
  والمزايدات  الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصاتبإصدار  2002لسنة   ( 37مرسوم رقم )ال

 ( 2021( لسنة 84المعدلة بالمرسوم رقم ))  الحكومية والمبيعات والمشتريات 

 (2021لسنة   84رقم المرسوم ب التي عدلت  النصوص والفقرات اللون األحمر يشير إلى )

 

 الفصل األول 

 عامةأحكام 

 

 ( 1مادة )

ودون اإلخالل باالتاااريا المنصاااااوص عليااا في قاانون تن يم    الالئحاة في تطبيق أحكاام ذا         

ما   مناا يكون للكلمات والابارات التالية المااني المبينة قرين كل    الحكومية المناقصااات والمشااتريات  

    لك:لم يقتض سياق النص خالا 

  2002( لسنة  36الحكومية رقم )  والمبياات   والمشتريات والمزايدات  قانون تن يم المناقصات    القانون:

 )وتاديالته( 

 ومن له سلطاته.  بالمناقصة الوزير الماني  المختصة:السلطة 

 ( 2مادة )

تسري األحكام المنصوص علياا في ذ   الالئحة على جميع الوزارات والايئات والمؤسسات الاامة     

ديات والجاات الحكومية التي لاا موازنة مسااااتقلة أو ملحقة والشااااركات المملوكة بالكامل للدولة والبل

 ( من القانون.3و لك على النحو الوارد في المادة ) والنواب ومجلسي الشورى 

 ( 3مادة )

 تساري األحكام المنصاوص علياا في ذ   الالئحة على عمليات شارال السالع واإلنشاالات والخدمات     

 . التصرا في األموال المملوكة للجاات الخاضاة ألحكام ذ ا القانونو

 ( 4مادة )

المادة  يكون التااقد على شرال السلع أو اإلنشالات أو الخدمات بأحد األساليب المنصوص علياا في      

 .  ( من القانون 4)

التااقد إن كان الشرال بأي  ويجب على الجاة المتصرفة تقديم طلب مسبب للمجلس ألخ  موافقته على 

 . أسلوب اخر بخالا أسلوب الطرح عن طريق المناقصة الاامة المحلية أو المزايدة الالنية الاامة



 

( مكرر 4مادة )ال  

يكون الموقع اإللكتروني للمجلس ذو المنصة الرئيسية لطرح المناقصات المحلية الاامة والمزايدات  

المسبق. الاامة وأعمال التأذيل   

 وعلى الجاات المتصرفة أن تقوم بنشر اإلعالنات وفق آلية تصدر بتاميم من المجلس. 

 

 ( 5مادة )

يح ر على مو في الحكومة والمساااائولين فياا وميرذم من الااملين بالجاات التي تسااااري علياا      

يجوز شارال سالع   كما ال الجاات التقدم بال ات أو بالواساطة باطالات أو عروض لتلك   القانون أحكام  

 منام أو تكليفام القيام بتنفي  أعمال. 

وال يساري  لك على شارال كتب من تأليفام أو تكليفام بالقيام بأعمال فنية كالرسام أو التصاوير وما      

على أن تراعى الشاروط التي   و ائفام يماثلاما أو شارال أعمال فنية منام إ ا كانت  ات صالة بأعمال  

 اخلية للمجلس. تحددذا الالئحة الد 

 الفصل الثاني 

 والمزايدات مجلس المناقصات

 الفرع األول 

 اللجان الفرعية المتخصصة 

 (  6مادة )

  اآلتي:( من القانون بمراعاة 12تشكل اللجان الفرعية المتخصصة المنصوص علياا في المادة )    

سااوال كانوا    واالختصاااص وعدد كاا من األعضااال ومقرر من  وي الخبرة    رئيس تشااكل من    أن  -أ 

 من بين مو في الحكومة أو من ميرذم.

 فيه أنواع ذ   اللجان وعددذا واختصاصاتاا.أن يصدر بتشكيل اللجان قرار من المجلس يحدد  -ب 

 وفي جميع األحوال تكون رئاسة اللجان ألحد أعضال المجلس.

ويجب أن تتضاااامن ذ   الالئحة األحكام   المجلس أن يكون للجنة الئحة داخلية تصاااادر بقرار من    -ج  

ومدة   توصااياتاا ر وكيفية إعداد تقاريرذا وإصاادا  فياا  وسااير الاملالخاصااة بتن يم اجتماعات اللجان  

 الاضوية فياا. 



  

 . واالختصاص برأيام من أذل الخبرة  االستاانةللجان الحق في أن تضم إلى عضويتاا من ترى  -د 

 ياد مقرر اللجنة سجال يتضمن ملخصا وافيا لوقائع جلسات اللجنة.  -ذا 

 يرا  مناسبا بشأناا.ويرفع رئيس اللجنة تقاريرذا وما تتضمنه من توصيات إلى المجلس التخا  ما 

 الفرع الثاني 

 سجل إجراءات الشراء

 ( 7مادة )

والمجلس وأية لجنة يشاكلاا المجلس بساجل يسامى ج ساجل إجرالات   تصارفةالم  تحتف  كل من الجاة    

   الشرال ج.

 ( 8مادة )

  التالية:يجب أن يتضمن السجل بوجه خاص البيانات والمالومات     

 وصفاً موجزاً للسلع أو اإلنشالات أو الخدمات المراد شراؤذا.          -أ

ً أو     عطاالات وعنااوين الموردين أو المقااولين الا ين قادموا    أسممممممماء  -ب أو    اقتراحاات أو     عروضاااااا

 وعنوان المورد أو المقاول ال ي أبرم ماه الاقد.  واسمعروض أساار  

المالوماات المتالقاة باأذلياة أو عادم أذلياة الموردين أو المقااولين الا ين قادموا عطاالات أو         -ج

 عروضاً أو عروض أساار. 

أسااس تحديد قيمة كل عطال أو اقتراح أو عرض أسااار وقيمة الاقد وملخصااً لساائر األحكام          -د

 والشروط الرئيسية لكل مناا. 

ً   -  هممممممم أو عروض األساااار وأسااس وماايير     االقتراحات أو     الاروض أو    الاطالات لتقييم    ملخصااا

 المقارنة بيناا. 

يدرج بيان عن     أو عروض األساااار   االقتراحات أو     الاروض أو    الاطالات إ ا رفضاات جميع      -و

 ذ ا الرفض واألسباب الداعية إليه. 



إ ا اساتخدمت إجرالات شارال تنطوي على أسااليب شارال أخرى مير أسالوب المناقصاة الاامة ولم      -ز

 يدرج بيان في السجل عن  لك وعن األسباب الداعية إليه.  الاقد تؤد ذ   اإلجرالات إلى إبرام 

 أو عرض أساار.   اقتراحأو   عرض  أي عطال  أو استبااد  أو  أو تاليق  رفض أسباب       -ح

 لتبرير اختيار وسيلة الشرال.  فةرتصالماألسباب وال روا التي استندت إلياا الجاة       -ط

لتبرير    فةرتصاااالمحالة شااارال الخدمات تدرج األساااباب وال روا التي اساااتندت إلياا الجاة    في  -ي

 المستخدمة.  االنتقالاختيار إجرالات 

   والردود على أية طلبات بشاأناا   المناقصاة ملخصااً ألية بيانات لتوضايو وثائق التأذيل أو وثائق      -ك

 ذ   الوثائق.  علىوملخصا ألية تاديالت أدخلت 

 ( 9مادة )

  لآلتي:على بيانات السجل وفقاً  االطالعيكون     

على محتويات السجل المنصوص    االطالع  المجلس بنال على طلب يقدمه إلى    شخص يجوز ألي       -أ

ساوال تمت الترساية    الشارال و لك باد انتاال إجرالات   الساابقة من المادة    ب(و)  أ(علياا في الفقرتين )

 أو لم تؤد اإلجرالات إلى إبرام الاقد. 

على محتويات السااااجل المنصااااوص    االطالع  عطالات للموردين أو المقاولين ال ين قدموا   يجوز  -ب

ساوال تمت الترساية أو لم تؤد اإلجرالات   الساابقة من المادة   و)ك((  حتى)زعلياا في الفقرات من )ج(  

 إلى إبرام الاقد.

وفقاً لألن مة المامول باا في   على بيانات الساااجل  االطالعيجوز لألجازة الرقابية في الدولة        -ج

 األجازة.تلك 

 ( 10مادة )

    -  يلي:أو أية لجنة يشكلاا المجلس إفشال ما   ة تصرفلمال يجوز للمجلس أو الجاة ا     

المالومات التي ينطوي إفشاؤذا على مخالفة للقانون أو تشكل تاارضا مع الصالو الاام أو ضررا      -أ

 بالمصالو التجارية المشروعة لألطراا أو تؤدي إلى منافسة مير عادلة. 

(  )ذاافيما عدا المالومات المنصوص علياا في الفقرة   الاطالات المتالقة بفحص وتقييم    المعلومات  -ب

 ( من ذ   الالئحة. 8من المادة )



 ( 11مادة )

على أال تتضامن إخالال بما ذو منصاوص     على الساجل  لالطالعيحدد المجلس اإلجرالات المالئمة      

 عليه في المواد السابقة. 

 الفصل الثالث

 وردين والمقاولينتأهيل الم

 الفرع األول 

 شروط عامة 

 ( 12مادة )

في سابيل الحصاول على ما تحتاج إليه من السالع   الالئحة يجب على الجاات الخاضااة ألحكام ذ       

أن تتااامال مع الموردين أو المقااولين الا ين يتوافر لاديام ماا يلزم من    الخادماات أو اإلنشاااااالات أو  

  وميرذاا من آالت وماادات وأجازة    الالزماة المؤذالت والكفاالة المانياة والفنياة والماالياة والتجايزات  

 والمقدرة اإلدارية والسماة الحسنة والخبرة الالزمة لتنفي  عقد الشرال. 

 ( 13مادة )

بإثبات أذليتام وتقديم    الشاارال في إجرالات   االشااتراكليتساانى لام    المقاولون أو    يلتزم الموردون    

 المستندات التي تطلباا الجاة المشترية. 

 مكرر  (13مادة )

 

إ ا توافرت لديه أدلة قاطاة من أية   المقاولين للمجلس أن يسااتباد من ساابق تأذيله من الموردين أو      

أو أنه سابق أن أخل بالتزاماته التااقدية   التأذيل جاة حكومية تفيد عدم قدرته على تنفي  الامل موضاوع  

في أي مشااروع داخل المملكة أو خارجاا أو أنه عمد إلى تقديم مالومات مير صااحيحة عن أوضاااعه  

التزامااتاه التاااقادياة داخال المملكاة قاد أصااااابو مرتفااا على نحو  أو أن حجم   الماالياة أو الفنياة أو اإلدارياة

 يفوق قدراته المالية أو الفنية أو اإلدارية مما يؤثر على تنفي  الامل موضوع التأذيل. 

 الفرع الثاني 

 التأهيل المسبق للموردين والمقاولين

 ( 14مادة )



أو القيام باإلنشاالات أو الخدمات التي يتم تأذيل الموردين والمقاولين المتخصاصاين في توريد السالع      

          تتطلب طبياتاا تقييم قدراتام وإمكانياتام الفنية والمالية.

 ( 15مادة )

لجنة من  وي    الالئحة يتولى أعمال التأذيل المسابق في كل جاة من الجاات الخاضااة ألحكام ذ        

كما يجوز عند    األخرى في عضاااويتاا بالفنيين من الجاات   االساااتاانةويجوز    واالختصااااص الخبرة  

على أن يتم    خارجاا في مملكة البحرين أو    االساتشااريةبالمكاتب    االساتاانةالضارورة وبموافقة المجلس  

 اعتماد التأذيل والتصنيا من قبل المجلس. 

 ( 16ة )ماد

للمشااااريع الكبيرة أو الماقدة أو  ات الطابع  أن يتولى أعمال التأذيل المسااابق بالنسااابة   يجوز للمجلس

 بالفنيين من الجاات األخرى أو  االساااتاانةوللمجلس     الخاص والتي تحتاج إلى تأذيل مسااابق منفصااال

  .االستشاريةبالمكاتب 

 ( 17مادة )

بساجل يسامى ج ساجل التأذيل المسابق ج يقيد فيه الموردون    ةتصارفالميحتف  كل من المجلس والجاة      

 اولون ال ين يتم تأذيلام. والمق

 ( 18مادة )

ويجوز له التأكد   والمقاولين يقوم المجلس باإلشاراا على جميع أعمال التأذيل المسابق للموردين        

 من أذلية الموردين والمقاولين في أية مرحلة. 

 ويضع المجلس الالئحة الخاصة باملية التأذيل المسبق.     

 ( 19مادة )

وتن م وثائق التأذيل    تصاارفةالم يجب قبل اإلعالن عن التأذيل المساابق ألية مناقصااة أن تاد الجاة    

  -التالية: على البيانات  خاص بوجه  الوثائق المطلوبة حسب األصول الفنية على أن تشتمل 

 وعنوان الجاة المالنة.  اسم       -أ

 طبياة وأنواع السلع والخدمات واإلنشالات التي سيتم التأذيل المسبق لاا.    -ب



على أن تتضامن بصافة    المسابق البيانات التي يجب على المشاارك تقديماا ضامن عرضاه للتأذيل      -ج

  يلي:خاصة ما 

 .ماتمدة(ة آخر ميزاني -البنك  )بيانالوضع المالي   .1             

 الكوادر اإلدارية والفنية الااملة لديه بشكل دائم.   .2             

 الكوادر الفنية المطلوب منه توفيرذا إلنجاز الامل موضوع التأذيل المسبق.   .3             

 المادات واآلالت واألجازة المتوفرة لديه والضرورية إلنجاز الامل المطلوب.   .4             

 مدة الخبرة.   .5             

 أعلى قيمة لألعمال التي قام بتنفي ذا.   .6             

 األعمال التي قام بإنجازذا بنجاح.   .7             

 تفاصيل أسس التقييم والماايير التي سيتم بموجباا تقييم عروض التأذيل المسبق.       -د

 ( 20مادة )

طاالبو التاأذيال المسااااابق  وو الكفاالة الماالياة الااالياة ورأس الماال والماادات واألجازة الفنياة والماالياة      

يتم عرض حاالتام على المجلس   منفا ة واإلدارياة الكبيرة الا ين ال تتوافر لاديام مادة خبرة أو أعماال  

 . تصرفةلمة في الجاة اقرار في شأنام على ضول الدراسة التي تنتاي إلياا اللجنة المختص التحاد 

 ( 21مادة )

وبشاكل يضامن    المجلس بحساب ما يرا     المناسابة يتم اإلعالن عن التأذيل المسابق بوساائل اإلعالن      

بوجه خاص    اإلعالنويجب أن يتضامن    المسابق في التأذيل    الماتمين بالمشااركةإطالع أكبر عدد من  

  - التالية:المالومات 

 وعنوان الجاة المالنة.  اسم       -أ

 طبياة وأنواع السلع أو الخدمات أو اإلنشالات التي سيتم التأذيل المسبق لاا.    -ب

 وسائل الحصول على وثائق التأذيل المسبق.     -ج

 قيمة وثائق التأذيل المسبق.       -د



وآخر موعد إليداع    وبيان طريقة ومكان  المساابق آخر موعد يساامو فيه بتساالم وثائق التأذيل    -همممممممم  

 الاروض وفتحاا. 

ويجب أن ي كر بوضوح في اإلعالن ما إ ا كانت الدعوة للتأذيل المسبق محلية أو دولية أو مقتصرة      

 على موردين أو مقاولين ينتمون إلى دولة ماينة. 

 ( 22مادة )

ومات المطلوب يجب أن تشاااتمل وثائق التأذيل على تاليمات وشاااروط المشااااركة والوثائق والمال    

 تقديماا من قبل الموردين أو المقاولين وطريقة ومكان التقديم والموعد الناائي لتقديماا. 

 ( 23مادة )

تاأذيال الموردين أو المقااولين وفقاا ألساااااس ومااايير التقييم التي تم تحاديادذاا    قرارات يتخا  المجلس       

وال يجوز اساااتخدام أساااس أو ماايير تقييم بخالا الم كورة بوثائق    المسااابق مسااابقا بوثائق التأذيل  

 التأذيل. 

 ( 24مادة )

ات ساجل التأذيل  إعادة تقييم وتصانيا الموردين والمقاولين وتحدي  بيان  أو الجاة المتصارفةمجلس لل   

من المورد أو المقاول إثبات    اأي وقت أن يطلب في  -بحسااب األحوال    –ولاما     المساابق بصاافة دورية

ويشااطب من     األسااس والماايير التي اسااتخدمت في التأذيل المساابق  ل ات أذليته من جديد وتقييمه وفقاً  

المورد أو المقاول ال ي يتخلا عن إثبات أذليته من جديد خالل المدة   بقرار من المجلس اسااامالساااجل  

  المحددة له إ ا طلب منه المجلس  لك.

 ( 25مادة )

إدراج اسمه أو إعادة تصنيفه ضمن  بطلب    المتصرفةأو الجاة    المجلسللمورد أو المقاول التقدم إلى       

 سجل التأذيل المسبق في المواعيد التي يحددذا المجلس ل لك. 

 ( 26مادة )

تقديم اإليضااحات والرد على تسااؤالت    -بحساب األحوال    -  ةتصارفالميتاين على المجلس أو الجاة      

 المتقدمين للتأذيل المسبق. 

 ( 27مادة )



بإبالغ كل من يشاااارك من الموردين أو  -  بحساااب األحوال  –رفة  أو الجاة المتصااايلتزم المجلس      

 .المقاولين في إجرالات التأذيل أو إعادة التأذيل المسبق بما يتخ  من قرارات بشأن طلباتام

 ( 28مادة )

 ( مكرر( 13)ألغيت  وحلت محلاا المادة )

 ( 29مادة )

في الموقع اإللكتروني للمجلس أيا كان نوعاا     المسااابق تالن أساااباب القرارات الخاصاااة بالتأذيل      

 ويخطر ب لك الموردون أو المقاولون المشاااركون في التأذيل المساابق قرار و لك لمدة سااباة أيام لكل 

 ناوينام الواردة بطلب التأذيل.ععلى 

 ( 30مادة )

يجوز للمورد أو المقاول ال ي رفض طلب تأذيله أو أعيد تصااانيا درجته أو تم شاااطب اسااامه من      

التقدم إلى المجلس خالل ثالثين يوما من تاريخ علمه بالقرار بطلب اسااتيضاااح    المساابق سااجل التأذيل  

تثبت وجود  وال يكون المجلس ملزما ببيان األدلة واألساااباب التي    القرار عن األساااس التي بني علياا  

 تلك األسس. 

 ( 31مادة )

يجوز للمورد أو المقاول ال ي رفض طلب تأذيله المسابق أو أعيد تصانيا درجته أو تم شطب اسمه     

 من سجل التأذيل المسبق الت لم إلى المجلس خالل ثالثين يوما من تاريخ الالم بالقرار.

ويجاب أن يكون القرار   تقاديماه اريخ  ويصااااادر المجلس قرار  في الت لم خالل ثالثين يوماا من تا     

وياتبر عدم إصاادار القرار في الطلب خالل األجل المشااار إليه بمثابة رفض   مسااببا الصااادر بالرفض 

 ضمني له. 

وللمت لم الحق في الطان على القرار الصااااادر من المجلس أمام المحكمة المختصااااة خالل ثالثين      

 اب مسجل بالم الوصول. يوما من تاريخ إخطار  بالقرار بموجب خط



 الفصل الرابع 

 أساليب التعاقد 

 الفرع األول 

 المناقصة العامة 

 ( 32مادة )

في المناقصاة الاامة بإثبات ما يؤذلام ل لك عن    االشاتراكيلتزم الموردون والمقاولون الرامبون في     

  التالية:طريق استيفال الماايير 

أن يتوافر لاديام ماا يلزم من المؤذالت والكفاالة المانياة والتقنياة والموارد الماالياة والماادات وميرذاا      -أ

من المقادرة اإلدارياة والخبرة وحسااااان السااااامااة وتوفر الكوادر الفنياة واإلدارياة الالزماة إلنجااز عقاد  

 الشرال. 

 أن تتوافر لديام األذلية القانونية إلبرام عقد الشرال.    -ب

 وعدم توقا أنشطتام التجارية.   عدم إعسارذم أو إفالسام أو وضاام قيد التصفية    -ج

أال تكون قد صادرت ضادذم أو ضاد مديريام أو مو فيام أحكام باإلدانة في جرائم مالية أو مانية      -د

  د الشرالأو بسبب تقديم بيانات مير حقيقية بشأن أذليتام للدخول أطرافاً في عق   ولحساب الشركة  باسم

 ما لم يكن قد رد إليام اعتبارذم. 

   بما فياا األن مة المتالقة بالسجل التجاري   التقيد بالقوانين واألن مة المامول باا في المملكة -هممممم      

وعلى الموردين أو المقاولين مير المساجلين والمشااركين في المناقصاة الدولية التساجيل خالل شاار من  

 ة. تاريخ صدور قرار الترسي

أن يكون الساجل التجاري الخاص بام مشاتمالً على النشااط التجاري للسالع أو االنشاالات أو الخدمات   -و

 المراد التااقد بشأناا.

 ( 33مادة )

  ج. قبل اإلعالن عن المناقصة إعداد وثائق تسمى ج وثائق المناقصةالمتصرفة  تتولى الجاة    

ليتمكن الموردون والمقاولون الرامبون   للمجلسويتم رفع وثائق المناقصاااة على الن ام اإللكتروني      

في المشااااركة من شااارال الوثائق إلكترونيا بما ياادل التكلفة الفالية لا   الوثائق التي يضاااااا المجلس 

 حسب قيمة كل مناقصة على أن يتم بيع الوثائق مركزيا عن طريق المجلس فقط.



 ( 34مادة )

وال يجوز له تحويلاا إلى   اشااتراذا تاتبر جميع وثائق المناقصااة خاصااة بالمورد أو المقاول ال ي     

 الغير. 

 ( 35مادة )

  التالية:المالومات والبيانات   بوجه خاص  المناقصة يجب أن تتضمن وثائق     

 التاليمات المتالقة بإعداد الاطالات.          -أ

الماايير واإلجرالات المتالقة بتقييم أذلية الموردين أو المقاولين والمتصاااالة بإثبات أذليتام من        -ب

 جديد.

تضااامين ماايير التقييم التي تساااتند إلياا الجاة المتصااارفة الختيار الاطال الفائز بتكلفة الصااايانة    –ج  

ميرذا من التكاليا التشااغيلية إن وجدت مع تحديد المدة الزمنية لا   التكاليا  والتشااغيل والتراخيص و

  وتحديد الوزن النسبي المناسب لاا.

المتالقة باألدلة المسااتندية أو المالومات األخرى التي يجب أن يقدماا الموردون    االشااتراطات       -د 

 أو المقاولون إلثبات أذليتام. 

   والخصائص التقنية المطلوب توافرذا   شراؤذا طبياة السلع أو اإلنشالات أو الخدمات المراد      -ذااااا 

وأية    وكمية الساالع  األحوال بحسااب    والتصاااميمبما في  لك المواصاافات التقنية والخرائط والرسااوم  

والوقت   والموقع ال ي سااتنف  فيه اإلنشااالات أو ال ي سااتقدم فيه الخدمات   باا خدمة تباية ينبغي القيام  

 المحدد لتسليم السلع أو لتنفي  اإلنشالات أو لتقديم الخدمات.

تكون اآلالت أو المادات أو األجازة المراد توريدذا جديدة الصااانع  وفي حالة رمبة    اشاااتراط أن  -و  

 التصااااانيع  أوأو أجازة مااادة     أو ماادات   أو عروض آلالت   الجااة المتصااااارفاة في قبول عطاالات 

 التأذيل فيجب النص على  لك صراحةً. 

 كانت طبياة المشروع تتطلب  لك.تضمين تكلفة األعمال األولية لألعمال اإلنشائية إن    -ز

 وشروط عقد الشرال.  أحكام -ح

أو اإلنشاالات أو الخدمات أو لألحكام والشاروط التااقدية   في حالة الساماح ببدائل لخصاائص السالع -ط  

وبالطريقة التي ساايتم باا تقييم   ب لك أو ألية اشااتراطات أخرى محددة في وثائق المناقصااة يدرج بيان  

 الاطالات البديلة وأسس المقارنة بيناا. 



   الطريقة التي يوضع باا سار الاطال والاناصر التي يجب أن يشملاا السار. -ي 

 بيان جواز التقدم بأكثر من سار أو مقترح إ ا اقتضت طبياة المشروع  لك. –ك 

 الاملة التي يتاين أن يوضع باا سار الاطال.      -ل  

 اللغة التي يتاين أن تاد باا الاطالات.      -م 

 أية اشتراطات تتالق بضمان الاطال وضمان التنفي  وأية ضمانات أخرى.      -ن 

 طريقة ومكان تقديم الاطالات والموعد الناائي لتقديماا.      - س

و لك حساااااب طبياة     المادة الالزمة لرفع طلباات تمديد تقديم الاطالات على أن تكون بوقت كافي  –ع  

 . كل مناقصة

التي يجوز للموردين أو المقاولين أن يساااوا باا إلى الحصااول على إيضاااحات بشااأن    الوساايلة  -ا  

  المقاولين.تاتزم عقد اجتماع للموردين أو  المتصرفةوبيان ما إ ا كانت الجاة  المناقصة وثائق 

 الفترة الزمنية التي تكون الاطالات سارية المفاول خاللاا.      -ص 

 مكان وتاريخ ووقت فتو الاطالات.      -ق   

 اإلجرالات التي ستتبع في فتو الاطالات وفحصاا.      -ر 

  باالتصااالالمفوضااين    تصاارفةالموالمساامى الو يفي لواحد أو أكثر من مو في الجاة    االساام     -ش  

 مباشرة بالموردين أو المقاولين وبتلقي المراسالت مباشرة منام فيما يتالق بإجرالات الشرال. 

 في رفض جميع الاطالات. تصرفةالمبيان حق الجاة     -ت 

أية إجرالات تكون مطلوبة حال قبول الاطال لكي يصاابو عقد الشاارال ساااري المفاول بما في       -  

  لك تحرير الاقد. 

وفقاً ألحكام القانون وأحكام ذ   الالئحة تكون    رفةصاااامتالاشااااتراطات أخرى تقررذا الجاة    أية  -خ  

 متصلة بإعداد وتقديم الاطالات وإجرالات الشرال. 

تقرير الحق في الت لم وإعاادة الن ر في أي إجرال أو قرار مير مشاااااروع يتالق باإجرالات      -      

 الشرال. 



النص على خضااوع عمليات الشاارال ألحكام القانون وذ   الالئحة وأية قرارات أخرى تتالق        -ض 

 بإجرالات الشرال. 

 ( 36مادة )

ية توريد السلع أو اإلنشالات أو الخدمات يجب على الجاات الخاضاة ألحكام القانون قبل طرح عمل    

 في مناقصة عامة أن تقوم بوضع مواصفات فنية دقيقة تراعى في إعدادذا الماايير اآلتية:

يدرج في وثائق التأذيل أو المناقصااااة كل ما من شااااأنه أن يؤدي إلى التمييز وإعاقة المنافسااااة   أال  -أ 

أو التصااميم التي تحدد التقنية أو النوعية للسالع    الرساومأو     الخرائطأو     المواصافات ساوال في   الاادلة 

 أو اإلنشالات أو الخدمات المطلوبة.

  اإلنشاالات   أو   وصاا السالعأو     والشاروطتساتند المواصافات والخرائط والرساوم والتصااميم    أن  -ب 

اركات أو أو الخدمات على الخصااااائص التقنية والنوعية الموضااااوعية دون اإلشااااارة إلى أنواع أو م

 .إال في الحاالت الخاصة وبشرط أن تكون مسببة ماينة عالمات تجارية 

 ات الصالة بالخصاائص التقنية    القياساية والرموز والمصاطلحات    واالشاتراطات اساتخدام السامات      -ج  

والخرائط    في وضاااع المواصااافات  الخدمات أو اإلنشاااالات أو    للسااالع -إ ا كانت متوفرة    –والنوعية  

 والرسوم والتصاميم.

 استخدام مصطلحات تجارية موحدة في صيامة أحكام وشروط الاقد المراد إبرامه.   -د 

 ( 37)مادة 

تتولى وضع المواصفات في كل جاة من الجاات الخاضاة ألحكام القانون لجنة  ات خبرة بالسلع       

بالفنيين من الجاات األخرى  كما يجوز عند    االساتاانةأو اإلنشاالات أو الخدمات المطلوبة  ويجوز لاا  

لخارج إلعداد ذ   في المملكة أو في ا  االساااتشااااريةبالمكاتب    االساااتاانةالضااارورة وبموافقة المجلس  

  وعلى اللجنة أن تراعى اتسااق ذ   المواصافات مع طبياة اإلنتاج المحلي كلما أمكن  لك   المواصافات 

وميرذا من المواصافات التي تاتمدذا الجاات الفنية     وأن تكون مطابقة للمواصافات القياساية البحرينية

تاا مسااتاينا في  لك بالفنيين والخبرال  وللمجلس التحقق من كفاية المواصاافات الفنية وسااالم   المختصااة

 في المملكة أو خارجاا. االستشاريين

  

 ( 38)مادة 



أية إيضااحات بشاأن وثائق المناقصاة قبل ة  متصارفاليجوز للمورد أو المقاول أن يطلب من الجاة       

أن ترد على ذ ا الطلب خالل   المشاتريةوعلى الجاة   الاطال الموعد المحدد في وثائق المناقصاة لتقديم  

إلى جميع الموردين أو المقاولين المشاركين    مصدر  دون أن تبين    اإليضاح على أن تبلغ    مناسبة فترة  

 في المناقصة. 

 

 ( 39مادة )

أو بمبادرة مناا أو بطلب من مورد   الاطالات قبل الموعد الناائي لتقديم    ةتصااارفالم  يجوز للجاة      

على أن ترسااااال ذا   اإلضاااااافاة إلى  لااا أن تاادل في وثاائق المنااقصاااااة باإصااااادار إضاااااافاة    مقااول 

 وتكون ذ   اإلضافة ملزمة لام.   الموردين أو المقاولين ال ين اشتروا وثائق المناقصة جميع

إضافة مالحق لوثائق المناقصة قبل مدة زمنية كافية من الموعد الناائي لتقديم    لمتصرفةا  ويجوز للجاة

عن أسبوع و لك لتمكين جميع الموردين والمقاولين    الاطالات  على أال تقل ذ   المدة في جميع األحوال

 المشاركين في المناقصة من تاديل عطالاتام وفقا لا   المالحق. 

 ( 40مادة )

 ورفاه  لالجتماعاجتماعا للموردين أو المقاولين فالياا إعداد محضاار  ة  تصاارفالمإ ا عقدت الجاة        

  لالساااتيضااااح  االجتماعيتضااامن الطلبات التي تم تقديماا في   على الن ام المجلس اإللكتروني للمجلس

وردودذاا على ذا   الطلباات. وللموردين أو المقااولين الا ين اشاااااتروا وثاائق    المنااقصاااااة عن وثاائق  

  .االقتضالالمناقصة الحصول على نسخة من ذ ا المحضر عند 

 ( 41مادة )

 وبالطريقة الموضحة في وثائق المناقصة.تقدم الاطالات في الزمان والمكان المحددين       

 ( مكرر 41المادة )

يحوز تقديم الاطالات في م روفين إحداذما فني واآلخر مالي شريطة أن تنص وثائق المناقصة على  

 . الاطال الفني م روا   يتم  كر األساار في  العلى أ    لك

 ( 42مادة )

 :  لألساارعلى مقدم الاطال مراعاة ما يلي في تحديد        



ما لم تنص وثائق المناقصااااة على خالا   وحروفاً أساااااار الاطال بالدينار البحريني رقماً   كتابة  -   أ

  لك.

وكل تصاااحيو في الكميات أو   األسااااار جواز الكشاااط أو المحو في جداول الكميات وقوائم    عدم  -ب 

 .األساار يجب إعادة كتابته رقماً وحروفاً وتوقيع صاحب الاطال قرين التصحيو

أيا كان     وااللتزامات األساااار التي حددذا ناائية وملزمة وتشاامل وتغطى جميع المصااروفات    أن  -ج  

وتشامل ك لك القيام بإتمام     والتخليص والتفريغ والمناولة  الجمركية كالشاحن والتأمين والرساوم     نوعاا

ما لم تنص ذ      جميع األعمال بحي  تكون جاذزة للتساااااليم في الموقع ال ي تحدد  وثائق المناقصاااااة

 الوثائق على خالا  لك.

 ( 43مادة )

 اساامويكتب على كل م روا    المجلس توضااع م اريا الاطالات في صااناديق خاصااة يحددذا      

أو    ريا بالبريد المساجل بالم الوصاول قبل الميااد المحدد لفتحااويجوز إرساال الم ا   ورقم المناقصاة

 عن طريق البريد اإللكتروني حسب الشروط التي يحددذا المجلس.

 يلي:   خاص  بمابوجه   مصحوباً ويجب أن يكون الاطال         

 

 وشاادة التساير المستقل. االبتدائيالضمان  -أ 

وباأناه عااين الموقع في حاالاة  المنااقصاااااة من صااااااحاب الاطاال باأناه قاد اطلع على وثاائق    تاأكياد   -ب  

 اإلنشالات  وفام طبياة السلاة أو الامل أو الخدمة.

من صااااحب الاطال بأن عطال  ال يحتوي على أية شاااروط إضاااافية قد تؤثر على ساااار   تأكيد   -ج    

 تي يحددذا المجلس.الاطال أو على تنفي  موضوع الاطال إال في الحاالت ال

 

 ( 44)مادة 

ويكون    الاطاالات للمورد أو المقااول تااديال عطاائاه أو ساااااحباه قبال الموعاد النااائي المحادد لتقاديم         

تقديمه    أو  أو تم تسليمه للمجلس  المناقصة التاديل أو اإلخطار بالسحب مقبوال إ ا تم إيداعه في صندوق  

 الموعد الناائي المحدد لتقديم الاطالات. قبل  بواسطة الن ام اإللكتروني

 ( 45مادة )



أما إ ا لم     وثائق المناقصة  إ ا تضمنت  لك  مقترح  أو  سار يجوز للمورد أو المقاول تقديم أكثر من         

  المقترح   أو  سارعتداد بالفيجب االفقط     واحد   مقترح  أو  سار  تقديم   على  نصت   أو   لك  الوثائق  ضمنتت

   . اإلخالل بالشروط والمواصفات المنصوص علياا في وثائق المناقصةاألقل  و لك دون 

 (  46)مادة 

( من القانون يجوز للمجلس مد فترة ساريان الاطالات بنفس األسااار 27مع مراعاة أحكام المادة )      

 والشروط. 

ولصاااحب الاطال الحق في رفض ذ ا المد دون أن يسااقط حقه في اسااترداد ضاامان الاطال باد       

 انتاال فترة سريان عطائه.

د مدة ساريان عطائه أن يمد فترة صاالحية ضامان  ويتاين على صااحب الاطال ال ي وافق على م      

 الاطال أو تقديم ضمان عطال جديد يغطي فترة المد. 

وياتبر عدم مد صاااالحية ضااامان الاطال أو تقديم ضااامان جديد في الموعد ال ي يحدد  المجلس       

 رفضاً من صاحب الاطال لطلب مد فترة سريان عطائه. 

 ( 47مادة )

ياة لجاان يكلفااا بفتو م ااريا الاطاالات في المكاان والزماان المحاددين في وثاائق  يقوم المجلس أو أ      

وعلى رئيس المجلس أو اللجنة بحساب األحوال اتخا  ما  المد المناقصاة أو في الموعد الناائي في حالة  

 يلي : 

ا  السااماح لجميع الموردين أو المقاولين المشاااركين في المناقصااة بحضااور جلسااة فتو م اري      -أ

  .سوال كان الحضور فاليا أو افتراضيا الاطالات 

وقيمة الاطال وتبليغ ذ   المالومات للموردين     وعنوان كل مورد أو مقاول يفتو عطاؤ   اسم  عالنإ  -ب

 أو المقاولين المشاركين والغائبين عن المناقصة بنال على طلبام. 

تحرير محضااار فتو الم اريا والتوقيع عليه من قبل أعضاااال المجلس أو أعضاااال اللجنة التي     -ج

 يشكلاا المجلس بحسب األحوال.

بالتاليق على جميع الاطالات التي يتضاو فياا للمجلس أو اللجان اناا مير  التأشاير على االساتمارات   -د 

مؤذلة للقبول أو تنقصااا باض المساتندات المطلوبة أو ارفقت باا مساتندات مايبه من ناحية الشاكل أو 

 .المضمون



ويقوم المجلس باإحاالاة الاطاالات بااد فتو م ااريفااا إلى الجااة المتصااااارفاة أو أياة جااة أخرى لتقييم  

 .الاطالات وفقا للماايير واألوزان الواردة في وثائق المناقصة

وفي حاال تقاديم الاطاالات في م روفين تتولي الجااة المتصااااارفاة تقييم وتحليال الاطاالات الفنياة وفقاا 

للماايير واألوزان الواردة في وثائق المناقصاة  وإرساال نساخة من تقرير التقييم إلى المجلس  مع تحديد 

بولاة من النااحياة الفنياة  وتخطر الجااة المتصااااارفاة الموردين أو المقااولين الا ين لم تقبال  الاطاالات المق

عطالاتام الفنية فور تسااالماا لقرار المجلس الصاااادر بالموافقة على نتائي التقييم الفني  ويقوم المجلس 

الجااة بفتو م ااريا الاطاالات الماالياة بااد أسااااابوعين على األقال من تااريخ االخطاار  ماا لم تقادم  

 المتصرفة طلبا مسببا يقبله المجلس لفتحاا قبل ذ ا الموعد.    

 ( 48مادة )

بحي  يتم تصاحيو األخطال بجداول    تصاحو األخطال الحساابية التي تكتشاا أثنال تقييم الاطالات       

فإ ا    التصااحيوويتم إخطار صاااحب الاطال با ا  الكميات وتاديل السااار اإلجمالي للاطال تبااً ل لك 

ما لم يكن ذ ا الاطاال ذو األقل سااااااراً    رفض قبول التااديل جاز للمجلس اساااااتباااد عطاائه من التقييم

 واألفضل شروطاً.

 ( 49مادة )

وتحساااب ذ   المدة من التاريخ الناائي     يكون الاطال ساااارياً للمدة التي تحددذا وثائق المناقصاااة      

 المحدد لتقديم الاطالات أو من أي تاريخ آخر تحدد  وثائق المناقصة. 

 ( 50مادة )

 ال ياتد بأي عطال أو تاديل فيه يرد باد موعد تقديم الاطالات المحدد في وثائق المناقصة.     

 ( 51مادة )

أو أية لجنة أو   المتصارفةأن يقوم بإحالتاا إلى الجاة    للمجلس أن يقوم بدراساة وتقييم الاطالات أو      

 جاة أخرى لدراستاا وتقييماا وتقديم التوصيات بشأناا إلى المجلس للبت فياا.

ويجوز للمجلس  أو الجااة المتصااااارفاة بااد موافقاة المجلس  تاليق الاطاالات بااد فتو م ااريفااا أو 

 فحصاا.

من   ت الاطالات المالقة بأسااباب التاليق باد اسااتالم الاطالاوتقوم الجاة المتصاارفة بإخطار أصااحاب  

 المجلس خالل مدة ال تجاوز خمسة أيام عمل.



وال يجوز في جميع األحوال تقييم الاطاالات المؤشااااار عليااا باالتاليق ماا لم يقرر المجلس رفع التاليق  

 .عناا

 وفي جميع األحوال يكون للمجلس الحق في إعادة التقييم. 

 مكرر ( 51مادة )

تشكل في كل جاة متصرفة لجنة دائمة أو مؤقتة تسمي لجنة تحليل وتقييم الاطالات تختص بدراسة  

وتحليل وتقييم الاطالات المحالة إلى ذ   الجاات من قبل المجلس  على أن ترفع اللجنة إلى المجلس  

 لات.تقريرا موقاا عليه من قبل أعضائاا يشتمل على تفاصيل ونتائي عملية تقييم الاطا

 ( 52مادة )

يجوز للجااة التي تتولى تقييم الاطاالات والمقاارناة بينااا أن تطلاب من الموردين أو المقااولين أياة         

بيانات عن عطالاتام وأن تساااتوضاااو ما خفي من أمور فنية بما يايناا على إجرال عملية التقييم الفني  

الات ودون تغيير في و لك دون إخالل بتكافؤ الفرص والمساااواة بين أصااحاب الاط للاطالات الدقيق 

قد تؤدي إلى تحويل الاطال مير المقبول إلى عطال    -بما في  لك السار  -أية مسألة جوذرية في الاطال  

 مقبول. 

 ( 53مادة )

إ ا أمفل مقدم الاطال تحديد سار صنا من السلع المطلوب توريدذا  اعتبر  لك امتناعاً منه عن     أ (

 صنا. الدخول في المناقصة بالنسبة لا ا ال

 ويستباد ذ ا الاطال إ ا نصت وثائق المناقصة على عدم جواز التجزئة.         

فللجاة التي تتولى تقييم الاطالات أن تضع للبند ال ي    والخدمات أما في مناقصات اإلنشالات          

بينه   المقدمة أمفل مقدم الاطال تحديد سار  أعلى سار لا ا البند في الاطالات   وبين    و لك للمقارنة 

الاطالات    الاطالات سائر   في  البند  ل لك  أقل سار  أساس  يحاسب على  المناقصة  عليه  أرسيت  فإ ا 

 المقدمة. 

 في استبااد الاطال.  لمتصرفةا و لك كله دون إخالل بحق المجلس أو الجاة         

 وجد اختالا بين السار المبين بالحروا والسار المبين باألرقام يؤخ  بالسار المبين بالحروا.   إ ا   ب(

   وإ ا وجد اختالا بين سار الوحدة وإجمالي سار الوحدات يؤخ  بسار الوحدة.        

 الفرع الثاني 

 المناقصة المحدودة 



 ( 54مادة )

افرت إحادى الحااالت المنصاااااوص عليااا في يجوز التاااقاد بطريق المنااقصاااااة المحادودة إ ا تو        

 القانون. 

 ( 55)مادة 

توجه الدعوة لتقديم الاطالات في المناقصاااة المحدودة لجميع الموردين أو المقاولين ال ين تتوافر          

والمجلس بموجب    8لديام الساالع أو اإلنشااالات أو الخدمات المراد شااراؤذا والمقيدين بسااجالت الجاة 

ن المناقصاة و لك خطابات مساجلة موصاى علياا بالم الوصاول تتضامن كافة البيانات الواجب  كرذا ع

 التاليتين:في أي من الحالتين 

إ ا لم تكن السالع أو اإلنشاالات أو الخدمات متوفرة بسابب طبياتاا التخصاصاية الدقيقة إال لدى عدد     أ(

أو الفنيين أو الخبرال سااااوال في المملكة أو في   االسااااتشاااااريينمحدود من الموردين أو المقاولين أو  

 الخارج.

أو الفنيين أو الخبرال   االسااتشاااريينمن عدد محدود من الموردين أو المقاولين أو  كان الشاارال  ب( إ ا

 وخاصة لدعم ميزان المدفوعات أو احتياطي الامالت األجنبية. الوطني  االقتصاد ضرورياً لتازيز 

إ ا كانت السالع   المناقصاة وتوجه الدعوة ألكبر عدد ممكن من المشاتغلين بنوع النشااط موضاوع          

اإلنشاالات أو الخدمات قليلة القيمة بحي  ال تتناساب مع الوقت والتكلفة الالزمين لفحص وتقييم عدد   أو

 كبير من الاطالات.

مع إثبات تاريخ تساااليماا ألصاااحاب الشاااأن   مناسااابة ويجوز تساااليم الدعوة بأية طريقة أخرى          

 وتوقياام باستالماا.

وفي جميع األحوال يجب أن توجه الدعوة قبل الميااد المحدد لفتو الم اريا بخمساة عشار يوماً          

  األقل على 

 

 الفرع الثالث

 التفاوض التنافسي )الممارسة( 

 ( 56مادة )



توجه الدعوة لتقديم الاروض في الممارسااة بخطابات مسااجلة مصااحوبة بالم الوصااول تتضاامن          

 الممارسااة كافة البيانات الواجب  كرذا في اإلعالن عن المناقصااة الاامة وتحديد أول اجتماع إلجرال 

  على أال تقل المدة المحددة لتقديم الاروض عن خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال الدعوة.

وبموافقة المجلس إرساال الدعوة باليد مع مندوب قبل الموعد المحدد   االساتاجالويجوز في حالة          

 وتسلم بموجب إيصال مؤرخ.  األقل بخمسة أيام على 

ويجاب في جميع األحوال أن توجاه الادعوة إلى أكبر عادد ممكن من المشاااااتغلين بنوع النشااااااط         

 لمجلس أسمالذم من بين المقيدين بسجالته أو سجالت الجاة المشترية. موضوع الممارسة ال ين ياتمد ا

 ( 57مادة )

باد انتاال المفاوضاة    -تطلب الجاة المشاترية    القانون مع مراعاة األحكام المنصاوص علياا في         

من أصحاب الاروض المقبولة أن يقدموا في الموعد ال ي تحدد  أفضل عروض ناائية لديام  وتختار    -

لجاة المشااترية أفضاال ذ   الاروض من خالل اللجنة المنصااوص علياا في القانون  و لك باد توحيد  ا

 أسس وماايير المقارنة بين الاروض  ويكون الارض الفائز ذو األقل ساراً واألفضل شروطا.

 ( 58مادة )

ة تبلغاا  أية اشااتراطات أو توجياات أو وثائق أو توضاايحات أو مالومات  ات صاالة بالمفاوضاا        

يجب أن تبلغاا باقي الموردين أو المقاولين المشااااتركين في   مقاول الجاة المشااااترية إلى أي مورد أو  

 المفاوضة كتابة.

  

 ( 59مادة )

ويح ر أن يكشاا أي   وأصاحاب الاروض   ةتصارفالمتراعى السارية في المفاوضاات بين الجاة         

مع   اآلخر من الطرفين عن أية مالومات تقنية أو سااااارية تتالق بالمفاوضااااات بدون موافقة الطرا  

 على سجل إجرالات الشرال المنصوص علياا في القانون. باالطالعمراعاة األحكام الخاصة 

 الفرع الرابع 

 مصدر واحد(  )من الشراء المباشر 

 ( 60مادة )



بطريق الشارال المباشار بموافقة المجلس في الحاالت المنصاوص علياا في القانون.    يكون التااقد         

في الاملية المطلوبة    واالختصاص ويحدد المجلس من يناط بام مباشرة إجرالات التااقد من أذل الخبرة  

من حيا  النوع    الخادماات والا ين يقع عليام مسااااائولياة التحقق من مطاابقاة السااااالع أو اإلنشاااااالات أو 

للغرض المطلوبة من أجله ومن كون األساااار مناساابة ألساااار السااوق من واقع ما يتم    واصاافات والم

  الحصول عليه من عروض ترفق بوثائق الاملية.

 ( 61مادة )

 واحد يكون الشارال المباشار عن طريق طلب تقديم اقتراح أو عرض أسااار من مورد أو مقاول          

 على أال يتم اإليحال إليه بانادام المنافسة. 

 الفرع الخامس

 طلبات تقديم اقتراحات

 ( 62مادة )

 يكون التااقد بشأن الخدمات في الحاالت وباألساليب المنصوص علياا في القانون.       

 ( 63مادة )

  اآلتية:بوجه خاص المالومات  االقتراحات يجب أن يتضمن طلب تقديم           

  المتصرفة.وعنوان الجاة  اسم            -أ

 باا.  االقتراحات اللغة أو اللغات التي يتم تقديم             -ب

 والمكان والموعد الناائي لتقديماا.  االقتراحات طريقة تقديم             -ج

 . االقتراحات في رفض جميع  تصرفةالمالنص على حق الجاة             -د

 الماايير واإلجرالات الخاصة باألذلية.  -هم 

 لة المستندية المطلوبة إلثبات األذلية. واألد  االشتراطات       -و

 طبياة الخدمات وخصائصاا والموقع المطلوب لتنفي  الخدمات ووقت التنفي .       -ز

 طريقة التساير والاملة.       -ح

 الفائز.  االقتراحبما في  لك أسلوب انتقال  الفائز  االقتراحماايير وإجرالات تقرير       -ط



البديلة وطريقة تقديماا في حالة ما إ ا قررت الجاة   االقتراحات إخطار بشاااأن الساااماح بتقديم        -ي

 المشترية  لك. 

 المفوض في تلقي المراسالت واإلستيضاحات.  تصرفةالمالمو ا المختص في الجاة       -ك

 مقاولين. وسائل الحصول على اإليضاحات بما في  لك عقد اجتماع مع الموردين أو ال      -ل

 شروط عقد الشرال واستمارة الاقد.       -م

 النص على خضوع عملية الشرال ألحكام القانون وذ   الالئحة والقرارات  ات الاالقة.       -ن

 بيان الحق في إعادة الن ر.       -س

 إجرالات تنفي  الاقد       -ع

 أية اشتراطات أخرى.       -ف

 ( 64مادة )

  يلي:ما  االقتراحات يراعى في ماايير تقييم       

بتحديد الوزن النساابي للارض الفني والارض المالي وتحديد الماايير    ةتصاارفالمأن تقوم الجاة       -أ

 الرئيسية والفرعية والوزن النسبي لاا. 

(   Terms Of Referenceأن يساااااتناد التقييم الفني على مدى تلبياة الشاااااروط المرجاية )      -ب

المقدم الحتياجات الجاة المشاترية  باإلضاافة إلى المؤذالت والخبرة والساماة والكفالة    االقتراحوفاالية  

 المانية واإلدارية للمورد أو المقاول. 

بما في  لك التكاليا التباية أو  ات الصالة أو   االقتراح أن يساتند التقييم المالي على ساار              -ج

 أية مسائل  ات تأثير مالي. 

بما في  لك الوزن النسابي لكل من التقييم    التقييم ماايير    االقتراحات ن تضامن وثائق طلب تقديم  أ      -د

 الفني والمالي دون  كر تفاصيل األوزان النسبية. 

 ( 65مادة )

  إيضاحات يجوز لكل مورد أو مقاول تقدم بطلب اقتراحات إلى الجاة المشترية أن يطلب مناا أية         

من    االقتراحات ية أن تقدم اإليضاااااحات له وترساااالاا إلى جميع مقدمي طلبات  وعلى الجاة المشااااتر

 موردين ومقاولين. 



 .االقتراحات ويجب أن يقدم طلب اإليضاح والرد عليه قبل الموعد الناائي المحدد في وثائق طلب       

 

 ( 66مادة )

  المشااركين ساوال بمبادرة مناا أو بطلب من أحد الموردين أو المقاولين    ة صارفالمتيجوز للجاة        

 على أن ترسل ذ   التاديالت إلى جميع المشاركين.  االقتراحات إجرال تاديالت على طلب تقديم 

 ( 67مادة ) 

فالياا إعداد محضاااار    المشاااااركين اجتماعا للموردين أو للمقاولين    ةالمتصاااارفإ ا عقدت الجاة        

 االقتراحات عن طلب تقديم    االساتيضااحبشاأن    االجتماعيتضامن الطلبات التي تم تقديماا في    جتماعلال

 ويكون للمقاولين أو الموردين المشتركين الحصول على نسخة من ذ ا المحضر.

 ( 68مادة )

  التالية: االنتقالأسلوبا من أساليب  االقتراحات أن تضمن وثائق طلب  ةتصرفالميجب على الجاة       

 بدون تفاوض  االنتقال      -أ

 بالمفاوضات المتتاباة.  االنتقال      -ب

 بالمفاوضات المتزامنة.  االنتقال      -ج

بادون تفااوض في حااالت الخادماات  ات الطبيااة مير    االنتفاالويراعى أن يتم اختياار أسااااالوب         

ويتم اساتخدام أسالوب   المتتاباة بالمفاوضاات    االنتقالوفيما عدا  لك يتم اختيار أسالوب   نسابيا الماقدة 

بالمفاوضاااات المتزامنة في حالة حصاااول أكثر من مورد أو مقاول على درجات متسااااوية في   االنتقال

 التقييم. 

 ( 69مادة )

  االقتراحبدون تفاوض وحتى تصاال إلى   االنتقالعند اختيار أساالوب  ةمتصاارفليجب على الجاة ا      

  التالية:الفائز مراعاة اإلجرالات 

وجوانبااا التقنياة ويتم إعطاال كل اقتراح درجة   االقتراحات أن تحادد مساااااتوى من الدرجات لنوعياة     -أ

 وفقا للماايير المحددة ووزناا النسبي.   صرا الن ر عن السار

 التي حصلت على درجة تاادل المستوى المطلوب أو تفوقاا.  االقتراحات أن تقارن بين أساار       -ب



األدنى ساااارا أو ال ي يحصااال في المجموع على أعلى    االقتراحالفائز ذو    االقتراحأن تاتبر        -ج

 تقييم من حي  الماايير والسار. 

 ( 70ة )ماد

بالمفاوضاات المتتاباة مراعاة اإلجرالات   االنتقالعند اختيار أسالوب ة تصارفالميجب على الجاة        

  التالية:

 أن تحدد مستوى من الدرجات على النحو المنصوص عليه في المادة السابقة.       -أ

 أن تدعو المورد أو المقاول الحاصل على أعلى درجة لمفاوضته في السار المقترح منه.       -ب

أن تخطر جميع الموردين أو المقااولين الحااصااااالين على درجاات أعلى من الادرجاة المطلوباة باأناه      -ج

و لك إ ا لم تساافر المفاوضااات مع المورد أو  الدرجات سااتتم مفاوضااتام تباعا وحسااب أولوية ترتيب  

 لمقاول األول عن إبرام الاقد. ا

 أن تخطر جميع الموردين أو المقاولين الحاصلين على درجات أدنى من المستوى المطلوب.       -د

على أن تبدأ في التفاوض    ماه أن تناى المفاوضات مع المقاول األول إ ا لم تسفر عن إبرام عقد    -هممم 

تدعو الجاة  الاقد إ ا لم تساافر المفاوضااة ماه عن إبرام  ف  الترتيب مع المورد أو المقاول التالي له في  

إلى التفاوض الموردين أو المقاولين حساب ترتيب درجاتام إلى أن تصال إلى إبرام الاقد أو   ةفرصالمتا

 . االقتراحات أن ترفض جميع 

 ( 71مادة )

بالمفاوضاات المتزامنة مراعاة اإلجرالات   االنتقالعند اختيار أسالوب  ة  تصارفالميجب على الجاة        

  التالية:

ويجوز لااا أن تطلاب منام أو   مقبولاة أن تفااوض الموردين أو المقااولين الا ين قادموا اقتراحاات      -أ

 على أن تتيو لام المشاركة في المفاوضات. االقتراحات تسمو لام بإدخال تاديالت على 

المفاوضاااة من جميع الموردين أو المقاولين ال ين اساااتمروا مااا أن يقدموا  أن تطلب باد انتاال      -ب

 خالل مدة تحددذا أفضل عرض ناائي لديام لجميع جوانب اقتراحاتام.

 إال باد اكتمال التقييم الفني.  االقتراحات عند تقييم  االقتراحأال تن ر إلى سار       -ج



المقادم مناه بااحتيااجاات الجااة   االقتراحمقااول الا ي يفي  أن تتم الترساااااياة على المورد أو ال       -د

والوزن النسابي وطريقة تطبيق    االقتراحات وجه ووفقا للماايير الخاصاة بتقييم   أحسمن  على  ةفرصاالمت

 . االقتراحات تلك الماايير على النحو المبين في طلب تقديم 

 ( 72مادة )

وفي المفاوضاات بما يضامن عدم إفشاال أية مالومات   االقتراحات يتاين مراعاة السارية في تقييم          

تقنية أو سااارية أو أية مالومات أخرى تضاار باملية الشاارال أو بالمصااالو المشااروعة للموردين أو 

 المقاولين.

 الفصل الخامس

 الضمانات

 ( 73مادة )

بنال على تفويض من المجلس تحديد شاكل ومضامون الضامان   ةمتصارفاليجوز للمجلس أو الجاة          

 وضمان التنفي  وقيمته ومصدر كل مناما. االبتدائي

 ( 74مادة )

وأحكام المطالبة بمبلغه في الحاالت   االبتدائييجب أن تحدد وثائق الاطال شااروط وأحكام الضاامان    أ (

 التالية :

 الاطال أو تاديله باد المواعيد الناائية لتسليم الاطالات. سحب  - 1      

 عن توقيع عقد الشرال. التخلا - 2      

 عن تقديم ضمان التنفي . التخلا - 3      

 اآلتية:إعادة الضمان في الحاالت  ةتصرفالميجب على الجاة  ب( كما

 أجل الضمان. انقضال - 1      

  عقد الشرال وتقديم ضمان التنفي . نفا   - 2      

 إلغال المناقصة. - 3      

 سحب الاطال قبل الموعد الناائي لتقديم الاطالات. - 4      

 ( 75مادة )



حسب قيمة المناقصة ونوعاا ويجب إعادة الضمان    االبتدائييضع المجلس جدوال ً لقيمة الضمان          

إلى الموردين أو المقاولين دون توقا على طلب منام عقب انتاال إجرالات الشاارال وبمراعاة األحكام  

 المنصوص علياا في المادة السابقة.

 (  76)مادة 

فائز بالمناقصاااة أن يؤدي ضااامان التنفي  ال ي حدد المجلس مبلغه  يجب على صااااحب الاطال ال        

وبالنساابة للاقود التي تبرم مع متااقدين في   المبدئية خالل عشاارة أيام من تاريخ تساالمه خطاب الرمبة  

 ً  .الخارج يكون األدال خالل عشرين يوما

بماا ال يجااوز  الساااااابقتين  ن  ويجوز بموافقاة المجلس ماد المالاة المحاددة ألدال ضاااااماان التنفيا  في الحاالتي

عشارة أيام  فإ ا لم يقم صااحب الاطال الفائز بأدال ضامان التنفي  في المدة المحددة له اعتبر منساحبا من  

ويجوز للمجلس أن يوقع عليه أي من الجزالات األخرى الواردة   المناقصاة ويصاادر ضامانه االبتدائي 

وللمجلس في ذ   الحالة اعادة طرح المناقصااااة أو ترساااايتاا على مورد أو   ( من القانون 55بالمادة )

 .مقاول أخر

 (  77)مادة 

   شروط الاقد. يجب إعادة ضمان التنفي  إ ا قام المورد أو المقاول بتنفي  التزاماته كاملة حسب         

 

 الفصل الخامس مكرر 

 الترسية 

 ر ( مكر77مادة )

تقوم الجاة المتصرفة فور استالماا قرار الترسية بإشاار أصحاب الاطالات مير الفائزة بخطاب  

فياا خالل ثالثة أيام   ا مسجل بالم الوصول بادم فوز عطالاتام في المناقصة أو المزايدة التي شاركو

 . عمل من تاريخ تسلماا ل لك القرار

 ( 1( مكرر )77مادة )

للجاة المتصرفة باد أخ  موافقة المجلس التفاوض مع صاحب الاطال األفضل شروطا واألقل سارا  

للنزول بسار  إلى أدني سار ممكن إ ا كان سار عطائه أعلى من التكلفة التقديرية المخصصة للشرال   

ون إخالل بالشروط والمواصفات المنصوص علياا في وثائق المناقصة عن طريق لجنة تشكل  و لك د 

 لا ا الغرض  على أن ترفع اللجنة نتائي التفاوض إلى المجلس. 

 بشأن التفاوض مع الموردين والمقاولين بشأن عطالاتام(    2011( لسنة 1)أضيفت أحكام التاميم رقم )

 

 (  2( مكرر )77المادة )



 اقد مع صاحب الاطال الفائز خالل ثالثون يوما من تاريخ صدور قرار الترسية يوقع ال

 الفصل السادس

 إجراءات تنفيذ العقود 

 الفرع األول 

 الشروط العامة 

 ( 78مادة )

أو   الترسااية تبدأ المدة المحددة لتنفي  عقود شاارال الساالع من اليوم التالي إلخطار المورد بخطاب          

   إال إ ا اتفق على خالا  لك. الخطاب أي تاريخ آخر يحدد  ذ ا 

يتضااامن    الحق ويكون إخطار الموردين في الخارج بأية وسااايلة اتصاااال على أن تؤيد بخطاب          

 والفئات ومكان التسليم ومواعيد بدل التوريد وانتاائه.  السلع والكميات 

وتبدأ المدة المحددة لتنفي  عقود اإلنشااااالات من التاريخ ال ي يساااالم فيه الموقع للمقاول خاليا من          

 إال إ ا اتفق على خالا  لك.  الاوائق 

 يحدد  خطاب الترسية.وتبدأ المدة المحددة لتنفي  عقود الخدمات من التاريخ ال ي        

 ( 79مادة )

 على المتااقد أن ينف  الاقد بنفسه وال يجوز له التنازل عنه لغير .        

 ( 80مادة )

ال   النقصااااان بحي  بالزيادة أو   الاقد في    األعمالتاديل كميات أو حجم    تصاااارفةيجوز للجاة الم        

قيمة الاقد  وال يجوز تجاوز ذ   النسابة إال   % من15تتجاوز القيمة اإلجمالية للزيادة أو النقصاان نسابة  

 موافقة المجلس.اد أخ  ب

وعلى الجااة المتصااااارفاة عناد إجرال التااديال باالزياادة على الكمياات أو حجم االعماال مير المساااااارة  

المقاولين الفرعيين  أن تطلب ثال  تساايرات على    وساوال التي تتم عن طريق المقاول الرئيساي أو أحد 

 األقل للتأكد من تنافسية السار.

 :( مكرر80مادة )



في الحاالت التي تتطلب بحسب طبياتاا ضمان المورد أو المقاول لسالمة ما يتم توريد  أو تنفي    فيتم  

 علياا ق ف% من مستحقاته تصرا له باد انتاال مدة الضمان المت 10حجز ما ياادل 

 ( 81مادة )

يجب تنفي  الاقد طبقاً لما اشتمل عليه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرا          

   التاامل. 

 الفرع الثاني 

 شروط تنفيذ عقود اإلنشاءات

 ( 82مادة )

 التااقد.يلتزم المقاول باتباع جميع القوانين واللوائو  ات الصلة بتنفي  موضوع        

 ( 83مادة )

يلتزم المقاول بإناال األعمال موضااوع التااقد بحي  تكون صااالحة للتسااليم المؤقت في المواعيد          

 فإ ا تأخر طبقت في شأنه األحكام المنصوص علياا في الاقد. المحددة 

 ( 84مادة )

يضامن المقاول األعمال موضاوع الاقد وحسان تنفي ذا على الوجه األكمل للمدة المنصاوص علياا          

و لك دون إخالل بمدة الضاااامان المنصااااوص علياا في القانون   المؤقت في الاقد من تاريخ التسااااليم  

 المدني أو أي قانون آخر. 

  

  

 الفرع الثالث

 شروط تنفيذ عقد التوريد 

 واستالم السلع

 ( 85ادة )م

 يلتزم المورد بتوريد األصناا المتااقد علياا في الميااد المحدد بالاقد.        

 ( 86مادة )



أو وجد فياا نقص أو مخالفة    الموردة صااانفا أو أكثر من السااالع    تصااارفةالمإ ا رفضااات الجاة         

يخطر المورد بأساباب الرفض وبضارورة ساحب األصاناا المرفوضاة وتوريد    الاينات للمواصافات أو  

 و لك كله وفقاً لألحكام المنصوص علياا في الاقد.  المطابق الصنا 

 ( 87مادة )

 سداد ثمن السلع الموردة خالل المواعيد المنصوص علياا في الاقد. ة تصرفالم على الجاة       

  

  

 ( 88مادة )

في حاالاة عادم قياام المورد باالتورياد في المياااد المحادد باالاقاد أن تطبق    ةرفاتصاااااالميجاب على الجااة  

 الجزالات المنصوص علياا فيه.

 ( 89مادة )

 تفصل السلطة المختصة في الخالفات التي قد تنشأ بين الموردين والجاة المشترية.       

 ( 90مادة )

ما أسافر عنه عملاا مقارنا بما ذو   للسالع أن تبين في تقارير فحصااا    المتصارفةيجب على الجاة         

وعلياا رفض السالع التي ال تطابق المواصافات أو    مبين بالشاروط والمواصافات المتااقد على أسااسااا

 الاينات المتااقد علياا. 

 
 

 

 

 الفصل السابع

 

 إعادة النظر والتظلم  

 ( 91مادة )



 -بحساب األحوال    -أو إلى رئيس المجلس   تصارفةلمالن ر أو الت لم إلى الجاة ايقدم طلب إعادة          

 بموجب طلب مكتوب أو بخطاب مسجل بالم الوصول. 

 ( 92مادة )

  التالية:يجب أن يشتمل الطلب أو الخطاب على البيانات        

 مقدمه وعنوانه.  اسم  -أ 

 وتاريخ الالم به. منه الن ر فيه أو الت لم تاريخ صدور اإلجرال أو القرار المطلوب إعادة  -ب 

موضوع اإلجرال أو القرار واألسباب التي بني علياا طلب إعادة الن ر أو الت لم على أن يرفق به    -ج  

 المستندات الالزمة.

 ( 93مادة )

 إليه مو ا يااد    القانون يخصااص في المجلس وفي كل جاة من الجاات التي تخضااع ألحكام          

تلقي طلبات إعادة الن ر أو الت لمات وتساجيلاا فور ورودذا برقم مسالسال   اختصااصااته باإلضاافة إلى  

يبين فيه رقم   ويسالم إلى طالب إعادة الن ر أو المت لم إيصااال ً  تقديماا في ساجل خاص يبين فيه تاريخ  

 تقديمه أو يرسل اإليصال إليه بطريق البريد.    طلب إعادة الن ر أو الت لم وتاريخ

  

  

 ( 94مادة )

تبلغ طلبات إعادة الن ر والت لمات فور تسااااجيلاا إلى الجاة التي تختص قانونا ببحثاا لتتخ  في         

 شأناا اإلجرالات الالزمة للبت فياا بمراعاة المواعيد المنصوص علياا في القانون. 

 ( 95مادة )

 يلي:ال يخضع إلعادة الن ر ما        

 أساليب التااقد الواردة في القانون. أ( اختيار

 المتالق بشرال الخدمات. االنتقالأسلوب  ب( اختيار

 إجرالات التااقد على أساس الجنسية. ج( قصر



 أو الاروض. االقتراحات استبااد جميع الاطالات أو  د( قرار

المقاولين في مباشاارة من عدد من الموردين أو    االقتراحات طلب تقديم    فةرتصااالمالجاة    ذااااااا( اختيار

 الحاالت المقررة قانوناً.

بشأن    االقتراحات اإلشارة إلى القانون أو ذ   الالئحة في وثائق المناقصة أو وثائق طلب تقديم    و( إمفال

 الخدمات.

 ( 96)مادة 

وله أن يقرر عند البت في   قانوناً يصااادر المجلس قراراً مسااابباً في الت لم خالل الميااد المقرر          

 اآلتية:الت لم تدبيراً أو أكثر من التدابير 

 أن يالن المبادئ القانونية التي تحكم موضوع الت لم.  أ(

 مخالا للقانون.بادم اتخا  أي إجرال أو قرار ة فتصرالميخطر الجاة  ب( أن

 باتباع إجرال أو اتخا  قرار يتفق وصحيو حكم القانون. ةفرتصالميلزم الجاة  ج( أن

ما   بالمخالفة ألحكام القانون  ةتصرفالمإجرال ً أو قراراً صدر عن الجاة    أيأن يلغى  كلياً أو جزئياً  د(  

  .لم يتم البدل بتنفي  الاقد 

 ( 97مادة )

  التالية:تسري على إجرالات إعادة الن ر القواعد        

 يكون ألي مورد أو مقاول تتأثر أو قد تتأثر مصالحه بإجرالات إعادة الن ر أن يشارك فيه.     -أ 

المورد أو المقااول الا ي يتخلا عن المشااااااركاة في إجرالات إعاادة الن ر أن يقوم    يمتنع على     -ب  

 الحقاً بتقديم مطالبة من نفس النوع.

 يجوز ألية جاة حكومية تتأثر أو قد تتأثر مصالحاا بإجرالات إعادة الن ر أن تشارك فيه.     -ج 

يجب إخطار مقدم طلب إعادة الن ر وجميع المشااركين فيه بأي قرار يصادر بشاأنه خالل ثالثة أيام    - د 

 من تاريخ صدور القرار. 

لوحة المخصااصااة ل لك بشاارط أال يجوز إعالن طلب إعادة الن ر والقرار الصااادر فيه في ال    -ذااااااا 

 يترتب على أية مخالفة ألحكام القانون أو إخالل بالمصلحة الاامة أو بالمصالو المشروعة لألطراا. 

 



 ( 98مادة )

 يدرج في سجل إجرالات الشرال القرارات الصادرة في طلبات إعادة الن ر والت لمات.        

 

 الفصل السابع مكرر 

 المزايدات 

 ( مكرر 98مادة )

تسري القواعد واإلجرالات المن مة للمناقصات والمشتريات الحكومية على المزايدات والمبياات  

طبياة المزايدة أو البيع الحكومي ودون االخالل باألحكام التي  الحكومية و لك كله فيما ال يتاارض مع 

 تناولاا الفصل السادس من القانون. 

 ( 1( مكرر )98مادة )

تقوم الجاة المتصرفة بإعداد قوائم األصناا المراد بيااا عن طريق المزايدة تشتمل على البيانات  

ناا المراد بيااا وكمياتاا  التفصيلية لتلك األصناا على أن تتضمن بوصا خاص أوصاا األص

 ونوعياتاا وخصائصاا التقنية  وتقوم بإدراجاا بوثائق المزايدة. 

 وعلى الجاة المتصرفة تمكين الرامبين في الشرال من مااينة األصناا الماروضة للبيع. 

   

 ( 2( مكرر )98مادة )

المراد بيااا وتحديد  ثمين األصناا تتشكل الجاة المتصرفة لجنة من  وي الخبرة واالختصاص لدياا ل 

الثمن التقديري  ويجوز للجاة المتصرفة االستاانة بخبرال من الجاات الحكومية األخرى أو المكاتب  

 االستشارية. 

بموافقة المجلس اإلعالن عن الثمن التقديري    زوال يجوز اإلفصاح عن الثمن التقديري  على أنه يجو

 للمزايدة.  ي كسار افتتاح

 

 الفصل الثامن
   

 أحكام متفرقة 

(  99) مادة  

 ال يجوز الجمع بين رئاسة اللجان المنصوص علياا في ذ   الالئحة واعتماد أعمالاا.   

( 100مادة )  



أو المناقصة المحدودة  أو التفاوض التنافسي      يخضع التااقد بأسلوب المناقصة على مرحلتين 

ات الاامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص  أو الشرال المباشر  أو طلب تقديم االقتراحات لشروط المناقص

 في ذ   الالئحة. 

(101مادة )  

على الجاة المتصرفة ضرورة التخطيط المسبق الحتياجات الفااليات والمناسبات الدورية والماروا  

مسبقا مواعيد بدئاا  و لك بوقت كاا يسمو بطرحاا في مناقصات  وإجرال أعمال التقييم واإلرسال  

   الاطال الفائز قبل حلول مواعيدذا.على صاحب 

 ( 102مادة )

يتولى المجلس إصدار القرارات والتااميم التن يمية الالزمة وإعداد قوائم بشأناا ومراجاتاا بشكل  

 ي. دور

 


