درُج في سجل إجراءات الشراء الذي تﻘتضﻴه الﻤادة  9ﻤن ﻫذا
َﻴﺤضروا أو ُﻴﻤثّلوا ﻋند فتح العروض ،وتُ َ
الﻘانون.

درُج في سجل إجراءات الشراء الذي تﻘتضﻴه الﻤادة 9
 .4تُ ّ
سجل وقائع فتح العروض خطﻴا في ﻤﺤضر وُﻴ َ
ﻤن ﻫذا الﻘانون.

تقييم العروض
.1

رﻫنا بأﺤكام الﻔﻘرة ( )2ﻤن ﻫذه الﻤادة ،تَعتبر الجهةُ الشارﻴة العرض ﻤستجﻴبا للﻤتطلّبات إذا كان ﻴﻔي

الﻤبﻴنة في وثائق التلزﻴم وفﻘا للﻤادة  17ﻤن ﻫذا الﻘانون؛
بجﻤﻴع الﻤتطلّبات ّ
الﻤﻘدﻤة في العرض ناقصة او خاطئة أو في ﺤال غﻴاب وثﻴﻘة
 .2في ﺤال كانت الﻤعلوﻤات أو الﻤستندات ّ
ﻤعﻴنة ،ﻴجوز للجهة الشارﻴة طلب توضﻴﺤات ﻤن العارض الﻤعني ﺤول ﻋرضه خطﻴا ،او طلب تﻘدﻴم
ّ
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ﺤددة ،شرط اﺤترام ﻤبادىء الشﻔافﻴة
أو استكﻤال الﻤعلوﻤات أو الوثائق ذات الصلة خالل فترة زﻤنﻴة ﻤ ّ
والﻤساواة في الﻤعاﻤلة بﻴن العارضﻴن في طلبات التوضﻴح او االستكﻤال ،وﻤع اﺤترام اﺤكام الﻔﻘرة 3
ﻤن البند الثاني ﻤن الﻤادة  21ﻤن ﻫذا الﻘانون؛

 .3ترفض الجهةُ الشارﻴة العرض:

ﻤؤﻫل بالنظر الى شروط التاﻫﻴل الواردة في دفتر الشروط وتطبﻴﻘا الﺤكام
أ -اذا كان العارض غﻴر ّ
الﻤادة  7ﻤن ﻫذا الﻘانون؛

ب -اذا لم ﻴﻘبل العارض تصﺤﻴح الخطأ الﺤسابي بﻤﻘتضى الﻤادة  21ﻤن ﻫذا الﻘانون؛
ج -اذا كان العرض غﻴر ﻤستجﻴب للﻤتطلّبات؛

.4

فﻴة الﻤشار إلﻴها في الﻤادتﻴن  8أو 25ﻤن ﻫذا الﻘانون.
د -في الﺤاالت الظر ّ
ﻘﻴم الجهةُ الشارﻴة العروض الﻤﻘبولة ،بغﻴة تﺤدﻴد العرض الﻔائز وفﻘا للﻤعاﻴﻴر واإلجراءات الواردة في
تُ ّ

أي ﻤعﻴار أو إجراء لم ﻴرد في وثائق التلزﻴم؛
وثائق التلزﻴم .وال ُﻴستخدم ُّ
ُ .5ﻴعتبر فائ از:

الﻤعﻴار الوﺤﻴد إلرساء التلزﻴم؛ أو
سعر ﻫو
َ
أ -العرض األدنى سع ار ،ﻋندﻤا ﻴكون ال ُ
ب -العرض االفضل باالستناد إلى ﻤعاﻴﻴر واجراءات التﻘﻴﻴم الﻤﺤددة في وثائق التلزﻴم وفﻘا للﻤادة
 18ﻤن ﻫذا الﻘانون ،ﻋندﻤا تكون ﻫناك ﻤعاﻴﻴر سعرﻴة وﻤعاﻴﻴر أخرى غﻴر السعر.

 .6تﻘوم الجهة الشارﻴة بتﻘﻴﻴم العروض ضﻤن ﻤهلة ﻤعﻘولة تتالءم ﻤع ﻤهلة صالﺤﻴة العروض وﻤع طبﻴعة
درُج في سجل إجراءات الشراء الذي تﻘتضﻴه الﻤادة  9ﻤن ﻫذا الﻘانون.
الشراء ،وتضع ﻤﺤض ار بذلك ُﻴ َ

حظر المفاوضات مع العارضين
قدﻤه ذلك العارض.
أي ﻤن العارضﻴن بشأن العرض الذي ّ
تُﺤظّر الﻤﻔاوضات بﻴن الجهة الشارﻴة و ّ

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

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

 .3ﻴجوز للجهة الشارﻴة ،في الﻤرﺤلة االولى ،ان تجري ﻤناقشات ﻤع العارضﻴن الذﻴن لم تُرفض ﻋروضهم

.4

أي ﻤن جوانب تلك العروض .وﻋندﻤا تُجري الجهة الشارﻴة ﻤناقشات ﻤع أي ﻋارض،
األولﻴة ،بشأن ّ
تتﻴح لجﻤﻴع العارضﻴن فرصة ﻤتساوﻴة للﻤشاركة في تلك الﻤناقشات.
أ -في الﻤرﺤلة الثانﻴة ﻤن اجراءات الﻤناقصة ﻋلى ﻤرﺤلتﻴن ،تدﻋو الجهة الشارﻴة جﻤﻴع العارضﻴن
الذﻴن لم تُرفض ﻋروضهم االولﻴة في الﻤرﺤلة االولى الى تﻘدﻴم ﻋروض نهائﻴة تشﻤل العروض

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

الﻘانون؛

)2

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

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

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

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

ﻘﻴم العروض النهائﻴة ﻤن اجل التأ ّكد ﻤن العرض الﻔائز بﺤسب الﻔﻘرة ( 5أ) ﻤن الﻤادة  55ﻤن ﻫذا
 .7تُ ّ
الﻘانون.
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البند الرابع :استدراج العروض
اجراءات استدراج العروض
 .1تسري أﺤكام البند الثاني ﻤن ﻫذا الﻔصل ﻋلى إجراءات استدراج العروض ،بإستثناء اﺤكام الﻤادة 49
(الدﻋوة الى الﻤناقصة العاﻤة).

الﻤوردﻴن او الﻤﻘاولﻴن الذﻴن ترغب بدﻋوتهم لالشتراك في الﻤنافسة بﺤسب الﻤادة
تﺤدد الجهة الشارﻴة
ّ .2
ّ
وتوجه الدﻋوة الﻴهم بطرﻴﻘة ﻤباشرة وبوسﻴلة سرﻴعة وﻤضﻤونة .تُعتﻤد لهذه الغاﻴة
 44ﻤن ﻫذا الﻘانونّ ،
ضﻤن الالئﺤة الﻤعتﻤدة في سجل اجراءات الشراء الﻤنصوص ﻋنه
لوائح ّ
تعدﻫا الجهة الشارﻴة ﻋلى ان تُ ّ

في الﻤادة  9ﻤن ﻫذا الﻘانون .وﻴﻘتضي تﺤدﻴث ﻫذه الالئﺤة إلدخال ﻋارضﻴن جدد.

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

البند الخامس :طلب االقتراحات للخدمات الفكرية
اجراءات طلب االقتراحات للخدمات الفكرية
 .1ﻋندﻤا تﻘوم الجهةُ الشارﻴة بالشراء بواسطة طلب االقتراﺤات بﺤسب الﻤادة  ،45تتم الدﻋوة إلى الﻤشاركة
وفﻘا للﻤادة  12ﻤن ﻫذا الﻘانون.

 .2تُضﻤ ُن الدﻋوة ﻤا ﻴلي:
سم الجهة الشارﻴة وﻋنوانها؛
أ -ا َ

صال لﻤوضوع الشراء وفﻘا للﻤادة  17ﻤن ﻫذا الﻘانون ،باالضافة الى تارﻴخ وﻤكان
ب -وصﻔا ﻤﻔ ّ
التسلﻴم؛
كام وشروط ﻋﻘد الشراء واستﻤارة العﻘد التي ﻴوقّع ﻋلﻴها الطرفان ،إن وجدت؛
ج -أﺤ َ
ستخدم للتأ ّكد ﻤن ﻤؤﻫالت العارضﻴن وأي أدلة ﻤستندﻴة أو ﻤعلوﻤات
د -الﻤعاﻴ َﻴر واإلجراءات التي تُ َ

ﻴﻘدﻤها العارضون إلثبات ﻤؤﻫالتهم؛
أخرى ﻴجب أن ّ
ﻤعاﻴﻴر واجراءات فتح االقتراﺤات وتﻘﻴﻴﻤها وفﻘا للﻤادتﻴن  15و 18ﻤن ﻫذا الﻘانون ،بﻤا في ذلك
ه-
َ

الﻤتطلبات الدنﻴا بشأن الخصائص التﻘنﻴة والنوﻋﻴة والخصائص الﻤتعلﻘة باألداء التي ﻴجب أن

اقتراح قانون الشراء العام

40

–vdfشباط 2020

تﻔي بها االقتراﺤات لكي تُعتبر ﻤستجﻴبة للﻤتطلّبات وفﻘا للﻤادة  17ﻤن ﻫذا الﻘانون ،وبﻴانا ﻴﻔﻴد
بأن االقتراﺤات التي ال تﻔي بتلك الﻤتطلّبات سوف تُرفض باﻋتبارﻫا غﻴر ﻤستجﻴبة للﻤتطلبات؛

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

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

ي -اللغةَ أو اللغات التي تتوفّر بها طلبات االقتراﺤات؛
ك -كﻴﻔﻴةَ تﻘدﻴم االقتراﺤات والﻤكان والﻤوﻋد النهائي لتﻘدﻴﻤها.

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

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

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

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

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

أو استخدام الﻤعدات أو الرسوم أو الضرائب؛

ه -وسائل طلب االستﻴضاح ﻤن قبل العارضﻴن بشأن طلب االقتراﺤات بﺤسب الﻤادة  21ﻤن ﻫذا
الﻘانون ،وبﻴانا بﻤا إذا كانت الجهة الشارﻴة تعتزم ﻋﻘد اجتﻤاع للعارضﻴن في ﻫذه الﻤرﺤلة؛
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و -اﺤكام ﻤرجعﻴة إلى ﻫذا الﻘانون والى الﻤراسﻴم التطبﻴﻘﻴة وسائر الﻘوانﻴن التي لها صلة ﻤباشرة
بإجراءات الشراء؛

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

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

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

تﻘررﻫا الجهة الشارﻴة بﻤا ﻴتوافق ﻤع ﻫذا الﻘانون وﻤع ﻤراسﻴﻤه التطبﻴﻘﻴة.
ي -أﻴة ﻤتطلبات أخرى قد ّ

 -5تﻘوم الجهة الشارﻴة ،قبل فتح الﻤغلّﻔات التي تﺤتوي ﻋلى الجوانب الﻤالﻴة ﻤن االقتراﺤات ،بﻔﺤص وتﻘﻴﻴم

الﻤﺤددة
الخصائص التﻘنﻴة والنوﻋﻴة لالقتراﺤات وخصائصها الﻤتعلﻘة باألداء وفﻘا للﻤعاﻴﻴر واالجراءات
ّ

في طلب االقتراﺤات.

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

قدم اقتراﺤا
ذات الصلة أو تﻔوقها اقتراﺤات ﻤستجﻴبة للﻤتطلبات .وتﻘوم الجهة الشارﻴة بإبالغ كل ﻋارض ّ
ﻤستجﻴبا للﻤتطلّبات بالدرجة التي أﺤرزتها خصائص اقتراﺤه الﻔنﻴة والنوﻋﻴة وتلك الﻤتعلﻘة باألداء .وتدﻋو

الجهة الشارﻴة جﻤﻴع أولئك العارضﻴن إلى جلسة فتح الﻤغلّﻔات التي تﺤتوي ﻋلى الجوانب الﻤالﻴة
القتراﺤاتهم.

 -9تُﻘ أر الدرجة التي أﺤرزتها الﻤواصﻔات الﻔنﻴة والنوﻋﻴة والﻤواصﻔات الﻤتعلﻘة باألداء لكل اقتراح ﻤستجﻴب
وجه إلﻴهم الدﻋوة،
للﻤتطلبات والجانب الﻤالي الﻤﻘابل ﻤن ذلك االقتراح في ﺤضور العارضﻴن الذﻴن تُ ّ
وفﻘا للﻔﻘرة  8ﻤن ﻫذه الﻤادة ،إلى جلسة فتح الﻤغلّﻔات التي تﺤتوي ﻋلى الجوانب الﻤالﻴة لالقتراﺤات.
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وتﺤدد ﻋلى ذلك
 -10تﻘوم الجهة الشارﻴة بﻤﻘارنة الجوانب الﻤالﻴة ﻤن االقتراﺤات الﻤستجﻴبة للﻤتطلبات
ّ
الﻤبﻴنة في طلب االقتراﺤات .وﻴكون االقتراح الﻔائز
األساس االقتراح الﻔائز وفﻘا للﻤعاﻴﻴر واإلجراءات ّ
ﻫو االقتراح الذي ﻴﺤصل ﻋلى أفضل تﻘﻴﻴم إجﻤالي ﻤن ﺤﻴث ﻤا ﻴلي (أ) الﻤعاﻴﻴر األخرى غﻴر السعرﻴة

الﻤبﻴنة في طلب االقتراﺤات و(ب) السعر.
ّ
 -11تنشر الجهة الشارﻴة نتﻴجة التلزﻴم.

البند السادس :طلب عروض اسعار (الشراء بالفاتورة)
الدعوة الى طلب عروض اسعار (الشراء بالفاتورة)
 .1ﻋند تطبﻴق ﻫذه الطرﻴﻘة وفﻘا الﻤادة  47ﻤن ﻫذا الﻘانون ،تطلب الجهة الشارﻴة ﻋروض األسعار ﻤن

ﻤورد
أكبر ﻋدد ﻤﻤكن ﻋﻤلﻴا ﻤن الﻤوردﻴن أو الﻤﻘاولﻴن ،ﻋلى أال ﻴﻘ ّل ﻋددﻫم ﻋن ﻋرضﻴن .وﻴبلّغ كل ّ
أو ﻤﻘاول ُﻴطلب ﻤنه ﻋرض أسعار بﻤا إذا كان ﻴجب أن تُدرج في السعر أي ﻋناصر أخرى غﻴر
تكالﻴف الشيء ﻤوضوع الشراء نﻔسه ،ﻤثل أي نﻔﻘات نﻘل وتأﻤﻴن ورسوم جﻤركﻴة وضرائب تنطبق ﻋلى

ذلك.

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

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

في طلب ﻋرض األسعار.

البند السابع :االتفاق الرضائي
اجراءات التعاقد الرضائي
ﻋندﻤا تﻘوم الجهة الشارﻴة بالشراء ﻤن ﻤصدر واﺤد وفﻘا للﻤادة  46ﻤن ﻫذا الﻘانون:
 .1تﻘوم باالﻋالن ﻋن ﻤشروع االتﻔاق الرضائي ونشر وثائق التلزﻴم التابعة له ﻋلى ﻤوقعها

االلكتروني وﻋلى الﻤنصة االلكترونﻴة الﻤركزﻴة لدى ادارة الشراء العام قبل ( )21واﺤد وﻋشرون
ﻴوﻤا ﻋلى االقل ﻤن تارﻴخ ابرام االتﻔاق؛

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

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

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

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

إلى ذلك ،ﻤا ﻴلي:

أ -أن الشراء سوف ُﻴ َسّﻴر بصﻔته إجراء اتﻔاق إطاري ُﻴﻔضي إلى إبرام اتﻔاق إطاري ؛
ﻤورد أو ﻤﻘاول واﺤد أو أكثر؛
ب -ﻤا إذا كان االتﻔاق اإلطاري سُﻴبرم ﻤع ّ

الﻤوردﻴن أو الﻤﻘاولﻴن الذﻴن سوف ﻴكونون أطرافا
ج -أي ّ
ﺤد أدنى أو أقصى ﻤﻔروض ﻋلى ﻋدد ّ
ﻤورد أو ﻤﻘاول واﺤد؛
في االتﻔاق اإلطاري إذا كان االتﻔاق سوف ُﻴبرم ﻤع أكثر ﻤن ّ
د -شكل االتﻔاق اإلطاري وأﺤكاﻤه وشروطه وفﻘا للﻤادة  67ﻤن ﻫذا الﻘانون.

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

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

ب -وصف لﻤوضوع الشراء وسائر أﺤكام وشروط الشراء التي ﺤددت ﻋند إبرام االتﻔاق اإلطاري؛

ج -تﻘدﻴرات أﺤكام وشروط الشراء التي ال ﻴﻤكن تﺤدﻴدﻫا بدقة كافﻴة ﻋند إبرام االتﻔاق اإلطاري ،بﻘدر
ﻤا تكون ﻤعروفة؛
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ﻤورد أو ﻤﻘاول واﺤد سوف ﻴنطوي ﻋلى تنافس
د -ﻤا إذا كان االتﻔاق اإلطاري الذي ﻴبرم ﻤع أكثر ﻤن ّ
في ﻤرﺤلة ثانﻴة ﻤن أجل إرساء ﻋﻘد الشراء بﻤﻘتضى االتﻔاق اإلطاري ،واذا كان األﻤر كذلك:

تﺤدد أو سوف تنﻘّح خالل التنافس في الﻤرﺤلة
 )1بﻴان بأﺤكام وشروط الشراء التي سوف ّ
الثانﻴة؛
التكرر الﻤتوقّع لذلك التنافس ،والﻤواﻋﻴد
 )2اإلجراءات الخاصة بأي تنافس في الﻤرﺤلة الثانﻴة و ّ
النهائﻴة الﻤتوخاة لتﻘدﻴم ﻋروض الﻤرﺤلة الثانﻴة؛

 )3اإلجراءات والﻤعاﻴﻴر التي تُطلَق أثناء التنافس في الﻤرﺤلة الثانﻴة ،بﻤا فﻴها الوزن النسبي
لتلك الﻤعاﻴﻴر وكﻴﻔﻴة تطبﻴﻘها ،وفﻘا للﻤادتﻴن  15و 18ﻤن ﻫذا الﻘانون .واذا جاز أن تختلف

فﻴتعﻴن أن ﻴﺤدد االتﻔاق
األوزان النسبﻴة لﻤعاﻴﻴر التﻘﻴﻴم أثناء التنافس في الﻤرﺤلة الثانﻴة،
ّ
اإلطاري نطاق االختالف الﻤسﻤوح به؛

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

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

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

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

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

بكﻴﻔﻴة االطالع ﻋلى نص االتﻔاق واإلشعارات الخاصة بعﻘود الشراء الﻤﻘبلة الﻤندرجة في إطاره،

والﻤعلوﻤات الالزﻤة الﻤتعلﻘة باالتصاالت ﻋندﻤا ﻴنطبق ذلك.
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المرحلة الثانية من إجراءات االتفاق اإلطاري
.1

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

.2

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

.3

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

.4

الﻤادة.

االتﻔاق.

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

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

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

ب -تُضﻤن الدﻋوة إلى تﻘدﻴم العروض الﻤعلوﻤات التالﻴة:

 )1بﻴان ﻴعﻴد تأكﻴد أﺤكام االتﻔاق اإلطاري وشروطه الﻘائﻤة التي تُدرج في ﻋﻘد الشراء الﻤرتﻘب،
ﻤع تﺤدﻴد أﺤكام وشروط الشراء التي تخضع للتنافس في الﻤرﺤلة الثانﻴة ،وتﻘدﻴم ﻤزﻴد ﻤن

التﻔاصﻴل ﻋن تلك األﺤكام والشروط ﻋند االقتضاء؛

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

 )3التعلﻴﻤات الخاصة بإﻋداد العروض؛

 )4كﻴﻔﻴةَ تﻘدﻴم العروض والﻤكان والﻤوﻋد النهائي لتﻘدﻴﻤها؛

 )5في ﺤال السﻤاح للﻤوردﻴن أو الﻤﻘاولﻴن بتﻘدﻴم ﻋروض بشأن بند فﻘط ﻤن ﻤوضوع الشراء،
تﻘدﻴم ﻋروض بشأنها؛
تﻘدﻴم ﻋرض بشأنه أو البنود التي ﻴجوز ُ
وصﻔا للبند الذي ﻴجوز ُ
 )6الكﻴﻔﻴةَ التي ﻴنبغي أن ﻴوضع بها سعر العرض وﻴعّبر بها ﻋنه ،بﻤا في ذلك بﻴان بﻤا إذا
كان السعر ﻴشﻤل ﻋناصر أخرى غﻴر تكلﻔة ﻤوضوع الشراء نﻔسه ،ﻤثل ﻤا قد ﻴنطبق ﻤن
نﻔﻘات نﻘل وتأﻤﻴن ورسوم جﻤركﻴة وضرائب؛
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 )7إﺤاالت ﻤرجعﻴة إلى ﻫذا الﻘانون والى الﻤراسﻴم التطبﻴﻘﻴة وسائر الﻘوانﻴن والﻤراسﻴم التي لها
صلة ﻤباشرة بإجراءات الشراء ،بﻤا فﻴها تلك التي تسري ﻋلى الشراء الﻤنطوي ﻋلى

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

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

)10

الﻤﻘدم الﻔائز لكي ﻴبدأ تنﻔﻴذ
أي إجراءات شكلﻴة تصبح ﻤتوجبة ﻤا أن ُﻴﻘبل العرض ّ

ﻋﻘد الشراء ،بﻤا في ذلك ،ﻋندﻤا ﻴكون ﻤنطبﻘا ،إبرام ﻋﻘد شراء خطي بﻤﻘتضى الﻤادة 24

ﻤن ﻫذا الﻘانون؛

)11

أي ﻤتطلبات أخرى تﻘررﻫا الجهة الشارﻴة وفﻘا لهذا الﻘانون وللﻤراسﻴم التطبﻴﻘﻴة

بشأن إﻋداد العروض وتﻘدﻴﻤها وبشأن سائر جوانب التنافس في الﻤرﺤلة الثانﻴة؛
وتﺤدد العرض الﻔائز وفﻘا لﻤعاﻴﻴر
جﻤﻴع العروض الﻤﻘدﻤة التي تتلﻘاﻫا
ج -تﻘﻴم الجهةُ الشارﻴة
ّ
َ
الﻤبﻴنة في الدﻋوة إلى تﻘدﻴم العروض؛
التﻘﻴﻴم واإلجراءات ُ
الﻤﻘدم الﻔائز وفﻘا للﻤادة  24ﻤن ﻫذا الﻘانون.
د -تﻘبل الجهةُ الشارﻴة العرض ّ

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

ﻤعلوﻤاتﻴة رقﻤﻴة لتأﻤﻴن ﺤاجات الجهات الشارﻴة ﻤن لوازم وأشغال وخدﻤات.

للﻤوردﻴن والﻤﻘاولﻴن
ﻴﻘتضي أن تشتﻤل ﻤنصة الﻤشترﻴات اإللكترونﻴة ﻋلى آلﻴة تسجﻴل إلكترونﻴة تتﻴح
ّ
وﻤﻘدﻤي الخدﻤات إﻤكانﻴة التسجﻴل ﻋبر اإلنترنت للتأﻫل للﻤشاركة في الشراء العام.
ّ
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تخصص الﻤنصة صﻔﺤات خاصة لتﻘدﻴم العروض واستالﻤها إلكترونﻴا ،وتعﻤل ﻫذه الصﻔﺤات فﻘط ﻤن
تارﻴخ إصدار الﻤنافسة ﺤتى وقت إغالقها ،وﻴكون تارﻴخ ووقت إغالق التلزﻴﻤات اإللكترونﻴة ﻫو نﻔس تارﻴخ

ووقت إغالق التلزﻴﻤات التﻘلﻴدﻴة.

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

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

اجراءات الشراء االلكتروني
تخضع إجراءات الشراء اإللكتروني ألﻋلى درجات الخصوصﻴة والسرﻴة واألﻤان وشﻔافﻴة الﻤعلوﻤات وتتﻤتع

ﻴؤﻤن نظام الشراء اإللكتروني سرﻴة وسالﻤة الﻤعاﻤالت ﻋلى شبكة
الﻤبادالت اإللكترونﻴة بالﻘوة الثبوتﻴة ،كﻤا ّ
ﻤعلوﻤاتﻴة ﻤﻔتوﺤة دون تﻤﻴﻴز بﻴن الﻤتعاﻤلﻴن ،وﻫو ﻴخضع الﻤنظوﻤة لألﺤكام التشرﻴعﻴة والتنظﻴﻤﻴة الﻤتعلﻘة

بالتبادل اإللكتروني.

ﻴعﻤل باإلﻤضاء اإللكتروني للوثائق الصادر ﻋن صاﺤبه طبﻘا لﻤﻘتضﻴات التشرﻴع الﻤرﻋي اإلجراء والﻤتعلّق
بالتوقﻴع اإللكتروني.

التسجيل بالنظام االلكتروني
ﻴخول ﻫذا التسجﻴل لكل
ﻴجب ﻋلى الﻤستخدﻤﻴن التسجﻴل بنظام الشراء اإللكتروني للتﻤكن ﻤن النﻔاذ إلﻴهّ .
ﻤعرف شخصي ﻴﻤ ّكنه ﻤن استغالل نظام الشراء اإللكتروني.
ﻤستخدم الﺤصول ﻋلى
ّ
ﻋند تﻘدﻴم طلبات التسجﻴل والعروض الكترونﻴا ﻴثبت النظام اإلرسال وتارﻴخه وساﻋته.

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

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

ﻋبر وسائل التواصل غﻴر الﻤادﻴة ،وﻴجري التلزﻴم والتعاقد وأﻤر الﻤباشرة الكترونﻴا.
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ﻴﻤكن اﻋتﻤاد طرﻴﻘة التلزﻴم بتنزﻴل األسعار بعد فض العروض أو الشراء اإللكتروني

الدﻴناﻤﻴكي ( Electronic

 )Reverse Auction, Dynamic Purchasing Systemفي ﻋﻤلﻴات الشراء اإللكترونﻴة ،وذلك بالنسبة

للسلع واللوازم ذات االسعار التي تسهل ﻤﻘارنتها.

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

الفصل الخامس :التمهين وبناء القدرات
التدريب المهني
.1

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

واالقتصادي -ﻴطال ﻋﻤلﻴات إﻋداد خطط الشراء وارتباطها بإﻋداد الﻤوازنة العاﻤة والتﻤوﻴل الﻤتعدد

السنوات ،كﻤا ﻴخضعون لتدرﻴب تﻘني ﻤستﻤر.
.2
.3

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

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

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

ﻤهارات وكﻔاءات ﻤسؤولي الشراء.

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

الوﻋي ﺤول ﻤخاطر ﻋدم النزاﻫة ،ﻤثل الﻔساد واالﺤتﻴال والتواطؤ والتﻤﻴﻴز ،والعﻘوبات الﻤرتبطة بها،
.5

وتطوﻴر الﻤعرفة ﺤول السبل لﻤواجهة ﻫذه الﻤخاطر.

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

لوضع خطط العﻤل ،أو الﻤبادئ التوجﻴهﻴة الخاصة بالتنﻔﻴذ ،وتﻘﻴﻴم الﻤخاطر ،وقﻴاس العبء الﻤرتبط
بتﺤﻘﻴق ﻫذه األﻫداف.
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التسمية الوظيفية
تﺤدد الﻤراسﻴم التطبﻴﻘﻴة
ُ .1ﻴدرج الشراء العام كﻤهنة ﻤﺤددة ،قائﻤة بذاتها ،ضﻤن الهﻴكل الوظﻴﻔي في الدولةّ .
أطر الكﻔاﻴات ،وشروط التوظﻴف والترفﻴع الخاصة بالعاﻤلﻴن في وﺤدات الشراء بﻤا في ذلك الكﻔاﻴات

العلﻤﻴة والﻤهارات ,والخبرة الﻤهنﻴة والسلوكﻴات باالضافة الى توفﻴر الخﻴارات الﻤهنﻴة الجذابة والتنافسﻴة
والﻘائﻤة ﻋلى الجدارة للﻤوظﻔﻴن الﻤسؤولﻴن ﻋن الشراء.

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

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

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

 .4ﻴﻤكن في بعض االدارات التي ال تﻘوم بﻤشترﻴات ﻤهﻤة اﻴالء ﻤهﻤة الشراء الى ﻤوظف ﻴﻘوم بﻤهام اخرى
ال تتعارض ﻤع ﻤوضوع الشراء.

الفصل السادس :حوكمة الشراء العام
البند االول :ادارة الشراء العام
انشاء ادارة الشراء العام
.1

تُستبدل تسﻤﻴة "ادارة الﻤناقصات" بالتسﻤﻴة التالﻴة "ادارة الشراء العام" وتُلﺤق ادارﻴا برئاسة ﻤجلس الوزراء

.2

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

.3

وتكون ﻤستﻘلة استﻘالال وظﻴﻔﻴا كاﻤال.

العام.
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.4

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

.5

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

.6

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

الﻤﺤاسبة الالﺤﻘة في ﻤا ﻴتعلق باالﻋﻤال الﻤالﻴة.

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

اقتراح السﻴاسات العاﻤة الﻤتعلﻘة بالشراء؛

.2

إدارة وتشغﻴل الﻤنصة االلكترونﻴة الﻤركزﻴة للش ارء العام والشراء االلكتروني؛

.4

ﻤﻔصلة ﻋن االنواع والكﻤﻴات وطرق التعاقد والﻘطاﻋات الﻤعنﻴة بشكل ﻴسﻤح للسوق
ﻤعلوﻤات
ّ
بالتﺤضر للﻤنافسة،
ّ
نشر كافة اإلﻋالنات واإلشعارات الﻤتعلّﻘة بالﻤشترﻴات وبإجراءات التلزﻴم وفق االصول ﻋلى الﻤنصة

.5

ﻴتم شراؤﻫا بطرﻴﻘة ﻤركزﻴة ،كالتي تتعلق باللوازم الﻤكتبﻴة
وضع وتﻴوﻴم الئﺤة باللوازم والخدﻤات التي ّ

.3

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

االلكترونﻴة الﻤركزﻴة التابعة لالدارة؛

والﻘرطاسﻴة والﻤواد اإلستهالكﻴة وخدﻤات التنظﻴف وﻤا ﻴﻤاثلها ،واقتراح الجهة التي تﻘوم بالشراء

الﻤركزي لكل ﻤن اللوازم والخدﻤات؛
.6
.7
.8

تنظﻴم اتﻔاقات اإلطار الﻤشار إلﻴها في ﻫذا الﻘانون؛

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

والﻘواﻋد االرشادﻴة ؛

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

وﻤجلس النواب وﻤجلس الوزراء ونشرﻫا ﺤﻴث تدﻋو الﺤاجة؛
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.9

تجﻤﻴع البﻴانات الخاصة بعﻤلﻴات الشراء العام ،ﻋلى كافة الﻤستوﻴات ،في قاﻋدة بﻴانات ﻤركزﻴة
لدﻴها ،بﻤا في ذلك أنواع وطرق التعاقد والﻘطاﻋات االقتصادﻴة الﻤشاركة وبﻴانات تنﻔﻴذ الﻤشارﻴع

.10

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

.11

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

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

الﻘانون؛
.12

ﺤﻔظ وتﺤدﻴث الئﺤة لجان التلزﻴم؛

.14

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

.15
.16

الكتﻴبات والتعلﻴﻘات في ﻤا ﻴتعلّق بﻘواﻋد واجراءات الشراء العام وتﻘدﻴم النصح
وضع اإلرشادات و ّ
والﻤساﻋدة للجهات الشارﻴة والعارضﻴن الﻤﺤتﻤلﻴن ،وتوفﻴر الﻤعلوﻤات للﻤجتﻤع الﻤدني والباﺤثﻴن؛
وضع استراتﻴجﻴة التدرﻴب الﻤتعلﻘة بالشراء العام تشﻤل كافة الجهات الﻤعنﻴة؛

.17

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

.18

استطالع رأي الﻘطاع الخاص والﻤجتﻤع الﻤدني ﻋند اقتراح تعدﻴالت تنظﻴﻤﻴة او قانونﻴة ﻋلى

.13

.19
.20

ﻤعالجة وتﺤلﻴل الﻤعلوﻤات الخاصة بعﻤلﻴات الشراء العام وتﺤرﻴر تﻘارﻴر تﺤلﻴلﻴة واﺤصائﻴة ونشرﻫا؛
للجهات الﻤعنﻴة الﻋتﻤادﻫا؛

االنظﻤة والﻘوانﻴن؛

ﻤنظوﻤة الشراء العام وشرح الخﻴارات التي تم اﻋتﻤادﻫا؛

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

هيكلية االدارة
تنشأ لدى االدارة ثالث وﺤدات إدارﻴة ﻫي:
 .1وﺤدة األﻤانة العاﻤة
 .2وﺤدة التخطﻴط والتﺤلﻴل ()Monitoring and Analysis
 .3وﺤدة الشؤون الﻘانونﻴة

تحدد مهام الوحدات بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.
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البند الثاني :لجنة االعتراضات
مهام لجنة االعتراضات
 .1تُش ّكل في ادارة الشراء العام لجنة للبت باالﻋتراضات:
أ -برئاسة قاض ﻤن دﻴوان الﻤﺤاسبة ﻤن الدرجة الثاﻤنة وﻤا فوق ﻴنتدبه ﻤجلس الﻘضاء االﻋلى
بناء ﻋلى اقتراح رئﻴس دﻴوان الﻤﺤاسبة،

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

ج -وﻋضوﻴة خبﻴر ﻴنتدبه وزﻴر الﻤالﻴة ﻋلى ان ﻴكون صاﺤب خبرة ﻤثبتة في الشراء العام ال تﻘل
ﻋن ﻋشرة سنوات وﺤائ از ﻋلى شهادة ﻤتخصصة.

 .2تكون ﻤدة االنتداب ثالث سنوات غﻴر قابلة للتجدﻴد.
 .3ﻴﺤضر اجتﻤاﻋات اللجنة ﻤندوب ﻤن ادارة الشراء العام ﻤن دون ان ﻴكون له ﺤق التصوﻴت.
 .4تنظر اللجنة ،دون سواﻫا ،في اﻋتراضات ﻤا قبل التعاقد ،خالفا ألي نص آخر.

البند الثالث :لجان التلزيم واالستالم
لجان التلزيم  :تشكيلها ومهامها
اوالً :تشكيل لجان التلزيم

ﻴكﻤالن اللجنة
 .1تتألف لجنة التلزﻴم ﻤن رئﻴس وﻋضوﻴن أصﻴلﻴن ﻋلى االقل وﻤن رئﻴس وﻋضوﻴن ردﻴﻔﻴن ّ
ﻋند غﻴاب الرئﻴس أو أﺤد األﻋضاء .ﻴجب أال تربط الرئﻴس أو األﻋضاء أي تضارب ﻤصالح بالﻤشاركﻴن
في إجراء الﻤناقصة ،وتتصرف اللجنة بشكل ﻤستﻘل ﻋن سلطة التعاقد لدى اتخاذﻫا الﻘ اررات أو التعبﻴر

ﻋن آرائها.

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

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

ﻤوﺤدة ترسلها الى ﻫﻴئة التﻔتﻴش الﻤركزي للتﻘصي ﻋن االسﻤاء الﻤﻘترﺤة وشطب اي اسم ترد
بالئﺤة ّ
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بتصرف الجهات الشارﻴة وﻋلى الﻤنصة االلكترونﻴة لدى ادارة
بشأنه ﻤخالﻔة ،كﻤا تضع ﻫذه الالئﺤة
ّ
الشراء العام.
الﻤوﺤدة لدى ادارة الشراء العام لتشكﻴل لجنة او لجان
 .3ﻴعود للجهة الشارﻴة اختﻴار االسﻤاء ﻤن الالئﺤة
ّ
تلزﻴم وذلك ﻋند تنﻔﻴذ خطتها السنوﻴة للسنة الالﺤﻘة.
ثانياً :مهام لجنة التلزيم

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

 .2ﻋلى رئﻴس اللجنة وﻋلى كل ﻤن اﻋضائها ان ُﻴعلم الﻤرجع الصالح بأي وضع ﻤن أوضاع تضارب

الﻤصالح التي ﻴﻘع فﻴها أو ﻴتوقع الوقوع فﻴها فور ﻤعرفته بهذا التضارب وأن ﻴتنﺤى ﻤن اللجنة

الﻤذكورة.

 .3ﻴﻤكن للجنة التلزﻴم االستعانة بخبراء ﻤن خارج أو داخل اإلدارة للﻤساﻋدة ﻋلى التﻘﻴﻴم االتﻘني والﻤالي
والﻔني ﻋند اإلقتضاء ،وذلك بﻘرار ﻤن الﻤرجع الصالح لدى الجهات الشارﻴة .ﻴلتزم الخبراء السرﻴة

والﺤﻴاد في ﻋﻤلهم وال ﻴﺤق لهم أن ﻴﻘرروا باسم اللجنة أو أن ﻴشاركوا في ﻤداوالتها ،وﻴﻤكن دﻋوتهم

لإلستﻤاع والشرح ﻤن قبل الجهات الﻤختصة ،كﻤا ﻴتوجب ﻋلﻴهم تﻘدﻴم تﻘرﻴر خطي للجنة.

لجان االستالم  :تشكيلها ومهامها
 .1تتألف لجنة استالم لكل ﻋﻤلﻴة شراء ﻤن اصﺤاب الخبرة واالختصاص ،تﻘوم بعﻤلﻴات االستالم
الﻤؤقت والنهائي ،وتضع ﻤﺤاضر ﻤوقّعة ﺤسب االصول.
عﻴن لجنة االستالم بﻘرار ﻤن الﻤدﻴر العام في اإلدارات والﻤؤسسات العاﻤة والسلطة التﻘرﻴرﻴة
 .2تُ ّ
في البلدﻴات وغﻴرﻫا ﻤن الهﻴئات ،وﻫي تختلف في قواﻤها وأﻋضائها ﻋن لجنة التلزﻴم .تتألّف

كل لجنة ﻤن رئﻴس وﻋضوﻴن ﻋلى االقل ﻤن داخل اإلدارة وﻴراﻋى في تألﻴﻔها إشراك أصﺤاب
اإلختصاص.

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

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

اقتراح قانون الشراء العام

54

–vdfشباط 2020

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

تﺤدد بﻤرسوم ﻴتخذ في ﻤجلس الوزراء .كﻤا ﻴﻤكن
لبنانﻴة ،ﻴﻤكن تطبﻴق ﻫذه الﻔﻘرة وفﻘا لشروط ّ
تعدﻴل ﻫذه الﻘﻴﻤة بﻤوجب ﻤرسوم ﻴصدر ﻋن ﻤجلس الوزراء شرط اال تﻘ ّل ﻋن الﻘﻴﻤة الﻤﺤددة
في ﻫذه الﻔﻘرة.

 .5ﻴﻤكن للجنة االستعانة بخبرات ﻤن خارج االدارة في ﺤال ﻋدم توافر الخبرات الﻤطلوبة لصﺤة
تﻘدم طلبا ﻤسبﻘا بذلك للﻤرجع الصالح بعﻘد
االستالم في أﺤد أﻋضائها ﻋلى االقل ،ﻋلى ان ّ
النﻔﻘة.
 .6ﻋلى الخبﻴر ،في ﺤال االستعانة بخبرات خارجﻴة ،تﻘدﻴم تﻘرﻴر خطي للجنة االستالم.

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

تخطﻴط ﻤشترﻴاتها العاﻤة وتضﻤﻴنها لخطة الشراء السنوﻴة الخاصة بها في ﻤوازناتها بشكل ﻴضﻤن توفّر
ﻤتعدد السنوات اذا لزم االﻤر؛
االﻋتﻤادات ،وجدولتها في سﻴاق ّ

.3

التﻘﻴد بنشر الﻤعلوﻤات الﻤطلوبة بﻤﻘتضى اﺤكام ﻫذا الﻘانون وﻤراسﻴﻤه التطبﻴﻘﻴة ﻋلى ﻤوقعها االلكتروني
ّ

.2

ارسال الﻤعلوﻤات والبﻴانات الى ادارة الشراء العام بﺤسب ﻤا تنص ﻋلﻴه ﻫذا الﻘانونوﻤراسﻴﻤه التطبﻴﻘﻴة؛
وﻋلى الﻤنصة االلكترونﻴة الﻤركزﻴة لدى ادارة الشراء العام بشكل ﻴضﻤن الشﻔافﻴة ﻤع ﻤراﻋاة ﺤق الوصول

الى الﻤعلوﻤات؛

.4

إﻋداد دراسات السوق بﺤسب ﻤا تﻘتضﻴه اﺤكام ﻫذا الﻘانون؛

.5

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

.6
.7

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

الﻤركزﻴة لدى ادارة الشراء العام؛؛

غﻴر ذلك ﻤن الﻤهام الﻤﺤددة في ﻫذا الﻘانون وسائر الﻘوانﻴن واألنظﻤة.
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الفصل السابع :اجراءات االعتراض
الحق في االعتراض واالستئناف
ﻴﺤق ألي شخص ذات ﻤصلﺤة وصﻔة قانونﻴة أن ﻴعترض ﻋلى اي قرار أو تدبﻴر تتخذه الجهة الشارﻴة
ّ .1
في سﻴاق اجراءات الشراء ﻴكون ﻤخالﻔا الﺤكام ﻫذا الﻘانون.

 .2تبدأ إجراءات االﻋتراض ﻋن طرﻴق تﻘدﻴم:

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

أ-

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

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

أ -إذا تلﻘت طلبا إلﻋادة النظر في غضون الﻤهل الﻤﺤددة في الﻔﻘرة  1ﻤن الﻤادة 83؛ أو

ب -إذا تلﻘت إشعا ار بطلب للﻤراجعة ﻤن لجنة االﻋتراضات بﻤﻘتضى الﻔﻘرة ( 5ب) ﻤن الﻤادة ،84
أو

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

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

.3

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

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

وﻴبلّغ به
وﻴدرج ﻫذا الﻘرار في سجل إجراءات الشراء واألسباب الداﻋﻴة إلى اتخاذهُ ،
ت ّبرر ذلكُ .
فو ار كل ﻤن الجهة الشارﻴة وﻤﻘدم الطلب وجﻤﻴع الﻤشاركﻴن اآلخرﻴن في إجراءات االﻋتراض
وجﻤﻴع الﻤشاركﻴن اآلخرﻴن في إجراءات الشراء ،كﻤا ُﻴنشر قرار لجنة االﻋتراضات.
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تقديم طلب اعادة النظر لدى الجهة الشارية
ﻘدم طلب إﻋادة النظر إلى الجهة الشارﻴة كتابة في غضون الﻔترات الزﻤنﻴة التالﻴة:
ُ .1ﻴ ّ
ﻘدم طلبات إﻋادة النظر في شروط الدﻋوة أو التأﻫﻴل الﻤسبق أو الﻘ اررات أو التدابﻴر التي اتخذتها
أ -تُ ّ
الجهة الشارﻴة في سﻴاق إجراءات التأﻫﻴل الﻤسبق ،في اي وقت ﻴسبق انﻘضاء الﻤوﻋد النهائي لتﻘدﻴم
العروض؛

تﻘدم طلبات إﻋادة النظر في الﻘ اررات أو التدابﻴر األخرى التي اتخذتها الجهة الشارﻴة في سﻴاق
بّ -
الﻤطبﻘة بﻤﻘتضى الﻔﻘرة  ۲ﻤن الﻤادة  24ﻤن ﻫذا الﻘانون،
إجراءات الشراء في غضون فترة التجﻤﻴد
ّ

تطبق أي فترة تجﻤﻴد ،في اي وقت ﻴسبق بدء تنﻔﻴذ ﻋﻘد الشراء أو االتﻔاق اإلطاري.
أو إذا لم ّ
 .2تنشر الجهة الشارﻴة إشعا ار بالطلب فور تَلَﻘّﻴه ،وتﻘوم في ﻤهلة ال تتجاوز  //3//ثالثة أﻴام ﻋﻤل بعد
تلﻘﻴها الطلب بﻤا ﻴلي:

ﻘرر ﻤا إذا كانت ستﻘبل النظر في الطلب أم سترفضه ،وﻤا إذا كانت ستعلّق إجراءات الشراء إذا
أ -تُ ّ
قررت أن تﻘبل النظر في الطلب .وﻴﻤكن للجهة الشارﻴة أن ترفض الطلب بﻤوجب قرار ﻤعلّل ﻤستند
ّ
الى أسس قانونﻴة .وﻴش ّكل ﻫذا الرفض ق ار ار بشأن الطلب؛

ب -تبلّغ جﻤﻴع الﻤشاركﻴن في إجراءات الشراء التي ﻴتعلق بها الطلب بتﻘدﻴم الطلب وﻤضﻤونه؛

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

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

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

ﻤن ﻫذا الﻘانون .وﻴنتهي اختصاص الجهة الشارﻴة في قبول النظر في الطلب إذا ُبوشرت ﻫذه الﻤراجعة.

 .4ﻴﻤكن للجهة الشارﻴة ،ﻋند اتخاذﻫا ق ار ار بشأن طلب قبلت النظر فﻴه ،أن تلغي أي قرار أو تدبﻴر اتخذته

تعدله أو تدﻋﻤه.
في سﻴاق إجراءات الشراء ﻤوضوع الطلب ،أو أن
تصﺤح ﻫذا الﻘرار أو التدبﻴر أو ّ
ّ
 .5تُصدر الجهة الشارﻴة قرارﻫا وفﻘا للﻔﻘرة  4ﻤن ﻫذه الﻤادة في غضون  //5//خﻤسة اﻴام ﻋﻤل بعد تلﻘي
ﻤﻘدم الطلب.
الطلب .وتﻘوم بعد ذلك الجهة الشارﻴة فو ار بتبلﻴغ الﻘرار إلى ّ

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

تقديم مراجعة لدى لجنة االعتراضات
 .1ﻴجوز تﻘدﻴم ﻤراجعة إلى لجنة اﻋتراضات شبه قضائﻴة ،ﻤش ّكلة بﻤوجب الﻤادة  77ﻤن ﻫذا الﻘانون،

بشأن ﻤراجعة قرار أو تدبﻴر اتخذته الجهة الشارﻴة في سﻴاق إجراءات الشراء" ،أو بشأن أي قرار

النظر ،أو بشأن ﻋدم إصدار الجهة الشارﻴة ق ار ار
صادر ﻋن الجهة الشارﻴة في ﻤوضوع طلب إﻋادة ّ

بﻤﻘتضى الﻤادة  83ﻤن ﻫذا الﻘانون في غضون الﻤهل الزﻤنﻴة الﻤنصوص ﻋلﻴها في تلك الﻤادة.

ﻘدم الﻤراجعات كتابة إلى لجنة االﻋتراضات في غضون الﻔترات الزﻤنﻴة التالﻴة:
 .2تُ ّ
ﻘدم الﻤراجعات الﻤتعلﻘة بشروط الدﻋوة أو التأﻫﻴل الﻤسبق أو الﻘ اررات أو التدابﻴر التي اتخذتها
أ -تُ ّ

الجهة الشارﻴة في سﻴاق إجراءات التأﻫﻴل الﻤسبق في ﻤوﻋد ﻴسبق الﻤوﻋد النهائي لتﻘدﻴم العروض؛

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

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

 //7//سبعة اﻴام ﻋﻤل بعد بدء تنﻔﻴذ ﻋﻘد الشراء أو االتﻔاق اإلطاري ،أو قرار إلغاء
الشراء؛

لﻤﻘدم الﻤراجعة أن ﻴطلب
ﻤﻤا تنص ﻋلﻴه الﻔﻘرة الﻔرﻋﻴة ( ب ) " "1ﻤن ﻫذه الﻔﻘرة ،ﻴﺤق ّ
ج -ﻋلى الرغم ّ

ﻘدﻤة بعد انﻘضاء فترة التجﻤﻴد ،ولكن في ﻤوﻋد
إلى لجنة االﻋتراضات أن تﻘبل النظر في ﻤراجعة ُﻤ ّ

ال ﻴتجاوز  //5//خﻤسة اﻴام ﻋﻤل بعد بدء تنﻔﻴذ ﻋﻘد الشراء أو االتﻔاق اإلطاري ،أو قرار إلغاء
الشراء ،بناء ﻋلى أن الﻤراجعة تثﻴر اﻋتبارات ﻫاﻤة بشأن الﻤصلﺤة العاﻤة .وﻴﺤق للجنة

االﻋتراضات أن تﻘبل النظر في الﻤراجعة إن اقتنعت بأن االﻋتبارات الهاﻤة بشأن الﻤصلﺤة العاﻤة

ﻤﻘدم الﻤراجعة الﻤعني فو ار بﻘرار لجنة االﻋتراضات واألسباب التي دﻋتها إلى
وﻴبلّغ ّ
تبرر ذلكُ .
ّ
اتخاذه؛
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تﻘدم الﻤراجعات بشأن ﻋدم إصدار الجهة الشارﻴة ق ار ار بﻤﻘتضى الﻤادة  83ﻤن ﻫذا الﻘانون في
دّ -
غضون الﻤهل الزﻤنﻴة الﻤﺤددة في تلك الﻤادة ،في غضون خﻤسة  //5//اﻴام ﻋﻤل بعد الﻤوﻋد
ﻤﻘدم الﻤراجعة بﻘرار الجهة الشارﻴة وفﻘا لﻤﻘتضﻴات الﻔﻘرات  ۲و5
الذي كان ﻴنبغي فﻴه إبالغ ّ
و 7ﻤن الﻤادة  83ﻤن ﻫذا الﻘانون.
 .3ﻴﺤق للجنة االﻋتراضات بعد تلﻘﻴها ﻤراجعة أن تﻘوم بﻤا ﻴلي ،رﻫنا بﻤراﻋاة الﻤﻘتضﻴات الواردة في
الﻔﻘرة  4ﻤن ﻫذه الﻤادة:

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

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

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

ب -تأﻤر بتعلﻴق إجراءات الشراء أو تنﻔﻴذ ﻋﻘد الشراء أو صالﺤﻴة اتﻔاق إطاري ،ﺤسب الﺤالة ،في

تطبق أي فترة تجﻤﻴد؛
ﺤال تلﻘي ﻤراجعة بعد انﻘضاء الﻤوﻋد النهائي لتﻘدﻴم العروض واذا لم ّ
أن اﻋتبارات الﻤصلﺤة العاﻤة العاجلة تﻘتضي السﻴر في إجراءات الشراء
تﻘرر لجنة االﻋتراضات ّ
وذلك ﻤا لم ّ

أو ﻋﻘد الشراء أو االتﻔاق اإلطاري ،ﺤسبﻤا ﻴكون ﻤنطبﻘا.

 .5بعد أن تتلﻘى لجنة االﻋتراضات الﻤراجعة ،تﻘوم ﻋلى الﻔور بﻤا ﻴلي:

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

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

الﻤﺤددة ﻫوﻴتهم في إجراءات الشراء التي تتعلق بها الﻤراجعة ،بﻘرارﻫا
ج -تبلغ جﻤﻴع الﻤشاركﻴن
ّ

قررت لجنة االﻋتراضات تعلﻴق إجراءات الشراء أو تنﻔﻴذ ﻋﻘد الشراء أو
بشأن التعلﻴق .واذا ّ
قررت ﻋدم
صالﺤﻴة االتﻔاق اإلطاري ،ﺤسب الﺤالة ،فإنها ّ
أﻤا إذا ّ
تﺤدد كذلك ﻤدة التعلﻴقّ .

تبﻴن لﻤﻘدم الﻤراجعة وللجهة الشارﻴة األسباب التي دﻋتها إلى اتخاذ
تعلﻴق اإلجراءات ،فإنها ّ
قرارﻫا؛
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د -تنشر إشعا ار ﻴالﻤراجعة ﻋلى الﻤنصة االلكترونﻴة الﻤركزﻴة لدى ادارة الشراء العام.

ﻤطبق في ﻫذا الخصوص،
 .6ﻴجوز لـلجنة االﻋتراضات أن ترفض الﻤراجعة ،وﻋلﻴها أن ترفع أي تعلﻴق ّ

قررت ان الﻤراجعة ال تستند الى أسس قانونﻴة .وتُسارع لجنة االﻋتراضات إلى إبالغ ﻤﻘدم
إن ﻫي ّ
الﻤراجعة والجهة الشارﻴة وجﻤﻴع الﻤشاركﻴن اآلخرﻴن في إجراءات الشراء بالرفض وباألسباب الداﻋﻴة
إلﻴه ،وبرفع أي تعلﻴق نافذ الﻤﻔعول في ﻫذا الصدد .وﻴشكل ﻫذا الرفض ق ار ار بشأن الﻤراجعة.

توجه اإلشعارات إلى ﻤﻘدم الﻤراجعة والجهة الشارﻴة والﻤشاركﻴن اآلخرﻴن في إجراءات الشراء بﻤوجب
ّ .7

الﻔﻘرتﻴن  5و 6ﻤن ﻫذه الﻤادة ،في ﻤوﻋد أقصاه ثالثة  //۳//أﻴام ﻋﻤل تلي تلﻘّي الﻤراجعة.
ﻤوجها بﻤوجب الﻔﻘرة الﻔرﻋﻴة ( 5ب) ﻤن ﻫذه الﻤادة بتﻤكﻴن
 .8تﻘوم الجهة الشارﻴة ،فور تلﻘﻴها إشعا ار ّ
لجنة االﻋتراضات ﻤن االطالع الﻔعلي ﻋلى كل ﻤا في ﺤوزتها ﻤن وثائق تتعلق بإجراءات الشراء.

 .9ﻴجوز للجنة االﻋتراضات ،ﻋند اتخاذ قرارﻫا بشأن ﻤراجعة قبلت النظر فﻴها ،أن تعلن الﻘواﻋد
الﻘانونﻴة أو الﻤبادئ التي تﺤكم ﻤوضوع الﻤراجعة ،وﻋلﻴها أن تتناول أي تعلﻴق نافذ الﻤﻔعول ،وأن

تتخذ واﺤدا أو أكثر ﻤن التدابﻴر التالﻴة ،ﺤسبﻤا ﻴكون ﻤناسبا:

أ -تﺤظّر ﻋلى الجهة الشا رﻴة أن تأتي بأي تصرف أو تتخذ أي قرار أو تتبع أي إجراء ال ﻴﻤتثل
ألﺤكام ﻫذا الﻘانون ،أو

تصرفت ﻋلى نﺤو ال ﻴﻤتثل ألﺤكام ﻫذا الﻘانون أو اتبعت إجراءات ال
ب -تُ ِلزم الجهة الشارﻴة التي ّ
تﻤتثل لها ،بأن تكون تصرفاتها أو ق ارراتها أو إجراءاتها ﻤﻤتثلة ألﺤكام ﻫذا الﻘانون ،أو
تصرف الجهة الشارﻴة أو قرارﻫا الذي ال ﻴﻤتثل ألﺤكام ﻫذا الﻘانون ﻤا ﻋدا
ج -تُلغي كلﻴا أو جزئﻴا ّ
تصرف أو قرار ﻴﻘتضي بدء تنﻔﻴذ ﻋﻘد الشراء أو االتﻔاق اإلطاري؛ أو
أي ّ
د -تُلزم الجهة الشارﻴة بتنﻘﻴح أي قرار صادر ﻋن الجهة الشارﻴة ال ﻴﻤتثل الﺤكام ﻫذا الﻘانون ﻤا
تصرف أو قرار ﻴﻘتضي بدء تنﻔﻴذ ﻋﻘد الشراء أو االتﻔاق اإلطاري ،او
ﻋدا أي ّ

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

و -تلغي إرساء ﻋﻘد الشراء أو االتﻔاق اإلطاري الذي بدأ تنﻔﻴذه ﻋلى نﺤو ال ﻴﻤتثل ألﺤكام ﻫذا
الﻘانون وتأﻤر ،إذا ﻤا نشر إشعار بإرساء ﻫذا العﻘد أو االتﻔاق ،بنشر اشعار بإلغاء إرسائه ،أو

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

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

.10

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

ﻋشرﻴن ﻴوم ﻋﻤل ﻋﻘب تلﻘي الﻤراجعة .وتﻘوم اللجنة فو ار بعد ذلك بتبلﻴغ الﻘرار إلى الجهة الشارﻴة

وﻤﻘدم الﻤراجعة ،والى جﻤﻴع الﻤشاركﻴن اآلخرﻴن في إجراءات الﻤراجعة وجﻤﻴع الﻤشاركﻴن اآلخرﻴن

في إجراءات الشراء.

.11

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

تبﻴن التدابﻴر الﻤتخذة واألسباب الداﻋﻴة إلى اتخاذﻫا ،وتُنشر وتُدرج تلك الﻘ اررات فو ار في
وﻤعلّلة ّ
سجل إجراءات الشراء ،باالضافة الى الﻤراجعة التي تلﻘتها لجنة االﻋتراضات بﻤﻘتضى ﻫذه الﻤادة.

حقوق المشاركين في االعتراض
 .1ﻴﺤق ألي ﻤشارك في إجراءات الشراء التي ﻴتعلق بها طلب اﻋادة النظر او الﻤراجعة ،وكذلك ألي
سلطة ﺤكوﻤﻴة تأثرت ﻤصالﺤها أو ﻴﻤكن أن تتأثر ﻤصالﺤها ﻤن جراء ﻫذا الطلب او الﻤراجعة ،أن

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

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

 .2ﻴﺤق للجهة الشارﻴة أن تشارك في إجراءات االﻋتراض بﻤﻘتضى الﻤادة  84ﻤن ﻫذا الﻘانون.
 .3ﻴﺤق للﻤشاركﻴن في إجراءات االﻋتراض بﻤﻘتضى الﻤادتﻴن  83و 84ﻤن ﻫذا الﻘانون ،أن ﻴﺤضروا
جﻤﻴع جلسات االستﻤاع ،وﻴكون لهم فﻴها ﻤن ﻴﻤثّلهم وﻴرافﻘهم في أثناء إجراءات االﻋتراض وان ُﻴستﻤع
إلﻴهم وأن ﻴﻘدﻤوا أدلة إثباتﻴة تشﻤل شهودا وان ﻴطلبوا ﻋﻘد أي جلسة استﻤاع ﻋلنا ،وأن ﻴطلبوا الوصول

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

السرية في اجراءات االعتراض
ال تُﻔشى أي ﻤعلوﻤات في سﻴاق إجراءات االﻋتراض ،وال تُعﻘد أي جلسة استﻤاع ﻋلنﻴة بﻤﻘتضى الﻤادتﻴن
 83و 84ﻤن ﻫذا الﻘانون ،إذا كان الﻘﻴام بذلك ﻴضعف ﺤﻤاﻴة الﻤصالح األﻤنﻴة الرئﻴسﻴة للدولة أو ﻴخالف
للﻤوردﻴن أو الﻤﻘاولﻴن أو ﻴعﻴق التنافس
الﻘانون أو ﻴعﻴق تنﻔﻴذه أو ﻴﻤس بالﻤصالح التجارﻴة الﻤشروﻋة
ّ
الﻤنصف.
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الفصل الثامن :العقوبات والنزاهة
الشفافية
 .1تنتهج سلطات التعاقد سﻴاسة نشر الزاﻤﻴة تعلن بﻤوجبها ﻋن خططها وتﻔاصﻴل تطبﻴﻘها بﻤا في ذلك

سﻴر ﻋﻤلﻴة الش ارء واجراءات تلزﻴﻤها وﻋﻘدﻫا ونتﻴجة استالﻤها وتنﻔﻴذﻫا وقﻴﻤتها النهائﻴة ،وذلك وفق
أﺤكام ﻫذا الﻘانون والﻤراسﻴم التطبﻴﻘﻴة.

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

الشارﻴة وبادارة الشراء العام ،وﻋلى الﻤنصة االلكترونﻴة الﻤركزﻴة.

 .3ال ﻴﺤد ﻤن النشر إال ﻤا كان سرﻴا بطبﻴعته لتعلّﻘه بسر ﻤهني وفﻘا للﻘوانﻴن الﻤرﻋﻴة االجراء أو براءة

اختراع ،أو إذا كان ﻤوضوع الشراء أﻤنﻴا أو ﻴتعلق بالسالﻤة العاﻤة (كتلزﻴم أسلﺤة ﻋلى سبﻴل الﻤثال ال

الﺤصر).

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

 .5تجﻤع البﻴانات الخاصة بالشراء العام ،ﻋلى كافة الﻤستوﻴات ،في قاﻋدة بﻴانات ﻤركزﻴة لدى ادارة الشراء
الﻤﻤولة
العام ،بﻤا في ذلك أنواع وطرق التعاقد والﻘطاﻋات االقتصادﻴة الﻤشاركة وبﻴانات تنﻔﻴذ الﻤشارﻴع
ّ
ﻤن جهات ﻤانﺤة ،الخ ،وﻴتم تسهﻴل الوصول إلى ﻫذه الﻤعلوﻤات للﻤعنﻴﻴن والﻤواطنﻴن ﻤن خالل الوسائط

قﻤﻴة.
الر ّ

النزاهة
.1

تُلزم سلطة التعاقد الﻤوظﻔﻴن لدﻴها الﻤولجﻴن بعﻤلﻴات الشراء ﻋدم افشاء اي ﻤعلوﻤات او ﻤعطﻴات تتعلق

.2

جراء الﻘﻴام بالﻤهام الﻤوكلة إلﻴهم.
قد ﺤصلوا ﻋلﻴها ّ
تشترط سلطة التعاقد ﻋلى الﻤتعاقدﻴن ﻤعها االلتزام بأﻋلى ﻤعاﻴﻴر األخالق الﻤهنﻴة والﻤواطنﻴة الصالﺤة

باألسرار الﻔنﻴة أو التجارﻴة والجوانب السرﻴة للعروض ،او تﻘدﻴم ﻤعلوﻤات بشكل انتﻔاﻋي ،والتي ﻴكونوا

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

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

ﻤعرفة في الﻤادة االولى
واالﺤتﻴالﻴة والتواطؤﻴة واالﻴذاء والتهدﻴد باالضافة الى تضارب الﻤصالح كﻤا ﻫي ّ

ﻤن ﻫذا الﻘانون.
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.3

.4

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

أﺤكام ﻫذا الﻘانون ﻤن الﻤشاركة في إجراءات الشراء .تُراﻋى في ذلك أﺤكام العﻘوبات الجزائﻴة والتأدﻴبﻴة

الﻤنصوص ﻋلﻴها بالﻘوانﻴن النافذة ذات الصلة.

تُلزم سلطة التعاقد الﻤوظﻔﻴن لدﻴها بﻤتابعة براﻤج تدرﻴب ﻋلى النزاﻫة ،لرفع ﻤستوى الوﻋي ﺤول ﻤخاطر
ﻋدم النزاﻫة ،ﻤثل الﻔساد واالﺤتﻴال والتواطؤ والتﻤﻴﻴز ،والعﻘوبات الﻤرتبطة بها ،وتطوﻴر الﻤعرفة ﺤول

.5

السبل لﻤواجهة ﻫذه الﻤخاطر وتعزﻴز ثﻘافة النزاﻫة.

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

خالل فترة الشراء وتنﻔﻴذ العﻘد ،تﺤت طائلة تطبﻴق ق اررات استبعاد بﺤﻘهم بﺤسب الﻤادة  8ﻤن ﻫذا
الﻘانون .ولتﺤﻘﻴق ﻫذه السﻴاسة ،فإن سلطة التعاقد والﻤتعاﻤلﻴن ﻤعها ﻴبتعدون ﻋن الﻤﻤارسات التالﻴة:

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

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

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

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

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

ال ﻴﺤق للﻤتعاقد أو شركائه أو العاﻤلﻴن لدﻴه ،تﻘاضي أﻴة تعوﻴضات أخرى أو ﻋﻤوالت أو ﺤسوﻤات أو

الﻤبﻴنة في العﻘد الﻤبرم ﻤع سلطة التعاقد.
دفعات ﻤتعلﻘة بالﻤشروع ،غﻴر الﻤبالغ الﻤستﺤﻘة و ّ

الرقابة والعقوبات
تﻤارس الهﻴئات الرقابﻴة دورﻫا في الرقابة ﻋلى ﻋﻤلﻴات الشراء العام وفق الﻘوانﻴن الناظﻤة لها ،وتخضع
الجرائم الﻤرتكبة في ﻫذا اإلطار لألﺤكام العاﻤة الﻤنصوص ﻋلﻴها في قانون العﻘوبات.

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

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

الغاء المواد المتعارضة
تلغى ﻤواد قانون الﻤﺤاسبة العاﻤة الﻤوضوع ﻤوضع التنﻔﻴذ بﻤوجب الﻤرسوم  14969تارﻴخ 1963/12/30

وتعدﻴالته الﻤتعارضة ﻤع ﻫذا الﻘانون ،كﻤا ﻴلغى كل نص ﻤخالف الﺤكام ﻫذا الﻘانون أو ال ﻴتﻔق ﻤع

ﻤضﻤونه.

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

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

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

القتراح قانون الشراء العام في لبنان
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ِ
الموجبة القتراح قانون الشراء العام
األسباب
وﻤوﺤد للشراء العام (الﻤعروف أﻴضا بالصﻔﻘات العاﻤة) ،إذ
لﻤا كان الﻘانون اللبناني ﻴﻔتﻘر إلى نص ﻋصري
ّ
ﻤتﻔرقة ﻤن أبرزﻫا قانون الﻤﺤاسبة العﻤوﻤﻴة
ا
ُﻴعتبر اإلطار الﻘانوني الﺤالي
ﻤبعثر وﻤتﻘادﻤا وﻴنطوي ﻋلى أﺤكام ﻤتعددة ّ

(الﻤرسوم رقم  14969تارﻴخ  1963/12/30الﻤعدل) ونظام الﻤناقصات (الﻤرسوم رقم  2866تارﻴخ
 1959/12/16الﻤعدل بتارﻴخ  ،)1962/02/10باإلضافة إلى ﻋدد ﻤن النصوص الخاصة بالبلدﻴات والﻤؤسسات
العاﻤة واألجهزة األﻤنﻴة والجﻴش وغﻴرﻫا ﻤن الهﻴئات والﻤجالس،
ولﻤا كانت األﺤكام اللبنانﻴة الناظﻤة للشراء العام بﻤجﻤلها ال تعتﻤد ﻤعاﻴﻴر واضﺤة تعكس التوجهات الدولﻴة
السﻴﻤا أﻤام الﻤؤسسات الصغﻴرة والﻤتوسطة )2 ،اﺤترام ﻤعاﻴﻴر النزاﻫة والشﻔافﻴة
لجهة )1 :فتح ﻤجال الﻤنافسةّ ،
ﻤن ِقبل الجهة الشارﻴة وﻤن ِقبل الﻘطاع الخاص )3 ،تأﻤﻴن الجهاز/الﻤالك البشري الﻤتخصص والﻘادر ﻋلى ﻤﻤارسة
الﻤهنﻴة والﻔعالﻴة والنزاﻫة ،و )4تﺤﻘﻴق أﻫداف التنﻤﻴة
التصرف بالﻤال العام بأﻋلى ﻤستوﻴات ﻤن
وظﻴﻔته وﻋلى
ّ
ّ
االجتﻤاﻋﻴة) التي التزﻤت بها الﺤكوﻤة اللبنانﻴة،
البﻴئﻴة و
الﻤستداﻤة
ّ
(االقتصادﻴة و ّ
ّ
ولﻤا كانت الدراسات والﻤسوﺤات ،وآخرﻫا وأشﻤلها الﻤسح الدولي لﻤنظوﻤة الشراء العام ) ،)MAPSقد أشارت
ﻋﻴة
ﻤرد ذلك ّ
إلى ثغرات لجهة وجوب توﺤﻴد اإلجراءات واﻋتﻤاد ﻤعاﻴﻴر واضﺤةّ .
تعدد النصوص واألﺤكام الﻤر ّ
اإلجراء ونﻘص في آلﻴات الشكاوى واالﻋتراض .كﻤا أشار الﻤسح إلى ﻋدم وجود ﻤعاﻴﻴر ووثائق ﻤو ّﺤدة (دفاتر

شروط نﻤوذجﻴة أو ﻋﻘود نﻤوذجﻴة) ،واللجوء ال ُﻤﻔرط للشراء بالتراضي .كﻤا أشار إلى تداخل في أدوار الجهات
الﻤعنﻴة ،واللجوء إلى استثناءات تتناقض ﻤع الﻘوانﻴن واألنظﻤة الﻤرﻋﻴة اإلجراء والﻤبادئ العاﻤة ذات الصلة ،كﻤا
ّ
ﻤتعددة ﻤﻤا ﻴزﻴد ﻤن ﻤخاطر الﻤﻤارسات االنتﻘائﻴة وغﻴر الﻤتسﻘة ،وﻴؤثر سلبا ﻋلى الرقابة .ﻫذا وقد ُﺤددت
وتﻔسﻴرات ّ

البنﻴة التﺤتﻴة التكنولوجﻴة وﻋدم كﻔاءة أنظﻤة إدارة الﻤعلوﻤات وﻤﺤدودﻴة
ثغرات ّ
ﻋدة ﻋلى ﻤستوى الﻘدرات الﻤؤسساتﻴة و ُ

فعالﻴة الرقابة وﻴزﻴد ﻤن ﻤخاطر الﻔساد وﻤن
ﻤﻤا ﻴعﻴق الوصول إلى الﻤعلوﻤات ،و ّ
ﻴﺤد ﻤن ّ
االستثﻤار فﻴها لتطوﻴرﻫاّ ،
اقتصادﻴة
ﻤوردﻴن ُجدد وذات فعالّﻴة
ّ
الكلﻔة التي ترتّبها ﻫذه الثغرات ﻋلى الﻤالﻴة العاﻤة وخسارة فرص استﻘطاب ّ
ﻋالﻴة،

تطورت الﻤعاﻴﻴر الدولﻴة الﻤعتﻤدة في الشراء العام بشكل كبﻴر خالل السنوات
ولﻤا كانت ،في ﻤوازاة ذلك قد ّ
جﻴدة صدرت ﻋن كل ﻤن ﻤنظﻤة
العشرﻴن الﻤاضﻴة ،بﺤﻴث طُ ّورت قوانﻴن
ﻤرجعﻴة ،وﻤبادئ وتوجﻴهات وﻤﻤارسات ّ
ّ
األﻤم الﻤتﺤدة ،والبنك الدولي ،وﻤنظﻤة التعاون والتنﻤﻴة االقتصادﻴة ،والﻤﻔوضﻴة األوروبﻴة ،والبنك االوروبي إلﻋادة

االﻋﻤار والتنﻤﻴة ،وغﻴرﻫا ﻤن الجهات الدولﻴة،
تنظﻴﻤﻴة بهذا الصدد ولكنها لم تصل
ﻋدة ﻤﺤاوالت جرت في لبنان القتراح ﻤشارﻴع قوانﻴن وﻤراسﻴم
ولﻤا كانت ّ
ّ

الﻤرجوة ﻤن بﻴنها ﻤشروع قانون الصﻔﻘات العﻤوﻤﻴة الذي استردته الﺤكوﻤة ﻤن ﻤجلس النواب في
إلى خواتﻴﻤها
ّ
 2018/3/27والذي كان قد أﺤﻴل إلى ﻤجلس النواب بﻤوجب الﻤرسوم رقم  9506بتارﻴخ  .2012/12/12وقد

اقتراح قانون الشراء العام

66

–vdfشباط 2020

أدرجت ﺤكوﻤة "ﻤواجهة التﺤدﻴات" في بﻴانها الوزاري ،وتﺤدﻴدا في الباب الخاﻤس الﻤتعلّق باإلصالﺤات الهﻴكلﻴة،

وجوب " االلتزام بﻤتابعة كافة الجهود التي بذلتها و ازرة الﻤالﻴة إلصالح ﻤنظوﻤة الشّراء العام بﻤا في ذلك استكﻤال
الﻤسح الدولي ( (MAPSواقرار توصﻴاته واﻋتﻤادﻫا والعﻤل ﻋلى اإلقرار الﻔوري لﻤشروع قانون ﻋصري للشراء
العام ﻤع األخذ بعﻴن االﻋتبار ﻤالﺤظات الجهات الﻤختصة"،

ولﻤا كانت الدولة اللبنانﻴة قد التزﻤت في ﻤؤتﻤر "سﻴدر" الذي ُﻋﻘد في بارﻴس (نﻴسان  )2018الﻘﻴام بإصالﺤات

قطاﻋﻴة وأخرى شاﻤلة ﻋابرة للﻘطاﻋات ،أبرزﻫا ﻤكافﺤة الﻔساد وتﺤدﻴث الشراء العام ،ولﻤا كانت ﻤجﻤوﻋة الدﻋم
الدولﻴة ﻋادت خالل اجتﻤاﻋها األخﻴر في بارﻴس بتارﻴخ  2019/12/11لتؤكد ﻋلى أﻫﻤﻴة تنﻔﻴذ ﻫذه االلتزاﻤات في
الهﻴكلﻴة
شددت ﻋلى الشراء العام كأﺤد أبرز اإلصالﺤات
الﻤالﻴة و
ظل التﺤدﻴات
ّ
تﻤر بها البالد .وقد ّ
ّ
ّ
ّ
االقتصادﻴة التي ّ
الضرورّﻴة لتعزﻴز الﺤوكﻤة الﻤالﻴة وتﺤسﻴن جودة الخدﻤات العاﻤة ،وجذب االستثﻤارات ،وتعزﻴز الشﻔافﻴة ،ودﻋم جهود
ﻤكافﺤة الﻔساد واﻫدار الﻤال العام .تش ّكل ﻫذه االصالﺤات شرطا أساسﻴا لتﻤوﻴل براﻤج االنﻔاق االستثﻤاري في

ﺤﻴوﻴة،
قطاﻋات اقتصادﻴة ّ

ولﻤا كان الﻤجتﻤع الﻤدني ﻋﻤوﻤا ،والﺤراك الشعبي خصوصا ،ﻴطالب ﻤنذ ﻋﻘود ،وخصوصا ﻤنذ  17تشرﻴن
األول  ،2019بﻤكافﺤة الﻔساد وبإرساء دولة الﺤق وﺤكم الﻘانون تكرﻴسا للﺤﻘوق والﺤرﻴات األساسﻴة ولﻤبادئ ساﻤﻴة
كالنزاﻫة والشﻔافﻴة والﻤساءلة والعدالة واإلنصاف والﻤساواة،
لـذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك،
أﻋده ﻤعهد باسل فلﻴﺤان الﻤالي واالقتصادي بتكلﻴف ﻤن وزﻴر الﻤالﻴة،
نتﻘدم باقتراح قانون الشراء العام ،الذي ّ
ّ
تم العﻤل ﻋلى ﻫذا االقتراح ﻤن خالل ﻤنهجﻴة ارتكزت
وﻫو ﻴتطابق ﻤع األﺤكام والﻤبادئ الدولﻴة والﻤﻤارسات ّ
الجﻴدةّ .
ﻋلﻤﻴة صادرة ﻋن ﻤسح ﻤنظوﻤة الشراء العام في لبنان ( ،)MAPSوﻤشاورات ﻤع
ﻋلى دراسات ﻤﻘارنة ،وبﻴانات ّ

الﻤختصة ،وتوصﻴات لخبراء واختصاصﻴﻴن دولﻴﻴن .ﻴرتكز اقتراح الﻘانون ﻋلى ثﻤانﻴة ﻤبادئ للشراء العام،
الجهات
ّ
الدولﻴة اإلثني ﻋشر الصادرة ﻋن ﻤنظﻤة التعاون
ال تستﻘﻴم األﻤور دون لﺤظها وﻤراﻋاتها ،ﻤستﻘاة ﻤن الﻤبادىء
ّ
االقتصادي والتنﻤﻴة ،وﻫي:
 .1الميــزة الشاملــة

ﺤﻴث تشﻤل أﺤكام ﻫذا الﻘانون الخدﻤات العاﻤة أو إدارة الﻤرافق العاﻤة ،والتي

تنﻔّذ بتﻤوﻴل ﻤن أﻤوال الﻤوازنة أو الخزﻴنة أو ﻤن ﻤنح وﻫبات وقروض جﻤﻴع أنواع الﻤشترﻴات العاﻤة ،أي تنﻔﻴذ
األشغال ،وتورﻴد اللوازم وتﻘدﻴم الخدﻤات بﻤا فﻴها الخدﻤات االستشارﻴة داخلﻴة أو خارجﻴة بﻤا ال ﻴخالف اﺤكام
الﻤعاﻫدات واالتﻔاقﻴات الدولﻴة الﻤبرﻤة أصوال ﻤن ِقبل الدولة اللبنانﻴة.
 .2التخطيط والدمج

ﻤع الﻤوازنات ﻤن خالل تشجﻴع ﻋﻤلﻴة التخطﻴط الﻤتوسط األﻤد في إﻋداد

الﻤوازنات لتﺤسﻴن تصﻤﻴم وتخطﻴط دورة الشراء.
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 .3المساءلــــة

ﻤن خالل تطبﻴق آلﻴات واضﺤة لإلشراف والرقابة ،في كافة ﻤراﺤل الشراء ،ﻋلى

للبت بها وتدابﻴر العﻘاب
وفعال للشكاوى واالﻋتراضات ضﻤن ﻤهل ّ
ﻤﺤددة ّ
أن تشﻤل استﺤداث إطار جدﻴد ّ
الﻤالءﻤة بﻤا ﻴعزز الثﻘة باألداء.
العاﻤة والطرﻴﻘة
التنافسﻴة ﻫي الﻘاﻋدة
أي الﺤرص ﻋلى أن تكون اإلجراءات
 .4الفعالية والمنافسة
ّ
ّ
الﻤعﻴارﻴة إلجراء ﻋﻤلﻴات الشراء كوسﻴلة لتعزﻴز الكﻔاءة ،وتأﻤﻴن فرص ﻤتكافئة وﻋادلة لجﻤﻴع الﻤوردﻴن الﻤﺤتﻤلﻴن،
الرضائﻴة وتوفﻴر طرق شراء جدﻴدة تتﻤاشى ﻤع
تﺤد ﻤن االتﻔاقات
وﻤكافﺤة الﻔساد واﻋتﻤاد ضوابط صارﻤة ّ
ّ
ﻤتطلبات الﺤداثة.
 .5النــــزاهة

ﻤن خالل وضع تعرﻴف واضح لها كﻤا ولتضارب الﻤصالح وتﺤدﻴد ﺤاالته

الﻤتعددة وتﺤدﻴد انواع العﻘوبات التي تطال ﻤوظﻔي الﻘطاﻋﻴن العام والخاص بدرجات تتناسب ﻤع نوع العﻤل أو

الﻔعل أو اإلﻤتناع ﻋنه.

االكترونﻴة الﻤركزّﻴة ﻤﻤا ﻴتﻴح الوصول
الﻤنصة
ﻤن خالل وجوب النشر ﻋلى
 .6الشفافيــــــة
ّ
ّ
إلى الﻤعلوﻤات والبﻴانات لكافة الﻤهتﻤﻴن والﻤتدخلﻴن ،ﻤع الﺤﻔاظ ﻋلى ﻤوجب السرّﻴة بﻤوجب ﻤا تﻘتضﻴه أﺤكام
اقتراح الﻘانون.

الﻤهنﻴة للﻘﻴام بعﻤلﻴات الشراء وﻤوجب
ﻤن جهة تخصﻴص ﻤوارد بشرّﻴة ﻋالﻴة
 .7التمهيــــــن
ّ
الﻤهنﻴة واالﺤتراف والنزاﻫة.
التدرﻴب الﻤستﻤر لهم لتكون ﻋلى قَدر ﻋال ﻤن
ّ
 .8اإلستدامـــة

االقتصادﻴة
ﻤن خالل ﻋﻤلﻴات تراﻋي أﻫداف التنﻤﻴة الﻤستداﻤة بأبعادﻫا
ّ

األساسﻴة ﻤن الشراء العام.
االجتﻤاﻋﻴة والبﻴئﻴة ،بشكل ﻤتوازن ﻤع األﻫداف
و
ّ
ّ
***

نﻔصل ﻤن بﻴنها األﻤور السبعة التالﻴة:
ﻴراﻋي اقتراح الﻘانون ﻤﻘتضﻴات الﻤصلﺤة العاﻤة ﻋلى ﻤختلف األصعدةّ ،

أوالً – اإلطار الماكرو-اقتصادي والمالي
الﻤالﻴة ﻋلى الﻤدﻴﻴن
ﻴﻘع الشراء العاﻤﻔي صلب النشاط الﻤالي للدولة وﻴرتبط ارتباطا ﻋضوﻴا بتخطﻴط التزاﻤاتها
ّ
الﻤتوسط والبعﻴد ﻋند إﻋداد الﻤوازنات العاﻤة ،بﻤا في ذلك تأﻤﻴن االلتزاﻤات الﻤالﻴة الناتجة ﻋن ﻋﻤلﻴات تنﻔﻴذ العﻘود

الﻤالﻴة بﺤسب أولوﻴة استﺤﻘاقاتها .ﻴﻘُ ّدر ﺤجم الشراء العام
وربطها بتوافر السﻴولة في الخزﻴنة وتأﻤﻴن التزاﻤات الدولة
ّ
في لبنان ب ـ  ٪20ﻤن النﻔﻘات العاﻤة و %7ﻤن الناتج الﻤﺤلي اإلجﻤالي (ﺤوالي  3.6ﻤلﻴار دوالر) ﻋلى الﻤستوى

ﻴتضﻤن ﻫذا التﻘدﻴر ﺤجم ﻤشترﻴات الﻤؤسسات العاﻤة والبلدﻴات واتﺤاداتها.
الﻤركزي ،دون أن
ّ

ﻤدﻴونﻴة ﻋالﻴة ﻤع وصول نسبة الدﻴن العام ﻤن الناتج الﻤﺤلي
وُﻴعاني لبنان ﻤن ﻋجز ﻫﻴكلي وﻴرزح تﺤت ﻋبء
ّ
ﻴتعدى  %2ﻤن االنﻔاق العام
اإلجﻤالي إلى  %176ﻋام  .2019وﻴضﻴق ﻫاﻤش االنﻔاق االستثﻤاري للدولة إذ ال ّ
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وﺤصة
لسنة  2020و %4لسنة  ،2019وذلك بسبب خدﻤة الدﻴن العام التي تشكل ﺤوالي ربع اإلنﻔاق العام،
ّ
الرواتب واألجور وﻤلﺤﻘاتها التي تصل إلى  %50ﻤنه .باإلضافة إلى ذلك ،ﻴشهد لبنان تباطؤا في النﻤو الﺤﻘﻴﻘي

قدر بنﻤو سلبي ( )6.9%-للعام  ،2019وتشﻴر التﻘدﻴرات إلى نﻤو سلبي بنسبة ( )12%-للعام .2020
بﺤﻴث ّ
ﻴﺤتل الﻤرتبة  143ﻤن أصل  190بلدا بسبب الﻔساد
ﻴسجل لبنان تراجعا لجهة سهولة األﻋﻤال إذ
ّ
ﻤن ناﺤﻴة أخرىّ ،

والنﻘص في كﻔاءة وجودة البنى التﺤتﻴة وﻋدم ﻤالءﻤتها ﻤع ﻤتطلبات النﻤو والتنافسﻴة ﺤﻴث ﻴسجل الﻤرتبة  130ﻤن

أصل  137بلدا لﻤؤشر جودة البنى التﺤتﻴة .وتبﻘى فرص لبنان ﻤن جهوزﻴته العالﻴة الستخدام التكنولوجﻴا واالبتكار
لدفع االقتصاد الوطني ضائعة بسبب تراجع األداء وﻋدم تأﻤﻴن بﻴئة جاذبة لألﻋﻤال والﻤستثﻤرﻴن.
الدولﻴة وتوصﻴات ﻤجلس ﻤنظﻤة التعاون االقتصادي والتنﻤﻴة ( )OECDبضرورة أن ﻴكون ذلك جزءا
تُﻔﻴد التجربة
ّ
ﻴﻤر بها لبنان في
ال ّأ
ﻴتجز ﻤن العﻤل الﻤالي للدولة بﺤﻴث ال ﻴجوز ،في ّ
ظل أوضاع ﻤالﻴة واقتصادﻴة دقﻴﻘة كالتي ّ
ال أن تكون اإلدارة الﻤالﻴة ﻤتكاﻤلة وﻤترابطة وخاضعة لضوابط صارﻤة
اآلونة األخﻴرة وﻋلى الﻤدى الﻤتوسط ،إ ّ

خصوصا لجهة استشراف وادارة ﻋﻤلﻴات الﻤوازنة والخزﻴنة.

تﻘلﻴدﻴة إدارّﻴة بﺤتة إلى
التﺤول الطارئ ﻋلى الﻤﻔاﻫﻴم الدولﻴة للشراء العام ﻤن ﻤﻘاربة
تﻘدم ،وفي ضوء
بناء ﻋلى ﻤا ّ
ّ
ّ
ﻤسار ﻴجري وفﻘه تﺤدﻴد
ا
ﻴﺤدد
اتﻴجﻴة ﻤتصلة باألﻫداف
أن اإلطار الﻘانوني الﺤالي ال ّ
ّ
ﻤﻘاربة استر ّ
الﻤالﻴة للدولة ،وبﻤا ّ
اﺤتﻴاجات الجهات الشارﻴة وتﻘﻴﻴﻤها وتبوﻴبها وتصنﻴﻔها ،كﻤا وربطها بعﻤلﻴة إﻋداد الﻤوازنة وتخطﻴط وادﻤاج الﺤاجات

الﺤالﻴة والﻤستﻘبلﻴة في الﻤوازنة العاﻤة ،األﻤر الذي ﻤن شأنه أن ﻴضع الدولة أﻤام خطر ﻋدم الﻘدرة ﻋلى
التﻤوﻴلﻴة
ّ
ّ
جدولة التزاﻤاتها في إطار ﻤتوسط أو طوﻴل األﻤد ،ﻴﻘترح ﻫذا الﻘانون:
أ.

ﺤرصا ﻋلى اإلدارة الﻤتكاﻤلة للﻤال العام ،دﻤج الشراء العام بالﻤوازنة ﻤن خالل إلزام كافة الجهات الشارﻴة
تخطﻴط ﻋﻤلﻴات الشراء وربطها بالﻤوازنة بﻤا ﻴﺤﻘق الﻘﻴﻤة الﻔضلى إنﻔاق الﻤال العام ،وﻴؤﻤن استداﻤة الﻤوارد
ﻔعالة للﻤساءلة.
االقتصادﻴة والبﻴئﻴة واالجتﻤاﻋﻴة والُنظم واألطر ال ّ

ب.

تﺤدﻴد االﺤتﻴاجات وتﺤضﻴر الخطط السنوﻴة ﻋن العام الﻤﻘبل تزاﻤنا ﻤع إﻋداد النﻔﻘات العاﻤة ،وباالستناد
ﻤوﺤدة واجراءات تصدر ﻋن إدارة الشراء العام.
إلى نﻤاذج ّ

ج.

تتضﻤن ﻤشارﻴع ﻴﻘتضي تنﻔﻴذﻫا جدولة التزاﻤات
ﻤتعددة السنوات في ﺤال
إﻤكانﻴة لﺤظ خطة شراء سنوﻴة أو ّ
ّ
في اطار ﻤتوسط او طوﻴل االﻤد ،ﻋلى ان تتضﻤن الﻤعلوﻤات ذات الصلة بﻤوضوع الشراء ،وﻤصدر التﻤوﻴل
والﻤبلغ التﻘدﻴري ،ووصف ﻤوجز للﻤشروع ،وطرﻴﻘة الشراء ،والتارﻴخ الﻤﺤتﻤل الجرائه.

ثانياً– أداء منظومة الشراء العام
ﻤتدنﻴة ﻤﻘارنة ﻤع ﻤثﻴالتها في بلدان
بأنها ذات جودة
ﺤﻴث أ ّن التﻘارﻴر الدولﻴة تصف ﻤنظوﻤة الشراء العام في لبنان ّ
ّ
أن تﺤدﻴث ﻫذه الﻤنظوﻤة ﻴﺤﻘّق وف ار سنوﻴا بﻘﻴﻤة  ٥٠٠ﻤلﻴون دوالر،
الﻤنطﻘة العربﻴة وفي العالم ،وﻫي تشﻴر إلى ّ
الﻤﻘدﻤة للﻤواطنﻴن وفرص ﻤشاركة
ﻤﻤا ﻤن شأنه أن ﻴزﻴد ﻫاﻤش اإلنﻔاق االستثﻤاري للدولة
وﻴﺤسن نوﻋﻴة الخدﻤات ّ
ّ
ّ
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ﺤددﻫا أﻴضا ﻤسح ،MAPS
سد ﻫذه الثغرات في الﻤنظوﻤة ،والتي ّ
الﻘطاع الخاص ،والثﻘة باألداء .لذلك ،وبغﻴة ّ
أﻫﻤها (باإلضافة إلى الﻤﻴزة الشاﻤلة وفق ﻤا ورد أﻋاله):
ﻴتضﻤن اقتراح الﻘانون تﺤدﻴثات جوﻫرﻴة ّ
ّ
أ.

إﻋتﻤاد ﺤوكﻤة ﻋصرﻴة للشراء العام ﻤن خالل إطار ﻤؤسساتي وتنظﻴﻤي ﻤتجانس تُﺤدد فﻴه أدوار الﻤؤسسات
الﻔعال ،وبﻤا ﻴسﻤح بالتركﻴز ﻋلى األﻫداف والتﺤﻘّق ﻤن جودة الخدﻤات،
ّ
الﻤعنﻴة ،ﻤنعا للتداخل الوظﻴﻔي غﻴر ّ
أساسﻴتﻴن ﻫﻤا:
الﺤد ﻤن األﻋباء اإلدارّﻴة ،وﻴشﻤل ذلك استﺤداث جهتﻴن
ورفع الكﻔاءة
وفعالﻴة اإلجراءات و ّ
ّ
ّ
 )1إدارة الشراء العام ،وﻫي إدارة ناظﻤة وﻤستﻘلة ،ذات دور تنظﻴﻤي واشرافي غﻴر ﻤتوفر في الﻤنظوﻤة
الﺤالﻴة ،و
للبت بالﻤراجعات والشكاوى
 )2لجنة االﻋتراضات ،وﻫي لجنة شبه قضائﻴة ،تعﻤل وفق آلﻴات وﻤسارت ّ
ﻤع أﺤكام خاصة بها ،وذلك خالل فترة ﻤا قبل التعاقد ،وبطرﻴﻘة ﻋادلة وشﻔافة وفي الوقت الﻤناسب.

ب.

الﻔعالة؛
إدراج أﺤكام ترﻋى اإلشراف والرقابة واإلبالغ الواضح وتدابﻴر العﻘاب ّ

ج.

الجﻴدة.
دولﻴا ،تساﻫم في توﺤﻴد اإلجراءات ّ
وتعزز الﻤﻤارسات الكﻔؤة و ّ
لﺤظ إجراءات وتدابﻴرُ ،ﻤثبت جدواﻫا ّ

ثالثاً – الفعالية والمنافسة
ﺤﻴث أ ّن االقتصاد اللبناني ﻴعاني ﻤن تراجع ُﻤطرد في التنافسﻴة إذ تراجع ﻤن الﻤرتبة  80في العام  2018إلى
ﻴتضﻤن الﻘانون الﻤﻘترح أﺤكاﻤا
الﻤرتبة  88في العام ( 2019ﻤن أصل  141بلدا) ،لذلك ولﻤواجهة ﻫذا الواقع،
ّ

التنافسﻴة،
تساﻫم في تأﻤﻴن فرص ﻤتكافئة وﻋادلة لجﻤﻴع الﻤوردﻴن الﻤﺤتﻤلﻴن للﻤشاركة في ﻋﻤلﻴات الشراء ﻋلى قاﻋدة
ّ
ﻤن ضﻤنها:
أ.

العاﻤة والطرﻴﻘة الﻤعﻴارﻴة إلجراء ﻋﻤلﻴات الشراء
الﺤرص ﻋلى أن تكون اإلجراءات التنافسﻴة ﻫي الﻘاﻋدة
ّ
كوسﻴلة لتعزﻴز الكﻔاءة ،وﻤكافﺤة الﻔساد؛

ب.

تﺤد ﻤن االتﻔاقات الرضائﻴة؛
إﻋتﻤاد ضوابط صارﻤة ّ

ج.

وقانونﻴة وتنظﻴﻤﻴةّ ﻤتﻤاسكة وﻤستﻘرة وواضﺤة وبسﻴطة ﻤن شأنها أنتضﻤن نﻔاذ
ﻤؤسساتّﻴة
العﻤل بأطر
ّ
ّ
الﻤوردﻴن األجانب ،وتشجﻴع
الﻤتنافسﻴن الﻤﺤتﻤلﻴن ﻤن جﻤﻴع األﺤجام إلى فرص الﻤشترﻴات ،بﻤا في ذلك
ّ

د.

ﻤساواة كافة العارضﻴن الراغبﻴن في الﻤشاركة لجهة إتﻤام إجراءات التأﻫﻴل أو التصنﻴف الﻤسبق بﺤسب آلﻴة

الﻤعاﻤلة العادلة والﻤنصﻔة والشﻔافة لهم؛

ﻤﻘدم العرض وقدرته ﻋلى تنﻔﻴذه؛
ﻤﻔصلة وواضﺤة تسﻤح بتﺤدﻴد أﻫلﻴة ّ
ّ
ه.

نﻤوذجﻴة) بﺤﻴث ﻴكون استخداﻤها ُﻤلزﻤا لكافة الجهات
وﻤوﺤدة (دفاتر شروط
إﻋتﻤاد وثائق واضﺤة وﻤتكاﻤلة
ّ
ّ
التي ﻴشﻤلها قانون الشراء؛
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و.

ﻤوضوﻋﻴة وذات صلة بﻤا في ذلك كﻴﻔﻴة وضع
تﻔصل كﻴﻔﻴة وصف ﻤوضوع الشراء بطرﻴﻘة
ّ
لﺤظ أﺤكام ّ
ظم طلبات
ﺤد ﻤن الﻤنافسة؛ وكذلك أﺤكام تن ّ
الﻔنﻴة أو غﻴرﻫا ﻤن الﻤواصﻔات ،وبشكل ال ﻴ ّ
الﻤواصﻔات ّ

ز.

ﻤﺤددة في اقتراح
ﻤتعددة تضﻤن إجراءات تنافسﻴة وأخرى أقل تنافسﻴة (في ﺤاالت استثنائﻴة ّ
تﺤدﻴد طرق شراء ّ

ح.

الﻤﻘدﻤة لﻴس فﻘط ﻋلى أساس السعر األدنى بل ﻋلى أساس
وﻤﻔصلة لتﻘﻴﻴم العروض
إﻋتﻤاد قواﻋد واضﺤة
ّ
ّ
ﻤﺤددة كالﻤعاﻴﻴر البﻴئﻴة أو دورة ﺤﻴاة الﻤنتج ،ﻤع تﺤدﻴد شروط وضوابط لتعدﻴل قﻴﻤة العﻘد ﻋند
ﻤعاﻴﻴر ّ

جنب التواطؤ؛
االستﻴضاح ﻋلى وثائق الشراء بطرﻴﻘة تضﻤن ﺤق العارض وتُ ّ

الﻘانون) توفّر ﻤجﻤوﻋة ﻤناسبة ﻤن الخﻴارات لضﻤان الﺤصول ﻋلى الﻘﻴﻤة الﻔضلى ﻤن إنﻔاق الﻤال العام
واشراك العارضﻴن الﻤستﺤﻘﻴن فﻘط؛

اإلقتضاء.

رابعاً– الشفافية والنزاهة والمساءلة
ﻤعرضة للﻔساد ﻤرتبطة بالشراء العام،
ﺤﻴث ّ
ان اإلﺤصاءات تشﻴر ﻋالﻤﻴا إلى أ ّن  %57ﻤن الﻤعاﻤالت الﺤكوﻤﻴة ال ّ
اﺤتل الﻤرتبة  137ﻤن بﻴن 180
وﺤﻴث ان لبنان ،في ﻫذا اإلطار تﺤدﻴدا ،تراجع ﻋلى ﻤؤشر ﻤدركات الﻔساد إذ
ّ

اللبنانﻴة لجهة ﻤكافﺤة
بلدا ﻋام  ،2019لذلك ﻴأتي اقتراح قانون الشراء العام لﻴساﻫم في تﺤﻘﻴق التزاﻤات الدولة
ّ
الﻤعلوﻤاتﻴة لدى الجهات الشارﻴة ،وادارة الشراء العام ،ﻤن
التﺤتﻴة
الﻔساد وتعزﻴز الشﻔافﻴة ،وﻴشﻴر إلى أﻫﻤﻴة البنﻴة
ّ
ّ
ﻋدة نجﺤت في ﻫذه
الﻤنصة
خالل
أن دول ﻋر ّبﻴة ّ
االكترونﻴة الﻤركزّﻴة ،كأساس لنظام إفصاح ورقابة ّ
ّ
فعلﻴة ،ﻋلﻤا ّ
ّ
األولوﻴات.
أولوﻴة
ّ
الﻤلزم .إنطالقا ﻤن كون الﻤصلﺤة العاﻤة ﻫي ّ
الخﻴارات وقطعت أشواطا نﺤو الشراء االلكتروني ُ
ﻴعالج الﻘانون الثغرات التي قد تؤدي إلى خرق ﻤبادىء الشﻔافﻴة والنزاﻫة والﻤساءلة ،ﻤن خالل:
أ.

ﻤنصة الكترونﻴة ﻤركزّﻴة لدى إدارة الشراء العام والزام الجهات الشارﻴة نشر الﻤعلوﻤات االساسﻴة الﻤتعلﻘة
إﻋتﻤاد ّ
الﻤوردﻴن
بﻤراﺤل الشراء ﻋلى ﻫذه الﻤنصة ،والسﻤاح بالنﻔاذ الﺤر لجﻤﻴع أصﺤاب الﻤصلﺤة ،بﻤا في ذلك
ّ

الﻤﺤلﻴﻴن واألجانب الﻤﺤتﻤلﻴن والﻤجتﻤع الﻤدني والجﻤهور إلى الﻤعلوﻤات الخاصة بالﻤشترﻴات ،ﻤع ﻤراﻋاة

ﻴنص ﻋلﻴها الﻘانون؛
ﺤاالت السرّﻴة التي ّ
ب.

الﺤد ﻤن إﻤكانﻴة تضارب الﻤصالح ،وتكرﻴس ﻤوجب الكشف ﻋن الﻤعلوﻤات ،وذلك ﻋبر وضع تعرﻴﻔات واضﺤة
ّ

لتضارب الﻤصالح وللﻔساد واالﺤتﻴال والتواطؤ ،وكﻴﻔﻴة ﻤعالجة ﻫذه الﺤاالت واستبعاد العارضﻴن بناء ﻋلى أي
ﻤن تلك اإلﻋتبارات؛
ج.

فرض ﻤستوﻴات ﻋالﻴة ﻤن النزاﻫة ﻋلى جﻤﻴع أصﺤاب الﻤصلﺤة في دورة الشراء ﻤن خالل توسﻴع الﻤعاﻴﻴر
الﻤدرجة في أطر النزاﻫة وﻤدونات قواﻋد السلوك وتطبﻴﻘها ﻋلى الﻤتدخلﻴن في كافة ﻤراﺤل الشراء ،والتدرﻴب
ﻋلى النزاﻫة للﻘطاﻋﻴن العام والخاص؛
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د.

الرقﻤﻴة في استبدال أو
توﺤد الﻤﻤارسات لدى الجهات الشارﻴة ﻤترافﻘة ﻤع ادﻤاج التكنولوجﻴا
ّ
العﻤل بإجراءات ّ
الورقﻴة في كافة ﻤراﺤل الشراء؛
إﻋادة تصﻤﻴم اإلجراءات
ّ

ه.

الشﻔافﻴة في وضع دفاتر الشروط؛
الﻤوضوﻋﻴة و
إﺤترام
ّ
ّ

و.

تنظﻴﻤﻴة؛
ﻘانونﻴة أو ال
ّ
إشراك الﻘطاع الخاص والﻤجتﻤع الﻤدني ﻋند وضع اقتراﺤات أو ﻤشارﻴع التعدﻴالت ال ّ

ز.

تﺤدﻴد طرﻴﻘة ﺤﻔظ السجالت والﻤستندات والبﻴانات خالل إجراءات التلزﻴم بﻤا ﻴسهّل الرقابة والوصول الى
الﻤعلوﻤات؛

ح.

توفﻴر الﻤدخل الﻘانوني إلى الشراء االلكتروني وادارة البﻴانات.

خامساً –مهنية الشراء العام
أن الدولة اللبنانﻴة تشكو ﻤن نﻘص كبﻴر في الﻘدرات والكﻔاﻴات ﻋلى كافة الﻤستوﻴات ذات الصلة ،وﻤن ﻋدم
ﺤﻴث ّ
ﻤلﻤﻴن بالﻤﻤارسات
تالؤم بﻴن الﻤهارات الﻤطلوبة ﻤع تلك الﻤتوافرة ﺤالﻴا ،إذ ّ
أن  %48ﻤن العاﻤلﻴن في الشراء غﻴر ّ
بﺤد ذاته في لبنان بﺤﻴث ﻴنعدم الوصف الوظﻴﻔي
الدولﻴة الجﻴدة .وفي ﻤعظم الﺤاالت ،لﻴس الشراء العام قائﻤا ّ
أن النﻘص في
واإلطار الواضح للكﻔاﻴات باﻋتباره وظﻴﻔة ﻋاﻤة .وقد أشارت ﻤعظم التﻘارﻴر الدولﻴة
الﻤتخصصة ّ
ّ

ألنه ﻴؤثر
الكﻔاﻴات
الﻤالﻴة إجﻤاال وﻋدم تالؤﻤها ﻤع الﻤعاﻴﻴر الدولﻴة ﻴﻤثّل خط ار ائتﻤانﻴا كبﻴ ار بالنسبة إلى الﺤكوﻤةّ ،
ّ
ﻤباشرة ﻋلى األداء،

ﻤرد ذلك ﻫو ﻋدم خضوع جﻤﻴع الﻤوظﻔﻴن الﻤعنﻴﻴن إلى تدرﻴب إلزاﻤي وال لتﺤدﻴث ﻤستﻤر لﻤعارفهم بﻤا
وﺤﻴث أن ّ
الﻤتغﻴرات الدولﻴة ،األﻤر الذي ﻴضعف قدرة الدولة ﻋلى إدارة نظام اإلدارة
ﻴتالءم ﻤع ﻤتطلبات اإلدارة الﻤالﻴة الﺤدﻴثة و ّ

أن ﻫذا النﻘص
أن األﻤر ﻴكتسب أﻫﻤﻴة أكبر إذا ﻤا أُخذ في االﻋتبار ّ
الﻤالﻴة واصالﺤه .كﻤا وأ ّكدت التﻘارﻴر أﻋاله ّ
الﻤهنﻴة واالﺤتراف لدى الﻤولجﻴن
ان تﺤﻘﻴق أﻋلى درجات
ّ
ُﻴعتبر ﻤن الصﻔات األبرز للﺤوكﻤة الﻤالﻴة الضعﻴﻔة .وﺤﻴث ّ
أساسﻴة لتﺤﻘﻴق األﻫداف التي ﻴصبو إلﻴها قانون الشراء العام ،لذلك ُﻴنص اقتراح
ﻤهام الشراء العام ُﻴعتبر ضﻤانة
ّ
الﻘانون ﻋلى:

أ.

ﻤﺤددة ،قائﻤة بذاتها ،ضﻤن الهﻴكل الوظﻴﻔي في الدولة ،بﺤﻴث تعﻤل كل جهة شارﻴة
إدراج الشراء العام كﻤهنة ّ
ﻋلى إﻴجاد فرﻴق ﻋﻤل ﻤتخصص وﻤالئم ﻤن ﺤﻴث العدد والﻤهارات نسبة لﺤجم الشراء لدﻴها دون الﺤاجة إلى
توظﻴف أو تعاقد إضافي إال ﻋند االقتضاء؛

ب.

تﺤدﻴد أطر الكﻔاﻴات وشروط التوظﻴف والترفﻴع الخاصة بهذه الﻤهنة ﻤن خالل ﻤراسﻴم تطبﻴﻘﻴة ،بﻤا في ذلك
السلوكﻴات واألخالقﻴات؛
العلﻤﻴة والﻤهارات والخبرة و
الكﻔاءات
ّ
ّ

ج.

إخضاع الﻘائﻤﻴن بﻤهام الشراء العام وكافة الﻤتدخلﻴن في دورته لتدرﻴب سنوي إلزاﻤي لدى ﻤعهد باسل فلﻴﺤان
الﻤالي واالقتصادي ،ﻴطال ﻋﻤلﻴات إﻋداد خطط الشراء وارتباطها بإﻋداد الﻤوازنة ،باإلضافة إلى التدرﻴب التﻘني
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ﻤستﻤر بشكل ﻴالئم ﻤهاﻤهم وﻤسؤولﻴاتهم ،بﺤﻴث ﻴكون ﻤلزﻤا للﻤسؤولﻴن الﻤباشرﻴن ﻋن الشراء وأﻋضاء لجان
ال
ّ
التلزﻴم واالستالم؛
د.

أن جﻤﻴع الﻤوظﻔﻴن الﻤسؤولﻴن ﻋن الشراء العام أو الﻤتدخلﻴن ،في أي ﻤرﺤلة ﻤن ﻤراﺤله ،بﻤا في
التأكد ﻤن ّ
الﻤهنﻴة العالﻴة؛
ذلك أﻋضاء لجان التلزﻴم واالستالم ،ﻴستوفون الﻤعاﻴﻴر
ّ

ه.

ائﻴة للشراء العام في ﻤتناول الجهات الشارﻴة؛
ﻋﻤلﻴة واجر ّ
وضع أدلّة ّ

و.

الﻤختصة وسائر الﻤعنﻴﻴن في الﻤجتﻤع
الﻤعنﻴة وﻤراكز الﻤعرفة
اإلقتصادﻴة
إشراك الﻘطاع الخاص والهﻴئات
ّ
ّ
ّ
الﻤدني في ﻤسار تعزﻴز الﻘدرات ﻋلى الﻤستوى الوطني؛

ز.

الشﻔافﻴة والتنﻤﻴة الﻤستداﻤة.
رفع ﻤستوى الوﻋي ﺤول ﻤبادىء النزاﻫة و
ّ

سادساً– االستدامة والتنمية المحلية
أن الشراء العام الﻤستدام ﻫو إﺤدى الﻤﻤارسات الدولﻴة الجﻴدة الﻤعتﻤدة ﺤول العالم والهادفة إلى تﺤﻔﻴز
ﺤﻴث ّ
الﻤؤسسات الصغﻴرة والﻤتوسطة ﻋلى دخول سوق الشراء العام وتشجﻴع الﻤنافسة واالبتكار وتلبﻴة ﻤتطلبات التنﻤﻴة
الﻤستداﻤة تﻤاشﻴا ﻤع خطة التنﻤﻴة الﻤستداﻤة للعام  2030التي اﻋتﻤدتها الجﻤعﻴة العاﻤة لألﻤم الﻤتﺤدة في 25

أن الﻤؤسسات الصغﻴرة والﻤتوسطة تش ّكل بﻴن  93إلى  %95ﻤن إجﻤالي ﻤؤسسات الﻘطاع
ﻴلول  .2015وﺤﻴث ّ
بﻔاﻋلﻴة في العﻘود
لكنها تبﻘى غﻴر قادرة ﻋلى ولوج فرص الﻤشاركة
الخاص ،وتُو ّ
ظف  %51ﻤن الﻴد العاﻤلةّ ،
ّ
التأخر في الدفع ﻤن قبل
أﻫﻤها :ﻋدم قدرتها وجهوزﻴتها للﻤشاركة ( %88ﻤن الﺤاالت)ّ ،
الﺤكوﻤﻴة ألسباب ﻤختلﻔةّ ،
الجهة الشارﻴة ( ،)%75وﻋدم إﻤكانﻴة الوصول إلى الﻤعلوﻤات الﻤتعلﻘة بالشراء العام وشروط الﻤشاركة بها والصعوبة
في تشكﻴل تكتّالت ()%63؛ لكل ذلك ،ﻴعالج اقتراح الﻘانون ﻫذه الثغرات والتﺤدﻴات إذ:

أ.

ُﻴعتبر رافعة للتنﻤﻴة االقتصادﻴة ﻤن خالل ضﻤان ﺤق ﻤشاركة الﻤؤسسات الصغﻴرة والﻤتوسطة ﻋلى نﺤو ﻋادل
التنﻤﻴة
تشجع
وشﻔاف في العﻘود
ّ
الﺤكوﻤﻴة ،واﻋتﻤاد ﻤعاﻴﻴر االستداﻤة أي تلك الصدﻴﻘة للبﻴئة والﻤعاﻴﻴر التي ّ
ّ

ب.

ﻴلﺤظ توجﻴها للﻘدرة الشرائﻴة للدولة اللبنانﻴة ،ﺤﻴث أﻤكن ،نﺤو السلع والخدﻤات الﻤستداﻤة بهدف تﻘلﻴص االثر

االجتﻤاﻋﻴة
الﻤسؤولﻴة
ﻴﻔﻴة ،الخ) ،وتراﻋي
االقتصادﻴة الﻤتكافئة (دﻋم الﻤشاركة
ّ
ّ
االقتصادﻴة للنساء ،التنﻤﻴة الر ّ
ّ
ّ
للعﻤال ضد ﺤوادث العﻤل ،الخ)؛
( ّ
تجنب ﻋﻤالة األطﻔال ،التأﻤﻴن االلزاﻤي ّ
الدولﻴة
االجتﻤاﻋﻴة الﻤنصوص ﻋلﻴها في الﻤواثﻴق والﻤعاﻫدات واالتﻔاقﻴات
االقتصادﻴة و
البﻴئي وتﺤﻘﻴق االﻫداف
ّ
ّ
ّ
الوطنﻴة ،ﻤع الﺤرص ﻋلى تﺤﻘﻴق التوازن بﻴن الﻤنافع الﻤﺤتﻤلة
لالولوﻴة
اللبنانﻴة ووفﻘا
الﻤبرﻤة ﻤن ِقبل الدولة
ّ
ّ
ّ
وﻋلى تﺤﻘﻴق الﻘﻴﻤة الﻔضلى ﻤن انﻔاق الﻤال العام ،وبشكل ﻴسﻤح بإﻋطاء ﺤوافز للﻤؤسسات الصغﻴرة والﻤتوسطة
ولالنتاج الﻤﺤلي وللخبرات الوطنﻴة؛
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ج.

االجتﻤاﻋﻴة
ﻴجﻴز ،ﻋند االﻤكان ،أن ﻴتم التلزﻴم ﻋلى أساس أقساﻤأ وﻤجﻤوﻋات ،وذلك ﻤن أجل اإلفادة
ّ

د.

ﻴنص ﻋلى أنظﻤة تﻔضﻴلﻴة تطال الﻤنتجات والخدﻤات الﻔكرﻴة الوطنﻴة والخبرات الوطنﻴة ،ﻤع ضﻤان ﻋدم
ّ
استبعادﻫا في ﺤال وجودﻫا بجودة ونوﻋﻴة تﻔي بالﻤطلوب بشهادة صادرة ﻋن اإلدارة الﻤختصة؛

ه.

ﻴﺤدد دفتر الشروط الخاص تﻔصﻴل ﻋدد األقسام وطبﻴعتها ،وشروط االشتراك وطرﻴﻘة
و
االقتصادﻴة ،ﻋلى أن ّ
ّ
إسناد التلزﻴم؛

ﻴوفر ﻤدخال لبلورة قواﻋد وسﻴاسات للشراء العام الﻤستدام.

سابعاً– اإلطار المؤسساتي – إدارة الشراء العام والمركزيته
ﻴﺤدد اإلطار الﻘانوني والتنظﻴﻤي الﺤالي وظﻴﻔة ﻤعﻴارﻴة ناظﻤة للشراء العام ،وبالتالي ال وجود لسلطة أو سلطات
ال ّ
ﻤخولة تﺤدﻴدا الﻘﻴام بهذه الوظﻴﻔة ،كﻤا ال توجد أي إدارة أو ﻤؤسسة أو ﻫﻴئة وطنﻴة ﻤكلّﻔة بذلك ﻋلى
ﻤختصة ّ

الﻤستوى الوطني .بذلك ،ﻴغﻴب ﻋن ﻤنظوﻤة الشراء ﻤبدأ بلورة سﻴاسات الشراء العام ،وتﻘدﻴم الﻤشورة للجهات الشارﻴة
والﻤتدخلﻴن ،وتوفﻴر الﻤستندات الﻤرجعﻴة ،ووضع االرشادات ،وجﻤع الﻤعلوﻤات ﻋلى كافة ﻤستوﻴات الشراء وتوفﻴرﻫا

للﻤعنﻴﻴن والجﻤهور ﻤن خالل ﻤنصة ﻤوﺤدة ،والدفع قُ ُدﻤا لتطوﻴر ﻫذه الﻤنظوﻤة ﻤن خالل اقتراح اإلصالﺤات
التوجهات الﺤدﻴثة الﻔُضلى.
وصﻴاغة التعدﻴالت ﻋلى اإلطار الﻘانوني والتنظﻴﻤي ،بﻤا ﻴتالءم والﻤعاﻴﻴر
الدولﻴة و ّ
ّ
تتولى ﺤالﻴا إدارة الﻤناقصات ،الﻤرتبطة بالتﻔتﻴش الﻤركزي ،تنﻔﻴذ ﻋﻤلﻴات شراء اللوازم واألشغال وبعض انواع
الخدﻤات لصالح الو ازرات ،والتي تجرى بطرﻴﻘة الﻤناقصة العاﻤة (للﻤشترﻴات التي تتجاوز قﻴﻤتها ﻤائة ﻤلﻴون لﻴرة
لبنانﻴة) او استدراج العروض .وال تخضع لها الﻤؤسسات العاﻤة (ﻤثل ﻤجلس االنﻤاء واالﻋﻤار وكهرباء لبنان وغﻴرﻫا)

وو ازرة الدفاع الوطني وو ازرة الداخلﻴة والبلدﻴات وغﻴرﻫا ﻤن الهﻴئات تﻘوم إدارة الﻤناقصات بﻤهاﻤها استنادا إلى البرناﻤج
السنوي للﻤناقصات الذي ُﻴصادق ﻋلﻴه ﻤجلس الوزراء ،وﻫي ﻤسؤولة ﻋن ﻤراجعة ﻤلﻔات الﻤناقصات والتدقﻴق في
خلوﻫا ﻤن الﻤخالﻔات والنواقص (ﻤادة  ،17نظام الﻤناقصات) ،وابداء رأي غﻴر ُﻤلزم الى االدارة
ﻤﺤتوﻴاتها للتأكد ﻤن ّ
التي ﻴجري الشراء لصالﺤها ،واالﻋالن ﻋن الشراء واستالم العروض وفتﺤها وتﻘﻴﻴﻤها ،ولﻴس لها دور رقابي كون

ﻴتطور دور إدارة
ﻫذا الدور ﻤناط بدﻴوان الﻤﺤاسبة الذي ﻴﻤارس الرقابة الﻤسبﻘة والالﺤﻘة ﻋلى الﻤناقصات .لم
ّ
التطورات والظروف
توسع ﺤاجات الدولة في الﺤصول ﻋلى سلع وخدﻤات وتنﻔﻴذ أشغال تواكب
الﻤناقصات ﻤع ّ
ّ
الﻤؤسساتﻴة والبشرﻴة والﻤالﻴة
التكنولوجﻴة ولم ﻴتم ﻤنﺤها االستﻘاللﻴة والﻘدرات
االنسانﻴة و
االجتﻤاﻋﻴة و
االقتصادﻴة و
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
فعال ولم ﻴسﻤح لها بﻤجاراة ﻤتطلبات التﻘدم التكنولوجي والﻤعاﻴﻴر
و ّ
التﻘنﻴة الضرورﻴة ،ﻤﻤا أﻋاق قﻴاﻤها بﻤهاﻤها بشكل ّ
الﻤعتﻤدة دولﻴا .كﻤا غاب الدور الناظم وﻤهام اإلشراف ووضع السﻴاسات لصالح الدور التنﻔﻴذي ،ﻋلﻤا أنه ﻤن

ﻋالﻤﻴا فصل الوظائف التشغﻴلﻴة ﻋن الوظائف الرئﻴسﻴة في ﻤجال اإلشراف ووضع السﻴاسات.
الﻤوصى به
ّ
ظم اقتراح الﻘانون ﻋﻤلﻴات الشراء العام ﻋلى أساس ال ﻤركزي لدى كافة الجهات الشارﻴة،
باالستناد إلى ﻫذا الواقع ،ﻴن ّ
بالﻤوازاة ﻤع تطوﻴر وتوسﻴع في صالﺤﻴات إدارة الﻤناقصات لتصبح "إدارة الشراء العام واﻴالئها الدور الناظم وﻫو
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وتوجه وتﺤرص ﻋلى ﺤسن تطبﻴق الﻤبادئ والﻤعاﻴﻴر الﻤﺤددة في
غﻴر ﻤوجود في الﻤنظوﻤة الﺤالﻴة ،بﺤﻴث تُنظّم ّ
الشﻔافﻴة الﻤوصى بها ﻤن قبل ﻤنظﻤة التعاون
العلنﻴة والﻤساءلة و
الﻘوانﻴن واألنظﻤة الﻤرﻋﻴة االجراء السﻴﻤا ﻤبادىء
ّ
ّ

اإلقتصادي والتنﻤﻴة الـ  OECDوالتي توصي باجراء ﻋﻤلﻴات الشراء بشكل ﻋلني وواضح ونشر للﻤعلوﻤات والبﻴانات

الﻤوردﻴن الﻤﺤتﻤلﻴن .كذلك
بكل الوسائط بﻤا في ذلك الوسائط
الﻤتعلّﻘة بها ّ
ّ
الرقﻤﻴة وبشكل ﻴتﻴح تكافؤ الﻔرص لجﻤﻴع ّ
نﻤوذجﻴة .كﻤا ﻴشﻤل
تساﻫم "إدارة الشراء العام" في توﺤﻴد االجراءات ﻋبر وضع ﻤستندات ﻤعﻴارّﻴة ودفاتر شروط
ّ
التدخل
ﻋﻤلﻴة شراء ﻤتى تعارضت ﻤع ﻤﻘتضﻴات الﻤصلﺤة العاﻤة ،وتﺤدﻴد ﻤكاﻤن الخلل و ّ
دورﻫا االﻋتراض ﻋلى سﻴر ّ

االلكترونﻴة ورفع
ﺤﻴث ﻴلزم ،بﻤا في ذلك إصدار ق اررات االقصاء وﺤﻔظها في سجل ﻋلني ونشرﻫا ﻋلى الﻤنصة
ّ
تﻘارﻴر إلى رئاسة الجﻤهورﻴة وﻤجلس النواب وﻤجلس الوزراء.
إضافة إلى ﻤا سبق ،أناط اقتراح الﻘانون بإدارة الشراء العام ﻤهﻤة التعاون ﻤع الﻤؤسسات الدولﻴة والهﻴئات األخرى
ودولﻴا لتطوﻴر نظام الشراء العام.
ﻤﺤلﻴا
ّ
ّ

رصدﻴا
سﻤى "إدارة الشراء العام" ،ولﻴكون دورﻫا
ّ
بالتاليّ ،
ﻴنص اقتراح الﻘانون ﻋلى تﻔعﻴل دور إدارة الﻤناقصات لتُ ّ
الﻤعنﻴة ،وﻴكون توسﻴع صالﺤﻴات ﻫذه اإلدارة
ﻋﻤلﻴات الشراء بالتنسﻴق بﻴن ﻤختلف االدارات
ّ
وتنظﻴﻤﻴا واشرافﻴا ﻋلى ّ

ﻤوضوﻋﻴة.
أساسﻴا ﻤع وجوب إﻋطائها االستﻘاللﻴن الﻤالي والوظﻴﻔي والﻤوارد الالزﻤة إلجراء ﻤهاﻤها بكل
ّ
ضرورّﻴا و ّ
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