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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 
 
 
 

 الجيش العربي –القيادة العامة للقوات المسلحة االردنية 
 مديرية المشتريات الدفاعية

 ( : الشروط العامة للدخول في العطاءات والتعاقد مع المتعهدين.أالملحق )

 المناقصين:شراء دعوة العطاء واعداد وتقديم العروض من قبل ( 1المادة )

يقدم المناقص  وبحسببم ما  و محدد في وئا ا الشببرا  إلو ا عن  عن الشببرا  تببيادة  نببني  إلو نسبب ة  -1
منببببببدقة عن رننببببببة مين لببببببارية الموعوي   ولت رببببببناعة إلو طيو إلو  وريد اللواام الم لوبة إلو اال جار طيا  

عة والتجارة والتموين للتسبببجكل في السبببجل والسبببجل التجارل اليل ي كن ةافة الشبببرو  التي  ت ل يا واارة النبببنا
التجارل إلو إلل جية إلنرى بما في ذلك ما يث ت التسببببببببجكل في لببببببببجل الولبببببببب ا  و الوةن  التجاريكن  ذا قدم 
العرض طييه النوة   ويجوا للجية المشترية إل    لم ذلك عند طيو وئا ا الشرا  إلو إل    ل يا مرة إلو إلكثر 

 في السنة الواحدة .
 

 .يدفو المناقص ئمن وئا ا الشرا   ذا ةانت بمقاطل و كو  غكر مستردة وذلك مقاطل وروي مق وضات -2
 

 .ال يجوا للمناقص الحنوي اال على نس ة واحدة فقط من وئا ا الشرا  -3
 

يعد المناقص عرضببببببت وفقا لوئا ا الشببببببرا  بعد إل  يدرق  يه الوئا ا ويتويم جميو ما ورد فكيا ف   ةانت  -4
الوئا ا غكر ةاملة او غكر واضحة  او وجد نقنا فكيا  فعليت طلم ا يضاح من الجية المشترية ق ل الموعد 

امت بالتحقا من البببتنم وئا ا الشبببرا  المحدد في وئا ا الشبببرا  ويتحمل المناقص النتا ل المتر عة على عدم  ي
 . كاملة

 

يعد المناقص عرضببت وإللببعاره على الجداوي والنماذم المرفقة  ا  وجدت في وئا ا الشببرا  والتي  توا  -إل -5
مو مت لعات وئا ا الشرا  ويوقو ةافة وئا ا الشرا  ويقدميا ضمن العرض ةاملة ويحا للمناقص ا  يقدم في 

 .ومات يرغم في  ضافتيا ويرى انيا ضروريةعرضت إلل وئا ا او معل
في حاالت ناربة وم ررة للجنة الشبرا  ق وي عرض المناقص وإللبعاره على الجداوي والنماذم المعدة  -ب    

 .من ق لت تري ة ا   توا مو مت لعات الشرا 
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يحدد ا المناقص فتعت ر المدة اذا ةانت مدة  نوكي العقد من مت لعات التقكيم الواردة في وئا ا الشبببببببرا  ولم  -6
 .كما  ي واردة في وئا ا الشرا 

 

عند عدم  حديد موعد لتوريد المواد في دعوة الع ا   فعلى المناقص ا  ي كن بالتحديد موعد التوريد  واذا  -7
ن  اريخ لم يحدد موعد التوريد في الحالتكن يعت ر التوريد حاال  و عني ةلمة حاال ا  يتم التوريد نني البب وم م

  و يو عقد الشرا .
 

ال يجوا لمناقص واحد ا  يقدم اكثر من عرض للمادة نوسببببببيا لببببببوا  ةا  منوردا إلو ا تنفا او تببببببراكة  -إل -8
 .مو مناقص آنر

ال يجوا للمناقص ا  يقدم عرضبببببببببببببببت طنا  على ا وات مو مناقص آنر  قدم لمادة او إلكثر من المواد  -ب   
 .الواردة في  يا العرض

  وعلى  ولنوس الشبببرةة النبببانعة يجوا للمناقص ا  يرفا ضبببمن عرضبببت بعا ال دا ل االنتيارية -1-م   
 .إل  يقدم  أمكن دنوي يغ ي إلعلى  يمة مقدمة

على لجنة الشبببببببببببرا  درالبببببببببببة العرض و ال ديل المغ ى طتأمكن دنوي الع ا  إلو إلل منيما والبببببببببببتععاد -2
 .لع ا العرض او ال ديل غكر المغ ى طتأمكن دنوي ا

 
 

اذا وجد  عارض في وئا ا الشبببببرا  طكن الشبببببرو  العامة و الشبببببرو  ال اربببببة فكطني بما ورد في الشبببببرو   -9
 .ال ارة

يجوا للمناقص إل  ي لم من الجية المشبببترية  يضببباحا عن وئا ا الشبببرا  وعلى الجية المشبببترية إل   -إل -10
 عميم الرد على طلم ا يضاح في إلقرب وقت   رد في الوقت المحدد في وئا ا الشرا   وعلى الجية المشترية

ممكن على مقدمي الع ا ات اليين قدمت  لكيم وئا ا الشببببببببببببببرا  جميعيم  دو  الكشبببببببببببببب  عن  وية طالم 
 ا يضاح. 

للجية المشببببترية  رببببدار ملحا لتعديل وئا ا الشببببرا  لببببوا  من  لقا  نوسببببيا إلو طنا  على طلم  -1 -ب     
  يضاح يقدمت إلحد المناقنكن.

 ي لغ المناقنو  اليين اود يم الجية المشترية طوئا ا الشرا  بالملحا ويكو  ملزما ليم.  -2      
يجم نشببر ا عن  ب نببود  رببدار التعديل طولببا ل ا عن  نوسببيا التي  م ا عن  عن الع ا   -م    

ة المحددة لتقديم العروض  ذا طولبببباطتيا او بأل ولببببكلة  را ا الجية المشببببترية منالببببعة  وليا  مديد المدة الزمني
   لم األمر ذلك على إل  يتم   ليغ المناقنكن طييا التمديد . 
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للجنة الشبببببرا  إل    لم من المناقص اليل  قدم بألبببببعار إلقل من لبببببعر الكلوة إلو األلبببببعار الدارجة   -إل -11
  قديم  يضاحات إلو م ررات عن األلاق اليل اعتمده للسعر اليل  قدم بت.

على لجنة الشببببببببببببببرا  التحقا من الم ررات وا يضبببببببببببببباحات واألدلة والمعلومات التي قدميا المناقص  -ب     
 لتسعكر العرض  وللجنة في حاي عدم القناعة طييه الم ررات التععاد العرض وإطنغ المناقص طيلك.

 

على العنوا  يقدم العرض موقعا حسبببببببببم األربببببببببوي ويودم في ربببببببببندوت الع ا ات في  ر  مغلا  -إل-12
 المحدد في وئا ا الشرا  ويجوا  قديمت بال ريد المسجل او من نني ممثل عن المناقص .

ال يجوا ق وي العروض  ال من المناقنبببببكن اليين حنبببببلوا على نسببببب ة من وئا ا الشبببببرا  من الجية  -ب    
 المشترية. 

لى إل   رفا العروض الواردة يدو  في لبببببجل  جرا ات الشبببببرا   اريخ وربببببوي العرض ووقتت طدقة ع -م    
 بعد انتيا  المدة الزمنية لتقديميا. 

يجوا للمناقص  قديم عرضبببببببببت لمادة إلو إلكثر من المواد الم لوبة اال اذا ننبببببببببت وئا ا الشبببببببببرا  على  -د    
 نن  ذلك. 

للجنة الشرا  إل   حكل مادة إلو إلكثر من المواد المعروضة إلو جز ا منيا تري ة ا   نص وئا ا الشرا   - ب   
 على ذلك . 

للمناقص  عديل عرضببببت إلو لببببحعت تببببري ة  سببببليم الجية المشببببترية طلعا طيلك ق ل انتيا  المدة الزمنية  -و   
 لتقديم العروض .

ت على العروض بعد التاريخ والموعد المحدد ةآنر موعد لتقديم ال يق ل لببببببببببببببحم او  جرا  إلل  عدين -ا  
 العروض.

 

ال يجوا ألل مناقص إل  يجرل إلل ا نببببببببببببباالت مو الجية المشبببببببببببببترية إلو يحاوي بأل طريقة التأئكر  -إل -13
 علكيا إلئنا   قكيم العروض  حت طا لة التععاد عرضت. 

ال يتم ا فنبببببببباح للمناقنببببببببكن إلو ألل تبببببببب ص آنر عن المعلومات المتعلقة بالوحص والتوضببببببببي   -ب     
 والتقكيم ومقارنة العروض والتوريات المتعلقة با حالة ق ل ا عن  عن  حالة الع ا . 

على لجنة الشبببببببرا  إل   رفا إلل عرض  ذا ا ضببببببب  ليا إل  المناقص مارق لبببببببلوةا او  نبببببببرفا من  -م     
السببلو ) وعلكيا  طنغ المناقص المعني بقرار ا  االننت المننببود علكيا في الملحا (م) (قواعدالتنببرفات 

 وإل   ت ي ا جرا ات النامة بحقت وإل    لغ الجيات ذات النلة طيلك.
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 ال في الحاالت التي يجوا فكيا  عديل السبببببببعر لمواجية  غككرات في  ثابتايعت ر لبببببببعر عقد الشبببببببرا   -إل -14
 . شريطة أن تنص وثائق الشراء والعقد على ذلكالتي   رر  غككر السعر  الظرو 

 ذا نص عقد الشببببببببببببرا  على  مكانية  عديل السببببببببببببعر وفقا ألحكام الوقرة (إل) من  يه المادة  يجم إل   -ب     
و يحدد في طند  عديل السببعر وقت لببريا  التعدينت في األلببعار والظرو  التي   رر  عديل السببعر ةالزيادة إل

االن واض في  كلوة المواد والعمالة وال اقة من نني    كا المعادالت المحددة  عاقديا والمطتببببببببببببببرات التي 
  حدد مقدار إلل  عديل في السعر وا جرا ات األنرى التي لكتم ا عاعيا.

 

وةل ما  العقد قرارًا منت بأنت م لو على ةافة محتويات  عقد الشرا يعت ر   ليغ المتعيد والتو يو على  -إل -15
 .تملتزم التزامًا  امًا بمحتويا ت ومضمونوانت  يتعلا بت

 عت ر الشببرو  والموارببوات الواردة في وئا ا الشببرا  والعرض وةتم االلتزام المقدمكن من المناقص  -ب     
 .عقد الشرا جز ا ال يتجزإل من العقد اال اذا ورد نن  ذلك في 

    

ال ينظر في إلل عرض لم يودم في رندوت الع ا ات ق ل نياية آنر موعد لتقديم العروض ويعاد الى  -16
منببببببببببببببدره مغلقا وفي حالة عدم ةتابة عنوا  المناقص او المعلومات الكا ية الواضببببببببببببببحة عن الع ا  في 

 . العروض الور ية  يحا للجنة الشرا  فتحت لمعرفة محتويا ت
 

) ائنا  إلو اقل  او اذا ةا  2شرا  عند موعد فت  العروض ا  عدد المناقنكن  (اذا وجدت لجنة ال -إل  -17
 إلقل من العدد المحتمل فليا ا   قرر  عادة طرح الع ا  او  حويل الع ا  الى الشرا  بااللتدرام.

ة يحا للجنة الشبببببببببببرا  اذا اقتنعت بعدم جدوى  عادة ال رح ا   قوم بوت  العرض او العروض الوارد -ب      
 وإجرا  الدرالة وا حالة اذا وجدت األلعار واللواام المعروضة منالعة.

 

على المناقص إل  يرفا بعرضببببت النسبببب ة األرببببلية من إلل ةتالوجات إلو نشببببرات إلو معلومات فنية إلو  -إل-18
 حنببببببببببببا ات  عر  باللواام المعروضببببببببببببة  ذا طلم منت ذلك ب حدى اللغتكن العربية إلو االنجلكزية وإذا لم  رفا 

 بالعرض إلو  قدم معت  يحا للجية المشترية عدم النظر بالعرض وال يحا للمناقص االعتراض على ذلك.

يجم ا  يكو  التغلي  والتحزيم من مسبببببتوى  جارل جكد يتنالبببببم مو ط يعة اللواام وطريقة تبببببحنيا  -ب
ياق ومواد التغلي  مو طيا  طريقة الحزم التي لتستعمل دو  إلل  ضافة بالسعر و عقى جميو النناديا واألك

 األنرى ملكًا للقوات المسلحة واألجيزة األمنية  ال  ذا نص على غكر ذلك.
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على المناقص إل  ي كن في العرض المقدم منت طلد المنشأ للواام المعروضة ومنشأ مكونا يا  ةيلك الم -م
 النشرة ال ارة باللواام المعروضة.الشرةة النانعة والمارةة وااللم التجارل وال راا والرقم على الكتالوم إلو 

ية إلا لببببتكراد و رلببببوم من الرلببببوم الجمرةية و معوي يكو  السببببعر اليل يضببببعت المناقص للواام الم لوبة  -19
 من دفعيا علماً  الجيش العربي - عوا  القوات المسببببلحة االردنية ب التشببببريعات النافيةنرى  سببببم  إلرلببببوم 

لنص  الببتناداً  )رببورإلو بمقدار (ناضببعة طنسببعة  الجيش العربي - االردنية   مشببتريات القوات المسببلحةأب
 ) من قانو  الضريعة العامة على الم يعات.22الماده (

 

ال يجوا التعاقد مو متعيد فرعي على  نوكي إلل جز  من االلتزامات المتر عة على المتعيد الر يسي  -إل -20
قة من لجنة الشرا  لكل عقد فرعي تري ة ا  بموجم عقد الشرا   ال بعد الحنوي على موافقة ن ية مسع

 يكو  المتعيد الورعي مط ن لتنوكي طنود عقد الشرا .
 ال يعوي التعاقد الورعي المتعيد من مسطولية  نوكي عقد الشرا . -ب     
 

ال يجوا للمتعيد إل  يتنااي عن عقد ترا  اللواام إلو ال دمات االلتشارية لمتعيد آنر دو  الحنوي  -21
 لى موافقة ن ية مسعقة من لجنة الشرا  وبنا  على إللعاب م ررة ليلك .ع
 

يعت ر إلل  تببببببعار او ن اب إلو مقترح إلنت مسببببببلم الى المرلببببببل اليت على العنوا  الميةور ويجم اعتعاره  -22
 مستلمًا في  اريخ  سليمت حسم االروي.

 

فعلى المناقص ا  يحدد في   اذا  ضببببببببببمنت وئا ا الشببببببببببرا  ا  اللواام  ت لم  وريدا و رةكعا و شببببببببببغكن  -23
  ت ليا ط يعة اللواام. إلنرى  مدة الترةكم والتشغكل وإلل مدد عرضت مدة التوريد 
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 التأمينات:( 2المادة )

 تأمين دخول العطاء:. 1

على تببكل  وحسببم النموذم المرفا في وئا ا الشببرا  يرفا المناقص في عرضببت  أمكنًا ماليًا لدنوي الع ا  -إل
في  وارد) من إلعلى لببعر %3كوالة طنكية او تببيك منببدت رببادر عن احد ال نو  العاملة في المملكة بقيمة (

عرضببت إلو بالقيمة المحددة في وئا ا الشببرا  على ا   كو  لببارية الموعوي لمدة ال  قل عن المدة المحددة في 
 .وئا ا الشرا  اذا اتترطت ذلك

  .يجم إل   حدد مدة لريا   أمكن دنوي الع ا  بحكث ال  قل عن مدة رنحية العرض -ب

  -المناقنكن وفقا لما يلي:  عاد  أمكنات الدنوي في الع ا  الى مقدمكيا من -جب

 .الى المناقنكن اليين  م التععاد عروضيم من ق ل لجنة الشرا  )1(
الى المناقنببببكن اليين انتيت مدة لببببريا  عروضببببيم ولم يرغ وا في  مديد ا و عاد الكيم التأمكنات طنا   )2(

 .على طل يم ال  ي
قرار ا حالة بالببببتثنا  المناقنببببكن  الى المناقنببببكن اليين لم  تم ا حالة علكيم بعد   لغ المحاي علكيم )3(

رببببببببببببببباح ي العرض الثاني والثالث اليين ال يتم  رجام  أمكنات الدنوي  لكيم اال بعد  و يو المناقص 
 .الوا ز على عقد الشرا  و قديم  أمكن ُحسن التنوكي

 .نوكيالى المناقنكن اليين جرت ا حالة علكيم بعد  و يعيم على عقد الشرا  و قديم  أمكن حسن الت )4(

عندما  شبببببببكر وئا ا الشبببببببرا   لى إل  ا حالة يمكن  جز تيا  لى عدد من المواد او الحزم وةانت ا حالة قد  -د
 مت لععا المواد او الحزم فقط  فن يجوا في  يه الحالة  رجام  أمكنات دنوي الع ا   لى المناقنببببببببببببببكن 

تت مدة رببببنحية عروضببببيم  وللجنة الشببببرا   رجام المشببببارةكن في المواد او الحزم التي لم  تم  حالتيا  ذا لم  ن
 . أمكنات دنوي الع ا  في حاي قام المناقص طتقديم  أمكن طديل يغ ي  يمة  لك المواد إلو الحزم غكر المحالة
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 . تأمين حسن التنفيذ:2

منببببببببدت يلتزم المناقص طتقديم  أمكن حسببببببببن  نوكي للع ا  المحاي عليت على تببببببببكل ةوالة طنكية او تببببببببيك  -إل
) عشببببببببببببببرة بالما ة من القيمة ا جمالية %10رببببببببببببببادر عن احد ال نو  العاملة في المملكة بم لغ ال يقل عن (

 . ووفقا للنموذم الوارد في وئا ا الشرا  لإلحالة او من القيمة التي  قدر ا الجية المشترية
 

 ذا ةا   أمكن ُحسببببببن التنوكي على تببببببكل ةوالة طنكية  يجم إل   كو  لببببببارية الموعوي لغاية وفا  المتعيد  -ب
 بالتزاما ت بالع ا  و كو   يه الكوالة غكر مشروطة وقاطلة للتمديد.

 

ن حسببن التنوكي في اال وا يات إلو قرارات ا حالة التي  تضببمن  قديم ندمة إلو كيجوا   فيا  يمة  أم -جببببببببببببببببب
اام  قدم على دفعات ومحددة بسببببببببببببببق  مالي على إل   تنالبببببببببببببببم  يمة الت فيا مو  يمة المواد الموردة او لو 

 ) نمسكن بالمئة من  يمة الكوالة.%50ال دمة المقدمة وعلى إل  ال  زيد  يمة الت فيا على (
 

 .سن التنوكي ردار طلم ا فرام عن  أمكن ح مديرية المشتريات الدفاعيةعلى المتعيد المتابعة مو  -د
 

يعاد  أمكن حسببببن التنوكي الى المتعيد بعد  نوكيه ةافة تببببرو  العقد بموجم طلم ن ي با فرام عن   - ببببببببببببببببببب
بعد م ابقتيا لمحضببر االلببتنم موضببوم العقد وفقًا لشببرو  العقد وبعد  مديرية المشببتريات الدفاعيةالتأمكن من 

 . قديم المتعيد التأمكنات والضمانات الم لوبة
 
 تأمين الصيانة:. 3
) من  يمة اللواام   على تكل ةوالة %5يلتزم المتعيد طتقديم  أمكن ريانة للواام التي  ت لم ذلك طنسعة ( -إل

العقد ووفقا  طنكية او تببببببببيك منببببببببدت رببببببببادر عن إلحد ال نو  العاملة في المملكة للجية المسببببببببطولة عن  دارة
 للنموذم الوارد في وئا ا الشرا  .

 

النببببببببببببببيانة  لى المتعيد بعد إل  يقوم بكافة االلتزامات المتر عة عليت بموجم ةتاب ن ي من يعاد  أمكن  -ب
 .مديرية المشتريات الدفاعية

 

منادرة  يمة الكوالة وإجرا   لمديرية المشتريات الدفاعية ذا إلنّل المتعيد طتقديم النيانة الم لوبة  يحا  -جببببببب
 النيانة على حساب المتعيد و حمكلت فروت األلعار.
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 تأمين الدفعة المقدمة:. 4
 

ال يجوا  قديم إلل دفعة مقدمة للمتعيد ما لم يقدم  أمكنا طنكيا غكر مشبببببببببرو  يغ ي ةامل  يمة الدفعة المقدمة 
شبببرا   ولبببارل الموعوي حتى يتم  سبببديد ةامل  يمة الدفعة وفقا لنموذم  أمكن الدفعة المقدمة الوارد في وئا ا ال

المقدمة من مسببتحقا ت  ويجوا   فيا  يمة التأمكن إلوال بأوي بالقدر المسببترد من المتعيد و يتم  وضببي  ذلك 
 ترو  الدفو.في 

 

 كفالة ضمان سوء المصنعية:. 5

يقدم المتعيد للجية المسطولة عن  دارة العقد ةوالة ن ية مندقة من ةا م العدي لضما  لو  المننعية  -إل
) نمسبببببببة عشبببببببر بالما ة من  يمتيا  ال  ذا ورد نن  ذلك في وئا ا %15بكامل  يمة اللواام مضبببببببافا الكيا (

 الشرا .
 

 كو  مدة الكوالة لضما  لو  المننعية لنة مكندية من  اريخ االلتنم النيا ي اال اذا ورد نن  ذلك  -ب
 في وئا ا الشرا .

 

يلتزم المتعيد بالت داي اللواام التي ئ ت لو  مننعكتيا ائنا  لريا  الكوالة طلواام جديدة على نوقتت نني  -م
 . تبببببببعاره طيلك من الجية المسبببببببتوكدة من  اريخقد الشبببببببرا  إلو حسبببببببم المدة المننبببببببود علكيا في عتبببببببيرين 

 

ال يحوي الببببببببببببببت بداي اللواام دو  حا الجيبة المسببببببببببببببتوكبدة من العودة على المتعيبد ببأل نوقبات نبا جبة عن  -د
 االلت داي على ا  يعاد احتساب مدة الكوالة من  اريخ االلتنم النيا ي للواام الجديدة.

 

داي اللواام التي ئ ت لو  مننعكتيا فعلى الجية المستوكدة  حنكل  يمة ةوالة اذا لم يقم المتعيد بالت  - ببببببببببببببب
لو  المننعية و كلي  لجنة الشرا  لدييا للقيام بشرا  اللواام ميما طلغت  يمتيا على حساب المتعيد و حمكلت 

 فروت األلعار.
 

) نمسبببببببببببة عشبببببببببببر بالما بببببببببببة مبببببببببببن  يمبببببببببببة %15علبببببببببببى الجيبببببببببببة المسبببببببببببتوكدة منبببببببببببادرة مبببببببببببا نسببببببببببب تت ( -و
 اللببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببواام التببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببي ئ ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببت لببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببو  منببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببنعكتيا  يببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببرادا لحسبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباطيا.
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يلتزم ال نك المنبببببدر ألل من إلنوام التأمكنات بالنبببببيغة المحددة في النموذم وعليت االلتزام طتسبببببككليا عند  -6

 ال لم وبدو  موافقة العمكل.

 ظ  أمكنات دنوي الع ا  لدى الشععة المعنية بالشرا  في مديرية المشتريات الدفاعية. حو -إل -7

  حوظ التأمكنات والكواالت العدلية لدى الجيات المالية الم تنة و تابو من ق ليا. -ب   

 

 :صالحية العروض والتأمينات( 3المادة )

يلتزم المناقص ب بقا  العرض اليل قدمت لبببببببببببببببارل الموعوي وال يجوا الرجوم عنت لمدة ال  قل عن المدة  -إل
 ) يومًا من  اريخ  يدام العروض. 90المحددة في وئا ا الشرا  واذا لم  كن المدة محددة فتعت ر (

 

ض   قوم الجية المشببترية ق ل في حاي  عير   مام عملية التقكيم وا حالة النيا ية نني مدة لببريا  العرو  -ب
انتيا  المدة المحددة في وئا ا الشبببرا  بعشبببرة إليام عمل على األقل بم اطعة المناقنبببكن جميعيم ن يًا ل لم 
 مديد رببببببببببنحية عروضببببببببببيم للوترة التي  را ا منالببببببببببعة  ةما يجم على المناقص اليل يوافا على  مديد فترة 

وي الع ا  والمناقص اليل يرفا  مديد فترة الننحية يستثنى لريا  عرضت ا  يقوم ةيلك طتمديد  أمكن دن
 من المنافسة ويعاد لت  أمكن دنوي الع ا .

 
 

 تعادل العروض.( 4المادة )

عندما يتعادي عرضببببببا  إلو إلكثر من العروض المقدمة عند    كا معايكر التقكيم والتأ كل إلو إلل منيما الواردة 
 -طدعوة الع ا   يتم  حديد العرض الوا ز وفقا لما يلي:في وئا ا الشرا  والشرو  الم لوبة 

 

اذا ةا  التقكيم على إللاق لعرل فقط فتتم ا حالة  ما بالتساول طكن العروض المتعادلة او ب لم عروض  -إل
  لعر مغلقة جديدة للمناقنكن اليين  عادلوا في العروض. 
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 -عرية فتتم ا حالة ةما يلي: ذا ةا  التقكيم على إللاق معايكر لعرية وغكر ل -ب
 ذا ةا  إلحد مقدمي العروض المتعادلة  قدم بعرض لمنتل محلي فتتم ا حالة عليت اذا ةا  عرضببببببببببببببت  -1

 فا زًا بعد احتساب نسعة األفضلية التي يقرر ا مجلس الوارا . 
حالة على مقدم  ذا ةانت العروض المتعادلة مقدمة من مناقنببببببببكن  قدموا بمنتجات محلية فقط فتتم ا  -2

 العرض األقل لعرا. 
اذا ةانت العروض المتعادلة مقدمة من مناقنبببكن  قدموا بمنتجات غكر محلية فتتم ا حالة على األقل  -3

 لعرا. 
 

 :رفض العروض( 5المادة )

للجنة الشببببببببببببببرا  إل   رفا العروض المقدمة ق ل ا حالة  ذا لم  كن  يه العروض م ابقة بشببببببببببببببكل جو رل 
المننبببببببود علكيا في وئا ا الشبببببببرا   إلو  ذا ةانت إللبببببببعار العروض جميعيا مر وعة إلو  زيد على للمت لعات 

 الم ننات المررودة.
 

 استبعاد العروض المقدمة من قبل المناقصين:( 6المادة )

 -للجنة الشرا  التععاد عرض المناقص في ال من الحاالت التالية :
 مت لعات الواردة في وئا ا الشرا .اذا اعت ر العرض غكر مستجكم جو ريًا لل -إل
 

 اذا ةا  المناقص ناضعا لعقوبة الحرما  في حكنت. -ب
 

 اذا قدم المناقص وئا ا او معلومات غكر رحيحة لغايات المشارةة في الع ا . -م
 

 ذا انتحل المناقص ربببوة  مثكل مطلبببسبببة او تبببرةة او االدعا  بأنت وةكليا او انوى انت وةكليا لبببوا  ةا   -د
  مثكلت لمطلسة او ترةة إلردنية او إلجن ية .

 

  ذا ردر بحا المناقص حكم قضا ي بجريمة ليا طابو اقتنادل او ليا عنقة بالمشتريات الحكومية . - ب
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في حاي عدم  و يو المناقص على العرض المقدم منت حسبببببببببببببببم األرببببببببببببببوي او وجود نقص بالعرض او  -و
 غموض او ت م او  ضافة إلو  عديل بشكل ال يمكن من ا حالة. 

 

 ذا   كن إل  المناقص قدم عرضببببببببببببا طنا  على ا وات مو مناقص آنر  قدم لمادة او اكثر من المواد الواردة  -ا
 في  يا العرض.

 

  كن إل  المناقص  قدم بأكثر من عرض للمادة نوسببببببيا  يما ي ص ع ا ات اللواام لببببببوا  ةا  منوردا   ذا -ح
 إلو با تنفا او تراكة مو مناقص آنر.

 

 ذا  ضببمن العرض الوني المقدم من المناقص معلومات  شببكر الى العرض المالي في حاي ننببت تببرو   - 
 منونلكن.دعوة الع ا   قديم عرضكن فني ومالي في مغلوكن 

 اذا لم يكن معزاا طتأمكن دنوي الع ا  بما ال يقل عن القيمة المننود علكيا في وئا ا الشرا  . -ل

 

 :اعادة الطرح( 8المادة )

للجنة الشرا   عادة طرح الع ا  بالشرو  والمواروات الواردة في وئا ا الع ا  األرلي نوسيا في إلل من  -إل
 -الحاالت التالية :

  ذا   كن إلئنا  الدرالة إل  عدد العروض المقدمة من المناقنكن غكر منالم. -1
 

 ذا ةانت األلبببببببببببببعار في العروض المقدمة غكر معقولة إلو إل   يمة العرض  زيد على الم نبببببببببببببنبببببببببببببات  -2
 المررودة إلو الكلوة التقديرية .

 

 ل بعدالة المنافسببببببببببة طكن اذا ةانت العروض مشببببببببببروطة إلو غكر مكتملة إلو   كن وجود  ناقا فكيا مما ي -3
 المناقنكن.

 

 ورود نص في وئا ا الشرا  يتعارض مو إلحكام النظام والتعليمات النادرة بمقتضاه. -4
 

 عدم  قكد جميو المناقنكن المشارةكن في الع ا  بشرو  ووئا ا الشرا . -5
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 - ذا قررت لجنة الشرا   عادة طرح الع ا   يجم ما يلي : -ب

 

  طنغ جميو المناقنكن المشارةكن في الع ا  بقرار لجنة الشرا .  -1
 

 ا عن  عن  عادة ال رح طولا ل ا عن  نوسيا التي  م ا عن  عن الع ا  األرلي فكيا.  -2
 

يحا للمناقص اليل لبب ا وإل  اتببترى وئا ا الشببرا  األرببلية الحنببوي علكيا دو  مقاطل عند  عادة طرح  -م
 الع ا .

 

 :الغاء الشراء( 9المادة )

للجنة الشببببببببببرا   لغا  إلل عملية تببببببببببرا  في إلل مرحلة من مراحل عملية الشببببببببببرا  وق ل  و يو المناقص عقد  -إل
الشبببببببرا  للواام وال دمات االلبببببببتشبببببببارية ةما للجية المشبببببببترية  لغا  العملية الشبببببببرا ية ق ل الموعد النيا ي لتقديم 

الحا في الرجوم على لجنة الشرا  او الجية المشترية بأل نسارة العروض دو  إل  يكو  ألل من المناقنكن 
إلو ضببرر ناتبب  عن  قديم عرضببت وال يتر م في  يه الحالة على لجنة الشببرا  او الجية المشببترية إلل التزامات 

 -مادية إلو غكر مادية مقاطل ذلك في إلل من الحاالت التالية:
  ذا لم  عد  نا  حاجة للواام إلو ال دمات. -1
  ذا   كن وجود ن أ او نقص في وئا ا الشرا . -2
  ذا ئ ت وجود  واطط طكن المناقنكن إلو حدوث احتياي إلو فساد إلو  كراه. -3
 اذا اقتضت المنلحة العامة ذلك. -4
على الجية المشترية  طنغ المناقنكن ب لغا   جرا ات الشرا  نني نمسة إليام عمل من  اريخ التنديا  -ب

   .على قرار ا لغا
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 اسباب االحالة:( 10المادة )

 تم  حالة ع ا ات اللواام وال دمات االلتشارية من ق ل لجنة الشرا  مو طيا  األلعاب على الوا زين وفقًا لما 
 -يلي :

 

 ذا ةا  إلرنص العروض يتضبببببببببببمن الجودة النامة في اللواام  : األرنص الم اطا -إل
 وئا ا الشرا .الم لوبة وم اطا للمواروات والشرو  في 

 ذا ةببا   نببا  عروض م ببالوببة وعروض م ببابقببة  سببببببببببببببتععببد  : إلرنص الم اطا -ب
العروض الم ببببببالوببببببة و تم ا حببببببالببببببة على إلرنص العروض 

 الم ابقة.
للجنة الشببببببببببببببرا  إلو الجية المشببببببببببببببترية في حاي  قديم عروض  : األجود-م

م ابقة للمواروات والشرو  مو وجود انتن  في جودة  يه 
واضبببببب  إل   شببببببترل األجود  ذا رإلت إل  السببببببعر اللواام بشببببببكل 

 منالم.
للجنة الشرا  إلو إلل جية مشترية في حاي وجود م الوات غكر  : األنسم-د

جو ريببة في ةببافببة العروض المقببدمببة إل    تببار انسببببببببببببببببم  ببيه 
العروض من حكث الجودة والسبببببعر والنوم والشبببببرو  التي  وي 

القوات  بالغرض الم لوب  ذا اقتنعت اللجنة إل  ذلك لنببببببببببببال 
 المسلحة واألجيزة األمنية.

 

 إلل ل م آنر يتوا مو إلحكام النظام إلو  يه التعليمات على إل  يكو  م ررًا بشكل وا .- ب

 
 
 
 
 



Page 14 of 27 
 

 
 

 :ضو تقييم العر ( 11المادة )
يتم اعتعار العرض مسببببببتجكعا جو ريا للمت لعات الواردة في وئا ا الشببببببرا  اذا  وافا العرض بشببببببكل  ام مو  -إل

 .والمت لعات والمواروات الونية والمعايكر المننود علكيا في الوئا االشرو  
 

يعت ر العرض غكر مسبببتجكم إلو منحرفا جو ريًا  ذا ةا  يحتول على إلل انحرافات إللبببالبببية عن الشبببرو   -ب
 والمعايكر الواردة في وئا ا الشببببرا  ةم الوة الشببببرو  والمعايكر المحددة في وئا ا الشببببرا  إلو يشببببتمل على إلل
 حوظات ةعدم الق وي لععا مت لعات وئا ا الشببببببرا  إلو  يام المناقص طوضببببببو بعا الشببببببرو  التي  حد من 
ق وي ةل مت لعات المناقنببة إلو عدم  قديم بعا إلو ةل المعلومات إلو الوئا ا الم لوبة ومنيا تببرو  األ لية 

 -إلل من الحالتكن التالكتكن: ومعايكر المط نت الونية والمالية الواردة في وئا ا الشرا  إلو اذا  حققت
 

 .عدم  و يو العرض من ق ل المناقص إلو ممثلة المووض بموجم  وويا رلمي-1
 .مشارةة المناقص في إلكثر من عرض واحد  ما منوردا إلو طرفا في ا تن -2
 

 لم اذا وجدت لجنة الشبببببرا  بعد  قكيم ومقارنة العروض انيا  حتول على انحرافات غكر جو رية فليا ا   -م
 نبببحيحيا نني مدة امنية  حدد ا واذا البببتجاب المناقص  يمكن اعتعار ا مسبببتجكعًة جو ريًا وفي حاي لم يقم 

 . المناقص طتنوي يا نني المدة الميةورة يعت ر عرضت مرفوضاً 
 

  -االنحرافات غكر الجو رية  ي التي:  -د
 .المننود علكيا في وئا ا الشرا ال  غكر إلو   ال  إللس ومعايكر وترو  ومت لعات التقكيم  -1
 .ال  طئر على الن ات إلو الجودة إلو األدا  المحدد في وئا ا الشرا  -2
 .ال  طئر على حقوت الجية المستوكدة او المشترية إلو  حد من التزامات المناقص بموجم العقد -3
 .كعًة جو رياً ال  طئر على الوضو التنافسي للمناقنكن اآلنرين اليين قدموا عروضًا مستج -4

 

 ذا ةا  العرض يتضببببببمن انحرافات غكر جو رية ليا  أئكر مالي على  كلوة الع ا  إلو على  ننببببببا   - بببببببببببببببببببب
المناقنببببكن اآلنرين  فكتم  قكيم  يه االنحرافات غكر الجو رية ماليا  واألني بعكن االعتعار لببببعر العرض بعد 

 .قط ضافة  يمة  لك االنحرافات ألغراض التقكيم والمقارنة ف
 

للجنة الشبببببببببببرا  لغايات فحص العروض و قكيميا ومقارنتيا  رلببببببببببباي طلم ن ي  لى إلل من المناقنبببببببببببكن  -و
 لتوضي  العرض وإل  يشمل التوضي   قديم  حلكل لعر الوحدة فكيا. 
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يجم ا  يكو  طلم التوضببببببي  والرد عليت ن ككن  وا  ال يطدل إلو يوحي إلو يسببببببم  ذلك بأل  غككر في  -ا
 يمة العروض المقدمة إلو ط يعتيا وا  ال يطدل الى  جحا  إلو ضبببببببببرر في حقوت المناقنبببببببببكن  ال في  طار 

  نحي  األن ا  الحساطية المكتشوة من ق ل لجنة الشرا  إلئنا   قكيم العروض.
 

نة الشببببببرا  الببببببتععاد العرض باعتعاره غكر واضبببببب  إلو غكر قاطل للمقارنة مو العروض األنرى في حاي . للجح
 امتنام المناقص عن  وضي  العرض نني المدة التي حدد يا لجنة الشرا .

 

 :الخطأ الحسابي ( أسس تصحيح21المادة )

على إل   جرى التنببببببحيحات يجم  نببببببحي  إلل ن أ حسبببببباطي بقرار من لجنة الشببببببرا  وإعنم المناقص طيلك 
 -الحساطية على النحو التالي :

في حاي وجود  عارض طكن لبببببببببببعر الوحدة والم لغ ا جمالي  يجم اعتماد لبببببببببببعر الوحدة و نببببببببببحي    .إل
المجموم والسبببببعر ا جمالي وفقا ليلك  ما لم يكن  نا  ما يث ت بشبببببكل واضببببب  إل  العنمة العشبببببرية في غكر 

 موضعيا . 
ي مجموم المعالغ في جدوي الكميات نتيجة عملية ا ضببببببببببببببافة وال رح للمجاميو في حاي وجود ن أ ف .ب

 الورعية  يجم اعتماد المجاميو الورعية و  نحي  السعر ا جمالي وفقا ليلك . 
في حاي وجود  عارض طكن لبببعر الوحدة رقما وةتابة  يعتمد لبببعر الوحدة المث ت ةتابة اال اذا وجدت  .م

 السعر رقما . لجنة الشرا  قرينة العتماد 
 ذا لم يق ل إلل من المناقنكن بعد التحلكل والتقكيم  نحي  األن ا   يجم التععاد عرضت ومنادرة  .د

  أمكن الدنوي بقرار من لجنة الشرا . 
 ذا   كن ا  المناقص لم يقم طتسعكر طند او إلكثر من ال نود فكتم اعتعار  لك ال نود غكر المسعرة محملة   ب. 

األنرى وعلى المناقص  نوكي ا  يما اذا إلحكل عليت الع ا  وذلك طدو  مقاطل لببببببببببببببوا  إلرفا  على طنود الع ا 
  لك ال نود او لم يرفقيا في عرضت. 
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 :االحالة المبدئية( 13المادة )

  تم ا حالة الم د ية للع ا  على المناقص الوا ز.  -إل
يتم االعن  عن ا حالة الم د ية بال ريقة التي  را ا الجية المشببببببترية منالببببببعة لمدة ال  قل عن (نمسببببببة  -ب

إليام عمل وال  زيد على لببععة) وإذا لم يعترض إلل مناقص على ا حالة الم د ية نني  لك المدة فتنببع  قرارا 
 با حالة النيا ية بعد المنادقة علكيا. 

ي عليت الع ا  طدفو الرلببببببببببوم المقررة و قديم  أمكن حسببببببببببن التنوكي اذا ننببببببببببت وئا ا يلتزم المناقص المحا -م
الشرا  على وجوب  قديمت و و يو العقد نني المدة المحددة في وئا ا الشرا  إلو في  تعار ا حالة النيا ية   

 و يو العقد  يحاي  ف ذا لم يقم المناقص المحاي عليت طدفو الرلببببببببببببببوم المقررة إلو  قديم  أمكن حسببببببببببببببن التنوكي إلو
 األمر للجنة الشرا  ال  اذ القرار اليل  راه منالعا إلو منادرة  أمكن الدنوي ةليا إلو جز يا .

للجنة الشببببببببرا  المواوضببببببببة على األلببببببببعار او إلية ندمات إلنرى يمكن  قديميا و تعلا بالمادة إلو ال دمات  -د
 ة الجية المستوكدة.المعروضة من المناقص المنول ا حالة عليت وبما يحقا منلح

 

 .االعتراض( 14المادة )
إل. يقدم االعتراض ةتاطيا إلو  لكترونيا على وئا ا الشبببببببرا  إلو تبببببببرو  ا عن  إلو وئا ا التأ كل إلو القرارات إلو 
ا جرا ات التي  ت ي ا الجية المشبببترية إلو إلل امتنام عن ا  اذ  جرا  متعلا فكيا الى الجية المشبببترية نني 

 م العروض إلييما إلل ا. نمسة إليام عمل من  اريخ نشر ا وق ل الموعد النيا ي لتقدي
ب. يقدم االعتراض ةتاطيًا إلو  لكترونيا على قرارات لجا  الشببببببببرا  المتعلقة با حالة الم د ية إلو إلل قرار يتعلا 

 بالع ا  إلو  جرا ات الشرا  نني المدة المحددة بقرار لجنة الشرا . 
 -م. يجم إل  يتضمن االعتراض المرفوم من المناقص ما يلي :

  جرا  المعترض عليت. حديد ا -1
ور  ط يعة وم ررات االعتراض والسند القانوني لييا االعتراض بما فكيا احكام النظام إلو   -2

 التعليمات النادرة بموجعة  إلو ترو  وئا ا الشرا  التي يدعي إلنت  م ا نني طيا. 
  حديد ا جرا ات التنحيحية الم لوبة. -3
 طيا  االلم والعنوا  وارقام اليا   والواكس وعنوا  ال ريد ا لكتروني لمقدم االعتراض.  -4
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 ال يق ل إلل اعتراض مقدم من مقاوي فرعي إلو التشارل فرعي. -د
يجم ا   رلبل ةافة االعتراضبات الى الجية الم تنبة في النظر باالعتراض وعلى العنوا  الوارد في  - بببببببببببببببب

 وئا ا الشرا .
 -رفا االعتراض في الحاالت التالية:ي -و 
 بعد  و يو عقد الشرا . -1
 اذا  م  قديمت بعد المدة الزمنية المحددة.  -2
 اذا ةا  غكر مستو  المت لعات الواردة في الوقرة (إل) من  يه المادة. -3
 

 :االحالة النهائية( 51المادة )
المحاي عليت الع ا  ألتبببببببببعاره با حالة النيا ية لدفو على الجية المسبببببببببطولة عن  دارة العقد م اطعة المناقص 

الرلوم المقررة و قديم  أمكن حسن التنوكي اذا ننت وئا ا الشرا  على وجوب  قديمت و و يو العقد نني المدة 
 المحددة في ةتاب الت ليغ اليل يرلل اليت.

 
 :لغة العقد( 61المادة )

يتم  عداد وئا ا ترا  المناقنة المحلية وا وا ية العقد وتروطت والمواروات والم   ات والتقارير الونية    -إل
والمرالبنت ال اربة بت باللغة العربية وفي حاالت ناربة وم ررة يجوا للجية المشبترية  عداد ا طلغةر غكر 

 اللغة العربية. 
العقد وتببببببببببببببروطت والموارببببببببببببببوات والم   ات والتقارير الونية يتم  عداد وئا ا الشببببببببببببببرا  الدولية وا وا ية  -ب

والمرالبببببببببنت ال اربببببببببة بت باللغة العربية إلو االنجلكزية وفي حاي وجود ا باللغتكن  عتمد اللغة العربية وفي 
 حاالت نارة وم ررة يجوا للجية المشترية  عداد ا طلغةر غكر اللغة العربية.
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 ( تنفيذ العقد:17المادة )

على المتعيد  نوكي العقد نني المدة المتعاقد علكيا  و حتسم  لك المدة من  اريخ المعاترة إلو من  اريخ  -إل
  و يو العقد إلو إلل  اريخ آنر مننود عليت في العقد.

يتعيد المناقص ا   كو  اللواام الموردة  لببببببببليمة ونالية من إلل عكوب منببببببببنعية ومن طراا حديث ولم  -ب
 .يتوق   نتاجيا  على إل   كو  لنة الننو ةما  ي محددة في وئا ا الشرا 

 -البببمبببتبببعبببيبببببببد غبببكبببر مسبببببببببببببببببطوي عبببن  بببببببأنبببكبببر  بببنبببوبببكبببببببي البببعبببقبببببببد لببب لبببببببببببببببببعببببببباب البببتبببببببالبببيبببببببة: يبببعبببتببب بببر -م
اللواام إلو ةميات المواد الم لوب  جيكز ا إلو نوعكتيا بما يطئر على لبببببببببكر في حاي الزيادة إلو التغككر في  -1

  نوكبببي العقبببد المتوا عليبببت بحكبببث ال يمكن  نجبببااه ضببببببببببببببمن المبببدة المتوا علكيبببا بموجبببم العقبببد األرببببببببببببببلي.
 ذا ةا   أنكر  نوكي العقد أللبببببببببعاب إلو  جرا ات  عود للجية المسبببببببببتوكدة إلو إلل جية م ولة عنيا إلو ألل  -2

 عببببببببود لببببببببمببببببببتببببببببعبببببببباقببببببببديببببببببن آنببببببببريببببببببن  سببببببببببببببببببببببتبببببببب ببببببببدمببببببببيببببببببم الببببببببجببببببببيببببببببة الببببببببمشببببببببببببببببببببببتببببببببريببببببببة.لبببببببببببببببببببببب ببببببببم يبببببببب
  ذا التجدت بعد التعاقد  رو  طار ة ال يمكن  جن يا ولم يكن با مكا   وقعيا وقت التعاقد. -3
) من  يه المادة إل  م) من الوقرة (3للمتعيد اليل يدعي طوجود الظرو  ال ار ة المشببببببببار  لكيا في ال ند ( -د

) لببببععة ايام من  اريخ 7الجية المسببببتوكدة عن نشببببو   لك الظرو  نني مدة ال  تجاوا (يقدم طلعا ن يا  لى 
 وقوعيا م كنا  يت إللعاب  مديد العقد والوئا ا التي  ث ت ذلك .

 .أي طلبات تتعلق بتأخير التنفيذ تقدم بعد انتهاء مدة التوريد ترفض -ه
 

 قطع الغيار:( 18المادة )
جدواًل منونًن بق و الغيار في الع ا ات التي  ت لم ذلك والتي  نن  الشرةة يقدم المناقص مو عرضت  -إل

النانعة طيا لنلتعماي للمدة المحددة وئا ا الشرا  في  رو  االلتعببببببببببببببماي العادل م كنة  يت رقم الق عة 
ة كما  و لدى الشبببببببرةة النبببببببانعة والكمية ولبببببببعر الوحدة والسبببببببعر ا جمالي وا   كو   يه األلبببببببعار ملزم

للمناقص للمدة الميةورة وللجية المشترية التواوض مو المناقص ب نود  يه األلعار وليا ةامل الحرية 
في طل يا ضببببببببببببمن  يه المدة بالسببببببببببببعر المتوا عليت ويجم إل   كو  ق و الغيار في  يه الحالة إلرببببببببببببلية 

 وجديدة.
ك لمدة ال  قل عن (عشر لنوات) يلتزم المناقص طتوفكر ورش النيانة وق و الغيار للواام التي  ت لم ذل-ب

إلو العمر التشغكلي المتعار  عليت  ال  ذا ورد في وئا ا الشرا  غكر ذلك ةما ويلتزم المناقص بأ  يقدم مو 
    عرضببت الشببرو  المعدلة بألببعار ق و الغكببببببببببببببببار (معادلة  غكر األلببعار بعد انتيا  الوترة الميةورة في الوقرة

 طلد المنشأ).(إل) من  يه المادة ةما  ي في 
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 :العينات( 19المادة )
 

عند التنويت في وئا ا الشببببببببببرا   لى إل  اللواام المراد تببببببببببرا  ا يجم إل   ت اطا مو العكنة إلو العكنات   -إل
الموجودة لدى الجية المشترية إلو في إلل مكا  آنر  حدده وئا ا الشرا  فعلى المناقص معاينة العكنة 

قديم عرضبببببببببببببببت وال يعفيت االدعا  بعدم االطنم إلو  جرا  العكنات وفحنببببببببببببببيا الوحص النام ق ل   /
 الم ابقة والوحص النامكن ويعت ر ةأنت م لو على العكنة.

على المناقص معاينة الموقو إلو األنظمة في حالة ةا  الع ا   عادة  أ كل انظمت ئاطتة في موقو   -ب
و إلو األنظمة ق ل  قديم عرضببت   معكن عند التنويت في وئا ا الشببرا  بأنت على المناقص معاينة الموق

 وال يعفيت االدعا  بعدم معاينة الموقو.
يحا للجية المشترية ولجنة الشرا  إل   حدد عكنت لكتم الشرا  بشكل م اطا ليا من ةافة الوجوه تر    -م

إل  ال  كو  محنبببببببببورة بمارةة واحدة إلو منبببببببببنو واحد وفي  يه الحالة  وضبببببببببو في مكا  معكن لدى 
 وييةر المكا  وعنوانت في وئا ا الشرا  لتمككن المناقنكن من االطنم علكيا.الجية المشترية 

يجوا للمناقنببكن ا  يعزاوا عروضببيم بعكنة وليم ا  يعت رو ا عكنات من ةافة الوجوه إلو ا  يحددوا   -د
 النوة المقدمة من اجليا وييةر ذلك رراحة في عروضيم.

 عت ر العكنة المقدمة من المناقنببببببببببببببكن ألغراض الدرالبببببببببببببببة الونية وا حالة ممثلة ليا يا وألغراض   -ه
االلتدالي وا حالة وال يحتل طنتيجتيا اال بالقدر المتونى منيا وبما يتوا مو منلحة القوات المسلحة 

 واألجيزة األمنية ودو  ا جحا  بحقوت المناقنكن.
لمناقص  كو  الموارببببببوات الميةورة في وئا ا الشببببببرا  إلو قرار ا حالة في حاي  قديم عكنت من ق ل ا  -و

إلو اال وا ية الحد األدنى المق وي وال  لغي مواربوات العكنات المقدمة مواربوات وئا ا الشبرا  إلو قرار 
 ا حالة  ال  ذا  ووقت علكيا.

من  اريخ  أسبببببببوعين  رد العكنات المقدمة من المناقنبببببببببكن غكر الوا زين عند طل يا ن يًا نني -1 -ا
ا حالة الق عية وال  كو  الجية المشبببببببببببببترية مسبببببببببببببطولة عن فقد ا إلو  لويا بعد  يا الموعد وفي جميو 
األحواي يوقبببد المنببباقص الحا ببببالم بببالعبببة طيبببيه العكنبببات بعبببد  بببيا الموعبببد وال  رد العكنبببات التي  م 

  لى المناقنكن إلو المتعيدين. والتجارب عليها إجراء الفحوصاتإلو  استهالكها

) من  يه المادة يحا للجية المشببببببببببببببترية التنببببببببببببببر  بالعكنات 1. على الرغم مما ورد في الوقرة (2
الميةورة إلعنه وفا ما  قتضببببببيت منببببببلحة القوات المسببببببلحة واألجيزة األمنية لببببببوا  ب دناليا القكود إلو 

   نفيا وال يجوا للمناقص الرجوم علكيا بالع ل والضرر.
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 :غرامات مخالفة التأخير في التوريد( 20المادة )

على الجية المسبببببببببببطولة عن ادارة العقد فرض غرامات على التأنكر اذا  أنر المتعيد عن  نوكي ما التزم بت  -إل
 -وةما يلي:  ( من قيمة العقد%15على أن ال تتجاوز قيمة الغرامة )في الموعد المحدد في العقد 

) واحد باألل  من  يمة اللواام عن ةل يوم  أنكر في التسبببببليم عن الموعد المحدد 0.001ما نسببببب تت ( -1
 ) يومًا. 45( -) يوم 1للتسليم عن الوترة من (

) ائنا  باألل  من  يمة اللواام عن ةل يوم  أنكر في التسببليم عن الموعد المحدد 0.002ما نسبب تت(   -2
 ) يومًا . 60( -) يوما46لتسليم عن الوترة من (

) ئنئة باألل  من  يمة اللواام عن ةل يوم  أنكر في التسبببببليم عن الموعد المحدد 0.003ما نسببببب تت ( -3
 ) لتكن يومًا.    60للتسليم عن ةل يوم  أنكر يزيد على (

وفي جميو األحواي للجنة الشبببببببرا  الحا بشبببببببرا  المواد التي  أنر المتعيد في  وريد ا على حسبببببببابت دو   -ب
  نيار و حمكلت فروت األلعار. لاطا

 

 :تخزين أرضياتالتبكير بالتوريد//مخالفة المواصفات/ االستنكاف( 21المادة )

 ذا التنك  المتعيد عن  وريد اللواام إلو ال دمات المحالة عليت إلو قنر في  نوكي العقد في الموعد المقرر  -إل
فللجنة الشرا  إلو الجية المشترية فسخ العقد و/إلو ترا  إلو قنر في الت داي اللواام المرفوضة بأنرى م ابقة 

اللواام إلو ال دمات موضببوم العقد بالموارببوات وال نببا ص نوسببيا إلو طديل عنيا بال نببا ص وااللببتعماالت 
ذا يا وال  قل عنيا لبببببببوية من إلل منبببببببدر آنر و حمكلت فروت األلبببببببعار والنوقات ا ضبببببببا ية وإلل نسبببببببارة إلو 

يلحا بالقوات المسبلحة  واألجيزة األمنية بما في ذلك منبادرة  يمة ةوالة حسن منباري  إلو ع ل إلو ضبرر 
) من  يمبة اللواام غكر الموردة دو  الحباجبة  لى إلل  نبيار وال %5التنوكبي او جز  منيبا على ا  ال يقبل عن (

دير ) نمسببببببببببببببكن ال  دينار فلم50000يحا للمتعيد االعتراض على ذلك وإذا ةانت  يمة الغرامة إلقل من (
المشببببببببتريات ا  اذ ا جرا ات السببببببببابقة بحا المتعيد ويعت ر الم لغ  يرادًا لحسبببببببباب القوات المسببببببببلحة واألجيزة 

 األمنية.
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في حاي ق وي اللواام غكر الم ابقة للموارببوات والشببرو  لسبب م غكر جو رل وغكر مطئر على إلدا يا او  -ب
من و/إلو فرض الغرامة المقررة على نسبببببببعة الضبببببببرر اليل جود يا فكتم البببببببتنميا مقاطل   فيا عادي في الث

لحا بالقوات المسببببببببببببببلحة واألجيزة األمنية و  ورض غرامة م الوة الموارببببببببببببببوات والشببببببببببببببرو  التي  زيد على 
) نمسكن إلل  دينار من ق ل الر يس حسم نسعة الضرر المادل مستأنسًا طتقرير فني من الم ت رات 50000(

إلل م ت ر إلو ن كر معتمد و  وربببببببببية مدير الجية المسبببببببببتوكدة ميما طلغت  يمة  العسبببببببببكرية لمرا عة الجودة إلو
 ) نمسكن ال  دينبار فتوبرض من ق بل مدير المشتريات.50000التعيد وإذا قلت  يمة الغرامة عن م لغ (

 

) لععة بالعشرة آال  من  يمة العضاعة الم زنة عن ةل يوم 0.0007يلتزم المتعيد طدفو ما نس تت ( -1 -جب
 أنكر عن الموعد المحدد لرفو المواد المرفوضة ةأجور   زين وإلرضية  ال  ذا اقتضت الضرورة النحية 

بعد تير من  الموعد المحدد  إلو األمنية رفعيا إلو   نفيا ق ل ذلك الموعد وفي حاي  أنره عن القيام طيلك
لت يعت ر متناااًل حكما عنيا للقوات المسلحة وللجية طالعة الشرا  الرجوم عليت طنوقات الرفو وا  ن     

 اقتضى األمر ذلك .

 ال يتر م على المتعيد ال غرامة ألجور الت زين واالرضيات اذا  م إلني ا عنوة للقوات المسلحة.-2

) لععة بالعشرة آال  من  يمة العضاعة الموردة عن ةل يوم 0.0007و ما نس تت (يلتزم المتعيد طدف -3
ق ل  اريخ التوريد المحدد للتسليم ةأجور   زين وإلرضية ويعوى من الغرامة  ذا ةا  التوريد المعكر طنا  

 على طلم الجية المستوكدة.

ام إلو بموجم  يه التعليمات من  حنبببببببل األمواي المسبببببببتحقة على المناقنبببببببكن او المتعيدين بموجم النظ -د
األمواي المسبببتحقة ليم لدى الجيات  إلو الوحدات الحكومية  إلو من ةواال يم لدييا  إلو بموجم قانو   حنبببكل 

 األمواي العامة.
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 :رفض المواد عند االستالم( 22المادة )

 

 ذا قررت لجنة االلتنم رفا  سلم اللواام الموردة لم الوتيا المواروات والشرو  المقررة فللمتعيد اليل  -إل
) نمسة إليام عمل من  اريخ  سلمت 5وّرد  لك اللواام االعتراض على قرار لجنة االلتنم نني مدة ال  تجاوا (

ذ القرار المنالم و عت ر اللواام المرفوض  سلميا ضعط التسلم لدى لجنة الشرا  التي إلردرت قرار ا حالة ال  ا
 بحكم األمانة الى حكن رفعيا.

 

) 15يرفو المتعيد اللواام المرفوض  سلميا من المكا  الموجودة  يت على نوقتت نني مدة ال  تجاوا ( -ب
نمسة عشر يومًا من  اريخ  تعاره بضرورة رفعيا  ال  ذا اقتضت الضرورة النحية إلو األمنية رفعيا إلو   نفيا 

د لت يعت ر متناااًل حكما عنيا للجية ق ل ذلك الموعد وفي حاي  أنره عن القيام طيلك نني الموعد المحد
 المستوكدة  وللجنة الشرا  الرجوم عليت طنوقات الرفو وا  ن     اقتضى األمر ذلك.

 

للجنة الشبببببرا  ا   ق ل من المتعيد طلعت طتنبببببحي  إلل عكوب والبببببتكماي إلل نواقص على نوقتت اذا ةانت  -م
غكر جو رية وال  طئر على منببببلحة الجية المسببببتوكدة او لببببكر  نوكي العقد  واعتعار  اريخ  نببببحي  العكوب او 

 التكماي النواقص  و  اريخ التوريد الوعلي لغايات احتساب التأنكر ا  وجدت.
 

اذا  قدم المتعيد ب لم  غككر في الموديل يكاف  او اعلي مواروة من الموديل المحاي عليت لنال  الجية  -د
المسبببببتوكدة وق ل التوريد فليا ق وي ال ديل الجديد طنا  على  نسبببببكم لجنة فنية  شبببببكل لييه الغاية دو  إلل ايادة 

 نشأ.شريطة أن يكون من نفس الشركة الصانعة وبلد المعلى السعر 
 

 :زيادة /تخفيض الكميات( 23المادة )
 

 قبل االحالة: -أ
 

للجنة الشببببببببرا  إل   نقص إلو  زيد ةميات إلو مدد اللواام الواردة في وئا ا الشببببببببرا  ق ل ا حالة دو  الرجوم الى 
 ) من الكمية الم لوبة.%25المناقص على ا  ال يتجاوا مجموم الزيادة إلو النقنا  ما نس تت (
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 االحالة:بعد   -ب
 

اذا اقتضببببت الحاجة  لى ايادة في ةميات اللواام المشببببتراه فللجنة الشببببرا  في الجية المسببببتوكدة ميما طلغت  -1
) %35 يمتيا وبموافقة المتعيد  رببببدار قرار الحا لقرار ا حالة على ا  ال  تجاوا في مجموعيا ما نسبببب تت (

) 60.000لدفاعية على قرارا يا لغاية (من الكمية الواردة في عقد الشببرا   على ا  ينببادت مدير المشببتريات ا
 دينار وما ااد على ذلك بمنادقة ر يس  كئة االرةا  المشترةة.

 

اذا   ل ت الحاجة  لى   فيا ةميات اللواام المشببببببببببببتراه فللجنة الشببببببببببببرا  في الجية المسببببببببببببتوكدة وبموافقة  -2
) من الكمية %50ما نسبببببببببببببب تت ( المتعيد  رببببببببببببببدار قرار الحا لقرار ا حالة على ا  ال  تجاوا في مجموعيا

 الواردة في عقد الشرا   على ا  ينادت مدير المشتريات الدفاعية على قرارا يا.
 

للجنة الشببببببببرا  في الجية المسببببببببتوكدة  رببببببببدار قرار  حالة الحا ميما طلغت  يمتت وبموافقة المتعيد لتمديد  -3
 األرلية) من المدة %50وا في مجموعيا (المدد في ال دمات االلتشارية وغكر االلتشارية على ا  ال  تجا

) دينار وما ااد على ذلك 60000على قرارا يا لغاية ( شبببببببببتريات الدفاعيةممدير الللع ا   على ا  ينبببببببببادت 
 ر يس  كئة االرةا  المشترةة.بمنادقة 

 
 :التحكيم ( 24المادة )

 

إل.   تص المحاكم األردنية بالنظر في النزاعات الناتببببببببببببببئة عن  نوكي العقود الم رمة بموجم إلحكام  يا النظام 
 و كو  التشريعات األردنية واجعة الت  كا ما لم  نص وئا ا العقد على نن  ذلك . 

ومن  األولوية ب. يجوا إل  ينص العقد على إلل طرت إلنرى لتسببببببببببوية النزاعات ةالتسببببببببببوية الودية إلو التحكيم 
للحل بالتراضبببببببي من نني التواوض او  عككن الموفقكن إلو  عككن طر  ئالث للمسببببببباعدة في  سبببببببوية النزاعات 

 بنيغة التوفكا والولاطة إلو  عككن مجلس فا ال نفات. 
د م. لل رفكن المتعاقدين اال وات ضببمن العقد إلو في ا وات منونببل على  حالة النزاعات الناتببئة عن  نوكي العق

الى التحكيم وفي مثل  يه الحاالت يجم إل  ينص في اال وات على ا طار المطلببببببببببببببسببببببببببببببي للتحكيم والقواعد 
 ا جرا ية التي  حكم لكر التحكيم ومكانت. 

د.  ذا لم يتضمن العقد تر  التحكيم و م اال وات على اعتماد التحكيم عن طريا  طرام ا وا ية منونلة   يجم 
 من ال رفكن.  إل  يكو  ذلك ن يا وموقعا
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 ب.  كو  اللغة العربية  ي لغة التحكيم  ما لم ينص على نن  ذلك في وئيقة العقد إلو في ا وات التحكيم اذا 
 كا   نا  ا وات منونل. 

و. على الجية المشببترية وق ل  و يو العقد الحنببوي على موافقة مجلس الوارا  عند انتيار التحكيم الدولي إلو 
 كئات التحكيم الدولية المعتمدة لوا النزام  على إل  يتضمن العقد اآللية ا جرا ية النتيار  عند انتيار  حدى

 المحكمكن ومكا  التحكيم.
 
 

 :الظروف القاهرة( 25المادة )
إل.   يكو  من المتوا عليت ا  المتعيد ال يتحمل االضرار المتر عة على التأنكر في  نوكي العقد إلو عدم الوفا  

  التأنكر إلو عدم الوفا  بس م القوة القا رة.بت اذا ةا  

ب.    في ةل االحواي عند وجود قوة قا رة على المتعيد  قديم اتعار ن ي وفورل البى الجية الم تنة 
بالشرا  ل يا  الظرو  وااللعاب التي  منعت من  نوكي االلتزام إلو التأنكر في الوفا  بت و قديم ةل ما يث ت ذلك 

  من منادر معتمدة.
جب.     كو  القوة القا رة المطقتت من م ررات التأنكر ويجم الوفا  بعد اواليا و كو  القوة القا رة الدا مة من 

 م ررات عدم الوفا .
 د.      نظر الجية الم تنة بالشرا  في القوة القا رة من حكث المكا  والزما  ومدى ائر ما على  نوكي العقد.
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 الملحق )ج(
 والسلوك األخالققواعد 

 اقرار خطي
 نقر ونتعهد نحن :

 
 2022( لعاا 8وتحت طائلة المسؤؤؤؤةولفة والقا محناا نااا الماؤؤؤؤترفات الحنومفة ر ا  

( 3وتعدفالته والتعلفمات الصؤؤادرب وموهوه ووالقا لملحق  وا د امقالو والسؤؤلوم ر ا  
 الذب وما فلي:الملحق ونااا الماترفات الحنومفة ووالقا محناا التارفعات النا

 

وعقود الشببببببببببرا    النظام إلعنه والتعليمات النببببببببببادرة بموجعتوفقا ألحكام  ناواجعا   إل. االلتزام بأدا
 لسلوةيات والنشاطات المتعلقة بالشرا .وإلية لوا   ذات عنقة ونلتزم  با

 
القيام بأل ممارلببببببات  ن ول على فسبببببباد إلو احتياي إلو  واطط إلو  كراه إلو  عاقة  نتعيد بعدم ب. 

دفو إلل م لغ إلو  ع ا   نظام المشببتريات الحكومية و شببمل الممارلببات المحظورة بموجم إلحكام 
 إلل تي  لت  يمة ت نية إلو مالية بأل طريقة بغرض التأئكر على  جرا ات الشرا .

 
إلو التحريا على  نظام المشببتريات الحكوميةر  م ال  ألحكام القيام بأل  نببنتعيد بعدم م. 

 ذلبببببببك ببمبببببببا فبي ذلبببببببك البتنببببببببببببببببرفبببببببات البتببي  بنبب ببول عبلببى فسبببببببببببببببببببببباد إلو احبتببيببببببباي إلو  كبراه.
 
 

 االلم:

 التاريخ: 

 التو يو:
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 كفالة دخول عطاءالملحق )د( نموذج 

 .....................................................................................البنك 
 (دخول عطاءسند كفالة )

 الجيش العربي –السادة : القيادة العامة للقوات المسلحة األردنية 
 م 20التاريبببببببببببببببببببببببببببببخ :     /     /   

 م 20/    تاريخ االستحقاق :      /   
 رقم الكفالبببببببببببببببببة : )..................(

 تحية طيبة وبعد ،،،
 يكفل البنك ................................ فرع ...........................................

 ..........................................................المناقص ..............السادة / 
 .......(........بمبلغ )........................( دينار )...................................

 لمدة )...................................................................................(.
 ....(.......................................رقم )............... خول العطاءضمانا لدوذلك 

 ...........................................................( ...)............ الخاص بشراء
 

 م . 20ينتهي تعهدنا بموجب هذه الكفالة بتاريخ      /     /    
 

لكفالة لتغطي مدة سبببببريان العرض وبدفع قيمة الكفالة إليكم أو ويتعهد البنك بتمديد سبببببريان ا

أي جزٍء منها عند أول مطالبة خطية منكم بالتمديد أو الدفع, وذلك خالل فترة سبببريانها، علما  

بأن أي مطالبة ترد الى البنك يجب أن تكون في/أو قبل موعد اسبببببببتحقاقها وتصببببببببح الكفالة 

 ملغاة بعد انتهاء مدتها.

 

 أي كفالة تتضمن شرط يعيق التمديد أو الدفع وكل كفالة تتضمن مثل هذا الشرط ال تقبل .ال تقبل 
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 ( نموذج كفاالت حسن التنفيذ/صيانة/دفعة مقدمةهبالملحق )

 البنك .....................................................................................
 / دفعة مقدما ( سند كفالة )حسن تنفيذ / صيانة

 الجيش العربي –السادة : القيادة العامة للقوات المسلحة األردنية 
 م 20التاريبببببببببببببببببببببببببببببخ :     /     /   
 م 20تاريخ االستحقاق :      /     /  

 رقم الكفالبببببببببببببببببة : )..................(
 تحية طيبة وبعد ،،،

 .. فرع .........................................................................يكفل البنك 
 السادة / المتعهد ..........................................................................

 .(........................بمبلغ )........................( دينار / دوالر)..................
 ...(............( قرار اإلحالة رقم )...............دفعة مقدمة/وذلك لضمان )تنفيذ / صيانة

 .......(...................................والمتعلق بتوريد )...............................
 

 م . 20ينتهي تعهدنا بموجب هذه الكفالة بتاريخ      /     /    
ويتعهد البنك بتمديد سبببببببببريان هذه الكفالة أو بدفع قيمتها إليكم أو أي جزء منها عند أول مطالبة 

 خطية منكم بالتمديد أو الدفع وذك خالل فترة سريانها .
 

لمدد متعاقبة دون الرجوع للعميل وال تلغى هذه الكفالة إال بموجب كتاب  تجدد هذه الكفالة تلقائيا  
 الجيش العربي / مديرية الدائرة المالية. –لعامة للقوات المسلحة األردنية رسمي من قبل القيادة ا

 
معالي وفي حال تخلف البنك عن دفع قيمة الكفالة أو أي جزء منها عند الطلب فإن البنك يفوض 

الجيش العربي /  –على طلب القيادة العامة للقوات المسبببببببببلحة األردنية  محافظ البنك المركزي بناء
 ائرة المالية بقيد قيمتها على حسابه الجاري لدى البنك المركزي .مديرية الد

 
 ال تقبل أي كفالة تتضمن شرط يعيق التمديد أو الدفع وكل كفالة تتضمن مثل هذا الشرط ال تقبل .


