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  ) .قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية(يسمى هذا  القانون ) : 1(مادة 

يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية ألغراض هذا القانون المعاني الواردة ) : 2(مادة 

إزاء كلٍ منها ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر أو دلت القرينة على 

  -:خالف ذلك
 .جمهورية اليمنيةال :الجمهوريـــــة
  .الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات :الهيئة العليــــا
  .اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات :اللجنة العليــــا

  .الالئحة التنفيذية لهذا القانون: ــةـالالئحــــ
ــ  : ةالجهــــــ

  
ديوان عام وزارة، وحدة إدارية، مصـلحة، هيئـة،   

جهزة المركزية األخرى، الوحـدات ذات  مؤسسة، األ
ــناديق    ــة، الص ــتقلة والملحق ــات المس الموازن

  .المتخصصة
 :الوحــدة اإلداريـة

  
أمانة العاصمة، المحافظة، المديرية، بحسب ما يحده 

  .قانون السلطة المحلية 
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ــات ــة المناقصـ لجنـ
ــ  :ةـالمختصــــــ

  
  

لجان المناقصات والمزايدات فـي السـلطة المركزيـة    
المؤسسـات العامـة والهيئـات    –الـوزارات   دواوين(

ولجان ) والمصالح واألجهزة المركزية األخرى وفروعها
 المناقصات والمزايدات المحلية في الوحـدات اإلداريـة  

الوحدات ذات الموازنات المستقلة في ولجان المناقصات 
  .تخصصةوالملحقة والصناديق الم

ـــل  :التـأهيـــــ
  

اإلدارية والقانونيـة التـي يـتم    مجموعة اإلجراءات الفنية و
بموجبها فتح باب المنافسة عن طريق اإلعالن عبر وسـائل  
اإلعالم المناسبة لجميع الراغبين في التقدم بالوثائق والبيانات 
التي تثبت مدى أهليتهم وقدرتهم الفنية والمالية لتنفيذ العمـل  

  .أو تقديم الخدمات االستشارية  المطلوب
ــن ــر ع ــالتعبي اماالهتم

ــاركة  :بالمشـــــــ
  

هي األساليب اإلدارية والفنية والقانونية المستخدمة من 
للتعبيـر عـن    االستشاريةقبل الجهة لإلعالن للشركات 

للمشاركة في تقديم الخدمات االستشارية المعلن  االهتمام
  . وفقاً ألسس تنافسيةبمناقصة ، عنها 

ـــة  :المنــاقصــــ
  

ة والقانونيـة التـي   مجموعة اإلجراءات اإلدارية والفني
تتخذها الجهة لتنفيذ أعمالها المختلفة بطريقة تنافسـية  

أفضـل   إلـى وفق وثائق المناقصـة بهـدف الوصـول    
العطاءات وذلك استناداً إلى معـايير ودرجـات التقيـيم    
 . المحددة للمناقصة المعلنة بما يتفق وأحكام هذا القانون

 :المناقصـــة العامــــة
  

فتح باب المنافسة للراغبين فـي  المناقصة التي يتم فيها
لتنفيذ األعمال المختلفة للمستوفين للشـروط   المشاركة

األساسية للتأهيل المحددة في وثائق المناقصة وذلك عن 
طريق إعالن يتم نشره من قبل الجهـة المختصـة فـي    
وسائل اإلعالم الحكومية وأي وسائل إعالم أخرى وفقـاً  

  . للشروط المحددة في هذا القانون
ــدودة ــة المح  :المناقص

  
والقانونيـة التـي    واإلداريةمجموعة اإلجراءات الفنية 

تقوم بها الجهة في المناقصة العامة عدا اإلعالن لفـتح  
 المسـتوفية باب المنافسة بين عدد محدود من الشركات 

أو بين عدد محدود ال يقل عن ثالثة من  لشروط التأهيل
  . ذا القانونالمتقدمين وفقاً للشروط المحددة في ه

 :الممارســــــــة
  

مجموعة اإلجراءات اإلدارية والفنية والقانونيـة التـي   
بغرض الحصول على عروض أسعار وذلك تتخذها الجهة 

فيما يخص إلتمام عملية الشراء بصورة مبسطة وسريعة 
وبمـا ال   السلع النمطية أو األعمال البسيطة أو الخدمات

  .لالئحةعليه في ايتجاوز السقف المالي المنصوص 
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 :التنفيذ باألمر المباشـر
  

مجموعة اإلجراءات الفنية واإلدارية والقانونيـة التـي   
المباشر بينهـا وأي   واالتفاقتقوم بها الجهة للتفاوض 

شخص يتم التعاقد معه لتوريد سلعة أو تأدية خدمة وفقاً 
  . للشروط المحددة في هذا القانون

 :وثـــائق المناقصـــة
  

تي تتضمن الشروط والقواعد القانونية والمالية الوثائق ال
والتصاميم والمواصفات الفنية والجـداول والمتطلبـات   

التـي تمكـن   ) بحسب طبيعة ونوعيـة العمـل  (األخرى 
المشاركين من الدخول فـي المناقصـة، كمـا تتضـمن     
األسس والمعايير التي علـى أساسـها سـيتم التأهيـل     

  .البتوالتحليل والتقييم الفني والمالي و
 :عقد المقاولة أو الشراء

  
عقد بين الجهة والمقاول يتعهد فيه المقاول بأن يصـنع  
شيًء أو ينفذ عمالً أو يقدم خدمة مقابل أجر ، أو بـين  
  .الجهة والبائع طبقاً ألحكام هذا القانون والقوانين النافذة

  .أي شخص طبيعي أو اعتباري :الشخــــــــص
ــائع ــاول أو الب  :المق

  
يتعهد بمقتضى عقد المقاولة أن يصنع شيئا أو ينفذ من

  .عمالً بمقابل أو بيع شيء مقابل ثمن
ــاري  :االستشـــــ

  
أي شخص مؤهل للقيام بالخدمات االستشارية تم اختياره 

  .وفقاً لهذا القانون وشروط الدعوة لتقديم الخدمة
  .السلع والمستلزمات والمواد األخرى :التوريدات

 :العطــــــــــاء
  

لمقدم من قبل المتناقص أو المتزايد بغرض المنافسة العرض ا
  .وفقاً لإلجراءات المحددة في هذا القانون والالئحة

 :الخدمات االستشـارية
  

الخدمات الفنية أو الدراسات االقتصـادية أو الماليـة أو   
اإلدارية أو القانونية المختلفـة التـي يقـوم بتنفيـذها     

 األعمالفي وتقديمها استشاريون متخصصون ومؤهلون 
المطلوب تنفيذها سواًء باإلعداد أو التصميم أو اإلشراف 

  .على التنفيذ أو التقييم أو االستالم
 :الخــدمات األخــرى

  
 باسـتثناء وغيرهـا   أو النظافةخدمات النقل أو الصيانة

  .االستشاريةالخدمات 

ــغال ــال األشـ  :أعمـ
  

ـ   ة األعمال اإلنشائية المختلفة أو التركيبيـة أو التجميعي
  . وكل ماهو وارد في عقد المناقصة

المناقصة ذات المرحلتين
:  
  

مجموعة اإلجراءات اإلدارية والفنية والقانونية التي تتخـذها  
الجهة بهدف طرح مناقصة عامة تتضمن المرحلـة األولـى   
تقديم العطاءات الفنية حسب كراسة الشـروط والمواصـفات   

للشــروط األوليـة، ثــم يــتم اسـتكمال الصــيغة النهائيــة   
والمواصفات للمرحلة الثانية مـن المناقصـة، حيـث تقـدم     

  عطاءات نهائية مع األسعار
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 :مناقصة المظـروفين 
  

مجموعة اإلجراءات اإلدارية والفنية والقانونيـة التـي   
تتخذها الجهة بغرض طرح مناقصة على أساس تقـديم  
عرضين منفصلين فني ومالي، وهو إجراء يقتصر على 

  .الستشاريةشراء الخدمات ا
ــة ــدة العامـ  :المزايـ

  
القانونيـة التـي   ومجموعة اإلجراءات الفنية واإلدارية 

تقوم بها الجهة لفتح باب المنافسة للراغبين في شـراء  
األصول أو األصناف أو أية ممتلكات أخرى المراد بيعها 
عن طريق إعالن يتم نشره في وسائل اإلعالم الحكومية 

وط المحـددة فـي هـذا    وأي وسائل أخرى  وفقاً للشر
 .القانون

ــدودة ــدة المح  :المزاي
  

القانونيـة التـي   ومجموعة اإلجراءات الفنية واإلدارية 
تقوم بها الجهة في المزايدة العامة عدا اإلعالن لفتح باب 
المنافسة بين عدد محدود من المتزايدين تقـوم الجهـة   

  .بإخطارهم وفقاً للشروط المحددة في هذا القانون
وخطةالسنوية المقايسة

ــراء  :الشـــــــ
  

هي خطة سنوية تعدها الجهة تتضمن عمليات الشـراء  
المطلوب تنفيذها في إطار بـرامج اإلنفـاق الرأسـمالي    

  .والعمليات الجارية لسنة قادمة
 :المخــــــــازن

  
األماكن الُمحّرزة والمجهزة والمعـدة لحفـظ ممتلكـات    

 .ووثائق الجهة ولوازم عملها وأنشطتها
 :لمخـــــزنأمين ا

  
الشخص المسئول مسـئولية مباشـرة عـن المخـزن     
والمشرف على تخزين األصناف والمهمات التي بعهدته 
وترتيبها وصرفها وتسجيلها فـي السـجالت الرسـمية    

 .الخاصة بها
 :الجـــــــــرد

  
لكامـل محتويـات    المفاجئالحصر اإللزامي السنوي أو 

  .المخازن أو بعضها

  :القانون إلى تحقيق ما يلي يهدف هذا ) 3(مادة 
حماية المال العام والحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة ومحاربـة    -أ 

 .الفساد في أعمال المناقصات والمزايدات
 . العدالة والمساواة بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات  -ب 
النزاهة والشفافية والمساءلة وضبط وتحديد اإلجـراءات المتعلقـة     -ج 

 .مزايدات والمخازنبالمناقصات وال
 .الكفاءة االقتصادية في أعمال المناقصات والمزايدات  -د 
اإلشراف والرقابة على أعمال وإجراءات المناقصات والمزايدات والمخازن   -ه 

 .وذلك لضمان سالمتها للحفاظ على المال العام والمصلحة العامة
دفع وتشجيع المقاولين والموردين واالستشاريين إلى تطوير أدائهم   -و 

 .نياً واقتصادياًمه
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  :تسري أحكام هذا القانون على الجهات التالية ) : 4(مادة
 .دواوين عموم الوزارات  -أ 
المؤسسات العامة والهيئات والمصالح والصناديق المتخصصـة    - ب 

ومختلف الجهات في السلطة المركزية وفروعها فـي وحـدات   
السلطة المحلية وغيرها من الجهات التي تتضـمنها الموازنـة   

 .ة للدولةالعام
 .الوحدات اإلدارية للسلطة المحلية  -ج 
 . وحدات القطاع العام  -د 
   .الجهات ذات الموازنات المستقلة والملحقة  -ه 
حاالت الشراء والتوريدات والمقاوالت والتعاقدات على الخدمات   -و 

التي تتم بموجب اتفاقيات القروض والمنح المصادق عليهـا إال  
  .إذا نصت تلك االتفاقيات على خالف ذلك

فأكثر مـن  ) ٪50(على وحدات القطاع المختلط التي تمتلك الدولة -أ) : 5(مادة 

ـ   ا لتنظـيم أعمـال   رأسمالها أن تضع كل منها لوائح خاصـة به

المفعـول إال   اللوائح ساريةتعتبر هذه  وال المناقصات والمزايدات

وإقرارها من من السلطة المختصة في كل منها بعد الموافقة عليها 

 .مجلس الوزراء
من ) ٪50(على وحدات القطاع المختلط التي تمتلك الدولة أقل من   - ب 

لتنظـيم أعمـال   رأسمالها أن تضع كل منها لوائح خاصـة بهـا   
قر من السلطة المختصـة  يها وتيوافق عل المناقصات والمزايدات

  .إنشائهافيها وفقاً لقانون 
على وزارة الدفاع أن تضع الئحة خاصة بها للتوريدات و األعمال   -ج 

ات األغراض العسكرية وال تعتبر سارية المفعول إال بعد الموافقة ذ
  .عليها من مجلس الوزراء

يحق للهيئة العليا الرقابة على أعمال المناقصات والمزايدات فـي    -د 
  .من هذه المادة) أ ، ب ، ج( الجهات المشار إليها في الفقرات 

الفقرة إذا تجاوزت قيمة مناقصات وحدات القطاع المشار إليها في   -ه 
من هذه المادة السقف المالي المحدد لها في الالئحة فإن إقرار ) أ(

  .تلك المناقصات يندرج في إطار صالحيات اللجنة العليا
وعلى الجهات المشار إليها في هذه المادة تطبيـق أحكـام هـذا    

بشـرط أن  اللوائح والموافقة عليها إقرار تلك يتم إلى أن  القانون

  .سجمة مع أهداف ومبادئ هذا القانون تكون تلك اللوائح من
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ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@ @
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الخاضعة ألحكام هذا القانون ضمان تكافؤ  جميع الجهاتيجب على ) :   6(مادة 
العادلـة لجميـع المتنافسـين فـي     والمعاملة المتسـاوية  الفرص و

 .والمزايداتالمناقصات 
االختصاص والخبرة فـي المجـاالت   تشكل لجنة متخصصة من ذوي -أ    : )7(مادة

الفنية والمالية والقانونية من الجهة نفسها أومن الجهات األخـرى أو  
باالستعانة بشخص متخصص تتولى وضـع ومراجعـة المواصـفات    
ووثائق المناقصة واالشتراطات الفنية الوافية والتكلفة التقديرية لكـل  

إلى لجنـة   صنف أو بند بحسب طبيعة ونوع العمل المطلوب ورفعها
المناقصات المختصة إلقرارهـا بصـورتها النهائيـة قبـل إنزالهـا      
للمتناقصين على أن يتم استخدام األدلة اإلرشادية للمناقصات المختلفة 
والوثائق النمطية التابعة لها والمقرة من مجلـس الـوزراء بحسـب    
طبيعة ونوعية عملية الشراء المطلوب تنفيذها وبما ال يتعارض مـع  

 .هذا القانون أحكام 
مـن هـذه   ) أ(تقوم اللجنة المتخصصة المشار إليها في الفقـرة   -ب

المادة بتحديد طريقة تقديم العطاءات إما بمظروف واحـد فنـي   
ومالي أو بمظروفين منفصلين أحدهما فني واآلخر مـالي كمـا   
تحدد في وثائق المناقصة ما إذا كانت طبيعة المناقصـة تتطلـب   

يل المسبق أو طلـب عـروض خـدمات أو    إتباع  إجراءات التأه
  .التأهيل الالحق حسب األحوال

من هذه المادة )أ(تكون اللجنة المتخصصة المشار إليها في الفقرة  -ج
مسئولة مسؤولية كاملة عن صحة وسالمة المواصفات ووثـائق  

 .المناقصة واالشتراطات الفنية والتكلفة التقديرية
فيجب ) فني ومالي(ات بمظروفين في حالة التقدم للمناقصات بعطاء -د

البدء بفتح المظروف الفني وإذا لم يقبل العرض الفني ال يجـوز  
فتح المظروف المالي ويتم استبعاد العطاء ويقتصر هذا اإلجـراء  

  .على الخدمات االستشارية فقط
وتحدد الالئحة طريقة تشكيل اللجنة واألحوال التي يـتم فيهـا   

ت األخـرى الخاضـعة لهـذا    االستعانة بمتخصصين من الجها
  .القانون أو االستعانة بشخص متخصص

على جميع الجهات الخاضعة ألحكام هذا القانون عدم الموافقة علـى  ):  8(مادة
إنزال مناقصة ألي مشروع ما لم يكن معتمداً في البرنامج االستثماري 

  .للموازنة العامة للدولة



 م2007لسنة ) 23( رقم  قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية

 )42 الى  7 من ( فحةص  
 

  :القانونيجب على جميع الجهات الخاضعة لهذا ):  9(مادة
إتباع إجراءات الدعوة لطلب عروض للخدمات االستشارية والتأهيـل    -أ 

المسبق للمقاولين أو البائعين أو الموردين للمشاريع واألعمال واآلالت 
والمعدات التي يتطلب تنفيذها أو توريدها مهارات وقدرات فنية ومالية 

لتلـك  ال تتوفر إال لدى عدد محدود من المقـاولين أو المـوردين، أو   
المشاريع أو التوريدات أو األعمال التي تفوق تكلفتهـا مبلـغ تحـدده    

 .الالئحة
تعتبر شهادة التسجيل والتصنيف للمقاولين والموردين للمشـاريع  -1  - ب 

التي تتجاوز قيمتها السقف المالي المحدد في الالئحة وكذا شهادة 
مزاولة المهنة والبطاقة الضـريبية وشـهادة تسـجيل ضـريبة     

وغيرها من الشهادات المطلوبة في القوانين النافذة من  المبيعات
الوثائق التي يجب تقديمها ضمن وثائق العطاء ، وتحددها وثائق 

 . وشروط المناقصة
على الجهة المختصة بإصدار تلك الشهادات القيام بمسك سجالت  -2

خاصة بالتصنيف والتسجيل وفقاً للقـوانين واللـوائح الصـادرة    
شركات األجنبية يكتفي بتقديم الوثائق المشابهة بشأنها وبالنسبة لل

لها الصادرة من البلدان التي تنتمي إليها معمـدة مـن الجهـات    
 . المختصة

في المناقصات التي ال يشترط فيها التأهيل المسبق يجوز للجنـة   -3
المناقصات في الجهة القيام بعملية التأهيل الالحق للعطاء المرشح 

د مسبقاً ضمن وثـائق المناقصـة   للفوز وفق أسس ومعايير تحد
 .ألعمال المقاوالت والتوريدات وقبل قرار اإلرساء 

االلتزام بمبدأ الشفافية أثناء إجراءات التأهيل، وفقاً لمـا تحـدده     -ج 
 .الالئحة 

وعلى جميع طالبي التأهيل االلتـزام بتقـديم الوثـائق والمعلومـات     
، وإذا تبـين  الصحيحة التي تمكن الجهة من منحهم التأهيل المناسـب 

للجهة في أي وقت أن المعلومات المقدمة من أي من طالبي التأهيـل  
كانت كاذبة أو غير دقيقة فيجوز لها إسقاط التأهيل عنه ووضعه فـي  

  .القائمة السوداء
على الجهات الخاضعة لهذا القانون عند إحتياجها للخدمات اإلستشارية :)10(مادة

بة للحصول على معلومات من نشر إعالن في وسائل األعالم المناس
االستشاريين الراغبين في تقديم الخدمات االستشارية المعلن عنها، 

  .وتبين الالئحة التنفيذية اإلجراءات التفصيلية لذلك
يجوز  للجهة اإلعالن عن إجراء مسابقة للتصاميم المعمارية وتخطيط  )11(مادة 

جائزة أو بدون المدن األولية بهدف الحصول على أفضل تصميم مقابل 
جائزة ويتم اختيار التصاميم من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض وتحدد 

  .الالئحة كيفية عمل اللجنة واتخاذ قراراتها وشفافية إجراءاتها
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تنفيذ أعمـال التوريـدات واألشـغال والصـيانة     يكون التعاقد على  -أ :   )12(مادة 
طريـق   واإلصالح والخدمات االستشارية والخدمات األخـرى عـن  

إجراء مناقصة عامة يتم اإلعالن عنها داخل الجمهورية أو داخـل  
  .الجمهورية وخارجها حسب طبيعة كل مناقصة

إذا تعذر التحديد الفني الكامل للمواصفات بسـبب الطبيعـة المعقـدة     -ب
للمواد أو األشغال التي ترغب الجهة في طرحها بمناقصـة عامـة   

 : النحو التالي يجوز لها إتباع نظام المرحلتين على
تحدد كراسة الشروط والمواصفات بصورة أولية فـي المرحلـة    -1

األولى أهداف ومواصفات موضوع عملية الشراء وشروط العقد 
واألداء المتوقع، والمواصفات العامة وغير ذلك من المواصفات 
الخاصة بالمعدات أو األشغال المطلوبـة، والمـؤهالت الالزمـة    

الموردين التقدم بعطاءات فنيـة بـدون   لتنفيذ العقد، وتطلب من 
  .أسعار إلى جانب الشروط المقترحة للعقد

تقوم الجهة صـاحبة المناقصـة بمراجعـة العـروض الفنيـة       -2
باالستعانة بخبرائها أو االستعانة بمن تراه مناسباً من أي جهـة  

 .أخرى إذا اقتضى األمر
 خالل عملية المراجعة الفنية، تقوم الجهة صـاحبة المناقصـة    -3

بمناقشة مقدمي العطـاءات ، لفهـم عروضـهم أو لتوضـيح     
التغييرات الالزمة لها لقبول هذه العروض، وبحث مدى استعداد 
الموردين لالستجابة لتلك التغييرات على أن يـتم توثيـق هـذه    
المناقشات في محاضر ، بما في ذلك وصف الموضـوع محـل   

مناقصة المناقشة وملخص للنتائج، وحفظه في الملف الخاص بال
 .ليصبح جزءاً من الوثائق الرسمية للجهة

يجب إخطار كافة الموردين بالتغييرات التي تقرها الجهـة فـي    -4
المواصفات الخاصة بالمعدات أو في شروط العقد ودعوتهم إلى 

 .تقديم عروض فنية معدلة خالل فترة زمنية تُحدد في اإلخطار
 :في نهاية المرحلة األولى يتم القيام باآلتي  -5

مكن للجهة صاحبة المناقصة رفض العطاءات التي ال تفي ي  - أ
، وال يمكن بتعديلها أن تفي بالمتطلبات األساسية أو الفترة 
المطلوبة لإلنجاز أو تتضمن أوجه ضعف أخرى تجعلهـا ال  

  .تستجيب بدرجة كافية لمطالب الجهة
تعديل المواصفات الفنية، ومعايير التقييم، وشـروط العقـد     -  ب

سة وتوضيح منهجية التقييم لبحـث مختلـف   لزيادة المناف
  .الخيارات التي طرحها مقدمو العطاءات

في المرحلة الثانية تدعو الجهـة صـاحبة المناقصـة مقـدمي      -6
العطاءات الذين لم ترفض عطاءاتهم إلى تقديم عطاءات نهائيـة  

  .مع األسعار حسب الوثائق الُمعدلة
 ..المرحلتينالالئحة اإلجراءات الالزمة للمناقصة ذات  تحدد -7
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يجب التدرج عند إجراء الشراء أو تنفيذ األعمال أو أداء الخـدمات  -أ :   )13(مادة 
بحيث ال يتم االنتقال مباشرة إلى المناقصة المحدودة إال بعـد إتبـاع   
المناقصة العامة سواء باإلعالن للتأهيل المسـبق ألعمـال األشـغال    

لخدمات االستشارية على والتوريدات أو اإلعالن للتعبير عن االهتمام ل
 .أن تحدد الالئحة الضوابط الالزمة لذلك

لشراء األصناف وتنفيذ أعمال األشغال والصـيانة واإلصـالح   التعاقد  يجوز-ب 
وأداء الخدمات االستشارية والخـدمات األخـرى بمناقصـة محـدودة أو     
بممارسة أو باألمر المباشر متى توفرت الشروط المحددة في هذا القـانون  

  .حدد الالئحة السقف المالي لكل طريقة من هذه الطرقوت
تحدد الالئحة الطرق واإلجراءات الخاصة بالتعاقـد لتنفيـذ الخـدمات     -ج

  .االستشارية والوثائق النمطية التي يجب استخدامها
الشـراء أو تنفيـذ   المناقصة العامة يكـون  وأحكام مراعاة شروط  مع) :  14(مادة 

  :أيٍ من الحاالت اآلتيةبالمناقصة المحدودة في  األعمال أو أداء الخدمات
عندما يكون مبلغ تنفيذ العمل المطلوب في إطـار السـقف المـالي     -1

  .للمناقصة المحدودة
  .عندما تكون مرتبطة بمتنافسين سبق إجراء تأهيلهم  -2
عندما تكون طبيعة المناقصة مقتصرة على موردين أو مقـاولين أو   -3

محدودين وأن يكون ذلك بقرار مسبب إستشاريين أو فنيين أو خبراء 
، وتوجه الدعوة لتقديم العطاءات للمشتغلين بنـوع النشـاط ممـن    

 .تتوافر فيهم شروط الكفاءة الفنية والمالية والمقيدين في الجهة
  .قد أجريت لها مناقصتان عامتان دون تحقيق نتيجة ايجابيةتكون  عندما -4

ت المختصـة قبـل   وفي جميع األحوال يجب موافقة لجنة المناقصـا 
اللجوء إلى هذه الطريقة وعليها أن تتأكد أن األسعار متقاربـة مـع   

  .األسعار في السوق
يتم تنفيذ الشراء أو األعمال البسـيطة أو الخـدمات بالممارسـة وفقـاً     ) : 15(مادة 

  :لإلجراءات التالية
يتم طلب عروض األسعار من أكبر عدد ممكن من الموردين، أو مـن    -أ 

قل إذا كانت السلعة المطلوبة ليست متاحة لدى أكثر من ثالثة على األ
  .ثالثة موردين

على الجهة أن تُّضمن طلب عروض األسعار بيانات واضـحة بشـأن     - ب 
الجودة والكمية وشروط الدفع والتسليم وأي متطلبات أخرى تشترطها 

 .الالئحة التنفيذية
لسـعرية  يجب أن يمنح مقدمو العطاءات وقتاً كافياً إلعداد عروضهم ا  -ج 

التي ال يسمح أن تزيد عن عرض لكل مورد على أن يكون غير قابل 
 .للتغيير أو التفاوض بشأنه

يوجه أمر الشراء لصاحب العطاء األقل سعراً في حال إستيفائه بقيـة    -د 
 .االشتراطات الخاصة بالجودة والكمية والتسليم

 .وتحدد الالئحة السقف المالي للممارسة



 م2007لسنة ) 23( رقم  قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية

 )42 الى  10 من ( فحةص  
 

والمحـدودة  المناقصـة العامـة   وأحكـام  عاة شروط مرا مع -أ ) : 16(مادة 
الشراء أو تنفيذ األعمـال أو أداء الخـدمات   يكون والممارسة 

  :أيٍ من الحاالت اآلتيةفي مر المباشر باأل
عندما يكون مبلغ تنفيذ العمل المطلوب في إطار السقف المالي  -1

  .للتنفيذ باألمر المباشر
لـيس لهـا إال    التوآاألصناف قطع غيار لمعدات عندما تكون  -2

 .مصدر وحيد
من قبل فني أو إختصاصـي   يتطلب تنفيذهاالتي فنية العمال األ -3

 .معين
الشراء أو تنفيذ األعمـال أو أداء الخـدمات قـد    كون يعندما  -4

 .أجريت لها ممارستان دون تحقيق نتيجة ايجابية
حاالت الطوارئ مثل الكوارث الطبيعية التي تسـتدعي العمـل    -5

 الفوري
نفيذ األعمال المدنية الصغيرة والتوريدات في حالـة مـا   يجوز ت -ب

تكون مشاركة المجتمع المستفيد إيجابية لتعزيز االقتصاد ودعم 
جودة السلع والخدمات المطلوب شـراؤها واسـتدامتها، أو إذا   
كان هدف العملية خلق فرص عمل وإشراك المجتمع المسـتفيد  

  .لقة بذلكمن المشروع، وتحدد الالئحة اإلجراءات المتع
وفي جميع األحوال يجب موافقة لجنة المناقصات المختصـة قبـل   
اللجوء الى هذه الطريقة وعليها أن تتأكد أن األسعار متقاربة مـع  

  .األسعار في السوق
للجنة المناقصات والمزايدات المختصة في الجهات التـي تتبعهـا   يجوز  ) :17(مادة 

ا وحدات تنفيذية أن تكلفهـا  هيئات أو مؤسسات لها موارد ذاتية وتتبعه
  :بتنفيذ األشغال بالتكليف المباشر في أيٍ من الحاالت اآلتية 

 .الكوارث الطبيعية التي تستدعي العمل الفوري -1
 .وجود  مخاطر محتملة في موقع التنفيذ -2
صغر حجم األشغال المطلوبة أو وجودها في مواقع مبعثـرة أو   -3

المقـاوالت   نائية مما يترتب عليه احتمـال عـزوف شـركات   
 .المؤهلة عن تقديم عطاءات بأسعار معقولة 

  .وتحدد الالئحة األعمال المشابهة والضوابط المنظمة لذلك
يجوز بأي حال من األحوال تجزئة المشـتريات أو األعمـال أو    ال:  )18(مادة 

 .الخدمات بغرض تغيير طريقة الشراء والتعاقد
طرفـي العقـد   المرفقـة بهـا    والوثـائق  عقود المناقصات تحدد) : 19(مادة 

 وااللتزاماتعد الوفاء به ووموضوعه ومواصفاته ومكان تنفيذه وم
وغرامات تأخير أثناء مراحل التنفيذ طرف  على كلالعينية والنقدية 

 .وحاالت إلغاء العقدتنفيذ الالتنفيذ أو تأخير السداد وضمانات 
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ئل نشـر واسـعة   نشر إعالن المناقصات الدولية فـي وسـا    -أ) :  20(مادة 
االنتشار باللغة العربية واإلنجليزية وموقع الجهـة اإللكترونـي   

على أن يتضمن اإلعالن للتأهيل المسبق مـا يكفـي   ) اإلنترنت(
من معلومات تستطيع الجهة من خالله تقييم مـدى إسـتجابة   

  .العطاءات 
يحق لمن تقدم لشراء وثائق المناقصة التقدم بطلب التوضـيح   -ب

ار عن أي أمر ورد بوثائق المناقصة خالل الفترة أو اإلستفس
المسموح بها لبيع الوثائق ، وعلى الجهة صاحبة المناقصـة  
الرد بشكل سريع وبدون إبطاء قبل الموعد النهـائي لتقـديم   
العطاءات بوقت مناسب وتعميم ذلك على جميـع المتقـدمين   
الذين أشتروا الوثائق دون تحديد مصدر طلـب التوضـيح ،   

  .ن تحدد الالئحة اإلجراءات التنفيذية الالزمة لذلك على أ
يتم فتح المظاريف في المكان والوقت المحددين فـي اإلعـالن    -ج

ووثيقة المناقصة ، على أن يتزامن وقت فتح المظاريف مـع  
الموعد النهائي إلستالم العطاءات وبحضور أصحاب العطاءات 

  .أو من يمثلهم رسمياً 
م العطاءات للمعايير والمنهجية الموضحة تخضع عملية تقيي   –د 

في كراسة الشروط وتتم المقارنة بين العطاءات على أسـاس  
  .األسعار المقيمة لتحديد أقل عطاء مقيم

إجراءات إعداد وبيع وثائق المناقصـة ونشـر   تحدد الالئحة -هـ 
اإلعالن وكيفية إعداد وتقديم العطـاءات وفـتح المظـاريف    

قييم والبت وأحوال استبعاد العطـاءات  وإجراءات التحليل والت
وأنواع الضمانات المطلوبة لكل مناقصة وكيفيـة تحصـيلها   
وشروط إعادتها ال صـحابها وإجـراءات الـدفع وغرامـات     
التأخير والسداد وتسوية المنازعات وإبرام العقود وتنفيـذها  

  .وغيرها من اإلجراءات المتعلقة بالمناقصات
مع مقدمي العطاءات مهما كانت األسباب وإذا تبين  ال يتم التفاوض) : 21(مادة 

عند التحليل والتقييم أن بعض العطاءات قد اقترنت بتحفظـات يـتم   
  :اتخاذ اآلتي

استبعاد العطاءات المقترنـة بتحفظـات علـى المواصـفات       )أ (
  .والشروط والمتطلبات الرئيسية المحددة في وثائق المناقصة

بخـالف المحـددة فـي     إجراء تقييم مالي للتحفظات الثانوية  )ب (
من هذه المادة ويضاف إلى إجمالي قيمة العطاء ويعاد ) أ(البند

ترتيب العطاءات وفقاً لذلك وتحدد الالئحة الضوابط المتعلقـة  
  .بهذه الفقرة
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ات سعراً بعد التقييم متى عطاءالقل أإرساء المناقصة على جب ي-أ :  )22(مادة 
ومتطلبات المناقصـة  ما كان مستجيباً ومستوفياً لجميع شروط 

  .الفنية والمالية والقانونية
قبل انتهاء فترة سريان العطاء وبعد الحصول على التصديقات الالزمة -ب 

، تخطر الجهة مقدم العطاء الفائز بإرساء العطاء عليه ، وكذا إخطار 
كافة مقدمي العطاءات بإسم الفائز بالعطاء والسعر الذي تم اإلرساء 

  .عليه
جهة جميع مقدمي العطاءات مدة عشرة أيـام للـتظلم أمـام    تمنح ال -ج 

الجهات المحددة في هذا القانون تبدأ من تأريخ إخطـارهم رسـمياً   
  .باسم الفائز بالمناقصة

إذا لم يقم الفائز بالعطاء بالتوقيع على العقد ، عندما يطلب منه ذلك أو  -د 
لزمنية المحددة إذا لم يدفع ضمان األداء على تنفيذ العقد في الفترة ا

، تختار الجهة ثاني عطاء مقيم من بين العطاءات التي مـا زالـت   
  .سارية

  .تحدد الالئحة كافة التفاصيل واإلجراءات المتعلقة بإرساء المناقصة -هـ  
 بقرار مسبب من رئـيس المناقصة قبل فتح المظاريف يجوز إلغاء  :  )23(مادة 

صة وفي هذه الحالة يجـب  الجهة بعد موافقة لجنة المناقصات المخت
ثائق المناقصة بعـد اسـتعادتها مـن    ووكذا قيمة الضمانات إعادة 

  . المتنافسين
يجوز إلغاء المناقصة بعد فتح المظاريف بقرار مسبب من رئـيس  ) : 24(مادة 

الجهة بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة على أن يـتم إخطـار   
 :حاالت اآلتية كافة المتقدمين كتابياً وذلك في أي من ال

  .غير مقبولةالعطاءات بتحفظات كل  إذا اقترنت  -أ 
قيمتـه عـن   تزيد سعراً أن العطاء األقل من اللجنة  تتحققإذا   - ب 

  % .10القيمة في السوق والتكلفة التقديرية بأكثر من 
إذا كانت التوريدات أو األشغال أو الخدمات لم تعد مطلوبة وال   -ج 

  .يعاد إنزالها في مناقصة
  . بين المتقدمين  ؤوجود تواط إذا تبين  -د 

  .وتحدد الالئحة الضوابط المنظمة لذلك                       
سحب عطائه قبل فتح أول مظروف ويعـاد لـه    يحق لمقدم العطاء ) :25(مادة 

ضمان العطاء ويجوز له أن يتقدم لنفس المناقصة عند إعادة اإلعالن 
 .لنفس المناقصة مرة أخرى

مراعاة ما ورد في المواد السابقة يجوز فتح العطاء الوحيـد  مع ) :  26(مادة 
وإذا تبين بعد التحليل والتقييم أنه مطابق للشروط والمواصفات وكافة 
المتطلبات األخرى المحددة في وثائق المناقصة وأنه في حدود التكلفة 
  .التقديرية تستكمل بشأنه اإلجراءات المحددة في هذا القانون والالئحة
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للجهة بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة أن تعدل العقد بالزيادة ) : 27(مادة
أو النقص في أي مرحلة من مراحل تنفيذ العقد شريطة أال تتجـاوز  

من قيمة العقـد األصـلي فـي عقـود     % 10قيمة التعديل ما نسبته 
من قيمة العقد األصلي فـي  % 20التوريدات أو الخدمات وما نسبته 

  :مال األشغال مع االلتزام باألسس والقواعد اآلتيةعقود مقاوالت أع
أن يقتصر التعديل على حـاالت الضـرورة القصـوى ووجـود       -أ 

  .مبررات و أسباب قوية ال سبيل لتجنبها
أن تكون األعمال اإلضافية من نفس بنود أعمال األشغال أو السلع أو   - ب 

 .الخدمات المتعاقد عليها وبنفس أسعارها في العقد دون زيادة
تتضمن األعمال اإلضافية بنود أشغال أو سلع أو خـدمات جديـدة    أالّ  -ج 

 .اغير متضمنة في العقد وإن كانت في إطار النسبة المشار إليه
على الجهة بعد موافقة لجنة المناقصات المختصـة مصـادرة   -أ ) : 28(مادة 

الضمان،  وإنهاء العقد مع المقاول أو المورد أو المتعهد إذا ثبت أنه 
لغش أو التالعب أو شرع أو أقدم بنفسه أو بواسطة غيـره  استعمل ا

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على إرشاء أحد الموظفين أو التواطؤ 
معه بهدف الحصول على العقد أو مزايا أو مكاسب بدون وجه حق أو 

عن أيٍ من التزاماته المحددة في العقد وتتخـذ اإلجـراءات    لالتنص
 :اآلتية في حقه 

 .نهائياً في المشروععن العمل توقيف ال -1
ـ   ورفع تقريرالمنفذة مراجعة األعمال  -2 سـالمة  ى دعـن م

 حديد األعمال المنجـزة أو وتالتي نتجت  التنفيذ واألضرار
منجز وتحديد تكلفة الو غير أالمتبقي أو المؤداة والموردة 

توقيف العمل وتكـاليف   وأضراراألضرار التي تسبب فيها 
وإجراء المحاسبة الكاملة وخصـمها   تنفيذ األعمال المتبقية

 .لدى الجهة همن مستحقات
حظر التعامل معه ورفع تقرير مفصل لـوزارة الماليـة و    -3

والجهات المعنية بإصـدار تصـاريح    وزارة الماليةإخطار 
 .مزاولة المهنة أو شهادات التصنيف والتأهيل

مزاولـة المهنـة أو    حعلى الجهات المعنية بإصدار تصـاري  -ب 
التصنيف والتأهيل كل فيما يخصه فور تلقيها التقرير  شهادات

من الفقرة السابقة أن تباشـر فـي   ) 3(المشار إليه في البند
 :اتخاذ اإلجراءات التالية

تكليف فريق متخصص لحصر األعمال التـي قـام بتنفيـذها     -1
المقاول أو المورد أو المتعهد أو االستشاري في الجهات التي 

جعتها للتأكد من صـحة وسـالمة   سبق أن تعاقدت معه ومرا
 .تنفيذ تلك األعمال
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إذا أكدت نتائج تلك المراجعة سالمة التنفيذ لكامل األعمال  -2
عدا العمل المرفوع تقرير عنه من الجهة المختصة فيـتم  
وقف التعامل معه  لمدة سنٍة في كافة الجهات الخاضـعة  

 .ألحكام هذا القانون والجهات التي لها لوائح خاصة بها
ا إذا كانت األعمال أو بعضها غير سليمة فيـتم وقـف   أم

نشاطه وتسحب منه شهادة التصنيف و التأهيل أو مزاولة 
المهنة مع عدم اإلخالل بحق الجهة أو الجهات المعنيـة  
األخرى في المطالبة بالتعويضات ويجوز للمتضرر اللجوء 

  .إلى القضاء
صات والمزايدات أو اللجـان  إذا ثبت أن أحد أعضاء لجان المناق-أ) : 29(مادة 

الفنية أو اللجان المتخصصة أو لجان الفحص واإلستالم اسـتغل  
عمله بطريقة مباشرة أو غير مباشـرة بـالتواطوء مـع أحـد     
المقاولين أو الموردين بإفشائه أسراراً تتعلق بالمناقصة أو قـام  
باستالم توريدات بالمخالفة للمواصفات أو وقع على مستخلصات 

هادة استالم المقاوالت بخالف المواصفات على الجهـة  أو على ش
  .إحالته إلى النيابة العامة التخاذ اإلجراءات وفقاً للقوانين النافذة

وفي كل األحوال يتم إحالة جرائم الغش والتالعب والرشوة إلـى  -ب
 .القضاء إلتخاذ اإلجراءات الالزمة 

لمتعهد أو االستشاري تطبق في حالة إفالس المقاول أو المورد أو ا) : 30( مادة
 . القواعد المنصوص عليها في القوانين النافذة

 تقوم أو المورد أو المتعهد أو االستشاري في حال وفاة المقاول -أ ) : 31(مادة 
 الجهة بتكليف لجنة مختصة وبحضور ممثل عن ورثة المتوفى

عمال المنجزة وتكلفتها وتحديد المبالغ المنصرفة حتى األحصر ل
ريخه والمبالغ المتبقية له واألعمـال المتبقيـة مـن العقـد     تا

على الفنية والمالية لورثة في حالة طلبهم ومقدرتهم لوالسماح 
المحددة فـي  بالشروط والمواصفات مل في إتمام الع االستمرار

وكيالً شرعياً عنهم شريطة أن يعينوا العقد والوثائق المرفقة به 
ل فترة ال تتجاوز شهر مـن  المحكمة المختصة خالمن  اًمعتمد

فـي حالـة عـدم    و. ةمنفذالإلتمام األعمال غير تاريخ الوفاه 
تقـوم الجهـة   إتمـام العمـل   مقدرتهم أو عدم رغبتهم فـي  

وتنفيذ الجزء المتبقي عن طريق مناقصـة تحـدد   بمحاسبتهم 
وبحسب اإلجراءات المحـددة  نوعها لجنة المناقصات المختصة 

  .القانون والالئحةهذا في 
إذا كان العقد مبرماً مع شركة من شركات األشخاص وتـوفي   -ب 

  .العقد أحد الشركاء يلتزم بقية الشركاء بتنفيذ بنود 
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عن أو االستشاري تأخر أو امتنع المقاول أو المورد أو المتعهد  إذا) : 32(مادة 
في عليها تنفيذ األعمال أو توريد األصناف أو أداء الخدمات المتعاقد 

على الجهة اتخاذ اإلجراءات اآلتيـة  المحددة في العقد يجب المواعيد 
  :على التوالي

إخطاره كتابياً ببدء احتساب غرامة التأخير وتطبيق الشروط الجزائية   -أ 
 . المنصوص عليها في العقد من تاريخ انتهاء المهلة المحددة باإلخطار

   .والشروط الجزائية المنصوص عليها في العقد غرامة التأخيرتطبيق   - ب 
وتكليف غيره بإتمام األعمال التي  وتقييم األعمال المتبقيةالعقد  ءإنها  -ج 

ضـمان  وعلى حسابه ومصـادرة   بنفس المواصفاتلم يقم بتنفيذها 
األداء على أن يتم التكليف بإحدى الطرق المنصوص عليها في هـذا  

  .القانون وبناء على قرار من لجنة المناقصات المختصة
الفة الجهة اللتزاماتها المنصوص عليها في العقد يحق في حالة مخ) : 33(مادة 

للمقاول أو المورد أو المتعهد أو االستشاري المطالبـة بتعـويض   
يعادل الغرامات التي تطبق عليه في حال أن يكون هو المتسبب في 
التأخير أو المطالبة بتمديد فترة التنفيذ بما يساوي فتـرة التـأخير   

تبـع بشـأن مـا سـبق اإلجـراءات      التي تسببت فيها الجهة ، وي
، وتوضح ) 34(من المادة ) أ ، ب(المنصوص عليها في الفقرتين 
  .الالئحة اإلجراءات المتعلقة بذلك

من هذا القانون يجوز ) 30(،)28(مع عدم اإلخالل بأحكام المادتين ) :  34(مادة
للجهة قبل مباشرة إجراءات إنهاء العقد مع المقـاول أو المـورد أو   

د أو االستشاري وبعد موافقة لجنة المناقصات المختصة وبمـا  المتعه
  :ينسجم مع شروط ووثائق العقد اتخاذ اإلجراءات التالية

تسوية الخالفات التي نشأت بين الطرفين بالطرق الودية وبما   )أ (
يحفظ حقوق والتزامات الطرفين وذلك عن طريق التفـاوض  

  .المباشر
ز اللجوء إلى التحكيم إذا لم يتوصل الطرفان إلى حل ودي يجو  )ب (

وفقاً لقانون التحكيم اليمني ، وعلى طرفي التحكيم أن يضمنا 
اتفاق التحكيم االلتزام باستمرار العمل دون توقف أثناء فتـرة  

  .التحكيم
إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التحكيم يحق للجهـة    )ج (

في هذه الحالة إنهاء العقد وخصم كافة الخسائر التي تكبدتها 
أثناء فترة الخالف وذلك من ضـمان األداء أو مـن المبـالغ    
المستحقة أو التي ستستحق للمقاول أو المورد أو المتعهد أو 
االستشاري لدى الجهة أو أي جهـة أخـرى مـن الجهـات     

 .الخاضعة لهذا القانون ويحق للمتضرر اللجوء إلى القضاء
  



 م2007لسنة ) 23( رقم  قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية

 )42 الى  16 من ( فحةص  
 

استشاري التنـازل عـن   ال يحق ألي مقاول أو مورد أو متعهد أو ) :  35(مادة
العقد بالكامل لغيره ، كما ال يحق التنازل عن جزء من العقد لمنفـذ  
غيره إال بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة على ضوء ما يقـدم  
لها من بيانات ومبررات يعتمد عليها في قرارها ويكـون المتنـازل   

مـال  والمتنازل له مسئولين بالتضامن مسئولية كاملة عن جميع األع
أو األخطاء أو اإلهمال أو أي إخالل ببنود العقد من قبـل المتنـازل   
إليه، وفي كل األحوال ال يجوز أن تزيد قيمة األعمال المتنازل عنهـا  

من قيمة العقد ، على أن تتوافر في المتنازل له الشروط %) 30(عن
  . المنصوص عليها في هذا القانون

اءات التقدم بأكثر مـن عطـاء واحـد فـي     ال يحق ألي من مقدمي العط) : 36(مادة
وفـي  ) ائتالف(المناقصة سواء منفرداً أو ضمن شركة أو ضمن شركاء 

هذه الحالة يجب على لجنة المناقصات المختصة استبعاد كافة العطـاءات  
المقدمة منه ومصادرة ضماناتها أو إلغاء العقد ومصادرة ضمان األداء إذا 

، بخالف أن يكون مقدم أحـد العطـاءات    تبين للجهة ذلك بعد التعاقد معه
مقدم من الباطن مع عطاء آخر أو أن وثائق المناقصة سـمحت بالتقـدم   

 .بعطاءات بديلة
  :يحق للجهة مصادرة ضمان العطاء في أيٍ من الحالتين اآلتيتين ) : 37(مادة

إذا لم يقدم صاحب العطاء المقبول ضمان األداء في المـدة المحـددة     -أ 
  .ائهبإخطار قبول عط

إذا طلب أيٍ من مقدمي العطاءات سحب عطائه بعد فتح المظـاريف    - ب 
  .خالل مدة صالحية العطاءات

تغيير مكان تنفيذ أعمال مقاوالت األشغال والتوريـدات   زال يجو-أ ) : 38(مادة
 األخـرى والتركيب والتشغيل والخدمات االستشارية والخـدمات  

رحت المناقصـة  المحددة في وثائق المناقصة، والذي من أجله ط
  .وقدمت العطاءات واستكملت إجراءات البت

استثناًء من أحكام الفقرة السابقة يجوز تغيير مكان التنفيذ في حالـة   -ب 
الضرورة القصوى ووجود مبررات قوية تقرهـا لجنـة المناقصـات    

على عملية  بالمختصة وموافقة الطرف الثاني في العقد على أال يترت
لي إضافي، أما إذا ترتب علـى عمليـة التغييـر    التغيير أي التزام ما

تعديالت فرضتها ظروف الموقع الجديد فتسري عليها األحكام المحددة 
  .من هذا القانون)27(في المادة

إذا ترتب على عملية تغيير مكـان التنفيـذ إحـداث تعـديالت فـي       -ج 
المواصفات أو االشتراطات وبنود وسلع وخدمات جديدة لـم يشـتمل   

مـن هـذا   ) 27(عقد أو تجاوزت النسبة المحددة في المـادة  عليها ال
القانون، يتم إعادة طرح المناقصة وفقاً ألحكام هذا القانون مع تحمل 
الجهة للمخاسير المالية التي تحملها الطرف الثاني من بعـد توقيـع   

  .العقد
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يجب أن تكون األسعار المقدمة من أصحاب العطاءات لجميع أعمال ):  39(مادة 

توريدات واألشغال والخدمات االستشارية والخدمات األخرى شاملة ال

كافة التكاليف الالزمة لتنفيذ االلتزامات وتكاليف النقل والتأمين على 

المواد والمعدات والتجهيزات والعمال وما يرتبط بها أثنـاء عمليـة   

التنفيذ وفقاً للقوانين النافذة وكذا الضرائب والرسوم الجمركيـة وأي  

د قانونية أخرى ما لم تكن معفاة وفقاً لقانون نافذ وقت تقـديم  عوائ

  .العطاءات

يجب فحص واستالم التوريدات أو أعمال األشغال أو الخـدمات  -أ :  )40( مادة

االستشارية أو الخدمات األخرى أو أعمال الصـيانة واإلصـالح   

للتأكد من مدى مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية التي على 

تم طرح المناقصة وذلك عن طريـق لجنـة للفحـص     أساسها

واالستالم االبتدائي والنهائي ال يقل عدد أعضائها عـن ثالثـة   

يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجهة على أن يكونوا من ذوي 

االختصاص من الجهة ذاتها أو من أي جهة أخرى وفقاً لطبيعة 

  . المناقصة

يدات أو أعمال األشغال يجوز إسناد عملية فحص واستالم التور -ب 

أو الخدمات االستشارية أو الخدمات األخرى أو أعمال الصـيانة  

واإلصالح إلى شخص متخصص شريطة موافقة لجنة المناقصات 

  .المختصة وإتباع اإلجراءات المحددة في هذا القانون والالئحة
ال يجوز أن يكون عضواً في لجنة الفحص واالستالم كـل مـن    -ج 

د المواصفات ووثـائق المناقصـة أو إجـراءات    شارك في إعدا
التحليل والتقييم أو اإلشراف مع جواز االستعانة بـه بموافقـة   

  .اللجنة المختصة في الجهة
على جميع الجهات الخاضعة ألحكام هذا القـانون االنتهـاء مـن    ) : 41(مادة 

إجراءات التحليل والبت في المناقصات والمزايـدات خـالل مـدة ال    

  .ة سريان العطاء المحددة في إعالن المناقصةتتجاوز فتر
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تنشأ بموجب هذا القانون هيئة عليا مستقلة تسمى الهيئة العليا  -أ ) : 42(مادة 
للرقابة على المناقصات والمزايدات تتمتع بالشخصية االعتبارية 

ل المالي واإلداري وتخضع إلشراف رئـيس  ويكون لها االستقال
 .الجمهورية

يكون مقر الهيئة في العاصمة صنعاء ويجوز لها إنشاء فـروع  -ب 
في المحافظات بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة 

  .مجلس اإلدارة
تدار الهيئة العليا عن طريق مجلس إدارة مكون مـن رئـيس    -أ) : 43(مادة 

بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بنـاًء  وستة أعضاء يصدر 
على ترشيح من مجلس الشورى لقائمة مكونة من أربعة عشر 
شخصاً على أن يمثل فيها القطاع التجاري والقطاع الصـناعي  
والمجتمع المدني والقضاء ، وتحدد الالئحة اإلجراءات التنفيذية 
، وتضع هيئة رئاسة مجلس الشورى الضـوابط واإلجـراءات   

  .ظمة لعملية الترشيح المن
من هذه المادة يختار رئيس ) أ(مع مراعاة ما ورد في الفقرة    –ب 

الجمهورية من بين قائمة المرشحين المرفوعة إليه من مجلس 
 .الشورى البديل في حالة خلو مقعد أي عضو من أعضاء الهيئة

يجب أن تتوفر في كل عضـو مـن أعضـاء مجلـس اإلدارة      -أ ) : 44(مادة 
  :روط اآلتيةالش

 .أن يكون حاصالً على مؤهل جامعي -1
أن يكون لديه خبرة عملية ال تقل عن خمسة عشـر عامـاً    -2

 .بعد حصوله على المؤهل الجامعي
أن ال يكون قد صدر ضده حكم قضائي بـات فـي جريمـة     -3

 .مخلة بالشرف واألمانة
 .أن يقدم إقراراً بالذمة المالية وفقاً للقانون -4

  .في مجلس اإلدارة أربع سنواتتكون مدة العضوية  -ب 
 .ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس اإلدارة وأية وظيفة عامة  –ج 

تنتخب الهيئة في أول إجتماع لها رئيساً للهيئة وتحدد الالئحة فترة ) : 45(مادة 
  .واليته وكذا الجوانب المتعلقة  بتنظيم اجتماعاتها واتخاذ قراراتها
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  :لعليا ممارسة المهام واالختصاصات اآلتية تتولى الهيئة ا) :  46(مادة 
الرقابة واإلشراف على سالمة إجراءات أعمال المناقصات والمزايدات   .أ 

ودراسة التقارير المرفوعة إليها من لجان المناقصات العامة في كافة 
الجهات الخاضعة ألحكام هـذا القـانون عـن أنشـطة المناقصـات      

ة والقرارات الالزمـة بشـأنها   والمزايدات واتخاذ اإلجراءات القانوني
 .طبقاً ألحكام هذا القانون والقوانين النافذة

اقتراح تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات   .ب 
ومراجعة السقف المالي لكل مستوى من المستويات بالتنسـيق مـع   

 .الجهات المختصة وتقديمها إلى مجلس الوزراء
والتظلمات المرفوعة إليهـا مـن المتناقصـين    النظر والبت في الشكاوى   .ج 

والمتزايدين واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بشأنها طبقاً ألحكـام هـذا   
 .القانون 

إصدار التوجيهات واإلرشادات والتعليمات المتعلقـة بالمناقصـات    -  .د 
والمزايدات وفقاً ألحكام هذا القانون والئحته ، وتعميمها على كافـة  

ات على المستويين المركزي والمحلي ويجب على تلك لجان المناقص
 .اللجان العمل بها

تكليف فرق متخصصة للقيام بزيارات ميدانية تفتيشية إلى الجهـات    .ه 
الخاضعة ألحكام هذا القانون متى ما استدعى ذلك وفي أي مرحلة من 
مراحل المناقصة أو المزايدة للتحقق من سالمة إجراءاتهـا، ولهـذه   

ي الحصول على كافة المعلومات والوثائق التي تمكنها الفرق الحق ف
 .من أداء مهمتها

إحالة أي مخالفات أو خروقات تتعلق بالمناقصـات والمزايـدات قـد      .و 
ترتكب في أي جهة من الجهات الخاضعة ألحكام هذا القـانون إلـى   

  .النيابة العامة التخاذ اإلجراءات القانونية بشأن مرتكبيها
من هذه المادة للهيئة حق توقيـف  ) و(الفقرة  مع مراعاة ما ورد في  .ز 

رئيس أي لجنة أو أي عضو من أعضاء لجنة المناقصات والمزايدات 
إذا اتضح تورطه في أعمال مخالفة ألحكام هـذا القـانون والالئحـة    

  .واتخاذ اإلجراءات الالزمة
الوطنية العليا لمكافحة الفساد بأي قضـية مـن قضـايا     إبالغ الهيئة  .ح 

 . الفساد في مجال المناقصات والمزايدات
للهيئة العليا إتاحة جلسة أو أكثر من جلساتها العادية للجمهور وذلـك   -1  .ط 

 . بقرار داخلي
في حال قررت الهيئة العليا إتاحة إحدى جلساتها العامة للجمهور فعليها -2

لرسمية مسبقاً عن التفاصيل الخاصة بتوقيـت  أن تعلن في الصحف ا
 .ومكان وموضوع الجلسة

للهيئة العليا بأغلبية األصوات أن تغلق جزءاً من جلسة عادية كانت قـد  -3
 .أتاحتها للجمهور

 .تنشئ الهيئة العليا موقعاً الكترونياً خاص بها للتواصل مع الجمهور   .ي 
 .ةرفع تقارير دورية عن نشاطها إلى رئيس الجمهوري  .ك 
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تؤدي الهيئة العليا مهامها واختصاصـاتها باسـتقاللية وشـفافية    ) : 47(مادة 

وحيادية كاملة وال يجوز ألي جهة التدخل في شؤونها بـأي صـورة   

  .كانت، ويعد مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون

يكون للهيئة العليا مكتب فني يتـولى تنفيـذ المهـام الفنيـة      -أ ) : 48(مادة 

دارية للهيئة يتكون من موظفين وفنيين مـن ذوي الخبـرة   واإل

والكفاءة والتأهيل في مجال المناقصـات والمزايـدات وتحـدد    

الالئحة التنظيمية للهيئة مهام المكتب واختصاصـاته وتصـدر   

بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من رئـيس  

 .مجلس اإلدارة بعد موافقة مجلس اإلدارة
عاملين في الهيئة العليا الجمع بين عملهم في الهيئـة  ال يجوز لل-ب 

  .وأية وظيفة عامة أو خاصة
يرأس المكتب الفني مديراً تنفيذياً ترشحه الهيئة ويصدر بتعيينه  -ج

  .قرار من رئيس الهيئة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد
تحدد المزايا والحوافز التي يتقاضاها رئـيس وأعضـاء مجلـس    ) : 49(مادة 

دارة والعاملين في الهيئة العليا بقرار من رئيس مجلس الـوزراء  اإل
بناء على عرض من رئيس مجلس اإلدارة بعـد موافقـة مجلـس    

  .الوزراء
يكون للهيئة العليا موازنة خاصة يتبع في إعدادها القواعد المعمول ) : 50(مادة 

  .بها في إعداد الموازنة العامة للدولة
ئيس وأعضاء الهيئة العليا الدخول في المناقصات يحظر على ر-أ ) :  51(مادة

أو المزايدات أو التعاقد بالذات أو بالواسطة مع الجهات الخاضعة 
ألحكام هذا القانون في تنفيذ أعمـال مقـاوالت أو توريـدات أو    

 .خدمات استشارية
على رئيس الهيئة العليا وأي من أعضـائها عنـد عـرض أي    -ب 

يه أو ألي من أقاربه أو أصهاره موضوع علي الهيئة تكون له ف
حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشـرة أن يعلـم   
مجلس اإلدارة بها كتابياً وأن ال يشارك فـي المـداوالت التـي    
تجريها الهيئة بشأنها وال يؤثر عدم حضوره لهذا السبب علـى  
نصاب عقد اجتماع مجلس اإلدارة، ويترتب على مخالفة أحكـام  

 .قرة انتهاء عضويته من الهيئة بقوة القانونهذه الف
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من هذا القانون، ال ) 51(من المادة ) ب(مع مراعاة أحكام الفقرة ) :  52(مادة 

  :تنتهي العضوية في مجلس اإلدارة إال في أّي من الحاالت اآلتية 
من ) 44(فقدان العضو لشرط من الشروط المحددة في المادة   .1

 .هذا القانون 
 .االستقالة  .2
 .الوفاة  .3
غياب العضو أربعة اجتماعات متتاليـة أو سـتة اجتماعـات     .4

 .متقطعة خالل العام بدون عذر مقبول
ثبوت إفشاء العضو ألية معلومـات ذات طبيعـة سـرية فـي      .5

 .المسائل التي يطلع عليها بحكم عضويته في مجلس اإلدارة
ثبوت استغالل العضو مركزه ألغراض تحقيق كسب أو منفعـة   .6

 .مباشر أو غير مباشر ذاتية بشكل
صدور حكم قضائي نهائي بالسجن بتهمة إستغالل الوظيفـة أو   .7

بتهمة اإلحتيال أو الفساد أو السرقة أو أي عمل جنائي مماثـل  
 .يجعل العضو غير جدير بالثقة ألداء وظيفته

من قبيل المخالفات الموجبة لمساءلة رؤساء وأعضاء لجان  تعد:    )53(مادة 
لجهات الخاضعة ألحكام هذا القانون بالتضامن فيما المناقصات في ا

  :بينهم ما يلي 
تجاهل الرد على استفسارات الهيئة العليا أو مكاتباتها أو التـأخر   -1

 .في المواعيد التي تحددها الالئحة في الرد عليها
تعطيل تنفيذ ما جاء في تقارير الهيئة العليا أو تعديل ما تضـمنته   -2

 . و التراخي في تنفيذهاأ و توصياتتوجيهات أو تعليمات أمن 
 .عدم موافاة الهيئة العليا بالوثائق والمستندات التي تطلبها -3
عدم تمكين ممثلي الهيئة العليا من القيام بأعمال الفحص والتفتيش  -4

 .والمراجعة لوثائق ومستندات المناقصات التي تبت فيها
لرقابـة والمحاسـبة   بما ال يتعارض مع قانون الجهاز المركزي ل  : )54(ة ماد

 للهيئة العليا أن تطلب من الجهاز المركـزي للرقابـة والمحاسـبة   

الفحص والمراجعة ألية مخالفات أو خروقات تتعلـق بالمناقصـات   

الخاضعة ألحكـام هـذا القـانون    والمزايدات قد ترتكب في الجهات 

ـ بمـا  وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق بشأنها وإبالغ الهيئة  م ت

  . من نتائج  هصل إليالتو
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اللجنـة العليـا   (سـمى  ت ةمستقللجنة  نشأ بموجب هذا القانونت) :  55(مادة 

هـا  كـون ل يتمتع بالشخصية االعتباريـة و ت )للمناقصات والمزايدات

وتتبع مجلس الـوزراء ويكـون مقرهـا     دارياإلمالي والستقالل اال

  .عاصمة صنعاءال

تشكل اللجنة العليا من رئيس وأربعة أعضاء ،يصدر بتعييـنهم   -أ ) : 56(مادة 

قرار جمهوري بناًء على عرض من رئيس مجلس الوزراء بعد 

موافقة مجلس الوزراء على أن تتوفر في كل مـنهم الشـروط    

  -:التالية 
 .على مؤهل جامعي  أن يكون حاصالً -1
تقل عن خمس عشر سـنة   أن يكون لديه خبرة عملية ال -2

 .بعد حصوله على المؤهل الجامعي
أن ال يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات فـي جريمـة    -3

 .مخلة بالشرف واألمانة 
 .أن يقدم إقراراً بالذمة المالية وفقاً للقانون -4

  .تكون مدة العضوية في اللجنة العليا أربع سنوات -ب 
وأية وظيفة عامة أو ال يجوز الجمع بين عضوية اللجنة العليا  -ج 

 .خاصة 
تتولى اللجنة العليا فيما يتعلق بالمناقصـات والمزايـدات التـي    ) :   57(مادة 

تندرج قيمتها ضمن صالحيتها المالية والمرفوعة إليها مـن قبـل   

لجان المناقصات في دواوين عموم الوزارات والمؤسسات العامـة  

جان المناقصـات  والهيئات والمصالح واألجهزة المركزية األخرى ول

المحلية في المحافظات وأمانة العاصـمة المهـام واالختصاصـات    

  -:اآلتية
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التحقـق مـن كفايـة    بعد وثائق المناقصات والمزايدات  إقرار -1
المواصفات الفنية وسالمتها وإصدار الموافقـة عليهـا قبـل    

  .طرحها للمتناقصين أو المتزايدين
ـ   تكليف من يمثلها لحضـور   -2 تح مظـاريف  أعمـال لجـان  ف

 .المناقصات والمزايدات
دراسة ومراجعة نتائج أعمال التحليل والتقيـيم مـن مختلـف     -3

 إليهاالنواحي الفنية والمالية والقانونية والتوصيات المرفوعة 
  .بعد إجراء المناقصة أو المزايدة

ـ  -4  ادراسة ومناقشة التقارير الفنية التي يتم رفعها من قبل لجنته
المحالة إليهـا   للمواضيعدراستها ومراجعتها  الفنية عن نتائج

  .ةالقرارات المناسبة لكل موضوع على حد واتخاذللدراسة 
استكمال إجراءات البت في المناقصـات والمزايـدات وإقـرار     -5

  .الصيغة النهائية للعقد
 الجهات المعنية بها وتبليغفي محاضر رسمية  اتسجيل قراراته -6

ية واسعة االنتشار  وأي وسيلة خطياً ونشرها في صحيفة يوم
  .أخرى مناسبة

رفع تقارير دورية عن نشاطها إلى مجلس الـوزراء والهيئـة    -7
  .العليا

إعداد برامج تدريب وتأهيل لرؤساء وأعضاء لجان المناقصات  -8
 .والكوادر المساعدة لهم

 كلف بها من قبـل مجلـس الـوزراء   تأخرى  مهام ةالقيام بأي -9
 .امها وتقتضيها طبيعة مه

تكون للجنة العليا الئحة داخلية تنظم اجتماعاتها وكيفيـة اتخـاذ   ) :  58(مادة 
قراراتها وتصدر بقرار من رئيس الوزراء بناًء على عـرض مـن   

 .رئيس اللجنة بعد موافقة مجلس الوزراء  
يكون للجنة العليا جهاز فني يتم تحديد مهامـه واختصاصـاته   -أ:   )59( مادة

ظفيه من اإلداريين والفنيين وفقاً لمعايير تنافسية وآلية تعيين مو
بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناًء على عرض مـن رئـيس   

 .اللجنة بعد موافقة مجلس الوزراء
يكون للجنة العليا إدارات مساعدة تحدد مهامهـا واختصاصـاتها   -ب 

بالئحة تنظيمية تصدر بقرار من رئيس مجلس الـوزراء بنـاًء   
 س اللجنة بعد موافقة مجلس الوزراءعلى عرض من رئي

ال يجوز لموظفي الجهاز الفني الجمع بين عملهم في اللجنة وأية -ج 
  .  وظيفة عامة أو خاصة
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تحدد المزايا والحوافز التي يتقاضاها رئيس وأعضاء اللجنة العليا ) : 60(مادة 

أثناء العضوية والعاملون بها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناًء 

  .عرض من رئيس اللجنة بعد موافقة مجلس الوزراءعلى 

يكون للجنة العليا موازنة خاصة يتبع في إعدادها القواعد المعمول ) :  61(مادة 

  .بها في إعداد الموازنة العامة للدولة

من هذا القـانون، ال  ) 65(من المادة ) ب(مع مراعاة أحكام الفقرة ) : 62(مادة 

  -:ليا إال في أّي من الحاالت اآلتية تنتهي العضوية من اللجنة الع
مـن هـذا   ) 56(فقدان العضو لشرط من الشروط المحددة في المادة   .1

 .القانون 

 .االستقالة  .2

 .الوفــــــــــــاة  .3

غياب العضو أربعة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متقطعة  .4

 .خالل العام بدون عذر مقبول

بيعة سرية في المسائل ثبوت إفشاء العضو ألية معلومات ذات ط .5

 .التي يطلع عليها بحكم عضويته في اللجنة

ثبوت استغالل العضو مركزه ألغراض تحقيق كسـب أو منفعـة    .6

  .ذاتية بشكل مباشر أو غير مباشر

تؤدي اللجنة العليا مهامها واختصاصـاتها باسـتقاللية وحياديـة    ) :  63(مادة 

صـورة كانـت،   كاملة وال يجوز ألي جهة التدخل في شؤونها بأي 

  .ويعد مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون

على اللجنة العليا دعوة رئيس الجهـة أو مـن ينوبـه لحضـور     ) :  64(مادة 

اجتماعاتها عند النظر في مناقصة تخص الجهة دون أن يكون لـه  

صوت معدود في اتخاذ القرارات كما يجوز لها دعوة من تراه مـن  

لحضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون  ذوي الخبرة واالختصاص

  .له صوت معدود
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يحظر على رئيس وأعضـاء اللجنـة العليـا الـدخول فـي         -أ ) : 65(مادة 

المناقصات أو المزايدات أو التعاقد بأنفسهم  أو بالواسطة مع 

الجهات الخاضعة ألحكام هذا القانون في تنفيذ أعمال مقاوالت 

 .أو توريدات أو خدمات استشارية

على رئيس اللجنة العليا أو أي من أعضائها عند عـرض أي   -ب 

موضوع على اللجنة تكون له فيـه أو ألي مـن أقاربـه أو    

أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة 

أن يعلم اللجنة بها كتابياً وأن ال يشارك في المداوالت التـي  

لهذا السبب على تجريها اللجنة بشأنها وال يؤثر عدم حضوره 

نصاب عقد االجتماع، ويترتب على مخالفة أحكام هذه الفقرة 

 .انتهاء عضويته من اللجنة بقوة القانون

يجب على رئيس وأعضاء اللجنة العليـا قبـل مباشـرتهم        –ج 

لمهامهم أن يقدموا إلى رئيس الوزراء إقراراً يبينوا فيـه أي  

أي مصـلحة ،   عالقة لهم في أي عقد مع أي جهة لهم فيها

  .على أن يتم تجديد هذا اإلقرار كل ستة أشهر بعد تعيينهم
تتيح اللجنة العليا كافة البيانات والوثائق الرسـمية للهيئـة       –د 

العليا والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عند طلـب ذلـك   
  .رسمياً

ال يحق لرئيس وأعضاء اللجنة العليا وكذا العاملين فـي اللجنـة    -هـ 

عليا استخدام المعلومات السرية التي تتضمنها البيانات والوثائق ال

الرسمية للجنة العليا إال بالقدر الذي تقتضيه متطلبات تنفيذ المهام 

، كما ال يحق لهم اإلفصاح عن المعلومات السرية بصورة مباشرة 

أو غير مباشرة ألي شخص خارج اللجنة العليا إال بما هو مسموح 

  .م هذا القانون به وفقاً ألحكا
تنشئ اللجنة العليا موقعاً الكترونياً خاصـاً بهـا للتواصـل مـع        –و 

 .الجمهور 
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بقرار من الوزير أو رئيس الجهـة لجنـة للمناقصـات    تشكل  -أ : ) 66( مادة

في كل ديـوان مـن دواويـن عمـوم الـوزارات      مزايدات الو

الهيئات العامة والمصالح واألجهـزة المركزيـة   والمؤسسات و

األخرى برئاسة الوزير أو رئيس الجهة  وعضوية أربعة مـن  

  :المختصين في الجهة ممن تتوفر في كل منهم الشروط اآلتية
 .أن يكون حاصالً على مؤهل جامعي -1
أن يكون لديه خبرة عملية ال تقل عن خمس سنوات بعـد   -2

 .حصوله على المؤهل الجامعي
ال يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات فـي جريمـة   أن  -3

 .مخلة بالشرف واألمانة
 .أن يقدم إقراراً بالذمة المالية وفقاً للقانون -4

مدة العضوية في اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة أربـع   -ب 
  .سنوات

ـ المحـافظ  /بقرار من أمين العاصمةتشكل  -أ : ) 67( مادة لمناقصـات  ة للجن
في كل فرع من فروع المؤسسات والهيئات العامـة  مزايدات الو

والمصالح واألجهزة المركزية األخرى فـي أمانـة العاصـمة    
والمحافظات برئاسة مدير الفرع وعضوية أربعة من الموظفين 
العاملين في نطاق أي منها وترفع اللجنة نسخة من قراراتهـا  

المحافظ على أن تتـوافر فـي كـل مـنهم     /إلى أمين العاصمة 
  :شروط التاليةال

 .أن يكون حاصالً على مؤهل جامعي -1
أن يكون لديه خبرة عملية ال تقل عن خمس سنوات بعـد   -2

 .حصوله على المؤهل الجامعي
أن ال يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات فـي جريمـة    -3

 .مخلة بالشرف واألمانة
 .أن يقدم إقراراً بالذمة المالية وفقاً للقانون -4

المشار إليها في الفقرة السابقة أربـع   مدة العضوية في اللجنة-ب 
  .سنوات



 م2007لسنة ) 23( رقم  قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية

 )42 الى  27 من ( فحةص  
 

تشكل بقرار من مـدير عـام المديريـة لجنـة للمناقصـات        -أ) : 68(مادة 

والمزايدات في فروع المؤسسـات والهيئـات العامـة والمصـالح     

واألجهزة المركزية األخرى في المديريات برئاسـة مـدير الفـرع    

ق أي منهما على أن وعضوية أربعة من الموظفين العاملين في نطا

  :تتوافر في كل منهم الشروط التالية 

  .أن يكون حاصالً على مؤهل جامعي -1

أن يكون لديه خبرة عملية ال تقل عن خمس سـنوات بعـد    -2

 .حصوله على المؤهل الجامعي

أن ال يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة  -3

 .بالشرف واألمانة

 .قاً للقانونأن يقدم إقرار بالذمة المالية وف -4
  .مدة العضوية في اللجنة المشار إليها أربع سنوات-ب

يكون للجنة المناقصات والمزايدات في وحدات السلطة المركزيـة  ) :  69(مادة 

سكرتيراً تختاره اللجنة ويصدر به قرار من رئيس اللجنـة وتحـدد   

 .الالئحة مهامه واختصاصاته

فـي أمانـة العاصـمة    مزايـدات  لالمناقصات وة محلية لتشكل لجن: ) 70( مادة

  : حو التاليوالمحافظات على الن
  رئيس المجلس المحلي     رئيساً –محافظ المحافظة /أمين العاصمة) 1
  نائباً للرئيس       أمين عام المجلس المحلي ) 2
  أعضاء           رؤساء اللجان المتخصصة      ) 3
  عضواً  مدير عام الجهاز التنفيذي المعني      ) 4

حو في كل مديرية على النمزايدات اللمناقصات وة محلية لتشكل لجن:  )71( مادة

  :التالي
  رئيس المجلس المحلي  رئيساً  –مدير عام المديرية ) 1
  أمين عام المجلس المحلي                    نائباً للرئيس  ) 2
  أعضاء   رؤساء اللجان المتخصصة                 ) 3
  عضواً  ص المعني                   المدير المخت) 4
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من هذا القانون تتولى اللجـان   )57(جاء في المادة  مع مراعاة ما:  )72( مادة

المشكلة بموجب أحكام المواد السابقة فيمـا يتعلـق بالمناقصـات    

والمزايدات التي تندرج قيمتها ضمن صـالحياتها الماليـة المهـام    

  :واالختصاصات التالية
لجان المواصفات والتحقق من كفاية المواصفات مراجعة تقارير  .1

الفنية وسالمتها وإقرار وثائق المناقصات والتكلفة التقديرية قبل 
طرحها للمتنافسين إذا كانت في حدود صالحيتها المالية مـا لـم   

  .ترفع إلى اللجنة األعلى منها مع التوصيات التي تراها
 .إقرار طريقة المناقصة الواجب إتباعها .2
إجراءات فتح المظاريف وتقارير التحليل والتقييم الفنـي   مراجعة .3

 .والمالي والقانوني والتوصيات التي تم التوصل إليها
البت في المناقصات والمزايدات التي تقع في نطاق اختصاصها أو  .4

 .رفعها إلى اللجنة األعلى منها مع التوصيات التي تراها
  .إقرار صيغة العقد بعد استكمال إجراءات البت .5
تنفيذ التوجيهات واإلرشادات والتعليمات الصـادرة مـن الهيئـة     .6

  .العليا
تسجيل قراراتها ونتائج أعمالها في محاضـر رسـمية وإبـالغ     .7

 .الجهات المعنية بها خطياً ونشرها بأي وسيلة إعالم مناسبة
رفع تقارير ربع سنوية عن كافة أنشطة المناقصات والمزايـدات   .8

 .إلى الهيئة العليا
أخرى تقتضيها طبيعة نشاطها أو تـدخل فـي نطـاق     أية مهام .9

  .اختصاصاتها
تنشأ لجان فنية في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات تتبـع  ) :  73(مادة 

لجان المناقصات المحلية تتولى مساعدتها من الناحية الفنيـة فـي   

المهام المحددة لها يمثل في عضـويتها متخصصـين فنيـين مـن     

  .ووفقاً لمقتضيات كل مناقصة األجهزة التنفيذية 

يكون للجان المناقصات المحلية في أمانة العاصـمة والمحافظـات   ) : 74(مادة 

والمديريات سكرتارية خاصة بكل منها يصدر بتشكيلها قـرار مـن   

  . رئيس الوحدة اإلدارية وتحدد الالئحة مهامها واختصاصاتها
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 مزايـدة اء المناقصـة أو ال كل لجنة قرار البـدء بـإجر   تتخذ -أ ) :  75(مادة 

 .الصالحيات المالية التي تحددها الالئحةوبحسب 
إلى ثالث مسـتويات  المناقصات  للجانتصنف السقوف المالية -ب 

 -:على النحو التالي
 . اللجنة العلياختص به وت: األول المستوى 
  :الثاني المستوى 

المناقصات وتختص به لجان : في وحدات السلطة المركزية 
زايدات في دواويـن عمـوم الـوزارات والمؤسسـات     والم

والهيئات العامة والمصالح واألجهزة المركزية األخرى وما 
 .اللجنة العليا اختصاصمن  هعن دزا

لجنة المناقصات المحلية فـي  : في وحدات السلطة المحلية 
أمانة العاصمة أو المحافظة وما زاد عنه مـن اختصـاص   

  . اللجنة العليا
  :ثالمستوى الثال

  : في وحدات السلطة المركزية •
تختص به فروع المؤسسات والهيئـات العامـة والمصـالح     .1

واألجهزة المركزية األخرى في المحافظات وأمانة العاصـمة  
وما زاد عنه من اختصاص لجنة المناقصات فـي الـدواوين   

  .العامة لها
تختص به فروع المؤسسات والهيئـات العامـة والمصـالح     .2

األخرى في المـديريات ومـا زاد عـن    واألجهزة المركزية 
صالحيتها يتم رفعه إلى لجنة المناقصات في فرع الجهة فـي  

 . أمانة العاصمة أو المحافظة
  :في وحدات السلطة المحلية •

تختص به لجان المناقصات المحلية في المديريات وما زاد عنه 
  .من اختصاص لجان المناقصات المحلية في المحافظات

مسـتوى مـن    المالية المخولة لكـل  الالئحة السقوفتحدد   -أ ) :  76(مادة 

  .المستويات المشار إليها في المادة السابقة

تراجع السقوف المالية المشار إليها من قبل الهيئة واللجنـة   -ب 

  .العليا وترفع لمجلس الوزراء للموافقة عليها
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  ) :77(مادة 
دم في المناقصة أن يقدم إلى رئيس الجهة صاحبة يحق لكل من تق  -أ 

المشروع وفقاً ألحكام هذا القانون والالئحة طلبا كتابيا لمراجعـة  

قرارها وبيان أسباب هذا القرار أو إلغائه على أن يكون تقديم هذا 

الطلب قبل توقيع العقد ، ويرفض أي طلب خاص بإلغـاء القـرار   

  .مؤيدة للطلبالمتخذ إذا لم يكن مشفوًعا بوثائق 
إذا تضمن طلب المراجعة المقدم من صـاحب العطـاء إلغـاء قـرار     . 1  - ب 

اإلرساء يقوم رئيس الجهة صاحبة المناقصـة بوقـف إجـراءات    

المناقصة والرد على الشكوى كتابياً خالل خمسة أيام من اسـتالم  

طلب المراجعة مبيناً أسباب الرفض، وفـي حالـة قبـول طلـب     

 .جراءات التصحيحية للقرار المراجعة فيتم اتخاذ اإل

إذا تضمن طلب المراجعة تفسير كتابي للقرار المتخذ من الجهـة  . 2

يقوم رئيس الجهة بالرد كتابياً خالل خمسة أيام مبينـاً مبـررات   

  .اإلرساء
على أن تحدد الالئحة اإلجراءات األخرى لمراجعـة الشـكاوى لـدى     

  .الجهة 

إخالل الجهـة فـي أحـد     يحق لمقدم العطاء في حالة تضرره نتيجة  -ج 

واجباتها المحددة في هذا القانون والالئحة أن يتقدم بطلب مراجعـة  

إلى الهيئة العليا في أي مرحلة من مراحل اإلجراءات للمناقصة  وفقاً 

 .ألحكام هذا القانون
 -:للهيئة العليا عدم النظر في الشكاوى في أيٍ من الحاالت اآلتية    -د 

المخالفة التي  ارتكبتها الجهة إذا لم تتضمن الشكوى نوع   .1
 .صاحبة المناقصة 

إذا لم تقدم الشكوى خالل عشرة أيام من تاريخ وصـول      .2
 .قرار الجهة صاحبة المناقصة باإلرساء 

إذا تبين أن الشكوى كيدية يعاقب صاحبها بـالمنع مـن        .3
 .التقدم لالشتراك في المناقصات لمدة عام
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داف هذا القانون خـالل دراسـتها   على الهيئة العليا االلتزام بأه  -ه 

ومراجعتها للشكاوي ونشر قراراتها المتخذة لكل شكوى علـى  

حدة مع األخذ بعين االعتبار سرية البيانـات التجاريـة لـبعض    

مقدمي طلبات الشكاوي وعلى أن تقوم الهيئة بوضـع جـداول   

للنظر في هذه الشكاوي في عواصم المحافظات بصورة دوريـة  

رة كل ثالثة أشهر، على أن تحـدد الالئحـة   بحيث ال تقل عن م

اإلجراءات التي تتخذها الهيئة العليـا عنـد النظـر للشـكاوي     

 .المقدمة
يحق لمقدم العطاء اللجوء إلـى القضـاء بطلـب مراجعـة     . 1  -و 

القرارات المتخذة من قبل الهيئة أو التدخل في حالـة فشـل   
 .الئحةالهيئة من اتخاذ القرار خالل الفترة المحددة لها في ال

تتلقى المحكمة المختصة التظلمات بشأن القرارات المتخـذة   .2
 .من الهيئة العليا وفقاً ألحكام هذا القانون والقوانين النافذة

يجب على الهيئة العليا وجميع الجهات الخاضعة ألحكام هـذا   -أ ) :  78(مادة 

القانون عند قيامها بالبت في الشكاوى أو التظلمات أن تراعي 

  :اآلتي
الحيادية واالستقاللية أثنـاء البـت فـي الشـكاوى أو      .1

التظلمات والتزام الشفافية عند اتخاذها لقراراتها في هذا 
  .الشأن

االستعانة بأي شخص من داخل الجهة أو من خارجهـا   .2
للمشاركة في دراسة الشكاوى أو التظلمات مـن أجـل   

 .المساعدة في اتخاذ القرار المناسب
انون ومراعاة األهداف التي بنـي  االلتزام بأحكام هذا الق .3

عليها بما يخدم المنافسة والمعاملة المتساوية للجميـع  
 .دون تمييز أو محاباة

تصدر الهيئة العليا أو الجهة قراراتها مسببة بشأن الشـكاوى   -ب 

والتظلمات وتعلنها في وسيلة إعالم مناسبة ويجـوز لمقـدم   

يقتنـع بـالقرار   الشكوى أو التظلم اللجوء إلى القضاء إذا لم 

 .الصادر عنها
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والتي  أو أية ممتلكات أخرى األصنافاألصول أو جميع  بيع يكون:  )79( مادة
يمكـن   التي التقتضي طبيعتها البيع بالمزاد أو تلك المستغنى عنها 

ة نفسها أو أي جهة من الجهات الخاضـعة  منها في الجه االستفادة
هذا القانون عن طريق إجراء مزايدة عامة يتم اإلعالن عنها داخـل  ل

الجمهورية فقط أو داخل الجمهورية وخارجها حسـب طبيعـة كـل    
  .مزايدة

ويجوز البيع عن طريق المزايدة المحدودة متى توفرت الشروط 
المحددة في هذا القانون ، وتحدد الالئحة السقف المالي للبيع عن 

  .ودة طريق المزايدة المحد
يتم البيع بالمزايدة العامة عن طريق إعالن للراغبين فـي شـراء   ):  80(مادة 

األصول أو األصناف أو أية ممتلكات أخرى المراد بيعها ويكون ذلك 
عن طريق مظاريف مغلقة ويبـدأ المـزاد علنـاً بـين المتزايـدين      
المتقدمين بعد فتح المظاريف بقيمة أعلى األسـعار المقدمـة فـي    

  .ة، وتحدد الالئحة اإلجراءات التنفيذية لذلكالمزايد
  :يتم البيع بالمزايدة المحدودة في أي من الحاالت اآلتية ):  81(مادة 

عندما تكون قيمة المزايدة في إطار السقف المالي للبيع بالمزايـدة   -1
  .المحدودة

عندما تكون قد أجريت مزايـدتان عامتـان دون تحقيـق نتيجـة      -2
  .ايجابية

ا تكون األصول واألصناف أو الممتلكات األخرى المراد بيعها عندم -3
طرحها فـي مزايـدة    يمرتبطة بعدد محدود من األشخاص ال يجد

  .عامة
وفي كل األحوال يجب موافقة لجنة المناقصـات المختصـة قبـل                  

  .اللجوء لهذه الطريقة
ارات توجه من الجهة يتم البيع بالمزايدة المحدودة عن طريق إخط):   82(مادة 

لعدد محدود من األشخاص المقيدين لدى الجهة لفتح باب المنافسة 
العلنية لبيع األصول واألصناف أو الممتلكات األخرى وذلـك عـن   
طريق تقديم عطاءات مغلقة ويبدأ المـزاد علنـاً بـين المتزايـدين     
المتقدمين بعد فتح المظاريف بقيمة أعلى األسـعار المقدمـة فـي    

  .دة، وتحدد الالئحة اإلجراءات التنفيذية لذلكالمزاي
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تجزئة األصول واألصـناف المـراد   يجوز بأي حال من األحوال  ال):  83(مادة 

  .تغيير طريقة البيع بيعها بغرض
لجان المزايدات هي لجان المناقصات وتسـري عليهـا األحكـام      : )84( مادة

من هـذا   )72، 57(المادتين في والمحددة  الختصاصاتها المتضمنة
 واالختصاصاتتتولى في مجال المزايدات مباشرة المهام القانون ، و

  : التالية
والممتلكات األصناف األصول وضر تصنيف اوإقرار مح مراجعة -1

  .المراد بيعها
والممتلكـات  األصناف األصول وضر تثمين امراجعة وإقرار مح -2

  .المراد بيعها
  .طريقة البيع  تحديد -3
  .البيع  إعالن عمليةلوب إقرار أس -4 
 .المزايدةتحديد واعتماد مبلغ تأمين دخول  -5 

األصناف الجديدة والتي لـم تشـتر أصـالً    األصول ويجوز بيع  ال:   )85( مادة
أو من يفوضه، وتستكمل بعد  المالية لغرض البيع إال بموافقة وزير

ي هو منصوص عليه ف الموافقة اإلجراءات التنفيذية للبيع بحسب ما
  .والالئحةهذا القانون 

تشكل لجنة متخصصة من ذوي الخبرة واالختصاص من الجهة -أ ) :  86(مادة 
نفسها ويجوز االستعانة بمتخصصـين مـن جهـة أخـرى أو     
بشخص متخصص تتولى التصنيف وإعداد الوثائق وتقدير ثمن 
األصناف المراد بيعها بطريقة سرية علـى أن ال يكـون فـي    

األشخاص الذين قاموا بالشراء أو إعداد  منعضوية اللجنة أي 
وترفع نتائج أعمالها إلى لجنة المناقصات والمزايدات  إجراءاته

 .المختصة إلقرارها قبل طرحها للمتزايدين
مـن هـذه   ) أ(يجب أن تراعي اللجنة المشار إليها في الفقـرة   -ب 

المادة عند تقدير السعر األساسـي لألصـناف المـراد بيعهـا     
 .باألسعار السائدة في السوقاالسترشاد 

من هذه المادة مسؤولة ) أ(تكون اللجنة المشار إليها في الفقرة  -ج 
مسئولية كاملة عن صحة وسالمة التصنيف والتثمين ووثـائق  

  .المزايدة
وتحدد الالئحة طريقة تشكيل اللجنة واألحوال التـي يـتم فيهـا    
ا االستعانة بمتخصصين من الجهـات األخـرى الخاضـعة لهـذ    

  .القانون أو االستعانة بشخص متخصص
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 عندالمختصة المناقصات والمزايدات الحصول على موافقة لجنة  يجب-أ ) : 87(مادة 
وفقـاً للسـقوف الماليـة     بيع أي صنف أو مجموعة من األصناف

ويصدر القرار بالموافقة على البيـع مسـبقاً قبـل الشـروع فـي      
 .اإلجراءات التنفيذية للبيع

لجان المناقصات والمزايدات في الوحدات اإلدارية الحصول يجب على  -ب 
على موافقة مسبقة من أجهزة السـلطة المركزيـة قبـل الشـروع     

  .بإجراءات التصرف بالممتلكات العامة بالبيع أو الرهن
يجب على لجنة المناقصـات والمزايـدات مراعـاة الزمـان والمكـان      ) :  88(مادة 

راء المزايدة لبيع األصول أو األصـناف  المناسبين عند تحديدها لموعد إج
  .أو أية ممتلكات أخرى

كيفية إعداد وثائق البيع ونشر اإلعالن وإجـراءات البيـع    تحدد الالئحة:   )89( مادة
والبت وأنواع الضمانات المطلوبة وكيفية تحصـيلها وشـروط إعادتهـا    
ألصحابها وطرق تحصيل قيمة األصناف المباعـة والغرامـات وتسـوية    

 .نازعات وإبرام العقود وتنفيذها وغيرها من اإلجراءات المتعلقة بالبيعالم
تشكل لجنة للبيع بالمزاد العلني من بين أعضاء لجنـة المناقصـات    -أ ) : 90(مادة 

والمزايدات المختصة يختارها رئيس اللجنة شريطة أالّ يقـل عـدد   
 .أعضائها عن ثالثة

  :من هذه المادة بما يلي) أ( تقوم اللجنة المشار إليها في الفقرة -ب 
  .فتح مظاريف عطاءات المزايدة-1
البدء في إجراءات البيع بالمزاد العلني بأعلى سعر مـن بـين العطـاءات    -2

 .المقدمة في المزايدة
إذا تبين للجنة البيع أن القيمة أقل من التكلفة التقديرية لألصول أو األصناف -3

البيع ورفع تقرير مفصل إلى لجنة  المراد بيعها يجوز للجنة وقف إجراءات
المناقصات والمزايدات المختصة التي يجوز لها متابعة إجراءات البيع بعـد  
أجل تحدده، وفي جميع األحوال يكون إرساء البيع بالمزاد من قبل اللجنـة  

  .المختصة على أعلى سعر وصل إليه المزاد
لجنة المختصة على وفي جميع األحوال يكون إرساء البيع بالمزاد من قبل ال

  .أعلى سعر وصل إليه المزاد
ال يجوز لرئيس وأعضاء لجنة المزايدات المختصة ولجنـة التصـنيف   ) :  91(مادة 

والتثمين ولجنة البيع أياً كانت مستوياتهم وموظفي الجهة وأقاربهم إلـى  
 .  الدرجة الرابعة الدخول في المزايدة العامة أو المحدودة كمتزايدين

تورد قيمة األصناف المباعة أو القيم اإليجاريـة إلـى البنـك المركـزي     :  )92(مادة 
  -:وفروعه أو أي بنك آخر يفوضه البنك المركزي على النحو التالي

أجهز السلطة المركزية وفروعها في الوحدات اإلدارية  إلى حسـاب   -أ
  .اإليرادات المختص

  ).سلطة المحلية عامال/حـ(الوحدات اإلدارية إلى حساب اإليرادات المختص-ب
ويعتبر أي تصرف بها  أو بجزء منها مخالفة يعاقب مرتكبها وفقـاً  

  .ألحكام هذا القانون والقوانين النافذة
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رئيس وأعضاء الهيئة العليا ورئـيس وأعضـاء اللجنـة العليـا       : )93( مادة

صـات والمزايـدات   ورؤساء وأعضاء لجان المناق ورؤساء الجهات

واللجان األخرى المحددة في هذا القانون وكل من له عالقة بالقيـام  

بإجراءات المناقصة والمزايدة واإلعداد لتنفيذها واإلشـراف عليهـا   

  .القانون والالئحةكاملة عن تنفيذ أحكام هذا  ةمسؤولي مسئولون

القـائمين  يجب على القائمين بأعمال المناقصـات والمزايـدات و  ) :  94(مادة 

بأعمال الرقابة عليها، أياً كانت مسـتوياتهم، وأصـحاب العطـاءات    

المتقدمين للتوريـدات والتعهـدات وأعمـال األشـغال والخـدمات      

االستشارية والخدمات األخرى االلتزام بالمبادئ األخالقية ومراعـاة  

أرفع معايير السلوك األخالقي لتنفيذ المهام واألعمال كل فيما يخصه 

المراحل التي تمر بهـا المناقصـات والمزايـدات حتـى ال     وفي كل 

يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية وتطبيق العقوبـات المنصـوص   

 .عليها في القوانين النافذة ذات العالقة
  ):95(مادة 

على جميع القائمين بأعمال المناقصات والمزايدات فـي جميـع    .1
 :المراحل االلتزام بما يلي  

وظيفية بدرجة عاليـة مـن التجـرد    ممارسة الواجبات ال  -أ 
والحيادية بما يضمن عدالـة المنافسـة لكافـة مقـدمي     
العطاءات مع الحرص على المصلحة العامة وفقاً ألحكـام  

 .هذا القانون
تجنب تعارض المصالح أو احتمال ظهورها فـي جميـع     - ب 

األوقات عند القيام بالمهام والواجبات الوظيفية المحـددة  
 .قانوناً

أي ممارسات فاسدة أو احتيالية أو التحريض عدم ارتكاب   -ج 
 .عليها
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المحافظة على سرية البيانات والمعلومات التـي يطلـع     -د 
عليها أثناء إجراءات المناقصة أو المزايدة بما في ذلـك  

 .المعلومات الخاصة بمقدمي العطاءات
على القائمين بأعمال المناقصات والمزايدات عدم الدخول في أي  .2

اقصات أو المزايدات التي سـيتم اسـتكمال   عمل من أعمال المن
إجراءاتها إذا كان له أو ألحد أقاربه من الدرجة األولى مصلحة 
مباشرة أو غير مباشرة وإذا حدث ذلك فعليه أن ينسـحب مـن   
دوره في استكمال إجراءات هذه المناقصة أو المزايـدة حتـى   
 إتمامها مع إشعار المستوى األعلى في الجهة صاحبة المناقصة

 .والهيئة العليا بذلك خطياً
ال يجوز ألي موظف الدخول أو المشاركة فـي أي عمـل مـن     .3

 .أعمال المناقصة أو المزايدة خاص بالجهة التي يعمل فيها
يجب على القائمين بأعمال المناقصات والمزايدات تقـديم كافـة    .4

البيانات والمعلومات المطلوبة للهيئة العليا ، والهيئة الوطنيـة  
مكافحة الفساد، الجهاز المركزي للرقابـة والمحاسـبة،   العليا ل

 .وغيرها من الجهات ذات العالقة
على جميع موظفي الهيئة العليا واللجنة العليا وجميع القـائمين   .5

بأعمال المناقصات والمزايدات االلتزام بقواعد السلوك الوظيفي 

 .التي نص عليها هذا القانون والالئحة

ع القائمين بأعمـال المناقصـات والمزايـدات فـي     يجب على جمي) : 96(مادة 

الجهات الخاضعة ألحكام هذا القانون والقـائمين بأعمـال الرقابـة    

عليها، أياً كانت مستوياتهم، المحافظة على سرية الوثائق والسجالت 

والمعلومات والمداوالت وعدم إفشائها حتى يتم اتخاذ القرار النهائي 

وإذا قام أحد . والمزايدات المختصة بشأنها من قبل لجنة المناقصات

مقدمي العطاءات بالتأثير علـى أي مـن القـائمين علـى أعمـال      

المناقصات والمزايدات بمختلف مراحلهـا بقصـد الحصـول علـى     

معلومات سرية يجب رفض أو استبعاد عطائه مع احتفـاظ الجهـة   

 وكل من أفشى سراً أو قدم. بحقها باتخاذ اإلجراءات القانونية تجاهه

  .معلومات ألصحاب العطاءات يعاقب وفقاً للقوانين والنظم النافذة
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الخاضعة ألحكام  على المسئولين والموظفين في الجهات يحظر -أ ) : 97(مادة 

 ءبأسـما هم بأنفسهم أو بالواسـطة أو  التقدم بعطاءاتهذا القانون 

مباشـرة لتنفيـذ أي أعمـال    شركاء لهم بصورة مباشرة أو غير 

يدات أو خدمات استشارية أو خدمات أخرى مهمـا  أشغال أو تور

أو مهمات أو ممتلكات شراء أصناف عليهم ر ظيحكان نوعها كما 

 .مما تبيعه الجهة التي يعملون بها
يحظر التعاقد بين السلطة المحلية أو فروع األجهزة المركزية في  -ب 

الوحدة اإلدارية وبين أي من أعضاء المجلس المحلي للوحـدة   
ية سواًء بأنفسهم أو بالواسطة أو من الباطن أو بأسـماء  اإلدار

شركاء لهم بصورة مباشرة أو غير مباشـرة لتنفيـذ أيٍ مـن    
ــدات أو التعهــدات أو الخــدمات  أعمــال األشــغال أو التوري
االستشارية أو الخدمات األخرى مهما كان نوعها، أو لشـراء  

ـ   ة أو أصناف أو مهمات أو ممتلكات مما تبيعه السـلطة المحلي
فروع األجهزة المركزية ، وتعتبر اإلجـراءات والعقـود التـي    

من هذه المادة باطلـة  ) أ،ب(أبرمت بالمخالفة ألحكام الفقرتين 
ذلك بحق الجهـة أو الجهـات الرقابيـة     لبطالناً مطلقاً وال يخ

المركزية أو المجلس المحلي فـي الوحـدة اإلداريـة باتخـاذ     
  .القوانين واللوائح النافذةاإلجراءات القانونية المحددة في 

على جميع مقدمي العطاءات والموردين االلتزام الكامل بتنفيذ كافة -1):98(مادة 

االلتزامات المحددة وفقـا ألحكـام القـانون والالئحـة وعقـود      

 .المناقصات أو المزايدات وغيرها من الوثائق المعمول بها قانوناً
لتـورط فـي أي   على جميع مقدمي العطاءات والموردين عـدم ا  -2

ممارسات فساد أو احتيال أو المساعدة عليها بغرض التأثير علـى  
أيٍ من إجراءات المناقصة أو المزايدة بما في ذلك التحريض على 
أي عمل غير سليم أو التهديد باإلضرار بشـكل مباشـر أو غيـر    
مباشر باألشخاص والممتلكات أو التأثير على مقـدمي العطـاءات   

 .كة للمنافسة أو تنفيذ العقداآلخرين في المشار
يجب على جميع مقدمي العطاءات والموردين عدم التورط فـي أي   -3

تواطؤ قبل أو بعد تقديم العطاء يكون مـن شـأنه توزيـع عقـود     
المناقصات أو المزايدات على المتقدمين أو تحديد أسـعارها عنـد   
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مستويات غير واقعية وغير تنافسية أو حرمان مقدم العطاء مـن  
 .المنافسة الحرة والمفتوحة عدالة

يستبعد أي عطاء ثبت أن صاحبه قد قدم أو وافق على تقديم رشـوة أو   -4
تورط في ممارسات أخرى من تلك المشار إليها آنفاً في هذه المادة ومن 
ضمن ذلك محاولة حصوله على معلومات سرية على أن تقـوم الجهـة   

لعليا والسلطات األخـرى  بإخطاره بقرار االستبعاد كتابياً وإشعار الهيئة ا
 .المعنية بتنفيذ القوانين ذات العالقة بذلك

ال يجوز لمن قام بإعداد مواصفات أو شروط هذه المناقصة الدخول في  -5
 .هذه المناقصة

يخضع مقدمو العطاءات والموردون الذين ثبت علـيهم التـورط فـي     -6
ممارسات فساد أو احتيال في أي إجراء مـن إجـراءات المناقصـة أو    

 .مزايدة للمالحقة القضائية والعقوبات بموجب القوانين واللوائح النافذةال
 
يمنع أي صاحب عطاء أو مورد من المشـاركة الفعليـة فـي أي     -7

 :مناقصة أو مزايدة إذا ثبت عليه ما يلي
أنه قدم معلومات خاطئة ضمن وثائق العطاء عن األعمال   -أ 

 .السابقة والخبرة
 .ائق المناقصة أو العطاءتواطأ مع أي موظف خالل إعداد وث  - ب 
تدخله بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالحد من المنافسة   -ج 

بين مقدمي العطاءات سواء باإلكراه أو التستر أو التواطؤ 
 .أو التنسيق بتحديد األسعار

 .قيامه بتقديم شكوى كيدية تنطوي على الغش  -د 
اإلدانة بجريمة تتعلق بالحصول أو محاولة الحصول علـى    -ه 

 .من الباطن عقد أو عقد
اإلدانة بجريمة تتعلق بممارسة األنشـطة المهنيـة أو تنفيـذ      - و 

 .األعمال
يجوز للهيئة العليا إيقاف أي مقدم عطاء أو مورد من المشـاركة   -8

في أي مناقصة أو مزايدة في حالة مخالفته ألحكام هـذا القـانون   
لفترة تحددها الالئحة على أن يخطـر مقـدم العطـاء أو المـورد     

بة عن السبب لهذا اإليقـاف المزمـع اتخـاذه بعـد      بصورة مكتو
دراسته من جميع النواحي القانونية والفنية وعلى أن يتم إعطـاء  
فرصة معقولة لصاحب العطاء للرد على هـذا اإلجـراء المزمـع    

 .اتخاذه
في حالة منع أي شركة من المشاركة في المناقصـة أو المزايـدة    -9

اآلخرين الـذين كـانوا    فإن هذا المنع يسري على  جميع الشركاء
 .سبباً في هذا المنع
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يكون لكل من أجهزة السلطة المركزية وفروعهـا فـي الوحـدات    ) : 99(مادة 

خاصة بكـل  مخازن اإلدارية واألجهزة التنفيذية بالوحدات اإلدارية 

الصرف لتلك أو  االستالم زمنها لتخزين الممتلكات المنقولة وال يجو

المسـئولين  زن االمخ اءأمنمتلكات إال من المخازن وعن طريق الم

 نيخـز تالالتوريد ووطرق  يةجراءات المخزناإلوتنظم الالئحة  عنها

 .ومحاسبياً مخزنياً والصرف

في الوحـدات اإلداريـة   تحدد أجهزة السلطة المركزية وفروعها :  )100( مادة

المخـازن   طبيعـة وحجـم   اإلداريـة التنفيذية بالوحدات  واألجهزة

حسب طبيعـة عملهـا ونشـاطها    التي تتطلبها الرئيسية والفرعية 

  .ةالئحالاليومي طبقاً ألحكام هذا القانون و

اً قسميكون في كل جهة من الجهات الخاضعة ألحكام هذا القانون :  )101( مادة

المشـتريات والمخـازن   المخازن يتبـع  مراقبة بختص أو موظفاً ي

وتحـدد الالئحـة   ها بية على موجوداتمسك السجالت الرقاويتولى 

 .لذلكاإلجراءات التفصيلية 

يتم جرد جميع محتويات كل مخزن جرداً عاماً حتمياً في نهاية كل :  )102( مادة

يجوز الجرد جزئياً أو كلياً وعند تغيير أمين المخزن،  سنة مالية، أو

 وزارة الماليـة، ويتم إخطـار   لذلك،أو مفاجئاً كلما اقتضت الحاجة 

 الجـرد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو فروعهما بنتيجة 

إجراء الجـرد إال بحضـور أمـين     زالطبيعية ال يجووفي األحوال 

، وتحدد الالئحة الحاالت األخرى التي يجوز  المخزن المسئول عنه

  .فيها إجراء الجرد في غياب أمين المخزن
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 تزيد عن الحاجـة، أو  ، في المخزنبمنقوالت  االحتفاظ ال يجوز-أ): 103(مادة 

أو يخشى عليهـا مـن    استعمالهاعنها أو بطل  االستغناءمكن ي

وإذا وجدت يتم التصرف فيهـا   لالستعمالالتلف أو غير صالحة 

ـ الوفقاً ألحكام هذا القانون و يترتـب علـى    إالشـريطة   ةالئح

  .البيئةأو  لإلنسانالتصرف بها أي ضرر 

ات الحكومية في نهاية كل سنة ماليـة  يجب أن تقوم جميع الجه –ب 

بتحديد األصناف التي ال يمكن االستفادة منها واألصناف الراكدة 

وكذا غير الصالحة لالستعمال أو التي يخشى عليها من التلـف  

أثناء إعداد الجرد ومن واقع الدفاتر المخزنيـة التـي تحـددها    

ناسـب  الالئحة ورفعها إلى اللجنة المختصة إلصدار القـرار الم 

  .بشأنها وفقاً لهذا القانون والالئحة

تشمل كميات وأسعار األصناف والمهمـات  سنوية  مقايسات دتع :   )104( مادة

لسنة المالية المقبلة مع بيان األرصدة الباقية من لالالزمة لكل جهة 

  -:في المواعيد اآلتيةفي المخازن  كل صنف

  .للجهات في السلطة المركزية نهاية شهر يوليو •

   . نهاية شهر مايو للوحدات اإلدارية للسلطة المحلية •

وبيان األرصدة طبقاً  اتعلى أن يكون إعداد هذه المقايس

  .وزارة الماليةلتصنيف سلعي موحد تعده 

تخزين المواد المشعة والمشتعلة والسامة والمتفجرة أو  زال يجو:   )105( مادة

نية و المرافـق  أي مواد مضرة بالبيئة بالقرب من التجمعات السـك 

يجـب أن تكـون طـرق     األحوالوفي كل ، العامة ومصادر المياه 

  .التخزين متطابقة مع قواعد السالمة العامة

  
@ @
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على كافة الجهات الخاضعة ألحكام هذا القانون موافاة مصـلحة  ) : 106(مادة 
ة مـن عقـود   الضرائب ومكاتبها في الوحـدات اإلداريـة بنسـخ   

المناقصات والمزايدات التي تقوم الجهات بتوقيعهـا وأي تعـديالت   
تطرأ على مكونات تلك العقود وذلك خالل شهر من تاريخ التوقيـع  

  .عليها
المنصـوص  لجان المناقصـات والمزايـدات   تعقد كل لجنة من  :   )107( مادة

بصفة دوريـة أو كلمـا دعـت     اجتماعاتهاعليها في هذا القانون 
في محاضر رسـمية   اجتماعاتهاحاجة لذلك وتدون وقائع ونتائج ال

الحاضـرين وتحفـظ لـدى     واألعضـاء توقع من رئيس اللجنـة  
البت فـي أي مناقصـة أو   لجان تلك العلى  سكرتاريتها كما يحظر

  .مزايدة معروضة عليها بطريقة التمرير
للمواد أو تكون الحكومة هي المسئولة عن رفع األسعار  عندما) :   108(مادة 

 ، يجوز للجـان أو بعضها عقود الالخدمات ذات العالقة في مكونات 
في ضوء المعالجـات المقـرة مـن مجلـس     المختصة المناقصات 

لعقد مـن تـاريخ األثـر،     اتعديل قيمة الجزء المتبقي من الوزراء 
  .لذلكوتحدد الالئحة الضوابط الالزمة 

ت كٌل من الجهـاز المركـزي   مع عدم اإلخالل بمهام واختصاصا) : 109(مادة 
للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا وأحكام هذا القانون والالئحة فـإن  
وزارة المالية تعتبر مسئولة عن مراقبة تنفيذ أحكام هـذا القـانون   
والالئحة على المستوى المالي كما تعتبر وزارة األشـغال العامـة   

توى الفني والطرق مسئولة عن مراقبة عقود اإلنشاءات على المس
وتعتبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي مسـئولة عـن التنسـيق    
للمشروعات اإلنمائية التي يتم تمويلها كلياً أو جزئيـاً مـن خـالل    
قروض أو منح خارجية على أن تحدد الالئحة اإلجراءات التنفيذيـة  

  .لذلك
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ت كافة أنـواع الـدفاتر والسـجالت والمسـتندا     تحدد الالئحة:   ) 110( مادة

 .وطريقة إعدادها ومسكها والقيد فيهاوالنماذج والتقارير 

كل من خالف أحكام هذا القانون والالئحـة تتخـذ فـي شـأنه     ) :   111(مادة 

 .اإلجراءات والعقوبات المحددة في القوانين واللوائح النافذة

مجلـس  رئيس من  الالئحة التنفيذية لهذا القانون بقرارتصدر ) :   112( مادة

بعد موافقة مجلس الوزراء في مدة ال تزيد عن ستة أشهر  ءالوزرا

 .من تاريخ صدور القانون 

م بشـأن المناقصـات   1997لسـنة  ) 3( قـم لغى القـانون ر ي) :    113( مادة

نص يتعارض مع هذا  والمزايدات والمخازن الحكومية كما يلغى أي

 .القانون

ـ  يعمل بهذا القانون من تاريخ صـدوره و ) :   114(مادة  الجريـدة   يينشـر ف

  .الرسمية
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