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 مقدمةال

 

قرض الوالموقع بشأنه إتفاق  -برنامج من أجل النتائج -في إطار برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية

بين جمهورية مصر العربية )مقترض( والبنك الدولي إلعادة اإلعمار والتنمية  م4/10/205( بتاريخ EG - 8527رقم: )

بشأنه قرار السيد/  والصادر مريكي لتنفيذ البرنامج بالمحافظات المعنيةمليون دوالر أ 550)مقرض( إلتاحة مبلغ وقدره 

 .م30/12/2015بتاريخ قرض التفاق إعلي  التصديقبشأن  (449)رقم رئيس الجمهورية 

وحيث أنه من ضمن إشتراطات إتفاق القرض أن يلتزم المقترض بتنفيذ خطة العمل الخاصة بالبرنامج والمعتمدة من البنك 

 نصت على إلتزام المقترض بإعداد دليل إلجراءات الشراء والتعاقدات التي تتم في إطار البرنامج.والتي 

لذا فقد قامت وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في وحدة إدارة برنامج خدمات الصرف الصحي 

المستدامة بالمناطق الريفية بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركات مياه الشرب والصرف 

تنظيم إجراءات المناقصات والممارسات  الواجبة التطبيق بشأنكون الوثيقة بتنفيذ البرنامج بإعداد هذا الدليل لي المعنيةالصحى 

 طار البرنامج.بطرحها طبقاً إل المعنية التي تقوم الشركات التابعة

وتسري أحكام لوائح المناقصات والممارسات المعتمدة في شركات مياه الشرب والصرف الصحي المعنية فيما لم يرد بشأنه 

 .نص خاص بهذا الدليل

 

 ونطاق التطبيق الهدف من الدليل

في المحافظات التابعة في شركات المياه والصرف الصحي  بالتعاقدالمتعلقة  اإلجراءاتتنظيم وتوحيد إلى يهدف هذا الدليل 

 وتحضير ،السعر التقديري() وتقدير الكلفة المتوقعة ،ووضع المواصفات الفنية للتعاقدات المطلوبة،من التخطيط السنوي  بدءاً 

القيام بعمليات فتح المنوط بها  وتشكيل اللجان، (العامة والخاصة والمواصفات )كراسة الشروط مستندات الطرح وإعداد

شراف المنظم على واإل ،ومن ثم التخطيط لتنفيذ العقد ،الترسيةو البتإجراءات ممارسة المظاريف والتقييم الفني والمالي و

 تنفيذه.

األهداف  وذلك من أجل تحقيق عمليات التعاقد تطبيقها على كل خطوة من خطوات اإلجراءات المطلوبيوثق هذا الدليل 

 وتتلخص هذه األهداف بما يلي: ،العليا لنظام التعاقد في شركات المياه والصرف الصحي في المحافظات

 الحصول على أفضل "قيمة للمال العام" .1

 عطاءاتالشفافية وتكافؤ الفرص لجميع مقدمي الضمان  .2

 تدعيم قطاع األعمال الوطني والمنتجات الوطنية .3

 مكافحة الغش والفساد .4

المقاوالت  عقود أعمال وتنفيذ ،المناقصات والممارسات طرح إجراءات علىالتعليمات الواردة في هذا الدليل  وتسري

ضمن  المياه والصرف الصحيالتي تقوم بها شركات  اإلستشاريينعروض وطلب  والتوريدات والخدمات بمختلف أنواعها،

وال يجوز  ،الممولة من البنك الدولي برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية والقائم على النتائج و

والمرافق والمجتمعات   بوزارة اإلسكان PMUتعديلها أو إيقاف العمل بها إال بعد الحصول على موافقة وحدة إدارة المشروع 

 .العمرانية

 )التصرفات غير المشروعة( الفساداعد السلوك ومحاربة قو

 غير المشروعة:التصرفات أو  ة للفسادتعريفات التاليعتمد في هذا الدليل الت  
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أو طلب، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،  إستالمأو إعطاء أو  أو إتفاق عرضي أ : (bribery)الرشوة

خالل عملية التعاقد أو تنفيذ  غيرمشروع على تصرفات طرف آخر مشروع أو ألي شيء ذي قيمة بغرض التأثير بشكل

 العقد.

 التزوير / الحذف / عن فعل بما في ذلك التحريف إمتناعأي فعل أو :  (Fraudulent Practice) اإلحتياليةالتصرفات 

تضليل طرف آخر للحصول على منفعة مالية أو أي منفعة  إلى ـ  عمد أو بغير عمدعن ـ الذي يؤدي  التدليس / الغش /

، أو للتأثير على عملية ، أو لتنفيذه بطريقة مخالفة لما هو منصوص عليه بشأنه، أو لتجنب التزاممن أي نوع كانت أخرى

 التعاقد أو تنفيذ العقد.

لألدلة أو اإلدالء بأقوال كاذبة بغية  إخفاءأي تدمير متعمد أو تغيير أو  :(Obstructive Practice) اإلعاقةتصرفات 

 اإلجراءات والقوانينوفق  إجراءات الطرح وإبرام العقود وتنفيذ العقدعلى يق أو التفتيش والتدقيق التحق مهماتة عرقل

 النافذة. 

بغرض التأثير  أو أكثر قبل أو بعد تقديم العطاءأي ترتيب بين طرفين  : (Collusive Practice) التواطؤتصرفات 

على تصرفات طرف آخر لتقسيم العقود بين مقدمي العطاءات، أو تثبيت أسعار العطاءات ضمن مستويات مصطنعة غير 

ن منافع م المتعاقدة ، لحرمان الجهةالعالنية والشفافية وتكافؤ الفرصومما يخالف مبادئ المساواة  تنافسية أو غير ذلك

 .  المنافسة الحرة

ي إضعاف أو إضرار، أو تهديد بإضعاف أو إضرار، بشكل أ : (Coercive Practice)التصرفات القسرية / القهرية

ي طرف أو ممتلكات ذلك الطرف للتأثير بشكل غير مشروع على تصرفاته ومشاركته في عملية مباشر أو غير مباشر، أل

 تنفيذ العقد.التعاقد، أو على 

الطرح والبت والترسية والتعاقد ومباشرة بأعمال  القائمين المختصة المياه والصرف الصحي شركاتب العاملين على جميع

ً عن القيام بأيمتناع اإل التفيذ  إليهااألخالقية وقواعد السلوك المشار  بالمبادئ اإللتزامو ،عرفة أعالهمن تصرفات الفساد الم   ا

وهذا الدليل في كل  المختصة الشرب والصرف الصحي مياهالخاصة بشركات  العقود والمشترياتالئحه في القانون و

 :وذلك من خالل التالي الطرح والبت والترسية والتعاقد ومباشرة التفيذعمليات 

 

كل ما  في مبادئ المساواة والعالنية والشفافية وتكافؤ الفرصوبأعلى مستويات معايير الشرف والنزاهة تمسك لا .1

داخل الجهة التي  ، سواء كان ذلـكالطرح والبت والترسية والتعاقد ومباشرة التفيذخالل مراحل  تنشأ من عالقات

 .خارجها مفيها أ ونيعمل

القائمة عليها لتحقيق المصلحة العامة  بمسئولية كاملة واعهانبمختلف أ األموال والمصادر المتاحة األخرى إدارة .2

 .ات المختصةشركلا

 .ات التعاقديةاإللتزامكافة ب والوفاءالتشريعات وتعليمات هذا الدليل  اإللتزام للكامل بكافة .3

 التفيذ.الطرح والبت والترسية والتعاقد ومباشرة حياد واالستقاللية في جميع عمليات ال .4

 .التضليلإلى وال تؤدي  حقيقيـة، ومنصـفة بتقديم معلومات لواجـب الـوظيفيأداء ا اإللتزام أثناء .5

الجهـات و ات المختصةلشركالي المعني، ومسـؤوالتكامل بين الموظف و المطلوب من التعاون مستوىالباإلحتفاظ  .6

  .الحكومية ذات العالقةالرسمية أو  األخـرى

 .بهمالمنوطة  القيام بالمهام والواجبات حالتجنب تضارب المصالح أو احتمال ظهورها  .7

لفائدة أي  ها لتحقيق مكاسب خاصة أوإستخداموعدم  ،المعلومات أثناء أداء الواجب الوظيفيسرية ب اإللتزام الكامل .8

 .أو متعاقد متنافس

اواة التطبيق الفعال لمبادئ المس دونحـول ي عمل قـدوتفادي أي  ،التعامل مع كل المتنافسين بإنصاف وعدم انحياز .9

  ن.وتكافؤ الفرض بين المتنافسي

وتجنب  ات المختصةلشركاتنفيذ العقود وفقـا لمتطلبـات جل أبمستوى عالقة عمل جيدة مع المتعاقدين من  اإلحتفاظ .10

 .قدر المستطاع أي نوع من اإلشكاالت أو المنازعات

 :مثل سلوك غير األخالقيأي  عدم إتيان .11
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ً من أيتبرعات الأو  أو المنح أ. تلقي الهبات أو الهدايا سواًء بطريقة  أو المتعاقدين أو المتمارسين من المتناقصين ا

  .مباشرة أو غير مباشرة

أو  هبات أو هداياي الطرح والبت والترسية والتعاقد ومباشرة التفيذ أل مجالب. قبول أي موظف من العاملين في 

 .كمتعاقدين مع الجهة حاليين أو محتملين من أشخاص يعملـونأو تبرعات  منح

 ذات وغير ذلك من األشباءأو السفر أو وجبات طعام أو هدايا أو خدمات أو تخفيضات  ج. طلب أو قبول المال

  .محتملين كانوا أو متعاقدين مع الجهة، ات أو الممارساتمن المشاركين في المناقص أو معنويةمادية  قيمة

أو من  المناقصة قبول أو الحصول على وظيفة في المستقبل من أي مشارك مـن المشـاركين فـيأو د. مناقشة 

 المتعاقدين.

  :السلوكيات والتصرفات المحظورة مثلأياً من  عدم إتيان .12

بطريقة  ،أو ممارسة الكشف عن أي معلومات ألي مشارك أو محتمل أن يكون مشاركاً في مناقصـة .أ

 مباشرة أو غير مباشرة؛ 

يكون مشاركاً في  مشارك أو محتمل أنمناقشة عملية الشراء مع أي مشارك في مناقصة، أو مع أي  .ب

 الخاصة بعملية الشراء؛  واإلجراءات القانونيةبخالف القواعد وذلك  ،أو ممارسة مناقصـة

المشاركين  ، أو التمييـز بـينأو ممارسة مشارك أو محتمل أن يكون مشاركاً في مناقصـةلصالح  اإلنحياز .ت

 تقييم أو في عملية التحليل والتقييم؛ المواصفات الفنية ومعايير الالشروط العامة والخاصة و إعداد أثناء

القيام بإتالف أي وثائق رسمية ألي عملية من عمليات الشراء أو إلحـاق الضـرر بهـا، أوإخفائها أو تعديل  .ث

 وبغض النظر عن القصد من ذلك.بياناتها؛ 

من أي موظف في أي جهة من الجهات األخرى، القيام بـأي  أو متمارس طلب أي متناقصاإلستجابة ل .ج

بالمخالفة الطرح والبت والترسية والتعاقد ومباشرة التفيذ يكون األعمال المتعلقة بعمليات  عمـل مـن

 اهذا الدليل؛ ألحكام 

ً بـل أيمـن ق   وهذا الدليل التغاضي عن أي دليل يثبت حدوث مخالفة للقانون والالئحه .ح  ظفينمـن المـو ا

 ؛ الطرح والبت والترسية والتعاقد ومباشرة التفيذالقائمين بعمليات 

ات مناقصـالمشاركين في الالتغاضي عن أي تصرف أو نشاط غير قانوني أو غير أخالقي من قبل  .خ

، بما في ذلك أي عرض لمغريات أو ات والممارساتمناقصـالمحتملين في المشاركين الأو  والممارسات

 .من أي نوع كانت مكافآت شخصيةل

 

 :القيام بما يليإختصاصه  حدود المسئولين في الشركة كل في السادةيتولى 

 

من  حمايتهمالفساد وببالغش و لإلتهامأ. إصدار التعليمات واإلرشادات للموظفين، بما يمنع احتمال تعرضهم 

 األتهامات الباطلة؛ 

 ؛ألخالقية وأن يخلقوا بيئة عمـل تتسـم بالشفافيةب. تشجيع الموظفين على اتباع المبادئ وقواعد السلوك ا

 واالعتناء بها؛ وحفظها بالوسائل والطرق المناسبة بالوثائق والسجالت  اإلحتفاظج. التأكيد على التزام الموظفين ب

 .د. وضع مستويات مالئمة من التفويض للصالحيات المالية

 

 اإللتزامعمليات أو المحتمل مشاركتهم أو المتعاقدين الالمشاركين في التنافس على  والعروض مي العطاءاتيجب على مقد

ً لقيام بأيعن ا متناعفي القانون والئحه العقود والمشتريات وهذا الدليل واإل إليهابالمبادئ األخالقية وقواعد السلوك المشار   ا

ية كما تم تعريفها في أو التواطؤ أو التصرفات القصر اإلعاقةأو  اإلحتيالية من التصرفات الفاسدة مثل الرشوة والتصرفات

ً ييتعرض كل من يثبت تورطه في أو ،هذا الدليل للشطب من سجالت باإلضافة من التصرفات الفاسدة للمسائلة القانونية  ا

 دات المناقصةمستنيجب أن تنص و نوعين من التعامل،والقيد بسجالت المم المتعاملين مع شركات المياه والصرف الصحي

ثبت تورطه في أعمال  إذا الخدمات مقدمفي إلغاء العقد مع المورد أو المقاول أو  المتعاقدةعقود على حق الجهة الو شروط 

حتفاظ الجهة إل  باإلضافة، الطرح والبت والترسية والتعاقد ومباشرة التفيذ عمليات الغش و الفساد المعرفة أعاله سواء خالل 
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والقيد بسجالت الصحي  الصرفمياه الشرب و شركاتمع  المتعاملينبحقها في شطب اسم المعني من سجالت  المتعاقدة

 وحقها بإحالته للجهات المختصة للمسائلة القانونية. الممنوعين من التعامل، 

 التعريفات

المختلفة والمواد الخام واآلالت البضائع مثل  بحسب الطبيعة أو المآل فى كل ما يمكن نقله بدون تله :المنقوالت/السلع

 إلخ.........والمعدات

 ت البنية التحتية والمرافقآمنش أو تآل أو المنشأو الهياك يييد المبانشالُمرتبطة بت شغالتعنى جميع األ :األعمال

والزخرفة، اء، ر، والتشييد، والبنفتهيئة المواقع، والحمثل ، دهانشائها أو بهدمها أو ترميمها أو تجديإ إعادةبو

وغير ل الجسات عمو تصحب التشييد مثل التشغيل والصيانة تية اليبع، وكذلك الخدمات الت........إلخوالتشطيب

 .نفسها اإلنشاءاتاوز قيمة تتجال دمات ذه الخهكانت قيمة  إذامن الخدمات  ذلك

 .حسب السياق اإلستشاريةوغير  اإلستشارية بكافة أنواعها سواءوتعني الخدمات  :خدماتال

مكن توصيفه؛ مثل يُ  يمل مادعلى أساس أداء عالتى يكون التعاقد فيها  وتعني الخدمات :اإلستشاريةالخدمات غير 

 وير لتصرائط، وارات التربة، ورسم الخبامل الحفر إلختعيانة واألمن والنظافة والص

وغير ذلك من األنشطة  البيارات كسح/وخدمات نضح ة، وتطوير البرمجيات، وخدمات النقلعيباألقمار الصنا

 .المماثلة

ات ة أو الدراسمثل الخدمات الفنية والمهني يأو اإلرشاد يتعنى الخدمات ذات الطابع الفكرو :اإلستشاريةالخدمات 

 استشاريون وتقديمها هابتنفيذوم ى يقة التادية أو المالية أو اإلدارية أو القانونية الُمختلفصية أو اإلقتندساله

التصميم أو اإلشراف  باإلدارة أو سواء  ها المطلوب تنفيذ اتخدمال مجال ون فىهلستشارون متخصصون ومؤمو

 .........إلخستالمالتنفيذ أو التقييم أو اإل على

 ويعني أيام العمل الرسمية في الشركة المعنية دون حساب أيام العطل االسبوعية والرسمية يوم عمل:

أو  مستندات المناقصةلمتطلبات  إستجابةويعني كامل الوثائق التي يقدمها المورد أو المقاول أو مقدم الخدمات  :عطاء

 .........إلخأسعاره لتجهيز التوريدات أو أنجاز األعمال أو تقديم الخدمات على سبيل المثال ال الحصر: ومنها الممارسات

الفنية والمالية  العروضلمتطلبات وثائق طلب العروض وتشمل  إستجابةويعني كامل الوثائق التي يقدمها األستشاري  :عرض

 لتنفيذ الخدمات.

 السلعالمنقوالت/ لتجهيز والكفاءة الفنية والمالية القانونيةالمهنية والصالحية  له لذياو ينولشخص الطبيعي أو المعا :مورد

 سجالت التوريد أم غير مقيد.قيدا في سواء كان م

المقاوال ت لتنفيذ أعمال  والكفاءة الفنية والمالية له الصالحية المهنية والقانونيةلذي وا يلشخص الطبيعي أو المعنوا :مقاول

وغير ذلك المدنية والصناعية  ااإلنشاءاتالتحتية و يةالتشييد والتركيب والترميم والصيانة للمباني والبنبمختلف أنواعها مثل 

 في سجالت التوريد أم غير مقيد. سواء كان مقيداً  المماثلة األعمالمن 

 الخدمات لتقديموالكفاءة الفنية والمالية  له الصالحية المهنية والقانونيةلذي وا يلشخص الطبيعي أو المعنوا :ستشاريإ

 .اإلستشارية

يقدم و طالبة التعاقدالمناقصة من الجهة  مستنداتالذي يشتري أو المقاول أو مقدم الخدمات  الموردويعني  :العطاءمقدم 
  .هذا الدليل بموجب أحكامطالبة التعاقد لتعاقد مع الجهة رغبته في ا سعره لتلبية متطلبات الشراء مؤكدا  

المناقصة أو الممارسة أو طلب العروض أو أي  الراسي علية ىستشارهو المورد أو المقاول أو مقدم الخدمات أو اإل :متعاقد

  .طالبة التعاقدعقد مع الجهة عليه بتوقيع ال قوم بناءً يوطالبة التعاقد طرح من قبل الجهة أسلوب شراء أخر ي  

 .ب العقدالمطلوب تنفيذها بموج األعمال وكميات وأسعار بنودوصاف أيقصد به الجدول الذي يتضمن  :جدول الكميات
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المطلوب  اإلستشاريةوالخدمات غير  المنقوالت وكميات أصنافوصاف أيقصد به الجدول الذي يتضمن  :المتطلباتجدول 

الخدمات/النشاطات المطلوب تنفيذها  وكميات بنودوصاف أالجدول الذي يتضمن توريد المنقوالت أو  دوعقب تنفيذها بموج

 .اإلستشاريةشراء/تلقي الخدمات غير في عقود 

تنفيذها  طالبة التعاقدالجهة  التي تطلب اإلستشاريةتوصيف الخدمات  هايقصد ب :اإلستشاريةالشروط المرجعية للمهمة 

 هذا الدليل. من 4 -3وتحوي المعلومات المبينة في الفقرة 

مقدمي ومشاركة في جمهورية مصر العربية السلع المنتجة إستخدام لتشجيع  المستخدم حافزالوتعني األفضلية المحلية: 

األقل قيمة الذي يعرض  هم مقارنة بالعطاءعطاءات امش افضلية سعرية عند تقييمه منحهمب صريينالم اإلستشارية الخدمات

 ً وفق أحكام هذه بالخبراء المصريين وكل ذلك  اإلستعانةالتي تتضمن  اإلستشاريينة الصنع أو عند تقييم عروض أجنبي سلعا

 منه. 17-2الفقرة  المنصوص عليها فيلنسب طبقاً لو دليلال

الطرح والبت والترسية والتعاقد ومباشرة عمليات  إجراءات كافةعلى  تطبيقال واجبةال اإلجراءات وهو مجموعة :الدليل

في شركات المياه والصرف  شراءوذلك من أجل تحقيق األهداف العليا لنظام ال ،الشركات المختصة تباشرهاالتي  التفيذ

الممولة و برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية والقائم على النتائجالمنتفعة من  الصحي في المحافظات

 من البنك الدولي.

لجنة الدراسة  لعطاء التي تقوم بهامؤهالت مقدم ا تقييم إجراءاتوتعني  : (Post-qualification)لتأهيل الالحقا

قدم العطاء أهلية ومؤهالت مو الكفاءة الفنية والماليةللتاكد من  والتوصية بالترسية كمرحلة أخيرة من مراحل تقييم العطاءات

 فقط قبل قبول عطائه.  مرشح للترسيةال

  .العمرانية والمجتمعات والمرافق اإلسكانوتعني وزارة  الوزارة:

برنامج خدمات الصرف الصحي حدى شركات مياه الشرب والصرف الصحي المنتفعة من إوتعني  :المتعاقدةالجهة 

 الممولة من البنك الدولي.المستدامة بالمناطق الريفية والقائم على النتائج و 

 فيو المتعاقدةالجهة عالنات إإلعالن في لوحة لاليوم التالي  منالفترة التي تبدأ  : ) PeriodStandstill (التوقففترة 

لجهة خاللها ل يجوزال والتي  ،في هذا الدليل والمحددة (بالترسية)النية  الترسية ترشيح إخطار وإرسال لكترونيموقعها اإل

على  اإلعتراضوالعروض خاللها لمقدمي العطاءات  يجوزو ،توقيع العقدو الراسي عليهالعرض قبول العطاء أو  المتعاقدة

 .  المعلن ترسيةقرار ال

نسخه وتبليغه الحقا، وقد يشمل المعلومات المرسلة والمخزنة  إعادةأي تعبير حرفي أو رقمي يمكن قراءته أو  :كتابة/  خطيا  

 إلكترونيا. 

 ىمن توافر األسس المطلوبة لد ،المناقصة مستنداتقبل طرح  ،التحقق : (Pre-qualification)التأهيل المسبق
 وذلك وفقا   شراء مزمعةعملية في وتهم للمشاركة علد غير اإلستشارية ى الخدماتدمالموردين أو المقاولين أو مق

تهم التزاماتهم وقدرإالمالية واإلدارية وحجم  إمكانياتهمويل بما فيها قدرتهم الفنية هالواردة فى وثائق التأ اتللمتطلب
 .الطرح زمعةمالألداء وبما يتناسب مع العملية لى اع

لتستخدمها  والمرافق والمجتمعات العمرانيةاإلسكان تصدرها وزارة تعدها والوثائق القياسية التي  وتعني :المناقصة مستندات

األسعار التنافسية لمقدمي عطاءات المنقوالت واألعمال  إستدراجفي  المختصة شركات مياه الشرب والصرف الصحي

 من هذا الدليل. 3-2 الفقرةتوياتها كما هو مبين في حسب السياق وتكون مح اإلستشاريةوالخدمات غير 

لتستخدمها  والمرافق والمجتمعات العمرانية اإلسكان: وتعني الوثائق القياسية التي تصدرها وزارة وثائق طلب العروض

توياتها كما هو مبين وتكون مح اإلستشارية إستدراج الخدماتفي تنظيم المختصة شركات مياه الشرب والصرف الصحي 

 الدليل.من هذا  8-3 في الفقرة

مع واحد أو أكثر من  المتعاقدةالجهات  ن واحدة أو أكثر منبي إتفاق  : (Framework Agreement) اإلطارية إتفاق

خالل فترة  إحالتها، والغرض منه تحديد الشروط التي تحكم العقود التي ستتم اإلستشاريةغير  مي الخدماتأو مقد  وردينالم
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 من الموردين/مقدمي الخدمات يةتفاقالتنافس المحصور بين أطراف اإل وإمكانية والكمية المتوقعة  باألسعار علق  فيما يت معينة

 ية.تفاقتم النص على ذلك في شروط اإل إذامن هذا الدليل  12-1كما هو مبين في الفقرة 

شهادة تصدرها جهات رسمية مثل اإلتحاد األوروبي تثبت أن  هي ECO-Label):) العالمة اإليكولوجية؛ العالمة البيئية

يتم تصديقها بهذه الشهادة من حيث التصنيع  والتي لمالسلعة التي تتمتع بهذه العالمة هي أقل ضرراً بيئياً من السلع المماثلة 

 التدوير في نهاية حياة السلعة. واألداء وإعادة

 لإلنسان  الجسدية والحسيةالراحة وتعني التصاميم التي تلبي  :األرجونمترية

 .... إلخ وتذاكر السفر ووثائق التأمين الموقع والضمانات البنكيةالترتيبات الخاصة بتسليم  وتعني اللوجستية:الترتيبات 

وتعني الالئحة المختصرة في منافسات إختيار اإلستشاريين والئحة المدعوين في المناقصات والممارسات  :اإلختياراألولي

 المحدودة.  
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 الطرح والبت والترسية والتعاقدواالحكام العامة التي تنظم عمليات  المبادىء-الباب االول 

 

 والترسية والتعاقدالطرح والبت أهداف ومبادىء نظام  1-1

 

 مبادىءال" وذلك من خالل تطبيق افضل قيمة للمال"هو تحقيق  الطرح والبت والترسية والتعاقدالهدف األساسي لنظام إن 

في عمليات الشراء التي تقوم  ودعم االنتاج الوطني ،حاربة الفسادمو ،المحاسبيةو ،الشفافية ،الكفاءة والفعاليةو ،األقتصادية

 التالي:وذلك على التفصيل المختصة  بها شركات المياه والصرف الصحي

 

سعر ال من حيث المتعاقدةللجهة  قتصاديةإات أو العروض عطاءالوتعني أن تتم الترسية على أفضل  :أفضل قيمة للمال 

 لكلفةا مثل مستندات المناقصةتحديدها في جرى  التي التقييمر معاييذلك بتطبيق و والشروط األخرى والمواصفات الفنية

) أو النطاق أو الفترة المحددة منها( بما فيها كلفة التشغيل أو الملكية طوال مدة الخدمة  كان التسليمومدة وموالنوعية/الجودة 

 ما نصت معايير التقييم على ذلك. إذا

ارد المخصصة ووبأقل قدر ممكن من الم الشراء خطةالمحددة بحاجة الشراء في المدة وتعني الحصول على  : الكفاءة

 .عملية التنافس وتنفيذ العقد دارة إل

 .الغرض المقصود من عملية الشراء لمالئمةحلول والمواصفات الفنية وتعني الحصول على أنسب ال :  الفعالية

المناقصة  مستنداتعنها في  اإلعالنتم  طبقاً لما او الممارسة إلجراءات المناقصة والدقيق اإلتباع السليم وتعني الشفافية:

 عنه؛التنافس وعدم حدوث أي قرار أو أجراء غير معلن  إلى حيادية إلطمئنانبحيث يمكن للمتناقصين ا

لمساءلة لالطرح والبت والترسية والتعاقد ومباشرة التفيذ وتعني خضوع موظفي الشركات القائمين على عمليات  :المحاسبية

 القوانينالعقوبات المنصوص عليها في  مالدليل وتطبق عليه ـذاه كامفي أي مخالفة ألحة في حالة ثبوت تورطهم القانوني

 .والتشريعات النافذة

لتزام موظفي الشركات ومقدمي العطاءات والعروض المشاركين في التنافس أو المحتمل مشاركتهم إوتعني محاربة الفساد: 

أو التواطؤ أو التصرفات القصرية  اإلعاقةأو  اإلحتياليةعن القيام بأي من التصرفات الفاسدة أو  متناعوكذلك المتعاقدين باإل

 كما تم تعريفها في هذا الدليل.

على اعتبار أية  اإلستشاريينأو طلب عروض  المناقصة في مستنداتنص المكانية إدعم االنتاج الوطني: وتعني 

المكون الصناعي المصري أو أية أعمال مقاوالت أو خدمات تقوم بها جهات  نية منالقانو نسبةالمنقوالت/سلع التي تستوفي 

في )لألعمال  ٪ 15 أو المنقوالت شراء حالة في ٪15عن  لم تتجاوز نسبة الزيادة في سعرها إذامصرية أقل سعراً 

  قيمة أقل عطاء أجنبي. والخدمات من (عامةالمناقصات الدولية ال

 صالحيات البتوتخويل  المختصة السلطة 1-2

الطرح والبت  إجراءاتالقرارت بخصوص  كافة إتخاذهو السلطة المختصة في المختصة ركة الشإدارة يكون مجلس 

الشركة أن  إدارةلمجلس يجوز . ورت المتعلقة بهاالقراكافة  البت فيله صالحيات ووالترسية والتعاقد ومباشرة التفيذ، 

بالشركة أو أي عضو من أعضائه أو أي من العاملين  دارةرئيس مجلس اإلإلي  في هذا الشأن يفوض في أي من صالحياته

 .المالي التي يرتأيها من وقت ألخر عتمادوذلك بحسب حدود سلطات اإل

، وذلك قبل مباشرتها أو في هذا الدليلوالقرارات التي لم يرد بشأنها نص  اإلجراءاتللبت في  دارةيرجع لمجلس اإلو

 .صدورها
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 والنشر للمشتريات ةالسنوي الخطة 1-3

من شركة كل والشراء بالمختصة بالتعاقدات دارة بالتنسيق مع اإل (PIUs) وحدات تنفيذ البرنامج بالشركات المعنيةتتولى 

برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية والقائم ل خطة المشتريات السنويةإعداد الشركات المختصة 

نشر الشهر العاشر )على أال يتجاوز تاريخ ال كل عام في الوقت المناسب من وذلك ،من البنك الدولي النتائج والممولعلى 

 المرصـودة المالية وفقاً لالعتمادات المالية التي تسبق توقيت بدء العمل بخطة الشراء السنوية موضوع النشر( وذلك من السنة

يجب أن تبين الخطة السنوية للشراء جميع العقود المزمع طرحها للتنافس خالل السنة المالية و البرنامج. ضـمن والمتاحة

يجب أن كما . اإلستشاريةلمنافسات الخدمات  باإلضافةعلى أن تشمل جميع المناقصات والممارسات العامة والمحدودة 

التوقيت المحدد لتنفيذ كل خطوة من خطوات عملية الطرح والتنافس والموافقات المطلوبة  في خطة الشراء السنوية يظهر

  : البيانات األساسية التاليةلزم. وعلى األقل يجب أن تبين خطة الشراء السنوية حيث  ،من السلطة المختصة

   .اسم المشروع .أ

  .موقع تنفيذ المشروع .ب

 المالي العقود المزمع تنفيذها خالل العام كل من سم ورقما  .ج

 مدرج في الخطة عقدالمخصص لكل المالي مبلغ االعتماد  .د

 ألرساء كل عقد المقترحأسلوب التنافس  .ه

)لجميع خطوات  لكل عقدالسلطة المختصة موافقات لى ع لحصولاريخ اتالمدد الزمنية المطلوبة و مقترح .و

  له المخصصاد مبلغ االعتمبحسب  التنافس والترسية(

 .عن كل عقد عالنلإل المتوقع تاريخال .ز

 .لكل عقد فتح المظاريفل المتوقع تاريخال .ح

 .كل عقدب للبت والتقييم وموافقة السلطة المختصة لتحليلل المتوقعةفترة  .ط

 .المتوقعة فترة التوقف .ي

  .المتوقع تاريخ توقيع العقد .ك

  المتوقع. .تاريخ بدء التنفيذ .ل

 .المتوقع من التنفيذ نتهاءتاريخ اإل .م

 السلطةإلى للدراسـة والمراجعة ومن ثم (PMU) في الوزارةالبرنامج إدارة وحدة إلى  أوال يجب أن ترفع خطة المشتريات

 .قرارها بصورتها النهائيةإل ةالمختص

على الموقع األلكتروني لكل من شركات المياه والصرف الصحي المعنية  (د( أعاله)ما عدا ) تنشر الخطة السنوية للشراء

 www.etenders.gov.egالحكومية خدمات لل العامة هيئةلل اإللكترونيةبالبرنامج كما وتنشر على البوابة 

 التجزئة عدم 1-4

ع طريقة شراء أقل أتبا بغرض صات أو غيرها(عدة أجزاء )مناقإلى  ألي من األصناف ال يجوز تجزئة متطلبات الشراء

. من هذا الصنف للقيمة األجمالية السنوية لمتطلبات الشراء تعليمات هذا الدليل نظراً  التطبيق بحسب تنافسية مما هو واجب

 طالبة التعاقدحاجة الجهة  الطرحسلوب إوتحديد  المناقصات أو الممارساتعتبار عند تحديد القيمة التقديرية يؤخذ في اإلو

  من الصنف المعني. من المتطلبات خالل السنة الماليةجمالية اإل

 الصحي والصرف ه الشربايم شركات بين التعاقد 1-5

وذلك المباشر  تفاقيجوز للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التعاقد فيما بينها بطريق اإل

كما يجوز عند األقتضاء ألي من هذه الشركات  اإلبتدائيبأسعار ال تتجاوز أسعار السوق مع جواز األعفاء من تقديم التأمين 

ك في طرح المناقصات أن تتشارن األعمال والمشتريات والخدمات وع إجراءات التعاقدأن تنوب عن بعضها البعض في تنفيذ 

أقتصاديات الشراء  بغرض المنفعة المتوخاة من خاللها الشرائية المشتركة التي تسمح بتجميع متطلبات طاريات اإلتفاقإل

 بالجملة.

http://www.etenders.gov.eg/
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 وقرارات عمليات الشراء اإلحتفاظ بوثائقسجالت نظام الشراء ومتطلبات  1-6

 اإلستشاريينن والمقاولين وبالسجالت التالية المتعلقة بعمليات الشراء وبتسجيل الموردي المتعاقدةيجب أن تحتفظ الجهة 

 ومقدمي الخدمات األخرين:

 ومقدمي الخدمات األخرين بحسب تصنيفهم اإلستشاريينالموردين والمقاولين و لقيد مشتريات: (1رقم ) أ( سجل

 الممنوعين من التعامل لقيد مشتريات:( 2رقم ) ب( سجل

 خاص بمحاضر فتح المظاريف. مشتريات:( 3)رقم ج( سجل 

 ( مشتريات: خاص بأعمال وقرارات لجان البت.4رقم )د( سجل 

 .لقيد العينات الواردة :( مشتريات5هـ( سجل رقم )

 .لكل سنة مالية والترقيم المتسلسل لها المناقصات العامة والمحدودةلقيد  مشتريات:( 6رقم ) ( سجلو

 .والترقيم المتسلسل لها لكل سنة مالية الممارسات العامة والمحدودةلقيد  مشتريات:( 7رقم ) سجلز( 

ي ويحظر استعمال السجالت والنماذج المتقدمة فى غير األغراض المخصصة لها ويحـظر الكشط أو الشطب أو الطمـس فـ

تلك البيانات فيتعين أن يكـون  تطلب األمر إجراء أي تصحيح في إذاعلـى أنه تـلك السجالت والنماذج  البيانات المثبتة فـي

 ر اإلدارة المختصة مـع اثبـات التاريـخ فـيلك بالحبر األحمر السائل أو الجاف والتوقيع أمامه ممن قام بذلك واعتماد مديذ

صفحة مـن سـجل أن تثبت كلمة "ملغى" بـين خطـين مائلين متوازيين على  ويجب إذا اقتضـت الضرورة إلغاء أيكـل حالة 

 .إللغاءاالصفحة المراد إلغاؤها مع بيان سبب 

الرجوع للهيئة العامة للخدمات الحكومية للحصول على اسماء وبيانات المشتغلين باالنشـطة المختلفة إلدراجـها  ويجوز

 .حصول على البيانات الالزمـة لـذلكالالحـاالت التـى يتعذر فيها  المتقدمة فـيبالسجالت 

للمدة  يتضمن جميع ما يتم بشأنها من إجراءاتالمشتريات والتعاقدات بملف مستقل لكل عملية  إدارةن تحتفظ إيجب كما 

نامج خدمات الصرف الصحي المستدامة لبرالعائدة  بحيث ال تقل عن خمسة سنوات في حالة المشتريات المتعاقدةالمقررة في الجهة 

 .  لدوليالممول من البنك ابالمناطق الريفية والقائم على النتائج  و

 الوثائق والمستندات التالية كحد أدنى:على يجب أن يحوي ملف كل عملية شراء 

شارة لرقم/مرجع متطلبات الشراء في خطة لموافقة من السلطة المختصة مع اإلنسخة عن طلب الشراء موقعة با .1

 الشراء السنوية

 عالن المناقصةإنسخة عن  .2

 المناقصة وأي تعديالت مرقمة ومؤرخة صادرة عليها مستنداتنسخة عن  .3

 عليها المتعاقدةنسخة عن استفسارات مقدمي العطاءات ورد الجهة  .4

 أن وجد ،ما قبل التناقص إجتماعنسخة عن محضر  .5

 نسخة عن محضر فتح المظاريف الفنية والمالية .6

 عليها التقييم الفني والمالي وموافقات السلطة المختصة اريرنسخة عن تق .7

 .المستقلة والقرارات الصادرة بشأنها اللجنةأو  المتعاقدةعتراضات المتنافسين أمام الجهة إنسخة عن  .8

 نسخة عن العقد وأية تعديالت عليه .9

 .والنهائياإلبتدائى  ستالمنسخة عن تقرير اإل .10

 ( مشتريات(1)سجل رقم ) والمقاولين الموردين سجل في القيد 1-7

الراغبين في اإلستشاريين و لموردين والمقاولين ومقدمي الخدماتقيد ال باإلحتفاظ بسجلالشراء والتعاقدات إدارة تقوم 

األشتراك بالعطاءات التي تطرحها الشركة وذلك بحسب أشتراطات كراسة القيد مع مراعاة أحكام قانون األتحاد المصري 

ن أخرى منظمة لهذا الشأن بخصوص تصنيف المقاولين والموردين لمقاولي التشييد والبناء والئحته التنفيذية وأية قواني

 . اإلستشاريينوومقدمي الخدمات 
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ً بصورة مستمرة واإلستشاريين ومنح فرص التسجيل للموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات  يتم  اتاإلعالنعن طريق  أيضا

 تحديث هذه السجالتب والتعاقدات إدارة الشراء على أثرها بهذا الشأن وتقوم طالبة التعاقدالتي تقوم بها الجهة  الدورية

، ويتم كما يتم أستبعاد المحظور التعامل معهم بقرار صادر عن السلطة المختصة ،أو بالحذفباإلضافة وذلك  ،إستمرارب

 .الممنوعين من التعامل ( مشتريات الخاص بقيد2قيدهم بالسجل رقم )

 والمقاولين الموردين سجل من الشطب 1-8

 أو حالي شروط أي تعاقد سابقأي شرط من ثبت أن أحد المقاولين أو الموردين أو مقدمي الخدمات قد أخل بشكل جسيم ب إذا

 أو العقد على التنافس أثناء سواء المعرفة في هذا الدليل أو قد ثبت تورطه في أي من ممارسات الفسادالمختصة  مع الشركة

ستماع لدفاعه ومع  محددة بعد األ زمنية سمه من السجل لمدةا اإلدارة شطبافقة رئيس مجلس ووبم تنفيذه يجوز أثناء

ً التظلم في بحقه اإلحتفاظ  والمجتمعات  اإلسكان والمرافقالصادر عن وزير الدليل والقرارملحق رقم واحد من هذا لل طبقا

 . في هذا الشأن ةالعمراني

بتداول سجالت المقاولين أو الموردين أو مقدمي  لشركة القابضةالمياه والصرف الصحي التابعة ل شركاتتلتزم جميع 

 أي شطب جرى أعتماده بصورة نهائية لدى أحدى شركات الشركة القابضة. وباإللتزام بتطبيقالخدمات فيما بينها 

 هإستخدام وحاالت المسبق التأهيل 1-9

عقود التوريدات واألعمال والخدمات اإلستشارية  عقود بشأن الحصول علىالتنافس التأهيل المسبق في   أستخدام يجوز
 :إلى يهدف التأهيل المسبق و السلطة المختصة وموافقة طبقا لتقدير والخدمات غير اإلستشارية عالية الكلفة والمعقدة

 

 مثل:  المطلوبة العقود والموارد الكافية لتنفيـذجيه الدعوة لمن تتوفر لديهم الخبرة والقدرة الفنية والمالية ضمان تو . 1

  شهراً  12والتي تتجاوز مدة تنفيذها  اإلستشاريةغير و اإلستشارية  الخدمات/الكبيرةالتوريدات  /اإلنشاءأعمال. 

 بغض النظر عن مدة تنفيذهاوالخدمات اإلستشارية  المتخصصة  ةعمال اإلنشائية التخصصية المعقداأل. 

 المشروع الجاهز(. بنظام المسؤولية المنفردة أو تسليم المفتاح تشغيلالتوريدات والتركيب والعمال أ( 

 ضرورة إجراء تأهيل اإلدارة أخرى ترى  ستشاريةإغير  خدماتخدمات إستشارية أو أو توريدات أو  أي أعمال

 .مسبق لها

ما تم األخذ بأقل العطاءات من حيـث السـعر وكان مقدم العطاء غير مستوفي  إذاعند الترسية تجنب أي نزاعات قد تنشأ . 2

 لشروط التأهيل.

إدارة  الشراء والتعاقدات تقوم  ،المذكورة أعاله والممارسات لمناقصاتبالنسبة لفى حالة أتباع إجراءات التأهيل المسبق  

ومعايير  المستوفية لشروط اإلستشاريةالمقاولين أو شركات التوريد/تنفيذ الخدمات غير اإلستشاريين و من ئمةقاتحديد ب

  .دارة هذه اإل التأهيل المحددة في وثيقة التأهيل المسبق المعدة من قبل

وكذلك الموقع  طالبة التعاقدجهة لل لكترونـينتشار وفـي الموقـع اإلاإل لتأهيل المسبق في صحيفة واسعةنشر إعالن ا يتم

 .في صحيفة خارجية متخصصة أيضاالنشر يجوزدولية فكانت المناقصة  إذاو الحكومية العامة لكتروني لهيئة الخدماتاإل

  المسبق إجراءات التأهيل 1-10

 التأهيل المسبق القياسية الصادرة عن الوزارة. إستخدام وثيقة طالبة التعاقديجب على الجهة 

   :معايير التأهيل المسبق

  .جراءاتإلضماناً لشفافية ا المسبق تأهيلمعايير التأهيل المسبق ضمن وثيقة الأ. يتم تحديد 

لمدرجة في )ب( أدناه لمعاييرالكل معيار من اوالرسوب بالنسبة أالنجاح  أساسعلى  طالبي التأهيل مؤهالتتقييم  جريوي

  .وثائق التأهيل المسبق في ثبتت  يجب أن والتي 

يعبر  يجب أنو ،موضوع التنافس ،فقط بقدرات طالب التأهيل على تنفيذ العقد معايير التأهيل المسبقب. يجب أن تتعلق 

من خالل  راسب أو ناجح على شكل لها  هعلى طالب التأهيل أن يثبت تلبيتو )قيمة/عدد( أو أرقام دنيا حدودعنها على شكل 

الذين سيتم  اإلستشاريةال يحدد سقف أعلى لعدد المقاولين / الموردين / مقدمي الخدمات غير  أدلة يقدمها في طلب التأهيل.
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وثائق  التي تتضمنها التأهيلتقتصرمعاييرتشمل وال يجب أن   المسبق. لر المذكورة في وثائق التأهييتأهيلهم بحسب المعاي

 :ما يليعلى  المسبق التأهيل

 اإلنجازلة مؤيدة بوثائق وشهادات تنفيذ أعمال مماث وعامة( في)خبرة خاصة  الحد األدنى من الخبرة السابقة .1

ألولية المواد االقدرة على تجهيز حيث توفير اآلليات والمعدات ألعمال البناء و اإلنتاجية منلمقدرة الحد األدنى ل .2

 الالزمة لتنفيذ العقد.

أهيل بشكل عام وخطة تمويل العقد موضوع التأهيل المقدرة المالية والتسهيالت البنكية المتوفرة لمقدم طلب الت .3

  بشكل خاص 

 ؛لختصة بطبيعة األعماذوي اإلمكانيات والخبرات الم الطاقم الفني واإلداريمن أفراد  العدد الكافي توفر .4

المفعول الصادرة من البلدان  الت القانونية إلنشاء الشركة والتـراخيص القانونيـة سـاريةهيكلية اإلدارية والسجال .5

 ؛إليها الشركاتالتي تنتمي 

سيرة النزاعات القانونية لطالب التأهيل المتعلقة بتنفيذ عقود سابقة أو حالية خالل المدة الزمنية المحددة في وثائق  .6

 المسبق. التأهيل

المذكورة  الدنيا الحدود/بحسب المعايير إثبات قدراتهمكل من مقدمي طلبات التأهيل الذين لم يستطيعوا غير مؤهل عتبر ي  

 من راغبيالمشروط ألي  التأهيل المسبقمنح  طالبة التعاقد للجهةيجوز . في وثائق التأهيل المسبقأعاله وكما تم تحديدها 

ستجابة كاملة لشروط إ إستجاب وأنه قدأعاله  4و 2عن المعايير المطلوبة في  عالج أنحرافاتهثبت أنه قد ي بشرط أن التأهيل

 لعطائه. عند تقديمه طالبة التعاقدالجهة 

 هاإستخداموشروط  اإلستشاريةالخدمات غير آداء و األعمالتنفيذ و لتوريداتا التعاقد على شراء أساليب 1-11

 "المناقصة العامة"عن طريق  اإلستشاريةمقاوالت وتلقي الخدمات غير تنفيذ أعمال الويكون التعاقد على شراء المنقوالت 

ما  إذاالتالية  التعاقدأساليب  بإتباع أحد ،والتعاقدات إدارة الشراءمن  مسببعلى طلب  بناءً  ،وللسلطة المختصة الموافقة

 المذكورة أدناه: أنطبقت الشروط

المتوفرة فقط لدى عدد محدود من  من األجهزة المعقدة شراء المنقوالت ي تَبَع هذا األسلوب بشأن: المناقصة المحدودة .1

 التى لها صفة األهمية واإلستعجالالمتخصصة  اإلستشاريةالخدمات غير وتلقي  أعمال المقاوالتلتنفيذ أو الموردين 

 لدى عدد محدود من تتوفردارية عالية وأمكانيات مالية كبيرة وقدرة على سرعة اإلنجاز إالتي تتطلب كفاءات فنية وو

 . بذواتهم ومقدمي الخدمات المقاولين

ذات القيمة  اإلستشاريةالخدمات غير وتلقي  األعمال تنفيذ شراء المنقوالت والتعاقد على ي تَبَع هذا األسلوب بشأنكما 

 ،لي التنافسية في األسواق المحليةاالسقف المحدد في هذه التعليمات والمتوفرة بشكل واسع وعالتقديرية التي ال تتجاوز 

الذين توجه لهم الدعوة للمشاركة في المناقصة من  أو مقدمي الخدمات المقاولين أو الموردين إختياركون وي

وكذلك ممن أبدوا أهتمامهم بتوريد هذه  الشراء والتعاقدات إدارة سجل المقيدين في  مقدمي الخدمات/الموردين/المقاولين

 ستخدمإ يجوز .أن لديهم المؤهالت المطلوبة طالبة التعاقدترتأي الجهة  منو المتطلبات لدى نشر خطة الشراء السنوية

لحة إستثنائية حاالت فى الكبيرةأعمال المقاوالت  لتنفيذ الشراء فىاألسلوب  هذا  بعد قصوى ضرورة وذات محدودةو م 

  الشراء. يةعمل بدء قبل (2) رقم للملحق طبقا المختصة السلطة موافقة أخذ

الخدمات غير وتلقي  البسيطةمقاوالت تنفيذ أعمال الوشراء المنقوالت  هذا األسلوب بشأني تَبَع : المناقصة المحلية .2

 والمتوفرة بشكل تنافسي في نطاق المحافظة.  اإلستشارية

وعلى موقع المختصة في الصحيفة المحلية المقررة من قبل الشركة  اإلعالنتتم الدعوة لهذه المناقصة عن طريق 

 المسجلين في المحافظةأو مقدمي الخدمات لموردين أو المقاولين ا ويقصر اإلشتراك فيها على بها،األنترنت الخاص 

 . بالتنافس التي يتم في دائرتها تنفيذ العقد

وبعد  ،اإلستعجالأما في حالة ،أيام عمل 10عن  الفنية يجب أال تقل فترة التنافس وحتى الموعد النهائي لفتح المظاريف

عن  اإلستعاضة  يجوزفيسمح بمدة تنافس أقصر ال تقل عن ثالثة أيام عمل و ،السلطة المختصةعلى موافقة الحصول 

مقدمي /أكبر عدد ممكن من الموردين/المقاولين إلى دعوة للتناقص موجهة  بإرسالباإلكتفاء في الصحيفة اليومية  اإلعالن

السماح لغير  ويجوز بموافقة السلطة المختصة ،المختصةالشراء والتعاقدات بالشركة  إدارةالمقيدين في سجل  الخدمات
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يقع نشاطهم في نطاق المحافظة التي يتم في دائرتها تنفيذ العقد، وأن أن  بالتنافس شريطة وغير المقيدين المدعويين

 . هفي حالة ترسية العقد علي طالبة التعاقدالمتبعة في الجهة  التسجيلإجراءات يستوفي المتناقص غير المقيد 

 

 في الحاالت التالية: بموافقة السلطة المختصة اإلتفاق المباشرعن طريق التعاقد أسلوب  يجوز إتباع: اإلتفاق المباشر .3

والعاجلة الطارئة  اإلستشاريةوالخدمات غير  اإلستشاريةمقاوالت وتلقي الخدمات تنفيذ أعمال الشراء المنقوالت و (أ

والتي ال تتحمل إتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة  ،الشراء السنويةها بخطة إدراجتوقعها وباإلمكان التي لم يكن و

 بجميع أنواعها.

التي تتوفر فقط  اإلستشاريةوالخدمات غير  اإلستشاريةمقاوالت وتلقي الخدمات تنفيذ أعمال الشراء المنقوالت و ب(

 الغيار قطع مثالً  أو األحتكار( وحقوق المؤلف من مصدر وحيد بسبب حقوق الملكية الفكرية )براءات األختراع

 إلخ.......والبرمجيات

ً  اإلستشاريةغير مقاوالت وتلقي الخدمات تنفيذ أعمال الشراء المنقوالت وج(   .متل اسعار الطاقة ......إلخ المسعرة جبريا

األعمال  تنفيذ بنودحجم التوريدات أو  ات أصنافلزيادة في كمياإلضافي الناتج عن الحاجة غير المتوقعة ل التعاقدد( 

التي قد تمت ترسيتها على المتعاقد الحالي بأسلوب المناقصة  اإلستشاريةغير  الخدماتأو  الخدمات اإلستشارية أو

تبرير الشراء اإلضافي بموجب األوامر التغييرية في العقد( أو عقد  يجوزمن خالل عقد قائم )وال  العامة أو المحدودة

  وأن يلتزم المتعاقد الحالي بنفس أسعارالوحدة/الفئة في العقد الحالي. إكتمل خالل الثالثة أشهر األخيرة

ة التكلفة والتي قليل اإلستشاريةوالخدمات غير  اإلستشاريةمقاوالت وتلقي الخدمات تنفيذ أعمال الشراء المنقوالت وه( 

 المعتمدة في الشركة ال تتناسب قيمتها مع تكاليف أجراء مناقصة عامة أو محدودة وذلك في حدود السلطات المالية

 .المختصة

شركات القطاع الخاص أو القطاع  معالتصميم والبناء باإلتفاق المباشر مقاوالت  أو عقودمقاوالت ( تنفيذ أعمال الو

 فى الشراء فى األسلوب هذا إستخدم يجوز. العام فى الحاالت العاجلة لتحقيق أهداف البرنامجالعام أو قطاع األعمال 

لحة ومحدودة وذات ضرورة قصوى إستثنائية حاالت  قبل (2بعد أخذ موافقة السلطة المختصة طبقا للملحق رقم ) م 

  .الشراء عملية بدء

الشركات والهيئات والمؤسسات عن طريق إبرام بروتوكوالت التعاون مع ز(  أو عقود التصميم والبناء باإلتفاق المباشر 

بشأن  1998لسنة  89من القانون  38طبقاً للمادة  الحكومية والوزارات فى الحاالت العاجلة لتحقيق أهداف البرنامج

 إستثنائية حاالت فى الشراء فى األسلوب هذا إستخدم يجوز. من الئحته التنفيذية 134المناقصات والمزايدات والمادة 

لحة ومحدودة وذات ضرورة قصوى  .الشراء عملية بدء قبل (2بعد أخذ موافقة السلطة المختصة طبقا للملحق رقم ) م 

 

 الممارسة العامة .4

 التصنيع الجاهزة السلع/المنقوالت شراءلأسلوب الممارسة العامة التعاقد بإتباع الشراء والتعاقدات دارة إل يجوز

 .ا المبلغ المحدد من السلطة المختصةوالتي ال تتجاوز قيمتهالرف  على والمتوفرة

 

 الممارسة المحدودة .5

المتوفرة و البسيطة المنقوالتالسلع/شراء لأسلوب الممارسة المحدودة التعاقد بإتباع الشراء والتعاقدات دارة إل يجوز

 أن ال تتجاوز قيمة العقد والتعاقدات. يجب الشراءإدارة  المقيدين في سجلتنافسية من المورديين المحليين و بأسعار

 .بلغ المحدد من السلطة المختصةالم

 

 الممارسة المحلية .6

ألعمال البسيطة والطارئة والمطلوب على ا أسلوب الممارسة المحليةالتعاقد بإتباع والتعاقدات  إلدارة الشراء يجوز

وجب األمر التفاوض مع المقاولين تيصعب تحديد نطاق وكميات العمل عند الطرح ويس والتيتنفيذها على وجه السرعة 

 للحصول على أفضل الشروط واألسعار.
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 األسعار طلب .7

الطارئة مثل قطع الغيار  البسيطة أولشراء السلع  "األسعار طلب"أسلوب التعاقد بإتباع والتعاقدات  إلدارة الشراء يجوز

المالي  الحدلمصنعين األجانب في مصر وذلك في حدود والتجهيزات البسيطة من األسواق المحلية أو من خالل وكالء ا

 الذي تحدده السلطة المختصة.

 طارية اإلإتفاق 1-12

على متعاقد واحد  طارالمناقصة العامة أو المحدودة في ترسية عقود اإل إستخدام أسلوبوالتعاقدات  الشراءإلدارة  يجوز

 اإلستشاريةمثل المنقوالت/السلع والخدمات غير  الحاجة المتكررة أو المستمرة لمتطلبات شراء معينة أو أكثر في حاالت

خالل السنة  المزمع التعاقد عليها االجمالية اإلستشارية الخدمات غيرأو  ة تحديد كميات األصنافتعذر أمكانيت ولكن

مع من يتم  طارية اإلإتفاقبدء عملية التناقص. يكون أبرام  إليها عندحاجة الدقيق لل توقيتتتعذر أمكانية الأو  المالية

 إعادة  ومن الممكن أن تكون بموجب أسعار ثابتة أو أسعار يجري  ال تتجاوز ثالثة سنوات و عليهم لمدةأالترسية عليه 

 طالبة التعاقدوذلك كلما تحدد الجهة  أسلوب "طلب األسعار"إستخدام ب التنافس عليها بين الذين تمت الترسية عليهم

عنها  اإلعالنمعايير التقييم التي سبق نفس وتكون الترسية بموجب  أو الخدماتسلع ال الحاجة لتوريد كمية معينة من

 .طارية اإلإتفاقعند طرح مناقصة 

تحدد السلطة  الخدمات غير اإلستشاريةتلقي و األعمالتنفيذ السلع و شراء إلتباع أساليب التعاقد علىالمالية  الحدود 1-13

 األعمالتنفيذ لسلع وا التعاقد على شراءأي من طرق  إلتباعالمالية  الحدود ( من هذا الدليل2ملحق رقم )الفي  المختصة

 أسلوب المناقصة العامة. بشأنها تبعيالتي ال  اإلستشاريةالخدمات غير تلقي و

 هاإستخداموشروط  اإلستشاريةعلى تقديم الخدمات  التعاقد أساليب 1-14

في وتحقيق الغاية المرجوة  أساليب تالئم طبيعة هذه الخدمات إتباع من خالل اإلستشاريةلخدمات على تقديم ا التعاقديجري 

 أنهميرون الذين  اإلستشاريينلجميع  في التنافس فسح المجال. يالحصول على أفضل الخدمات من حيث الجودة/النوعية

صحيفة وطنية واسعة في  بالتزامن الشراء والتعاقدات إدارةالذي تنشره  " اإلهتمامبداء إ "لدعوة إستجابتهممؤهلين من خالل 

 ويجريوعلى الموقع االلكتروني للهيئة العامة للخدمات الحكومية المختصة وعلى الموقع االلكتروني للشركة  األنتشار

ممن تقدر  أستشاريين ثمانية أقصى وحدة أستشاريين خمس أدنىبحد منهم ضمن الئحة مختصرة فقط  عدد محدد إختيار

توجيه يتم  وسابق الخبرة. والمالية الفنية والتنظيمية مكانياتهمأنهم األفضل وفقا إلب اإلهتمامتقييم طلبات أبداء المخولة بلجنة ال

ويكون التنافس بين  األولي( ختياراإل) الالئحة المختصرة ضمنالمختارين لإلستشاريين فقط العروض دعوة طلب 

شاري األست إختيارحيث يتم  والتكلفة" الجودة" بإعتبارالتنافس هوواألساسي  ختياراإل بحسب أسلوب المختاريناإلستشاريين 

الفني المقدم من قبل العرض  مالئمة/نوعية بشكل أساسي علىتعتمد  فنية إختياربموجب معايير تقييم/ الراسي عليه

 المدونة أدناه األخرى تنافسالساليب أ تباعإ يجوز .لسعرعطاء النسبة المتبقية لتقييم اإنقطة مئوية( مع  80-70) ستشارياإل

 :بشرط الحصول على موافقة السلطة المختصة مقابل كل أسلوب إليهاوتحت الظروف المشار  البسيطة اإلستشاريةللخدمات 

بمخصصات مالية ثابتة  يرة المدة وغير المعقدة والمقيدةقص اإلستشاريةلخدمات تقديم ا: لضمن ميزانية ثابتة التعاقد( أ

 .ليس بالمستطاع تجاوزها

البسيطة والمعيارية مثل تدقيق الحسابات ومهمات  اإلستشاريةلخدمات تقديم ال: المبني على أقل األسعار التعاقد( ب

 دخال وتحليل البيانات في نظم المعلومات. إالتصميم البسيطة و

   :: تستخدم هذه الطريقة في أي من الحاالت التاليةستشاري الفرداإل إختيارج( 

ً متميزة تعتبر  وذو خبرةمؤهل  الفرد عندما يكون. 1   .اإلستشاريةلنجاح المهمة  شرطاً أساسيا

 .عمل فريقإلى حاجة م بالمهمـة بنفسـه دون الستشاري الفرد القدرة على القيااإل إمتالك. عند 2
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   :التاليةأي من الحاالت  يستخدم في: أسلوب أستثنائي من مصدر وحيد ختياراإل( د

  .امتداداً لمهمة سابقة منتهية اإلستشارية الشركة . عندما يكون العمل المطلوب من1

  .سريع )كما في حاالت الطوارئ أو الكوارث( إختيار. عندما يكون من الضروري القيام ب2

  .. عندما ال تتجاوز تكلفة المهمة المبلغ المحدد من السلطة المختصة3

  .لمهمةلتنفيذ استثنائية إخبرة  اإلستشارية تكون لدى الشركةعندما  4

 هإستخدامموافقة السلطة المختصة على  الحصول على ا،هذ إسلوب اإلختيار إتباعإلى وفي جميع األحوال يجب قبل اللجوء 

 .العمليةمع توضيح المبررات وحفظ قرار الموافقة ضمن ملف 

 اإلستشاريين  من المطلوب والتأمين واألعمال منقوالتال على التأمين 1-15

لموردين بترتيبات النقل والتأمين ا على أن يقوم مستندات المناقصة في حالة إشتراط :سلع/المنقوالتال على التأمين .1

تقل قيمة  أالأنواع وشروط التأمين التي يجب أن يتعاقد عليها مقدم العطاء. ويجب  مستندات المناقصةتبين يجب أن 

العملة المستخدمة في العقد بهدف تسهيل  بذاتمن قيمة العقد  ٪ 110 نسبة التعويض بموجب بوليصة تأمين النقل عن

 . اإلستالم اإلبتدائي وإلى حينخالل النقل إذا تعرضت للفقد أو التلف  عملية االستبدال الفوري للسلع

 

على المقاول أن يوفر التأمينات التالية  مستندات المناقصة ، يجب أن تشترطوبالنسبة لألعمال :األعمال على التأمين .2

 في حالة ترسية العقد عليه:

بغطاء تأميني ال يقل عن قيمة عقد  (Contractor All Risk) األخطارشاملة لجميع  بوليصة تأمين األعمال (أ

 .األعمال

( بقيم تغطي كلفة إستبدالها في حالة  ontractor’s Plant and Equipment) تأمين معدات وأليات المقاول (ب

 .التلف أو الخسارة الكاملة 

 .النافذة القوانين تحددها التي القيم بحسب( Party Insurance rd3) التأمين ضد الغير (ت

 النافذة القوانين تحددها التيبحسب القيم  Workmen Compensation))تأمين عمال وموظفي المقاول  (ث

 

وثيقة طلب  يجب أن تحدد :اإلستشاريةفي الخدمات  )Professional Liability) ضد مخاطر المهنة التأمين .3

عرض لها بحيث تغطي على األقل أية أضرار قد تت ىستشاربوليصة التأمين المطلوبة من اإل قيمة ونطاقالعروض 

. ىشارستتأميني ال تقل عن قيمة عقد اإل بقيمة غطاء اإلستشاريةفي تقديم الخدمات  هقصور نتيجة طالبة التعاقدالجهة 

أخرى قد يتعرض لها خالل تنفيذ تقيه من أي مطالبات ستشاري الحصول على بوليصة تأمين ضد الغير وعلى اإل

لمسؤوليته  سقف أيي ستشاراإل يضع عقد أالبحسب المبالغ المحددة في القوانين النافذة. يجب  اإلستشاريةالمهمة 

 في حالة التقصير المتعمد أو األهمال الجسيم في تنفيذ العقد.

 اإلستشاريةوالخدمات غير  واألعمال للمنقوالت/السلع الفنية المواصفات 1-16

أكبر قدر ممكن من المنافسة مع ضمان  على مستندات المناقصةالفنية المذكورة في  يجب أن تشجع المعايير والمواصفات

ذلك يفضل أن ترتكز ول المطلوبة اإلستشاريةأو الخدمات غير  متطلبات أخرى للسلع و/أو األعمال األداء المطلوب أو أية

 طالبة التعاقدلجهة ا تراها ضرورية أخري فنية خصائص إدراج أيةبشكل أساسي مع  متطلبات األداء على الفنية المواصفات

 إستخدام،ويجب . إن أمكن مثل هذه العالمات من المنتقاه ( واإلجتماعيةEU-Eco-Label)مثالً عالمة  البيئية المعاير ثلم

أن تكون المعدات  والتي ينبغي ISO)) تصدر عن منظمة المعايير الدوليةي قدر اإلمكان، المعايير المقبولة دولياً كالمعايير الت

كانت غير مناسبة،  إذافر تلك المعايير الدولية أو امطابقة لها. وفي حال عدم تو األعمال أو الخدمات مصنعيةأو المواد أو 

 مستندات المناقصةالحاالت، يجب أن تنص . وفي جميع (BSأو  DINمصرية أو أجنبية مثل ) تحديد معايير وطنية يجوز

المطابقة لمعايير أخرى شريطة أن تكون على األقل  اإلستشاريةأو الخدمات غير  عمالول المعدات أو المواد أو األقب على

 مكافئة في جوهرها.

دعت  إذاأو التصنيفات المشابهة. و منتجات الجهات الصانعة تدل علىالعالمات التجارية أو أرقام إلى يجب تجنب اإلشارة 

ذكر عالمة تجارية أو رقم دليل ألحد المصنّعين لتوضيح مواصفة ال تكتمل إال بتلك الطريقة، ت ضاف عبارة "أو إلى الحاجة 
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المواصفات بقبول عروض سلع تتمتع بنفس الخصائص  سمح" بعد كل إشارة من هذا النوع ويجب أن تأو يرادفها ما يكافئها

 تقدم أداًء يكون على األقل في جوهره مكافئاً لتلك السلع التي تنص عليها المواصفة. والتي

 الشراء طلب 1-17

طلب شراء موقع من الشخص المخول  إستالمعلى  اال بناء التعاقدإجراءات البدء بأي من  الشراء والتعاقداتدارة إل ال يجوز

ً في الجهة الطال طلب الشراء في الخطة إدراج لعدم  ًً في خطة الشراء السنوية أو تعليالً  فيه مرجعية طلب الشراء بة مبينا

وي طلب الشراء على تفاصيل واضحة عن الكميات تيجب أن يح السنوية في حالة المتطلبات البسيطة وقليلة التكلفة.

 ية:الوي على البيانات التتوالمواصفات الفنية لمتطلبات الشراء ويجب أن يح

 ومرجعيته في خطة الشراء السنويةتاريخ الطلب  .1

 طالبة التعاقدالجهة  .2

 للمواصفات الفنية الكاملة لكل صنفباإلضافة الكمية من كل صنف مطلوب  .3

 رصيد الكمية المتوافرة بالمخازن من كل صنف .4

 الحد األدنى واألعلى للمخزون الواجب توفره لكل صنف .5

 لكل صنف وتاريخه.  تعاقدسعر أخر  .6

 إلى مقدمي العطاءات والعروض للترسية الترشيح عدمأسباب بيان  1-18

بحق كل من مقدمي العطاءات أو العروض  لإلحالةالنية بالترسية على العطاء/العرض المرشح  إخطاريجب أن ينص 

 منإستبعادهم الشراء والتعاقدات عن سبب إدارة كتابيا من اإلستفسار بطلب  لإلحالةلم يرشحوا  نالذياآلخرين و اإلستشارية

طالبة عمل ويجب أن يقتصر رد الجهة أن ترد عليهم كتابة خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أيام  طالبة التعاقدالترسية وعلى الجهة 

التطرق لميزات العطاء  اإلستفسار للترسية دونأسباب عدم ترشيح العطاء/العرض موضوع  اإلستفسار ببيانعلى  التعاقد

 األخرى. المرشح للترسية أو أي من العطاءات

  إلستئنافوا اإلعتراض في مقدمي العطاءات والعروض حق 1-19

يدعي أنه  )مقدمي العروض( ىستشارإأو  )مقدمي العطاءات( غير إستشارية أو مقدم خدمات يحق ألي مورد أو مقاول

خالل  طالبة التعاقدقرار أو تدبير تتخذه الجهات إمتثال تعرض، أو قد يتعرض، لخسارة أو ضرر بسبب ما ي زعم من عدم 

فيما عدا أي قرار  كخطوة أولى طالبة التعاقدلدى الجهة  القرار أو التدبير المعنيأن يعترض على عملية التنافس أو الترسية 

إستمرار في حالة  ،اإلستشاريةكما يجوز لمقدم العطاء أو عرض الخدمات  أسلوب التناقص )الشراء(. إختياربخصوص 

المستقلة لشكاوى  اللجنةلدى  إعتراضهأن يستأنف  ،إعتراضهبشأن  طالبة التعاقدالجهة  على تدبير أو قرار إعتراضه

 إجراءات تقديممن هذا الدليل ينظم  1ملحق  .العمرانية مجتمعاتوال والمرافقاإلسكان وزارة  والممارسات لدى المناقصات

لدى  والممارسات المناقصات لشكاوىالمستقلة  اللجنةلدى  اإلعتراض وإجراءات طالبة التعاقد إلى الجهة إعادة النظرطلب 

ً  ويحويالعمرانية  مجتمعاتوال والمرافقاإلسكان وزارة   .المطلوبة النماذج أيضا

  .وإختصاص اللجنةوزارى ينظم عضوية  طريق قرار عن والممارسات المناقصات لشكاوىتشكيل اللجنة المستقلة  تمي

   والعروضنشأن اإلعتراضات المرفوعة من مقدمي العطاءات  طالبة التعاقدصالحيات وواجبات الجهة  1-20

وواجبات النظر بطلبات  اق عملها بتنظيم المناقصات صالحياتضمن نط (التعاقد طالبة)الجهة  لجهة األداريةل كوني

 وعليها أن: المقدمة لها تنافسينالمأعادة النظر( ) أعتراض

 جميع طلبات األعتراض المقدمة لها وتحديثه بأستمرار.قيد تحتفظ بسجل ل .1
النظر( وحيثيات دراستها والبت فيها بما فيه  )إعادةطلبات األعتراض  مستنداتتحتفظ بملف كامل يحوي جميع  .2

 األدلة التي أعتمدت عليها في أتخاذ قرارها.
أثر اإلعتراض" من إجراءات األعتراض و اإلستئناف في "  2 تعلق عملية الشراء للفترة المحددة في البند رقم .3

من الدليل في حالة أستالمها لطلب أعتراض مكتمل المحتوى ولم  1 رقم كملحق المناقصات و الممارسات المرفقة
 ترفضه على أنه بدون أساس أو غير مستجيب لمتطلبات الملحق المذكور أنفا.
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 اإلعتراض لمقدم القرار هذا من نسخة ترسلو 1دة المقررة بملحق تصدر قرارها بالبت بطلب األعتراض خالل الم .4
 .المذكور بقرارها المشاركين المتناقصين جميع أبالغ مع

من "دليل  1 علق عملية الشراء بعد أصدار قرارها بخصوص طلب األعتراض للمدة المحددة في ملحق رقمتُ  .5
أجراءات الشراء والتعاقدات " وذلك لتعطي المجال لألعتراض على قرارها او على أجراءات المناقصة لكل 

 المتنافسين 
تلتزم بفترة التوقف المقررة بحسب "دليل أجراءات الشراء والتعاقدات " بعد اعالن نتيجة التقييم وأسم المتناقص  .6

أال بعد أنتهاء فترة التوقف وعدم أستالم أي أعتراض بخصوص ترسية  وال يجوز لها توقيع العقد الراسي عليه
 .الراسي عليهالعقد المقترحة على المتناقص 

 أيام عمل  3المستقلة خالل مدة ال تتجاوز  اللجنةترسل ردها على طلب المراجعة المستأنف من قبل المشتكي لدى  .7
ما فيه من أدلة تعلل موقفها من طلب األعتراض وتقوم عليه ب اللجنةوترفق مع الرد ملف عملية الشراء ألطالع 

 المستقلة بشأن طلب المراجعة. اللجنةبتعليق عملية الشراء لحين صدور قرار 
المستقلة بخصوص طلب المراجعة وتمضي في اجراءات عملية الشراء أو أنهائها بموجب  اللجنةبتنفيذ قرار  تلتزم .8

 هذا القرار.
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 اإلستشاريةوالخدمات غير  واألعمال المنقوالت/السلع شراء إجراءات و أساليب – الثاني الباب
 

 العامة المناقصة 2-1

فيها فتح باب المنافسة أمام جميع الراغبين في المشاركة لتنفيذ  المناقصة العامة هي الطريقة األساسية للشراء التي يـتم تكون

تطبيق معايير التقييم  من خالل طالبة التعاقدبالنسبة للجهة  فضل قيمة للمالالحصول على أ بهدف المطلوبـة وذلـك التعاقدات

أعلى قدر ممكن من التنافسية  طالبة التعاقدبأنه يوفر للجهة  يتميز أسلوب المناقصة العامة .مستندات المناقصةالمدرجة في 

المحتملين  المتنافسين المناسب والوقت المناسب والفرصةً المتساوية لجميع اإلعالنتوفير بين مقدمي العطاءات عبر 

 .ستشاريةإوخدمات غير  عمالأالشراء والتعاقدات من سلع و إدارة إحتياجاتوالمؤهلين وذلك لتمكينهم من تلبية 

 اإلعالنالنشر/ 2-2

 طالبة التعاقدخدمات الحكومية والجهة لل العامة للهيئةاإللكترونية يجب أن يعلن عن المناقصة العامة بالتزامن في المواقع 

في الصحيفة الوطنية أو المواقع  اإلعالن نشرصحيفة وطنية واسعة األنتشار. يجب اال تقل المدة المحددة بين  إلى باإلضافة

 يوم عمل. 15والموعد النهائي لتقديم العطاءات عن  ،أيهما كان الحقا ،اإللكترونية

 إجراءات المعلومات األساسية التي تعطي للمتناقصين صورة واضحة عن موضوع وتوقيت  اإلعالنيجب أن يذكر في 

 الشراء مثل:

  طالبة التعاقد الجهة اسم .أ

 المشروعأسم  .ب

 التمويل مصدر .ج

 اإلستشارية غير الخدمات أو األعمال نطاق /التوريد لفحوى مختصر ووصف العقد رقم .د

 الفني المظروف ولفتح العطاءات ستالمإل النهائي الموعد تاريخ .ه

 ، ونسبة التأمين النهائياإلبتدائي التأمين سريان ومدة ومبلغ مستندات المناقصة نسخة ثمن .و

 وجد أن ،التناقص قبل ما  إجتماع تاريخ .ز

ً  الوثائق على لإلطالع طالبة التعاقد الجهة عنوان .ح  .مستندات المناقصة لشراء مباشرة التقدم أو مسـبقا

 الجهة التي تقدم إليها العطاءات وأخر موعد لتقديمها. .ط

 أية بيانات أخرى تراها الجهة طالبة التعاقد ضرورية لصالح العمل. .ي

وفي حالة إذا ما قررت الجهة اإلدارية تأجيل موعد فتح المظاريف فيجب أن يتم اإلعالن عن الموعد الجديد بذات طريقة 

 اإلعالن.

 نسخها بيع ثمن دوتحدي مستندات المناقصة 2-3

جميع المعلومات  تحوي القياسية الصادرة عن الوزارة والتي مستندات المناقصةالشراء والتعاقدات  إدارةيجب أن تستخدم 

التي سيتم  غير اإلستشارية عمال والخدماتللسلع واأل عطائهإعداد الضرورية حتى يتمكن أي مقدم عطاء محتمل من 

 توريدها. وبينما تتنوع تفاصيل ودرجة تعقيد هذه الوثائق بالنسبة لحجم وطبيعة العطاء والعقد المقترحين، فإنها تتضمن

 : األقسام الرئيسية التالية

 ،تعليمات لمقدمي العطاءأ(

 ب( الئحة بيانات العطاء

 ،متطلبات التأهيل ومعامالت تقييم العطاءات ج(

 ية العقد إتفاقصيغة تقديم العطاء وصيغة د( 

 والخاصةه( شروط العقد العامة 
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 كمياتالول اأو جد والخدمات المطلوبة السلعبأسماء وكميات  قائمةهو ز( جدول المتطلبات لعملية الشراء )

التسليم أو  إلى وقت المقطوع باإلضافة سعرول النشاطات بالنسبة لعقود اإلعمال ذات الاأو جد لمناقصات األعمال

 الجدول الزمني إلنهاء العمل(

 المواصفات والرسومات والبيانات الفنية ذات العالقة )بما في ذلك البيانات ذات الطبيعة الجيولوجية والبيئيةح( 

 ( واإلشتراطات اإلجتماعية والعمالية

 نماذج الضمانات البنكية المختلفة. ط( 

إحداث  يجوز. وبطبيعة التعاقدبإحداث تغييرات في الوثائق القياسية لمراعاة الظروف الخاصة  طالبة التعاقدي سمح للجهة 

خاصة في العقد، ولكن ال الشروط الالعطاء أو الئحة بيانات العقد أو من خالل  مثل هذه التغييرات فقط في الئحة بيانات

وينبغي  القياسية التي تصدر عن الوزارة. المناقصة مستنداتإحداث تغيير في الصياغة النموذجية ألي قسم أخر من  يجوز

في القسم الخاص بذلك  تقيميية كلفةأقلها على  الترسيةوتقييم العطاءات  في إتباعهاالتي سيتم  المنهجيةو التقييم معايير ذكر

ستستخدم في الحكم على ، عند الحاجة، الفحوصات والمعايير والطرق التي مستندات المناقصةتحدد  .مستندات المناقصةفي 

لدى تنفيذها مع المواصفات الموضوعة. كما يجب أن تكون الرسومات  عمالأو األ مدى مطابقة المعدات عند تسليمها

 .اإلثنين، وينبغي تحديد األولوية في الترتيب بين بدون أي تناقض منسجمة مع نص المواصفات

العطاء المحتملين،  إلى مقدميمعقوالً ويمثل فقط كلفة الطباعة والتوصيل  مستندات المناقصةنسخة يجب أن يكون ثمن بيع 

ً  يحجم عن التنافسويجب أن ال يكون الرسم مرتفعاً جداً كي ال   إلكترونياً مقدمين مؤهلين. ومن الممكن أن يستخدم نظاما

 مستندات المناقصةإحداث أية تعديالت ل ، شريطة أن يكون النظام اإللكتروني آمناً للحيلولة دونمستندات المناقصةلتوزيع 

 . المناقصة إلى مستنداتويجب أن ال يقيد حرية مقدمي العطاء في الوصول 

 اإلبتدائيالتأمين  2-4

 نسبة تجاوز قيمته عنال ي مقطوععلى شكل مبلغ  مستندات المناقصةالمحددين في  بالقدر والصيغة اإلبتدائييكون التأمين 

ً سار التأمين يبقىيجب أن ومن القيمة التقديرية للعقد  2٪ مدة سريان العطاء، وذلك بهدف  إنتهاءلمدة أربعة أسابيع بعد  يا

 اإلبتدائيالتأمين  إعادةالتأمين. وتتم  الشراء والتعاقدات بالتصرف في حال استدعى األمر مصادرةدارة توفير وقت معقول إل

 .النهائي للضمان وتقديمه الراسي عليه العطاء قدمع محال توقيع العقد معليهم  رسىالذين لم يلمقدمي العطاءات 

 اإلستشاريةوالخدمات غير  لألعمال الكميات وجداول للسلع المتطلبات جدول تسعير 2-5

 : المنقوالت/السلع توريد تسعير .أ

شامال "أجرة النقل والتأمين"  أوعلى ما على أساس تسليم الموقع إطريقة تسعير عطاءات السلع  مستندات المناقصةتحدد 

أما في حالة المناقصات  (.المورد مخازنأو  "تسليم المصنع" )تسليم المعرض أو تسليم المعمل  EX-worksأساس

  F.O.Bأما كانت بموجب أحد المصطلحين إذاطريقة التسعير فيما  مستندات المناقصةة فيجب أن تحدد الدولي

 التدريب أو التركيب قيام المتناقص بتقديم خدمات إلىفي حال دعت الحاجة .  INCOTERMS 2010 – C.I.Pأو

ي طلب من المتناقص أن يضع فيجب أن ، و أية خدمات أخرى مشابهةأ للسلع/المعدات موضوع التوريد التشغيل األوليو

يجب أن يحدد مقدم العطاء سعره  .مبينا قيمة الضرائب والرسوم المقدرة عليها بشكل مستقل سعراً منفصالً لهذه الخدمات

بمثابة  يعتبرلم يحدد مثل هذا السعر  لها، وإذاوالخدمات التابعة  عن كل صنف مطلوب توريده في جدول متطلبات السلع

 وأنه قد امتنع عن توريده.  بندهذا ال عدم شمول عطائه

 :التشييد والتشغيلو التجهيز التصميم معأو  المفتاح تسليم منافسات تسعير .ب

مكونات  سعر يبين أن العطاء مقدم من ي طلب ،"والتشغيل والتشييد التجهيز مع تصميم" أو "المفتاح تسليم" عقود حالة في

 والنقل المعدات توريد تكاليف جميع ذلك في بما ،التوريد والتركيب واألعمال المدنية المطلوبة لضمان أداء المنشأة

 األخرى الخدمات وجميع عالقة ذات أعمال أية إلى باإلضافة األولي والتشغيل والتركيب والتأمين والمحلي البحري
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 جميع هذه العقود مثل سعر ويتضمن. آخره إلىو التشغيل، الصيانة، التشييد، التصميم، مثل العقد نطاق في المتضمنة

 .ذلك غير على مستندات المناقصة تنص لم ما المفروضة األخرى والمبالغ والضرائب الرسوم

 األعمال تسعير  .ج

 أو األسعار المقطوعة المدرجة في جدول الكميات تقديم أسعار الوحداتعقود األعمال  ي طلب من مقدمي العطاءات في

، وتشمل هذه األسعار جميع الرسوم والضرائب لتنفيذ األعمال )عقود المبلغ الثابت( النشاطات ولاجد من بند لكل

 والمبالغ األخرى المفروضة.

باألرقام والحروف  يعبأوأن  بحبر ثابت جدول المتطلبات/أسعار بنود جدول الكميات يعبأيجب على مقدم العطاء أن 

إعادة على كل جدول. في حالة أي تصحيح في أسعار البنود فعلى مقدم العطاء  وأن يوقع الشخص المخول سعر كل بند

 التصحيح. كتابة سعر البند باألرقام والحروف وأن يوقع مقابل هذا

 ترفض العطاءات المبنية على تخفيض نسبة مئوية عن أقل العطاءات سعرأ.

 المبنية األعمال لعقود بالنسبة الكميات جدول في المطلوبة األعمال بنود من بند ألي سعره العطاء مقدم يحدد لم إذا

 سعر أجمالي ضمن مشموالً  األعمال من البند هذا سعر بأن فيعتبر ( Unit Rate Contract) الوحدة سعر على

 رفض في الحق طالبة التعاقد للجهة فيكون الكميات جداول من كامل لجدول الحذف هذا مثل تعلق إذا أما العطاء

 سعر بين المقارنة لغرض وذلك األخرين المتنافسين من عرضه تم له سعر أعلى الجدول لهذا تضع أن أو عطائه

 على المحاسبة أرتضى أنه فيعتبر عليه المناقصة رست ما إذاو األخرين المتنافسين عطاءات أسعار وبين عطائه

 .ذلك في المنازعة حق له يكون أن دون المقبولة العطاءات بين الجدول لهذا "سعرال معدل" أساس

 اإلستشارية غير الخدمات تسعير .د

تقديم أسعار الوحدات لكافة نشاطات نطاق الخدمات  اإلستشاريةي طلب من مقدمي العطاءات في عقود الخدمات غير 

العطاء  إمتناع مقدمحالة  وفي ،وتشمل هذه األسعار جميع الرسوم والضرائب والمبالغ األخرى المفروضة ،المطلوبة

 أن ترفض عطائه. طالبة التعاقدللجهة  توريده ويحقعن تسعير أي نشاط يعتبر أنه قد إمتنع عن 

 (INCOTERMS 2010الدولي  ) الشحن مصطلحات 2-6

بحسب  عطائه تسعيرالمصطلح الذي يجب أن يستخدمه مقدم العطاء في  مستندات المناقصةتحدد  يجب أن 

INCOTERMS 2010  بين أطراف المناقصة. ةوالمخاطر والكلف المسئولياتوذلك لتجنب أي لبس في توزيع 

 ومالي فني - بمظروفين الطرح 2-7

بنظام المظروفين )فني  تأثر بسعر مقدم العطاءلالحاالت التي تتطلب طبيعتها دراسة فنية بدون ا جميع فييكون الطرح 

)أ( فني  مظروف:بأن تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين  مستندات المناقصةصلين( وعليه يجب أن ينص في ومالي منف

مطلوب توافرها للتحقق من مطابقة العرض فنيا وأيضا أية بيانات أو مستندات إلى باإلضافة  اإلبتدائيويحتوي على التأمين 

بما يتناسب مع طبيعة التعاقد.  اإلنجازالخبرة في  اإلنتاجية وسابقوالقدرة  الفنية والماليةمؤهالت مقدم العطاء  للتحقق من

 ة السداد.يحتوي على قوائم األسعار وطريقومظروف مالي )ب( 

 بمظروف واحد الطرح 2-8

 واألعمال شراء السلع مناقصات حالةالشراء والتعاقدات طلب تقديم العطاءات بنظام المظروف الواحد في دارة يجوز إل

البسيطة وقليلة التكلفة أو المواد األولية التي ال تتطلب دراسة منفصلة لمؤهالت مقدم العطاء أو  اإلستشاريةوالخدمات غير 

هذه الحالة تعلن أسعار مقدمي العطاءات في جلسة فتح المظاريف في  المواصفات الفنية تسبق فتح المظاريف المالية.

العلنية الوحيدة وتوثق هذه األسعار في محضر جلسة الفتح الذي يوقعه جميع أعضاء لجنة الفتح وممثلي مقدمي العطاءات 

 الحاضرين لجلسة الفتح.

 العطاءات سريان مدة وتحديد العطاءات لتقديم النهائي الموعد 2-9

على أن تكون تلك المدة كافية  مستندات المناقصة على مقدمي العطاء أن يقدموا عطاءات سارية للمدة التي تحددهاينبغي 

من السلطة  الضرورية والحصول على جميع الموافقات من إكمال مقارنة وتقييم العطاءات طالبة التعاقدلتمكين الجهة 
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مدة سريان العطاءات إعتباراً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف ، وتحسب ليتسنى ترسية العقد ضمن تلك المدة المختصة

الفنية، فإذا تعذر البت في العطاءات قبل إنتهاء مدة السريان فيجوز للموظف المختص أن يطلب في الوقت المناسب إلي 

 . مقدمي العطاءات قبول مد مدة صالحية سريان عطاءاتهم إلي المدة المناسبة

ودرجة تعقيده. وطبيعته وتسليم العطاءات بالنظر جيداً في ظروف العقد المعني وحجمه عداد إلنهائي يتم تحديد الموعد ال

)تاريخ النشر( أو  تاريخ الدعوة للعطاء يوم عمل بعد 15 عن الموعد النهائي لتقديم العطاءات يقلوبشكل عام، يجب أال 

بعد الحصول على موافقة  اإلستثنائيةتقليص هذه المدة في الحاالت  يجوز ، أيهما يأتي الحقاً.مستندات المناقصةتاريخ توفر 

 السلطة المختصة.

 العطاءات مقدمي قبل من اتاإلستفسار  2-10

مستندات كتابيا لألستفسار عن أي غموض في  طالبة التعاقديسمح لمقدمي العطاءات مخاطبة الشخص المسؤول في الجهة 

خالل فترة وجيزة وتعميم نسخة من ردها لجميع  اإلستفسار كتابياأن ترسل ردها على  طالبة التعاقدوعلى الجهة  المناقصة

تعديل  اإلستفسار أيأستدعى مثل هذا  إذا اإلستفسار.مقدمي العطاءات األخرين في نفس الوقت ولكن بدون ذكر أسم صاحب 

بعد الحصول على موافقة  العطاءات ستالمالشراء والتعاقدات تأجيل الموعد النهائي إل دارةإل يجوزف مستندات المناقصةفي 

عن طريق ملحق تعديل  العطاءات ستالمالجديد إل مقدمي العطاءات بالموعد النهائي إخطار جميعالسلطة المختصة ويجب 

المناقصة، ويتم إرفاقه بملف العملية،  ، ويعتبر الرد على اإلستفسارات جزًء ال يتجزاء من مستنداتمستندات المناقصةل

 .وبسري في مواجهة جميع مقدمي العطاءات

 الموقع وزيارة العطاءات تقديم إجتماع ماقبل 2-11

المعقدة  اإلستشاريةغير  أو عقود الخدمات التشييد والتشغيل"و التجهيز "التصميم معالكبيرة أو عقود  في حالة عقود األعمال

مقدمي العطاءات المتوقعين وذلك على األقل قبل أسبوعين من الموعد النهائي  إجتماع مععقد  التعاقدطالبة للجهة  يجوزف

 طالبة التعاقدومتطلبات الجهة  مستندات المناقصةبغرض اعطائهم فرصة أضافية لألستفسار عن  العطاءات ستالمإل

وتقوم بتوزيع نسخة منه  قبل تقديم العطاءات إلجتماع مابتدوين محضر  طالبة التعاقد. تقوم الجهة باإلضافة لزيارة الموقع

. اإلجراءات المناسبةالعطاءات لتمكين المتناقصين من اتخاذ  ستالمخالل وقت كاٍف قبل الموعد النهائي إل لجميع المتنافسين

خالل أصدار فيجب أن يتم ذلك من  مستندات المناقصةنتجت عن أستيضاحات مقدمي العطاءات أية ضرورة لتعديل  إذا

، ويعتبر قبل تقديم العطاءات إجتماع ماوليس عن طريق محضر  مستندات المناقصةل لملحق تعدي طالبة التعاقدالجهة 

محضر اإلجتماع جزًء ال يتجزاء من مستندات المناقصة، ويتم إرفاقه بملف العملية، وبسري في مواجهة جميع مقدمي 

 العطاءات.

أن تتحمل تسهيل زيارة الموقع لمن يرغب من مقدمي العطاءات خالل فترة التناقص دون  طالبة التعاقديجب على الجهة 

 ولية أو تكلفة متعلقة بمثل هذه الزيارة.ئأية مس طالبة التعاقدالجهة 

 مستندات المناقصة تعديل 2-12

ما دعت  إذا العطاءات ستالمالنهائي إلفي أي وقت قبل الموعد  مستندات المناقصة تقوم بتعديلأن  طالبة التعاقدللجهة  يجوز

رسال بإ طالبة التعاقد وتلتزم الجهة ستيضاحات مقدمي العطاءات والتي قد تستدعي مثل هذا التعديل.الحاجة لذلك أو كنتيجة إل

أن تطلب األمر  ،العطاءات ستالمبما فيه تمديد الموعد النهائي إل مقدمي العطاءات جميع إلى مستندات المناقصةملحق تعديل 

، ويعتبر طالبة التعاقدعطاءاتهم بموجب التعديالت التي أدخلتها الجهة  عدادمقدمي العطاءات الوقت الكافي إل إلعطاءذلك 

جزًء ال يتجزاء من مستندات المناقصة، ويتم إرفاقه بملف العملية، وبسري في مواجهة  مستندات المناقصةملحق تعديل 

 جميع مقدمي العطاءات.

 )البت( توصية بالترسيةاللجان و الفتح لجان تشكيل 2-13

وبموافقة السلطة المختصة على  والتعاقدات إدارة الشراءظاريف الفنية/المالية بموجب ترشيح رئيس يتم تشكيل لجنة فتح الم

أن تضم في  تتناسب وظائفهم وخبراتهم مع أهمية المناقصة ويجب موظفينوعضوية تكون لجنة الفتح برئاسة  .الترشيح

ً  أيضا عضويتها . واإلدارة القانونية واإلدارة الماليةالتي أصدرت العطاء دارة واإل التعاقدطالبة  دارةعن كل من اإل مندوبا

ة المرفقة مع عطاءات المتنافسين. اإلبتدائيالتأمينات  الستالمالحسابات وذلك  إدارةمندوب  ةالفني المظاريف فتحيحضر جلسة 
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المظاريف لفتح  ثابتة وبموافقة السلطة المختصة تشكيل لجنة الشراء والتعاقدات إدارةترشيح رئيس بموجب  ويجوز

 ال تتعدى مدة خدمتها السنة المالية الواحدة. الفنية/المالية

ع والتعاقدات ويخض إدارة الشراءبموجب ترشيح األسماء من قبل رئيس  )البت( ترسيةشكيل لجنة الدراسة والتوصية باليتم ت

هذا الترشيح لموافقة السلطة المختصة بحسب القيمة التقديرية للعقد المزمع طرحه للتناقص. تكون لجنة الدراسة والتوصية 

تتناسب وظائفهم وخبراتهم مع أهمية المناقصة ويجب أن تضم في عضويتها أيضا  موظفينبالترسية برئاسة وعضوية 

 ً  .واإلدارة القانونية واإلدارة الماليةالتي أصدرت العطاء  دارةطالبة الشراء واإل دارةعن كل من اإل مندوبا

  للمظاريف الفنية العلني الفتح جلسة إجراءات 2-14

في المكان واليوم والساعة  تح المظاريف الفنية بعقد جلسة علنية يحضرها ممثلي مقدمي العطاءات المخولينتقوم لجنة ف

اللجنة أن  إنعقاديجب لصحة  العطاءات. ستالمعد النهائي إلووالتي تلي فور انقضاء الم مستندات المناقصةالمعينة في 

 ً على نظام  مستندات المناقصةما نصت  إذاالمالية.  دارةالقانونية واإل دارةعن اإل يحضر جلسة الفتح رئيس اللجنة ومندوبا

)بعد إثبات الحالة التي ورد عليها كل عطاء والتأكد من سالمته( فقط  المظروفين )الفني والمالي( فيتم فتح المظاريف الفنية

بعد ترقيم كل عطاء على هيئة كسر اعتيادي بسطه رقم العطاء ومقامه عدد العطاءات الواردة  بالتتابعخر بعد اآل واحداً 

دون التوقيع عليها بعد حفظ المظاريف المالية ويتم وإثبات رقم كل عطاء على المظروف الفني وعلى المظروف المالي 

المالية  مظاريفالفتح  إنعقاد جلسةحين  إلى ،لجنة الحاضرينأعضاء البعد أن يوقع عليها  ،طالبة التعاقدخزينة الجهة بها فتح

ً ل ً  إنتهاءفي موعد يحدد بعد  لعطاءات المقبولة فنيا وتقديم تقريرها الفني  لجنة الدراسة والتوصية من تحليل العطاءات فنيا

أي اعتراض على نتيحة التقييم الفني أو  إستالمبذلك والحصول على موافقة السلطة المختصة ومرور فترة التوقف بدون 

 .اإلعتراضتسوية مثل هذه 

وتاريخ أي عطاء يرد بعد الموعد المعين لفتح المظاريف الفنية يجب تقديمه فوراً إلي رئيس اللجنة للتأشير عليه بساعة 

وروده ثم يدرج في كشف العطاءات المتأخرة دون فتحه ـ على أن يتم رد هذه العطاءات المتأخرة إلي مقدميها فور تقرير 

 . ويعلن رئيس اللجنة عقب فتح كل عطاء ما يلي:لجنة الببت باستبعادها

 سم مقدم العطاءإ -

 ومطابقته للقيمة وفترة النفاذية المطلوبتين اإلبتدائيتوافر وصحة التأمين  -

 قانونيا توافر وسريان شهادة التسجيل )مزاولة المهنة ( وصحة توقيع العطاء من الشخص المخول -

مستندات ومطابقة مدة سريان العطاء لشروط  عن أية نواقص في الوثائق المطلوبة يعلنكتمال محتويات العطاء أو إ -

 المناقصة

أسماء محضر جلسة فتح المظاريف الفنية مبينة به  إعدادتقوم لجنة الفتح باللجنة أعمالها في الجلسة ذاتها، وويجب أن تتم 

المذكورة أعاله وذلك حسب  باإلضافة للمعلوماتأعضاء لجنة الفتح وأسماء مندوبي مقدمي العطاءات الذين حضروا الجلسة 

النموذج المخصص لمحضر جلسة فتح المظاريف الفنية ويتم التوقيع على هذا المحضر من قبل أعضاء اللجنة ومندوبي 

 مقدمي العطاءات الحاضرين.

 الفني التقييم إجراءات 2-15

ً  اتالعطاء ومراجعة بفحص خالل التقييم الفني من لجنة الدراسة والتوصية بالترسية تختص للمعايير  من النواحي الفنية طبقا

الفنية لكل عطاء من عدمها. تقوم اللجنة بعملها في  ستجابةوذلك لتحديد اإل مستندات المناقصةوالشروط الفنية المطلوبة في 

فشاء أية معلومات للمتناقصين أو إفحص العطاءات وتوضيحها وتقييمها والتوصيات بشأن إرساء العقد بسرية مطلقة دون 

ً بهذه العملية  في  البت يجوز للجنة إرساء العطاء.ب النية حين موعد نشر إلىاألشخاص اآلخرين غير المعنيين رسميا

بلجنة فرعية متخصصة أو بخبراء داخليين أو  تستعين متخصصة، أنطبيعتها دراسات فنية  تتطلب المناقصات، التي

األشتراك في أن يكون لهم حق الدراسة والتوصية دون  إلى لجنةمثل هذه الدراسة وبالتالي رفع توصياتهم  إلجراءخارجيين 

 التوصيات النهائية للجنة الدراسة والتوصية. اتخاذ
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بموجب محضر  ستلمتها من لجنة الفتحإالتي التقييم الفني التالية للعطاءات  إجراءاتالدراسة والتوصية أتباع  لجنة على

 :سة فتح المظاريف الفنيةجل

ً مراجعة كل عطاء فن - )أ( يفي بمتطلبات  :كان العطاء إذافيما  وذلك مستندات المناقصةشروط للتأكد من مطابقته ل يا

 مستندات المناقصةمطلوبة في  العطاء مقدم لمؤهالتوأي شروط أخرى  التسجيل والتصنيف والشهادات الضريبية

أهلية  ثباتومرفق به الوكاالت العدلية المطلوبة إل بالشكل المطلوب التوقيع عليه)ب( قد تم مثل سابق الخبرة 

ً  ة المطلوبة و)د(اإلبتدائيلفترة السريان المطلوبة ومقروناً بالتأمينات  و)ج( نافذاً  الشخص المخول بالتوقيع  منتظما

 بشكل عام. ومكتمالً 

 .أن وجدت ،فحص العيناتبما فيه  المناقصةمستندات كان العطاء يتفق في جوهره مع  إذاتحديد فيما  -

بخصوص البيانات والمستندات الفنية المقدمة من طرفهم  من مقدمي العطاءاتواإلستيفاءات ستيضاحات طلب اإل -

 دخال أي تغيير جوهري في صلب عطائه أو الشروط المتعلقة به.إعطاء الفرصة ألي منهم بإدون 

ً أخذها في اإل يجوزغير الجوهرية ألي عطاء والتي  اإلنحرافاتتحديد  - أثناء التقييم المالي والتي ال  عتبار الحقا

 من الناحية الفنية. عتبار مثل هذا العطاء مقبوالً إمكانية إتحجب 

التي الفنية طريقة التقييم بموجب نظام النقاط فتقوم لجنة الدراسة والتوصية بتحديد النقاط  مستندات المناقصةتضمنت  إذا

حصل عليها كل عطاء وبترتيب العطاءات من حيث األولوية. يعتبر العطاء الذي ال يحصل على الحد األدنى من النقاط 

ً  مستندات المناقصةالمذكورة في الفنية  ً غير مستجيبا  ويرفض. مستندات المناقصةلمتطلبات   فنيا

المتنافسين إخطارتقوم لجنة الدراسة والتوصية بتحضير تقرير التقييم الفني وترفعه للسلطة المختصة للموافقة عليه قبل 

ً إبنتيجة التقييم الفني من حيث  ضمن فترة  اإلعتراضوتبلغهم عن حقهم في  عتبار عطاءاتهم مقبولة أو غير مقبولة فنيا

لكتروني ومن ثم تطبق وعلى موقعها اإل طالبة التعاقدات في مقر الجهة اإلعالنوحة . تعلن نتائج التقييم الفني على لالتوقف

طالبة عالنات الجهة إفي لوحة  اإلعالنأيام عمل تحسب من اليوم التالي لظهور  أربعة فترة التوقف التي يجب أال تقل عن 

. في فى نفس يوم ظهور اإلعالن بالبريد اإللكترونى أو الفاكس مقدمي العطاءات إخطار مع لكتروني وموقعها اإل التعاقد

 ،اتاإلعتراضتسوية مثل هذه عند أو  ،عتراض من مقدمي العطاءات على نتيجة التقييم الفني المعلنةإأي  إستالمحالة عدم 

 تقوم لجنة الدراسة والتوصية بتحديد موعد ومكان جلسة فتح المظاريف المالية.

 ةالماليللمظاريف  العلني الفتح جلسةإجراءات  2-16

ً فتح المظاريف المالية لبعقد جلسة علنية المالية  فتح المظاريفتقوم لجنة  خر في جلسة بعد اآل واحداً  للعطاءات المقبولة فنيا

 علنية بحضور مندوبي مقدمي العطاءات الراغبين بالحضور وتقرأ المعلومات التالية:

 لكل جدول من جداول متطلبات الشراء وسعره األجمالي كما هو مدون في صيغة عطائهه ئعطاوسعر مقدم العطاء سم ا

 .النقاط في التقييم إستخدام نظامحالة  العطاء فيالنقاط الفنية التي حصل عليها 

محضر جلسة فتح المظاريف المالية مبينة به أسماء أعضاء لجنة الفتح وأسماء مندوبي مقدمي  إعدادتقوم لجنة الفتح ب

المذكورة أعاله وذلك حسب النموذج المخصص لمحضر جلسة فتح  باإلضافة للمعلوماتالعطاءات الذين حضروا الجلسة 

 المظاريف المالية ويتم التوقيع على هذا المحضر من قبل أعضاء اللجنة ومندوبي مقدمي العطاءات الحاضرين.

ستكمال عملية لجنة الدراسة والتوصية بالترسية إل إلىفتح تقوم لجنة فتح المظاريف بتسليم المظاريف المالية مع محضر ال

 للسلطة المختصة. الراسي عليهالتقييم الفني/المالي المشترك وترشيح 

 وترشيح الترسية وتوقيع العقد الالحق التأهيلو تطبيق األفضلية المحليةو المالي إجراءات التقييم 2-17

العطاء الذي يحقق أفضل قيمة للمال بحسب  إختيار إلى الذي تقوم به لجنة الدراسة والتوصية بالترسية يهدف التقييم المالي

حدى طرق إأعتماد  طالبة التعاقدوللجهة  مستندات المناقصة في طالبة التعاقدمنهجية وعوامل التقييم التي تثبتها الجهة 

 التقييم التالية:

 .بعد تصحيح األخطاء الحسابية "سعرا"الترسية على أقل العطاءت  .1
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تقييم المدرجة في على المشتري من الناحية التقييمية بعد تطبيق معايير ال "كلفة"الترسية على أقل العطاءات  .2

مواعيد الدفع ووقت التسليم وتكاليف التشغيل وأنتاجية وكفاءة المعدات  معايير تقييم مثل .مستندات المناقصة

خدم تالتدريب المطلوب. ي عبر عن هذه العوامل بقيمتها المالية التي ستستكلفة ع الغيار ووأسعار الئحة منتقاة من قط

 التقييم. إجراءات خالل 

والتي  مستندات المناقصةبحسب معايير التقييم المدرجة في  "أعلى النقاط"الترسية على العطاء الذي يحصل على  .3

معايير متعلقة بالخصائص الفنية  ( أعاله. مثالً 2كلفة مالية )ما عدا سعر العطاء( كما في ) إلىيصعب تحويلها 

 طالبة التعاقدفي الجهة  ستخدامشائعة اإل / السلع والتوحيد القياسي للتجهيزات األرجونمترية والسالمة البيئيةو

 ً ً  وتوفر خدمات ما بعد البيع ويجب أال يخصص لمثل هذه المعايير وزنا من الوزن الكلي  ٪30 نسبة يتجاوز نسبيا

، أما في حالة  (٪70 نسبة في معادلة النقاط المستخدمة )أي أن الوزن المخصص لسعر العطاء يجب أال يقل عن

نقاط تخصص لمعايير مثل أنظمة الجودة والحفاظ  10مناقصات األعمال فيجب أال يتعدى وزن التقييم الفني عن 

  .قابة على سالمة األعمال ) تطبيق معايير الصحة و السالمة المهنية(على البيئة وأنظمة الر

تطبيق األفضلية المحلية خالل عملية التقييم بموجب أي من طرق التقييم المذكورة أعاله أن ذكر  طالبة التعاقدللجهة  يجوز

ً ال األقل العطاء على سعر ٪15ضافة إ. تطبق األفضلية المحلية من خالل مستندات المناقصةذلك في   ذي يعرض سلعا

ً التي ة مصر العربية أو يمصنعة خارج جمهور على  %10ة ضافة نسبإللمكون المحلي أو  ال تحوي النسبة المقررة قانونا

ستفادة من حين مقارنته ألغراض التقييم مع سعر مقدم العطاء ذو األهلية لإل عمال أو الخدمات األجنبيسعر مقدم عطاء األ

 .المحليةاألفضلية 

 تتبع لجنة الدراسة والتوصية الخطوات التالية في أجراء عملية التقييم:

المذكور. في حالة لم وإخطاره بالتصحيح المتناقص بأنه قد جرى تصحيحها  إعالمتصحيح األخطاء الحسابية و .1

 رفه.المقدم من ط اإلبتدائييعطي مقدم العطاء موافقته على التصحيح يرفض عطائه ويصادر التأمين 

غير الجوهرية التي  اإلنحرافاتمع حساب قيمة  مستندات المناقصةتطبيق طريقة التقييم المنصوص عليها في  .2

 تم تحديدها خالل التقييم الفني.

 .مستندات المناقصةبموجب طريقة التقييم المدرجة في  الراسي عليهيد العطاء دتح .3

للتأكد من تلبيته لشروط المؤهالت المطلوبة  الراسي عليهحق على العطاء الال بإجراءات التأهيلتقوم لجنة الدراسة والتوصية 

تباع التأهيل المسبق إ. في حال مستندات المناقصةعليها في  واإلنتاجية المنصوص لتنفيذ العقد من حيث القدرة الفنية والمالية

 ما زال مؤهال بحسب معايير التأهيل المسبق. الراسي عليهفيجب على لجنة الدراسة والتوصية التأكد من أن مقدم العطاء 

بتحضير تقرير التقييم الفني والمالي المشترك والتوصية بالترسية على مقدم العطاء  )البت( تقوم لجنة الدراسة والتوصية

على مقدم  علن ترشيح الترسيةلمتنافسين بنتيجة الترسية. يا إخطاروترفعه للسلطة المختصة للموافقة عليه قبل  الراسي عليه

لكتروني ومن ثم تطبق فترة التوقف وعلى موقعها اإل طالبة التعاقدات في مقر الجهة اإلعالنعلى لوحة  الراسي عليهالعطاء 

وموقعها طالبة التعاقد عالنات الجهة إفي لوحة  اإلعالنأيام عمل تحسب من اليوم التالي لظهور  أربعةالتي يجب أال تقل عن 

أو بعد تسوية مثل هذه  ،أي أعتراض من مقدمي العطاءات على ترشيح الترسية المعلن إستالملكتروني. في حالة عدم اإل

ً  .الراسي عليهبتوقيع العقد مع مقدم العطاء  طالبة التعاقدتقوم الجهة  ،اتاإلعتراض ً  يمنع منعا الدخول في أية مفاوضات  باتا

الترتيبات  بإستثناءبشأن سعر عطائه أو أية شروط أخرى وردت في العطاء المقدم منه  الراسي عليهمع مقدم العطاء 

 . والمحدودةوذلك في المناقصات العامة  أو التوريد غير اإلستشارية أو الخدمات اللوجستية والعملية للبدء بتنفيذ األعمال

 التقديرية التكلفة عنالمرتفعة  أو المنخفضة األسعاروالعطاءات تزانإ 2-18

أثناء عمليـة التقيـيم لألعمال أن هناك بنداً من بنود األعمال ألقل العطاءات المقيمة غير  ت لجنة الدراسة والتوصيةوجد إذا

فيجـب علـى لجنـة قد تعيق تنفيذ العقد البند مرتفعة بصورة كبيرة وملفتة للنظر وتشكل مخاطرة  ن تكلفة هذاأمتوازن بمعنى 

تقديم تحليل لبنود  تزان ويجوز لها أن تطلب من صـاحب العطـاءن تبحث عن مبررات وأسباب عدم اإلأة الدراسة والتوصي

األسعار غير المتزنة سواًء بالزيادة أو النقص وللجنة الدراسة والتوصية الحق في قبول العطاء أو رفضه وفق مبررات فنية 

 العقد بما يضمن التنفيذ دون أي مخاطر. مقنعة وكذلك لها أن تضع الضوابط المناسبة في شروط
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ستلمة العطاءات عدد يكونحالة أن  فى وجدت لجنة الدراسة والتوصية أثناء عمليـة التقيـيم لألعمال و  ،أكبر من خمسة الم 

ً  مستندات المناقصةبأن العطاء المرشح للترسية بحسب معايير التقييم المدرجة في   من)بأكثر  طبيعى غير بشكل منخفضا

ن تطلب من مقدم العطاء مبررات أفيجـب علـى لجنـة الدراسة والتوصية عن التكلفة التقديرية  (واحد معيارى إنحراف معدل

ن وجدت أن مبررات مقدم العطاء غير مقنعة إنخفاض غير الطبيعي وغير المتجانس مع أسعار السوق ووأسباب هذا اإل

 برفض هذا العطاء.فيكون للجنة الدراسة والتوصية الحق بالتوصية 

 

( ٪25) عن تزيد ال سبةالمقبولة بنقيمة أقل العطاءات تجاوز ت وأن أقل أو خمسة الُمقدمة العطاءات عدد يكون أنفي حالة 

 ى لجنة الدراسة والتوصية:عل للعقدالتكلفة التقديرية  من

 .أ. التحقق من صحة وسالمة التكلفة التقديرية بصورة دقيقة

التقديرية والعمل على تحليل االسعار  في العطاء المرشح للفوز مقارنة بالتكلفـة األسعار المرتفعة نودب. الوقوف على ب

لسوق السائدة في ا باألسعارغير مباشرة  وأبصورة مباشرة  مع األخذ في االعتبار العوامـل والعناصـر المرتبطـة

ؤيد ن كانت تإسلطة المختصة توصيتها الذي ترفعه لل ن تقريـرالتقييم بالترسيةيضمبت ،ذلك إلىستنادا إ ،تقوم بعدهاو

 التناقص ورفض جميع العطاءات. إعادةليس هناك جدوى مرجوة من  هنأل الترسية

  معلومات العقدنشر  2-19

خدمات لل العامة هيئةالع لكتروني وعلى موقموقعها اإل على عقد الموقعتعاقدات بنشر معلومات الالشراء وال إدارةم وتق

 عمل من تاريخ توقيع العقد. الحد األدنى للمعلومات الواجب نشرها هو:عشرة أيام الحكومية خالل مدة 

 الراسي عليه)أ( اسم كل متناقص قدم عطاء و)ب( أسعار العطاءات كما تمت قراءتها عند فتح العطاء و )ج( اسم المتناقص 

 نطاق العقد الذي تم إرساؤه. عن وصفمدة التنفيذ وملخص  إلى باإلضافةوقيمة العقد الموقع معه 

 المختصة السلطة وموافقة العطاءات جميع رفض حاالت 2-20

لجنة الدراسة والتوصية  بررفي رفض جميع العطاءات. وت طالبة التعاقدعلى حق الجهة  مستندات المناقصةيجب أن تنص  

لم تكن العطاءات مطابقة في جوهرها  إذارفض جميع العطاءات عند عدم توفر المنافسة الفعالة أو  في تقرير التقييم

ومن المخصصات المالية  أعلى من السعر التقديري للعقدأو عندما تكون أسعار العطاء  والشروط المطلوبة للمواصفات الفنية

 وال يتم إقرار عدم توفر المنافسة على أساس عدد المتناقصين 18-2  ألخذ فى اإلعتبار نص البند بعد ا المرصودة لهذا العقد

 ً عنها بشكل نظامي وكان سعر مقدم العطاء الوحيد المقبول  اإلعالنتم  إذاسب، فقد تعتبر المناقصة صالحة فح المقبولين فنيا

 ً يتم رفض جميع العطاءات أو الترسية  فمن الممكن الترسية عليه. 18-2نص البند  طبقا ل مقارنة بسعر السوق معقوالً  فنيا

 على العطاء الوحيد المستجيب )المقبول( فنيا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة.

يجب أن تقوم بمراجعة برر الرفض واألسباب التي ت/السبب  دراسةب طالبة التعاقدفي حال رفض جميع العطاءات تقوم الجهة 

 عطاءات جديدة.لدعوة المن هذه األمور قبل  واحد أو أكثر ونطاق العقد أوشروط العقد والتصميمات والمواصفات 

 التأمين النهائي وتوقيع العقد 2-21

عتراض أو صدور القرارات إأي  إستالملدى أنقضاء فترة التوقف )بدون  الراسي عليهيتم توقيع العقد مع مقدم العطاء 

مستندات متعلق بتنفيذ العقد خالل الفترة المقررة في تقديم التأمين النهائي ال الراسي عليهالنهائية بشأنها( وعلى مقدم العطاء 

من قيمة  ٪5 التأمين النهائي . يجب أال تتجاوز قيمةمستندات المناقصةوبنفس القيمة ومدة النفاذية المطلوبتين في  المناقصة

 أو أي تمديد لها حسب الحالة. المصنعية ضمانأو  مدة الصيانة إنتهاءالتأمين النهائي لحين  العقد على أن يحتفظ بنفاذية

 المحدودة إجراءات المناقصة 2-22

 المحددة في شأن المناقصة العامة فيما عدا النشر في الصحف اإلجراءاتتطبق على المناقصة المحدودة جميع القواعد و

مقدمي الخدمات غير  أو الموردين أو المقاولين إلىحيث يستعاض عنه بالدعوات التي ترسل  اإللكترونيةوالمواقع 

أن في مجال التخصص المطلوب. يجب العاملين المدعوين للعملية بحسب التصنيف المناسب لحجم العملية ومن  اإلستشارية

هتمامهم إالذين أبدوا  اإلستشاريةأو مقدمي الخدمات غير  الموردين أو المقاولين المحدودة شتراك في المناقصةاإل إلىيدعى 

والذين يمكنهم تلبية المؤهالت المطلوبة  طالبة التعاقدطالعهم على خطة الشراء السنوية للجهة إباألشتراك في المناقصة بعد 

لتنفيذ العقد. يجب أال يوضع سقف أعلى لعدد المشاركين في  أن لديهم المؤهالت المطلوبة طالبة التعاقدترتأي الجهة أو من 
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على موافقة السلطة المختصة لمثل الحصول بدون  مقدمي عطاءاتأربعة  يقل عدد المدعوين عن وأالالمناقصة المحدودة 

 هذا التقليص في عدد المدعوين.

 العامة الممارسة إجراءات  2-23

الوثيقة القياسية لشراء السلع الصادرة عن  إستخدامالمتبعة في المناقصة العامة وب اإلجراءاتتخضع الممارسة العامة لنفس 

أسلوب  المناقصة العامة هي في إجراءاتختالف األساسي عن بموجب نظام المظروفين الفني والمالي ويكون اإل الوزارة

ً  والترسية والذي يعتمد على الترسية على مقدم العطاء المالي التقييم فتح  خالل جلسة أقل األسعار والذي يعرض المقبول فنيا

)السعر في مظروفه المالي(  اإلبتدائيمن جوالت تخفيض السعر  مستندات المناقصةبعد عدد محدد في المظاريف المالية 

جلسة فتح المظاريف المالية والجوالت المحددة من تخفيض أسعار  إنتهاءحال  تقوم لجنة الممارسة فوراً  لكل مقدم عطاء.

يبين األسعار المخفضة لكل مقدم عطاء خالل جميع جوالت التخفيض  ىالذمقدمي العطاءات بكتابة محضر جلسة الممارسة 

وقيع محضر جلسة سم وسعر مقدم العطاء المرشح للترسية ذو السعر األقل في أخر جوالت التخفيض. يتم تإالمقررة وأيضا 

ومن ثم رفع ومقدمي العطاءات المشاركين في جلسة فتح المظاريف المالية من قبل جميع أعضاء لجنة الممارسة  الممارسة

 هذا المحضر لموافقة السلطة المختصة.

الراسي مقدم العطاء  إعالم عالن الترسية وإالمتبعة في  اإلجراءاتصة تتبع نفس د الحصول على موافقة السلطة المختبع

العقد على  . يتم أيضا نشر ترسيةبما فيه تطبيق فترة التوقف وباقي مقدمي العطاءات كما هو متبع في المناقصة العامة عليه

 الحكومية. العامة للخدمات لهيئةلو طالبة التعاقدللجهة  اإللكترونيةالبوابة 

 والمحدودة العامة الممارسة لجنة تشكيل 2-24

الشراء والتعاقدات ويخضع لموافقة السلطة المختصة. تكون لجنة  إدارةيتم تشكيل لجنة الممارسة بموجب ترشيح رئيس 

تتناسب وظائفهم وخبراتهم مع موضوع الشراء ويجب أن تضم في عضويتها أيضا  موظفينالممارسة برئاسة وعضوية 

القانونية. يحضر جلسة فتح  دارة المالية واإل دارةدرت العطاء واإلالتي أص دارةطالبة الشراء واإل دارةمندوبا عن كل من اإل

 ة المرفقة مع عطاءات المتنافسين. اإلبتدائيالحسابات وذلك ليتسلم التأمينات  إدارةالمظاريف الفنية مندوب 

 المحدودة الممارسة إجراءات  2-25

الوثيقة القياسية لشراء السلع الصادرة  إستخدامالمتبعة في الممارسة العامة وب اإلجراءاتتخضع الممارسة المحدودة لنفس 

حيث يستعاض عنه  اإللكترونيةوالمواقع  النشر في الصحف بإستثناءعن الوزارة بموجب نظام المظروفين الفني والمالي 

الموردين المدعوين للعملية بحسب التصنيف المناسب لحجم العملية ومن المقيدين بسجالت الجهة  إلىبالدعوات التي ترسل 

شتراك في الممارسة المحدودة جميع الموردين الذين اإل إلى في مجال التخصص المطلوب. يجب أن يدعى  طالبة التعاقد

والذين يمكنهم تلبية  طالبة التعاقدالسنوية للجهة طالعهم على خطة الشراء إشتراك في الممارسة بعد أبدوا أهتمامهم باإل

يقل عدد المدعوين  المؤهالت المطلوبة لتنفيذ العقد. يجب أال يوضع سقف أعلى لعدد المشاركين في الممارسة المحدودة وأال

 على موافقة السلطة المختصة لمثل هذا التقليص في عدد المدعوين.الحصول بدون عن خمسة مقدمي عطاءات 

 المحلية الممارسة إجراءات  2-26

الدعوة لما  وإمكانية  اإلعالنشتراط إعدم  بإستثناءالمتبعة في الممارسة العامة  اإلجراءاتتخضع الممارسة المحلية لنفس 

 الوثيقة القياسية لشراء األعمال إستخدام يفضل و طالبة التعاقدال يقل عن ثالثة مقاولين محليين مقيدين في سجالت الجهة 

 .الصادرة عن الوزارة بموجب نظام المظروفين الفني والمالي

 المباشر تفاق اإل إجراءات   2-27

حاالت المباشر بمثابة أسلوب شراء أستثنائي يستخدم بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة في ال تفاق يعتبر اإل

مع المصدر  ل لجنة خاصة للتفاوضيتشكتقوم السلطة المختصة بالموافقة على .  ((11-1البند )) المذكورة في هذا الدليل

 إدارة رئيس ترشيح بأسماء رئيس وأعضاء اللجنة من قبل  إلىطلب الشراء وموافقتها عليه أستنادا  إستالمالوحيد حال 

 الشراء والتعاقدات.

معقولية السعر أو فاصيل العقد المتفاوض عليه والسلطة المختصة بشأن الترسية وت إلىترفع اللجنة الخاصة توصياتها 

 (. على عقد جاري التنفيذ نطاق/تجانسه مع سعر العقد القائم وسعر السوق )في حالة التمديد أو زيادة كميات
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عنه في البوابات  اإلعالنالترسية وتوقيع العقد و إجراءاتمن مقدم العطاء الوحيد وتكون  اإلبتدائييشترط تقديم التأمين  ال

 المناقصة العامة.    إجراءاتالتأمين النهائي كما هو متبع في  المرشح للترسية مقديجب أن يو اإللكترونية

 األسعار طلب بأسلوب الكلفة متدنية للبضائع الشراء 2-28

 المكتوبة بالوسيلة أسعارهمة موردين على األقل لتقديم ثالث إلىالتعاقد بموجب هذا األسلوب بتوجيه الدعوة  إجراءاتتكون 

الشراء والتعاقدات وتتم الترسية على مقدم أقل  إدارةالتي تحددها  وخالل المدة )فاكس أو بالبريد أو البريد اإللكتروني(

. بحسب هذا األسلوب ال يجوز التفاوض مع أي من المتنافسين يد والمواصفات المطلوبة.األسعار والمستجيب لشروط التور

ها ويكون إستالموتؤرخ عند  هذا األسلوب بحيث تسجل أسعار المتنافسين إستخدامالشراء والتعاقدات  إدارةيجب أن تنظم 

لكتروني إفي تقديم األسعار يجب أن يخصص بريد  اإللكترونيةسائل أستخدمت الو إذالكل مورد فرصة واحدة لتقديم سعره. 

 .أمن وموثق لهذا الغرض

 

 اإلستشاريين إستخدام  إجراءاتأساليب و –الباب الثالث 

  بحسب أسلوب "الجودة والتكلفة" اإلستشاريين  إستخدام التنافس في وخطوات إجراءات  3-1

ويعتمد أسلوب  القياسية الصادرة عن الوزارة طلب العروض وثيقة إستخدام ب اإلستشاريةالخدمات  يتم التنافس على تقديم

ب من طلي   .اإلستشاريةأساسي في التنافس على تقديم الخدمات  إختياربحسب "الجودة والتكلفة" كأسلوب  ختياراإل

 كشرط اإلبتدائيتقديم التأمين   اإلستشاريينيطلب من  الوبنظام المظروفين )فني ومالي(  تقديم عروضهم اإلستشاريين 

التي يجب أن خطوات ال تكون .أو التأمين النهائي في حالة الترسية بسبب طبيعة عمل اإلستشارى المنافسة في لإلشتراك

 كالتالي: "الجودة والتكلفة" األساسي ختياراإل أسلوب في تنفيذ التنافس بحسب طالبة التعاقدتتبعها الجهة 

 الشروط المرجعية إعداد .1

 التكلفة التقديرية إعداد .2

 لمشاركةفي ا (اإلهتمام)إبداء  اإلهتمامبلتعبير عن ا اإلعالن .3

 للمدعويين للتنافس وإقرار القائمة المختصرة إختيار .4

ً  في القائمة المختصرة المختارينلإلستشاريين القياسي العروض طلب تقديم  رسالإو إعداد .5 األجزاء  متضمنا

 :التاليةً 

 .خطاب الدعوة -

 لإلستشاريين.معلومات  -

 (اإلستشاري لمهة المرجعية)الشروط  المتطلبات والمهام -

  .العقد المقترح -

 .اإلستشاريين عروض  إستالمتحديد مكان وزمان  .6

 .الفنية عروضتقييم الفتح المظاريف الفنية و .7

 فترة التوقفتطبيق و )بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة( عالن نتيجة التقييم الفنيإ .8

 .التقييم المشترك للجودة والتكلفة  جراءإفي التقييم الفني و الناجحين/المؤهلين لإلستشاريينفتح المظاريف المالية  .9

 فترة التوقفتطبيق و )بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة(  اعالن نتيجة التقييم النهائي .10

 الناجح )بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة( ستشاريالتفاوض وإرساء العقد على اإل .11

 لخدمات الحكومية.ل العامة هيئةالوموقع  طالبة التعاقدلكتروني للجهة الترسية على الموقع اإلعالن إنشر  .12

 اإلستشاريين  ختياراألساليب األخرى إلخطوات التنافس في و إجراءات 3-2

الموثقة في الباب  ستخدامبحسب شروط اإل اإلستشاريةاألخرى للتعاقد على تنفيذ الخدمات  ختياراإلأساليب   إستخدام يجوز

القياسية  تستخدم وثائق طلب العروض وبعد الحصول على موافقة السلطة المختصة. (14-1)البند  من هذا الدليلاألول 

تكون خطوات التنافس مطابقة للخطوات  .اإلستشاريين عروض ستدراجإل ختياراإلأساليب الصادرة عن الوزارة في جميع 
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 ختياراإلبحسب "أقل األسعار" وأسلوب  ختياراإل إلسلوب بحسب "الجودة والتكلفة"  بالنسبة ختياراإلالمتبعة في أسلوب 

 ستشاري المرشح للترسية.اإلختيارإل المالي ختالف فقط في طريقة التقييمويكون اإل بحسب "الميزانية الثابتة"

بموافقة  ، اإلهتمامبداء إعن  اإلعالنالشراء والتعاقدات تجاوز خطوة  دارةإل يجوزفستشاري الفرد اإل ختياراإلأما في أسلوب 

 إختيارستشاريين مؤهلين ويكون للجنة الدراسة والبت عدة أسماء إل طالبة التعاقدتوفر لدى الجهة  إذا ،السلطة المختصة

المختار لتقديم مقترحه الفني ويتم التفاوض معه على  الفرد ستشاريأفضلهم وأكثرهم مناسبة للمهمة المطلوبة. يدعى اإل

 المقترح المالي من قبل لجنة الدراسة والبت في حالة قبول مقترحه الفني. يتم الحصول على موافقة السلطة المختصة على

 الترسية وال تطبق فترة التوقف. ترشيح

بداء إعن  اإلعالنالشراء والتعاقدات تجاوز خطوة  دارةإل يجوزستشاري من "مصدر وحيد" فاإل إختيارأما في أسلوب 

لتقديم مقترحه الفني ويتم التفاوض معه على المقترح المالي  ستشاري الوحيديدعى اإل بموافقة السلطة المختصة. ، اإلهتمام

الترسية ب ترشيحال لىمن قبل لجنة الدراسة والبت في حالة قبول مقترحه الفني. يتم الحصول على موافقة السلطة المختصة ع

 وال تطبق فترة التوقف.

  الدراسة والتوصية بالترسية لجنةو الفتح لجنة تشكيل 3-3

بما فيه تشكيل اللجنة  المتبع في المناقصة العامة إلجراءنفس ا لجنة الدراسة والتوصية بالترسيةالفتح و نةيتبع تشكيل لج

 . الالئحة المختصرة ختيارالفنية إل

 المرجعية الشروط وضع 3-4

 إعدادو ذلك بهدف تسهيل  ستشاريالمعلومات األساسية التالية عن طبيعة ونطاق مهمة اإل يجب أن تبين الشروط المرجعية

من ناحية جودة األداء  طالبة التعاقدوأهداف الجهة  تلبي حاجة اإلستشاريينمن قبل  فنية ومالية متكاملة عروضوتقديم 

 : الممكنةبأقل التكاليف و والمخرجات

 ستشاريعن المشروع ومهمة اإل قدمة عامةم .1

 ستشاريمن مهمة اإل ألهدافالهدف /ا .2

 عروضستشاري بوضوح بغرض الحصول على والنشاطات المطلوبة من اإل المطلوبة نطاق الخدماتوصف  .3

للعناصر المطلوب بوع(أس/أو رجلشهررجل/ عدد)التقديري بما فيه الجهد من جميع المتنافسين  فنية متكافئه

  األستشاري فريقمن المختلفة 

وطريقة  فحوى التدريبأهداف والمتدربين و إعدادمثل  (لزم إذا) طالبة التعاقدالجهة  كوادر تدريبأية نشاطات ل .4

 تقييم نتائج التدريب

)بحسب المعايير/المواصفات القياسية واجبة التطبيق( وتوقيت تقديم هذه ستشاري المخرجات المطلوبة من اإل .5

 (.مسودات قوانين ولوائح... الخ،توصيات ،رسومات ،)تقاريرالمخرجات 

 ستشاري والجدول الزمني لتقديمها.المطلوبة من اإلالتقارير أنواع .6

بفريق عمل   طالبة التعاقدالذين ستلحقهم الجهة  )نظراء محليينأخرى مثل الكوادر ترتيباتوأية  المعلومات/البيانات .7

تزمع الجهة  أخرى تسهيالتأية  وأ أو المترجمين أو موظفي خدمات السكرتارية (ستشاري ألغراض محددةاإل

 .مثل المكاتب والمواصالت ستشارييرها لإلتوفعلى  طالبة التعاقد

  .ط المرجعيةوضرورة تضمينها في الشر طالبة التعاقد أي بيانات أخرى ترى الجهة  .8

 

من التفاصيل لكي ال تحد بصورة غير  )وليس األقصى( وبالقدر المناسب صياغة الشروط المرجعية بمهنية ودقة جبي

وأسلوب اإلدارة وأختيار  منهجيـة العمـلل أبتكاراتهم بالنسبة تقـديم على المتنافسين اإلستشاريينمن قدرة  امرغوب فيه

وكذلك لتمكينهم من تحديد تخصصات طواقمهم الفنية والجهد المطلوب  األنسب لتنفيذ المهمةأعضاء فريق العمل بالخبرات 

من كل فرد سيتم إستخدامه بصورة واضحة قد تدعم أهداف الجهة المشترية في تحقيق أقتصادية الشراء للخدمات اإلستشارية 

 ،لإلستشاريينإتاحة المجال  طالبة التعاقديجب أن تحبذ الجهة . المهنيـة وجودة األعمال المطلوب تنفيذهاعاييربالموبما ال يخل 

هيالت التي سيتم تقديمها وعلى البيانات والخدمات والتس بتقديم تعليقاتهم واقتراحاتهم على الشروط المرجعيـة ،عروضهمفي 

 .طالبة التعاقدالجهة من 
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 تقديرالتكلفة 3-5

ستكمال إحتى  وتظل بياناتها سريةستشاري عقد اإللتنفيذ  لتكلفة التقديريةابتحضير طالبة التعاقديجب أن تقوم الجهة 

 المالية. فتح المظاريف إجراءات 

 اإلهتمام بداءإ عن اإلعالن 3-6

للهيئة  كترونيةللبوابة اإل باإلضافة نتشار في صحيفة يومية واسعة اإل اإلهتمامللتعبير عن  اإلعالنيجب أن يتم 

يوم عمل  15مدة ال تقل عن  ستشاريونويجب أن يمنح اإل طالبة التعاقدالحكومية وموقع الجهة  العامة للخدمات

 اإلهتمامبداء إطلب  عالنإ. يجب أن يحوي وتقديم مؤهالتهم هتمامهم بالمشاركة في التنافس على تنفيذ المهمةإ بداءإل

  :يلي ما قلتخاذ قرار المشاركة وعلى األإمن  المحتملين اإلستشاريينالمعلومات الكافية التي تمكن 

 طالبة التعاقد أ. اسم الجهة

  .ب. مصدر التمويل

 طالبة التعاقدج. عنوان الجهة 

 .المطلـوب تنفيـذها اإلستشاريةوصف موجز عن نطاق الخدمات د. 

 :وهي كالتالي مؤهالتهم ثباتإل من قبل المشاركين المحتملينالمعلومات والوثائق المطلوب تقديمها ه. 

 التسجيل والتراخيص والتسجيالت القانونية الصادرة مـن بلـد اإلستشاريةة الهيكلية اإلدارية للشرك .1

 مجال المهمة العقود المنجزة في في )سابق الخبرة( المؤهالت .2

 ة المدققالماليوتقرير الحسابات ستشاري إلالسنوية لحجم األعمال  .3

 .وسنوات الخبرة ستشارية لإلالعمل الرئيسي تمجاال .4

 .ستشاريلإل مؤهالت الكادر الرئيسيالسير الذاتية ل .5

 .للتأكد من تنفيذ األعمال السابقة إليهاالرجوع  يجوزالجهات المعنية التي  .6

  .والبيانات المطلوبةتحديد موعد ومكان التسليم النهائي للوثائق  .7

ستشاريين إل اإلهتمامبداء في حال الحصول على موافقة السلطة المختصة توجيه الدعوة إل طالبة التعاقدمن الممكن للجهة 

( ممن ترتأي فيهم المؤهالت المطلوبة أو سابق حسن اإلهتمامطلبات أبداء  ستالم)بعد أنقضاء الموعد النهائي إل معينين

 المذكور أنفا. اإلعالنعبر  اإلهتمامفي حالة لم تتلقى عدد كاف من طلبات  اإلنجاز

 المختصرة الالئحة إختيار 3-7

 الموعد المحدد إنتهاءبعد  )قد تكون نفس لجنة الدراسة والتوصية بالترسية( تعين بموافقة السلطة المختصةفنية تقوم لجنة  

وفقاً لألسس و 6 -3فقرة حسب ال من كل أستشاري دراسة الوثائق المقدمةو إستالمب اإلهتمام أبداء للتعبير عن اإلعالنفي 

 ً  هارفع تقريرب تقوم اللجنة .بما يتناسب مع نطاق واختصاص المهمة اإلستشاريين تقدير مؤهالت  لوالمعايير المحددة مسبقا

ات التأهيل الفني فوق درجأعلى المؤهلين الذين حصلواعلى  اإلستشاريين أفضل من  الالئحة المختصرة إختياربترشيح 

غير  األخرين بما فيهماإلستشاريين استبعاد يتم و أستشاريين ثمانيةأقصى  وحدأستشاريين ة خمسأدنى وبحد  الحد األدنى

 وافقة عليها.ملل السلطة المختصةإلى للتأهيل وذلك  على الحد األدنى من الدرجة الفنية المؤهلين الذين لم يحصلوا

 العروض طلب وثيقة 3-8

 : الصادرة عن الوزارة لضمان اإلستشاريةللخدمات العروض الوثيقة القياسية لطلب  إستخدام يجب 

 .أ. تحديد كافة المعلومات والبيانات والشروط المرجعية الالزمة للمشتركين في المنافسة

 .موحدة تسهل دراسة ومقارنة العروض بطريقةعروضهم وتقديم  إعداد محتملين من ب. تمكين المشاركين ال

 .الراسي عليهاالستشاري  إختيارج. شفافية وعدالة المنافسة و

  :األقسام التالية (العروض)طلب تقديم  اإلستشاريةالقياسية للخدمات  الوثيقة يجب أن تحوي
 

  : ما يلي متضمنا : خطاب الدعوةالقسم األول        

 التعاقدطالبة .أ. اسم الجهة         

  .المختصرة المدعوين للتنافس بحسب الالئحة اإلستشاريين ب. أسماء          
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 .المطلوب تنفيذها اإلستشاريةج. اسم الخدمات          

  .د. مصدر التمويل          

  الراسي عليهستشاري اإل إختيارأسلوب  ه. تحديد         

  اإلستشاريين عروض ستالمإل عنوان والموعد النهائيالو.          

تقديم  م يرغب أو لم يكن بأستطاعتهل إذاضمن مدة محددة  طالبة التعاقدلجهة ل األستشاريإبالغ ز. ضرورة        

 عرضه.

 

المعلومات الضرورية التي تساعد  جميع على تشتمل يجب أنوالعروض التعليمات لمقدمي  القسم الثاني:

 مثل: عروضهم بصورة صحيحة إعداد على  اإلستشاريين 

الراسي االستشاري  إختيارسيتم التقييم و المعايير واألوزان التي على أساسهاتقييم وتحديد منهجية ال ضيحتو أ. 

 عليه

 .تسليم العروضل النهائي موعدب. العنوان وال

 المصالحستشاري الذي يكون في وضع تضارب إلأستبعاد ااألحكام المتعلقة بوجوب عدم مشاركة/ ج.

  .الفنية والمالية وفتح المظاريف إستالم إجراءات . د

 فريقوالجهد األجمالي ل )أعضاء فريق المهمة( هنيين األساسييناألفراد الم مناالستشاري  حجم فريق حديد. ته

ومدة عمل أفراد  للمهمةستشاري في إعداد  تقديراته الخاصة للجهد األجمالي لأل المجال فسح)مع  األستشاري

طاقمه المقترح بحسب ما يراه مناسـب لتنفيـذ المهمة على أن ال يدخل انحرافات جوهرية عن الجهد األجمالي 

وخاصة في الخدمات اإلستشارية التي تكون عقودها مبنية  المقدر من الجهة المشترية في وثيقة طلب العروض

 .الزمن(أساس على 

  .المعلومات المطلوب تقديمها من االستشاري لتنفيذ المهمة توضيح. و

 .. الوثائق الرسمية والقانونية المطلوبة )شهادات ترخيص الخ..(ز

 .. الفترة المسموح بها لالستفساراتح

 .اإلستشاريين . فترة صالحية عروض ط

 عرضه الفني و دعوته للتفاوض على عرضه الفني/المالى المشترك االستشاري بقبول   إخطار إجراءات . ى

 التفاوض وتوقيع العقد إجراءات  .ك

  .في هذا القسمضرورة تضمينها  طالبة التعاقدأية بيانات أخرى ترى الجهة  . ل

 نات: قائمة البياالقسم الثالث

قائمة في وتحديدها   لتعبئتها عروضمن التعليمات لمقدمي ال إحالتهاتمثل قائمة البيانات كافة البيانات التي تم  

 .البيانات بحسب نفس أرقام الفقرات الواردة في التعليمات لمقدمي العروض

 لمهمة و نطاق عمل اإلستشاري الشروط المرجعية القسم الرابع:

 للعقد الشروط العامة القسم الخامس :

قد يجري تنقيحها من الشروط العامة والتي  إحالتهاالتي تم روط وتمثل الش للعقد الشروط الخاصة القسم السادس :

أرقام  نفس تنفيذها ويجري تعبئتها في الشروط الخاصة بحسب المطلـوب المهمةخصوصية مع تناسب أو تحديدها لت

  .المحددة في الشروط العامة الفقرات

تقديم العرض الفني و المالي والسير الذاتية لموظفي اإلستشاري األساسيين و غيرها من  نماذج القسم السابع:

  طالبة التعاقدالنماذج التي ترتأيها الجهة 
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 فتح المظاريف الفنيةو العروض لتقديم النهائي الموعد 3-9

تاريخ توزيع وثائق  أسابيع من 4والتي ال يجب أن تقل عن مدة عروضهم  الكافية لتقديمالمدة  اإلستشاريين يجب أن يمنح 

موافقة السلطة أسبوعين ب إلى أن يتم تقصير هذه المدة  يجوزالشراء والتعاقدات.  إدارة عليهم من قبل العروض طلب 

 المختصة وذلك في العقود األستشاريية البسيطة والمنخفضة التكلفة.

بفتح العروض واحدا تلو األخر بحضور ممثلي مقدمي العروض ويعلن رئيس لجنة الفتح تقوم لجنة فتح المظاريف الفنية  

 ما يلي:

 عرضأسم مقدم ال-

 قانونيا من الشخص المخول رضتوافر وسريان شهادة التسجيل )مزاولة المهنة ( وصحة توقيع الع-

لشروط وثائق  رضمدة سريان الععن أية نواقص في الوثائق المطلوبة ومطابقة  يعلنأو  رضأكتمال محتويات الع-

 طلب العروض

 روضمحضر جلسة فتح المظاريف الفنية مبينة به أسماء أعضاء لجنة الفتح وأسماء مندوبي مقدمي العإعداد تقوم لجنة الفتح ب

للمعلومات المذكورة أعاله وذلك حسب النموذج المخصص لمحضر جلسة فتح المظاريف  باإلضافة الذين حضروا الجلسة 

 الحاضرين. روضالفنية ويتم التوقيع على هذا المحضر من قبل أعضاء اللجنة ومندوبي مقدمي الع

 فنيا وتطبيق فترة التوقف قبولين الم إعالم و موافقة السلطة المختصة و الفني التقييم 3-10

 وتشملبحسب معايير التقييم المثبتة في وثيقة طلب العروض   اإلستشاريين تقييم عروض ب الدراسة والتوصيةتقوم لجنة 

 معايير التقييم الفني على التالي: 

: وتشمل الهيكل التنظيمى للشركة موضحا أعداد وتخصصات  مؤهالت وخبرات االستشاري في مجال المهمة .1

 العاملين الدائمين وخبرة اإلستشارى  فى المشروعات المماثلة من حيث الحجم وطبيعة العمل والمسئوليات 

:  وتشمل أسلوب وبرنامج إدارة وتنفيذ المشروع والبرمجيات المستخدمة فى مراحل منهجية وخطة  العمل .2

 على التنفيذ وإعداد البرامج الزمنية وحساب الكميات  التصميم واإلشراف

: وتشمل الهيكل التنظيمى ألعضاء الفريق الرئيسيون ألعمال مؤهالت وتكامل أعضاء فريق األستشاري .3

 التصميم واإلشراف وتحديد مؤهالت ومهام ومسؤوليات كل منهم

 درجات(  10-5)الوزن من   خطة إداراة وتوكيد الجودة .4

  درجات(10-5)الوزن من  بيئة والصحة والسالمة المهنيةخطة ادارة ال .5

 

  : رحلتينعلى م اإلستشاريين تقوم لجنة الدراسة والتوصية بتقييم عروض و

 

 .الفنية( عروضييم الالجودة )تقتقييم -التقييم الفنيالمرحلة األولى :  -

  .فنياً فقط( مقبوليناللإلستشاريين لفة )تقييم العروض المالية التكتقييم المرحلة الثانية:  -

 

التقديرات لتصبح  ن لهـذهاوزأ إعداد ويتم  (100-1على مقياس من )من معايير التقييم لكل معيار  إستجابةيتم وضع تقدير

تقييم ال درجاتإجمالي وزن كل معيار تقييم ضمن حدود األوزان المذكورة أدناه وبحيث يكون بحيث أن يكون  درجات

 :درجة  100 الفني

 

 درجات( 10-5 من)الوزن مؤهالت وخبرات االستشاري في مجال المهمة  - 

 (درجة  40-20)الوزن من  العمل وخطة  منهجية - 

 (درجة 50-30)الوزن من  الرئيسيونأعضاء فريق األستشاري  وتكامل مؤهالت- 
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  درجات(  10-5)الوزن من   خطة إداراة وتوكيد الجودة - 

  درجات(10-5البيئة والصحة والسالمة المهنية )الوزن من خطة ادارة   -

)ال تتجاوز ثالثة معايير  معايير فرعية إلى  المذكورة أعاله اييرالمع كل من ميستقالعروض يجب أن تبين وثائق طلب 

من أن يكون تقييما  التقييم عمال آلياً بدالً  بحيث ال يصبحالضروري منها  صر عدد المعايير الفرعية علـىتقبحيث ي فرعية(

" "الجودة والتكلفة ختياراإلطريقتي  إستخدام حالة في العروض كما يجب أن تبين وثائق طلب  .للعروض فنيا بمهنية عالية

وأعتبار  ( درجة 100من 70)ال يجب أن تقل عن  أو "الترسية على أقل األسعار" الدرجة الفنية األدنى المطلوبة للنجـاح

ً  مقبولالذي ال يحقق الدرجة األدنى غير  العرض الفنى   .فنيا

الرئيسي  رئيس وأعضاء فريق عمل األستشاريمؤهالت وخبرات ب كبير حد إلى مرتبطة  اإلستشاريةخدمات نوعية اللكون 

بدقة والتأكد من  يجب على لجنة الدراسة والتوصية القيام بفحص السير الذاتيةالسير الذاتية لكل منهم، ف كما تعكسهاالمقترح 

إجراء تقييم  عتمد في. وياإلستشاريةعن تقديم عرض الشركة  المقترح ومن المسؤول عضو الفريقمن  ومؤرخة موقعةأنها 

  :التالية لمعـايير الفرعيـة الثالثـةا الرئيسين في فريق عمل األستشاري المقترح على  األفراد

. الوظـائف التـي شغلهاالكلية و الخبرة عدد سنواتمؤهالت الفرد العامة: درجة التحصيل العلمي والتدريب العام ،  -

 فى المشروعات المماثلة  المدة التي أمضاها في العمل االستشاري مع الشركة اإلستشارية المرشحة له/لها وغيرها

والموضوع المحدد أو المرتبط  لخبـرة فـي القطـاع والمجـالالمهارات الخاصة والتـدريب ، وا :للمهمة المالءمة-

   .وفترة العمل فى الوظائف المماثلة للوظيفة المرشح لها بالمهمة

والمشروعات  والنظـام الحكومي النظــام اإلداري،اإللمام بللغة العربية ، والثقافة، ا: معرفة ي المنطقةالخبـرة ف-

 .وغيرها، الممولة من الجهات الدولية

مستجيب ويرفض ويعتبر العرض غيـر في الشروط المرجعية، سيتم تقييم كل عرض على أسـاس مطابقته للمهام المطلوبة

وثيقة يحقق الحد األدنى من الدرجة الفنية المبينة في  لـم إذا، أو شروط المرجعيةلم يكن مطابقا لل إذاالتقييم الفني مرحلة في 

 .عروضطلب تقديم ال
  

ويحدد التقريـراألسس التي  السلطة المختصة إلى  ضوعراليجب أن يتم رفع تقرير عن نتائج التقييم الفني )الجودة( لكل 

 اإلحتفاظ  ويتم المتنافسين  اإلستشاريين  مقترحاتقوة والضعف لكل من عروض/ يوضح نقاط الاعتمدت عليها نتائج التقييم، و

 عضو من أعضاء لجنة الدراسة والتوصية التي قدرها كل بجميع السجالت المتصلة بالتقييم، مثل كشوف الدرجات الفردية

 .تقييمه والتدقيق عليهإتمام المشروع و ، حتىشارك في المنافسةستشاري إلكل عرض 

 اإلستشاريين بإبالغ  طالبة التعاقدتقوم الجهة  بخصوص تقرير التقييم الفني حين الحصول على موافقة السلطة المختصة

 طلبلشروط وثيقة  الذين لم يحصـلواعلى الحد األدنى لدرجة التأهيل الفني، أو الذين اعتبرت عروضهم غير مطابقة

. تطبق فترة ختياراإلبعد إتمام عملية  تقديم العروض والمهام المطلوبة، بأن عروضهم المالية سترد إليهم دون أن تفـتح

 15-2طبقا لنص البند  ) طلب إعادة النظر( مإعتراضهالمتظلمين بتقديم  فساح المجال أمام مقدمي العروضالتوقف أل

 المالي للمظروف العلني الفتح 3-11

 لتقييم الفنيمن درجات ااألدنى  الذين حصلوا علـى الحـد اإلستشاريين  إعالم يتم  بعد إتمام تقييم المرحلة األولى )الجودة(

  .المالية فتح العروضوما فوق بتاريخ وموعد ومكان 

الحضور  الذين يرغبـون فـي اإلستشاريين بحضور  بواسطة لجنة فتح المظاريف تم فتح العروض المالية بصورة علنيةي

 :ل البيانات اآلتية في محضر فتح المظاريفأو من يمثلهم وتسج

 

 اسم االستشاري . 1

 .يهاالدرجات الفنية الحاصل عل. 2

 . سعر عرض األستشاري األجمالي3
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 بالترسية والترشيح المالي التقييم إجراءات  3-12

المقيمة )بعد  المالية  يكون التقييم المالي مبنيا على إعطاء أقل العروض"الجودة والتكلفة":  ختياراإلفي حالة أسلوب  (أ

قد تم تسعيرها من قبل  الفني الواردة في المقترحالرئيسية النشاطات  األخطاء الحسابية والتأكد من أن جميع تصحيح

األخرى درجات تتناسب عكسيا مع أسعارها حسب  درجة، وإعطاء العـروض 100درجة مالية تبلغ  األستشاري(

 :المعادلة اآلتية

 x  100       المقيمة المالية  ل العروضسعر أق  =  الدرجة المالية ألي عرض

  العرض المراد تقييمهسعر                                             

وزن "  إختيار بإعطاء وزن لدرجات الجودة والتكلفة ثم جمعهما. ويتم النقاط لكل أستشارييتم الحصول على إجمالي و

نقطة،  30و 20الوزن المعطى للتكلفة عادة ما بين  التكلفة " بمراعاة مدى تعقـد المهمة واألهمية النسبية للجـودة ويتـراوح

المقترحة للجودة  األوزان عروضب الطل وثيقة نقطة. وتحدد في 100من جملة  نقطة30بأي حال أن يتجاوز  يجوزوال 

 والتكلفة. 

تطبيق نفس اإلشتراطات من أجل التفاوض معه بعد  ة )فنية ومالية(جمالياإل النقاطة االستشاري الحاصل على أعلى يـتم دعـو

الحصول على موافقة السلطة و الى التكاليف التقديرية ماليبخصوص نسبة قيمة العرض ال 19-2و 18-2الواردة فى الفقرات

 ات.اإلعتراضالمختصة على توصيات لجنة الدراسة والتوصية وأنقضاء فترة التوقف وتسوية 

المبني على  ختياراإلبموجب أسلوب  ات إلجراءتتبع نفس الخطوات وا ر":اسعاأل"أقل  بحسب ختياراإلفي حالة أسلوب  (ب

 عرضه أعتبر ستشاري ذو السعر األقل والذي يدعى للتفاوض اإليكون المرشح للترسية والذي "الجودة والتكلفة" و

-2و 18-2ات نفس اإلشتراطات الواردة فى الفقرمع تطبيق  نجاح(لل الفنية لدرجاتل)تجاوز الحد األدنى  مقبوالالفني 

  الى التكاليف التقديرية. بخصوص نسبة قيمة أقل العروض المالية 19

 

 ختيارإلابموجب أسلوب  ات إلجراء": تتبع نفس الخطوات وابحسب "الميزانية الثابتة":  ختياراإلفي حالة أسلوب  (ت

يكون المرشح للترسية والذي يدعى للتفاوض األستشاري الذي حقق مقترحه الفني المبني على "الجودة والتكلفة" و

بشرط أن يكون سعر عرضه المالي ضمن حدود الميزانية المعلنة في وثيقة طلب  التقييم الفني ات درجأعلى 

 العروض.

 

بموجب شروط مرجعية يطلع عليها  اإلهتمامعن أبداء  اإلعالن": يجري ستشاري الفرد" :"اإل ختياراإلفي حالة أسلوب  (ث

مقارنة مؤهالت ب قيام لجنة الدراسة والتوصية الستشاري الفرد من خاللا ختيارإ ويكون  اإلهتمامالمهتمين بأبداء 

 علـى أسـاس ختياراإلمتنافسين أو مرشحين ممن أبدوا اهتمامهم بالمهمة على أن يتم  يقـل عـن ثالثـة ال وخبـرات ما

بحسب المعايير  المؤهلين أفضل األشخاص على ختياراإل يقعومقارنة المؤهالت والخبرة السابقة في المجال المطلوب، 

  التالية :
 

 مؤهالت والخلفية األكاديمية. ال1

 .الخبرة السابقة في المجال المطلوب للمهمة. 2

 .معرفة الظروف المحلية مثال )اللغة/النظام اإلداري/الثقافة ... الخ(. 3
 

 إلى  طالبة التعاقدمن قبـل الجهـة  )بدون أعالن( ستشاري الفرد من خالل توجيه الدعوة مباشرةألا إختيار يجوزكما و

 وذلك بموافقة السلطة المختصة.شاري الفرد االست اتأن هناك معرفة سابقة بقدرات وخبراالستشاري على أساس 

المالي و الفنيعرضه يطلب من األستشاري تقديم   إختيار اإلستشاري الفرد بعد موافقة السلطة المختصة على ترشيح

المالي ومن ثم ترفع  نتيجة المفاوضات و الفنيعرضيه وتقوم لجنة الدراسة والتوصية بمفاوضته في جميع نواحي 

 .وال تطبق فترة التوقف للسلطة المختصة ألخذ موافقتها على توقيع العقد المتفاوض عليه
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 :د"من "المصدر الوحي ختياراإلفي حالة أسلوب  (ج

من هذا الدليل د(– 14-1بند )المذكورة في ال اإلستثنائيةمحصورا بالحاالت  ختياراإلهذا األسلوب في  إستخدام كون ي

للمهمة وحساب الكلفة التقديرية لها ومن ثم يطلب من األستشاري  مرجعيةالشروط بتحضير ال ختياراإل إجراءات وتبدأ 

 ض القياسية .الوحيد تقديم عرضه المالي والفني بناء على وثيقة طلب العرو

 بشأن أي أو فاوضبتقييم العرض الفني والمالي لألستشاري الوحيد ثم تقوم بدعوته للتتقوم لجنة الدراسة والتوصية 

المالي ومن ثم ترفع  نتيجة المفاوضات للسلطة المختصة ألخذ موافقتها على توقيع العقد و الفنيعرضيه جميع نواحي 

 وال تطبق فترة التوقف. المتفاوض عليه

"الجودة والتكلفة" و"أقل األسعار" و"الميزانية  ختياراإلفي أساليب  العقد مسودةعلى  تفاق اإلو الترسية مفاوضات 3-13

  الثابتة"

باإلرساء عليه فيما يخص مناقشه العرض الفني واألسلوب  مع االستشاري المرشح تجري لجنة الدراسة والتوصية مفاوضات

 المرجعية وخطة قدمها االستشاري لتحسين الشروط التنفيذ والطاقم الفني المرشح للمهمة وأي مقترحات كان قد في المتبع

الراسي اوض مع األستشاري . ال يجوز التفطالبة التعاقدتقدمها الجهة  العمل والتقارير التي سترفع وأية تسهيالت للمهمة

حيث أنه قد تم أخذها في األعتبار أثناء  اإلستشاريةية وهامش ربح الشركة والنفقات األدار جور واألتعاباألبخصوص  عليه

توقيع العقد  إجراءات ترتيب  الراسي عليهفي نهاية عملية التفاوض مع االستشاري  على لجنة الدراسة والتوصيةالتقييم.

قد  تنقيحها وأية تعديالت أخرىالشروط المرجعية كما تم التفاوض على باألحرف األولى من قبل السلطة المختصة شامال 

 .الراسي عليه عليها مع األستشاري تفاق تم اإل

 اإلستشاريةخالل جميع مراحل التنافس على الخدمات  المختصة السلطة الموافقات المطلوبة من 3-14

 المدونة أدناه: اإلستشاريين  إختياريجب الحصول على موافقة السلطة المختصة في كل من مراحل عملية 

 اإلهتمامالموافقة على أعالن أبداء  .1

 ستوجه إليهم الدعوة لتقديم العروض الفنية والمالية الذين لإلستشاريين القائمة المختصرة  إختيار تقرير الموافقة على .2

 المقترح ختياراإلواسلوب  عروضالموافقة على وثيقة طلب ال .3

 المطلوبة للنجـاح األدنى على الدرجة الفنيةتحديد العروض الحاصلة لموافقة على تقرير التقييم الفني وا .4

ً  يةرسـتالترشيح و (الماليو تقرير التقييم المشترك )الفني الموافقة على .5 طلب المحددة في وثيقة  ختياراإللطريقة  وفقـا

 العروض

 . الراسي عليهاالستشاري مع  العقد المقترح الموافقة على .6

الموافقة على أي ملحق تعديل للعقد قد يغير من نطاق العقد أو قيمته أو مدة تنفيذه أو في تشكيل الفريق الرئيسي  .7

من قيمته األصلية فيجب أخذ  ٪  25أما في حالة تعديل قيمة العقد بما يتجاوز لألستشاري العامل في تنفيذ المهمة. 

 قبل تقديم طلب موافقة السلطة المختصة.( في الوزارة PMUموافقة وحدة إدارة البرنامج ) 

 وموقع هيئة الخدمات الحكومية طالبة التعاقدعلى الموقع االلكتروني للجهة  معلومات العقدنشر أعالن  3-15

 هيئةالعلى موقعها االلكتروني وعلى موقع  الراسي عليهاألستشاري عقد  عن معلوماتنشر الب طالبة التعاقدوم الجهة تق

 مبينة المعلومات التالية:خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ توقيع العقد  الحكومية  العامة للخدمات
 

 الذين قدموا عروضهم اإلستشاريين أسماء جميع  .1

 جلسة فتح المظاريف المالية خالل أستشاري كل من  المقدمةالعروض  أسعار .2

 قيمة العقد ومدة التنفيذ ووصف مختصر عن نطاق العقد. ،الراسي عليهأسم األستشاري  .3
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 العقود إدارة – الرابع الباب

 

 واألدارية المالية والمخصصات العقد إدارة  خطة 4-1

بموجب خطة  من عقود األعمال والخدمات تنفيذ كل عقد األشراف على المسؤولة عن دارة تحديد اإل المتعاقدةتتولى الجهة 

. أما في عقود السلع/المنقوالت فتحصر الشراء والتعاقدات إدارة  لتعاون معبا دارة هذه اإل هاإعدادب العقد تقومدارة إل

 لي:التا العقد إدارة يجب أن تتضمن خطة  الشراء والتعاقدات. إدارة المسؤولية في األشراف على تنفيذ العقد في 

 المسؤولة على األشراف على تنفيذ العقد وتحقيق أهدافه واألدارات المتعاونة معها دارة اإلسم ا .1

 إدارة والصالحيات المنوطة بكل عضو في فريق  العقد من مختلف األدارات إدارة رئيس وأعضاء فريق أسماء  .2

 بحيث يتم تفعيل الفصل في الصالحيات ومنع تضارب المصالح (Responsibility Matrix)العقد 

 نطاقالو الزمن ،كان تنفيذ العقد )الكلفةاألشراف على أر إجراءات األنظمة والنماذج التي ستسخدم في تطبيق  .3

 والنهائي. بتدائي التسليم اإل إجراءات و جودة التنفيذ(/

العقد بما يخص األشراف على حسن سير تنفيذ العقد بموجب  إدارة جميع نشاطات أعضاء فريق ل الزمني الجدول .4

 الثالثة أركانه

 المتعاقدةالمطلوبة من الجهة  األخرى والمدخالت البشرية بتوفير الموارد اإللتزام و  العقد دارة إل الميزانية المطلوبة .5

 ألشراف الفعال على تنفيذ العقدل في التوقيت المطلوب

 البنكي والضمان المقدمة الدفعة 4-2

ستقوم بالدفع للمتعاقد دفعة مقدمة تكون  المتعاقدةبأن الجهة  اإلستشاريةطلب العروض /مستندات المناقصةأن تحدد  يجوز

للنقض وغير مشروط  بنفس قيمة الدفعة المقدمة  ضمانا بنكيا غير قابلد بعد توقيعه للعقد وتقديمه بمثابة سلفة بدون فوائ

ويجب أن تنص  من قيمة العقد. ٪ 20قدمة م. يجب أال تتجاوز قيمة الدفعة البنفس عمالت العقد( الخارجيةقود )وفي حالة الع

 على نسب استرداد الدفعة المقدمة من الدفعات الشهرية المستحقة للمقاول. مستندات المناقصة

 تسليم الموقع 4-3

من حيازتها للموقع خاليا من أية  المتعاقدةقبل تأكد الجهة  اإلستشاريةيجب عدم طرح مناقصات األعمال والخدمات غير 

وتوقيعه  عوائق قد تتسبب في أعاقة تنفيذ العقد. يبدأ أحتساب مدة أنجاز العقد من تاريخ تسلم المقاول أو مقدم الخدمات للموقع

أو العقد بخصوص  المناقصة مستنداتمع األخذ بعين األعتبار أية أشتراطات أخرى تنص عليها  ،على محضر تسلم الموقع 

 مثل بوالص التامين أو أية ضمانات بنكية مطلوبة ألخ.التزامات المتعاقد 

 والنوعية التنفيذ مدة ،الكلفة ضبط إجراءات  4-4

مراقبة تنفيذ المتعاقد للعقد والمقارنة  (المسؤولة عن األشراف على تنفيذ العقد دارة اإلالعقد )في  إدارة فريق يجب على 

كما قد يتبين من التقارير  لتقدم سير أركانه الثالثة ( Baseline)العقد والخطة األساس المستمرة بين التقدم الفعلي في أنجاز

وعليها أبالغ المتعاقد كتابيا بأي أنحراف عن مسار  سير العمل.لتتبعها المستقل ل باإلضافة  الدورية المقدمة من المتعاقد

 بشروط العقد دون أي تأخير. اإللتزام و التصحيحية المناسبة   اتإلجراءالخطة األساس وأن تطالبه بأتخاذ ا

عند طرح عمليات الشراء وثائق المناقصات القياسية المعدة من الوزارة والتي تتضمن  المتعاقدةيجب أن تستخدم الجهة 

أنواع ومحتوى التقارير الدورية التي يجب على  ويجب أن يفصل في شروط العقد الخاصةالعامة والخاصة شروط العقد 

 المتعاقد تقديمها. 

في األشراف ومراقبة تقدم  العقد إدارة فريق  ة يستخدمهاونماذج نموذجي إجراءات بتحضير  المتعاقدةيجب أن تقوم الجهة 

 الكلفة ء المحدد في العقد والمواصفات الفنية أواألدا أركانه الثالثة لتوثيق جودة العمل المنجز من ناحية تنفيذ العقد بحسب

 .الذي يقدمها المتعاقد عند بداية العمل خطة التنفيذ األساسب ومقارنتها على الدوام الفعلي في الموقع اإلنجازالفعلية وتقدم 
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 األوامرالتغييرية إجراءات تعديل العقد و 4-5

المختصة على موافقة السلطة الحصول بعد  بموجب أحكام العقد العقد أن يصدر األوامر التغييرية إدارة يجوز لرئيس فريق 

 وذلك على أال ينتج عن مثل هذه األوامر التغييرية:

 ٪ 25في قيمة العقد تتجاوز نسبتها  أو نقص/حذف زيادة  .1

المنافسة والتي أعتمدت الترسية على المتعاقد ونطاق يخل بشروط قد بشكل جذري تغيير في موضوع العقد  .2

 .بموجبها

 اتإلجراءالعقود والشراء بأصدار ملحق تعديل للعقد وتوقيعه بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة بحسب ا إدارة تقوم 

 . المتعاقدةالمتبعة في الجهة 

المشروع في الوزارة في حالة أي زيادة أو نقصان في قيمة العقد تتجاوز نسبة ال  إدارة على موافقة وحدة  لحصوليجب ا

أي تغيير في نطاق عمل  المشروع في الوزارة في حالة إدارة على موافقة وحدة  لحصولاكما يجب  المذكورة أعاله. ٪ 25

 األستشاري أو أي تغيير أو أستبدال في أفراد فريق عمل األستشاري.

 العقد عن التنازل 4-6

فيما  المتعاقدةال يجوز للمتعاقد التنازل عن العقد أو المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها أال بعد الحصول على موافقة الجهة 

 عدا التنازل عن المستحقات المالية بموجب دفعات العقد الدورية للبنك التجاري الذي يتعامل معه المتعاقد. 

 الباطن من التعاقد إجراءات  4-7

 من الباطن بعد حصوله علىمتعاقدين  إلى إحالة أجزاء من العقد  الحق في للمتعاقـدفأن ما نصت شروط العقد على ذلك  إذا

ية نسبة اخرى محددة أ( من قيمة العقد او ٪  40، وبما ال يتجاوز نسبة )العقد إدارة المسبقة من رئيس فريق خطية الموافقة ال

 التعاقد شروط تنص أن يجب . تنفيذ العقد على المتعاقد مع الجهة ، على أن تبقى مسؤوليةالعقد أو مستندات المناقصةفي 

 .المقترحين الباطن مقاولى تعيين على العمل صاحب موافقة على

 التصحيحية اتإلجراءوا العقد شروط مخالفة 4-8

ولم يكن بأمكانه تصويب أواألعمال  السلع أو الخدماتبشرط جسيم من شروط العقد قد يؤثر على جودة أخل المتعاقد  إذا

تأخر المتعاقد في مدة تنفيذ العقد  إذا أوالعقد  إدارةلشروط العقد ضمن المدة التي يحددها رئيس فريق  ستجابةاألوضاع واإل

طالبة يصبح للجهة المدة القصوى المسموح بها في العقد لفرض الغرامات التأخيرية  اإلنجازم أو التساإل موعد تجاوزبحيث 

 الحق: التعاقد

 أن وجدت.  ،بأنهاء العقد في عقود توريد السلع ومصادرة التأمين النهائي وتطبيق الغرامات التأخيرية .1

ومصادرة التأمين النهائي وفرض الغرامات التأخيرية  اإلستشاريةبسحب العمل في عقود األعمال والخدمات غير  .2

 .مع تحميله النفقات األدارية المقررة في العقد المستحقة وأكمال األعمال/الخدمات على حساب المتعاقد

مع تحميله النفقات األدارية  المتعاقدوأكمال الخدمات على حساب  اإلستشاريةبسحب العمل في عقود الخدمات  .3

 .المقررة في العقد

 

نحو شطب أسم المتعاقد  اتإلجراءأتخاذ ما يلزم من افي جميع الحاالت المذكورة أعاله  طالبة التعاقديجب على الجهة 

 من سجالت الموردين/المقاولين/مقدمي الخدمات للفترة التي تتناسب مع جسامة تقصير المتعاقد في مخالفة شروط العقد.

 األسعار تعديل معادلة 4-9

لعقد اتنفيذ ينص فيها العقد على وجوب تعديل األسعار عندما تكون مدة التي  بر سعر العقد ثابتا ما عدا الحاالتيعت (1

، أو في حالة عدم االستقرار في أسعار السوق للمكونات األساسية لتنفيذ العقد، حيث ( أثني عشرة شهراً 12أكثر من )

للمتغيرات في الظروف االقتصادية أو التجارية، شريطة النص على  إستجابةالعقد بتعديل السعر  شروط سمحتقد 

 والعقد. مستندات المناقصةذلك في 
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مكانية تعديل األسعار )وفقا للفقرة كان العقد ينص على إ إذامع مراعاة وجود موافقة مسبقة من السلطة المختصة،  (2

(، يجب أن يتضمن شرط تعديل سعر العقد توقيت اجراء أية تعديالت على األسعار، والظروف التي تبرر أعاله 1

بما يتجاوز نسبة محددة من قيمة  وااليدي العاملة والطاقة تعديل األسعار مثل األرتفاع أو االنخفاض في كلفة المواد،

تحديد مقدار التعديل في األسعار وغيرها معادالت والمؤشرات التي ستستخدم في ، وكذلك الالدفعة الدورية أو العقد

خدمات لل العامة هيئةالم معادالت تعديل االسعارالمقررة من تستخديجب أن  .إتباعهاالتي ينبغي  اتإلجراءمن ا

ألسعار المدخالت  من الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء األرقام القياسية الصادرةالحكومية والمؤشرات/ 

 . المستخدمة في تنفيذ العقد

 الدفعات الدورية 4-10

الفعلي. يحق للمتعاقد المطالبة  اإلنجازالمحددة بالعقد بحسب تقدم الوحدة  في األوقات وبأسعاردفعات دورية يدفع للمتعاقد 

بالفائدة البنكية المحددة من البنك المركزي المصري في حال تأخر صرف مستحقاته عن المدة المحددة في العقد. في حالة 

 العقود التي تنص على الدفعات الدورية تحدد قيمة الدفعات كالتالي:

الدورية بموجب أسعار العقد  اتالتوريد هذه بحسب قيمة لدى تسلم وقبول التوريدات عقود السلع: يدفع للمتعاقد .1

نسبة من الدفعة المقدمة تحدد في  كامل أو مخصوما منها أسترداد ،أن وجدت،وتخضع لمعادلة تعديل األسعار 

 .المرحلي أو الجزئي ستالمأن سمح باإل ،حسب الحالة ،العقد

 بموجب أسعار العقد بعد كيل اإلنجازمن قيمة  ٪ 95للمتعاقد يدفع تكون الدفعات الدورية شهرية وعقود األعمال:  .2

أن ،وتطبيق معادلة تعديل األسعار العقد بحضور المتعاقد إدارة من فريق  المنجزة خالل الشهر ألعمالا )قياس(

ويجري  ،أن وجدت،من قيمة المواد والتشوينات وتطبيق معادلة تعديل األسعار  ٪ 75 إليها مضافا  ،وجدت

ثم  أية أستقطاعات/أضافات لتصحيح دفعات سابقة أو أستقطاعات ناتجة عن تطبيق الغرامات التأخيرية أحتساب

 ٪  المحتجزة عند5ال ٪  من 50نسبة تدفع  .يخصم من المجموع أسترداد نسبة من الدفعة المقدمة تحدد في العقد

 ،بموافقة السلطة المختصة ،ومن الممكنل نهائي لألعمااإلستالم ال ٪  المتبقية عند50اإلستالم اإلبتدائى وتدفع نسبة 

بضمان بنكي غير قابل للنقض وغير مشروط  اإلبتدائي ستالملدى صدور شهادة اإل أن تستبدل مبالغ الحجوزات

أما في حالة عقود السعر المقطوع )األجمالي( فيكون الدفع الدوري بحسب شروط العقد  . بنفس قيمة الحجوزات

 (Milestones) المرحلية الدفع بموجب أنجاز المخرجات إستخدام األعمال ب وحصر ولكن يستعاض عن كيل

 .المحددة في العقد

 )الخدمات المقدمة( بموجب أسعار العقد بعد موافقة اإلنجازيدفع للمتعاقد قيمة  :اإلستشاريةعقود الخدمات غير  .3

وتطبيق معادلة خالل فترة الدفعة الدورية  من المتعاقد  العقد على كشوفات تقديم الخدمات المتحققة إدارة فريق 

ويجري أحتساب أية أستقطاعات/أضافات لتصحيح دفعات سابقة أو أستقطاعات ناتجة  ،أن وجدت،تعديل األسعار 

و  اإلنجازأو الغرامات المحددة في العقد لحاالت قصور  اإلنجازعن تطبيق الغرامات التأخيرية الناتجة عن تأخر 

 ثم يخصم من المجموع أسترداد نسبة من الدفعة المقدمة تحدد في العقد. من

 :اإلستشارية عقود الخدمات .4

من أسعار  ٪ 95بعد تقديمه للتقرير الشهري  يدفع لألستشاري :( Time-based) نية على الوقتبا( العقود الم

 إدارة خالل الشهر بحسب كشوفات موقعة من رئيس فريق  اإلستشاريةالعاملين في تنفيذ المهمة  أجور مستخدميه

ذلك قيمة النفقات  إلى ثم يضاف  ،أن وجدت ،بحسب أسعار العقد بعد تطبيق معادلة تعديل األسعار العقد وذلك

بموجب المستندات الثبوتية التي يقدمها ومن ثم يخصم شاري تلألسكلفة الحقيقية تبحسب ال خالل الشهر المستردة

 إستالمالمتبقية من أسعار أجور المستخدمين لدى  ٪ 5من المجموع النسبة المقررة ألسترداد الدفعة المقدمة. تدفع ال

 وقبول تقرير األستشاري النهائي.

يدفع لألستشاري بعد تقديمه للمخرجات  :اإلستشاريةللخدمات  (Lump-sum/ب( عقود السعر المقطوع )األجمالي

العقد وذلك بحسب  إدارة بعد موافقة رئيس فريق  اتالمخرج ه من قيمة هذ ٪  95المرحلية المقررة في العقد 

ومن ثم يخصم من المجموع النسبة المقررة ألسترداد  ،أن وجدت ،أسعار العقد بعد تطبيق معادلة تعديل األسعار

بما فيها تقرير  اإلستشاريةوقبول مخرجات المهمة  إستالمالمتبقية من مبلغ العقد لدى  ٪ 5ـالدفعة المقدمة. تدفع ال

 األستشاري النهائي.
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 التأخيرية تالغراما 4-11

عندما تتسبب حاالت التأخير في تسليم السلع أو إكمال  خاصة بالغرامات التأخيرية وبمبالغ مناسبةأحكام  العقد يجب تضمين

أخرى من طرف الجهة  ، في تكلفة زائدة أو خسارة العوائد أو خسارة منافعأو األعمال اإلستشاريةالخدمات غير تنفيذ 

 من قيمة العقد. ٪ 10يجب أال تتعدى الغرامات التأخيرية ما نسبته  .المتعاقدة

خاصة بالغرامات التأخيرية وبمبالغ مناسبة عندما  أحكاما ،وبموافقة السلطة المختصة، من الممكن تضمين عقد األستشاري

سير أنجاز المشروع أو بخسائر وأضرار في تأخير ال يحتمل على  اإلستشارية تتسبب حاالت التأخير في إكمال تنفيذ الخدمات

 د.من قيمة العق ٪ 10ويجب أال تتعدى الغرامات التأخيرية ما نسبته  المتعاقدةقد يفرضها متعاقدون أخرون على الجهة 

 العقد بحسب األداء كفاءة لقياس التجريبي التشغيل /اإلبتدائي ستالماإل 4-12

بأكمال تنفيذ األعمال  المتعاقدةالجهة  إعالم : يجب على المتعاقد والتشغيل""التصميم والتشييد في حالة عقود األعمال و

العقد.  إدارة فريق وموافقة رئيس و تحت أشراف يعتقد بأن األعمال قد أكملت وأجتازت الفحوصات المطلوبة في العقد حينما

بحسب لوائحها الداخلية والتي تقوم بمعاينة األعمال والفحص التجريبي  اإلبتدائي ستالمبتشكيل لجنة اإل المتعاقدةتقوم الجهة 

بأن األعمال قد أنجزت على الوجه  ستالمأتضح للجنة اإل إذالألعمال لمطابقة األداء بحسب مواصفات وشروط العقد. 

عه جميع أعضاء اللجنة المطلوب وفقا للمواصفات ومعايير األداء المنصوص عليها في العقد تقوم بتحرير محضر بذلك يوق

ذلك في المحضر  إثبات أتضح من المعاينة والفحص أن األعمال لم تنفذ على الوجه األكمل فتقوم اللجنة ب إذاوالمقاول. 

بعد أصالح  اإلبتدائي ستالمبمعالجة العيوب والنواقص المذكورة في المحضر. يتم اإلأن يقوم المقاول  إلى ويؤجل التسليم 

تطبيق الخصومات المقررة لعجز  المتعاقدةللجهة  يجوزأن وجد. ،اجتياز الفحص التجريبيو المقاول للعيوب والنواقص

 ستالماإلال يمنع اإلنتفاع من موضوع الشراء و إصدار شهادة  الذيالمقاول عن اصالح العيوب أو العجز البسيط في األداء و

محددة ال خصوماتال وعن إصالح العيوب و عجز األداء البسيط ضمن الحدود  مكانية التعويضإنص العقد على  إذا اإلبتدائي

 في العقد.

الشراء  إدارة من   إخطارالتوريدات البسيطة والمتكررة بناء على  إستالمالمخازن ب إدارة في حالة عقود التوريد: تقوم 

)الفحص  اإلبتدائي ستالموالعقود. أما في حالة التوريدات المعقدة أو التي قد تخضع للفحص المتخصص فيجب تشكيل لجنة لإل

 إدارة في حالة أخالل المورد بأي شرط من شروط التوريد فعلى  .المتعاقدة( بموجب اللوائح المعمول بها في الجهة ستالمواإل

 المناسبة بحسب العقد.  اإلجراءاتلشراء والتعاقدات فورا ألتخاذ ا إدارة المخازن  أخطار 

التوريدات رغم األنحراف البسيط في مطابقة المواصفات الفنية بعد تحديد نسبة المخالفة والنقص ومقدار  إستالميجوز قبول 

ض لجنة الدراسة والبت التي الخفض العادل في قيمة هذه التوريدات نتيجة لذلك بشرط أن توافق على ذلك وعلى مقدار الخف

 أنطبقت الشروط التالية: إذامن السلطة المختصة  إلجراءوأن يعتمد هذا ا قامت بترشيح ترسية العقد

ها في األغراض إستخدامأن تكون هناك حاجة ماسة لقبول هذه التوريدات رغم ما بها من نقص أو مخالفة ال تعيق  (أ

 ضرر محتمل للشركة.واألداء المطلوب منها وال يترتب عن ذلك 

تجاوزت نسبة  إذاأن يتم تخفيض السعر بمقدار ضعف نسبة األنحراف أو تكلفة اصالحه وال تقبل التوريدات  (ب

 .٪ 10األنحراف فيها عن 

 اإلبتدائي ستالمتشكيل وأعمال لجنة اإل 4-13

وتكون مهمتها التأكد من أن األعمال  المتعاقدةبحسب اللوائح المعمول بها في الجهة  اإلبتدائي ستالمتشكل لجنة اإل

المنصوص عليها في  ،أن أشترط ذلك ،ومستوى األداءكميات المواصفات والوالتوريدات/المنقوالت قد تم أنجازها بحسب 

 بكل منها. العقد الخاص

العقد  إدارة ( يقوم فريقاإلستشاريةوغير  اإلستشاريةفي عقود الخدمات ) المستمرة أو المتخصصة بسبب طبيعة التوريد

العقد على التقرير والمخرجات النهائية للخدمات بمثابة قبول الجهة  إدارةويعتبر موافقة رئيس فريق  ستالمبمهام لجنة اإل

 لهذه الخدمات. المتعاقدة
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 اإلبتدائي ستالماإل عند الدفع 4-14

المستحقة  قيمةالالصادر عن الوزارة على دفع كامل  لعقود األعمال والتوريدات/المنقوالت يجب أن ينص العقد القياسي

 مع التأخيرية أو أية أستقطاعات أخرى ينص عليها العقد والغرامات عدا الحجوزات اإلبتدائي ستالمعند اإلالعقد  بحسب

ال تشمل الدفعة  أية  مبالغ مختلف عليها بين طرفي العقد والتي ما زالت تنتظر  .10-4 رقماألخذ فى اإلعتبار متطلبات البند 

النهائي. من  ستالملحين صدور شهادة اإل بقيمة الحجوزات المتعاقدةالجهة  . تحتفظصدور قرارات تسوية النزاعات بشأنها

أطالق مبلغ الحجوزات للمتعاقد مقابل تقديمه ضمانا بنكيا غير قابل للنقض وغير مشروط  الممكن بموافقة السلطة المختصة

 بنفس قيمة هذه الحجوزات. المتعاقدةلصالح الجهة 

العقد  إدارةكامل مستحقاتهم بحسب العقد عند قبول رئيس فريق  غير اإلستشارية ومقدمي الخدمات لإلستشاريينيدفع 

 ية عن أكتمال وحسن أنجاز الخدمات.للمخرجات والتقارير النهائ

عدا  اإلبتدائي ستالمكامل القيمة المستحقة بحسب العقد عند اإليدفع للمتعاقد  في حالة عقود "التصميم والتشييد والتشغيل"

-4مع األخذ فى اإلعتبار متطلبات البند رقم  ستقطاعات أخرى ينص عليها العقدإالحجوزات والغرامات التأخيرية أو أية 

بخصم المبالغ المقررة في العقد  أيضا المتعاقدةوبحسب نتائج الفحص التشغيلي المنصوص عليها في العقد تقوم الجهة  .10

ضمن الحدود المذكورة في  (Functional Guarantees)المجهز من المتعاقد  المصنع/ حطةالمعن أي قصور في أداء 

 العقد.

 الصيانة فترة خالل والمورد المقاول لتزاماتإ 4-15

لجميع أو لكل جزء  اإلبتدائي ستالملمدة ال تقل عن سنة كاملة من تاريخ اإليجب أن يضمن المقاول األعمال التي قام بتنفيذها 

تبين وجود أي عيب أوخلل في األعمال خالل فترة الضمان/الصيانة  إذاشترط التسليم المرحلي في العقد. أن أ   ،من األعمال

بذلك كما  المتعاقدةفعلى المقاول أصالح مثل هذا العيب أو الخلل على نفقته الخاصة وخالل مدة معقولة من مطالبة الجهة 

القيام بهذه  المتعاقدةجهة في حالة فشل المقاول في أصالح مثل هذا العيب أو الخلل خالل المدة المحددة فلل ينص العقد.

األصالحات على نفقة المقاول وأن تخصم كلفتها مع التحميالت األدارية المقررة من قيمة التأمين النهائي أو أية مستحقات 

يبقى المقاول تحت طائلة المسؤولية عن سالمة وحسن التنفيذ للمدة المنصوص عليها  . المتعاقدةأخرى للمقاول لدى الجهة 

 ون المدني.في القان

للمدة المحددة  توريداتهبالمواد المدخلة ويجب على مورد المنقوالت أن يضمن خلو توريداته من عيوب التصميم والمصنعية 

في  ستبدال التوريدات المعيبة على نفقته الخاصة وضمن المدد الزمنية المحددة بالعقد. إصالح أو إبالعقد وعلى المتعاقد 

صالح العيوب على القيام بما يلزم إل المتعاقدةلتزاماته التعاقدية خالل فترة الصيانة فللجهة إالوفاء بحالة فشل المورد في 

دارية المقررة من قيمة التأمين النهائي أو أية مستحقات أخرى للمورد لدى نفقة المورد وأن تخصم كلفتها مع التحميالت اإل

 .المتعاقدةالجهة 

غير  تم النص على غير ذلك في العقد لبعض أنواع الخدمات إذالتزامات فترة الصيانة أال تطبيق اال تخضع عقود الخدمات ل

 لتزامات القانونية لمقدم الخدمات المقررة في القانون المدني.ولكنها تخضع لإل اإلستشارية

 النهائي ستالماإل 4-16

 من أن األعمالالتأكد  إلىويهدف  المتعاقدة الجهة بحسب اللوائح المعمول بها فيلعقود األعمال  النهائي ستالماإلتشكل لجنة 

صالحات التي طلبتها وأن المتعاقد قد قام بجميع اإل العقد المنصوص عليها فيكميات نجازها بحسب المواصفات والإقد تم 

  .خالل فترة الصيانة المتعاقدةمنه الجهة 

النهائي وفي حالة حدوث أي  ستالملصيانة قبل صدور شهادة اإللتزاماته التعاقدية لفترة اإيتوجب على المتعاقد الوفاء بجميع 

صالح مثل هذه العيوب على نفقة المتعاقد وخصم المبالغ التي تكبدتها إبالقيام ب المتعاقدةتقصير من طرف المتعاقد تقوم الجهة 

 دارية من التأمين النهائي أو أية مستحقات أخرى للمتعاقد.التحميالت اإل إليها مضافاً 
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 خالءالطرف(إالنهائية ) والمخالصة النهائي ستالماإل عند الدفع 4-17

بخصوص أية أعمال أضافية المبالغ المقررة  إلى باإلضافةمبلغ الحجوزات  النهائي يدفع للمتعاقد ستالمعند صدور شهادة اإل

أي عمل أو نقص أو عيب كان على المتعاقد  إلىخالل فترة الصيانة وال تعزى  المتعاقدةقام بها المتعاقد بطلب من الجهة 

قرارا إ المتعاقدةالضمان النهائي المقدم من المتعاقد فور تسليمه للجهة  فرج عنيلتزاماته في فترة الصيانة. إالقيام بها بموجب 

 ً بموجب القرارات ستحقة للمتعاقد أية مبالغ م عدا )المخالصة النهائية( بتسلم مستحقاته النهائية بأخالء الطرف مشروطا

 النزاعات المنصوص عليها بالعقد. لية فضآتحت  النهائية

 الخالفات )الحكم( حل وسائل 4-18

 10التي تتجاوز قيمتها مبلغ و "شغيلالتشييد والتو والتجهيز التصميم"تنشأ في عقود األعمال و قد يتم تسوية النزاعات التي

وكيفية تعيينه عند  )الحكم( على تسمية مستندات المناقصةيجب أن تنص مليون جنيه عن طريق )حكم( يختاره الطرفين و

بشأن  جيدة معرفةوله  وذو سمعة حسنة شخص خبير بموضوع  العقد توقيع العقد وقبل المباشرة بتنفيذ األعمال. يكون الحكم

. تكون توصيات الحكم كما يرتأيه الطرفين المتعاقدو المتعاقدةقيام بدور حيادي بين الجهة ويستطيع ال النافذة قوانينالالعقد و

عتراض أحد األطراف إ. وفي حالة المقررة في العقدد عليها خالل المدة لتطبيق ما لم يعترض أحد طرفي العقنهائية وواجبة ا

النزاعات خر بعزمه على اللجوء للتحكيم أو لوسائل فض الطرف اآل م، يقوم الطرف المعترض بإبالغكَ نتهى إليه الحَ إعلى ما 

 المنصوص عليها في العقد.

  التحكيم 4-19

في التفاوض الودي خالل مدة يجب تحديدها بالعقد و إلى وءلتزام الطرفين باللجإعلى  يجب أن تنص جميع عقود الشراء

  ،سواء جرى التفاوض الودي أو لم يجري ،تسوية يقبل بها الطرفين إلىنقضاء فترة التفاوض الودي دون الوصول إحالة 

التحكيم كوسيلة حل  إستخدام وسيلة حل النزاعات المنصوص عليها في العقد. يجب  إلىألي من الطرفين اللجوء  يجوز

التحكيم  يجب أن ينص العقد على تحديد نظاممليون جنيه.  10النزاعات في جميع أنواع عقود الشراء التي تتجاوز قيمتها 

 التحكيم. إنعقادسيتبع ومكان  الذي
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 وزارة األسكان والمرافق والتنمية العمرانية

 المطروحة في إطار و الممارسات في المناقصات واألستئناف  إجراءات االعتراض

 الدوليالممول من البنك نامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية والقائم على النتائج  وبر 

 : الحق في االعتراض واالستئناف1البند 

يدعي أنه تعرض، أو يدعي أنه قد يتعرض، لخسارة أو ضرر  أو مقدم خدمات أو أستشاري . يحق ألي مورد أو مقاول1/1

صرف ( لشركات مياه الشرب والالتعاقد طالبةبسبب ما ي زعم من عدم امتثال قرار أو تدبير تتخذه الوحدات االدارية )الجهات 

نامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بر الصحي ألحكام "دليل أجراءات الشراء" المتعلقة بالمناقصات المطروحة  في إطار "

أن يعترض على القرار أو التدبير المعني فيما عدا أي قرار  الممول من البنك الدوليبالمناطق الريفية والقائم على النتائج  و

 ص )الشراء(.بخصوص أختيار أسلوب التناق

بمقتضى المادة  التعاقد طالبةإلى الجهة االدارية  "طلب إعادة نظر". يجب بدء  إجراءات االعتراض عن طريق تقديم 1/2

 من دليل أجراءات الشراء. 1-19

من إجراءات  3.  يجوز ألي مورد أو مقاول أن يستأنف أي قرار متخذ بشأن إجراءات االعتراض بمقتضى البند 1/3

وزارة األسكان والمرافق والتنمية المستقلة لشكاوى المناقصات لدى  اللجنةاالعتراض واالستئناف في المناقصات  الى 

 .العمرانية

 : أثر االعتراض2البند 

أي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى بدء نفاذ عقد شراء في سياق إجراءات  التعاقد طالبةهة  االدارية ال تتخذ الج -1 

 المناقصة المعينة:

من هذا  إجراءات االعتراض  3من البند  2)أ( إذا تلقت طلباً إلعادة النظر في غضون المهل المحددة في الفقرة  

 واالستئناف في المناقصات؛ أو

وزارة األسكان والمرافق الهيئة المستقلة لشكاوى المناقصات لدى  اً بطلب للمراجعة منإخطار)ب( إذا تلقت  

 من إجراءات االعتراض واالستئناف في المناقصات  4)ب( من البند 5بمقتضى الفقرة  والتنمية العمرانية

م الطلب أو  7من هذا البند بعد أنقضاء 1تنقضي مدة  الحظر المشار إليه في الفقرة  -2 أيام عمل من إبالغ مقدّ 

عند االقتضاء، وجميع المشاركين اآلخرين في إجراءات االعتراض  التعاقد طالبةالمستأنف، حسب الحالة، والجهة 

وزارة األسكان والمرافق والتنمية المناقصات لدى  المستقلة لشكاوى اللجنةأو ] التعاقد طالبةبقرار الجهة 

 [.العمرانية



45 
 

من إجراءات االعتراض واالستئناف في المناقصات،  2( من البند 1)أ( على الرغم مما تنص عليه الفقرة ) -3 

سكان وزارة األالمستقلة لشكاوى المناقصات لدى  اللجنةأن تطلب في أي وقت إلى ] التعاقد طالبةفإنه يجوز للجهة 

[  أن تأذن لها بالدخول في عقد شراء بناًء على أن اعتبارات المصلحة العامة العاجلة تسوغ والمرافق والتنمية العمرانية

 ذلك؛

[، عند النظر وزارة األسكان والمرافق والتنمية العمرانيةالمستقلة لشكاوى المناقصات لدى  اللجنة)ب( يجوز لـ ] 

بأن تدخل في عقد الشراء إذا ما اقتنعت بأن اعتبارات  التعاقد طالبةفسها،[ أن تأذن للجهة في هذا الطلب ]، أو من تلقاء ن

المستقلة لشكاوى المناقصات لدى  اللجنةالمصلحة العامة العاجلة تسّوغ ذلك. وي دَرج  في سجل إجراءات الشراء قرار ]

ومقدم  التعاقد طالبةاتخاذه، وي بلّ غ به فوراً كل من الجهة  [ واألسباب الداعية إلىوزارة األسكان والمرافق والتنمية العمرانية

 الطلب وجميع المشاركين اآلخرين في إجراءات االعتراض وجميع المشاركين اآلخرين في إجراءات الشراء.
 

 التعاقد طالبة: تقديم طلب بشأن إعادة النظر لدى الجهة 3البند 

بشأن إعادة النظر  التعاقد طالبةيجوز ألي مورد أو مقاول أو مقدم خدمات أو أستشاري أن يقدم طلباً إلى الجهة  -1 

 في سياق إجراءات الشراء. التعاقد طالبةفي قرار أو تدبير اتخذته تلك الجهة 

 نية التالية:كتابة في غضون الفترات الزم التعاقد طالبةت قدم طلبات إعادة النظر إلى الجهة  -2 

)أ( تقدم طلبات إعادة النظر في شروط المناقصة أو التأهيل المسبق أو االختيار األولي )الالئحة المختصرة  

في سياق إجراءات التأهيل  التعاقد طالبةلألستشاريين أو للمناقصة المحدودة( أو القرارات أو التدابير التي اتخذتها الجهة 

 ي موعد يسبق انقضاء الموعد النهائي لتقديم العروض؛المسبق أو االختيار األولي، ف

في سياق  التعاقد طالبة)ب( ت قدم طلبات إعادة النظر في القرارات أو التدابير األخرى التي اتخذتها الجهة  

فترة إجراءات الشراء في غضون فترة التوقف المطبقة بمقتضى الفقرة .... من دليل أجراءات الشراء ، أو إذا لم ت طبق أي 

 توقف، ففي موعد يسبق بدء نفاذ عقد الشراء.

( أيام عمل 5اً بالطلب فور تلقيه، وتقوم بما يلي، في موعد ال يتجاوز خمسة )إخطار التعاقد طالبةتنشر الجهة  -3 

 بعد تلقيها الطلب:

)أ( ت قرر ما إذا كانت ستقبل النظر في الطلب أم سترفضه، وما إذا كانت ستعلق إجراءات الشراء إذا قررت أن  

أن ترفض الطلب إذا قررت أن الطلب ال يستند إلى أسس سليمة على  التعاقد طالبةتقبل النظر في الطلب. ويجوز للجهة 

من هذا البند، أو أن مقدم الطلب  2لنهائية المنصوص عليها في الفقرة نحو بيّ ن، أو أن الطلب لم ي قدم في غضون المواعيد ا

 ليس ذا صفة قانونية. ويشكل هذا الرفض قراراً بشأن الطلب؛

 )ب( ت بلغ جميع المشاركين في إجراءات الشراء التي يتعلق بها الطلب بتقديم الطلب ومضمونه؛ 

إجراءات الشراء بقرارها بشأن ما إذا كانت ستقبل النظر في )ج( ت بلغ مقدم الطلب وجميع المشاركين اآلخرين في  
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 الطلب أم سترفضه، على النحو التالي:

قبول النظر في الطلب، قامت، إضافة إلى ذلك، باإلعالم عما إذا كانت ستعلق  التعاقد طالبة" إذا قررت الجهة 1" 

 إجراءات الشراء، وعن مدة تعليقها، إن كانت ستعلق؛

رفض الطلب أو لم ت علق إجراءات الشراء، قامت إضافة إلى ذلك بإعالم مقدم  التعاقد طالبةالجهة " إذا قررت 2" 

 الطلب باألسباب الداعية إلى اتخاذها قرارها.

من هذه  8)ج( والفقرة  3اً إلى مقدم الطلب بحسب مقتضيات الفقرة إخطار التعاقد طالبةإذا لم ت وجه الجهة  -4 

من هذا البند، أو إذا كان مقدم الطلب غير راض عن القرار الذي ب لغ  3الزمنية المحددة في الفقرة  المادة في غضون الفترة

المستقلة لشكاوى المناقصات لدى  اللجنةبه، جاز له بعد ذلك أن يباشر على الفور إجراءات األعتراض/األستئناف ]لدى 

في  التعاقد طالبةمن هذا القرار وينتهي اختصاص الجهة  4[ بموجب البند وزارة األسكان والمرافق والتنمية العمرانية

 قبول النظر في الطلب إذا ب وشرت هذه اإلجراءات.

، عند اتخاذها قراراً بشأن طلب قبلت النظر فيه، أن ت لغي أي قرار أو تدبير اتخذته التعاقد طالبةيجوز للجهة  -5 

 تصحح هذا القرار أو التدبير أو تعدله أو تدعمه.في سياق إجراءات الشراء التي يتعلق بها الطلب، أو أن 

)عشرة( أيام عمل بعد تلقي  10من هذا البند في غضون  5قرارها وفقاً للفقرة  التعاقد طالبةت صدر الجهة  -6 

ين على الفور إلى تبليغ القرار إلى مقدم الطلب وإلى جميع المشاركين اآلخر التعاقد طالبةالطلب. وتسارع بعد ذلك الجهة 

 في إجراءات االعتراض وجميع المشاركين اآلخرين في إجراءات الشراء.

من هذا البند، حق بعد ذلك  8و 6مقدم الطلب بقرارها وفقاً لمتطلبات الفقرتين  التعاقد طالبةإذا لم ت بلغ الجهة  -7 

وزارة األسكان والمرافق ات لدى المستقلة لشكاوى المناقص اللجنةلمقدم الطلب أن يباشر فوراً إجراءات األستئناف لدى ]

لبة طامن  إجراءات االعتراض واالستئناف في المناقصات وينتهي اختصاص الجهة  4[ بموجب البند والتنمية العمرانية

 في قبول النظر في الطلب إذا ب وشرت هذه اإلجراءات. لتعاقدا

البند قرارات مكتوبة، ت بين فيها التدابير  بموجب هذا التعاقد طالبةتكون جميع  القرارات الصادرة عن الجهة  -8 

المتخذة واألسباب الداعية إلى اتخاذها، وت درج  تلك القرارات على الفور في سجل إجراءات الشراء، جنباً إلى جنب مع 

 بموجب هذا البند. التعاقد طالبةالطلب الذي تلقته الجهة 
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وزارة األسكان والمرافق والتنمية المستقلة لشكاوى المناقصات في  اللجنة: تقديم طلب بشأن المراجعة لدى 4البند 

 العمرانية

وزارة األسكان والمرافق المستقلة لشكاوى المناقصات لدى  اللجنةيجوز للمورد أو المقاول أن يقدم طلباً إلى ] -1 

اق إجراءات الشراء، أو بشأن عدم في سي التعاقد طالبة[ بشأن مراجعة قرار أو تدبير اتخذته الجهة والتنمية العمرانية

هل الزمنية المنصوص عليها في ذلك  3قراراً بمقتضى البند  التعاقد طالبةإصدار الجهة  من هذا القرار في غضون الم 

 البند.

وزارة األسكان والمرافق والتنمية المستقلة لشكاوى المناقصات لدى  اللجنةت قدَّم طلبات المراجعة كتابة إلى ] -2 

 [ في غضون الفترات الزمنية التالية:انيةالعمر

)أ( ت قدم طلبات مراجعة شروط المناقصة أو التأهيل المسبق أو األختيار األولي أو القرارات أو التدابير التي  

في سياق إجراءات التأهيل المسبق أو االختيار األولي في موعد يسبق الموعد النهائي لتقديم  التعاقد طالبةاتخذتها الجهة 

 العروض؛

في إطار إجراءات الشراء  التعاقد طالبة)ب( ت قدم طلبات مراجعة القرارات أو التدابير األخرى التي اتخذتها الجهة  

 على النحو التالي:

 من دليل أجراءات الشراء ؛ أو .…" في غضون فترة التوقف المطبقة بمقتضى الفقرة 1" 

أيام عمل من الوقت الذي أصبح فيه مقدم الطلب على علم  7" إذا لم ت طبق أي فترة توقف، ففي غضون 2" 

بالظروف الداعية إلى تقديم الطلب أو من الوقت الذي كان ينبغي أن يصبح فيه مقدم الطلب على علم بتلك الظروف، أيهما 

 قصة؛( أيام عمل بعد بدء نفاذ عقد الشراء أو قرار إلغاء المنا 7أسبق، على أال يتجاوز موعداً أقصاه سبعة )

" من هذا البند، يجوز للمورد أو المقاول أن يطلب إلى 1)ج( على الرغم مما تنص عليه الفقرة الفرعية )ب( " 

[ أن تقبل النظر في طلب بشأن وزارة األسكان والمرافق والتنمية العمرانيةالمستقلة لشكاوى المناقصات لدى  اللجنة]

قدم بعد انقضاء فترة التوقف، ولكن  ( أيام عمل بعد بدء نفاذ عقد الشراء أو قرار 7في موعد ال يتجاوز سبعة )المراجعة م 

المستقلة لشكاوى  اللجنةإلغاء المناقصة، بناًء على أن الطلب يثير اعتبارات هامة بشأن المصلحة العامة. ويجوز لـ ]

إن اقتنعت بأن االعتبارات الهامة [ أن تقبل النظر في الطلب وزارة األسكان والمرافق والتنمية العمرانيةالمناقصات لدى 

المستقلة لشكاوى المناقصات لدى  اللجنةبشأن المصلحة العامة تسوغ ذلك. وي بلغ المورد أو المقاول المعني فوراً بقرار ]

 [ واألسباب التي دعتها إلى اتخاذه؛وزارة األسكان والمرافق والتنمية العمرانية

من  إجراءات االعتراض  3قراراً بمقتضى البند  التعاقد طالبةدار الجهة )د( ت قدم طلبات المراجعة بشأن عدم إص 

هل الزمنية المحددة في ذلك البند، في غضون سبعة ) ( أيام عمل بعد الموعد 7واالستئناف في المناقصات  في غضون الم 
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من هذا  3من البند  8و 6و 3ات وفقاً لمقتضيات الفقر التعاقد طالبةالذي كان ينبغي فيه إبالغ مقدم الطلب بقرار الجهة 

 القرار، حسبما يكون مناسباً.

[ بعد تلقيها طلباً وزارة األسكان والمرافق والتنمية العمرانيةالمستقلة لشكاوى المناقصات لدى  اللجنةيجوز لـ ] -3 

عاة المقتضيات الواردة بشأن المراجعة أن تأمر بتعليق إجراءات الشراء في أي وقت قبل بدء نفاذ عقد الشراء، رهناً بمرا

وزارة األسكان والمرافق والتنمية المستقلة لشكاوى المناقصات لدى  اللجنةمن هذا البند و ذلك إذا رأت ] 4في الفقرة 

[ أن هذا التعليق ضروري لحماية مصالح مقدم الطلب ، ما لم تقرر أن اعتبارات المصلحة العامة العاجلة تقتضي العمرانية

وزارة األسكان والمرافق والتنمية المستقلة لشكاوى المناقصات لدى  اللجنةت الشراء. كما يجوز لـ ]السير في إجراءا

 [ أن تأمر بتمديد أي تعليق م طبق أو برفعه، مع مراعاة االعتبارات المذكورة آنفاً.العمرانية

 [ بما يلي:والتنمية العمرانيةوزارة األسكان والمرافق المستقلة لشكاوى المناقصات لدى  اللجنةتقوم ] -4 

( أيام عمل في حال تلقي طلب قبل الموعد النهائي لتقديم 10)أ( تأمر بتعليق إجراءات الشراء لمدة عشرة ) 

 العروض؛

)ب( تأمر بتعليق إجراءات الشراء، في حال تلقي طلب بعد انقضاء الموعد النهائي لتقديم العروض وإذا لم ت طبق  

 أي فترة توقف؛

[ أن وزارة األسكان والمرافق والتنمية العمرانيةالمستقلة لشكاوى المناقصات لدى  اللجنةك ما لم تقرر ]وذل 

 اعتبارات المصلحة العامة العاجلة تقتضي السير في إجراءات الشراء.

[ الطلب، وزارة األسكان والمرافق والتنمية العمرانيةالمستقلة لشكاوى المناقصات لدى  اللجنةبعد أن تتلقى ] -5 

 تقوم على الفور بما يلي:

 من هذا البند؛ 4و 3)أ( ت علق أو تقرر عدم تعليق إجراءات الشراء وفقاً للفقرتين  

وجميع المشاركين المحددة هويتهم في إجراءات الشراء التي يتعلق بها الطلب، بهذا  التعاقد طالبة)ب( ت بلغ الجهة  

 الطلب ومضمونه؛

ين المحددة هويتهم في إجراءات الشراء التي يتعلق بها الطلب، بقرارها بشأن التعليق. وإذا )ج( ت بلغ جميع المشارك 

[ تعليق إجراءات الشراء، وزارة األسكان والمرافق والتنمية العمرانيةالمستقلة لشكاوى المناقصات لدى  اللجنةقررت ]

األسباب  التعاقد طالبةفإنها تبين لمقدم الطلب وللجهة فإنها تحدد كذلك مدة التعليق. أما إذا قررت عدم تعليق اإلجراءات، 

 التي دعتها إلى اتخاذ قرارها؛

 اً بالطلب.إخطار)د( تنشر  

[ أن ترفض وزارة األسكان والمرافق والتنمية العمرانيةالمستقلة لشكاوى المناقصات لدى  اللجنةيجوز لـ ] -6 
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 الخصوص، إن هي قررت ما يلي:الطلب، وعليها أن ترفع أي تعليق م طبق في هذا 

)أ( أن الطلب ال يستند إلى أسس سليمة على نحو بيّ ن، أو لم ي قدم في إطار االمتثال للمواعيد النهائية المنصوص  

 من هذا البند؛ أو 2عليها في الفقرة 

 )ب( أن مقدم الطلب ليس ذا صفة قانونية. 

[ إلى إبالغ مقدم وزارة األسكان والمرافق والتنمية العمرانيةالمستقلة لشكاوى المناقصات لدى  اللجنةوت سارع ] 

وجميع المشاركين اآلخرين في إجراءات الشراء بالرفض وباألسباب الداعية إليه، وبرفع أي  التعاقد طالبةالطلب والجهة 

 تعليق نافذ المفعول في هذا الصدد. ويشكل هذا الرفض قراراً بشأن الطلب.

ه  -7  والمشاركين اآلخرين في إجراءات الشراء بموجب  التعاقد طالبةإلى مقدم الطلب والجهة  اتاإلخطارت وجَّ

 ( أيام عمل عقب تلقي الطلب.7من هذا البند، في موعد أقصاه سبعة ) 6و 5الفقرتين 

كين )ب( من هذا البند بتم 5اً، موجهاً بموجب الفقرة الفرعية إخطار، فور تلقيها التعاقد طالبةتقوم الجهة  -8 

[ من اإلطالع الفعلي على كل ما في وزارة األسكان والمرافق والتنمية العمرانيةالمستقلة لشكاوى المناقصات لدى  اللجنة]

 حوزتها من وثائق تتعلق بإجراءات الشراء، وذلك بأسلوب يناسب الظروف.

[، عند اتخاذ لتنمية العمرانيةوزارة األسكان والمرافق واالمستقلة لشكاوى المناقصات لدى  اللجنةيجوز لـ ] -9 

قرارها بشأن طلب قبلت النظر فيه، أن تعلن القواعد القانونية أو المبادئ التي تحكم موضوع الطلب، وعليها أن تعالج أي 

 تعليق نافذ المفعول، وأن تتخذ واحداً أو أكثر من التدابير التالية، حسبما يكون مناسباً:

أن تأتي بأي تصرف أو تتخذ أي قرار أو تتبع أي إجراء ال يمتثل ألحكام دليل  التعاقد طالبة)أ( تحظر على الجهة  

 ؛ أو والتعاقدات أجراءات الشراء

التي تصرفت على نحو ال يمتثل ألحكام دليل أجراءات الشراء أو اتبعت إجراءات ال  التعاقد طالبة)ب( ت لزم الجهة  

 ؛ أو والتعاقدات أو إجراءاتها ممتثلة ألحكام دليل أجراءات الشراء تمتثل لها، بأن تكون تصرفاتها أو قراراتها

 أو قرارها الذي ال يمتثل ألحكام دليل أجراءات الشراء التعاقد طالبة)ج( ت لغي كلياً أو جزئياً تصرف الجهة 

 ما عدا أي تصرف أو قرار يقتضي بدء نفاذ عقد الشراء؛ أو والتعاقدات

]ما عدا أي  ء والتعاقداتال يمتثل ألحكام دليل أجراءات الشرا التعاقد طالبةالجهة )د( تنقح أي قرار صادر عن  

 تصرف أو قرار يقتضي بدء نفاذ عقد الشراء؛ أو

 ؛ أوالتعاقد طالبة)هـ( تصدق على أي قرار صادر عن الجهة  

 )و( تأمر بإنهاء إجراءات الشراء؛ أو 

 )ز( ترفض الطلب؛ أو 
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الذي قدم الطلب من تكاليف معقولة نتيجة  أو مقدم الخدمات تكبده المورد أو المقاول )ح( تقضي بدفع تعويض عما 

، أو إلجراء اتبعته في سياق إجراءات الشراء، ال يمتثل ألحكام دليل التعاقد طالبةلتصرف أو قرار صدر عن الجهة 

ك التعويض على تكاليف إعداد وعما لحق به من خسائر أو أضرار ، على أن يقتصر ذل والتعاقدات أجراءات الشراء

 العرض أو التكاليف المتعلقة بالطلب، أو كليهما؛ أو

 )ط( تتخذ تدابير بديلة بحسب ما تقتضيه الظروف. 

[ بمقتضى وزارة األسكان والمرافق والتنمية العمرانيةالمستقلة لشكاوى المناقصات لدى  اللجنةيصدر قرار ] -10 

المستقلة لشكاوى  اللجنة( يوم عمل عقب تلقي الطلب. وتقوم ]15خمسة عشرة )من هذا البند في غضون  9الفقرة 

ومقدم  التعاقد طالبة[ فوراً بعد ذلك بتبليغ القرار إلى الجهة وزارة األسكان والمرافق والتنمية العمرانيةالمناقصات لدى 

 ين اآلخرين في إجراءات الشراء.الطلب، وإلى جميع المشاركين اآلخرين في إجراءات طلب المراجعة وجميع المشارك

وزارة األسكان والمرافق المستقلة لشكاوى المناقصات لدى  اللجنة]تكون جميع القرارات الصادرة عن  -11 

[ بمقتضى هذا البند قرارات مكتوبة تبيّ ن التدابير المتخذة واألسباب الداعية إلى اتخاذها، والتنمية العمرانية

المستقلة  اللجنةفي سجل إجراءات الشراء، جنباً إلى جنب مع الطلب الذي تلقته ] وت درج تلك القرارات فوراً 

 [ بمقتضى هذا البند.وزارة األسكان والمرافق والتنمية العمرانيةلشكاوى المناقصات لدى 
 

 : حقوق المشاركين في إجراءات االعتراض5البند 

مشارك في إجراءات الشراء التي يتعلق بها الطلب،  أو مقدم خدمات أو أستشاري  يحق ألي مورد أو مقاول -1 

وكذلك ألي سلطة حكومية تأثرت مصالحها أو يمكن أن تتأثر مصالحها من جراء هذا الطلب، أن يشارك في إجراءات 

من هذا القرار. ويمنع أي مورد أو مقاول ي خطر على النحو الواجب باإلجراءات، لكنه  4و  3االعتراض بمقتضى البند 

من هذا القرار بشأن القرارات أو التدابير التي  4و  3لف عن المشاركة فيها، من االعتراض الحقاً بمقتضى المادتين يتخ

 هي موضوع الطلب.

 من هذا القرار. 4أن تشارك في إجراءات االعتراض بمقتضى البند  التعاقد طالبةيحق للجهة  -2 

من هذا القرار، أن يحضروا جميع جلسات  4و 3البندين يحق للمشاركين في إجراءات االعتراض بمقتضى  -3 

االستماع، ويكون لهم فيها من يمثلهم ويرافقهم في أثناء إجراءات االعتراض وأن ي ستمع إليهم وأن يقدموا أدلة إثباتية تشمل 

 6ناً بأحكام البند شهوداً وأن يطلبوا عقد أي جلسة استماع علناً، وأن يلتمسوا الوصول إلى سجل إجراءات االعتراض، ره

 من هذا القرار.

 

 : السرية في إجراءات االعتراض6البند 

من  4و  3ال ت فشي أي معلومات في سياق إجراءات االعتراض، وال ت عقد أي جلسة استماع علنية بمقتضى البندين  

لف القانون أو يعيق إنفاذه أو يمس هذا القرار، إذا كان القيام بذلك يضعف حماية المصالح األمنية الرئيسية للدولة أو يخا

 بالمصالح التجارية المشروعة للموردين أو المقاولين أو يعيق التنافس المنصف.
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 وزارة األسكان والمرافق والتنمية العمرانية

إجراءات تنظيم أعمال وصالحيات   

األسكان والمرافق والتنمية العمرانيةوزارة لدى  والممارسات المستقلة لشكاوى المناقصات اللجنة  

في المناقصات  واألستئناف المختصة بالنظر في إجراءات االعتراض  

 المطروحة في إطار

النتائج على والقائم الريفية بالمناطق المستدامة الصحي الصرف خدمات برنامج  

 حرية تدعيم خالل من والخدمات واألشغال التوريدات أعمال في المنفق للمال مردود أفضل تحقيق في الوزارة بسياسة عمال

 الصرف خدمات ببرنامجفي المناقصات والممارسات الممولة من البنك الدولي والمتعلقة " والمساءلة والشفافية والفعالية التنافس

التزامات الوزارة القانونية في أتفاقية القرض موضوع البرنامج  الى ستناداً إو "النتائج على والقائم الريفية بالمناطق المستدامة الصحي

 ً  ما يلي:ب  صدر قرار من الوزارة المذكور أنفا

واألستئناف  االعتراض إجراءات فيوالبت هيئة مستقلة للنظر مجتمعات العمرانية والمرافق وال وزارة اإلسكان في تشكل

ببرنامج خدمات الصرف " المتعلقةالتأهيل المسبق واألختيار األولي  واجراءاتفي المناقصات  المرفوعة من قبل المشاركين

 الممولة من قرض البنك الدولي. الصحي المستدامة بالمناطق الريفية والقائم على النتائج

 المستقلة وأختصاصها: اللجنة: الهدف من تشكيل 1البند 

في المناقصات والرامي الى ضمان التطبيق  واألستئناف االعتراضإجراءات  المستقلة هو تفعيل  اللجنةأن الهدف من تشكيل 

" المطبق على جميع عمليات الشراء الممولة من البنك الدولي وذلك بقصد والتعاقدات الفعال ألحكام "دليل أجراءات الشراء

لدقهلية والبحيرة مراجعة أي أجراء أو قرار تتخده الجهات األدارية في شركات المياه والصرف الصحي في محافظات ا

والشرقية خالل أية مرحلة من مراحل التنافس والترسية على عقود الشراء وذلك لتصحيح أي خرق ألحكام الدليل في الوقت 

المستقلة في  اللجنةالمناسب قبل التسبب بخسائر أو أضرار يمكن تالفيها من قبل الوزارة والجهة األدارية من خالل دور 

 .هذا الملحق من الدليل  أحكامبها بموجب والبت ألستئناف المقدمة لها فحص طلبات المراجعة وا

 المستقلة ومدة التعيين وشروطه: اللجنة: عضوية 2البند 

العمرانية من والمجتمعات المستقلة من قائمة مكونة من عشرة أعضاء يقوم بتسميتهم وزير األسكان والمرافق  اللجنةتتشكل 

الحكومية وسمعة مهنية و/أو قانونية جيدة ولم يسبق أن صدر بحقهم أحكام مخلة بالشرف  أشخاص ذوي خبرة في المناقصات

ً  اللجنةأو األمانة وتكون مرجعية عمل   بالوزير. مباشراً  المستقلة مرتبطة أرتباطا

رار أو تدبير ل لجنة المستقلة المختصة بالنظر في مراجعة أية شكوى أو طلب أستئناف لقييقوم الوزير أو من ينوب عنه بتشك

 معين أتخدته الجهة األدارية من رئيس وأثنين من األعضاء تجري تسميتهم من بين األعضاء العشرة.
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المستقلة العشرة هي ثالثة سنوات قابلة للتجديد لفترة أخرى واحدة فقط شرط حسن األداء  اللجنةألعضاء تكون مدة التعيين 

المستقلة وتعيين بديل له/لها في أي وقت خالل مدة  اللجنةللوزير إنهاء عضوية أي عضو في  يجوزوالكفاءة والنزاهة و

التعيين السارية وذلك في حالة األعاقة الجسدية أو الذهنية للعضو أو في حالة صدور قرار من محكمة  يثبت تورطه/ها 

 بأعمال مخلة بالقانون أو الشرف.

ستقلة المشكلة للنظر في أي طلب مراجعة أو أستئناف من أشخاص ليس لهم أية الم اللجنةيجب أن يكون رئيس وأعضاء 

أطراف هذا  أي من صلة قرابة أو أية مصلحة أخرى مع أطراف الطلب وأن ال يكونوا في أي وضع لتضارب المصالح مع

ة أعتراض أي من أطراف الطلب وعليهم أن يوقعوا على تعهد بأنتفاء أية عالقة أو مصلحة لهم مع أطراف الطلب. وفي حال

المستقلة المنوط بها النظر في الطلب المعين فيكون للوزير القرار  اللجنةالمراجعة أو األستئناف على عضوية أي عضو في 

 النهائي بشأن عضويته/ها في هذه اللجنة. 

بات المراجعة المرفوعة المستقلة بدل أتعاب يومية يقرره الوزير عن كل جلسة مخصصة للنظر في طل اللجنةيدفع ألعضاء 

 للهيئة المستقلة. 

 المستقلة: اللجنة: الصالحيات المنوطة ب3البند 

 واألستئناف إجراءات االعتراض من 9الفقرة  من الدليل 1ملحق  المستقلة كما هو منصوص عليه في اللجنةتكون صالحيات 

 في المناقصات 

 قرارتها على الجهات األدارية:لزامية إالمستقلة و اللجنةجراءات عمل إ: 4البند 

 المعلومات المطلوبة من مقدم الشكوى: (أ

سم وعنوان مقدم طلب المراجعة ومكان االقامة ورقم رخصة مزاولة المهنة/العمل معبئة على النموذج الخاص بتقديم ا .1

 طلبات المراجعة الصادرعن الوزارة
 المشتكي أو ممثله القانونيوتفاصيل الشخص المكلف بمتابعة طلب المراجعة من قبل اسم  .2
ياراألولي موضوع طلب تخوعنوان الجهة األدارية المشتكى عليها ورقم وعنوان المناقصة/التأهيل المسبق/اإلاسم  .3

 .المراجعة
ولي, رفض اإلختيار األرقم وتاريخ القرار الصادر عن الجهة األدارية والمعترض عليه )قرار ترسية/تأهيل مسبق/ .4

 أي تدبير أخر(جميع العطاءات, أو 
" أو عن عدم والتعاقدات أية معلومات أخرى عن مخالفة الجهة األدارية ألحكام التنافس أو "دليل أجراءات الشراء .5

 صدور قرار الجهة األدارية حول طلبه بأعادة النظر. 
 ".والتعاقدات أرفاق أدلة مقدم طلب المراجعة على خرق الجهة األدارية ألحكام التنافس أو "دليل أجراءات الشراء .6
الحل أو القرار الذي يسعى اليه مقدم طلب المراجعة بما فيه التعويضات التي يطلبها عن كلفة التنافس أو كلفة التقاضي  .7

 المستقلة أو كليهما. اللجنةأمام 
 توقيع الشخص المخول من قبل مقدم طلب المراجعة. .8

ستقلة الحق بطلب أستكمالها من مقدم طلب المراجعة الم اللجنةفي حالة عدم اكتمال محتويات طلب المراجعة يكون 

خالل مدة خمسة أيام عمل وأذا لم تستكمل محتويات الطلب فيكون للجنة المستقلة الحق برفضها كونها غير نظامية وذلك 

 الطلب.والكافية للنظر في  أذا لم تسمح المعلومات المرفقة بالطلب بالدراسة المعقولة

 ة:المستقل اللجنةأجراءات  (ب

 جنة المستقلة األجراءات التالية:للاتتبع 
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والتأكد من أنها قد أستلمت في المواعيد  اللجنةأستالم طلب المراجعة من المتنافس المتظلم من خالل سكرتارية  .1

 الصحي الصرف خدمات ببرنامجطروحة في إطار مفي المناقصات ال واألستئناف المحددة بإجراءات االعتراض

 . النتائج على والقائم الريفية بالمناطق المستدامة

الجهة  إخطارلجنة بالفي حالة أستالم طلب المراجعة بالصورة الصحيحة وضمن المدد الزمنية المقررة تقوم  .2

األدارية في شركات المياه والصرف الصحي بأنها تلقت طلبا للمراجعة وتطلب من الجهة األدارية تقديم الوثائق 

المتعلقة بعملية الشراء ونسخة من القرار أو التدبير الذي أتخدته الجهة األدارية بخصوص أعتراض مقدم الطلب 

راض( وتأمر الجهة األدارية بتعليق اجراءات الشراء بينما باألعتالبت عندما نظرت به أوال )أو السبب في عدم 

 جنة المستقلة قرارها بخصوص طلب المراجعة.للاتصدر 

دراسة موضوع طلب المراجعة ورد الجهة األدارية عليه وتمحيص األدلة المقدمة اليها ومن ثم أصدار قرارها  .3

األولي  التأهيل المسبق/األختيار/المناقصة ستنداتم" ووالتعاقدات النهائي مستندة ألحكام "دليل أجراءات الشراء

 للجنة المستقلة أتخاد أحد القرارات التالية:ا يجوزأعاله.  3المعنية وصالحياتها بموجب البند 

تعليق عملية الشراء لحين أصدارها األمر بتصحيح أية مخالفة من قبل الجهة األدارية ألحكام "دليل أجراءات  (أ

 بألغاء عملية الشراء/التأهيل المسبق/األختيار األولي. " أووالتعاقدات الشراء

 رفض طلب المراجعة لكونه بدون أساس.  (ب

المنصوص عليها في البند  اللجنةحسب صالحيات التقاضي أو كليهما لمقدم الطلب  األمر بدفع نفقات التنافس أو (ت

 اعاله. 3

جنة بأعالم الوزير والجهة األدارية والمتنافسين المشاركين بعملية الشراء/التأهيل المسبق/االختيار األولي للاوتقوم 

ً البقرارها أعاله ويكون قرار  ً  لجنة باتا ً  ونهائيا  ستخدام النموذج الخاص بذلك والصادر عن الوزارة.إب ومكتوبا

 ة المطلوبة:المستقلة, ممثلي األطراف واألدل اللجنةاجراءات جلسات  (ث

 راءات طلب المراجعة كاالتي:يكون تسلسل أج

المستقلة بتسجيل طلب المراجعة في سجل الشكاوى فور أستالمها من المشتكي ودفع الرسوم  اللجنةتقوم سكرتارية  .1

 المقررة.

 لكل الوثائق المرفقة بطلب المراجعة. يجب أن يحوي سجل طلب المراجعة ترقيما متسلسالً  .2

لجنة البأعالم الوزير أو من ينوب عنه بتلقي طلب المراجعة وذلك من أجل أختيار أعضاء  اللجنةتقوم سكرتارية  .3

 بها.البت المستقلة الذين ستناط اليهم مسؤولية 

والبت لجنة المعينين بالدراسة األولية لموضوع طلب المراجعة وفحواه وتحديد موعدا لدراسة الطلب اليقوم أعضاء  .4

لجنة  أن تقرر الة  ستعقد جلسات أستماع علنية مع أطراف الطلب أم ال. وعلى األخص على لجنالبه وما أذا كانت 
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 وتبلغ أطراف طلب المراجعة بما يلي:

 لجنة .الاألدلة األضافية المطلوبة من كل طرف والشهود المطلوب تواجدهم أمام  (أ

 لجنة  بشأن عزمها على عقد جلسات علنية من عدمه.القرار  (ب

 يت الجلسة العلنية, أن وجدت, وطريقة عقد مجريات الجلسة.موعد ومكان وتوق (ت

, اللجنةلجنة  عقد جلسات علنية تقوم سكرتارية  الفي حالة طلب مقدم طلب المراجعة لجلسة علنية أو أذا قررت  (ث

ً البأيعاز من رئيس  على األقل نسخة عن طلب المراجعة وقرار الجهة  لجنة , بأصدار أستدعاء لألطراف متضمنا

دارية بشأن األعتراض )أعادة النظر( في المرحلة األولى على أن تراعي لجنة الهيئة في توقيت الجلسات األ

 في طلب المراجعة.البت وجوب سرعة 

 جلسات األستماع ألطراف طلب المراجعة: (ج

لجنة الالشخص المخول أو ممثله القانوني الذين تقبل بواسطة يمثل كل طرف في جلسة أو جلسات األستماع 

 لجنة:البأهليتهم للمشاركة. تعقد مجريات الجلسة بحسب ما تقرره 

لجنة بأنه قد أستلم البالغ الأذا تغيب أحد األطراف عن حضور الجلسة بدون عذر مقبول وأذا أقتنعت  (أ

 بالحضور فيكون للجنة الهيئة حق المضي في الجلسة ويعتبر أن الجلسة قد عقدت بحضور جميع األطراف.

 الجلسة عن العامة بأستثناء من ترى لجنة الهيئة أن لهم مصلحة في الحضور.تغلق  (ب

 تحتفظ لجنة الهيئة بسجل مكتوب لكل جلسة مبينة فيه أجراءات الجلسة وتوقيتها وأسماء الحاضرين للجلسة. (ت

 د( األدلة:

ة األدارية في قرارها جميع األدلة المستندية الثبوتية التي أعتمد عليها األطراف في طلب المراجعة أو الجه .1

 يجب أن ترفق ضمن مستندات طلب المراجعة التي يقدمها األطراف.

 لجنة بأهميتها وسماحها بقبولها.القتناع إأية أدلة مستندية أضافية تقبل فقط في حالة  .2

 أثناء الجلسة ممكن لألطراف التقدم بأدلة شفهية للدفاع عن موقفها عن طريق أستحضار الشهود الطوعيين. .3

لجنة  الحق بطلب أدلة مستندية أضافية من األطراف ولها الحق بأستدعاء شهود أخرين أو شهود خبراء ل .4

 في أختصاصات طلب المراجعة.

 المستقلة ومهامها: اللجنة: سكرتارية 5البند 

تكون  والقائم على النتائجبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية تشكل سكرتارية للهيئة المستقلة في وحدة أدارة 

مسؤولة عن األعمال المخصصة بأستالم وتسجيل واألحتفاظ بسجل طلبات المراجعة وتقديم الدعم اللوجستي والفني للجنة 

 المستقلة خالل قيامها باالعمال المنوطة بها. وتشمل واجبات السكرتارية ما يلي:

للهيئة المستقلة وتأريخها فور أستالمها وتحديث السجالت استالم وتسجيل وترقيم طلبات المراجعة المرفوعة  .1
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 واألحتفاظ بنسخا منها ورقية والكترونيه.

 المستقلة. اللجنةأستالم الرسوم المقررة عن كل طلب مراجعة من مقدم طلب المراجعة الى  .2

القيام بواجبات األتصال لجنة واللجنة المستقلة وتوفير الخدمات المكتبية واللوجستية ألعمال التنظيم جدول أعمال  .3

 وتأمين المراسالت بين لجنة الهيئة المستقلة وأطراف طلب المراجعة.

 في طلب المراجعة المعين.للبت أبالغ أعضاء لجنة الهيئة المستقلة بتسميتهم  .4

 لجنة وعضويتها وبموعد الجلسة واجراءتها.الأبالغ أطراف طلب المراجعة بتشكيل  .5

 لجنة المستقلة.الخص بفحواه لمنفعة تحليل طلب المراجعة وعمل مل .6

 لجنة المستقلة.التقديم رد الجهة األدارية على طلب أعادة النظر الى  .7

 لجنة المستقلة بما فيه تسجيل شهادة الشهود والقرارت الصادرة عن لجنة الهيئة المستقلة.التدوين محضر جلسات  .8

 لجنة المستقلة.الالقيام بأية أعمال أخرى متعلقة بطلب المراجعة تطلبها  .9

 تسليم قرار لجنة الهيئة المستقلة لمقدم طلب المراجعة وللجهة األدارية. .10

لجان المستقلة على مواقع األنترنت المخصصة واألحتفاظ بالنص الكامل لقرارات لجان النشر ملخص عن قرارات  .11

 سخة منها.الهيئة المستقلة بخصوص طلبات المراجعة والسماح للمهتمين باألطالع عليها وأخذ ن

 األحتفاظ بسجل متكامل عن حيثيات وأجراءات وقرارات كل طلب مراجعة. .12

 لجنة المستقلة.الدفع األتعاب المقررة ألعضاء  .13

الوزارية المتعلقة بأجراءات األعتراض واألستئناف للهيئة  أحكام دليل الشراء و التعاقدات والقراراتنشر  .14

 المستقلة وجميع النماذج التابعة على موقع األنترنت وتوزيع نسخا ورقية مجانية منها.

 لجنة المستقلةال: محضر جلسات 6البند 

الجلسة على أن  يجب كتابة محضر جلسات لجنة الهيئة المستقلة المتعلقة بالنظر في طلب المراجعة عند انتهاء

 يحتوي المحضر على األقل:

 لجنة المستقلة المعينين للنظر في الطلب.الرقم طلب المراجعة وأسماء أعضاء   .1

 تاريخ ووقت أنعقاد الجلسة. .2

 ملخص عن موضوع طلب المراجعة. .3

 أسماء األطراف وممثليهم الحاضرين للجلسه. .4

راج أقوال األطراف والشهود, إن وجدوا, حيثيات مجريات الجلسه وفي حالة الجلسة العلنية يجب أد .5

 جنة  المستقلة. للاوالقرارات التي أتخدتها 

يجب أن يوقع محضر الجلسه جميع أعضاء لجنة الهيئة المستقلة وأطراف طلب المراجعة وممثليهم القانونيون 

 ويعتبر محضر الجلسة جزء من ملف الطلب.
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 بالمناطق المستدامة الصحي الصرف خدمات برنامجملحق نماذج اإلعتراض واإلستئناف في المناقصات و الممارسات 

 النتائج على والقائم الريفية

 الممول من البنك الدولي

  طالبة التعاقد الجهة إلى "النظر إعادة طلب": (1/2 صفحة) 1 رقم نموذج

 المكان و التاريخ

 (طالبة التعاقد) يعبئ من قبل الجهة   الرقم المرجعي

 

 إلى 

 

 رئيس إدارة الشراء و التعاقدات ةإلى : السيد/

 

 

 

 

 

 

 طالبة التعاقدطلب إعادة النظر إلى الجهة  موضوع 

 المعلومات الخاصة بصاحب الطلب

  اسم الشركة

رقم رخصة مزاولة 

 المهنة

 

المفوض لمقدم الممثل 

 الطلب 
 

  عنوان المراسالت

  الشارع 

  المحافظة / المدينة

  الدولة

  / الفاكس الهاتف

  حلي الوكيل الم

 بيانات المناقصة

  رقم المناقصة

المعلومات الخاصة 

 بالمناقصة
تاريخ اإلعالن في 

 الصحف
 

  اسم الصحيفة

  الموعد النهائي إلستالم المظاريف

  اليوم فتح العطاءاتتاريخ 

  التاريخ

  اليوم
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ترسية الترشيح ب قرارتاريخ 

 العطاء
  التاريخ

  اليوم العقدإعالن ترسية 

  التاريخ
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 (2/2 صفحة)  1 رقم نموذج تابع

 أساس طلب إعادة النظر -1
 التالية  مستندات المناقصةأو دليل الشراء و التعاقدات بخرق لقواعد طالبة التعاقدلقد قامت الجهة  

 

 

 

 

 

 بالخرق علمناتاريخ 

 

 باألمور التالية طالبة التعاقدنطلب إعادة النظر من قبل الجهة 

 

 

 

 

 

 

  طالبة التعاقديطلب مقدم الطلب اإلجراءات التصحيحية التالية من الجهة  -2
 طالبة التعاقدإلغاء أو تعديل قرار أو خروقات الجهة   

 إلغاء المناقصة وإعادة الطرح 

 اخرى 

 األدلة- -3
 المستندات المرفقة

 بطلب إعادة النظر 
 نسخة عن إعالن المناقصة  

 مستندات المناقصةنسخة عن  

 الترشيح اللترسيةنسخة عن إعالن  

 أو العقد العقد إعالن توقيع نسخة عن 

 وثائق أدلة أخرى 

 

 

 

 

 من قبل مقدم الطلب  بالتوقيع الشخص المفوضتوقيع  -4
  اسم المفوض

  الوظيفة

  

  

  

  

  

  

  

  



59 
 

  التوقيع
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 طالبة التعاقد الجهة من "النظر إعادة طلب" بإستالم إخطار 2 رقم نموذج

 

 المكان و التاريخ

 الرقم المرجعي

 إلى

 

 :لعناية السيد

 

 

 

 

 

 

 تأكيد إستالم طلب إعادة النظر الموضوع

 السيد/ه المحترم/ه

 

اإلعالن عنها في صحيفة تم و التي  ...... رقم / الممارسة  طلبا  إلعادة النظر في المناقصةنفيدكم علما  بأننا قد إستلمنا 

 على : ) يذكر فحوى طلب إعادة النظر( ........... بتاريخ ............. وذلك إلعتراض أحد المتناقصين

 

تقديم طلب إعادة  تاريخ 

 النظر
 

  الوقت

 موضوع اإلعتراض

 

 

 

 طالبة التعاقدالجهة ب اإلتصال عنوان

  اإلسم 

   اإلدارة المسؤولة

  عنوان المراسالت

  الشارع 

  الحي

  المحافظة / المدينة

  / الفاكس الهاتف

 توقيع الجهة المعنية

بتلقي طلبات  طالبة التعاقدجهة ال المفوض من اسم الشخص 

 إعادة النظر
 

  الوظيفة

  التوقيع

  



61 
 

 "النظر إعادة" طلب بشأن طالبة التعاقد الجهة قرار 3 رقم نموذج 

 

 المكان والتاريخ 

 الرقم المرجعي

 إلى

 

 عناية السيد / السيدة :

 

 

 

 

 

 

 بشأن طلب "إعادة النظر" طالبة التعاقدقرار الجهة  الموضوع

 تفاصيل إجراءات الشراء

  الرقم المرجعي

الرقم المرجعي لعملية 

 الشراء
 

 عملية الشراءاسم 

 )مناقصة / ممارسة(
 

 طالبة التعاقدالجهة قرار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طالبة التعاقدنيابة عن الجهة  بالتوقيع الشخص المفوضتوقيع 

طالبة اسم رئيس الجهة 

 التعاقد
 

  الوظيفة

  التوقيع

 المرفقات
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 اإلسكان وزارة في المستقلة اللجنة إلى" مراجعة" طلب 4 نموذج

 

 المكان والتاريخ 

 (اللجنة)تحدده سكرتارية  الرقم المرجعي

 إلى

 

 

 

 

 

 

 

 المستقلة اللجنة إستئناف إلى   الموضوع

 المراجعة اإلستئناف / عنوان مقدم طلب

  الجهة مقدمة الطلبإسم 

  رقم رخصة المهنة

 المفوض عن  الممثل

  المقدمة للطلب جهة ال
 

  عنوان المراسالت

  الشارع 

  الحي

  المحافظة / المدينة

  الرمز البريدي

  الدولة

  الهاتف

  الفاكس

ممثل مقدم طلب 

 المراجعة

 

 الجهة المشتكى عليها بهذا الطلب لجنة

  اإلسم

  اإلدارة المسؤولة

  عنوان المراسالت

  الشارع 

  الحي

  المحافظة / المدينة

  / الفاكس الهاتف
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 موضوع الطلب  الشراءمعلومات عن عملية   

  / الممارسة رقم المناقصة

الدعوة لتقديم 

 العطاءات

  تاريخ اإلعالن 

  اسم الصحيفة

  الموعد النهائي إلستالم المظاريفتاريخ 

  



65 
 

 4موذج نتابع 

  اليوم فتح المظاريف تاريخ 

  الوقت

ترشيح  قرارتاريخ 

  الترسية
  اليوم

  الرقم

توقيع  / إعالن إخطار

 العقد
  اليوم

  الرقم

 المراجعة / اإلستئنافاألسس المبني عليها طلب 
i. بتاريخ : لدليل الشراء و التعاقدات طالبة التعاقدقامت به الجهة الذي  الخرق علمنا ب 

 

 

ii.  مستندات المناقصةأو  دليل الشراء و التعاقداتألحكام  طالبة التعاقدالخرق  الذي قامت به الجهة 
 : هو

 

 

 من مقدم الطلب المطلوبة جراءات التصحيحيةاإل -2
اإلجراءات التصحيحة   

 المطلوبة
 طالبة التعاقدالتدابير التي إتخذتها الجهة إلغاء أو تعديل القرارات و/ أو  

  إلغاء إجراءات الشراء 

 إخرى 
 طلب عقد جلسات استماع

 يرجو عقد جلسات إستماع علنية   مقدم طلب المراجعة 

 لعقد جلسات إستماع علنيةال حاجة مقدم طلب المراجعة  يرتأي أنه  

تم تقديم طلب  اللجنة

إعادة النظر للجهة 

 بتاريخ  : طالبة التعاقد

 

 

 األدلة -3
 / الممارسة المناقصة إعالن نسخة من   مرفقات المطالبة

 العطاء وثائق نسخة من  

 الترسيةإعالن ترشيح نسخة من  

 العقد إعالن توقيع نسخة من 

 األخرى ذات الصلة المستندات / اإلدلة  

 ميثاق اإللتزام -4
 تأخير. بدونالمستقلة بأمانة و اللجنة تعهد بقبول وتنفيذ قرارصحيحة ودقيقة ونبهذا الطلب ن المعلومات الواردة بأنقر

 مقدم الطلبالشخص المفوض من قبل توقيع  -5
  اسم المفوض

  الوظيفة

  التوقيع

 المرفقات 
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 اللجنة طالبة التعاقدطلب إعادة النظر الذي سبق تقديمه للجهة نسخة من  -1
  بخصوص طلبنا إلعادة النظر طالبة التعاقدالجهة  لجنة الصادر من  قرارالنسخة من  -2

 

  



67 
 

 المستقلة اللجنة قبل من اإلستئناف/  المراجعة طلب رفض قرار:  5 رقم نموذج

 

الرقم المرجعي لطلب 

 المراجعة
 

  مكان وتاريخ هذا القرار 

 من

 

 

 

 

 

 

 إلى

 

 

 

 

 

 

 / اإلستئناف مراجعةال طلب رفض العنوان 
 التالي المقدم من قبلكم للمراجعة  لطلب الرجاء اإلشارة إلى ا

  طلب المراجعة تاريخ تقديم 

 طالبة التعاقدالجهة  لجنة

 المشتكى عليها 
 

  أو الممارسة رقم المناقصة

  مختصر لعملية الشراءعنوان 

 إن طلبكم للمراجعة ال يستند إلى المتطلبات القانونية التالية :

 في المقام األول طالبة التعاقدتقديم طلب إعادة النظر إلى الجهة  لم يتم  

في الدليل بخصوص عدم إستالمكم المحددة  عملاليام أالمستقلة خالل  اللجنةإلى  قديمه لم يتم تطلبكم   

  بخصوص طلبكم إلعادة النظر  طالبة التعاقدلقرار الجهة 

طالبة جهة المن تاريخ صدور قرار  المدة المحددة بالدليل المستقلة خالل اللجنةإلى تقديمه لم يتم طلبكم   

 طلب إعادة النظربخصوص  التعاقد

بشأن طلبكم إلعادة النظر واألدلة  طالبة التعاقدقرار الجهة  نسخة منلم يرفق  مع طلب المراجعة هذا   

  من دراسة طلبكم  اللجنةاألخرى المطلوبة لتمكين 

 ال يتمتع طلبكم بالصفة القانونية المطلوبة حسب الدليل   
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 كم للمراجعة / اإلستئناف بناءا  على ما سبق تم رفض طلب

 المستقلة  لجنةال توقيع رئيس

  سماال

  الوظيفة

  التوقيع
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 اإلستئناف/  المراجعة طلب على طالبة التعاقد جهةال لرد المستقلة لجنةال طلب 6 رقم نموذج

 

  الرقم المرجعي

  المكان والتاريخ

 من

 

 

 

 

 

 

 

 إلى

 

 

 

 

 

 

 

  على موضوع طلب المراجعة / اإلستئناف طالبة التعاقد جهةال ودرد لتقديم  إخطار الموضوع 

المستقلة فيما يتعلق بعملية الشراء  اللجنةالمرفق و المقدم إلى  المراجعة / اإلستئنافيرجى اإلطالع على طلب 

 .المراجعة المذكورة بطلب

 

بالبريد  خطارهذا اإل أيام عمل من تاريخ تسلمكم 3خالل  إعادته إليناو المرفق 7رقم و يرجى منكم تعبئة النموذج 

 اإللكتروني 

 

بخصوص الشكوى  خطارالداعمة لردكم على هذا اإليرجي إدراج صور من األدلة و القرائن من قبلكم،إن وجدت، 

  .خطاراإلستئناف ( موضوع هذا اإل /)طلب المراجعة 
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 المستقلة لجنةال توقيع رئيس

  األسم

  الوظيفة

  التوقيع
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 المستقلةلجنة الإلى  طالبة التعاقد الجهة رد  7 رقم نمذج

 

  الرقم المرجعي

  المكان والتاريخ

 إلى

 

 

 

 

 

 

 

 لهيئة المستقلةلجنة ا إخطارعلى  طالبة التعاقدإجابة الجهة  الموضوع 

 طالبة التعاقدعنوان الجهة 

  اإلسم

   الشخص المسؤولاسم 

  عنوان المراسالت

  الشارع 

  الحي

  المحافظة / المدينة

  الرمز البريدي

  

  / الفاكس الهاتف

  

 المناقصة / الممارسة تفاصيل 

  الرقم المرجعي لعملية الشراء

الدعوة لتقديم 

 العطاءات 
  تاريخ اإلعالن

  اسم الصحيفة

  التاريخ  ترسية العقدالترشيح ب إخطار

  الرقم

  التاريخ إعالن توقيع العقد 

  الرقم

  الموعد النهائي لتقديم العطاءات

  التاريخ فتح المظاريفالموعد النهائي ل

  الوقت

 طلب إعادة النظر المتعلق بعملية الشراء المقدمة لجهة الشراء

جهة الهل تم تقديم طلب إعادة النظر من قبل المشتكي إلى 

 ؟التعاقد طالبة
 ال:  نعم:  

  إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى ذكر التاريخ
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 ال:  نعم:   ؟ طالبة التعاقدجهة الهل تم إعالم المشتكي بقرار 

  إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى ذكر التاريخ
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 بخصوص طلب إعادة النظر المقدم  طالبة التعاقدجهة عن قرار اليرجى إدراج موجز 

 

 

 

 مراجعة / اإلستئنافالرد على المزاعم المقدمة في طلب  -1
 

 

 

 

 

 

 المطالبةفحوى  -2
 على طلب نارد

 المراجعة
 مراجعة رفض طلب ال 

 أي إجراءات أخرى 

 تطلب جلسة إستماع علنية  طالبة التعاقدإن الجهة   طلب لعقد جلسة إستماع 

  علنية إستماع عقد جلسة ليس من الضروري  

تم تقديم طلب إعادة 

النظر مباشرة إلى جهة 

 بتاريخ : الشراء

 

 دلة األ -3

مرفقات طلب إعادة 

 النظر

 تقديم العطاءات  إعالن نسخة من 

 مستندات المناقصةنسخة من  

 ترسية بال الترشيح إخطارنسخة من  

 أو اإلعالن عن توقيع العقد نسخة من وثائق العقد 

 نسخة من إي أدلة أخرى 

 

 

 ميثاق اإللتزام -4
 المستقلة بأمانة وبدون تأخير. اللجنةنقربأن المعلومات الواردة بهذا الطلب صحيحة ودقيقة ونتعهد بقبول وتنفيذ قرار 

  طالبة التعاقدالشخص المسؤول في الجهة  توقيع -5

   الشخص المسؤول اسم

  الوظيفة

  التوقيع

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



74 
 

 المستقلة اللجنة سكرتارية قبل من المعد اإلستئناف/  المراجعة طلب فحوى عن ملخص 8 رقم نموذج

 
 المكان والتاريخ

  الرقم المرجعي

 إلى

 
 
 
 
 
 
 
 المستقلةاللجنة فحوى طلب المراجعة / اإلستئناف المعد من قبل سكرتارية  عن ملخص الموضوع

 مورد / مقدم الخدمةالالمقدم من مقدم العطاء / 
 مقدم العطاء / مورد / مقدم الخدمةتفاصيل وعنوان اإلتصال ب

مقدم العطاء / مورد  إسم

 مقدم الخدمة /

 

  اسم الشخص المفوض

  عنوان المراسالت

  الشارع 

  الحي

  المحافظة / المدينة

  الرمز البريدي

  الدولة

  الهاتف

  الفاكس

 المشتكى عليها طالبة التعاقدأسم الجهة 

  الجهة إسم

   الشخص المسؤول

  عنوان المراسالت

  الشارع 

  الحي

  المحافظة / المدينة

  الرمز البريدي

  

  / الفاكس الهاتف

  

طالبة جهة لدة النظر لاتاريخ تقديم طلب إع
 التعاقد

 

طلب على  طالبة التعاقدجهة التاريخ رد 
 إعادة النظر

 

 المراجعة / اإلستئنافتاريخ تقديم طلب 
 المستقلة للجنة

 



75 
 

 الشراء عملية تفاصيل إجراءات

  /عملية الشراء رقم المناقصة

الدعوة لتقديم 

 العطاءات 

  تاريخ اإلعالن

  اسم الصحيفة

  الموعد النهائي إلستالم المظاريف
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 8تابع نموذج رقم  

  اليوم المظاريففتح تاريخ 

  الوقت

  اليوم ترسية ال ترشيح قرار

  الوقت

  اليوم العقد  إعالن توقيع

  الوقت

 المراجعة طلب  فحوى عن ملخص .1

  عملية الشراء وصف 

 

  المراجعة طلب فحوى  

 

طالبة جهة القرار  عن تفاصيل

بخصوص طلب إعادة  التعاقد

 النظر

 

 

 المستندات المقدمة .2

المستندات المرفقة 

 بطلب إعادة النظر

 طالبة التعاقدلجهة لنسخة من طلب إعادة النظر المقدم  

 بشأن طلب إعادة النظر المقدم إليها  طالبة التعاقدجهة النسخة من قرار  

 تقديم العطاءات  إعالن نسخة من 

 نسخة من وثائق العطاء 

 الترسية ب الترشيح إخطارنسخة من  

 العقد توقيع  إعالن  نسخة من 

 المراجعة أخرى ذات عالقة بطلب أو أيةأدلة  مستندات 

 شكوى ملخص ال .3

 

 

 

 

 توصيات السكرتارية .4

 

 

 

 

 المستقلة اللجنةسكرتارية  سؤول في الم الشخص توقيع .5

  اسم المفوض

  الوظيفة

  التوقيع
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 المستقلة اللجنة قرار:  9 رقم نموذج 

 
صدور  المكان والتاريخ

 القرار

 

  الرقم المرجعي

 المستقلة لجنة ال قرار الموضوع
. تقرر .......رقم الوزاري  قرارو ال الشراء و التعاقدات إجراءات دليل من .....والمادة رقم 19-1وفقا  للمادة رقم   

 من األعضاء التالي أسمائهم المراجعة   مستقلة لتسوية و فحص و مراجعة طلبجنة الللاتشكيل 
 الجهة اإلسم المنصب 
   الرئيس 1
   عضو 2
   عضو 3
 المتعلق بعملية الشراء بين األطراف التالية جنة المستقلة دراسة طلب المراجعة للاوقد إستكملت  

 المراجعةمقدم طلب اسم 

 
 
 
 
 
 
 
 

  طالبة التعاقد جهةاسم ال

 
 
 
 
 
 
 
 

  / الممارسة رقم المناقصة
  التاريخ ترسية ال ترشيح  قرار

  الرقم
  تاريخ تقديم طلب إعادة النظر لجهة الشراء

  تاريخ رد جهة الشراء على  طلب إعادة النظر
  المستقلة اللجنةإلى  المراجعةتقديم طلب   تاريخ
بخصوص  طالبة التعاقدجهة لالمستقلة ل اللجنة إخطارتاريخ 
 الرد على الشكوى طلب 

 

 المستقلة اللجنة لجنة إخطار على طالبة التعاقدتاريخ رد جهة 
 طالبة التعاقدالذي يطلب رد الجهة 

 

 9تابع نموذج رقم 

 ملخص عملية الشراء
 

 

  المراجعةتفاصيل طلب 
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 طالبة التعاقدتفاصيل رد جهة 
 المراجعةبخصوص طلب 

 

 

 جميع األطراف من  ع ألقوال األطراف و فحص األدلة المقدمة القيام بدراسة طلب المراجعة هذا و بعد اإلستما بعد
  لجنة المستقلة تقرر ما يلي : الإتمام كافة إجراءات المراجعة بحسب دليل الشراء و التعاقدات فإن  ، وبعدبعدل و مساواة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 التوقيع اإلسم المنصب 
   الرئيس 1
   عضو 2
   عضو 3

 الملحقات
 

 

 

  



79 
 

 

  المراجعة طلب على السكرتارية ( Checklist) تدقيق قائمة 10 رقم نموذج 

 

 

 

 فقط الرسمي لإلستعمال

  التدقيق

 ال:  نعم:   الصحيح الشكل ب المراجعة تم إستالم طلب 

 ال:  نعم:   تم إرفاق التوكيل / التفويض ، إذا دعت الحاجة

طالبة الجهة  إلى الموجه تم إرفاق نسخة من طلب إعادة النظر

  التعاقد
 ال:  نعم:  

بخصوص طلب  طالبة التعاقدجهة التم إرفاق نسخة من قرار 

 إعادة النظر
 ال:  نعم:  

 ال:  نعم:   تم إرفاق األدلة

 من قبلالتدقيق  تم
  التوقيع
  اإلسم

  التاريخ
 ةالمتخذ اتاإلجراء

 لطلب المرجعي الرقم إعطاءو ستالمإ تسجيل تم .1

  المراجعة
 ال:  نعم:  

إذا كان طلب المراجعة مخالف ألحكام دليل إجراءات  .2

 الشراء و التعاقدات ننصح برفض طلب المراجعة هذا 
 ال:  نعم:  

 أحكام دليل متوافق مع إذا كان طلب المراجعة غير  .3

مقدم طلب  إعادته إلىسيتم  الشراء و التعاقدات جراءاتإ

إلعطائه الفرصة إلستكمال و  مع إبداء األسباب المراجعة

   تصحيح طلبة دون إمكانية تمديد المدة المقررة بالدليل

 ال:  نعم:  

   : التدقيق بعد إستكمال .4

i.  ال:  نعم:   المستقلة لجنةالإلى  طلب المراجعة سيقدم 

ii.  إرفاق  مع  طالبة التعاقد الجهة  إلى إخطارإصدار 

 بهانموذج الرد الخاص 
 ال:  نعم:  

 من قبل تم التدقيق 

  التوقيع
  اإلسم

  التاريخ
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