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اﻟﺘﻌـــﺮﻳﻒ ﺑــﺎﻻﺳﺘـﺪاﻣﺔ
أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺮﺑﻂ واﻟﺘﺸﺎﺑﻚ ﺑﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﳌﺠﺘﻤﻊ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻧﺤﻮ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
ﻣﺎ ﻫــــﻮ اﳌﻨﺘــﺞ اﻷﺧﻀـــــﺮ
أﻣﺜﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﳋﻀﺮاء
أﻣﺜﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺸﺮاء اﻟﺬﻛﻲ
ﻧﻈﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻧﻈﻢ اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻫﻞ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ
اﻷدوات اﻟﻬﺎﻣﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﻢ اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻫﻞ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﻟﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮاء اﳌﺴﺘﺪام
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷدوار واﳌﻬﺎم ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
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نبذة عن مقرتح دليل املشرتيات الحكومية املستدامة
الشك أن أغلب دول العامل تواجه تحديات كبرية يف مجال الحد من التلوث البيئي الذى ينتج عن األثر السلبي للنشاط
البرشي عىل البيئة ،وهنا نخص بالذكر النشاط املتعلق بالقطاع الحكومي من حيث استخدامه لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت والتي تستهلك كمية كبرية من الطاقة وكذا العدد الهائل من األجهزة واملعدات والسيارات واستخدام
كميات كبرية جدا من األحبار والورق  -األمر الذي يؤدي إىل نتائج سلبية عىل الحد من التلوث البيئي وكذا عىل
االقتصاد القومي -وباعتبار أ ّن املشرتيات الحكومية املستدامة التي سيقوم بها القطاع الحكومي مستقبالً ستكون
مبثابة سلوك شديد القوة يف مرحلة االنتقال إىل االقتصاد األخرض يف كافة املجاالت.
ومن هذا املنطلق ظهرت الحاجة إىل أهمية إعداد دليل مقرتح للمشرتيات الحكومية املستدامة يتضمن العنارص
اآلتية:

 .1التعريف باالستدامة:
استخدم مصطلح االستدامة منذ مثانينات القرن العشـرين ،وأول ما استخدم كان يعنى االستدامة البرشية عىل كوكب
األرض وهذا مهد إىل التعريف األكرث شيوعا لالستدامة والتنمية املستدامة حيث عرفته مفوضية األمم املتحدة للبيئة
والتنمية يف  20آذار  1987أن التنمية املستدامة هي التنمية التي تفي باحتياجات الوقت الحارض دون املساس بقدرة
األجيال املقبلة عىل تلبية احتياجاتها الخاصة.
االستدامة تعنى كيفية الحفاظ عىل النظم الحيوية متنوعة ومنتجة مع مرورالوقت .واالستدامة بالنسبة للبرش
هي القدرة عىل حفظ نوعية الحياة التي نعيشها عىل املدى الطويل وهذا بدوره يعتمد عىل حفظ العامل الطبيعي
واالستخدام املسؤول للموارد الطبيعية  -وتشمل االستدامة املجاالت اآلتية:
االستدامة االقتصادية :وتهدف إىل ضامن اإلمداد الكايف واالستعامل الكفء ملوارد البناء ونظم املواصالت.
االستدامة االجتامعية :وتهدف إىل ضامن الحصول عىل السكن املناسب بالسعر املناسب باإلضافة إىل الرصف
الصحي واملواصالت لألغلبية الفقرية.
االستدامة البيئية :وتهدف إىل ضامن االستخدام املستدام أو املثايل لألرايض والغابات والطاقة واملوارد املعدنية.

 .2أهمية مبدأ االستدامة:
تسعى التنمية املستدامة من خالل آلياتها ومحتواها إىل تحقيق جملة من األهداف وهي:
• تحقيق نوعية حياة أفضل للسكان :من خالل الرتكيز عىل العالقات بني نشاطات السكان والبيئة ،وتتعامل مع
النظم الطبيعية ومحتواها عىل أساس حياة اإلنسان ،وذلك عن طريق مقاييس الحفاظ عىل نوعية البيئة واإلصالح
والتهيئة وتعمل عىل أن تكون العالقة يف األخري عالقة تكامل وانسجام.
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• تعزيز وعي السكان باملشكالت البيئية القامئة :ويتم ذلك من خالل إحساسهم باملسؤولية تجاه البيئة وحثهم
عىل املشاركة الفعالة يف إيجاد حلول مناسبة لها من خالل مشاركتهم يف إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقديم برامج
ومشاريع التنمية املستدامة.
• احرتام البيئة الطبيعية :وذلك من خالل الرتكيز عىل العالقة بني نشاطات السكان والبيئة وتتعامل مع النظم
الطبيعية ومحتواها عىل أساس حياة اإلنسان ،وبالتايل فالتنمية املستدامة هي التي تستوعب العالقة الحساسة بني
البيئة الطبيعية والبيئة املبنية وتعمل عىل تطوير هذه العالقة لتصبح عالقة تكامل وانسجام.
• تحقيق استغالل واستخدام عقالين للموارد :وهنا تتعامل التنمية مع املوارد عىل أنها موارد محدودة لذلك تحول
دون استنزافها أو تدمريها وتعمل عىل استخدامها وتوظيفها بشكل عقالين.
• ربط التكنولوجيا الحديثة بأهداف املجتمع :تحاول التنمية املستدامة توظيف التكنولوجيا الحديثة مبا يخدم
أهداف املجتمع ،وذلك من خالل توعية السكان بأهمية التقنيات املختلفة يف املجال التنموي ،وكيفية استخدام املتاح
والجديد منها يف تحسني نوعية حياة املجتمع وتحقيق أهدافه املنشودة ،دون أن يؤدي ذلك إىل مخاطر وآثار بيئية
سالبة ،أو عىل األقل أن تكون هذه اآلثار مسيطرة عليها مبعنى وجود حلول مناسبة لها.
• إحداث تغيري مستمر ومناسب يف حاجات وأوليات املجتمع :وذلك باتباع طريقة تالئم إمكانياته وتسمح
بتحقيق التوازن الذي بواسطته ميكن تفعيل التنمية االقتصادية ،والسيطرة عىل جميع املشكالت البيئية.
• تحقيق منو اقتصادي تقني :بحيث يحافظ عىل الرأسامل الطبيعي الذي يشمل املوارد الطبيعية والبيئية ،وهذا
بدوره يتطلب تطوير مؤسسات وبنى تحتية وإدارة مالمئة للمخاطر والتقلبات لتؤكد املساواة يف تقاسم الرثوات بني
األجيال املتعاقبة ويف الجيل نفسه.
ولقد أصبح مصطلح االستدامة واسع النطاق وميكن تطبيقه تقريبا عىل كل وجه من أوجه الحياة عىل األرض ،بد ًءا
من املستوى املحيل إىل املستوى العاملي وعىل مدى فرتات زمنية مختلفة .املناطق الرطبة والغابات السليمة هي
أمثلة عىل النظم الحيوية املستدامة .إن الدورات الكيميائية الحيوية الخفية تعيد توزيع املاء واألكسجني والنيرتوجني
والكربون يف النظم الحية وغري الحية يف العامل ،ولكن مع ازدياد عدد البرش انحدرت النظم البيئية الطبيعية وكان
للتغيري يف ميزان الدورات الطبيعية أث ًرا سلب ًيا عىل كل من البرش واملنظومات الحية األخرى.

 .3أهمية الربط والتشابك بني االقتصاد واملجتمع والبيئة من خالل مبدأ االستدامة:
بالرغم من تعقيدات وتشابك مفهوم التنمية املستدامة ،فهناك إجامع عىل أن التنمية املستدامة متثل العناية املرغوب
فيها واملأمول تحقيقها مبا يخدم البرشية حارضا ومستقبال ،وقد مست ثالثة أبعاد رئيسية هي:
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• البعد االقتصادي:
مفهوم التنمية االقتصادية :احتلت التنمية االقتصادية مكانا هاما سياسيا واجتامعيا منذ  ،1945حيث أعطيت لها
عدة تعاريف من بينها:
 أنها تقدم املجتمع عن طريق استنباط أساليب إنتاجية جديدة أفضل ورفع مستويات اإلنتاج من خالل إنهاءاملهارات والطاقات البرشية وخلق تنظيامت أفضل ،هذا فضال عن زيادة رأس املال املرتاكم يف املجتمع عرب الزمن.
 أيضا« :أنها العملية التي مبقتضاها يتم دخول االقتصاد القومي مرحلة االنطالق نحو النمو الذايت».وتنطوي التنمية االقتصادية عىل ثالثة عنارص أساسية هي:
 تغريات يف الهيكل والبنيان االقتصادي إعادة توزيع الدخل لصالح الطبقة الفقرية رضورة االهتامم بنوعية السلع والخدمات املنتجة وإعطاء األولويات لتلك األساسياتوتهدف التنمية االقتصادية إىل اآليت:
 إشباع الحاجات األساسية عن طريق زيادة اإلنتاج وتحسني مستواه من أجل مواجهة الحاجات األساسية للغالبيةالعظمى من الشعوب
 تصحيح االختالل يف هيكل توزيع الدخول مبا يضمن إزالة الفوارق بني طبقات املجتمع العمل عىل االرتقاء بالجودة يف اإلنتاج رفع مستوى املعيشة ويستدل عادة عىل حجم مستوى املعيشة عن طريق متوسط نصيب الفرد من الدخلالقومي ،كام أنه يقرتن بهيكل الزيادة السكانية وطريقة توزيع الناتج القومي وتأهيل العنرص البرشي
 العمل عىل الحد من مشكلة البطالة -زيادة دور القطاع يف التنمية وفق آليات السوق

• البعد االجتامعي:
 -1مفهوم البعد االجتامعي :التنمية االجتامعية هي زيادة قدرة األفراد عىل استغالل الطاقة املتاحة إىل أقىص حد
ممكن لتحقيق الحرية والرفاهية ،ويعترب البعد االجتامعي مبثابة البعد الذي تتميز به التنمية املستدامة ،ألنه البعد
الذي ميثل البعد اإلنساين باملعنى الضيق والذي يجعل من النمو وسيلة لاللتحام االجتامعي ولعملية التطوير يف
االختيار السيايس.

١١

الفهــــــرس

بداية املحاضرة

املحاضرة التالية

١١

ﻣﻘﺘـﺮح دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺸﺘـﺮﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺴـﺘﺪاﻣﺔ
رﻗــﻢ  ٨٩ﻟــﺴﻨﺔ  ١٩٩٨وﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

واملنظومة االجتامعية تشمل ما ييل:
 املساواة يف التوزيع؛ الحراك االجتامعي؛ املشاركة الشعبية؛ التنوع الثقايف؛ استدامة املؤسسات. -2آثار البعد االجتامعي :يتمثل هذا البعد يف عدم تهميش الجامعات وتدعيم مقوماتها الثقافية والروحية.
وتبدو مثل هذه اآلثار عىل النحو اآليت:
 اآلثار عىل السكان :تظهر خاصة من خالل إقامة مرشوع يف منطقة جديدة ،قد يؤدي هذا الحتكاك مع األشخاصالذين ال ميلكون الخربة يف التعامل مع العامل الخارجي ،وتظهر نتيجة هذا االحتكاك يف تدمري النسيج االجتامعي.
 الرتفع املادي :ويظهر يف نقل األشخاص لغرض إقامة املشاريع الصناعية السيام االسرتاتيجية منها ،أو بسبب فقدانهملألرايض ،وقد يرغمون عىل إعادة االنتشار بطريقة طوعية ،نتيجة تطهري فقدانهم لألرايض ومنح تسهيالت البناء قد
يؤدي إىل تدمري مواقع الثقافة واآلثار القدمية.
 االعتامد عىل املساعدات الخارجية :إن التنمية إذا مل تدرج بكيفية مدروسة كاستخراج املشاريع للموارد الطبيعيةالذي يحقق لها فوائد هامة كالتشغيل وإقامة البنية التحتية والخدمات االجتامعية قد تؤدي إىل التبعية للمساعدات
الخارجية ،مام ينتج عنها متاعب لألجيال الحارضة واملستقبلية وذلك باستنزاف ثرواتهم.

• البعد البيئي:
البيئة :البيئة كمصطلح واسع املدلول يشمل كل يشء يحيط باإلنسان ،وقد عرفها مؤمتر األمم املتحدة للهيئة اإلنسانية
الذي عقد يف ستوكهومل  1972بأنها« :رصيد املوارد املادية واالجتامعية املتاحة يف وقت ما ويف مكان ما إلشباع اإلنسان
وتطلعاته».
وقد أكدت تقارير البنك الدويل يف العقد األخري عىل االهتامم بالبيئة كركن أسايس يف التنمية للحفاظ عىل املوارد
الطبيعية من االستنزاف والتدهور ملصلحة الجيل الصاعد واألجيال املستقبلية كام شارك يف تحفيز الدول األعضاء عىل
االهتامم بإصدار الترشيعات الخاصة بحامية البيئة ومصادر الطاقة واالهتامم بدراسة علوم البيئة ،وهذا كله يتطلب
ترشيد استخدام املوارد غري املتجددة.
وقد أسس الرتابط بني تحقيق التنمية وحامية البيئة والدة فرع جديد من العلوم االقتصادية سمي باالقتصاد البيئي
ويهدف إىل:
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 املحافظة عىل البيئة الطبيعية توظيف البيئة املادية بعيدا عن التلوث نرش الوعي بالبيئة الثقافية واالجتامعية والحرضية التعريف بالتوازن البيئي حامية البيئة من جميع صور التلوث واالستنزاف -استخدام التكنولوجيا النظيفة

 .4التوجهات العاملية نحو االستدامة:
تم عقد العديد من املؤمترات العاملية للتنمية املستدامة ومنها عىل سبيل املثال:
* مؤمتر األمم املتحدة للبيئة اإلنسانية (مؤمتر ستوكهومل) :ويعترب أكرب تجمع دويل لبحث مشاكل البيئة ،وقد عقد
املؤمتر يف مدينة ستوكهومل بالسويد يف الفرتة ( 5إىل  16يونيو  )1972وقد اشرتك فيه  114دولة باإلضافة إىل ممثيل
عدد ضخم من املنظامت الدولية والحكومية وغري الحكومية ،وقد انتهي املؤمتر بوضع مجموعة من التوصيات أهمها:
 دعوة الحكومات إىل بذل الجهود لحامية البيئة من التلوث إنشاء صندوق خاص لتمويل مرشوعات البيئة دعوة منظامت األمم املتحدة –خاصة اليونسكو -التخاذ الخطوات الالزمة إلنشاء جدول برنامج دويل للرتبية البيئيةيوجه إىل الجمهور ويغطي جميع مراحل التعليم
* مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية بريو دي جانريو :انعقد هذا املؤمتر يف ريو دي جانريو بالربازيل يف يونيو
 1992بهدف حامية األرض من الكوارث البيئية ،وضم املؤمتر ممثيل  178دولة وحرضه أكرث من مئة من رؤساء الدول
والحكومات.
وقد فرضت قمة ريو مصطلحات علمية معقدة مثل :اضمحالل طبقة األوزون ،االحتباس الحراري ،تغري املناخ
العاملي ،التصحر ،تراكم غاز ثاين أكسيد الكربون ،تلوث الجو ،واستنزاف الرتبة ...الخ ،وقد ناقشت قمة ريو املسودة
النهائية لوثيقة (أجندة القرن  ،)21كام وضعت وألول مرة اتفاقيات ملواجهة ارتفاع حرارة األرض وحامية املناخ
العاملي ومكافحة التصحر.
* قمة جوهانسربج للتنمية املستدامة :وهي مؤمتر عاملي للتنمية املستدامة ،عقد يف جوهانسربج بجنوب أفريقيا
يف ديسمرب  ،2002حرضه مئة ملك ورئيس دولة وحكومة إضافة إىل ممثيل  ١٧٤دولة ،وقد وضعت قمة جوهانسربج
معايري عملية لحامية الرثوة السمكية ،ولكنها أخفقت يف التوصل إىل االتفاق املوعود حول الطاقة املتجددة ،كام أن هذه
القمة نصت عىل إنشاء صندوق تضامن عاملي للقضاء عىل الفقر وتعزيز التنمية االجتامعية والبرشية يف البلدان النامية.
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وقد أكد تقرير مؤمتر جوهانسربج عىل االلتزام بعدة جوانب من أهمها:
 االلتزام بالتنمية املستدامة إلقامة مجتمع عاملي إنساين ،وتحقيق التنمية البرشية ومحاربة الفقر تسخري الطاقة ألغراض التنمية املستدامة ،وتعزيز التنسيق بني الهيئات الدولية والحكومية بشأن قضايا املياه ودعماألنشطة املتصلة بالسنة الدولية للمياه العذبة 2003
 مراعاة جانب االستدامة باالستثامر يف التعليم ،والرتكيز عىل كرامة اإلنسانوقد أكدت مبادئ قمة جوهانسربج عىل تقوية التنمية املستدامة (تنمية اقتصاديةاجتامعية وحامية البيئة)
يف الفرتة من  25إىل  27أيلول/سبتمرب  ،2015وأثناء احتفال املنظمة بالذكرى السنوية السبعني إلنشائها ،تم اإلعالن
عن واعتامد الدول ألهداف عاملية جديدة لالستدامة .كام أعلنت األمم املتحدة وأعضاؤها رضورة تحقيق األهداف
العاملية لالستدامة مع حلول .2030
ويبلغ عدد األهداف  17هدفا من أهداف التنمية املستدامة و 169غاية مرتبطة بها ،وهي أهداف وغايات متكاملة
وغري قابلة للتجزئة ،وسيبدأ رسيان األهداف والغايات الجديدة يف  1كانون الثاين/يناير  .2016تعنى أهداف التنمية
املستدامة بالقضاء عىل الفقر والجوع يف كـل مكـان ومكافحة أشكال عدم املساواة داخل البلدان وفيام بينها؛ وبناء
مجتمعات مستدامة وشاملة للجميع؛ وتحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة؛ وكفالة الحامية الدامئة لكوكب
األرض وموارده الطبيعية .باإلضافة إيل توافر فرص العمل الكريم للكافة .والحض عىل أمناط االستهالك واإلنتاج وأوجه
استعامل كل املوارد الطبيعية  -من الهواء إىل األرض ومن األنهار والبحريات وطبقات املياه الجوفية إىل املحيطات
والبحار  -أمناطا وأوجه استعامل مستدامة.

أهداف التنمية املستدامة
الهدف  -١القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان
الهدف  -٢القضاء عىل الجوع وتوفري األمن الغذايئ والتغذية املحسنة وتعزيز الزراعة املستدامة
الهدف  -٣ضامن متتّع الجميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف جميع األعامر
الهدف  -٤ضامن التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع
الهدف  -٥تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني كل النساء والفتيات
الهدف  -6ضامن توافر املياه وخدمات الرصف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة
الهدف  -7ضامن حصول الجميع بتكلفة ميسورة عىل خدمات الطاقة الحديثة املوثوقة واملستدامة
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الهدف  -8تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام ،والعاملة الكاملة واملنتجة،
وتوفري العمل الالئق للجميع ،وتشجيع االبتكار
الهدف  -9إقامة بُنى تحتية قادرة عىل الصمود ،وتحفيز التصنيع املستدام الشامل للجميع وتشجيع
االبتكار
الهدف  -10الحد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيام بينها
الهدف  -11جعل املدن واملستوطنات البرشية شاملة للجميع وآمنة وقادرة عىل الصمود ومستدامة
الهدف  -12ضامن وجود أمناط استهالك وإنتاج مستدامة
لتغياملناخ وآثاره
الهدف  -13اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي ّ
الهدف  -١٤حفظ املحيطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها عىل نحو مستدام لتحقيق التنمية
املستدامة
			
الهدف  -15حامية النظم اإليكولوجية ال ّربية وترميمها وتعزيز استخدامها عىل نحو مستدام ،وإدارة
الغابات عىل نحو مستدام ،ومكافحة التصحر ،ووقف تدهور األرايض وعكس مساره،
		
ووقف فقدان التنوع البيولوجي
			
الهدف  -16التشجيع عىل إقامة مجتمعات مساملة ال يُه ّمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية
املستدامة ،وإتاحة إمكانية وصول الجميع إىل العدالة ،وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة
للمساءلة وشاملة للجميع عىل جميع املستويات
الهدف -17تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الرشاكة العاملية من أجل تحقيق التنمية املستدامة
لتنفيذ هذه األهداف ،عىل الدول والحكومات تحمل املسؤولية الرئيسية عن تحقيق تنميتها االقتصادية واالجتامعية
عن طريق وضع خطط قومية ،وسياسات مشجعة للتنمية املستدامة وبدء املرشوعات واملبادرات التي تعني بتشجيع
االستدامة ومنها بشكل أسايس وضع إطار للرشاء الحكومي املستدام والعمل عىل تشجيع التصنيع املحيل للمنتجات
الخرضاء.

 .5موقف مرص من االستدامة:
تعد وزارة البيئة الجهة املعنية بوضع السياسات والترشيعات املتعلقة بحامية البيئة ،وبالفعل قد قامت الوزارة خالل
السنوات األخرية بالعديد من الدراسات واملبادرات الهادفة إلرساء دعائم التنمية املستدامة ودمج عنرص الحفاظ
عىل البيئة واملوارد الطبيعية ضمن االسرتاتيجيات االقتصادية للدولة بشكل عام .وقد أصدرت الوزارة بالتعاون مع
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برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة سيداري دراسة إلمكانية تحول مرص نحو االقتصاد األخرض يف أربعة قطاعات
هي الزراعة والطاقة واملياه وإدارة املخلفات.
يف إبريل من عام  2016وعىل هامش الدورة االستثنائية ملؤمتر وزراء البيئة األفارقة (األمسن) ،أعلن عن إطالق
الخطة الوطنية لالستهالك واإلنتاج املستدام التي ساهم يف إعدادها  92خبريا من الوزارات املعنية والقطاع الخاص
واملنظامت غري الحكومية .وقد نتج عن الخطة  28مرشوعا ،إذا تم اعتامدها وتنفيذها تكون الدولة عىل الطريق
الصحيح نحو االستدامة.
ويعد هذا التعاون إضافة جديدة للمبادرات الخرضاء الهادفة لتعزيز التنمية املستدامة ولرشاكة الوزارة وبرنامج
األمم املتحدة للبيئة وسيداري من أجل إحداث «التحول» إىل االقتصاد األخرض ودمج سياسات االستهالك واإلنتاج
املستدام يف خطط وبرامج الدولة ،واستكامال لجهود مرشوع سويتش ميد اإلقليمي -الذي يدار من قبل القطاع
االقتصادي يف برنامج األمم املتحدة للبيئة بالرشاكة مع املكاتب اإلقليمية -والذي ساهم يف إعداد الخطة الوطنية
لالستهالك واإلنتاج املستدام يف مرص بتمويل من االتحاد األورويب ،وقد ركزت عىل األولويات األربع :الزراعة والطاقة
واملياه وإدارة املخلفات.
وتجدر اإلشارة أيضا إىل اسرتاتيجية التنمية املستدامة  2030والتي وضعتها وزارة التخطيط كمنهجية اقتصادية
واجتامعية للدولة ،وتنص االسرتاتيجية عىل رضورة اإلدارة الرشيدة للموارد البيئية وتشجيع أمناط االستهالك املستدام
وترشيد الطاقة واملياه وتشجيع اإلنتاج األنظف والتكنولوجيا الحديثة والتي تشجع عىل التصميم واإلنتاج بطريقة
صديقة للبيئة.
وقد تم اختيار مرشوعني رائدين من إجاميل مثانية وعرشين مرشوعا اسرتشاديا تضمنتها خطة العمل ،ويندرجا مبارشة
تحت الهدف الثاين عرش من أهداف التنمية املستدامة ،حيث أطلقت وزارة البيئة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة
ومركز البيئة والتنمية لإلقليم العريب وأوروبا (سيداري) يف ديسمرب  2016كال من مرشوع «تعزيز املشرتيات العامة
املستدامة والخرضاء يف مرص» ومرشوع «الحد من استهالك األكياس البالستيكية» ،وذلك يف إطار دعم السياسات
الخاصة بدمج االقتصاد األخرض وانتهاج سياسات االستهالك واإلنتاج املستدام بهدف تحقيق التنمية املستدامة،
وتجسيد لربامج كفاءة استخدام املوارد كام تضمنتها خطة العمل الوطنية لإلنتاج واالستهالك املستدام.
يهدف مرشوع «تعزيز املشرتيات العامة املستدامة والخرضاء يف مرص» إىل وضع سياسات لخلق الطلب عىل املنتجات
الخرضاء والتكنولوجيات النظيفة يف املؤسسات العامة والحكومية وتقديم مفهوم املشرتيات املستدامة ملتخذي القرار
إلدراجه ضمن السياسات ،من خالل استحداث مبدأ املشرتيات املستدامة وخلق سوق للسلع والخدمات املستدامة يف
مرص ،واستعراض أفضل التجارب الدولية يف هذا املجال ،ودراسة كيفية االستفادة منها عىل املستوى الوطني ،باإلضافة
إىل إعداد دليل إرشادي إلكرتوين لتدريب وبناء قدرات املامرسني.
ويدعم املرشوع النظر إىل كفاءة األجهزة عند الرشاء ومعدالت استهالكها وتأثرياتها البيئية ،مام يحقق بعدا بيئيا
واقتصاديا ويخلق ميزة تنافسية للمنتجات ،كام يدرس إمكانية وضع عالمة مميزة عىل املنتجات الصديقة للبيئة
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لتشجيع املنتجني الذين يراعون البعد البيئي يف منتجاتهم ومنحهم ميزة تنافسية يف السوق .ويتم التنسيق مع هيئة
الخدمات الحكومية لوضع الضوابط واملعايري الخاصة باملشرتيات املستدامة ضمن لوائح املشرتيات الحكومية ،عىل
أن يطبق املرشوع عىل اإلدارات املعنية بوزارة البيئة وعدد من الوزارات األخرى كخطوة أوىل ،متهيدا للتعميم عىل
مؤسسات الدولة بأنحاء الجمهورية الحقا.
ويسعى املرشوع إىل دفع املبادرات الصغرية لتتحول إىل سياسات ومامرسات تحقق نفعا للمواطن والدولة حيث أن
الهدف املنشود منه هو هدف اقتصادي اجتامعي بيئي متكامل ،يقوم عىل تغيري أمناط السلوك يف التعامل مع املوارد،
فاملواطن سيدفع فاتورة أقل  %10عندما يستخدم أجهزة موفرة للطاقة.

 .6ما هو املنتج األخرض:
سلبي عىل ص ّحة
مفهوم املشرتيات الخرضاء يعنى أن يكون الرشاء لكافة السلع واملواد والخدمات ذات ّ
أقل تأثري ّ
البرش وجودة البيئة مقارن ًة بالسلع واملواد والخدمات األخرى املتوفرة .وتجدر اإلشارة إىل أن املشرتيات الخرضاء أو
الصديقة للبيئة من شأنها املساعدة عىل الحد من التلوث البيئي مام ينعكس أثره باإليجاب عىل صحة البرش وعىل
االقتصاد القومي.

 .7أمثلة للمنتجات الخرضاء:
 الكيمياء الخرضاء هي فرع حديث من فروع علم الكيمياء يهدف إىل تقليل االنبـــعاثات الناتجة عن عملياتالتصنيع الكيميايئ األخرى إىل أقل مدى ممكن كام يهدف إىل ابتكار مواد كياموية جديدة تعود بالخري عىل البيئة
ومواد كياموية تعمل كبدائل عن املواد الكياموية األخرى التي تعود عمليات تصنيعها بنتائج سلبية عىل البيئة ،أو
تعمل كبدائل عن املواد الكياموية املستخلصة من األنواع الحية املهددة باالنقراض مثل الزيوت الكبدية والتي تهدد
عمليات استخالصها من الحيتان وأسامك القرش بانقراض تلك األنواع بشكل تام خالل عقود قليلة.
 يلعب النفط واملخلفات النفطية دورا هاما يف الصناعات الحديثة ،وميكن القول أن حياتنا العرصية قامئة بشكلمبارش عىل املواد واألدوات املصنوعة من النفط ومشتقاته ،وقد أسهم التقدم العلمي والتقني يف صناعة وابتكار الكثري
من املواد التي يدخل النفط بشكل رئييس يف صناعتها ،كاملنسوجات والبالستيك ومواد التنظيف واألجهزة الكهربائية
واألسمدة وبعض األدوية وغريها الكثري من املنتجات التي أصبحنا نعتمد عليها بشكل كيل يف حياتنا اليومية.
 من هنا فقد تنبه الكثري من الباحثني إىل رضورة استبدال كافة املواد واملنتجات التي يدخل يف صناعتها النفط أواملخلفات النفطية ،وإنتاج مواد جديدة صديقة للبيئة وال تتسبب يف آثار سلبية عىل صحة اإلنسان وحياته واستقراره.
 تعترب املنظفات واألصباغ ومواد العناية الشخصية والشامبوهات من أكرث املواد التي ركزت عليها الكيمياء الخرضاء،فهذه املواد التي يصنع عدد كبري منها من مشتقات النفط ،أسهمت يف زيادة التلوث عىل سطح األرض ،مام استدعى
إجراء وتطوير تقنيات تعتمد عىل تصنيع مواد جديدة من مشتقات طبيعية.
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 لقد أسفرت التجارب التي قام بها الربوفيسور جيفري كوكس وزمالؤه من الباحثني املختصني يف مجال اللدائنالخرضاء بجامعة كورنيل األمريكية ،عن إنتاج أنواع خاصة من اللدائن الطبيعية مكونة من مزيج من بروتينات فول
الصويا واأللياف الطبيعية ،كام أجريت تجارب أخرى يف جامعة ماساشوستس إلنتاج لدائن طبيعية من نبات القمح
وهذه املنتجات الجديدة يتم معالجتها باألشعة فوق البنفسجية من أجل تقويتها وإكسابها صفة الدميومة التي
تتمتع بها املنتجات البالستيكية التقليدية.
 املباين الخرضاء -إن مفهوم املباين الخرضاء ينمو بشكل طبيعي منذ التاريخ الخصب للبيئيني .ومع ذلك فإن عبارة«املباين الخرضاء» كانت قبل عرش سنوات تستحرض إىل العقل شكل من أشكال الفلسفة الجريئة حيث كان أنصارها
يرغبون يف العيش بشكل مستقل ومنفصل عن املجتمع .وكانت الكلامت التي ارتبطت باملباين الخرضاء يف فرتة
الستينيات والسبعينيات من القرن العرشين بالواليات املتحدة االمريكية من ضمنها «األرض املحمية».
أهداف التكنولوجيا الخرضاء:
التكنولوجيا الخرضاء هي املستقبل لهذا املجتمع .يتمثل الهدف الرئييس منها يف إيجاد طرق إلنتاج تكنولوجيا
بالوسائل التي ال ترض أو تستنزف املوارد الطبيعية لألرض .باإلضافة إىل عدم استنزاف املوارد الطبيعة ،التكنولوجيا
الخرضاء تعني املصدر البديل للتكنولوجيا التي تقلل من استخدام الوقود وتوقع أقل األرضار التي تلحق بالحيوانات
واإلنسان والنبات ،فضال عن األرضار التي تلحق بالعامل بوجه عام .التكنولوجيا الخرضاء هي املنتجات التي ميكن إعادة
استعاملها وإعادة تدويرها.

 .8أمثلة للمشرتيات الحكومية املستدامة:
 انتهجت جمهورية مرص العربية خطوات جادة نحو السري قدما يف مجال املحافظة عىل البيئة وذلك من خالل إلزامالجهات اإلدارية برشاء اللمبات الكهربائية املوفرة للطاقة (الليد) واستبدالها مكان اللمبات العادية باملباين الحكومية
وكذا يف إنارة الطرق وأصبح ذلك ملحوظا بشكل كبري.
 كام اتخذت الدولة أيضا بعض القرارات الهامة يف مجال املحافظة عىل البيئة وصحة السكان مبنع استخدام األكياسالبالستيك السوداء لخطورتها عىل الصحة العامة.
 أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم  33لسنة  2010بإلزام الجهات اإلدارية بنرش نسخة معتمدة منكراسة الرشوط واملواصفات للمناقصات واملامرسات واملزايدات عىل موقع بوابة املشرتيات الحكومية وكذا نتائج
البت الفني واملايل – مام يعنى الحد من استخدام الورق واتخاذ خطوات جادة نحو الرشاء اإللكرتوين.
 قامت الدولة بإصدار توجيهاتها لكافة الجهات اإلدارية بتحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعى بديالعن البنزين.
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 .9ما هو الرشاء الذيك:
الرشاء الذيك هو ما يحتاجه املستهلك اليوم ،والتي حدد لها رشطاً أساسياً للحصول عىل جدواها ،وهو عدم االعتامد عىل
الذاكرة يف رصد االحتياجات مبارشة من أمام رفوف مراكز التسويق .ويعتمد الرشاء الذيك عىل رضورة إعادة األولويات
وامليزانيات مع أهمية إنشاء مراكز معلومات ومواقع لرتشيد االستهالك .إن عمليات االندفاع لرشاء احتياجات الشهر
مرة واحدة ،سلوك استهاليك خاطئ ،ويدفع إىل خلق طلب مهول ،ميكن أن يسعى التجار من خالله إىل رفع األسعار،
استغالالً للنمط االستهاليك الخاطئ لدى املستهلكني.
دليل التسوق الذيك لألطعمة :ال تتسوق وأنت جائع ألن الذهاب إىل السوبر ماركت وأنت جائع يزيد من فرصة
إقبالك لرشاء منتجات قد تكون مغرية يف هذه اللحظة ولكنها ليست ذات أهمية فيام بعد .احرض قامئة احتياجاتك
حتى ال تحرض أكرث مام تحتاج ،اخرج من منزلك ومعك القامئة الخاصة باملواد الغذائية التي يتطلبها بيتك ،ويف نفس
الوقت تخترص هذه القامئة عليك الوقت أثناء التسوق ،فضال عن عدم إغفال منتج مهم فتضطر ملعاودة النزول مرة
أخرى لرشائه .ولكن ال ننىس أنه من املمكن أن نقوم بإعادة أخذ القرارات الرشائية بناء عىل عروض متوفرة يف املتجر.
تسوق يف الوقت املناسب فمن األفضل أن تنزل للتسوق يف غري وقت الذروة حتى تتجنب ازدحام املتاجر وتستطيع
االنتقاء بهدوء وال تنتظر طويال لدفع الحساب.
عائد تبنى أنظمة املشرتيات الخرضاء عىل مؤسسات الدولة واملجتمع واالقتصاد:

 .10نظم تطبيق املشرتيات املستدامة:
تتمثل نظم تطبيق املشرتيات املستدامة يف القوانني واللوائح والقرارات واملنشورات والكتب الدورية الصادرة عن
الجهات املعنية – فمثال قامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإصدار كتاب دوري يلزم الجهات اإلدارية بتنفيذ
املرشوع القومي لرتشيد استخدام الطاقة وذلك من خالل استبدال اللمبات العادية باللمبات املوفرة للطاقة (الليد).

 .11العوامل املطلوبة لوضع نظم املشرتيات املستدامة:
من أهم العوامل املطلوبة لوضع نظم للمشرتيات املستدامة هو إعداد مرشوع قومي تتبناه كافة أجهزة الدولة كل يف
اختصاصه بداية من قيام الهيئة املرصية العامة للمواصفات والجودة بوضع املواصفات املستدامة لألصناف ولألجهزة
واملعدات عىل أن تكون صديقة للبيئة وتلزم بها الجهات اإلدارية عند رشائها.

 .12هل من املمكن وضع نظام للمشرتيات املستدامة يف مرص:
نعم ميكن وضع نظام للمشرتيات املستدامة يف مرص إذا توفرت إرادة الدولة وقامت بإعداد مرشوعات قومية يف
شتى مجاالت الحياة والدليل عىل ذلك الخطوات الناجحة التي تبنتها الدولة يف املرشوع القومي لرتشيد الطاقة وكذا
يف املرشوع القومي باستبدال التاكيس القديم بآخر جديد مام كان له تأثري إيجايب عىل الحد من التلوث البيئي.
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 .13األدوات واملهام املطلوبة لتطبيق نظم املشرتيات الحكومية املستدامة:
 قيام الدولة بتبني مرشوع قومي للمشرتيات الحكومية املستدامة أسوة مبا هو متبع يف أغلب دول العامل وخاصةيف دول الجوار.
 إصدار العديد من الترشيعات لحث املنتجني واملصنعني عىل أن يكون إنتاجهم صديقا للبيئة أمال يف مستقبل أفضللهم خاصة وأن أغلب دول العامل تعطى أولوية السترياد املنتجات صديقة البيئة.
 االهتامم بالتوعية البيئية من خالل وسائل اإلعالم املختلفة وتوضيح املخاطر الناتجة عن التلوث البيئي وأثر ذلكعىل البعد الصحي واالجتامعي والسياحي واالقتصاد القومي.
 تدريب العنارص الفنية واإلدارية واملالية القامئة عىل أعامل املشرتيات الحكومية املستدامة بأهمية الرشاء املستدامواملردود اإليجايب عىل صحة االنسان والبيئة واالقتصاد القومي.
 تضمني القانون الخاص باملشرتيات الحكومية نصا يعطى أفضلية سعرية للتوريدات وأعامل املقاوالت والخدماتصديقة البيئة لجعلها قادرة عىل املنافسة أمام املنتجات األخرى -حيث أن التوريدات وأعامل املقاوالت والخدمات
صديقة البيئة عادة ما تكون تكلفتها أعىل.
 قيام الهيئة املرصية العامة للمواصفات والجودة بوضع عالمات مميزة عىل املنتجات صديقة البيئة للتفرقة بينهاوبني املنتجات األخرى.
 قيام الدولة بوضع اسرتاتيجيات قصرية املدى وطويلة املدى للميض قدما نحو مشرتيات حكومية مستدامة عىلأن تبدأ باملشرتيات الحكومية شائعة االستخدام عىل مستوى كافة الجهات اإلدارية مثل الورق واألحبار واللمبات
الكهربائية واإلطارات واألثاث وأجهزة الكمبيوتر والثالجات والسيارات واملعدات.
وتجدر اإلشارة إىل أنه وعىل الرغم من أن قانون املشرتيات الحايل مل يتضمن اإلشارة من قريب أو بعيد إىل املشرتيات
الحكومية املستدامة –إال أنه قد صدرت بعض القرارات من مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء ووزارة املالية ووزارة
البيئة تلزم الجهات اإلدارية بأن تكون بعض التوريدات الحكومية صديقة للبيئة مثل اللمبات الكهربائية وأن تكون
السيارات املوردة تعمل بالغاز الطبيعي وهي خطوات جادة ميكن البناء عليها.

 .14هل من املمكن يف الوقت الحايل تنفيذ الرشاء املستدام:
نعم بعيدا عن القوانني والقرارات فليس هناك ما يحول دون قيام الجهات اإلدارية يف الوقت الحايل بوضع كراسات
رشوط ومواصفات تتامىش مع متطلبات البيئة يف مجال التوريدات الحكومية أو أعامل املقاوالت أو تلقي الخدمات
وذلك عىل النحو اآليت:
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• يف أعامل التوريدات:
 عند توريد األجهزة واملعدات أو اللمبات الكهربائية تضمني كراسات الرشوط واملواصفات املطروحة نصا يلزممقدمي العطاءات بأن تكون هذه التوريدات موفرة للطاقة
• يف مقاوالت األعامل:
 يف مقاوالت األعامل تضمني كراسات الرشوط واملواصفات املطروحة نصا يلزم مقدمي العطاءات بأن تكون األجهزةواملعدات واللمبات املستخدمة يف أعامل املقاولة صديقة للبيئة
• يف أعامل تلقي الخدمات:
 يف أعامل تلقي الخدمات تضمني كراسات الرشوط واملواصفات املطروحة نصا يلزم مقدمي أعامل النظافة بأن تكوناملعدات واملواد املستخدمة غري ضارة بصحة اإلنسان ،هذا مع أنه يف حالة التقييم بنظام النقاط ،فيتم تقييم العنارص
الخاصة باملناقصة عىل أن تكون صديقة للبيئة

 .15كيفية توزيع األدوار واملهام لتطبيق منظومة املشرتيات املستدامة:
 دور املرشع دور هيئة املشرتيات الحكومية دور املؤسسة املعنية دور دوائر أو قاعات املشرتيات التابعة للمؤسسة املعنية دور املوظف الفني لوضع املواصفة دور اللجان املختلفة دور هيئة املواصفات نصائح للنجاح يف وضع واتباع نظام ناجح للمشرتيات املستدامة (نصائح إدارية وتطبيقية) أمثلة تطبيقية لوضع نظام للمشرتيات املستدامة للتدريب الواقعي (اللمبة املوفرة واألجهزة الكهربائية) -مناذج ملستندات ميكن استخدامها ضمن منظومة املشرتيات املستدامة
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اﶈﺎﺿﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
إﻃـــﺎر ﻋـــﺎم ﻋـــﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  ٨٩ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٨

أوﻻً:
ﺛﺎﻧﻴﺎً:
ﺛﺎﻟﺜﺎً:

ﻣﻮاد إﺻﺪار اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺴــﻤﺎت اﻷﺳـﺎﺳــﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن
اﻷﺟﺮاءات اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ
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إطـــار عـــام عىل القـــانون
أوالً :مواد إصدار القانون
 -1نطاق رسيان القانون رقم  89لسنة :1998

حدد القانون الجهات التى ترسي عليها أحكامه وهي:
				
 -الوزارات

(وزارة املالية – وزارة التنمية املحلية )............................... -

				
 -املصالح

(مصلحة الرضائب املرصية -مصلحة الشهر العقاري– )..........

 -أجهزة لها موازنات خاصة

(الجهاز املركزي للمحاسبات – )..........................................

 -وحدات اإلدارة املحلية

(املحافظات – املراكز – املدن – األحياء – القرى ).............. -

		
 -الهيئات العامة الخدمية

(الهيئة العامة للخدمات الحكومية ).................................. -

 -الهيئات العامة االقتصادية

(الهيئة العامة ملوانئ البحر األحمر)................................... -

وذلك فيام مل يرد بشأنه نص خاص لهذه الجهات يف القوانني أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو يف لوائحها
الصادرة بناء عىل تلك القوانني أو القرارات.
 -2السلطة املختصة يف تنفيذ أحكام القانون :
					
 -الوزير

(وزير املالية – وزير الصناعة – وزير التموين)....... -

			
 -من له سلطة الوزير

(رئيس جامعة القاهرة – بعض رؤساء الهيئات الذين لهم سلطة الوزير)..

					
 -املحافظ

(محافظ القاهرة – محافظ الجيزة )...................... -

 -رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة

(الهيئة العامة للخدمات الحكومية – الهيئة العامة للنظافة والتجميل )...

وال يجوز للسلطة املختصة التفويض يف أي من اختصاصاتها الواردة بتلك األحكام إال لشاغل الوظيفة األدىن مبارشة
دون سواه.
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 -3الرشاء املستدام:
ونرى رضورة مراعاة االشرتاطات واملواصفات البيئية عند التعاقد عىل أعامل التوريدات أو املقاوالت أو تلقي
الخدمات .من املقرتح أنه عند التعاقد عىل أعامل التوريدات أو مقاوالت األعامل أو تلقي الخدمات تراعى الرشوط
واملواصفات البيئية.
أبواب القانون
يتضمن القانون أربعة ابواب عىل النحو اآليت:
الباب األول:

يف رشاء املنقوالت والتعاقد عىل املقاوالت وتلقى الخدمات

الباب الثاين:

يف رشاء واستئجار العقارات

الباب الثالث :يف بيع وتأجري العقارات واملنقوالت واملرشوعات والرتخيص باالنتفاع او باستغالل العقارات
الباب الرابع:

األحكام العامة

ثانياً :السامت األساسية للقانون
 الشفافية املساواة وحرية املنافسة تكافؤ الفرص بني مقدمي العطاءاتطرق التعاقد
 -1الطرق األصلية للتعاقد :وهي (املناقصة العامة  -املامرسة العامة)
 -2الطرق االستثنائية للتعاقد :وهي (املناقصة املحدودة – املناقصة املحلية – املامرسة املحدودة – االتفاق املبارش)
ويقصد بطرق التعاقد األصلية بأنها الطرق التي يتم اإلعالن عنها مرتني بالجرائد القومية اليومية واسعة االنتشار  -أما
الطرق االستثنائية يقصد بها الطرق التي يتم من خاللها توجيه الدعوات للموردين أو املقاولني أو مقدمي الخدمات
من خالل سجالت القيد املوجودة بالجهات اإلدارية.
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ثالثاً :اإلجراءات التمهيدية للتعاقد

 -1تحديد االحتياجات
يكون التعاقد يف حدود االحتياجات الفعلية الرضورية لسري العمل أو اإلنتاج  -مع مراعاة اآليت:
 مستويات التخزين معدالت االستهالك مقررات الرصف ال يجوز التعاقد عىل أشياء يوجد باملخازن أنواع مامثلة لها أوبديلة عنها تفي بالغرضويكون تقرير االحتياجات الفعلية باعتامد السلطة املختصة.

 -2تقسيم األشياء إىل مجموعات متجانسة
يراعى قبل الطرح تقسيم األشياء إىل مجموعات متجانسة مبراعاة اآليت:
 دليل التصنيف والرتقيم للمخزون السلعي بالجهاز اإلداري للدولة تحقيق تكافؤ الفرص حيث يتعني تجنب اإلشارة إىل النوع أو الوصف أو الرقم الوارد يف قوائم املوردين ال يجوز ذكر عالمة معينة أو مواصفات مام تنطبق عىل مناذج خاصة أو مميزةوال يرسي ذلك عىل ما تقتضيه ظروف توريد قطع الغيار أو مستلزمات التشغيل املطلوبة بذاتها.

 –3وضع املواصفات الفنية
يكون الطرح عىل أساس مواصفات فنية دقيقة يتم وضعها مبعرفة لجنة فنية  -وتراعي اللجنة اآليت:
 املواصفات القياسية املرصية مع األخذ يف االعتبار ما يحقق منها االشرتاطات البيئية املستدامة والخاصة بتحقيقأهداف التنمية املستدامة
 مواصفات التوريدات الحكومية وغريها من املواصفات التي تصدرها أو تعتمدها الجهات الفنية املختصة عىل أنتكون األفضلية للتوريدات التي تحقق الرشاء املستدام
 يف الحاالت التي يتم فيها الطرح عىل أساس عينات فيجب النص عىل وزنها أو مقاسها أو حجمها واألصناف التي يلزمتوريدها داخل عبوات يجب بيان نوع هذه العبوات وسعتها ومواصفاتها
 يكون الطرح عىل أساس العينات النموذجية الخاصة يف الحاالت التي يتعذر فيها توصيف موضوع التعاقد توصيفا دقيقا -بالنسبة إىل مقاوالت األعامل يجب إعداد الرسومات الفنية الالزمة
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 –4وضع القيمة التقديرية
تتوىل اللجنة الفنية املشار إليها يف املادة السابقة وضع القيمة التقديرية  -وذلك عىل النحو اآليت:
 تكون ممثلة ألسعار السوق عند الطرح األخذ يف االعتبار جميع العنارص املؤثرة وفقا لظروف وطبيعة تنفيذ التعاقدترفع اللجنة تقريرا بنتيجة أعاملها  -متضمنا اقرتاح مبلغ التأمني املؤقت املطلوب يف الحدود املقررة قانونا  -وذلك
لالعتامد من السلطة املختصة.

 –5توفري أعامل الصيانة
يف الحاالت التي يتطلب فيها موضوع التعاقد توفري أعامل الصيانة وقطع الغيار -فيجب تضمني رشوط الطرح اآليت:
 املدة الالزمة لتوفري هذه األعامل تحديد نوع الصيانة املطلوبة (عادية  -شاملة قطع الغيار) -عىل أن يؤخذ ذلك يف االعتبارعند تقييم العروض من الناحية الفنية واملالية

 -6إعداد كراسة الرشوط واملواصفات
تعد كل جهة قبل اإلعالن أو الدعوة لالشرتاك يف املناقصة أو املامرسة كراسة مبستندات الطرح تشمل اآليت:
 الرشوط العامة الرشوط الخاصة املواصفات الفنية قوائم األصناف أو األعامل وملحقاتها نسخة من مرشوع العقد املزمع إبرامه متضم ًنا حقوق والتزامات طريف التعاقدويتم طبع الكراسة املشار إليها وتوزيعها  -بعد ختمها واعتامد مدير املشرتيات لها  -عىل من يطلبها وفقًا للقواعد
وبالثمن الذي تحدده الجهة اإلدارية  -برشط أن يكون ذلك عىل النحو اآليت:
 بالتكلفة الفعلية لجميع املستندات مضافًا إليها نسبة مئوية ال تزيد عىل ( )%10كمرصوفات إدارية -يكون بيع الكراسة ملن يطلبها من أصحاب املنشآت الصغرية ومتناهية الصغر بالتكلفة الفعلية لها فقط
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 ت ُرتجم كراسة الرشوط والقوائم واملواصفات يف حالة الطرح يف الخارج مع ذكر أن النص العريب هو املعول عليه يفحالة الخالف أو االلتباس يف مضمونها
 -يتبع بشأن هذه الكراسات اإلجراءات املخزنية املعمول بها من حيث اإلضافة والرصف واإللغاء

–7طريقة تقديم العطاءات
تقدم العطاءات يف مظروف واحد يتضمن مظروف مغلق للعرض الفني ومظروف مغلق للعرض املايل ويحتوي
املظروف الفني عىل اآليت:
• التأمني املؤقت املطلوب
• جميع البيانات الفنية عن العرض املقدم– ونرى رضوروة مطابقتها لالشرتاطات البيئية التي تحقق أهداف التنمية
املستدامة.
• طريقة التنفيذ
• الربنامج الزمني للتنفيذ ومدته
• الكتالوجات والبيانات الخاصة مبصادر ونوع املواد واملهامت واملعدات واألجهزة
• بيان مصادر ونوع املواد واملهامت واملعدات واألجهزة التي تستخدم يف التنفيذ
• قامئة بقطع الغيار ومستلزمات التشغيل مع بيان معدالت استهالكها
• بيانات عن أسامء ووظائف وخربات الكوادر التي سيسند إليها اإلرشاف عىل تنفيذ العملية
• بيانات كاملة عن الرشكات التي قد يسند إليها جزء من التنفيذ
• املستندات الدالة عىل وجود مركز صيانة معتمد
• سابقة األعامل
• بيانات القيد يف السجالت الخاصة بالنشاط موضوع التعاقد
• بطاقة عضوية االتحاد املرصي ملقاويل التشييد والبناء
• شهادة التسجيل لدى مصلحة الرضائب عىل املبيعات
• البطاقة الرضيبية
• بيان الشكل القانوين للجهة مقدمة العطاء واملستندات الدالة عىل قيامها قانونا
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*ويحتوي املظروف املايل عىل اآليت:
 قوائم األسعار طريقة السداد قيمة الصيانة قيمة قطع الغيار أسعار مستلزمات التشغيلوغري ذلك من العنارص التي تؤثر يف تحديد القيمة املالية للعرض

 –8تقييم العطاءات بنظام النقاط
يتضمن القانون طريقتني لتقييم العطاءات – وذلك عىل النحو اآليت:
 الطريقة األوىل– وهي الطريقة األساسية يف تقييم العطاءات ويتم من خاللها مطابقة العطاءات املقدمة أو عدممطابقتها لكراسة الرشوط واملواصفات املطروحة
 الطريقة الثانية – وهي الطريقة االستثنائية يف تقييم العطاءات ويتم من خاللها تقييم العطاءات املقدمة وفقاللتقييم الفني بنظام النقاط  -ويف هذه الطريقة يجب االلتزام باآليت:
 أن يتم اتباع هذه الطريقة يف حاالت التعاقد التي تتطلب الطبيعة الفنية فيها تقييم العروض بنظام النقاط موافقة السلطة املختصة عىل تقييم العملية املطروحة بنظام النقاط تضمني كراسة الرشوط واملواصفات العنارص واألسس التي سيتم التقييم الفني عىل أساسها ومن املقرتح أن يكونمن بني هذه العنارص عنرص االستدامة.
 تضمني كراسة الرشوط واملواصفات الحد األدىن للقبول الفني يتم الرتسية عىل صاحب العطاء األقل تكلفة للنقطة الفنية الواحدة وذلك من خالل قسمة القيمة املالية املقارنةلكل عطاء عىل الدرجة الفنية الحاصل عليها

 –9جلسة تلقي والرد عىل االستفسارات
يف الحاالت التي تقرر فيها الجهة اإلدارية عقد جلسة لالستفسارات – فيجب االلتزام باآليت:
 -أن يتضمن اإلعالن عن املناقصة وكراسة الرشوط واملواصفات موعد ومكان انعقاد الجلسة
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 تتشكل لجنة من عنارص فنية ومالية وقانونية لتلقي االستفسارات بالجلسة تتوىل اللجنة املشار إليها دراسة ما يقدم إليها من استفسارات يجب إخطار جميع من حرضوا جلسة االستفسارات وذلك قبل املوعد املحدد لفتح املظاريف الفنية بوقت كافبالرد عىل االستفسارات بعد اعتامدها من السلطة املختصة
 -يعترب الرد عىل االستفسارات جزءا ال يتجزأ من كراسة الرشوط واملواصفات

 -10استخراج الرتاخيص الالزمة
عىل الجهة اإلدارية قبل طرح العملية للتعاقد الحصول عىل املوافقات والرتاخيص الالزمة ذات الصلة مبوضوع التعاقد
من الجهات املعنية وفقا للقوانني والقرارات التي تقيض بذلك

–11اختصاص إدارة املشرتيات
تقوم إدارة املشرتيات بالتحقق من إمتام اإلجراءات التمهيدية املشار إليها يف املواد السابقة من حيث مدى مطابقتها
ألحكام القانون -ثم تقوم برفع مذكرة للسلطة املختصة تتضمن اآليت:
 الحصول عىل موافقة السلطة املختصة عىل الطرح اقرتاح طريقة التعاقد املناسبة وأسباب ذلك الربنامج الزمني للتنفيذ شامالً:• التاريخ املتوقع للنرش أو توجيه الدعوة بحسب األحوال
• تاريخ فتح املظاريف الفنية
• وتاريخ االنتهاء من البت الفني
• وتاريخ فتح املظاريف املالية
• وتاريخ االنتهاء من البت املايل
• وتاريخ اإلخطار بالرتسية
• وتاريخ انتهاء تنفيذ العقد (توريد  -تنفيذ أعامل)
وعىل اإلدارة املذكورة فتح ملف خاص لكل عملية يتضمن جميع ما يتم بشأنها من إجراءات
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اﶈﺎﺿﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
اﻟﻄــــﺮق اﻷﺻﻠـــﻴﺔ ﻟﻠﻄـــــﺮح

أوﻻً :إﺟﺮاءات ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺛﺎﻧﻴﺎً :إﺟﺮاءات ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﻘﺘـﺮح دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺸﺘـﺮﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺴـﺘﺪاﻣﺔ
رﻗــﻢ  ٨٩ﻟــﺴﻨﺔ  ١٩٩٨وﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

الطــــرق األصــليــة للـطـــرح
(املناقصة العامة ـ املامرسة العامة)
أوالً :إجراءات تنفيذ املناقصة العامة

 -1اإلعالن عن املناقصة
يتم اإلعالن عن املناقصة العامة يف الوقت املناسب عىل مرتني يف صحيفة يومية واسعة االنتشار -ويجب أن يبني يف
اإلعالن اآليت:
 الجهة التي تقدم إليها العطاءات آخر موعد لتقديم العطاءات الصنف أو العمل املطلوب مبلغ التأمني املؤقت نسبة التأمني النهايئ مثن نسخة كراسة الرشوط وملحقاتها موعد انعقاد جلسة االستفسارات أية بيانات أخرى تراها الجهة اإلدارية رضورية لصالح العملويجوز باإلضافة إىل ما تقدم أن يتم اإلعالن يف غري ذلك من وسائل اإلعالم واسعة االنتشار

 -2اإلعالن عن املناقصة الخارجية
 يتم اإلعالن عن املناقصات الخارجية يف مرص والخارج يتم اإلعالن باللغتني العربية واإلنجليزية يطلب من سفارات الدول األجنبية مبرص أو قنصلياتها بحسب األحوال إخطار املشتغلني بنوع النشاط موضوعالتعاقد بتلك الدول بصيغة اإلعالن عن املناقصة
ويجوز باإلضافة إىل ما تقدم أن يتم اإلعالن يف غري ذلك من وسائل اإلعالم واسعة االنتشار
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 –3يف حالة طرح أكرث من مناقصة عامة
إذا تقرر طرح أكرث من مناقصة عامة يف تاريخ واحد أو تواريخ متقاربة فرياعى النرش عنها يف إعالن واحد

 -٤مدة االعالن بالجرائد اليومية
 تحدد مدة عرشة أيام عىل األقل لتقديم العطاءات يف املناقصات العامة من تاريخ أول إعالن يف الصحف اليومية -يجوز مبوافقة السلطة املختصة تقليل مدة اإلعالن بحيث ال تقل عن خمسة أيام

 -5مدة صالحية العطاءات
يراعى تضمني رشوط الطرح:
 املدة املناسبة لرسيان العطاءات بحيث ال تزيد عىل ثالثة أشهر يف حاالت الرضورة التي تحتمها طبيعة وظروف موضوع التعاقد يجوز تضمني الرشوط مدة تجاوز ذلك تحتسب مدة رسيان صالحية العطاءات اعتبا ًرا من التاريخ املحدد لفتح املظاريف الفنية يتم البت يف املناقصة واإلخطار يف حالة القبول قبل انتهاء مدة صالحية العطاءات إذا تعذر انتهاء البت يف املناقصة خالل مدة صالحية العطاءات فعىل املوظف املختص أن يطلب يف الوقت املناسبمن مقدمي العطاءات قبول مد مدة صالحية رسيان عطاءاتهم

 -6تشكيل لجان فتح املظاريف
يكون تشكيل لجنة فتح املظاريف بقرار من السلطة املختصة برئاسة موظف تتناسب وظيفته ودرجته مع أهمية
املناقصة وعضوية ممثل عن كل من:
 الجهة الطالبة عضو قانوين عضو فني عضو مايل مدير إدارة املشرتيات أو من ينوب عنه مندوب إدارة الحسابات ليتسلم التأميناتويجوز أن ينص القرار عىل ضم عضو آخر أو أكرث إىل اللجنة
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 -7صندوق العطاءات
يتعني قبل موعد اجتامع لجنة فتح املظاريف الفنية ندب موظف ليتسلم العطاءات التي وردت إىل قسم الوارد وإىل
القسم املختص ووضعها بداخل صندوق العطاءات املوجود بكل جهة إدارية ويكون له قفالن يحفظ مفتاح أحدهام
لدى رئيس الجهة أو من ينيبه والثاين لدى مدير إدارة املشرتيات أورئيس القسم املختص.

 -8اختصاص لجنة فتح املظاريف
يقوم رئيس لجنة فتح املظاريف بفتح صندوق العطاءات يف الساعة الثانية عرشة ظهرا ً يف اليوم املعني لفتح املظاريف
الفنية -وعليه اتخاذ اإلجراءات التالية وفقاً لرتتيبها:
 إثبات الحالة التي وردت عليها العطاءات القيام بحرص العطاءات وإثبات عددها التحقق من وجود مظروفني منفصلني مقدمني عن كل عطاء أحدهام للعرض الفني واآلخر للعرض املايل ترقيم العطاءات عىل هيئة كرس اعتيادي بسطه رقم العطاء ومقامه عدد العطاءات الواردة إعادة وضع املظاريف املالية بعد التوقيع عليها داخل صندوق العطاءات فتح املظاريف الفنية بالتتابع ترقيم األوراق بداخل كل مظروف قراءة اسم صاحب العطاء وقيمة التأمني املؤقت ونوعه التوقيع منه ومن أعضاء اللجنة عىل املظروف الفني وكل ورقة بداخله التأشري بدائرة حمراء حول كل كشط أو تصحيح يف البيانات الواردة باملظروف الفني التوقيع منه ومن جميع األعضاء عىل محرض اللجنة بعد إثبات كافة الخطوات املتقدمة تسليم التأمينات املؤقتة ملندوب الحسابات بعد توقيعه باالستالم إرفاق املظاريف الفنية وجميع األوراق املقدمة بها مبحرض اللجنة وتسليمها ملدير إدارة املشرتيات مراجعة العينات السابق تقدميها من مقدمي العطاءات عىل الكشف الذي دونت به عند ورودها -يجب أن تتم اللجنة عملها بأكمله يف الجلسة ذاتها
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 -9العطاءات املتأخرة
أي عطاء يرد بعد املوعد املعني لفتح املظاريف الفنية يجب تقدميه فور وصوله إىل رئيس اللجنة للتأشري عليه بساعة
وتاريخ وروده – ويتم بشأن هذه العطاءات اتباع ما ييل:
 إدراج العطاءات املتأخرة يف كشف العطاءات املتأخرة دون فتحها -يتم رد هذه العطاءات املتأخرة إىل أصحابها فور تقرير لجنة البت باستبعادها

 -10تفريغ العروض الفنية
يكلف مدير إدارة املشرتيات موظفاً أو أكرث تحت إرشافه باآليت:
 تفريغ العروض الفنية عىل االستامرة املعدة لذلك من ثالث صور تدون جميع مالحظات واشرتاطات مقدمي العروض عىل هذه االستامرة -يتم عمل مطابقة للعروض عىل كشوف التفريغ من اثنني من املراجعني ثم تقدم إىل لجنة البت

 -11تشكيل لجان البت
يكون تشكيل لجان البت عىل النحو اآليت:
 برئاسة موظف مسئول عنارص فنية عنارص مالية عنارص قانونيةويجب أن يشرتك يف عضوية لجنة البت:
• من تندبه وزارة املالية لذلك إذا جاوزت القيمة مائتي وخمسني ألف جنيه
• عضو من إدارة الفتوى املختصة مبجلس الدولة إذا جاوزت القيمة خمسامئة ألف جنيه

 -12اختصاص لجنة البت
تتوىل لجنة البت دراسة العروض الفنية عىل النحو اآليت:
 -التحقق من مطابقتها للمواصفات والرشوط املطروح عىل أساسها املناقصة
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 للجنة البت أن تشكل من بني أعضائها أو غريهم من أهل الخربة لجانًا فنية لدراسة العروض للجنة أن تستوىف من مقدمي العروض خالل مدة ال تجاوز سبعة أيام ما تراه من بيانات ومستندات استيضاح ما غمض من أمور فنية مبا يعينها يف إجراء عملية التقييم الفني الدقيق للعروض عىل اللجنة أن تبني بالتفصيل الكايف أوجه النقص واملخالفة للرشوط واملواصفات يف العطاءاتترفع لجنة البت محرضا ً بتوصياتها موقعاً من جميع أعضائها ومن رئيسها للسلطة املختصة لتقرير ما تراه

 -13إعالن نتيجة البت الفني
بعد اعتامد توصيات لجنة البت من السلطة املختصة تتوىل إدارة املشرتيات اتباع اآليت:
 إعالن نتيجة البت الفني يف لوحة اإلعالنات املخصصة لهذا الغرض بالجهة اإلدارية ملدة سبعة أيام إخطار مقدمي العروض بنتيجة البت الفني -إخطار مقدمي العروض املقبولة فن ًيا مبوعد ومكان انعقاد لجنة فتح املظاريف املالية

 -14لجنة فتح املظاريف املالية
تجتمع لجنة فتح املظاريف بذات تشكيلها السابق يف املوعد واملكان املحددين لفتح املظاريف املالية وتتوىل اللجنة
اآليت:
 التحقق من سالمة املظاريف املالية ووجود رقم العطاء وتوقيع أعضاء اللجنة السابق إثباته عىل كل مظروفبجلسة فتح املظاريف الفنية
 -مبارشة ذات اإلجراءات املنصوص عليها بهذه الالئحة بشأن فتح املظاريف الفنية

 -15مراجعة العروض املالية
يكلف مدير املشرتيات موظف مسئول أو أكرث مبراجعة العروض املالية قبل تفريغها – عىل أن يراعى اآليت:
 إذا وجد اختالف بني سعر الوحدة وإجاميل سعر الوحدات يعول عىل سعر الوحدة يؤخذ بالسعر املبني بالتفقيط يف حالة وجود اختالف بينه وبني السعر املبني باألرقاموتكون نتيجة هذه املراجعة هي األساس الذي يعول عليه يف تحديد سعر العطاء
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 -16لجنة البت املايل
تتوىل لجنة البت إجراء املفاضلة واملقارنة بني العروض -وذلك عىل النحو اآليت:
 توحيد أسس املقارنة من جميع النواحي الفنية واملالية األخذ يف االعتبار رشوط توفري الضامن والصيانة وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل رشوط السداد رشوط التسليم وغري ذلك من العنارص التي تؤثر يف تحديد القيمة املقارنة للعطاءات يعترب العطاء املقدم عن توريدات من اإلنتاج املحيل أو عن أعامل أو خدمات تقوم بها جهات مرصية أقل سعرا إذامل تتجاوز الزيادة فيها ( )%15من قيمة أقل عطاء أجنبي

 ونرى رضورة أن يحقق العطاء املقدم عن توريدات أو أعامل أوخدمات االشرتاطات البيئية(الرشاء املستدام – الرشاء األخرض – الرشاء صديق البيئة) ويكون أقل سعراً إذا مل تتجاوز الزيادة
فيه( )%10من قيمة أقل عطاء مل يحقق هذه االشرتاطات
وإذا تضمنت رشوط الطرح تقييم العروض بنظام النقاط ،فيتم ترتيب أولوية العطاءات بقسمة القيمة املالية املقارنة
لكل عطاء عىل مجموع النقاط الفنية الحاصل عليها.
وترفع لجنة البت محرضا ً بإجراءاتها وتوصياتها للسلطة املختصة لتقرير ما تراه.

 -17إلغاء املناقصة
تلغى املناقصة قبل البت فيها بقرار مسبب من السلطة املختصة -وذلك يف الحاالت اآلتية:
 إذا استغنى عنها نهائياً إذا اقتضت املصلحة العامة ذلكويجوز إلغاء املناقصة يف أي من الحاالت اآلتية:
 إذا مل يقدم سوى عطاء وحيد أو مل يبق بعد العطاءات املستبعدة إال عطاء واحد عىل أنه يجوز قبول العطاء الوحيدإذا توافرت الرشوط اآلتية:
 -أن تكون حاجة العمل ال تسمح بإعادة طرح املناقصة
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 أنه ال مثة فائدة ترجى من إعادتها أن يكون العطاء الوحيد مطابقاً للرشوط ومناسباً من حيث السعر إذا اقرتنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات إذا كانت قيمة العطاء األقل تزيد عىل القيمة التقديريةويكون اإللغاء يف هذه الحاالت بقرار مسبب من السلطة املختصة بناء عىل توصية لجنة البت

 -18إلغاء املناقصة ورد مثن الكراسة
 يف حالة إلغاء املناقصة قبل امليعاد املحدد لفتح املظاريف يرد إىل املشرتي مثن كراسة الرشوط والقوائم واملواصفاتبناء عىل طلبه
 إذا كان اإللغاء بعد امليعاد املذكور ،فال يجوز رد الثمن إال ملن تقدم يف املناقصة وبناء عىل طلبه وبرشط أن يعيداملستندات كاملة إىل الجهة املختصة
 أما إذا ألغيت املناقصة بسبب عدم مطابقة العطاءات للمواصفات أو الرشوط فال يجوز رد الثمنعىل أنه يف الحاالت التي يتقرر فيها اإللغاء وإعادة الطرح بذات الرشوط واملواصفات فال يحصل الثمن من الراغبني
يف الدخول يف العملية الجديدة ممن سبق قيامهم برشاء كراسة العملية امللغاة

 -19إخطار من رست عليهم املناقصة
يجب عىل مدير إدارة املشرتيات إخطار الذين أرسيت عليهم املناقصة باآليت:
 أوامر التوريد أو أوامر اإلسناد أن يكون اإلخطار يف خالل مدة ال تجاوز يومني تبدأ من اليوم التايل النقضاء سبعة أيام من تاريخ إعالن أسبابالقرارات الخاصة بإرساء املناقصة يف لوحة اإلعالنات
 -كام يتضمن اإلخطار سداد قيمة التأمني النهايئ يف خالل عرشة أيام

 -20تحرير العقد
 يجب أن يحرر عقد متى بلغ مجموع قيمة ما تقرر توريده أو تنفيذه خمسني ألف جنيه أما فيام يقل عن ذلك فيجب أخذ إقرار مكتوب من املتعاقد مع الجهة اإلدارية شامالً كافة الضامنات الالزمة لتنفيذالتعاقد
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 ويحرر العقد من ثالث نسخ عىل األقل – توزع عىل النحو اآليت:• نسخة منها إلدارة الحسابات ومعها جميع العطاءات وصورة من كشف التفريغ للمراجعة عليها
• نسخة للمتعاقد
• نسخة لإلدارة املختصة بالتنفيذ
ويجب أن يوضح عىل كل نسخة قيمة التأمني النهايئ ونوعه وتاريخ توريده

 -21إبالغ مصلحة الرضائب
يجب عىل الجهة اإلدارية املتعاقدة إبالغ كل من مصلحة الرضائب ومصلحة الرضائب عىل املبيعات عن كل الصفقات
أو األعامل التي تجريها الجهة عىل أن يشمل التبليغ البيانات اآلتية:
 اسم املتعاقد ثالث ًيا عنوان املنشأة وقسم الرشطة التابع له القيمة اإلجاملية للعقد طبيعة التعاقد واملدة التي يتم فيها تنفيذه والتاريخ املحدد لنهايته بيانات القيد بالسجل التجاري أو الصناعي أو سجل املستوردين أو باالتحاد املرصي ملقاويل التشييد والبناء الخاصةباملتعاقد
 بيانات إثبات الشخصية (بطاقة شخصية أو عائلية) رقم البطاقة الرضيبية رقم التسجيل لدى مصلحة الرضائب عىل املبيعات إذا كان املتعاقد مسجالً طبقاً ألحكام القانونكام يجب إبالغ كل من املصلحتني املذكورتني بأية تعديالت تطرأ عىل القيمة اإلجاملية للعقد أو عىل مدة تنفيذه
وجميع املبالغ التي ترصف للمتعاقد مبجرد رصفها
كذلك يجب عىل الجهة اإلدارية املتعاقدة إبالغ مصلحة الجامرك بالبيانات املشار إليها بالنسبة للعقود التي يدخل
يف مشمولها أصناف أو مهامت مستوردة
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ثانياً :إجراءات تنفيذ املامرسة العامة

 -1تشكيل لجنة املامرسة العامة
يكون التعاقد بطريق املامرسة العامة بقرار من السلطة املختصة التي تصدر قرا ًرا بتشكيل لجنة املامرسة برئاسة
موظف مسئول وعضوية:
 عنارص فنية عنارص مالية عنارص قانونيةويجب أن يشرتك يف عضوية لجنة املامرسة:
• من تندبه وزارة املالية لذلك إذا جاوزت القيمة مائتني وخمسني ألف جنيه
• وعضو من إدارة الفتوى املختصة مبجلس الدولة إذا جاوزت القيمة خمسامئة ألف جنيه

 -2اإلعالن عن املامرسة العامة
 يجب اإلعالن عن املامرسة العامة يف الوقت املناسب طبقا إلجراءات النرش عن املناقصة العامة -يجوز يف حالة االستعجال ومبوافقة السلطة املختصة تقليل املدة املحددة لتقديم العروض عىل أال تقل تلك املدة عن خمسة أيام

 -3إجراءات لجنة املامرسة
تعقد لجنة املامرسة جلسة علنية يتم من خاللها اآليت:
 حضور مقدمي العروض أو مندوبيهم وذلك لفتح املظاريف الفنية فقط  -دون املظاريف املالية قراءة محتويات املظروف الفني واتخاذ كافة اإلجراءات املنصوص عليها بهذه الالئحة بشأن فتح املظاريفالفنية يف املناقصة العامة

 -4اختصاص لجنة املامرسة
تتوىل لجنة املامرسة اآليت:
 الدراسة الفنية للعروض املقدمة للتحقق من مدى مطابقتها للرشوط واملواصفات الفنية املطروحة -ترفع اللجنة تقريرا للسلطة املختصة يتضمن توصياتها من حيث قبول أو رفض أي من العروض وأسباب ذلك
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 -5إخطار مقدمي العروض
بعد اعتامد السلطة املختصة لتوصيات لجنة املامرسة بنتيجة الدراسة الفنية تتوىل إدارة املشرتيات اآليت:
 إعالن نتيجة البت الفني بلوحة اإلعالنات املخصصة لهذا الغرض بالجهة ملدة سبعة أيام إخطار مقدمي العروض املقبولة فنياً مبوعد ومكان انعقاد لجنة فتح املظاريف املالية ،السابق تقدميها منهم،ليتسنى حضورهم أو مندوبيهم أعامل لجنة املامرسة
 يجب مراعاة انقضاء سبعة أيام بني تاريخ إعالن أسباب القرارات الخاصة بقبول أو استبعاد العروض الفنية يف لوحةاإلعالنات املخصصة لهذا الغرض وبني تاريخ إرسال اإلخطارات الخاصة مبوعد فتح املظاريف املالية

 -6إجراءات لجنة املامرسة
تقوم لجنة املامرسة باتباع اآليت:
 إجراء مامرسة مقدمي العروض املقبولة فن ًيا أو مندوبيهم يف جلسات علنية الوصول إىل أفضل الرشوط وأقل األسعار مراعاة توحيد أسس املقارنة بني العروض من جميع النواحي الفنية واملاليةرضا بتوصياتها موق ًعا من جميع أعضائها ومن رئيسها للسلطة املختصة لتقرير ما تراه
وترفع اللجنة مح ً

 -7إجراءات التعاقد بطريق املامرسة العامة
يخضع التعاقد بطريق املامرسة العامة للرشوط العامة للمناقصات العامة فيام مل يرد بشأنه نص خاص بهذه الالئحة
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اﶈﺎﺿﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
اﻟﻄــــﺮق اﻻﺳــﺘﺜـــﻨﺎﺋـــﻴﺔ ﻟﻠﻄـــــــﺮح

أوﻻً:
ﺛﺎﻧﻴﺎً:
ﺛﺎﻟﺜﺎً:
راﺑﻌﺎً:

اﳌﻨﺎﻗﺼﺔ اﶈﺪودة
اﳌﻨﺎﻗﺼﺔ اﶈﻠﻴﺔ
اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﶈﺪودة
اﻻﺗﻔﺎق اﳌﺒﺎﺷﺮ
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الطـــرق االســـتثــنائية للــطــرح:
(املناقصة املحدودة ـ املناقصة املحلية ـ املامرسة املحدودة ـ االتفاق املبارش)
أوالً :املناقصة املحدودة

 -1مربر الطرح للمناقصة املحدودة
يكون التعاقد بطريق املناقصة املحدودة بقرار مسبب من السلطة املختصة يف الحاالت التي تتطلب طبيعتها قرص
االشرتاك يف املناقصة عىل:
 موردين مقاولني استشاريني فنيني خرباء بذواتهمسواء يف مرص أو يف الخارج ،عىل أن تتوافر بشأنهم رشوط الكفاية الفنية واملالية وحسن السمعة

 -2توجيه الدعوات
توجه الدعوة لتقديم العطاءات يف املناقصات املحدودة ألكرب عدد ممكن من املشتغلني بنوع النشاط الخاص
مبوضوع املناقصة والذين تعتمد أسامءهم السلطة املختصة من بني:
 املقيدين بسجالت الجهة اإلدارية أو غريهموذلك مبوجب كتب موىص عليها قبل املوعد املحدد لفتح املظاريف الفنية بسبعة أيام عىل األقل ،ويجوز باإلضافة
إىل ذلك تسليم الدعوة بأية طريقة أخرى مناسبة.
ويجب أن تتضمن الدعوة كافة البيانات الواجب ذكرها يف اإلعالن عن املناقصة العامة
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 -3إجراءات املناقصة املحدودة
فيام عدا ما تقدم ،تخضع املناقصة املحدودة لكافة القواعد واألحكام واإلجراءات والرشوط املنصوص عليها بهذه
الالئحة بالنسبة للمناقصات العامة
ثانياً :املناقصة املحلية

 -1مربر الطرح عن طريق املناقصة املحلية
يكون التعاقد بطريق املناقصة املحلية بقرار مسبب من السلطة املختصة بالرشوط اآلتية:
 فيام ال تزيد قيمته عىل أربعامئة ألف جنيه توجه الدعوة ألكرب عدد ممكن من املشتغلني من بني أصحاب املنشآت الصغرية ومتناهية الصغر يقترص توجيه الدعوة عىل الذين يقع نشاطهم يف نطاق املحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد والذين تعتمد أسامءهم السلطة املختصة من بني املقيدين بسجالت الجهة اإلدارية أو غريهم تكون الدعوة مبوجب خطابات موىص عليها قبل املوعد املحدد لفتح املظاريف الفنية بخمسة أيام عىل األقل يف حالة االستعجال يتم إرسالها مع مخصوص قبل املوعد املحدد بثامن وأربعني ساعة عىل األقلويجب أن تتضمن الدعوة كافة البيانات الواجب ذكرها يف اإلعالن عن املناقصة العامة.

 -2إجراءات املناقصة املحلية
فيام عدا ما تقدم ،تخضع املناقصة املحلية لكافة القواعد واألحكام واإلجراءات والرشوط املنصوص عليها بهذه
الالئحة بالنسبة للمناقصات العامة

 -3املناقصات التي التتجاوز قيمتها خمسني ألف جنيه
يف املناقصات التي ال تتجاوز قيمتها خمسني ألف جنيه يتم اتباع اآليت:
 تشكل لجنة بقرار من السلطة املختصة برئاسة موظف مسئول وعضوية موظفني تتناسب وظائفهم وخرباتهم معموضوع املناقصة
 وتقوم هذه اللجنة بفتح املظاريف وفحص العطاءات وتفريغها والبت يف املناقصة وتدوين توصياتها عىل كشفالتفريغ ورفعه للسلطة املختصة لتقرير ما تراه

٤٣

الفهــــــرس

بداية املحاضرة

املحاضرة التالية

املحاضرة السابقة

٤٣

ﻣﻘﺘـﺮح دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺸﺘـﺮﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺴـﺘﺪاﻣﺔ
رﻗــﻢ  ٨٩ﻟــﺴﻨﺔ  ١٩٩٨وﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ثالثاً :املامرسة املحدودة

 -1مربرات الطرح عن طريق املامرسة املحدودة
يكون التعاقد بطريق املامرسة املحدودة مبوافقة السلطة املختصة يف أي من الحاالت اآلتية:
 األشياء التي ال تصنع أو تستورد أو توجد إال لدى جهات أو أشخاص بذواتهم األشياء التي تقتيض طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يكون رشاؤها من أماكن إنتاجها األعامل الفنية التي تتطلب بحسب طبيعتها أن يقوم بها فنيون أو أخصائيون أو خرباء بذواتهم -التعاقدات التي تقتيض اعتبارات األمن القومي أن تتم بطريقة رسية

 -2تشكيل لجنة املامرسة املحدودة:
تشكل لجنة املامرسة املحدودة بقرار من السلطة املختصة تضم:
 عنارص فنية عنارص مالية عنارص قانونيةويف حالة املامرسة الداخلية
يجب أن يشرتك يف عضوية اللجنة ممثل لوزارة املالية إذا جاوزت القيمة مائتني وخمسني ألف جنيه ،وكذا عضو من
إدارة الفتوى املختصة مبجلس الدولة إذا جاوزت القيمة خمسامئة ألف جنيه.
املامرسة الخارجية
يجب أن يشرتك يف عضوية اللجنة ممثل لوزارة املالية وعضو من إدارة الفتوى املختصة مبجلس الدولة إذا جاوزت
القيمة مليون جنيه.
ويجب أن تشتمل قرارات اللجنة عىل األسباب التي بنيت عليها.

 -3توجيه الدعوات
توجه الدعوة لتقديم العروض يف املامرسات املحدودة بخطابات موىص عليها تتضمن اآليت:
 كافة البيانات الواجب ذكرها يف اإلعالن عن املناقصات العامة -تحديد أول اجتامع للجنة املامرسة عىل أال تقل املدة املحددة لتقديم العروض عن سبعة أيام
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 يجوز يف حالة االستعجال ومبوافقة السلطة املختصة إرسال الدعوة مع مخصوص قبل املوعد املحدد بخمسة أياموتسلم مبوجب إيصال مؤرخ
 يراعى يف جميع الحاالت توجيه الدعوة إىل أكرب عدد من املشتغلني بنوع النشاط موضوع املامرسة الذين تعتمدأسامءهم السلطة املختصة من بني املقيدين بسجالت الجهة اإلدارية أو غريهم

 -4إجراءات لجنة املامرسة املحدودة
تبارش لجنة املامرسة إجراءاتها عىل النحو املقرر بشأن إجراءات املامرسة العامة واملنصوص عليها بهذه الالئحة.

 -5إجراءات املامرسة املحدودة
تخضع املامرسة املحدودة لكافة الرشوط العامة للمناقصات العامة فيام مل يرد فيه نص خاص بهذه الالئحة.
رابعاً :التعاقد باالتفاق املبارش

 –1حاالت وحدود التعاقد باالتفاق املبارش
يكون التعاقد بطريق االتفاق املبارش بقرار مسبب من السلطة املختصة يف الحاالت العاجلة التي ال تحتمل اتباع
إجراءات املناقصة أو املامرسة بنا ًء عىل ترخيص من:
 رئيس الهيئة ورئيس املصلحة ومن له سلطاته يف الجهات األخرى:• بالنسبة لرشاء املنقوالت – خمسامئة ألف جنيه
• بالنسبة لرشاء املقاوالت – مليون جنيه
 الوزير ومن له سلطاته أو املحافظ:• بالنسبة لرشاء املنقوالت – خمسة ماليني
• بالنسبة لرشاء املقاوالت – عرشة ماليني
 الوزير املختص بالصحة وفقاً للضوابط والرشوط التي تحددها الالئحة.ولرئيس مجلس الوزراء ،يف حالة الرضورة القصوى ،أن يأذن بالتعاقد بالطريق املبارش فيام يجاوز الحدود املنصوص
عليها يف البند ( )2من الفقرة السابقة.
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 -2من يناط بهم التعاقد باالتفاق املبارش
 تحدد تلك السلطة من يناط بهم مبارشة إجراء التعاقد من أهل الخربة يف العملية املطروحة والذين يقع عىلعاتقهم مسئولية:
• التحقق من مطابقة األصناف أو األعامل من حيث النوع واملواصفات للغرض املطلوبة من أجله
• أن األسعار مناسبة لسعر السوق من واقع ما يتم الحصول عليه من عروض من أصحاب املنشآت الصغرية
ومتناهية الصغر يتم إرفاقها بأوراق العملية
• يف الحاالت التي تتطلب بحسب طبيعتها ضامن املتعاقد لسالمة ما يتم توريده أو تنفيذه من أعامل -
فيتم حجز ما يعادل ( )%5من مستحقاته ترصف له بعد انتهاء مدة الضامن املتفق عليها

 -3تكرار التعاقد باالتفاق املبارش
ال يجوز تكرار التعاقد بطريق االتفاق املبارش أكرث من مرة واحدة يف ذات السنة املالية بالنسبة لذات العملية موضوع
التعاقد إال يف الحاالت التي ال يجاوز فيها مجموع قيمة ما يتم تكراره من تعاقدات عن ذات العملية الحد األقىص
املقرر قانوناً.

 -4اعتامد التعاقد باالتفاق املبارش
يكون اعتامد نتيجة التعاقد بطريق االتفاق املبارش من السلطة املختصة.
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اﶈﺎﺿﺮة اﳋﺎﻣﺴﺔ
اﻟﺸـــﺮوط اﻟﻌـــﺎﻣــــﺔ
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اﺷﺘﺮاﻃﺎت ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻌﻄﺎءات
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﻌﺎر
ﺻﺮف ﻓﺮوق اﻷﺳﻌﺎر ﰲ أﻋﻤﺎل اﳌﻘﺎوﻻت
اﺷﺘﺮاﻃﺎت اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮوق اﻷﺳﻌﺎر
ﺻﺮف اﳌﺴﺘﺨﻠﺼﺎت
ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻌﻴﻨﺎت
ﺳﺤﺐ اﻟﻌﻄــﺎء
آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻌﻄﺎءات
اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت
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الرشوط العامة

 .1اشرتاطات تقديم العطاءات:
تقدم العطاءات موقعة ومختومة من أصحابها عىل النحو اآليت:
 عىل منوذج العطاء املختوم بخاتم الجهة اإلدارية واملؤرش عليه برقم وقسيمة تحصيل الثمن يجب أن يثبت عىل كل من مظرويف العطاء الفني واملايل نوعه من الخارج يوضع املظروفني داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة ويوضح عليه اسم وعنوان الجهة يكون تقديم العطاءات إما بإرسالها بالربيد املوىص عليه خالصة األجر أو وضعها داخل الصندوق املختص ،أوتسليمها لقلم املحفوظات بها مبوجب إيصال يثبت فيه تاريخ التسليم وساعته
 -ويجوز إذا كان العطاء مقدما من فرد أو رشكة يف الخارج أن يقدم عىل النموذج الخاص مبقدم العطاء

 .2قامئة األسعار:
عىل مقدم العطاء مراعاة ما ييل يف إعداده لقامئة األسعار:
 تكتب أسعار العطاء بالحرب الجاف أو السائل أو الطباعة رقام وحروفا باللغة العربية. يجوز يف حالة تقديم العطاء من فرد أو رشكة يف الخارج أن تكتب األسعار بالعملة األجنبية وتتم معادلتها بالعملةاملرصية يف تاريخ فتح املظاريف.
 يجب أن تكون قامئة األسعار مؤرخة وموقعة من مقدم العطاء.– ال يجوز الكشط أو املحو يف جدول الفئات وكل تصحيح يف األسعار أو غريها يجب إعادة كتابته رقام وحروفا وتوقيعه.
– ال يجوز ملقدم العطاء شطب أي بند من بنوده أو من املواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهام كان نوعه.
 إذا رغب مقدم العطاء يف إبداء أية مالحظات خاصة بالنواحي الفنية فيثبتها يف كتاب مستقل. ال يلتفت إىل أي ادعاء من صاحب العطاء بحدوث خطأ يف عطائه إذا قدم بعد فتح املظاريف الفنية. إذا سكت مقدم العطاء يف مناقصات توريد األصناف عن تحديد سعر صنف فيعترب ذلك امتناعا منه عن الدخوليف املناقصة بالنسبة إىل هذا الصنف.
 يف مقاوالت األعامل ،للجهة اإلدارية -مع االحتفاظ بالحق يف استبعاد العطاء -أن تضع للبند الذي سكت مقدمالعطاء عن تحديد فئته أعىل فئة لهذا البند يف العطاءات املقبولة وذلك للمقارنة بينه وبني سائر العطاءات فإذا
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أرسيت عليه املناقصة فيعترب أنه ارتىض املحاسبة عىل أساس أقل فئة لهذا البند ىف العطاءات املقبولة دون أن يكون
له حق املنازعة يف ذلك.
 يبني يف قامئة األسعار ما إذا كان الصنف مصنوعا يف مرص أو يف الخارج. الفئات التي حددها مقدم العطاء بجدول الفئات تشمل وتغطى جميع املرصوفات وااللتزامات أيا كان نوعهابرصف النظر عن تقلبات السوق والعملة والتعريفة الجمركية وغريها من الرضائب والرسوم األخرى.

 .3رصف فروق األسعار يف أعامل املقاوالت:
يف عقود مقاوالت األعامل التي تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكرث ،تلتزم الجهة املتعاقدة يف نهاية كل ثالثة أشهر
تعاقدية بتعديل قيمة العقد وفقا للزيادة أو الخفض يف تكاليف بنود العقد التي طرأت بعد التاريخ املحدد لفتح
املظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد املبني عىل أمر اإلسناد املبارش ،وذلك وفقا للمعامالت املحددة يف عطاء املقاول
لتلك البنود أو مشتمالتها ويكون هذا التعديل ملزما للطرفني ،ويقع باطال كل اتفاق يخالف ذلك.
• قيمة التعويض أو الخصم:
املبلغ املستحق للمقاول أو املبلغ الواجب خصمه من مستحقاته نتيجة التغري يف أسعار البنود املتغرية ارتفاعا أو
انخفاضا.
• نسبة الزيادة أو الخفض يف األسعار:
الرقم القيايس لسعر البند أو مكوناته عند املحاسبة مطروحا منه الرقم القيايس للسعر عند تاريخ فتح املظاريف
الفنية أو اإلسناد املبارش ،بحسب األحوال مقسوما عىل الرقم القيايس للسعر عند فتح املظاريف الفنية أو اإلسناد
املبارش بحسب األحوال ،وذلك من واقع نرشة األرقام القياسية الصادرة من الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.
• املعادلة:
قيمة التعويض أو الخصم = قيمة األعامل الخاضعة للتعديل من واقع عطاء املقاول عند التعاقد× معامالتها × نسبة
الزيادة أو الخفض

 .4اشرتاطات املحاسبة عىل فروق األسعار:
 تقوم الجهة طالبة التعاقد بتحديد البنود املتغرية أو مكوناتها ضمن رشوط الطرح – ويف حالة عدم تحديدها تلغىاملامرسة أو املناقصة قبل البت فيها.
 -يجب أن يتضمن عطاء املقاول باملظروف الفني معامالت متثل أوزان عنارص التكلفة للبنود املتغرية أو مكوناتها
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والتي حددتها الجهة طالبة التعاقد ضمن رشوط الطرح ويتم التعاقد عىل أساسها ويف حالة عدم تضمني املقاول
عطائه تلك املعامالت يتم استبعاد العطاء.
 ترصف قيمة املستخلص املعتمد يف املواعيد املحددة وفقا ألسعار العقد دون انتظار لتطبيق معادلة فروق األسعار. يحاسب املقاول عىل التعديل يف األسعار رفعا أو خفضا بالنسبة للبنود املتغرية أو مكوناتها كل ثالثة أشهر تعاقديةبعد مرور ستة أشهر من تاريخ فتح املظاريف الفنية أو اإلسناد املبارش بحسب األحوال مع مراعــاة الربنامج الزمني
للتنفيذ وتعديالته التي يتفق عليها الطرفان.
 يحاسب املقاول عىل فروق األسعار رفعا أوخفضا خالل ستني يوما عىل األكرث من تاريخ تقديم املطالبة يتم خاللهامراجعة ورصف تلك الفروق ومبراعاة أحكام املادة ( )69من هذه الالئحة – ويجب احتساب أولوية املتعاقد يف
ترتيب عطائه وذلك بعد تطبيق ذات املعادلة عىل باقي العطاءات األخرى.
الترسي معادلة تغري األسعار وقواعد تطبيقها يف الحاالت اآلتية:
 العقود التي تقل مدة تنفيذها عن ستة أشهر ويتأخر تنفيذها لسبب يرجع إىل املقاول. الكميات التي يتأخر املقاول يف تنفيذها إىل ما بعد ستة أشهر من تاريخ فتح املظاريف الفنية أو اإلسناد املبارشبحسب األحوال لسبب يرجع إليه  -وذلك يف العقود الخاضعة للتعديل طبقاً ألحكام القانون.
 العقود التي تكون مدة تنفيذها أقل من ستة أشهر ويتأخر تنفيذها لسبب يرجع إىل الجهة اإلدارية – ويف هذهالحالة تتم محاسبة املقاول عىل الكميات التي تم تنفيذها بعد الستة أشهر وفقا ملعدالت التضخم الصادرة من
الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.

 .5رصف املستخلصات:
«تلتزم الجهة املتعاقدة بأن ترصف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعاً لتقدم العمل وذلك خالل ستني يوما من
تاريخ تقديم املستخلص لها ،تلتزم خاللها مبراجعته والوفاء بقيمة ما يتم اعتامده ،وإال التزمت بأن تؤدى للمتعاقد
تعويضاً يعادل تكلفة التمويل لقيمة املستخلص املعتمد عن فرتة التأخري وفقاً لسعر االئتامن والخصم املعلن من
البنك املركزي».
أ -حاالت التوريد والرتكيب
يف جميع الحاالت التي يشتمل فيها موضوع التعاقد عىل توريد أو توريد وتركيب أصناف أو مهامت مستوردة
من الخارج  -فيجب أن يقدم مع الفاتورة أو املستخلص املستندات الدالة عىل متام سداد كافة الرضائب والرسوم
الجمركية املستحقة عليها وفقًا للقوانني والقرارات املنظمة لذلك.
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ب -بيانات العرض الفني
عىل مقدمي العطاءات رضورة تضمني املظروف الفني اآليت:
 جميع البيانات الفنية البيانات واملعلومات واملستندات التي تطلبها الجهة اإلدارية املستندات الدالة عىل سابقة الخربة بيانات القيد يف املكاتب أو السجالت أو النقابات أو االتحادات التي يكون القيد فيها واجباً قانوناًوإذا رغب مقدمو العطاءات يف إبداء أية مالحظات خاصة بالنواحي الفنية فتثبت يف كتاب مستقل يتضمنه
املظروف الفني.

 .6تقديم العينات:
 يكون العطاء عن توريد األصناف حسب العينات النموذجية للجهة اإلدارية واملواصفات أو الرسومات املعتمدةالتي يجب عىل مقدم العطاء االطالع عليها ويعترب تقدميه العطاء إقرارا ً منه باطالعه عليها ويتوىل التوريد طبقاً لها
ولو رافقت عطاءه عينات أخرى.
 بالنسبة إىل املنتجات الغذائية والكياموية يكون التوريد حسب املواصفات املحددة لها وإذا مل يكن لها مواصفاتيكون التوريد حسب العينات التي يطلب تقدميها مع العطاءات وإذا كانت هذه العينات مام يفسد وال تبقى سليمة
حتى التوريد فيكون قبول التوريد عىل أساس مطابقة نتائج فحصها عىل نتائج فحص عينات التوريد.
 بالنسبة إىل املنتجات الهندسية واملعدنية والكهربائية يكون التوريد حسب املواصفات دون التقيد بالعينات،ويجوز تقديم عينات لالسرتشاد بها فقط.
 بالنسبة ملنتجات الغزل والنسيج فيكون قبولها وفقا للرشوط واملواصفات والتجاوزات الفنية التي تقرها وزارةالصناعة.
 إذا ما أجازت الجهة اإلدارية املختصة يف إعالنها تقديم عينات مع العطاءات فيجب أن تكون من حجم أو مقاسأو وزن يسمح بالفحص وأن تنطبق عليها املواصفات.
ويكون ملقدمي العينات الحق يف اسرتدادها يف خالل أسبوعني من تاريخ إخطارهم برفضها بكتاب موىص عليه وإال
أصبحت ملكا للجهة اإلدارية دون مقابل.
• بعد تقديم العطاءات للجهة اإلدارية – يتم االلتزام باآليت:
 -يبقى العطاء نافذ املفعول وغري جائز الرجوع فيه.
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 يبقى العطاء ساري من وقت تصديره مبعرفة مقدم العطاء وحتى نهاية مدة رسيان العطاء املحددة باستامرةالعطاء املرافقة للرشوط.

 .7سحب العطاء:
إذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل امليعاد املعني لفتح املظاريف الفنية فيتم االلتزام باآليت:
 يصبح التأمني املؤقت املودع حقا للجهة اإلدارية دون حاجة إىل إنذار أو االلتجاء إىل القضاء أو اتخاذ أية إجراءاتأو إقامة الدليل عىل حصول رضر.
• إقامة مقدم العطاء:
مقيم يف:
يجب أن يكون مقدم العطاء ً
 جمهورية مرص العربية أو يكون له وكيل فيها ويجب عليه أن يبني يف عطائه الوكيل املعتمد منه يف جمهورية مرص العربية فيام لو رست عليه املناقصة أن يبني يف عطائه العنوان الذي ميكن مخابرته فيه ويعترب إعالنه صحيحاً إذا كان العطاء مقدماً من وكيل عن صاحب العطاء فعليه أن يقدم معه توكيال مصدقا عليه من السلطات املختصة• عقد تأسيس الرشكة
كل عطاء مقدم من رشكة يجب أن ترافقه املستندات اآلتية:
 صورة رسمية من عقد تأسيسها ومن نظامها األسايس عند تقديم عطاء من منشأة تجارية ألكرث من شخص واحد فيجب أن ترافقه صورة رسمية من عقد املشاركة ويف كلتا الحالتني يجب أن ترافق الصورة املقدمة بيان بأسامء األشخاص املرصح لهم بالتعاقد لحساب الرشكة أواملنشأة ومدى هذا الحق وحدوده
 أسامء املسئولني مبارشة عن تنفيذ رشوط العقود وإمضاء االيصاالت وإعطاء املخالصات باسم الرشكة مناذج من إمضاءاتهم عىل أن تكون هذه النامذج عىل ذات صورة العقد أو التوكيل. -إذا كان العطاء مقدما من شخص طبيعي أو معنوي فيجب أن ترافق العطاء صورة معتمدة من بطاقته الرضيبية.
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 .8آخر موعد لتسليم العطاءات:
يجب أن تصل العطاءات إىل الجهة اإلدارية عىل النحو اآليت:
 يف موعد غايته الساعة الثانية عرشة من ظهر اليوم املحدد باإلعالن لفتح املظاريف الفنية ال يعتد بأي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد امليعاد املذكور يعتد بالتعديل يف العطاء إذا كان يف صالح الجهة اإلدارية ومقدم من صاحب أقل العطاءات املطابقة للرشوطواملواصفات وال يؤثر يف أولوية العطاء
• مراجعة األسعار
يكون للجهة اإلدارية الحق يف اآليت:
 مراجعة األسعار املقدمة سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها إجراء التصحيحات املادية إذا اقتىض األمر ذلك يعول عىل السعر املبني بالحروف وال يعتد بالعطاء املبني عىل خفض نسبة مئوية عن أقل عطاء يقدم يف املناقصة• التسهيالت االئتامنية
تكون العطاءات املقرتنة بتسهيالت ائتامنية محل اعتبار عند البت يف أولوية العطاءات
• موعد ومكان التوريد
يكون توريد األصناف يف املواعيد واألماكن املبينة بقامئة األسعار ويراعى عند وضع األسعار بالعطاء:
(أ) إذا كان تسليم األصناف مبيناء الشحن عىل ظهر املركب (فوب)  FOBفيجب أن يشمل السعر املبني بالعطاء
العبوات بكافة أنواعها وكذا مرصوفات النقل إىل ظهر املركب.
(ب) إذا كان التسليم  C&Fأو  CIFأو مبيناء الوصول فيشمل السعر عالوة عىل املبني بالبند (أ) نولون الشحن
البحري أو الجوي ومرصوفات التفريغ من املركب أو الطائرة كام يشمل قيمة التأمني يف حالة  CIFأو ميناء الوصول.
ويف كلتا الحالتني إذا اشرتط مقدم العطاء قيام الجهة صاحبة الشأن بدفع الثمن مبوجب اعتامد يفتح بواسطتها
لحسابه أو لحساب عمالئه يف الخارج أو يف الداخل فإنه يتحمل مصاريف فتح االعتامد وعليه أن يبني مقدار املبالغ
املطلوب تحويلها إىل الخارج مع بيان نوع العملة والجهة التي سيتم االسترياد منها.
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ومع ذلك يجوز للسلطة املختصة -بعد موافقة لجنة البت -املوافقة عىل تحمل الجهة ملرصوفات فتح االعتامد -إذا
اشرتط مقدم العطاء ذلك -عىل أن يؤخذ هذا الرشط يف االعتبار عند املقارنة واملفاضلة بني مختلف العروض من
حيث األسعار والرشوط املقدمة.
(ج) إذا كان التسليم مبخازن الجهة اإلدارية فيجب أن يشمل السعر عالوة عىل املبني بالبند (ب) رسوم الجامرك
وجميع أنواع الرسوم األخرى ورضيبة املبيعات وغريها من الرضائب السارية وقت تقديم العطاء ومرصوفات النقل
الداخيل بحيث تسلم األصناف ملخازن الجهة اإلدارية خالصة من جميع الرضائب والرسوم واملرصوفات.
(د) إذا حدث تغيري يف التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الرضائب األخرى التي تحصل عن األصناف املوردة يف املدة
الواقعة بني تقديم العطاء وآخر موعد للتوريد وكان التوريد قد تم يف غضون املدة املحددة له فيسوى الفرق تبعا
لذلك ،برشط أن يثبت املورد أنه أدى الرسوم والرضائب عىل األصناف املوردة عىل أساس الفئات املعدلة بالزيادة .أما
يف حالة ما إذا كان التعديل بالنقص فتخصم قيمة الفرق من العقد إال إذا أثبت املورد أنه أدى الرسوم عىل أساس
الفئات األصلية قبل التعديل.
ويف حالة التأخري يف التوريد عن املواعيد املحددة يف العقد وكان تعديل فئات الرضائب والرسوم قد تم بعد هذه
املواعيد فإن املورد يتحمل عن الكميات املتأخرة كل زيادة يف الرسوم والرضائب املشار إليها إال إذا أثبت أن التأخري
يرجع إىل القوة القاهرة أما النقص فيها فتخصم قيمته من قيمة العقد.
• حضور مقدم العطاء لجلسة فتح املظاريف
يجوز ملقدم العطاء أو مندوبه أن يحرض جلسة فتح كل من املظاريف الفنية واملالية يف املوعد املحدد لذلك لسامع
قراءة محتوياتها.
• يف حالة تساوى األمثان
إذا تساوت األمثان بني عطاءين أو أكرث يجوز للجهة اتباع اآليت:
 تجزئة املقادير املعلن عنها بني مقدميها إذا كان ذلك يف صالح العمل يجوز ذلك أيضً ا إذا كان مقدم العطاء األقل سع ًرا يشرتط مد ًدا بعيدة للتوريد ال تتناسب وحالة العمل بالجهةاإلدارية وذلك بالتعاقد مع صاحب أنسب العطاءات التالية عىل أقل كمية تلزم لتموين املخازن يف الفرتة الواقعة بني
تاريخي التوريد ومع صاحب العطاء األقل عن باقي الكميات  -وعىل لجنة البت يف هذه الحالة أن تثبت يف تقريرها
الباقي من الصنف باملخزن ومتوسط االستهالك.
 -تفضل العطاءات املقدمة من أصحاب املنشآت الصغرية ومتناهية الصغر متى تساوت مع أقل العطاءات سع ًرا.
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• الدفع املقدم
يكون الرتخيص برصف مبالغ مقد ًما من قيمة التعاقد عىل النحو اآليت:
 مبوافقة السلطة املختصة برشط أن يكون الدفع املقدم مقابل خطاب ضامن مرصيف معتمد بذات القيمة والعملة وغري مقيد بأي رشوطوساري املفعول حتى تاريخ االستحقاق الفعيل لتلك املبالغ
 يستثنى من رشط تقديم خطاب الضامن املرصيف املشار إليه حاالت التعاقد التي تتم بني جهتني من الجهاتالخاضعة ألحكام قانون تنظيم املناقصات واملزايدات
 ويستثنى أيضا التعاقدات التي تتم مع جهات حكومية أجنبية أو جهات ومنظامت دولية ويستثنى أيضا الجهات التي تحتكر تقديم الخدمات األساسية الالزمة لتسيري املرفق العام ،ويتم االكتفاء مبا تقدمهتلك الجهات من تعهدات أو ضامنات تقرها السلطة املختصة بالجهة.
 ويراعى عند املفاضلة واملقارنة بني العطاءات إضافة فائدة تعادل سعر الفائدة املعلن من البنك املركزي وقت البتيف املناقصة إىل قيمة العطاءات املقرتنة بالدفع املقدم وذلك عن املبالغ املطلوب دفعها مقد ًما وتحسب الفائدة عن
املدة من تاريخ أداء هذه املبالغ حتى تاريخ استحقاقها الفعيل.
 عىل أنه يف الحاالت التي تكون فيها بداية تنفيذ العقد معلقة عىل تحقق أكرث من واقعة من بينها رصف الدفعةاملقدمة فرياعى أال يتم رصفها إال بعد تحقق جميع الوقائع األخرى.
ويجب يف جميع الحاالت أن يكون الدفع املقدم يف حدود االعتامدات املدرجة باملوازنة عن السنة املالية التي يتم
فيها التعاقد.

 .9التأمينات:
• صور أداء التأمينات:
تؤدى التأمينات بإحدى الصور اآلتية:
 نق ًدا بإيداعها بخزينة الجهة اإلدارية مبوجب إيصال رسمي يثبت يف العطاء رقمه وتاريخه الشيكات املرصفية أو املعتمدة من املصارف املسحوبة عليها تقبل الشيكات املسحوبة عىل مصارف بالخارج برشط التأشري عليها بالقبول من أحد املصارف املعتمدة بالداخل خطاب ضامن صادر من أحد املصارف املحلية املعتمدة وأال يقرتن بأي قيد أو رشط -ويجوز ملقدم العطاء طلب خصم قيمة التأمني من مبالغ مستحقة له لدى الجهة برشط أن تكون صالحة للرصف
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• سداد التأمني النهايئ:
يكون سداد التأمني النهايئ بعد الرتسية واإلخطار -عىل النحو اآليت:
 خالل عرشة أيام من تاريخ اإلخطار بقبول العطاء. ويجوز بناء عىل طلب صاحب العطاء املقبول أن تخصم قيمة التأمني النهايئ من املبالغ املسددة عىل ذمة التأمنياملؤقت املقدم عن ذات العملية ،وإذا جاوزت تلك املبالغ قيمة التأمني النهايئ املستحق فيتم رد الزيادة بغري طلب
خالل فرتة ال تجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ إمتام التسوية الالزمة.
 ال يحصل التأمني النهايئ إذا قام صاحب العطاء املقبول بتوريد جميع األصناف التي رسا عليه توريدها. إذا كان التوريد املقبول عن جزء من األصناف املشار إليها وكان مثنه يكفي لتغطية قيمة التأمني النهايئ ،فيخصممن مثن الجزء املورد ما يعادل قيمة هذا التأمني من مجموع قيمة العطاء ويحتفظ به لدى الجهة املتعاقدة مبثابة
تأمني نهايئ حتى متام تنفيذ العقد.
• رد التأمني املؤقت:
مع عدم اإلخالل بأحكام هذه الالئحة يرد التأمني املؤقت عىل النحو اآليت:
 إىل أصحاب العطاءات غري املقبولة بغري توقف عىل طلب منهم سواء كان نقدا أو بشيك أو بخطاب ضامن أن يكون رد التأمني خالل مدة ال تجاوز سبعة أيام عمل بعد انتهاء املدة املحددة لرسيان العطاء أو قبل ذلك إذاتم تحصيل التأمني النهايئ من صاحب العطاء املقبول.
• رد التأمني النهايئ:
ويجب االحتفاظ بالتأمني النهايئ بأكمله إىل أن يتم اآليت:
 تنفيذ العقد بصفة نهائية مبا يف ذلك مدة الضامن طبقا للرشوط. يرد التأمني أو ما تبقى منه لصاحبه بغري توقف عىل طلب منه وذلك يف خالل مدة ال تتجاوز سبعة أيام عمل بعدإمتام تنفيذ العقد بصفة نهائية.
واستثنا ًء من حكم الفقرة الثانية من هذه املادة ،يجوز للسلطة املختصة بعد موافقة وزير املالية ،تخفيض قيمة
التأمني النهايئ مبا يقابل قيمة األعامل املتكاملة التي يتم تنفيذها ،وإصدار شهادة بقبولها ،وذلك يف املرشوعات ذات
الطبيعة الخاصة التي تتوافر فيها الرشوط اآلتية:
 -أن يكون محل املرشوع تنفيذ مجموعة مركبة من األعامل والخدمات وغريها
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 أال تقل املدة الالزمة لتنفيذ املرشوع عن خمس سنوات أن يكون أداء قيمة األعامل املنفذة يف تاريخ الحق عىل إصدار شهادة بقبولها وفقاً للعقداستبدال صور التأمني املؤقت أو النهايئ:
يجوز مبوافقة السلطة املختصة وبناء عىل طلب صاحب الشأن أن يتم اآليت:
 استبدال التأمني املؤقت أو النهايئ املسدد منه بأحد صور السداد األخرى املنصوص عليها بهذه الالئحة -يراعى أال تنقطع مدة رسيان التأمني وعدم اإلخالل مبسئوليته طبقا للغرض املقدم عنه التأمني
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الرشوط العامة إلجراءات تنفيذ العقود

مدة التوريد
تبدأ املدة املحددة للتوريد عىل النحو اآليت:
 من اليوم التايل إلخطار املورد بأمر التوريد  -إال إذا اتفق عىل خالف ذلك ويكون إخطار املوردين يف الخارج مبوجب برقيات تؤيد بكتاب الحق -عىل أن يتضمن أمر التوريد األصناف والكميات والفئات ومكان التسليم ومواعيد بدء التوريد وانتهائه

مدة التنفيذ
تبدأ املدة املحددة لتنفيذ عقود األعامل عىل النحو اآليت:
 من التاريخ الذي يسلم فيه املوقع للمقاول خاليا من املوانع  -إال إذا اتفق عىل خالف ذلك يكون التسليم مبوجب محرض يوقع من الطرفني ومحرر من نسختني تسلم إحداهام للمقاول وتحتفظ الجهةاإلدارية بالنسخة األخرى
 إذا مل يحرض املقاول أو مندوبه لتسلم املوقع يف التاريخ الذي تحدد له يف أمر اإلسناد فيحرر محرض بذلك ويعتربهذا التاريخ موعدا لبدء تنفيذ العمل

فسخ العقد
يجوز للجهة اإلدارية فسخ العقد أو تنفيذه عىل حساب املتعاقد يف الحالة اآلتية:
 إذا أخل بأي رشط من رشوطه ويكون الفسخ أو التنفيذ عىل حساب املتعاقد بقرار من السلطة املختصة -يخطر املتعاقد بكتاب موىص عليه بعلم الوصول عىل عنوانه املبني يف العقد

التنازل عن العقد
ال يجوز للمتعاقد اآليت:
 النزول عن العقد -أو عن املبالغ املستحقة له كلها أو بعضها
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 يجوز أن يتنازل عن تلك املبالغ ألحد البنوك ويكتفى يف هذه الحالة بتصديق البنك دون اإلخالل مبسئولية املتعاقدعن تنفيذ العقد

وفاة املتعاقد
إذا تويف املتعاقد – يتم اتباع اآليت:
 يجوز للجهة اإلدارية فسخ العقد مع رد التأمني إذا مل تكن لها مطالبات قبل املتعاقد أو السامح للورثة باالستمرار يف تنفيذ العقد برشط أن يعينوا عنهم وكيال بتوكيل مصدق عىل التوقيعات فيه وتوافق عليه السلطة املختصةوإذا كان العقد مرب ًما مع أكرث من متعاقد يتم اتباع اآليت:
 إذا تويف أحدهم فيكون للجهة اإلدارية الحق يف إنهاء العقد مع رد التأمني أو مطالبة باقي املتعاقدين باالستمرار يف تنفيذهويتم اإلنهاء يف جميع هذه الحاالت مبوجب كتاب موىص عليه بعلم الوصول دون حاجة إىل اتخاذ أية إجراءات أخرى
أو االلتجاء إىل القضاء.

تعديل كميات أو حجم العقد
يحق للجهة اإلدارية تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص – بالرشوط اآلتية:
 أن يكون التعديل يف حدود ( )%25بالنسبة لكل بند أن يكون التعديل بذات الرشوط واألسعار ليس للمتعاقد مع هذه الجهات الحق يف املطالبة بأي تعويض عن ذلك ويجوز يف حاالت الرضورة الطارئة ومبوافقة املتعاقد تجاوز النسبة الواردة بالفقرة السابقة يجب يف جميع حاالت تعديل العقد الحصول عىل موافقة السلطة املختصة ووجود االعتامد املايل الالزم أن يصدر التعديل خالل فرتة رسيان العقد أال يؤثر ذلك التعديل عىل أولوية املتعاقد يف ترتيب عطائه يف مقاوالت األعامل التي تقتيض ٠فيها الرضورة الفنية تنفيذ بنود مستجدة مبعرفة املقاول القائم بالعمل دون غريهفيتم التعاقد معه عىل تنفيذها مبوافقة السلطة املختصة وذلك بطريق االتفاق املبارش وبرشط مناسبة أسعار هذه
البنود لسعر السوق
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رشوط تنفيذ عقود مقاوالت األعامل

التزامات املقاول:
يلتزم املقاول باآليت:
 اتباع جميع القوانني واللوائح الحكومية واملحلية ذات الصلة بتنفيذ موضوع التعاقد كام يكون مسئوال عن حفظ النظام مبوقع العمل تنفيذ أوامر الجهة اإلدارية بإبعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليامت أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذهالرشوط
 يلتزم املقاول أيضً ا باتخاذ كل ما يكفل منع اإلصابات أو حوادث الوفاة للعامل أو أي شخص آخر أو اإلرضارمبمتلكات الحكومة أو األفراد وتعترب مسئوليته يف هذه الحاالت مبارشة دون تدخل للجهة اإلدارية
 -يف حالة إخالله بتلك االلتزامات يكون للجهة اإلدارية الحق يف تنفيذها عىل نفقته

مسؤولية املقاول عن املواصفات:
يلتزم املقاول بالرشوط اآلتية:
 بأن يتحرى بنفسه طبيعة األعامل وعمل كل ما يلزم لذلك من اختبارات وغريها للتأكد من صالحية املواصفاتوالرسومات والتصميامت املعتمدة.
 عليه إخطار الجهة اإلدارية يف الوقت املناسب مبالحظته عليها ويكون مسئوال تب ًعا لذلك عن صحة وسالمة جميعما ورد بها كام لو كانت مقدمة منه.

التشوينات:
يلتزم املقاول باآليت:
 جميع املواد واملشونات املعتمدة والقطع واألدوات واآلالت التي تكون قد استحرضت مبعرفة املقاول ملنطقة العملأو عىل األرض املشغولة مبعرفته بقصد استعاملها يف تنفيذ العمل.
 كذلك جميع األعامل واملنشآت الوقتية األخرى تظل كام هي وال يجوز نقلها أو الترصف فيها إال بإذن الجهة اإلداريةإىل أن يتم التسليم املؤقت.
 أن تبقى التشوينات يف عهدة املقاول وتحت حراسته ومسئوليته وحده وال تتحمل الجهة اإلدارية يف شأنها أيةمسئولية بسبب الضياع أو التلف أو الرسقة أو غري ذلك.
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 يجب عىل املقاول أن يهيئ مكاناً صالحاً لتشوين املواد القابلة للتلف بسبب العوامل الجوية وذلك لوقايتها منهابطريقة يوافق عليها مهندس الجهة اإلدارية.

املقادير واألوزان الواردة بالكراسة:
املقادير واألوزان الواردة بجداول الفئات تعامل عىل أنها:
 مقادير وأوزان تقريبية قابلة للزيادة أو النقص تبعاً لطبيعة العملية الغرض منها هو بيان مقدار العمل بصفة عامة املبالغ التي تسدد للمقاول تكون عىل أساس الكميات التي تنفذ فعالً سواء كانت تلك الكميات أقل أم أكرث منالواردة باملقايسة أو الرسومات وسواء نشأت الزيادة أو العجز عن خطأ يف حساب املقايسة االبتدائية أو عن تغيريات
أدخلت يف العمل طبقا ألحكام العقد
 ويجب يف جميع الحاالت أال يؤثر ذلك عىل أولوية املقاول يف ترتيب عطائه يعترب املقاول مسئوال عن التحري بنفسه عن صحة املقادير واألوزان وتعترب كل فئة من الفئات املدرجة بجدولالفئات ملزمة للمقاول أثناء العقد وغري قابلة إلعادة النظر ألي سبب وال يكون للمقاول حق طلب مبالغ زيادة أو
تعويضات مهام كانت خسارته أو تكبده مرصوفات إضافية
 يقوم مهندس الجهة اإلدارية بعملية القياس أو الوزن لألعامل أثناء سري العمل باالشرتاك مع املقاول أو مهندسه أومندوبه ويتم التوقيع بصحة املقاسات واألوزان من االثنني ،فإذا تخلف املقاول أو مندوبه بعد إخطاره يلزم باملقاسات
واألوزان التي يجريها مهندس الجهة اإلدارية
 عىل أنه بالنسبة للجهات التي ال يتوافر فيها العنرص الفني الالزم فينتدب مهندس من مديرية اإلسكان املختصةويكون مهندس الجهة اإلدارية أو مديرية اإلسكان مسئوالً عن صحة وسالمة ما يثبته من بيانات يف هذا الشأن

إنهاء األعامل:
يلتزم املقاول بإنهاء األعامل موضوع التعاقد بحيث تكون:
 صالحة متاماً للتسليم املؤقت يف املواعيد املحددة إذا تأخر جاز للسلطة املختصة إذا اقتضت املصلحة العامة إعطاؤه مهلة إضافية إلمتام التنفيذ توقع عليه غرامه تأخري اعتبارا ً من بداية هذه املهلة وإىل أن يتم التسليم االبتدايئ وذلك بواقع ( )%1عن كل أسبوعأو جزء منه بحيث ال يجاوز مجموع الغرامة ( )%10من قيمة العقد
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 تحسب الغرامة من قيمة ختامي العملية جميعها إذا رأت الجهة اإلدارية أن الجزء املتأخر مينع االنتفاع مبا تم منالعمل بطريق مبارش أو غري مبارش عىل الوجه األكمل يف املواعيد املحددة
 إذا رأت الجهة أن الجزء املتأخر ال يسبب شيئا من ذلك ،فيكون حساب الغرامة بالنسب واألوضاع السابقة منقيمة األعامل املتأخرة فقط
 وتوقع الغرامة مبجرد حدوث التأخري دون حاجة إىل تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر ويعفى املتعاقد من الغرامة بعد أخذ رأى إدارة الفتوى املختصة مبجلس الدولة إذا ثبت أن التأخري ألسباب خارجةعن إرادته ،وللسلطة املختصة  -يف غري هذه الحالة  -بعد أخذ رأى اإلدارة املشار إليها إعفاء املتعاقد من الغرامة إذا
مل ينتج عن التأخري رضر.
 ال يخل توقيع الغرامة بحق الجهة اإلدارية يف الرجوع عىل املتعاقد بكامل التعويض املستحق عام أصابها من أرضاربسبب التأخري.

إخالل أو إهامل املقاول:
إذا أخل املقاول بأي رشط من رشوط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته املقررة ومل يصلح أثر ذلك خالل
خمسة عرش يوماً -من تاريخ إنذاره بكتاب موىص عليه بعلم الوصول عىل عنوانه املبني بالعقد -بالقيام بإجراء هذا
اإلصالح ،كان للسلطة املختصة الحق يف اتخاذ أحد اإلجراءين التاليني وفقا ملا تقتضيه املصلحة العامة:
(أ) فسخ العقد
(ب) سحب العمل من املقاول وتنفيذه عىل حسابه بذات الرشوط واملواصفات املعلن عنها واملتعاقد عليها وذلك
بأحد طرق التعاقد املقررة بقانون تنظيم املناقصات واملزايدات واألحكام الواردة بهذه الالئحة
ويكون للجهة اإلدارية يف هذه الحالة الحق يف اتخاذ اآليت:
 احتجاز كل أو بعض ما يوجد مبحل العمل من منشآت مؤقتة ومبان وآالت وأدوات ومواد وخالفه دون أن تكونمسئولة من قبل املقاول أو غريه عنها وعام يصيبها من تلف أو نقص ألي سبب كان أو دفع أي أجر عنها
 كام يكون لها الحق أيضاً يف االحتفاظ بها حتى بعد انتهاء العمل ضامناً لحقوقها ولها يف سبيل ذلك أن تبيعها دون أدىن مسئولية من جراء البيع عىل أنه يف حالة فسخ العقد أو تنفيذه عىل حساب املقاول يصبح التأمني النهايئ من حق الجهة اإلدارية كام يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها -باإلضافة إىل فروق األسعار واملصاريف اإلدارية ومقابل التأخري عىل أرصدة الدفعات املقدمة وفقًا لسعر االئتامن
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والخصم املعلن من البنك املركزي يف تاريخ استحقاق هذه الدفعات  -وذلك من أية مبالغ مستحقة أو تستحق
للمتعاقد لديها.
 ويف حالة عدم كفايتها تلجأ إىل خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى أيًا كان سبب االستحقاق دونحاجة إىل اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم اإلخالل بحقها يف الرجوع عليه مبا مل تتمكن من استيفائه
من حقوق بالطريق اإلداري.

رصف دفعات تحت الحساب للمقاول
تلتزم الجهة اإلدارية املتعاقدة باآليت:
 بأن ترصف للمقاول دفعات تحت الحساب تب ًعا لتقدم العمل وذلك خالل ستني يو ًما من تاريخ تقديم املستخلص. تلتزم الجهة بأن تؤدي للمتعاقد تعويضً ا يعادل تكلفة التمويل لقيمة املستخلص املعتمد  -بعد استنزال ما قد يكونمسد ًدا للمقاول من دفعات مقدمة عن كل مستخلص  -وذلك عن فرتة التأخري التي تجاوز مدة الستني يو ًما املشار
إليها ووفقًا لسعر االئتامن والخصم املعلن من البنك املركزي يف تاريخ اليوم التايل النتهاء الستني يو ًما.
 يتعني عىل الجهة الفنية املختصة باإلرشاف عىل تنفيذ األعامل االنتهاء من مراجعة ما يقدم إليها من مستخلصاتورفع تقارير دورية للسلطة املختصة خالل مدد ال تجاوز كل منها ستني يو ًما تبدأ أولها من التاريخ املحدد لبدء
التنفيذ وتتضمن موقف رصف قيمة املستخلصات ومدى توافر التمويل الالزم لكل منها من واقع الربنامج الزمني
لتنفيذ املرشوع وعىل السلطة املختصة بكل جهة أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لضامن عدم تأخر رصف قيمة
املستخلصات عن املواعيد املقررة.
ويكون رصف الدفعات تحت الحساب عىل النحو اآليت:
(أ) بواقع ( )%95من القيمة املقررة لألعامل التي متت فعالً مطابقة للرشوط واملواصفات وذلك من واقع الفئات
الواردة بالجدول .كام يجوز رصف الـ ( )%5الباقية نظري كتاب ضامن معتمد من أحد البنوك املحلية ينتهي رسيانه
بعد ميض ثالثني يو ًما من تاريخ االستالم املؤقت.
(ب) بواقع ( )%75من القيمة املقررة للمواد التي وردها املقاول الستعاملها يف العمل الدائم والتي يحتاجها العمل
فعالً برشط أن تكون مطابقة للرشوط وموافقًا عليها وأن تكون مشونة مبوقع العمل يف حالة جيدة بعد إجراء الجرد
الفعيل الالزم وذلك من واقع فئات العقد ،وتعامل كاملشونات املواد التي تورد ملوقع العمل صالحة للرتكيب إىل أن
يتم تركيبها.
(ج) بعد تسلم األعامل مؤقتًا تقوم الجهة اإلدارية بتحرير الكشوف الختامية بقيمة جميع األعامل التي متت فعالً
ويرصف للمقاول عقب ذلك مبارشة ما تستحقه بعد خصم املبالغ التي سبق رصفها عىل الحساب أو أية مبالغ أخرى
مستحقة عليه.
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(د) عند تسلم األعامل نهائيًا بعد مدة الضامن وتقديم املقاول املحرض الرسمي الدال عىل ذلك يسوى الحساب النهايئ
ويدفع للمقاول باقي حسابه مبا يف ذلك التأمني النهايئ أو ما تبقى منه.

سحب العمل من املقاول
يف حالة سحب العمل كله أو بعضه من املقاول -يتم اتباع اإلجراءات اآلتية:
 يحرر كشف باألعامل التي متت وباآلالت واألدوات التي استحرضت واملهامت التي مل تستعمل والتي يكون قدوردها املقاول مبكان العمل.
 ويتم ذلك الجرد خالل شهر من تاريخ سحب العمل مبعرفة مندوب الجهة اإلدارية وبحضور املقاول بعد إخطارهبكتاب موىص عليه بالحضور هو أو مندوبه.
 ويثبت هذا الجرد مبوجب محرض يوقعه كل من مندوب الجهة اإلدارية واملقاول أو من ينوب عنه. فإذا مل يحرض أو مل يرسل مندوبا عنه فيجرى الجرد يف غيابه ،ويف هذه الحالة يخطر املقاول بنتيجة الجرد. فإذا مل يبد مالحظاته خالل أسبوع من تاريخ وصوله إليه كان ذلك مبثابة إقرار منه بصحة البيانات الواردة يف محرض الجرد . والجهة اإلدارية غري ملزمة بأخذ يشء من هذه املهامت إال بالقدر الذي يلزم إلمتام األعامل فقط رشط أن تكونصالحة لالستعامل ،أما ما يزيد عىل ذلك فيكلف املقاول بنقله من محل العمل.

إخالء موقع العمل
عىل املقاول مبجرد إمتام العمل أن يتبع اآليت:
 يخىل املوقع من جميع املواد واألتربة والبقايا وأن ميهده ،وإال كان للجهة اإلدارية الحق  -بعد إخطاره بكتاب موىصعليه  -يف تنفيذ ذلك عىل حسابه.
 ويخطر عندئذ باملوعد الذي حدد إلجراء املعاينة. ويحرر محرض التسليم املؤقت بعد إمتام املعاينة ويوقعه كل من املقاول أو مندوبه املوكل بذلك بتوكيل مصدقعليه ومندويب الجهة اإلدارية الذين يخطر املقاول بأسامئهم ويكون هذا املحرض من ثالث نسخ تسلم إحداها
للمقاول ويف حالة عدم حضوره هو أو مندوبه يف امليعاد املحدد تتم املعاينة.
 ويوقع املحرض من مندويب الجهة اإلدارية وحدهم وإذا تبني من املعاينة أن العمل قد تم عىل الوجه املطلوب اعتربتاريخ إخطار املقاول للجهة اإلدارية باستعداده للتسليم املؤقت موعد إنهاء العمل وبدء مدة الضامن.
 -وإذا ظهر من املعاينة أن العمل مل ينفذ عىل الوجه األكمل فيثبت هذا يف املحرض ويؤجل التسليم إىل أن يتضح أن
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األعامل قد متت مبا يطابق الرشوط (هذا مع عدم اإلخالل مبسئولية املقاول طبقاً ألحكام القانون املدين) وتبدأ من
تاريخ املعاينة األخرية مدة الضامن.
 وبعد إمتام التسليم املؤقت يرد للمقاول  -إذا مل توجد قبله مطالبات للجهة املتعاقدة أو ألية جهة إدارية أخرى -ما زاد من قيمة التأمني النهايئ عىل النسبة املحددة من قيمة األعامل التي متت فعالً وتحتفظ الجهة املتعاقدة بهذه
النسبة لحني انتهاء مدة الضامن وإمتام التسليم النهايئ.

ضامن األعامل
يضمن املقاول األعامل موضوع العقد وحسن تنفيذها عىل الوجه األكمل -وذلك عىل النحو اآليت:
 ملدة سنة واحدة من تاريخ التسليم املؤقت وذلك دون اإلخالل مبدة الضامن املنصوص عليها يف القانون املدين أو أي قانون آخر واملقاول مسئول عن بقاء جميع األعامل سليمة أثناء مدة الضامن طبقاً لرشوط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصالحه عىل نفقته -إذا قرص يف إجراء ذلك فللجهة اإلدارية أن تجريه عىل نفقته وتحت مسئوليته

االستالم النهايئ لألعامل
قبل انتهاء مدة الضامن بوقت مناسب يخطر املقاول الجهة اإلدارية بتحديد موعد للمعاينة التخاذ االجراءات اآلتية:
 أن األعامل قد نفذت مطابقة للمواصفات بحالة جيدة فيتم تسليمها نهائياً أن يتم التسليم مبوجب محرض من ثالث نسخ يوقعه كل من مندويب الجهة اإلدارية واملقاول أو مندوبه الرسميتعطى للمقاول نسخه منه
 إذا ظهر من املعاينة أن املقاول مل يقم ببعض االلتزامات فيؤجل التسليم النهايئ لحني قيامه مبا يطلب إليه مناألعامل
 هذا مع عدم اإلخالل مبسئولية املتعاقد طبقاً ألحكام القانون املدين أو أي قانون آخر -وعند إمتام التسليم النهايئ يدفع للمقاول ما قد يكون مستحقاً له من مبالغ ويرد إليه التأمني النهايئ أو ما تبقى منه
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رشوط تنفيذ عقود التوريدات

توريد األصناف
يلتزم املورد باآليت:
 بتوريد األصناف املتعاقد عليها يف امليعاد أو املواعيد املحددة أن تكون األصناف املوردة خالصة جميع املرصوفات والرسـوم وأن تكون مطابقة ألمــر التوريد وللمواصفـات أو العينـات املعتمـدة يتسلم أمني مخزن االستقبال ما يتم توريده بالعدد أو الوزن أو املقاس أن يكون التسليم بحضور املورد أو مندوبه ويعطى عنه إيصاالً مؤقتاً مختوماً بخاتم الجهة اإلدارية أن يكون االيصـــال موضحـاً به اليوم والســـاعة التي تم فيها التوريــد ويقرر فيه حــالة األصناف إخطار املورد مبيعاد اجتامع لجنة الفحص ليتمكن من حضور إجراءات الفحص واالســــتالم النهايئ يجب أن يتم اإلخطار املشار إليه يف خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ اليوم التايل لصدور اإليصال املؤقت -وعىل أمني مخزن االستقبال فور تسلمه األصناف املوردة إخطار رئيس لجنة الفحص بذلك التخاذ الالزم

تقديم الفاتورة
يلتزم املورد بأن يقدم مع األصناف املوردة املستندات اآلتية:
 فاتورة األصناف املوردة من أصل وصورتني يف حالة قيامه بالتوريد بناء عىل طلب الجهة اإلدارية إىل جهة غري الجهة املتعاقد عىل التوريد إليها يجب أن ترافقالفواتري مستندات تثبت قيمة مرصوفات النقل اإلضافية حتى ميكن رد هذه املرصوفات إليه.

رفض األصناف
إذا رفضت لجنة الفحص صنفاً أو أكرث من األصناف املوردة فيتم اتباع اآليت:
 يخطر املورد بذلك كتابة بالربيد املوىص عليه بأسباب الرفض -وجوب سحب األصناف املرفوضة وتوريد بديالً عنها
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 يجب أن يتم ذلك اإلخطار فور صدور قرار اللجنة يف ذات اليوم أو اليوم التايل عىل األكرث يلتزم املورد بسحب األصناف املرفوضة خالل سبعة أيام عىل األكرث من تاريخ اليوم التايل إلخطاره إذا تأخر يف سحبها فيكون للجهة اإلدارية الحق يف تحصيل مرصوفات تخزين بواقع ( )%2من قيمة األصناف عنكل أسبوع تأخري أو جزء منه ملدة أقصاها أربعة أسابيع
 بعد انتهاء هذه املدة تتخذ إجراءات بيعها لحساب املورد -تخصم من الثمن ما يكون مستحقاً لها ويكون البيع وفقاً ألحكام هذه الالئحة

رصف مثن األصناف املوردة
يرصف مثن األصناف املوردة يف أقرب وقت ممكن – مع مراعاة اآليت:
 أن ال تتجاوز مدة الرصف خمسة عرش يوم عمل تحسب من تاريخ اليوم التايل العتامد قرار لجنة الفحص يف الحاالت التي يتضمن فيها التعاقد أن يتم سداد الثمن مقابل استالم األصناف  -فيجب عىل الجهة اإلدارية اتخاذما يلزم نحو إجراء فحص األصناف والتحقق من مطابقتها للمواصفات املتعاقد عىل أساسها وذلك قبل االستالم وسداد
الثمن.

التأخري يف التوريد
إذا تأخر املورد يف توريد كل الكميات املطلوبة أو جزء منها يف امليعاد املحدد بالعقد  -ويدخل يف ذلك األصناف
املرفوضة – فيتم اتباع اآليت:
 يجوز للسلطة املختصة إذا اقتضت املصلحة العامة إعطاءه مهلة إضافية للتوريد عىل أن توقع عليه غرامة تأخري عن هذه املهلة بواقع ( )%1عن كل أسبوع تأخري أو جزء من أسبوع من قيمة الكميةالتي يكون قد تأخر يف توريدها وبحد أقىص ( )%3من قيمة األصناف املذكورة
 يف حالة عدم قيام املورد بالتوريد يف امليعاد املحدد بالعقد أو خالل املهلة اإلضافية فعىل الجهة اإلدارية أن تتخذأحد اإلجراءين التاليني طبقاً ملا تقرره السلطة املختصة وفقاً ملا تقتضيه مصلحة العمل وذلك بعد إخطاره بكتاب
موىص عليه بعلم الوصول عىل عنوانه املبني بالعقد:
(أ) رشاء األصناف التي مل يقم املورد بتوريدها من غريه عىل حسابه بذات الرشوط واملواصفات املعلن عنها واملتعاقد
عليها بأحد الطرق املقررة بقانون تنظيم املناقصات واملزايدات واألحكام الواردة بهذه الالئحة
(ب) إنهاء التعاقد فيام يختص بهذه األصناف
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 ويف هاتني الحالتني يصبح التأمني النهايئ من حق الجهة اإلدارية يحق للجهة أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها مبا يف ذلك فروق األسعار واملصاريف اإلدارية  -من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها ويف حالة عدم كفايتها تلجأ إىل خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى أياً كان سبب االستحقاق دون حاجة إىل اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم اإلخالل بحقها يف الرجوع عليه مبا مل تتمكن مناستيفائه من حقوق بالطريق اإلداري.

التأخري يف التوريد بعد السنة املالية
إذا تأخر املورد عن توريد أصناف تعاقد عىل توريدها إىل ما بعد انتهاء السنة املالية املكلف بالتوريد فيها ،فإنه يجب
اتباع اآليت:
 إخطار املتعاقد بإلغاء العقد عن الكمية الباقية تطبق أحكام البند (ب) من املادة السابقة -ما مل تقرر الجهة اإلدارية حاجتها لهذه األصناف يف السنة املالية الجديدة وبرشط سامح االعتامدات املالية املختصة

٦٩

الفهــــــرس

بداية املحاضرة

املحاضرة التالية

املحاضرة السابقة

٦٩

ﻣﻘﺘـﺮح دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺸﺘـﺮﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺴـﺘﺪاﻣﺔ
رﻗــﻢ  ٨٩ﻟــﺴﻨﺔ  ١٩٩٨وﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

استالم األصناف
يلتزم مدير املخازن طبقاً ألحكام العقد باآليت:
 متابعة ورود األصناف واستالمها متابعة إجراءات الفحص تسجيل الفواتري واملستندات املخزنية متابعة إرسال املستندات إىل الحسابات التخاذ إجراءات الرصف ومبراعاة أحكام هذه الالئحة عىل أنه يف حالة إخالل املورد بأي رشط من رشوط التوريد فعىل مدير املخازن إخطار إدارة املشرتيات فورا ً بذلكالتخاذ اإلجراءات الالزمة وفقاً ألحكام هذه الالئحة.

تشكيل لجنة الفحص
 تصدر السلطة املختصة قرارا ً بتشكيل لجنة الفحص برئاسة مدير املخازن أو مسئول القسم املختص عىل أن تضم اللجنة عضوا ً فنياً أو أكرث وعضوا ً عن الجهة املطلوب لها األصناف وأمني املخزن املختص يجب أن تجتمع اللجنة خالل خمسة أيام عىل األكرث من تاريخ اليوم التايل لوصول األصناف عىل أنه بالنسبة للصفقات التي ال تزيد قيمتها عىل مائتي جنيه للصنف الواحد يف العقد الواحد فيجوز فحصهاواستالمها مبعرفة مدير املخازن.

مسؤولية املورد أثناء الفحص
يلتزم املورد عىل حسابه باآليت:
 بإحضار العامل الالزمني لفتح الطرود وتسليمها إىل أمني املخزن أو لجنة الفحص بحضوره أو بحضور مندوبه يفاملوعد املحدد.
 ويف حالة تخلفه فيكون ملدير املخازن أو لجنة الفحص الحق يف اتخاذ اإلجراءات الالزمة عىل حساب املورد لتسلماألصناف وتسليمها إىل املخازن.
 -تصحيح الفاتورة إذا اقتىض األمر ذلك دون أن يكون للمورد حق االعرتاض.
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طريقة فحص األصناف
تقوم لجنة الفحص باتباع اآليت:
 فحص نسب مئوية مختلفة تحدد مبعرفتها وتحت مسئوليتها حسب أهمية الصنف بحيث تكون العينة ممثلة له وتعترب اللجنة مسئولة عن مطابقته من جميع الوجوه للمواصفات وللعينة املختومة تحرر محرض الفحص (منوذج  21مخازن حكومة) من أصل وصورتني تبني يف املحرض النسب املئوية ملقادير الفحص التي فحصتها وأسامء ومواصفات ومقادير األصناف وأسباب التوصيةبالقبول أو الرفض ثم يقدم املحرض إىل السلطة املختصة للترصف
 يف حالة اعتامد قبول الصنف يرسل أصل محرض الفحص وفاتورة املورد وصورة أمر التوريد مع إذن اإلضافة (منوذج 1مخازن حكومة) إىل الحسابات وتحفظ صورة من محرض الفحص مع صورة الفاتورة يف ملف خاص بإدارة املخازن
وترسل الصورة الثانية مع صورة إذن اإلضافة إىل وحدة رقابة املخزون.

الفصل يف الخالف أثناء الفحص
تفصل السلطة املختصة يف الخالفات اآلتية:
 يف الخالفات التي تنشأ بني املوردين ولجان الفحص أو بني أعضاء لجنة الفحص أنفسهم -ولها أن تسرتشد يف ذلك برأي لجنة فحص أخرى أو الرجوع إىل الجهة التابع لها املندوب الفني

طريقة فحص العينات
عند ورود أصناف للمخازن ويكون قد سبق إرسال عينات عنها عند تقديم العطاءات للفحص بالجهات املختصة
يتم اتباع اآليت:
 تؤخذ عينة منها وتقسم -إن أمكن قسمتها -إىل قسمني وإال فتختار عينتان من هذه األصناف بحضور لجنة الفحص واملورد أو مندوبه ويحتفظ بإحداها لدى رئيس لجنة الفحص بعد ختمها بخاتم الجهة اإلدارية وخاتم املورد أما العينة األخرى فتختم بخاتم الجهة اإلدارية ويوقعها عضوان من أعضاء لجنة الفحص -ويحرر محرض توقعه اللجنة واملورد أو مندوبه بأن هذه العينة مطابقة للعينة املحفوظة لدى رئيس لجنة الفحص
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 ثم ترسل إىل الجهة الفنية املختصة بعد إعطائها رقامً رسياً مع ذكر رقم وتاريخ نتيجة الفحص للعينة األصليةلالسرتشاد بها عند الفحص
 وعند ورود نتيجة الفحص لعينة التوريد ترفق مع مستندات الرصف فإذا تلفت العينة نتيجة الفحص فتتحمل الجهة اإلدارية قيمتها متى كانت مطابقة للمواصفات ،أما إذا ثبت عدممطابقتها فليس للمورد أن يطالب الجهة بقيمتها
 -وإذا رفضت األصناف املوردة املوضوع عليها اسم الجهة اإلدارية فيمحى اسم الجهة منها قبل ردها للمورد.

قبول أصناف بها عجز باملواصفة
يجب عىل الجهات التي تقوم بفحص األصناف اتباع اإلجراءات اآلتية:
 أن تبني يف تقارير الفحص ما أسفر عنه عملها مقارنة مبا هو مدون بالرشوط واملواصفات املتعاقد عىل أساسها. تلتزم الجهة اإلدارية باألخذ دامئا بهذه النتائج ورفض األصناف التي ال تطابق املواصفات أو العينات املتعاقد عىلأساسها.
 يجوز قبول األصناف غري املطابقة إذا كانت نسبة النقص أو املخالفة ال تزيد عىل ( )%20عام هو مطلوب باملواصفاتاملتعاقد عىل أساسها برشط أن تكون الحاجة ماسة لقبول الصنف أو األصناف رغم ما بها من نقص أو مخالفة وأن
يكون السعر بعد الخفض مناسباً ملثيله يف السوق.
 يجب أن تقرر لجنة الفحص صالحية األصناف لألغراض املطلوبة من أجلها وأنه لن يرتتب عىل قبولها رضر بالجهة،كام تحدد اللجنة مقدار الخفض يف الثمن املقابل للنقص أو املخالفة.
 يجوز للجنة الفحص االستعانة بفني أو أكرث من الجهات الفنية املختصة إذا رأت رضورة لذلك ويراعى اآليت:• األصناف التي تكون نسبة النقص يف مواصفاتها لغاية ( )%3يكون قبولها بخصم مقدار الخفض يف الثمن الذي
قدرته اللجنة.
• األصناف التي تكون نسبة النقص يف مواصفاتها أكرث من ( )%3لغاية ( )%10يكون قبولها بخصم مقدار الخفض
يف الثمن الذي قدرته اللجنة مضافاً إليه غرامة مقدارها ( )%50من هذا املقدار.
• األصناف التي تكون نسبة النقص يف مواصفاتها أكرث من ( )%10لغاية ( )%20يكون قبولها بخصم مقدار الخفض
يف الثمن الذي قدرته اللجنة مضافا إليه غرامة مقدارها ( )%100من هذا املقدار.
عىل أن يكون القبول مبوافقة لجنة البت والسلطة املختصة وبرشط أن يقبل املورد كتابة هذا الخصم وإال فريفض
الصنف وتطبق أحكام هذه الالئحة.
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قبول الهبات
األصناف التي تقدم بصفة هبات غري مقيدة برشط يعتمد قبولها من السلطة املختصة وفقا لإلجراءات اآلتية:
 تقدير مثن لها مبعرفة لجنة ذات خربة بهذه األصناف وتحرير شهادة إدارية عنه ثم تضاف بحسابات املخازن كاألصناف املشرتاه ،عىل أن يبني الثمن املقدر لها يف خانة املالحظات ويكتب أمامها يف خانة الثمن «بدون مقابل» ويتبع هذا أيضاً فيام يختص باألصناف الواردة بصفة عينات أما الهبات املقيدة برشوط وباألوقاف والوصايا فيتبع بشأنها اإلجراءات املذكورة عاليه بعد اعتامد قبولها وفقاًللقواعد املنظمة لذلك.

فحص أصناف واردة من الخارج
عند ورود أصناف مبارشة من الخارج تقوم لجنة الفحص باآليت:
 مبراجعتها عىل الوارد بالفاتورة بعد التأكد من سالمة األختام والعالمات أو الصناديق الواردة بداخلها األصناف -يحرر محرض فحص عن ذلك (منوذج  12مخازن حكومة) تثبت فيه ما قد تجده من نقص أو كرس أو تلف  -ثم يحرر
عنه محرض خاص عىل طلب خصم األصناف التالفة أو املفقودة (منوذج  9مخازن حكومة) التخاذ اإلجراءات الالزمة
نحوه.
 مع مراعاة املواعيد التي تحددها رشكات التأمني  -يف حالة التأمني عىل البضاعة  -حفظاً لحق الجهة اإلدارية يفاستيفاء قيمة التأمني وإلزام املتسبب يف فوات هذه املواعيد بدفعه.
 وتضاف األصناف باملخزن حسب الوارد بالفاتورة بغض النظر عام تجده اللجنة فيها من نقص أو كرس أو تلف. عىل أن يخصم مقدار العجز أو التلف من العهدة مبوجب طلب وإذن رصف (منوذج  2مخازن حكومة) وتجرىالتسويات الحسابية الالزمة وفقاً للقواعد املالية املعمول بها.
 ويف حالة تعذر فتح الصناديق وإضافتها حسب الوارد بالفاتورة ألسباب اضطرارية تقرها كتابة السلطة املختصةيتبع اآليت:
 - 1تضاف تلك الصناديق بأذون إضافة مؤقتة بالحالة التي هي عليها إجامال بعهدة موظفني مسئولني بعد ختمها
بخاتم مدير املخازن بطريقة تضمن سالمة األختام حتى يعاد فتحها.
 - 2عند استخراج أذون اإلضافة املؤقتة السابق اإلشارة إليها ترافق صورة منها مستندات الرصف إلمكان إزالة املبالغ
السابق الخصم بها من الحساب املختص.
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رشاء واستئجار العقارات

اإلعالن عن التعاقد
يعلن عن عملية التعاقد عىل رشاء أو استئجار العقارات عىل النحو اآليت:
 مرتان يف صحيفة أو صحيفتني يوميتني واسعتي االنتشار ويجوز باإلضافة إىل ذلك ومبوافقة السلطة املختصة أن يتم اإلعالن يف غريها من وسائل اإلعالم واسعة االنتشار وذلكحسب أهمية وقيمة موضوع التعاقد
 ويجب أن يوضح يف اإلعالن:• الجهة التي تقدم إليها العروض
• وموعد فتح املظاريف الفنية
• ومثن النسخة من كراسة الرشوط واملواصفات
• وقيمة التأمني املؤقت
• وموقع ومساحة العقار املطلوب والغرض من استخدامه
عىل أنه بالنسبة للجهات التي تتطلب طبيعة أنشطتها رشاء أو استئجار عقارات بالخارج ،فيتم اإلعالن عن ذلك
بالطريقة املناسبة بالبلد املطلوب رشاء أو استئجار العقار فيها مبا يضمن الحصول عىل أكرب عدد ممكن من العروض.
ويجوز يف هذه الحالة مبوافقة السلطة املختصة االستثناء من رشط تقديم التأمني املؤقت.

التأمني املؤقت
يجب النص يف كراسة الرشوط واملواصفات عىل اآليت:
 أن يقدم مع كل عرض تأمني مؤقت تحدد السلطة املختصة مبلغه ضمن رشوط اإلعالن مبا ال يجاوز ( )%1من القيمةالتقديرية للعملية املطروحة.
 وىف حالة التعاقد عىل الرشاء تحتجز نسبة تعادل ( )%5من الثمن ترد إىل البائع بعد التسجيل أو ميض عام من تاريختسليم العقار للجهة اإلدارية أيهام أبعد ملواجهة إصالح أية عيوب قد تظهر خالل هذه املدة.
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طريقة تقديم العطاءات
يكون تقديم العروض يف عمليات رشاء أو استئجار العقارات يف مظروفني أحدهام للعرض الفني واآلخر للعرض املايل.
ويحتوي املظروف الفني عىل التأمني املؤقت املطلوب باإلضافة إىل البيانات واملستندات اآلتية:
 -1املستندات الدالة عىل امللكية التامة
 -2شهادة سلبية تفيد خلو العقار من أية رهون أو حجوزات أو غريها من موانع نقل امللكية أو االستئجار
 -3تقرير معتمد من مهندس استشاري يفيد سالمة العقار من كافة النواحي اإلنشائية واملعامرية وصالحيته للغرض
املطلوب من أجله
 -4الرتاخيص الصادرة من الجهات املختصة بإنشاء العقار
 -5نسخة من الرسومات الهندسية معتمدة من مهندس استشاري تفيد أن هذه الرسومات تطابق ما هو موجود عىل
الطبيعة ومقدم عنه العرض
 -6شهادة من اإلدارة الهندسية بالحي الواقع بدائرته العقار تفيد عدم وجود أية مخالفات عىل العقار
 -7بيان مبواصفات العقار املعروض وما يشتمل عليه من تجهيزات
 -8املدة التي يتم خاللها تسليم العقار للجهة اإلدارية صالحاً لالستخدام وفقاً ملتطلباتها
ويحتوي املظروف املايل عىل اآليت:
 -1أسعار البيع
 -2يف حالة االستئجار تحدد القيمة اإليجارية وملحقاتها التي يتحملها املستأجر
 -3طريقة السداد
 -4أية رشوط مالية أخرى

تشكيل لجنة املقارنة واملفاضلة
تتوىل املقارنة واملفاضلة بني العروض لجنة يصدر بتشكيلها قرار من السلطة املختصة برئاسة موظف مسئول وعضوية:
		
 -عنارص فنية

		
 -عنارص مالية

 -عنارص قانونية

تتناسب وظائفهم وخرباتهم مع أهمية وطبيعة موضوع التعاقد
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ويجب أن يشرتك يف عضوية اللجنة:
 من تندبه وزارة املالية لذلك وممثل ملديرية اإلسكان التي يقع يف دائرتها العقار وعضو من إدارة الفتوى املختصة مبجلس الدولة يندبه رئيسهاتقديم العروض
تقدم العروض إىل اللجنة املشار إليها يف املوعد املحدد لفتح املظاريف الفنية وتتوىل اللجنة اآليت:
 ترقيم كل من املظروف الفني واملظروف املايل بذات الرقم والتوقيع بجانبه ثم تبدأ يف فتح املظاريف الفنية فقط وقراءة محتوياتها عىل مقدمي العروض دون فتح املظاريف املالية حيثتقوم برصدها يف كشف يعد لذلك وحفظها لدى مدير إدارة املشرتيات.
دراسة العروض
تتوىل اللجنة املشار إليها دراسة العروض من النواحي الفنية عىل النحو اآليت:
 مدى مالءمة العروض الحتياجات الجهة اإلدارية يجب إجراء معاينة عىل الطبيعة للعقارات املعروضة مبعرفة لجنة فنية للتحقق مام ورد بشأنها بالعروض الوقوف عىل مدى مناسبة العروض املقدمة لألغراض املطلوبة من أجلها وترفع هذه اللجنة تقريرا ً للجنة املقارنة واملفاضلة بني العروض يتضمن وصفاً فنياً للعقارات التي قامت مبعاينتهاوما تشتمل عليه لالسرتشاد به يف تحديد ما يتالءم منها واحتياجات الجهة الطالبة
 ترتيب العروض ترتيباً تنازلياً تبعا ألفضليتها وأكرثها مالءمةمفاوضة العروض
يتم فتح املظاريف املالية للعروض املقبولة فنياً فقط يف حضور أصحابها وتبدأ اللجنة يف مفاوضتهم عىل النحو اآليت:
 بد ًءا بأفضل العروض من الناحية الفنية ثم من يليه عىل الرتتيب -للوصول إىل أقل سعر ممكن بالنسبة لكل عرض
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إجراء املفاضلة بني العروض
تتوىل اللجنة إجراء املفاضلة بني العروض من الناحيتني الفنية واملالية أخذا ً يف االعتبار اآليت:
 قيمة األرض املقام عليها العقار صقع املوقع املساحة نوع التشطيب التجهيزات وغريها من عنارص التميز بالنسبة لكل عقار ،ويتخذ سعر املرت أساساً للمقارنةعىل أنه إذا اقتضت الرضورة إدخال بعض التعديالت أو األعامل اإلضافية عىل العقار املطلوب التعاقد بشأنه طبقا
ملتطلبات العمل الخاصة بالجهة اإلدارية ،فيتم اتباع اآليت:
 االتفاق مع صاحب العقار عىل تنفيذ هذه األعامل توحيدا ً ملسئوليته عن سالمة العقار بالكامل االسرتشاد بأسعار السوق ملثل هذه األعامل مراعاة االلتزام بتعليامت الجهات الفنية املختصة بالنسبة ملثل هذه التعديالت وترفع اللجنة تقريرا ً بنتائج أعاملها للسلطة املختصة تضمنه كافة ما قامت به من إجراءات مع بيان أسباب ماتنتهي إليه من توصيات

إجراء التعاقد واستالم العقار
بعد اعتامد السلطة املختصة ألعامل اللجنة تتخذ اإلجراءات اآلتية:
 إجراءات التعاقد عىل نقل امللكية أو االستئجار وفقاً للقوانني والقرارات املنظمة لذلك تشكل لجنة تضم العنارص الفنية املتخصصة الستالم العقار محل التعاقد  -وعليها التأكد من مطابقته من جميعالوجوه ملا تم التعاقد عليه.
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اﶈﺎﺿﺮة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
.١
.٢
.٣

ﻣﺪة ﺑﻘﺎء اﻷﺻﻨﺎف اﳌﺮاد ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺎﳌﺨﺎزن
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺧﺒﻴﺮ ﻣﺜﻤﻦ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ
اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ
 اﻟﻘﺴـــﻢ اﻷول :ﺑﻴﻊ اﳌﻨﻘﻮﻻت اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎرات واﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺗﺄﺟﻴﺮ اﻟﻌﻘﺎرات واﳌﺸﺮوﻋﺎت واﻟﺘﺮﺧﻴﺺﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎع أو اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻌﻘﺎرات
 اﻟﻄﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ اﻟﺸﺮوط اﳉﺰاﺋﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺟﺮاءات اﻟﺒﻴﻊ -اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن
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يف بيع وتأجري العقارات واملنقوالت واملرشوعات
والرتخيص باالنتفاع أو باستغالل العقارات

 .1مدة بقاء األصناف املراد بيعها باملخازن:
يتم تحديد املسئولية يف حالة بقاء األصناف التي يتقرر االستغناء عنها ملدة تزيد عىل سنة باملخازن من تاريخ تقرير
االستغناء دون العرض عىل السلطة املختصة بذلك تجنبا لرتاكم األصناف باملخازن.

 .2التعاقد مع خبري مثمن لعملية البيع:
يجوز للجهات اإلدارية التعاقد مع خبري مثمن لعملية البيع عىل أن يراعى اآليت:
 -1أن يتم التعاقد مع هذا الخبري يف حدود أحكام قانون تنظيم املناقصات واملزايدات والئحته التنفيذية
 -2أن يقوم الخبري بإجراءات اإلعالن عىل حسابه طبقا لرشوط تعاقده مع الجهة
 -3أن يكون من املقيدين بسجل الخرباء املثمنني
 -4أن تقترص مهمته عىل القيام بأعامل الداللة فقط
 -5أال يشرتك يف أعامل لجان التثمني

 .3االتفاق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لتويل عملية البيع:
يجوز للجهات اإلدارية الرجوع للهيئة العامة للخدمات الحكومية لالتفاق معها عىل قيامها بتويل إجراءات البيع نيابة
عنها وذلك يف حدود أحكام القانون رقم  89لسنة  1998بتنظيم املناقصات واملزايدات والئحته التنفيذية.
وميكن تقسيم الباب الثالث إىل ثالثة أقسام عىل النحو اآليت:
القسم األول:

بيع املنقوالت

القسم الثاين :بيع العقارات واملرشوعات
القسم الثالث :تأجري العقارات واملرشوعات والرتخيص باالنتفاع او باستغالل العقارات
وفيام ييل نستعرض اإلجراءات الواجب اتباعها لكل قسم:
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القسم األول :بيع املنقوالت
يتم تشكيل اللجان املختصة مببارشة إجراءات البيع مبوافقة السلطة املختصة  -وذلك عىل النحو االيت:

 لجنة التصنيف والتخطيط:يقوم بتصنيف املهامت واألصناف املعروضة للبيع لجنة من العاملني املختصني ،يصدر بتشكيلها قرار من السلطة
املختصة عىل أن تراعي هذه اللجنة اآليت:
أ -إعطـاء مواصـفات كافية ودقيقة للمهامت واألصناف موضوع البيع
ب -أن يكون حجم كل لوط مناسبا حتى يحول دون قيام احتكارات
جـ -إثبـات هذه البيانات تفصيليا يف كشـوف تسـلم لرئيس لجنة التثمني

 لجنة التثمني:تقوم بتثمني املهامت واألصناف املعروضة للبيع لجنة برئاسة موظف مسئول وعضوية عنارص مالية وفنية من
الجهة ذاتها أو من أية جهة إدارية أخرى تشكل بقرار من السلطة املختصة ،وأن يصاحبها أمني املخزن إلرشادها عن
األصناف املراد بيعها فقط عىل أن تراعي اللجنة يف عملية التثمني اآليت:
أ -االسرتشاد بأسعار البيع السابقة واألسعار السوقية
ب -حالة األصناف يف تاريخ البيع
جـ -تكلفة الحصول عليها وعمرها االستعاميل والنسب املقررة إلهالكها
وغري ذلك من عنارص تقدير الثمن مبا يكفل تحقيق املصلحة املالية للدولة.
ويعترب هذا التقدير مثنا أساسيا للبيع بعد اعتامده من السلطة املختصة ويجب مراعاة الرسية التامة له  -ويوضع
داخل مظروف مغلق ويختم بخاتم الجهة اإلدارية مع توقيع رئيس اللجنة بجواره  -ويرفق مع كل مظروف نسخة
من محرض لجنة التصنيف ويسلم لرئيس لجنة البيع.

 إعداد كراسة للرشوط:يجب أن ينص يف الرشوط الخاصة ببيع املنقوالت عىل ما يأيت:
أ -يدفع كل من يرغب الدخول يف املزايدة مبلغا معينا تقدره السلطة املختصة كتأمني مؤقت
ب -يجب عىل من يرسو عليه املزاد أن يسدد  %30من مثن الصفقة مبجرد رسو املزاد ،ويف حالة عدم السداد يكون
التأمني املؤقت حقا للجهة
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جـ -يجب عىل من رسا عليه املزاد أداء باقي الثمن خالل خمسة عرش يوما من اليوم التايل لرسو املزاد عليه
د -إذا تأخر من رسا عليه املزاد يف استالم األصناف خالل عرشين يوما من تاريخ إخطاره باملوعد املحدد لذلك،
فتحصل منه مرصوفات تخزين بواقع  %1عن كل أسبوع تأخري أو جزء منه وبحد أقىص خمسة أسابيع
هـ -أن الكميات واألوزان املعروضة للبيع تحت العجز والزيادة والعربة مبا يسفر عنه التسليم الفعيل

 اإلعالن أو الدعــوة:يجب اإلعالن عن عملية البيع إذا كان التعاقد بإحدى الطرق اآلتية:
أ -املزايدة العلنية العامة
ب -املزايدة باملظاريف املغلقة
عىل أن يكون اإلعالن طبقا لذات اإلجراءات والحدود التي يجرى بها اإلعالن عن املناقصة العامة  -عىل أن يتضمن
باإلضافة إىل ذلك تعريف موجز عن موضوع البيع.
وتوجه الدعوات إذا كان التعاقد بإحدى الطرق اآلتية:
أ -املزايدة املحلية
ب -املامرسة املحدودة
عىل أنه يف حالة الطرح عن طريق مزايدة محلية توجه الدعوة عن طريق خطابات بالربيد املوىص عليه قبل املوعد
املحدد بخمسة عرش يوما عىل األقل  -وباإلضافة إىل ذلك يتم إرسالها مع مخصوص وتسلم مبوجب إيصال مؤرخ.
ويف حالة ما إذا تقرر الطرح عن طريق مامرسة محدودة توجه الدعوة بخطابات موىص عليها عىل أال تقل املدة
املحددة لتقديم العروض عن خمسة عرش يوما من تاريخ إرسال الدعوات  -ويجوز يف حالةاالستعجال ومبوافقة
السلطة املختصة إرسالها مع مخصوص قبل املوعد املحدد بخمسة أيام عىل األقل وتسلم مبوجب إيصال مؤرخ.

 لجنة البيع:تتوىل عملية البيع لجنة تضم عنارص فنية ومالية وقانونية بحسب أهمية وقيمة املزايدة ويصدر بتشكيلها قرار من
السلطة املختصة ،ويجب أن يشرتك يف عضويتها ممثل لوزارة املالية متى بلغت قيمة املزايدة مائتني وخمسني ألف
جنيه ،وعضو عن إدارة الفتوى املختصة مبجلس الدولة متى بلغت القيمة خمسامئة ألف جنيه  -وعىل هذه اللجنة
مراعاة التحقق من اآليت:
أ -أن املتزايدين قد سددوا التأمني املؤقت املطلوب بالكراسة
ب -أن يسدد من يرسو عليه املزاد التأمني النهايئ املحدد بالكراسة
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وعىل لجنة البيع أن تذكر للمتزايدين قبل البيع وزن الصفقة أو عددها أو مقاسها وكذا مواصفاتها تفصيليا حسبام
هو وارد مبحرض لجنة التصنيف لكل صنف عىل حده دون ذكر الثمن األسايس  -ثم تحرر محرض بإجراءاتها تبني فيه
قيمة التأمينات املؤقتة املؤداه من املتزايدين وما تم رده وما تم مصادرته ويتم توقيعه من جميع أعضاء اللجنة
ورئيسها .وتعتمد قرارات وتوصيات لجنة البيع من السلطة املختصة.

 لجنة التسليم:تتوىل عملية تسليم املنقوالت املبيعة لجنة تشكل بقرار من السلطة املختصة يرأسها موظف مسئول وعضوية أمني
املخزن املختص وعضو يندبه مدير املخازن من غري أمناء املخازن باإلضافة ملن ترى السلطة املختصة أهمية ضمهم
لعضوية اللجنة  -عىل أن تراعي اللجنة اآليت:
 -1أن يكون التسليم حسب التقسيم الذي أجرته لجنة التصنيف
 -2أن يكون التسليم حسب ما أسفرت عنه قرارات البيع

القسم الثاين :بيع العقارات واملرشوعات
هي نفس اإلجراءات يف حالة بيع املنقوالت فيام عدا اآليت:
 -1ال تشكل لجنة للتصنيف نظرا لطبيعة العقارات واملرشوعات ويكتفى بتوصيف موضوع البيع
 -2أن قيمة التأمني النهايئ  %10من القيمة الرايس بها عملية البيع
 -٣أن سداد باقي الثمن خالل  3شهور من إخطار املتزايد بالبيع ويجوز مبوافقة السلطة املختصة أن يتم السداد عىل
دفعات
 -4إذا كان سداد باقي الثمن عىل دفعات فيجب مراعاة عدم اتخاذ إجراءات نقل امللكية إال بعد سداد كافة املستحقات

القسم الثالث :تأجري العقارات واملرشوعات والرتخيص باالنتفاع أو باستغالل العقارات
هي نفس اإلجراءات املتبعة يف حالة بيع املنقوالت فيام عدا اآليت:
 -1ال تشكل لجنة للتصنيف نظرا لطبيعة التأجري ويكتفى بتوصيف موضوع البيع
 -2أن قيمة التأمني النهايئ  %10من القيمة الكلية عن مدة العقد بالكامل
- 3أن سداد باقي القيمة اإليجارية أو مقابل االنتفاع أو االستغالل خالل  3أيام عمل من بداية املدة املحددة للدفع.
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الطرق القانونية للبيع
 املزايدة العلنية العامةيعلن عن املزايدة العلنية العامة يف الوقت املناسب عىل مرتني يف صحيفة أو صحيفتني يوميتني واسعتي االنتشار -
عىل أن تحدد مدة قدرها ثالثون يوما عىل األقل من تاريخ أول إعالن يف الصحف اليومية وتاريخ انعقاد املزايدة،
ويجوز مبوافقة السلطة املختصة تقصري هذه املدة بحيـث ال تقل عن عرشين يوما  -عىل أن يتضمن اإلعالن تعريف
موجز عن موضوع البيع.
 املزايدة املحليةيتبع يف حالة إجراء البيع أو التأجري أو الرتخيص واالستغالل عن طريق املزايدة املحلية جميع الرشوط واإلجراءات
الخاصة بالبيع عن طريق املزايدة العلنية العامة فيام عدا اآليت:
 -1أال تزيد قيمتها عىل مائتي ألف جنيه
 -2توجه الدعوة عن طريق خطابات بالربيد املوىص عليه
 -3أن يتم إرسال الدعوات قبل املوعد املحدد إلجراء املزايدة بخمسة عرش يوما عىل األقل وباإلضافة إىل ذلك يتم
إرسالها مع مخصوص وتسلم مبوجب إيصال مؤرخ
 -4أن توجه الدعوة إىل أكرب عدد من املزايدين املحليني داخل نطاق املحافظة التي يقع يف دائرتها موضوع البيع أو
التأجري أو الرتخيص
 املزايدة باملظاريف املغلقةيتبع يف حالة إجراء البيع أو التأجري أو الرتخيص واالستغالل بطريق املزايدة باملظاريف املغلقة ذات الرشوط والقواعد
واإلجراءات املنصوص عليها بشأن املزايدة العلنية العامة فيام عدا اآليت:
 -1تشكل لجنة لفتح املظاريف
 -2تشكل لجنة للبت
 املامرسة املحدودةيكون البيع أو التأجري أو الرتخيص بطريق املامرسة املحدودة يف الحاالت اآلتية:
 -1األشياء التي يخىش عليها من التلف ببقاء تخزينها
 -2حاالت االستعجال الطارئة التي ال تحتمل اتباع إجراءات املزايدة
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 -3األصناف التي مل تقدم عنها أية عروض يف املزايدات أو التي مل يصل مثنها إىل الثمن األسايس
 -4الحاالت التي ال تجاوز قيمتها األساسية خمسني ألف جنيه
ويتبع بشأن التعاقد بهذا الطريق ذات القواعد واإلجراءات املنظمة للرشاء بطريق املامرسة املحدودة  -وذلك مبا ال
يتعارض مع طبيعة البيع أو التأجري أو الرتخيص.
االتفاق املبارش
يجوز البيع أو التأجري أو الرتخيص واالستغالل عن طريق االتفاق املبارش وفقا ملا ييل:
أن يكون يف الحاالت العاجلة التي ال تحتمل اتباع إجراءات املزايدة أو املامرسة املحدودة وذلك بناء عىل ترخيص من:
أ -رئيس الهيئة أو رئيس املصلحة ومن له سلطاته يف الجهات األخرى فيام ال تجاوز قيمته عرشين ألف جنيه
ب -الوزير املختص ومن له سلطاته  -أو املحافظ فيام ال تجاوز قيمته خمسني ألف جنيه

الرشوط الجزائية يف بيع وتأجري العقارات واملنقوالت واملرشوعات والرتخيص باالنتفاع أو
باستغالل العقارات
بالنسبة لبيع املنقوالت:
• يف حالة عدم سداد باقي الثمن:
يجب عىل من رسا عليه املزاد أداء باقي الثمن خالل خمسة عرش يوما من اليوم التايل لرسو املزاد عليه  -ويجوز
مبوافقة السلطة املختصة إعطاؤه مهلة إضافية للسداد مقدارها عرشة أيام إذا كان ذلك يف صالح الجهة اإلدارية
وإذا تأخر عن هذه املدة تصبح املبالغ املدفوعة منه حقا لتلك الجهة ويصبح العقد مفسوخا دون حاجة إىل اتخاذ
أية إجراءات ،ما مل تقرر السلطة املختصة ملربرات تقبلها منحه مهلة إضافية أخرى للسداد مع تحميله مبقابل تأجري
يعادل سعر الفائدة املعلن من البنك يف تاريخ السداد ودون إخالل بحق الجهة اإلدارية يف الرجوع عىل املشرتى
بالتعويض الالزم.
• يف حالة عدم استالم األصناف:
إذا تأخر من رسا عليه املزاد يف استالم األصناف خالل عرشين يوما من تاريخ إخطاره باملوعد املحدد لذلك  -فيتبع اآليت:
 تحصل منه مرصوفات تخزين بواقع  %1عن كل أسبوع تأخري أو جزء منه وبحد أقىص خمسة أسابيع  -يحق للجهةاإلدارية بعدها أن تتخذ إجراءات بيع األصناف لحسابه يف أقرب فرصة ويكون البيع وفقا ألحكام هذه الالئحة ويف
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هذه الحالة يحاسب عىل النقص يف الثمن ومرصوفات التخزين املشار إليها ومرصوفات إدارية بواقع  %10من مثن
البيع الجديد ،وال يرد إليه أية زيادة تكون قد تحققت يف مثن البيع الجديد.
• بالنسبة لبيع العقارات واملرشوعات:
يف حالة إخالل املشرتي بأي رشط من رشوط البيع ،يكون للجهة اإلدارية دون حاجة إىل إنذاره أو اللجوء للقضاء أن
تفسخ العقد وتقوم باتخاذ إجراءات البيع من جديد عىل حسابه مع حفظ حقها يف الحصول عىل ما يكون مستحقا
لها من مبالغ نظري فروق األسعار واملرصوفات اإلدارية والتعويضات املستحقة وال ترد إليه أية زيادة تكون قد
تحققت يف مثن البيع.

القواعد العامةإلجراءات البيع والتأجري
 إرساء املزايــــدة:يكون إرساء املزايدة عىل مقدم أعىل سعر مستوف للرشوط برشط أال يقل عن الثمن أو القيمة األساسية.
 إلغاء املزايـــــدة:تلغى املزايدة قبل البت فيها إذا استغني عنها نهائيا أو اقتضت املصلحة العامة ذلك  -أو مل تصل نتيجتها إىل الثمن
أو القيمة األساسية .كام يجوز إلغاؤها إذا مل يقدم سوى عرض وحيد مستوف للرشوط ويكون اإللغاء يف هذه الحاالت
بقرار من الوزير املختص  -ومن له سلطاته  -بناء عىل توصية لجنة البت.
ويجب أن يشتمل قرار إرساء املزايدة أو إلغائها عىل األسباب التي بني عليها.
 مدة التأجري أو الرتخيص واالستغالل:يجب أال تجاوز مدة التأجري أو الرتخيص واالستغالل ثالث سنوات عىل أن يتم قبل نهاية هذه املدة اتخاذ إجراءات
الطرح من جديد بإحدى الطرق املقررة قانونا.
ويجوز استثنا ًء بالنسبة للمنشآت السياحية وفقا للمصلحة العامة ومبوافقة الوزير املختص التأجري ملدة تزيد عىل
ثالث سنوات وال تتجاوز خمسة وعرشين عاما.
 استغالل املقاصف بالجهات اإلدارية:يجوز أن يتم الرتخيص باستغالل املقاصف الكائنة بالجهات اإلدارية بطريق االتفاق املبارش للجمعيات أو الصناديق
الخاصة التي تضم العاملني بها ،وذلك وفقا للحدود والسلطات املنصوص عليها قانونا وبرشط أال تقل قيمة الرتخيص
أو االستغالل عن القيمة األساسية التي قدرتها لجنة التثمني.
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 قيد عىل العاملني بالجهات اإلدارية:يحظر عىل العاملني بوحدات الجهاز اإلداري للدولة الدخول بالذات أو بالواسطة يف املزايدات أو املامرسات بأنواعها
إال إذا كانت األشياء املشرتاه الستعاملهم الخاص وكانت مطروحة للبيع عن طريق جهات أخرى غري جهة عملهم وال
تخضع إلرشاف هذه الجهة.
 إبالغ مصلحة الرضائب:يجب عىل الجهة اإلدارية أن تبلغ كل من مصلحة الرضائب ومصلحة الرضائب عىل املبيعات بجميع ما يتم بيعه بأي
من الطرق القانونية  -وأن يتضمن التبليغ البيانات اآلتية:
 -1اسم املتعاقد ثالثيا وصفته وعنوانه بالكامل
 -2رقم البطاقة الشخصية أو العائلية وتاريخ وجهة إصدارها
 -3رقم السجل التجاري أو الصناعي أو املهني الخاصة باملشرتي
 -4رقم البطاقة الرضيبية
 -5رقم التسجيل لدى مصلحة الرضائب عىل املبيعات
 -6قيمة العملية التي تم إرساؤها ونوعها

األحكام العامة لالئحة التنفيذية للقانون
حظر التعاقد يف الشهر األخري من السنة املالية
يحظر التعاقد يف الحاالت اآلتية:
 بقصد استنفاد االعتامدات املالية التعاقد يف الشهر األخري من السنة املالية إال يف الحاالت االستثنائية التي تقتضيها رضورة العملالتعاقد بني الجهات اإلدارية
يكون التعاقد فيام بني الجهات التي ترسي عليها أحكام قانون تنظيم املناقصات واملزايدات أو اإلنابة عن بعضها وفقاً
ألحكام املادة  38من ذلك القانون مبوافقة السلطة املختصة يف كل من الجهتني.
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نرش قرارات الشطب أو إعادة القيد
تخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالقرارات التي تصدرها الجهات املعنية  -بعد أخذ رأي إدارة الفتوى
املختصة مبجلس الدولة  -بشطب أو إعادة قيد أسامء املتعاقدين وتتوىل الهيئة نرش هذه القرارات وفقا ألحكام قانون
تنظيم املناقصات واملزايدات.
حظر عىل العاملني بالجهات الحكومية
يحظر عىل العاملني بالجهات بالجهاز اإلداري بالدولة اآليت:
 التقدم بالذات أو بالواسطة بعطاءات أو عروض للجهات التي يرسي عليها أحكام القانون كام ال يجوز رشاء أشياء منهم أو تكليفهم بالقيام بأعامل ال يرسي ذلك عىل رشاء الكتب من تأليفهم أو تكليفهم بالقيام بأعامل فنية كالرسم والتصوير وما مياثلها أو رشاءاألعامل الفنية منهم مبراعاة توافر الرشوط اآلتية:
 -١أن تكون األعامل املطلوبة ذات صلة باألعامل املصلحية
 -٢عدم وجود من ميكنه أداء العمل املطلوب من بني العاملني بالجهة طالبة التعاقد ممن يدخل يف نطاق أعاملهم
الوظيفية
 -٣أال يدخل العمل املطلوب ضمن االختصاص الوظيفي للعامل واليعترب امتدادا ً له
 -٤أال يشارك بأي صورة من الصور يف إجراءات قرار الرشاء أو التكليف
 -5الحصول عىل املوافقة الالزمة لذلك من السلطة املختصة فيام ال يجاوز  5000جنيه (خمسة آالف جنيه) وبعد أخذ
رأي الهيئة العامة للخدمات الحكومية فيام يزيد عىل ذلك .وبالنسبة للكتب الدراسية فيكون لوزير الرتبية والتعليم
سلطة املوافقة عىل رشائها طبقاً ألحكام هذه الالئحة مامل يكن العامل قد باع حق الطبع والنرش إىل مكتبة أو فرد
بعقد ثابت التاريخ قبل الرشاء بستة أشهر عىل األقل
وبالنسبة لرشاء حق التأليف أو الطبع أو النرش فيشرتط اآليت:
 أن يكون املؤلف وثيق الصلة بأعامل الجهة اإلدارية أن تكون الحاجة ماسة إىل الحصول عليه أال تقل النسخ الالزمة منه عن ألف نسخة – مامل يكن املؤلف قد وضع خصيصاً بناء عىل طلب الجهة اإلداريةفيجوز عند الرضورة أن يقل العدد عن ذلك
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 كام يشرتط قيام لجنة تشكل من أخصائيني يف املادة التي تناولها املؤلف بفحص الكتاب وتقدير قيمته العلميةواقرتاح املبلغ الذي تقدره مقابل هذا الرشاء
 عىل أن يراعى يف تقدير القيمة عدد النسخ املطلوبة ومدة االنتفاع بهذا الحق ويصدر بهذا الرشاء قرار من السلطةاملختصة فيام ال يجاوز  5000جنيه (خمسة آالف جنيه) ،وبعد أخذ رأى الهيئة العامة للخدمات الحكومية فيام يزيد
عىل ذلك
 ويكون رشاء حق التأليف أو الرتجمة أو الطبع أو النرش بالنسبة إىل األزهر الرشيف ووزارة الرتبية والتعليم وفقاًللقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء
حظر الجمع بني رئاسة اللجان واعتامد أعاملها
ال يجوز الجمع بني رئاسة اللجان املنصوص عليها بهذه الالئحة واعتامد أعاملها.
رسيان عقود التوريدات
ترسي عىل عقود تلقي الخدمات والدراسات االستشارية واألعامل الفنية ومقاوالت النقل جميع األحكام الواردة بهذه
الالئحة بشأن رشاء املنقوالت ،وذلك مبا ال يتعارض مع طبيعة كل من هذه العقود.
مراجعة العقود
ال يجوز إضافة أو حذف أو تعديل أي رشط أو مادة يف االشرتاطات العامة أو الخاصة التي يتعني إقرارها من الجهات
املختصة مبراجعة العقود مبجلس الدولة إال بعد الرجوع إليها وموافقتها.
التزامات ممثيل وزارة املالية
يجب عىل ممثيل وزارة املالية بالوحدات الحسابية يف الجهات اإلدارية املختلفة قبل رصف مستحقات املتعاقدين مع
تلك الجهات التحقق من اآليت:
 تحصيل أو سداد جميع مستحقات الخزانة العامة من رضائب ودمغات ورسوم جمركية ورضيبة املبيعات والتأميناتاالجتامعية
 غرامات التأخري -وغريها من املستحقات واجبة السداد وفقا للقوانني والقرارات املنظمة لذلك
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املسؤولية عن املخالفات
يتعرض املسئول عن مخالفة أحكام هذه الالئحة من العاملني بالجهات التي ترسي عليها:
 للمساءلة التأديبية -دون اإلخالل بحق إقامة الدعوى املدنية أو الجنائية ضده عند االقتضاء.
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