مؤسسة سعفة القدوة الحسنة
بالتعاون مع شركة مكنزي لالستشارات
1435هـ 2014 /م

▪

مقدمة

▪

التعديالت المقترحة على "نظام المنافسات
والمشتريات الحكومية"

▪

التعديالت المقترحة على "الالئحة التنفيذية لنظام
المنافسات والمشتريات الحكومية"

▪

الملحق أ :الموقع اإللكتروني للمشتريات الحكومية

▪

الملحق ب :المراجعة الداخلية
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▪ أجرت مؤسسة السعفة  ،باعتبارها إحدى مؤسسات المجتمع المدني  ،مراجعة
لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالتعاون مع شركة مكنزي بهدف
اقتراح بعض التعديالت من أجل زيادة مستوى الشفافية وحماية النزاهة.
▪ هذه الدراسة ال تهدف إلى إعداد نظام جديد للمنافسات والمشتريات الحكومية ،
وإنما تقترح تعديالت على النظام تؤدي إلى رفع مستوى الشفافية وتعزيز
النزاهة في المواد القائمة في النظام والالئحة التنفيذية المعنية باإلجراءات.
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منهجيتنا في العمل

تحديد المشاكل

استعراض الخيارات
المتاحة بنا ًء على أفضل
الممارسات العالمية بهذا
الشأن لمعالجة المشاكل

مالئمة الخيار األفضل
للسياق العام السعودي

التوصل إلى التوصيات
المقترحة
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 1مشتريات من خالل
المنافسة العامة
نظام المشتريات
الحكومية في
المملكة العربية
السعودية

المعدات العسكرية وقطع غيارها

الشراء مباشرة من
المورد

السلع  /الخدمات المتوفرة لدى مورد
واحد فقط
اإلمدادات الطبية العاجلة في حالة
ظهور األوبئة
العقود التي تقل قيمتها عن  30ألف
لاير سعودي

فئات مستثناة من
2
المنافسة العامة

قطع غيار المعدات
محدودة (*)

عروض
تقتصر على الدعوة
للمشاركة
(*) يتطلب  3أو  5عروض فقط بحد أدنى ،على حسب الحالة

الخدمات االستشارية والقانونية
وخدمات المحاسبين
العقود العاجلة التي تقل قيمتها عن
مليون لاير سعودي
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1

▪ قد يتم تحديد المواصفات في وثائق المنافسة لتالئم
أ تحديد المواصفات في وثائق المنافسة لتالئم منتجات أو موردين بعينهم
موردين بعينهم
ب عدم وضع معايير اختيار ثابتة للموردين قبل اإلعالن عن المنافسة
ج تفاوت جودة  /وجود إعالنات المنافسات ونتائجها
د وثائق المنافسة غالبا ورقية ولدى مكتب الجهة الحكومية فقط وقد تنفذ النسخ كما أن تسعير وثائق المنافسة غير موحد وأحيانا مجحف
هـ لجنة فحص العروض غير ملزمة بتبرير توصياتها
و قد يتمكن الموردون من تقديم عروض منخفضة األسعار والفوز بالمنافسات من خالل التواطؤ مع المشرفين على المشروع
ز عدم وجود قناة رسمية لتقديم شكاوى المخالفات إلى الجهة الحكومية التي طرحت المنافسة
ح قصر المدة الممنوحة لتقديم العروض مع اطالع أحد المتنافسين على تفاصيل المشروع قبل الطرح
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2

▪ قد يتم تحديد المواصفات في وثائق المنافسة لتالئم
أ عدم وضع معايير تقييم واضحة ومفصلة ضمن وثائق المنافسة وعدم تحديد نسبها إن وجدت
موردين بعينهم
ب عدم وجود قناة رسمية لشكاوى المتنافسين في حالة الطعن في حيادية المواصفات
ج تفاوت جودة التعامل مع التوضيحات للمتنافسين  :قد تكون شفهية وقد ال يبلغ الجميع بها
د مشاركة المسئولين عن تحديد المواصفات في فحص العروض والترسية
هـ ال يوجد لجنة مستقلة للبت في ترسية المناقصات
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3

أ تفاوت اجراءات االعالن عن نتائج ترسية المنافسات وعدم شفافيتها

▪

إلغاء شرط االعفاء وضمان اتباع إدارات المشتريات لعملية المنافسة
العامة الموحدة

ب ال يوجد وسيلة رسمية للمتنافسين غير الفائزين للحصول على مبررات عدم فوزهم
ج امكانية تواطؤ أحد المتنافسين مع الجهة الحكومية لتقديم عرض متدن للفوز بالمنافسة ومن ثم التغاضي عن تنفيذ بعض عناصر المشروع

د ال توجد قناة رسمية لدى الجهة المسؤولة عن المناقصة للشكاوى المتعلقة بالمخالفات
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▪

مقدمة

▪

التعديالت المقترحة على "نظام المنافسات والمشتريات
الحكومية"

▪

التعديالت المقترحة على "الالئحة التنفيذية لنظام
المنافسات والمشتريات الحكومية"

▪

الملحق أ :الموقع اإللكتروني للمشتريات الحكومية

▪

الملحق ب :المراجعة الداخلية

8

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية (عدد المواد )81
التعديالت المقترحة على المواد السبعة عشر التالية:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

المادة 4
المادة 7
المادة 10
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 21
المادة 22

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

المادة 23
المادة 45
المادة 46
المادة 47
المادة 65
المادة 74
المادة 77
المادة 78

الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (عدد المواد )195
التعديالت المقترحة على المواد العشرين التالية:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

المادة 1
المادة 5
المادة 6
المادة 10
المادة 14
المادة 15
المادة 17
المادة 22
المادة 28
المادة 29

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

المادة 30
المادة 33
المادة 37
المادة 38
المادة 54
المادة 58
المادة 94
المادة 98
المادة 150
المادة 151
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نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نص النظام الحالي
المادة :4
"توفر للمتنافسين المعلومات الواضحة الكاملة والموحدة
عن العمل المطلوب ويمكنون من الحصول على هذه
المعلومات في وقت محدد كما توفر نسخ كافية من
وثائق المنافسة لتلبية طلبات الراغبين في الحصول
عليها".

المشاكل والتوصيات

نص النظام المقترح (بعد التعديل)

المشكلة
"توفر للمتنافسين المعلومات الواضحة الكاملة والموحدة
▪ تتوفر وثائق المنافسات في نسخ مطبوعة فقط وعادة عن العمل المطلوب ويمكنون من الحصول على هذه
في مكتب الجهة الحكومية فحسب
المعلومات في وقت محدد كما توفر نسخ كافية من
▪ في بعض الحاالت ،قد تنفد وثائق العروض لدى
وثائق المنافسة لتلبية طلبات الراغبين في الحصول
موظفي المشتريات أو يطلبون وثائق إضافية من الموردين عليها .كما يجب أن تكون وثائق المنافسة متوفرة
للسماح لهم بالحصول على وثائق المنافسات
للشراء والتحميل إلكترون ًيا من خالل الموقع
التوصية
اإللكتروني المركزي للمشتريات الحكومية".
ً
▪ ينبغي إتاحة وثائق المنافسات للموردين إلكترونيا على
الموقع اإللكتروني للمشتريات الحكومية2

10

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نص النظام الحالي
المادة :7
"يعلن عن جميع المنافسات الحكومية في الجريدة
الرسمية وفي صحيفتين محليتين وبالوسائل اإلعالنية
اإللكترونية وفقا لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا النظام
ويجب أن يحدد في اإلعالن عن المنافسة موعد تقديم
العروض وفتح المظاريف ومكانهما".

المشاكل والتوصيات

نص النظام المقترح (بعد التعديل)

"يعلن عن جميع المنافسات الحكومية في الجريدة
المشكلة
▪ اإلعالن المطلوب عن المنافسة في الجريدة الرسمية الرسمية وفي صحيفتين محليتين وبالوسائل اإلعالنية
اإللكترونية وعلى الموقع اإللكتروني المركزي
واثنتين من الصحف المحلية محدودة النطاق
للمشتريات الحكومية وفقا لما تحدده الالئحة التنفيذية
▪ يتم تنفيذ اإلعالن اإللكتروني المطلوب عن المنافسة
لهذا النظام ويجب أن يحدد في اإلعالن عن المنافسة
بشكل غير متسق
موعد تقديم العروض وفتح المظاريف ومكانهما .كما
التوصية
▪ ينبغي على الحكومة السعودية إنشاء موقع إلكتروني يجب أن ُتعلن كل جهة حكومية في الشهر األول من كل
سنة مالية عن المنافسات المزمع طرحها في تلك
موحد وشامل للمشتريات الحكومية حيث تقوم كافة
الجهات الحكومية بوضع إعالنات المنافسات الخاصة السنة باإلضافة إلى المواعيد الزمنية التقديرية في
بها إلكترونيا ً
صحيفتين محليتين وعلى الموقع اإللكتروني المركزي
▪ ينبغي إلزام كافة الجهات الحكومية في بداية كل عام للمشتريات الحكومية؛ وال تكون هذه المنافسات
المزمع طرحها وتلك المواعيد الزمنية التقديرية ملزمة
باإلعالن عن المنافسات المدرجة في الميزانية لهذا
للجهة الحكومية التي أعلنتها ويجوز لتلك الجهة
العام (والجداول الزمنية التقريبية) في صحيفتين
ُ
قوميتين وعلى الموقع اإللكتروني الموحد للمشتريات تعديلها حسبما تراه مناس ًبا على أن تعلن تلك الجهة
عن هذه التغيرات".
الحكومية
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نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

نص النظام الحالي
المادة :10
"تقدم العروض في مظاريف مختومة في الموعد
والمكان المحددين لقبولها .وال يجوز قبول العروض
التي تقدم أو تصل إلى الجهة الحكومية بعد انتهاء
الموعد المحدد لتقديمها .ويجوز تقديم العروض وفتحها
عن طريق الوسائل اإللكترونية وفقا لما تحدده الالئحة
التنفيذية لهذا النظام وتعلن الجهة الحكومية عن أسماء
الشركات والمؤسسات التي تقدمت بعروضها".

المشاكل والتوصيات

نص النظام المقترح (بعد التعديل)

"تقدم العروض في مظاريف مختومة في الموعد
المشكلة
والمكان المحددين لقبولها .وال يجوز قبول العروض
▪ يتم تنفيذ اإلعالن اإللكتروني المطلوب عن المنافسة
التي تقدم أو تصل إلى الجهة الحكومية بعد انتهاء
بشكل غير متسق
الموعد المحدد لتقديمها .ويجوز تقديم العروض وفتحها
▪ اإلعالن عن نتائج الترسية غير موحد بين الجهات
عن طريق الوسائل اإللكترونية من خالل الموقع
الحكومية ويتفرق على العديد المواقع اإللكترونية
اإللكتروني المركزي للمشتريات الحكومية وفقا لما
الحكومية
تحدده الالئحة التنفيذية لهذا النظام وتعلن الجهة
التوصية
▪ ينبغي على الحكومة السعودية إنشاء موقع إلكتروني الحكومية عن أسماء الشركات والمؤسسات التي تقدمت
بعروضها عن طريق الموقع اإللكتروني المركزي
موحد وشامل للمشتريات الحكومية حيث تقوم كافة
الجهات الحكومية بوضع إعالنات المنافسات الخاصة للمشتريات الحكومية".
بها إلكترونيا ً
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نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نص النظام الحالي
المادة :16
"(أ) تكون في الجهة الحكومية لجنة أو أكثر لفحص
العروض تتكون من ثالثة أعضاء على األقل إضافة إلى
رئيسها الذي ال تقل مرتبته عن الثالثة عشرة أو ما
يعادلها على أن يكون من بينهم المراقب المالي ومن هو
مؤهل تأهيال نظاميا .وينص في التكوين على عضو
احتياطي يكمل النصاب إن غاب أحد األعضاء وتتولى
هذه اللجنة تقديم توصياتها في الترسية على أفضل
العروض وفقا ألحكام هذا النظام والئحته التنفيذية ولها
أن تستعين في تقديم توصياتها بتقرير من فنيين
متخصصين.
(ب) يعاد تكوين اللجنة كل سنة".

المشاكل والتوصيات
المشكلة 1
▪ لجنة فحص العروض غير ملزمة بتبرير توصياتها،
وعموما ً ما تكون التوصيات مدعومة بمحاضر
االجتماع فقط
▪ في الوقع ،قد ال تتم مراجعة توصيات ترسية
المنافسات بدقة أو فحصها بما فيه الكفاية من قبل
مدير الجهة الحكومية بسبب القيود الزمنية
التوصية 1
▪ ينبغي أن تقدم لجنة فحص العروض تقريراً تحليليا ً
إلى لجنة منفصلة للبت في ترسية المنافسات
▪ ينبغي أن تراجع لجنة البت في ترسية المنافسات
التقرير المقدم من لجنة فحص العروض واتخاذ قرار
بشأن مقدم العرض الفائز بالمنافسة .وينبغي إرسال
القرار إلى مدير الجهة الحكومية العتماده نهائياً ،إلى
جانب تقرير يتضمن مبررات اتخاذ هذا القرار.
▪ ينبغي على لجنة البت في ترسية المنافسات قبل اتخاذ
القرار أن تراجع كافة الشكاوى الرسمية المستلمة
بخصوص المنافسة (من مقدمي العروض وكذلك
المبلغين عن األعمال غير النظامية)
▪ بالنسبة للمنافسات التي تتجاوز قيمتها  /ميزانيتها
التقديرية مليار لاير سعودي ،ينبغي أن تقترح الجهة
الحكومية عملية منافسة تتضمن ضوابط إضافية على
مدير الهيئة الحكومية العتمادها ،مع إرسال نسخة من
العملية المعتمدة إلى هيئة "نزاهة" لحفظها في
سجالتها
▪ ينبغي إتاحة الفرصة لمقدمي العروض غير الفائزين
لتقديم طلب خطي للحصول على مبررات عدم ترسية
المنافسة عليهم ويجب على الهيئة تقديم رد رسمي في
غضون فترة محددة (كأسبوع واحد على سبيل المثال)

نص النظام المقترح (بعد التعديل)
"(أ) تكون في الجهة الحكومية لجنة أو أكثر لفحص
العروض تتكون من ثالثة أعضاء على األقل ،إضافة
إلى رئيسها الذي ال تقل مرتبته عن الثالثة عشرة أو ما
يعادلها على أن يكون من بينهم المراقب المالي ومن هو
مؤهل تأهيال نظاميا .وينص في التكوين على عضو
احتياطي يكمل النصاب إن غاب أحد األعضاء.
كون في الجهة الحكومية لجنة أو أكثر لللبت في
(ب) ُت َّ
ترسية المنافسات تتكون من ثالثة أعضاء على األقل،
إضافة إلى رئيسها الذي ال تقل مرتبته عن الثالثة
عشر أو ما يعادلها على أن يكون من بينهم المراقب
المالي (المؤهل لهذا الدور نظاما ً) .و ُي َّنص في التكوين
على عضو احتياطي يكمل النصاب إن غاب أحد
األعضاء.
(ج) يعاد تكوين اللجان كل سنة.
تقريرا مفصالً مع
(د) ُتقدم لجنة فحص العروض
ً
فحص العروض للجنة البت في ترسية المنافسات.
ويجوز للجنة فحص العروض االستعانة بتقارير فنيين
متخصصين لدعم نتائجها .و ُتقدم لجنة البت في ترسية
المنافسات توصياتها في الترسية على أفضل العروض،
في تقرير ٌيقدم لرئيس الجهة الحكومية ،وفقا ألحكام
هذا النظام والئحته التنفيذية ".
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نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

نص النظام الحالي
المادة :16
"(أ) تكون في الجهة الحكومية لجنة أو أكثر لفحص
العروض تتكون من ثالثة أعضاء على األقل إضافة إلى
رئيسها الذي ال تقل مرتبته عن الثالثة عشرة أو ما
يعادلها على أن يكون من بينهم المراقب المالي ومن هو
مؤهل تأهيال نظاميا .وينص في التكوين على عضو
احتياطي يكمل النصاب إن غاب أحد األعضاء وتتولى
هذه اللجنة تقديم توصياتها في الترسية على أفضل
العروض وفقا ألحكام هذا النظام والئحته التنفيذية ولها
أن تستعين في تقديم توصياتها بتقرير من فنيين
متخصصين.
(ب) يعاد تكوين اللجنة كل سنة".

المشاكل والتوصيات

نص النظام المقترح (بعد التعديل) (تتمة)

(هـ) يجوز ألصحاب العروض ،في أي مرحلة من
المشكلة 2
عملية الشراء أو تنفيذ األعمال ،تقديم الشكاوى إلدارة
▪ ال توجد قناة رسمية لتقديم الشكاوى المتعلقة
بالمخالفات إلى الجهة الحكومية (بل هناك لجنة للنظر المراجعة الداخلية في تلك الجهة الحكومية .وتكون
اإلدارة مسئولة عن تقييم الشكاوى والقيام بالتحقيقات
في التعويض فقط)
الالزمة ،إذا أقتضى األمر ،وإحالة األمر للجهات
▪ ال توجد قناة لتقديم شكاوى من مصادر مجهولة إلى
الجهة الحكومية (والتي قد تحول دون تقديم الشكاوى المعنية إذا ثبت وجود مخالفات .كما يجوز تقديم
نتيجة تردد بعض الموردين في تقديم الشكوى إلى
الشكاوى دون اإلفصاح عن اسم مقدمها.
الجهة الحكومية مباشر ًة)
(و) عندما تقوم لجنة البت في ترسية المنافسات بتقديم
توصياتها ،يجب عليها االطالع على جميع الشكاوى
التوصية 2
التي تم تقديمها رسم ًيا للجهة الحكومية بشأن
▪ ينبغي على كل جهة حكومية أن توفر آلية لتلقي
الشكاوى المتعلقة بالمخالفات (على سبيل المثال ،من المنافسة.
قبل إدارة المراجعة الداخلية مباشر ًة)
(ز) فيما يخص المنافسات التي ُتقدر قيمتها بأكثر من
مليار لاير سعودي ،ينبغي على الجهة الحكومية إعداد
▪ ينبغي أن تتيح آلية تقديم الشكاوى بتقديم شكاوى من
مصادر مجهولة للتشجيع على اإلبالغ عن األعمال
عرض بعملية المنافسة مشتمالً على الضوابط
غير القانونية
اإلضافية ُيقدم إلى رئيس تلك الجهة من أجل اعتماده
على أن ُترسل نسخة من عملية المنافسة المعتمدة إلى
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة).
(ح) بعد اإلعالن عن ترسية المنافسة ،يجوز ألصحاب
العروض التي لم تقبلها اللجنة تقديم طل ًبا خط ًيا للجهة
الحكومية لالستفسار عن أسباب رفض عروضهم؛
وعلى الجهة الحكومية موافاة أصحاب العروض خط ًيا
بأسباب معقولة لرفض عروضهم في غضون أسبوع
واحد".
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نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نص النظام الحالي

المشاكل والتوصيات

المادة :17

المشكلة

"ال يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فحص العروض
وصالحية البت في المنافسة كما ال يجوز الجمع بين
رئاسة لجنة فتح المظاريف ورئاسة لجنة فحص
العروض أو العضوية فيهما".

▪

لجنة فحص العروض غير ملزمة بتبرير توصياتها،
وعموما ً ما تكون التوصيات مدعومة بمحاضر
االجتماع فقط

▪

في الواقع ،قد ال تتم مراجعة توصيات ترسية
المنافسات بدقة أو فحصها بما فيه الكفاية من قبل
مدير الجهة الحكومية بسبب القيود الزمنية

نص النظام المقترح (بعد التعديل)
"ال يجوز الجمع بين عضوية لجنة فحص العروض
ولجنة البت في ترسية المنافسات ولجنة فتح
المظاريف".

التوصية

▪

ينبغي أن تقدم لجنة فحص العروض تقريراً تحليليا ً
إلى لجنة منفصلة للبت في ترسية المنافسات

▪

ينبغي أن يكون لكل لجنة أعضا ًء منفصلين عن اللجان
األخرى
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نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نص النظام الحالي
المادة :18
"يجوز أن يرأس لجنة فحص العروض موظف ال تقل
مرتبته عن العاشرة وما يعادلها إذا كانت مشكلة في غير
مقر الجهة الرئيس".

المشاكل والتوصيات

نص النظام المقترح (بعد التعديل)

تعديل صياغة المادة نظراً الستحداث لجنة البت في ترسية "يجوز أن يرأس لجنة فحص العروض ولجنة البت في
ترسية المنافسات موظف ال تقل مرتبته عن العاشرة
المنافسات
وما يعادلها إذا كانت مشكلة في غير مقر الجهة
الرئيس".
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نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نص النظام الحالي
المادة :19
"تتخذ اللجنة توصياتها بحضور كامل أعضائها وتدون
هذه التوصيات في محضر ويوضح الرأي المخالف إن
وجد وحجة كال الرأيين ليعرض على صاحب الصالحية
للبت في الترسية بما يتفق مع أحكام هذا النظام".

المشاكل والتوصيات

نص النظام المقترح (بعد التعديل)

تعديل صياغة المادة نظراً الستحداث لجنة البت في ترسية "تتخذ لجنة فحص العروض ولجنة البت في ترسية
المنافسات نتائجهما وتوصياتهما بشأن العروض
المنافسات
بحضور كامل أعضائهما .وتدون نتائج وتوصيات
االجتماعات في محضر؛ ويوضح الرأي المخالف إن
وجد وحجة كال الرأيين ليعرض على لجنة البت في
ترسية المنافسات ،باإلضافة إلى تقاريرهما".
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نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نص النظام الحالي
المادة :21
"يجوز للجنة فحص العروض التفاوض مع صاحب أقل
عرض مطابق للشروط والمواصفات ثم مع من يليه من
المتنافسين في الحالتين التاليتين:
(أ) إذا ارتفعت العروض عن أسعار السوق بشكل ظاهر
تحدد اللجنة مبلغ التخفيض بما يتفق مع أسعار السوق
وتطلب كتابيا من صاحب العرض األقل تخفيض سعره.
فإن امتنع أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المحدد ،تتفاوض
مع العرض الذي يليه وهكذا .فإن لم يتم التوصل إلى
السعر المحدد تلغى المنافسة ويعاد طرحها من جديد.

(ب) إذا زادت قيمة العروض على المبالغ المعتمدة
للمشروع ،يجوز للجهة الحكومية إلغاء بعض البنود أو
تخفيضها للوصول إلى المبالغ المعتمدة بشرط أن ال
يؤثر ذلك على االنتفاع بالمشروع أو ترتيب العروض
وإال تلغى المنافسة".

المشاكل والتوصيات

نص النظام المقترح (بعد التعديل)

تعديل صياغة المادة نظراً الستحداث لجنة البت في ترسية "يجوز للجنة البت في ترسية المنافسات التفاوض مع
صاحب أقل عرض مطابق للشروط والمواصفات؛ ثم
المنافسات
مع من يليه من المتنافسين في الحالتين التاليتين:
(أ) إذا ارتفعت العروض عن أسعار السوق بشكل
ظاهر ،تحدد اللجنة مبلغ التخفيض بما يتفق مع أسعار
السوق وتطلب كتابيًا من صاحب العرض األقل تخفيض
سعره .فإن امتنع أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المحدد،
تتفاوض مع العرض الذي يليه وهكذا .فإن لم يتم
التوصل إلى السعر المحدد تلغى المنافسة ويعاد طرحها
من جديد.
(ب) إذا زادت قيمة العروض على المبالغ المعتمدة
للمشروع ،يجوز للجهة الحكومية إلغاء بعض البنود أو
تخفيضها للوصول إلى المبالغ المعتمدة بشرط أال يؤثر
ذلك على االنتفاع بالمشروع أو ترتيب العروض وإال
تلغى المنافسة".
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نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نص النظام الحالي
المادة :22
"ال يجوز استبعاد أي عرض بحجة تدني أسعاره إال إذا
قل بنسبة ( )%35خمسة وثالثين في المائة فأكثر عن
تقديرات الجهة الحكومية واألسعار السائدة ويجوز للجنة
فحص العروض بعد مناقشة صاحب العرض وإجراء
التحليل المالي والفني ووصولها إلى قناعة بمقدرة
صاحب العرض على تنفيذ العقد التوصية بعدم استبعاد
العرض".

المشاكل والتوصيات

نص النظام المقترح (بعد التعديل)

تعديل صياغة المادة نظراً الستحداث لجنة البت في ترسية “ال يجوز استبعاد أي عرض بحجة تدني أسعاره إال إذا
قل بنسبة ( )%35خمسة وثالثين في المائة فأكثر عن
المنافسات
تقديرات الجهة الحكومية واألسعار السائدة .ويجوز
للجنة البت في ترسية المنافسات بعد مناقشة صاحب
العرض وإجراء التحليل المالي والفني ووصولها إلى
قناعة بمقدرة صاحب العرض على تنفيذ العقد التوصية
بعدم استبعاد العرض“.
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نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نص النظام الحالي
المادة :23
"يجوز للجنة فحص العروض التوصية باستبعاد أي
عرض من العروض من المنافسة حتى لو كان أقل
العروض سعرا إذا تبين أن لدى صاحب العرض عددا
من المشاريع ورأت اللجنة أن حجم التزاماته التعاقدية
قد أصبح مرتفعا على نحو يفوق قدراته المالية أو الفنية
بما يؤثر على تنفيذه اللتزاماته التعاقدية وفي هذه الحالة
تتفاوض مع العطاء الذي يليه وفقا لقواعد التفاوض
المحددة في هذا النظام".

المشاكل والتوصيات

نص النظام المقترح (بعد التعديل)

تعديل صياغة المادة نظراً الستحداث لجنة البت في ترسية يجوز للجنة البت في ترسية المنافسات التوصية
باستبعاد أي عرض من العروض من المنافسة حتى لو
المنافسات
كان أقل العروض سعرً ا إذا أظهر التحليل المقدم من
بناء على الحقائق أن لدى
لجنة فحص العروض
ً
صاحب العرض عد ًدا من المشاريع ورأت اللجنة أن
حجم التزاماته التعاقدية قد أصبح مرتفعا على نحو يفوق
قدراته المالية أو الفنية بما يؤثر على تنفيذه اللتزاماته
التعاقدية وفي هذه الحالة تتفاوض مع العطاء الذي يليه
وفقا لقواعد التفاوض المحددة في هذا النظام".
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نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نص النظام الحالي
المادة :45
"(أ) عند تنفيذ األعمال والمشتريات عن طريق الشراء
المباشر يجب الحصول على ثالثة عروض على األقل
وتفحص هذه العروض لجنة يكونها الوزير المختص أو
رئيس الدائرة المستقلة على أال تتجاوز التكاليف السعر
السائد في السوق.
(ب) تكون صالحية البت في الشراء المباشر للوزير أو
رئيس الدائرة المستقلة وال يجوز له التفويض إال في
حدود خمسمائة ألف لاير.
(ج) األعمال والمشتريات التي ال تزيد قيمتها على
ثالثين ألف لاير يتم توفيرها وفق األسلوب الذي تراه
الجهة الحكومية مناسبا.
(د) يجوز للجهة الحكومية توفير احتياجاتها التي تتم
بالشراء المباشر عن طريق الوسائل اإللكترونية".

المشاكل والتوصيات

نص النظام المقترح (بعد التعديل)

“(أ) عند تنفيذ األعمال والمشتريات عن طريق الشراء
المشكلة
المباشر يجب الحصول على ثالثة عروض على األقل
▪ تم السماح للجهات الحكومية بتحديد عدد قليل من
وتفحص هذه العروض لجنة يكونها الوزير المختص أو
الموردين يصل إلى  3موردين فقط لتقديم العروض
رئيس الدائرة المستقلة على أال تتجاوز التكاليف السعر
للعقود العاجلة التي تقل قيمتها عن مليون لاير سعودي
السائد في السوق.
▪ يمكن التالعب بذلك عن طريق تقسيم العقود الكبيرة
(ب) تكون صالحية البت في الشراء المباشر للوزير أو
(التي تقتضي عادة طرح منافسة عامة) إلى عدة عقود رئيس الدائرة المستقلة وال يجوز له التفويض إال في
صغيرة تبلغ قيمة كل منها أقل من مليون لاير سعودي حدود خمسمائة ألف لاير.
(ج) األعمال والمشتريات التي ال تزيد قيمتها على
التوصية
ثالثين ألف لاير يتم توفيرها وفق األسلوب الذي تراه
▪ إلزام الجهات الحكومية بنشر إعالن عام عن قرار
الترسية يتضمن وصفا ً للمشروع واسم المورد وقيمة الجهة الحكومية مناسبا.
(د) يجوز للجهة الحكومية توفير احتياجاتها التي تتم
العقد
بالشراء المباشر عن طريق الوسائل اإللكترونية من
خالل استخدام الموقع اإللكتروني المركزي للمشتريات
الحكومية.
(هـ) يجب إعالن قرارات ترسية الشراء المباشر على
الموقع اإللكتروني المركزي للمشتريات الحكومية على
أن يشمل اإلعالن أسم مقدم العرض الفائز وتفاصيل
البنود وقيمة العقد".
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نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نص النظام الحالي
المادة :46
"ال تجوز تجزئة المشتريات أو األعمال من أجل
الوصول بها إلى صالحية الشراء المباشر .كما ال تجوز
تجزئة هذه األعمال من أجل الوصول بها إلى صالحية
المسئولين المفوضين".

المشاكل والتوصيات

نص النظام المقترح (بعد التعديل)

"ال تجوز تجزئة المشتريات أو األعمال من أجل
المشكلة
الوصول بها إلى صالحية الشراء المباشر .كما ال تجوز
▪ تم السماح للجهات الحكومية بتحديد عدد قليل من
تجزئة هذه األعمال من أجل الوصول بها إلى صالحية
الموردين يصل إلى  3موردين فقط لتقديم العروض
المسئولين المفوضين .وعلى مدير إدارة المشتريات
للعقود العاجلة التي تقل قيمتها عن مليون لاير سعودي
بالجهة الحكومية تقديم شهادة خطية مفادها أن كل
▪ يمكن التالعب بذلك عن طريق تقسيم العقود الكبيرة
عملية شراء مباشر مستقلة وال يمكن إدخالها في عقد
(التي تقتضي عادة طرح منافسة عامة) إلى عدة عقود أكبر".
صغيرة تبلغ قيمة كل منها أقل من مليون لاير سعودي
التوصية

▪

إلزام إدارة المشتريات بالمصادقة على أن كل طلب
قائم بذاته وال يمكن دمجه مع عقد اكبر حجما ً
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نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نص النظام الحالي

المشاكل والتوصيات

المادة :47

المشكلة

"استثناء من المنافسة العامة ،يجوز توفير احتياجات
الجهات الحكومية من األعمال والمشتريات التالي ذكرها
وفقا لألساليب المحددة لشرائها حتى لو تجاوزت تكلفتها
صالحية الشراء المباشر وهي:

▪ تم السماح للجهات الحكومية بدعوة  5شركات مختارة
فقط لتقديم عروضها للخدمات المهنية ،ما يوفر فرصة
الختيار مورد معين والتواطؤ بين الموردين
التوصية

(أ) األسلحة والمعدات العسكرية وقطع غيارها بالشراء
مباشرة من الشركات المنتجة ويتم اختيار أفضل
العروض بما يحقق المصلحة العامة من قبل لجنة
وزارية تكون بأمر ملكي لهذا الغرض من ثالثة أعضاء
على األقل إضافة إلى رئيسها ثم تعرض توصياتها على
رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليها.

▪

ينبغي على كل جهة حكومية إعداد قائمة مصنفة
بالموردين المهنية المعتمدين الذين يلبون المعايير
المعلنة

▪

يمكن ألي شركة تقديم طلب في أي وقت العتمادها
لدى الجهة الحكومية

▪

يجب على الجهة الحكومية تقديم مبررات رفض أي
شركة تقدمت بطلب العتمادها

▪

ينبغي أن تنفذ جميع المنافسات من خالل عملية مكونة
من مرحلتين:

(ب) األعمال االستشارية والفنية والدراسات ووضع
المواصفات والمخططات واإلشراف على تنفيذها
وخدمات المحاسبين والمحامين والمستشارين القانونيين
عن طريق دعوة خمسة مكاتب متخصصة من
المرخص لها بممارسة هذه األعمال على األقل ليقدم كل
منهم عرضه خالل مدة تحددها الجهة وتتم الترسية وفقا
ألحكام المادة السادسة عشرة من هذا النظام".

–

المرحلة األولى :إرسال طلب إبداء االهتمام
بالمشاركة في المنافسة إلى جميع الموردين
المعتمدين في الفئة ذات الصلة

–

المرحلة الثانية :توجيه الدعوة إلى أكثر 10 - 5
مزودي خدمات تأهيالً من بين أولئك الذين
استجابوا لطلب إبداء االهتمام

نص النظام المقترح (بعد التعديل)
“استثناء من المنافسة العامة ،يجوز توفير احتياجات
الجهات الحكومية من األعمال والمشتريات التالي ذكرها
وفقا لألساليب المحددة لشرائها حتى لو تجاوزت تكلفتها
صالحية الشراء المباشر وهي:
(أ) األسلحة والمعدات العسكرية وقطع غيارها بالشراء
مباشرة من الشركات المنتجة ويتم اختيار أفضل
العروض بما يحقق المصلحة العامة من قبل لجنة
وزارية تكون بأمر ملكي لهذا الغرض من ثالثة أعضاء
على األقل إضافة إلى رئيسها ثم تعرض توصياتها على
رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليها.
(ب) األعمال االستشارية والفنية والدراسات ووضع
المواصفات والمخططات واإلشراف على تنفيذها
وخدمات المحاسبين والمحامين والمستشارين القانونيين
عن طريق دعوة مكاتب متخصصة من المرخص لها
بممارسة هذه األعمال والمؤهلة مسب ًقا لدى الجهة
الحكومية من خالل التعبير عن رغبتها في المشاركة
في المنافسة .وتوجه الجهة الحكومية الدعوة إلى -5
 10من أكثر الموردين تأهيالً بين األطراف الذين
عبروا عن رغبتهم في المشاركة في المنافسة لتقديم
عروضهم .وتتم الترسية وفقا ألحكام المادة السادسة
عشرة من هذا النظام.
تحتفظ الجهة الحكومية بقائمة من الموردين المؤهلين
مسب ًقا على أن تراعي هذه القائمة معايير معلنة على
الجميع .وبإمكان جميع الموردين الراغبين في
التسجيل لدى الجهة الحكومية أن يقدموا طلبهم في أي
وقت؛ وعلى الجهة الحكومية تقديم أسباب معقولة
للمتقدمين الذين ترفض طلباتهم.
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نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نص النظام الحالي

المشاكل والتوصيات

المادة ( 47تابع):

المشكلة

"(ج) قطع غيار اآلالت الميكانيكية والكهربائية
واإللكترونية والمعدات عن طريق دعوة ثالثة
متخصصين على األقل ليقدم كل منهم عرضه خالل مدة
تحددها الجهة ويكون الوزير المختص أو رئيس الدائرة
المستقلة لجنة الفحص هذه العروض ويختار أفضلها.

▪

(د) السلع أو اإلنشاءات أو الخدمات التي ال تتوافر إال
لدى متعهد أو مقاول أو منتج واحد وال يكن لها بديل
مقبول يتم توفيرها بالشراء المباشر بعد موافقة الوزير
المختص أو رئيس الدائرة المستقلة وفقا لإلجراءات
الموضحة في الالئحة التنفيذية.

تم السماح للجهات الحكومية بتحديد عدد قليل من
الموردين يصل إلى  3موردين فقط لتقديم العروض
لتوريد قطع غيار المعدات

▪ يتيح هذا العدد القليل الفرصة لألطراف المدعوة
للتواطؤ معا ً ورفع األسعار ،ويمكن أيضا ً التالعب
بالعملية بسهولة الختيار مورد بعينه
التوصية

▪

نص النظام المقترح (بعد التعديل)
(ج) يتم الحصول على البضائع أو اإلنشاءات أو
الخدمات المتوفرة فقط عن طريق متعهد أو مقاول أو
منتج واحد دون وجود بديل له عن طريق الشراء
المباشر على أن يتم الحصول على موافقة الوزير
المختص أو رئيس الجهة المستقلة وف ًقا لإلجراءات
المنصوص عليها في الالئحة التنفيذية.
(د) المستلزمات الطبية التي تمس الحاجة إليها في حال
تفشي األوبئة".

إلغاء شرط االعفاء وضمان اتباع إدارات المشتريات
لعملية المنافسة العامة الموحدة

(هـ) المستلزمات الطبية المطلوبة عاجال في حاالت
ظهور أوبئة".
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نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نص النظام الحالي
المادة :65
"يجب على الجهة الحكومية عند إعداد مواصفات
وشروط المنافسة أن تكون محققة للمصلحة العامة وأال
تكون معدة لتتطابق مع منتجات أو خدمات مماثلة
لشركات أو موردين بعينهم".

المشاكل والتوصيات

نص النظام المقترح (بعد التعديل)

المشكلة 1
"يجب على الجهة الحكومية عند إعداد مواصفات
وشروط المنافسة أن تكون محققة للمصلحة العامة وأال
▪ قد يتم تحديد المواصفات في وثائق المنافسة لتالئم
تكون معدة لتتطابق مع منتجات أو خدمات مماثلة
موردين بعينهم
لشركات أو موردين بعينهم.
التوصية 1
ويجب أن يكون األفراد المسئولين عن إعداد مواصفات
▪ التأكد من عدم مشاركة األفراد المسئولين عن وضع
العرض ليسوا أعضا ًء في لجنة فحص العروض أو
المواصفات في عملية تقييم العروض وترسيتها .وإذا
ترسية المنافسات .وفي حال عدم توفر الكوادر
كانت الجهة الحكومية صغيرة للغاية بحيث ال تملك
البشرية الكافية للقيام بعملية الفصل بين هذه المهام،
العدد الكافي من الموظفين للفصل بين تلك الواجبات،
تقوم الجهة الحكومية بطلب المساعدة من الجهة
فينبغي أن تلتمس المساعدة من الجهة التي تتبع لها.
الرئيسة/الوزارة التي تتبع لها.
المشكلة 2
كما يجب أن تقوم الجهات الحكومية عند إعداد
▪ عدم وضع معايير اختيار ثابتة وتفصيلية بشكل مسبق مواصفات المنافسة بوضع معايير اختيار الموردين
ما يتيح الفرصة لتقييم العروض بصورة غير
وتقديم نسخة من هذه المعايير للهيئة الوطنية لمكافحة
موضوعية واحتمالية التالعب بالمعايير تفضيالً
الفساد (نزاهة) إليداعها في السجالت قبل اإلعالن عن
لموردين بعينهم
المنافسة على أن تحتوي المستندات المرسلة للهيئة
الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) على تفاصيل
التوصية 2
المشروع ومعايير اختيار الموردين باإلضافة إلى نقاط
▪ ينبغي تحديد معايير اختيار الموردين التفصيلية
التقييم ،ومبررات كل عنصر والتكلفة التقديرية
وتوثيقها بوضوح ،مع تقديم نسخة منها إلى هيئة
للمشروع".
"نزاهة"  ،قبل اإلعالن عن المنافسة
▪ ينبغي أن تتضمن الوثائق المقدمة إلى هيئة "نزاهة"
وصفا ً موجزاً للمشروع ومعايير االختيار ونسب كل
منها ومبررات كل عنصر ونسبته المدرجة في
المعايير ،والتكلفة التقديرية للمشروع أو ميزانيته
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نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نص النظام الحالي
المادة :74
"يجب على جميع الجهات الحكومية اإلعالن عن نتائج
المنافسات العامة والمشتريات الحكومية التي تتعاقد على
تنفيذها وتزيد على مائة ألف لاير .وتحدد الالئحة
التنفيذية أسلوب اإلعالن وإجراءاته".

المشاكل والتوصيات
تعديل صياغة المادة نظراً الستحداث الموقع اإللكتروني
المركزي للمشتريات الحكومية

نص النظام المقترح (بعد التعديل)
"يجب على جميع الجهات الحكومية اإلعالن عن نتائج
المنافسات العامة والمشتريات الحكومية التي تتعاقد على
تنفيذها وتزيد على مائة ألف لاير .وتحدد الالئحة
التنفيذية أسلوب اإلعالن وإجراءاته .كما يجب إعالن
النتائج على الموقع اإللكتروني المركزي للمشتريات
الحكومية".
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نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نص النظام الحالي

المشاكل والتوصيات

المادة :77

المشكلة

"يجب على المتعاقدين والجهات الحكومية تنفيذ عقودهم
وفقا لشروطها وبحسن نية وبما يقتضيه حسن سير
المرفق العام ومصلحته .وعلى الوزارات والمصالح
الحكومية واألجهزة ذات الشخصية المعنوية المستقلة
إبالغ وزارة المالية بحاالت الغش والتحايل والتالعب
فور اكتشافها وكذلك تزويدها بالقرارات التي تتخذ في
هذا الخصوص بما في ذلك قرارات سحب العمل".

▪

قد يتمكن الموردون من تقديم عروض منخفضة
األسعار والفوز بالمنافسات من خالل التواطؤ مع
المشرفين مسبقا ً (إذا ما علموا أن إدارة اإلشراف على
التنفيذ سوف تغض الطرف عنهم)

التوصية

▪

ينبغي أن تتحقق إحدى اإلدارات المستقلة داخل الجهة
الحكومية (مثل إدارة المراجعة الداخلية ) بانتظام من
العمل المنجز

▪

إذا كانت الجهة الحكومة صغيرة للغاية ليكون لديها
إدارة مستقلة لفحص الجودة (مثل المراجعة الداخلية)،
فينبغي عليها التماس الدعم من إدارة مماثلة في الجهة
التي تتبع لها

نص النظام المقترح (بعد التعديل)
“يجب على المتعاقدين والجهات الحكومية تنفيذ عقودهم
وفقا لشروطها وبحسن نية وبما يقتضيه حسن سير
المرفق العام ومصلحته.
تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالجهة الحكومية
بعمليات المراجعة والفحص المفاجئ بشكل منتظم
للتحقق من جودة األعمال التي يقوم المقاولين
بتنفيذها .وإذا لم يكن لدى الجهة الحكومية كوادر
كافية إلنشاء إدارة المراجعة الداخلية ،فعليها طلب
المساعدة من أي إدارة مشابهة في الجهة الرئيسية
التي تتبع لها.
وعلى الوزارات والمصالح الحكومية واألجهزة ذات
الشخصية المعنوية المستقلة إبالغ وزارة المالية والهيئة
الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» بحاالت الغش
والتحايل والتالعب فور اكتشافها وكذلك تزويدها
بالقرارات التي تتخذ في هذا الخصوص بما في ذلك
قرارات سحب العمل”.
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نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نص النظام الحالي
المادة :78
"(أ) يكون وزير المالية لجنة من مستشارين ال يقل عددهم عن ثالثة من الوزارة والجهات
الحكومية األخرى ذات العالقة بعد التنسيق مع تلك الجهات ويكون من بينهم مستشار
قانوني وخبير فني ويرأس هذه اللجنة مستشار قانوني ال تقل مرتبته عن الثالثة عشرة أو ما
يعادلها وينص في التكوين على عضو احتياطي ويحدد مكافآت أعضائها وسكرتيرها .ويعاد
تكوين هذه اللجنة كل ثالث سنوات ويجوز تجديد عضويتها لمرة واحد فقط.
(ب) تتولى هذه اللجنة النظر في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين والمتعهدين وكذلك
بالغات الغش والتحايل والتالعب وقرارات سحب العمل والنظر في طلبات الجهات
الحكومية التي ترد إلى وزير المالية بطلب منع التعامل مع المقاول الذي نفذ مشروعا تنفيذا
معيبا أو مخالفا للشروط أو المواصفات الموضوعة له.
(ج) يجب على هذه اللجنة سماع أقوال المتظلمين من المقاولين والمتعهدين ومن نسبت
إليهم المخالفة ودفوعاتهم ووجهة نظر الجهة الحكومية في ذلك حضوريا أو كتابيا ولها أن
تستعين بمن تراه من المختصين الفنيين وتصدر اللجنة قرارها – بحضور كامل أعضائها
– باإلجماع أو باألغلبية ويوضح في محاضر اللجنة الرأي المخالف إن وجد وحجة كال
الرأيين.
(د) إذا ثبت لدى هذه اللجنة أحقية المقاول أو المتعهد ،تصدر اللجنة قرارها في دفع
التعويضات .ويكون هذا القرار قابال لالعتراض عليه أمام ديوان المظالم خالل ستين يوما
من تاريخ إبالغه لصاحب الشأن.
(هـ) إذا ثبت لدى هذه اللجنة مخالفة المتعاقد مما أشير إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة،
تصدر اللجنة قرارا بمنع التعامل معه مدة ال تتجاوز خمس سنوات .ويكون هذا القرار قابال
لالعتراض عليه أمام ديوان المظالم خالل ستين يوما من تاريخ إبالغه لصاحب الشأن.
وبعد صدور حكم نهائي من الديوان باإلدانة أو إذا انتهت مدة االعتراض دون أن يقدر
اعتراضه ،يشهر به على نفقته في صحيفتين محليتين وتبلغ جميع الجهات الحكومية بمنع
التعامل معه بتعميم من وزير المالية.
(و) توضح الالئحة التنفيذية لهذا النظام اإلجراءات الالزمة لعمل هذه اللجنة".

المشاكل والتوصيات
المشكلة
يفوض النظام الحالي للجنة النظر في
التعويض (التي شكلتها وزارة
المالية) صالحيات معالجة مجموعة
متنوعة من المواضيع بما في ذلك:
▪ مطالبات التعويض
▪ تقارير التحايل والغش والتالعب
▪ سحب العمل
▪ طلبات منع التعامل مع المقاولين
والمتعهدين من جانب الجهات
الحكومية
الجوانب المذكورة أعاله مختلفة
للغاية عن بعضها البعض ،وربما ال
تكون لجنة النظر في التعويض
مؤهلة تماما ً للتعامل مع كل منها.

التوصية
نقترح مراجعة المادة بالتفصيل وتعديلها
للسماح للجنة النظر في التعويض بالتركيز
على وظيفتها األساسية المتمثلة في تسوية
مطالبات التعويض بسرعة ،في حين إسناد
بعض الجوانب األخرى إلى الجهات الحكومية
األكثر اختصاصا ً .على سبيل المثال ،ينبغي
إسناد النظر في حاالت التحايل والغش
والتالعب إلى هيئة "نزاهة"  ،والتي تم
تشكيلها مؤخراً من قبل الحكومة للتعامل
خصيصا ً مع مثل هذه األمور.
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▪

مقدمة

▪

التعديالت المقترحة على "نظام المنافسات والمشتريات
الحكومية"

▪

التعديالت المقترحة على "الالئحة التنفيذية لنظام
المنافسات والمشتريات الحكومية"

▪

الملحق أ :الموقع اإللكتروني للمشتريات الحكومية

▪

الملحق ب :المراجعة الداخلية
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الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نص الالئحة الحالي

المشاكل والتوصيات

نص الالئحة المقترح (بعد التعديل)

المشكلة 1
"على الجهات الحكومية قبل طرح أعمالها في
المادة :1
▪ قد يتم تحديد المواصفات في وثائق المنافسة لتالئم موردين المنافسات العامة أو تأمين مشترياتها ،أن تضع شروطا
"على الجهات الحكومية قبل طرح أعمالها في
بعينهم
ومواصفات فنية تفصيلية دقيقة ،لألعمال المطلوبة ،عن
المنافسات العامة أو تأمين مشترياتها ،أن تضع شروطا
طريق الجهاز الفني لديها أو تكليف استشاري بذلك على
ومواصفات فنية تفصيلية دقيقة ،لألعمال المطلوبة ،عن التوصية 1
أن تراعي تجنب اإلشارة إلى النوع أو الوصف أو
طريق الجهاز الفني لديها أو تكليف استشاري بذلك على ▪ توفير قناة رسمية لمقدمي العروض لتقديم الشكاوى إلى
طالبة الشراء بخصوص موضوعية المواصفات وشروطها تحديد عالمة تجارية أو وضع مواصفات ال تنطبق إال
أن تراعي تجنب اإلشارة إلى النوع أو الوصف أو
(على سبيل المثال ،الجدول الزمني) بمجرد اإلعالن عن
على عالمات تجارية معينة.
تحديد عالمة تجارية أو وضع مواصفات ال تنطبق إال
المنافسة ولكن قبل الموعد النهائي لتقديم العروض .وينبغي كما يجب عليها عدم المبالغة في المواصفات وأن ال
على عالمات تجارية معينة.
تقديم نسخة من الشكوى إلى هيئة "نزاهة" لحفظها في
تتجاوز حاجة ومتطلبات المشروع واالعتمادات المالية
كما يجب عليها عدم المبالغة في المواصفات وأن ال
سجالتها.
المخصصة له وعليها التأكيد على المكاتب االستشارية
تتجاوز حاجة ومتطلبات المشروع واالعتمادات المالية
التي تضع المواصفات بالتقيد بذلك.
المخصصة له وعليها التأكيد على المكاتب االستشارية
ويجوز ألصحاب العروض تقديم تظلماتهم إلدارة
التي تضع المواصفات بالتقيد بذلك".
المراجعة الداخلية بالجهة الحكومية على أن ُترسل
نسخة من الشكوى إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
«نزاهة» قبل الموعد النهائي لتقديم العرض إذا كان
لديهم ما يبرر أن شروط ومواصفات المنافسة ال تتفق
مع التعليمات المبينة أعاله".
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الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نص الالئحة الحالي

المشاكل والتوصيات

نص الالئحة المقترح (بعد التعديل)

المادة :5

تعديل صياغة المادة لربطها بالمادة  65بعد التعديل

“(أ) تقوم الجهة الحكومية باالستعانة بالجهاز الفني الذي
شارك في إعداد المواصفات أو غيره من الجهات
المتخصصة بالتسعير بوضع أسعار تقديرية إرشادية
لألعمال على جداول البنود والكميات الخاصة بالمنافسة
بما يتفق مع األسعار السائدة في السوق ومن واقع
األسعار السابق التعامل بها وذلك قبل اإلعالن عن
المنافسة وتوضع في مظروف مختوم يرفع لرئيس لجنة
فحص العروض ويفتح من قبل اللجنة عند تحليل
العروض .و ُترسل نسخة من األسعار التوجيهية
أيضا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)
التقديرية ً
وفق ما تنص عليه المادة (الخامسة والستون) من
النظام.
(ب) على الجهة الحكومية أن تحتفظ بدليل شامل
ألسعار المواد والخدمات التي يتكرر تأمينها على أن
تقوم بتحديث الدليل بشكل مستمر”.

"(أ) تقوم الجهة الحكومية باالستعانة بالجهاز الفني الذي
شارك في إعداد المواصفات أو غيره من الجهات
المتخصصة بالتسعير بوضع أسعار تقديرية إرشادية
لألعمال على جداول البنود والكميات الخاصة بالمنافسة
بما يتفق مع األسعار السائدة في السوق ومن واقع
األسعار السابق التعامل بها وذلك قبل اإلعالن عن
المنافسة وتوضع في مظروف مختوم يرفع لرئيس لجنة
فحص العروض ويفتح من قبل اللجنة عند البت في
المنافسة.
(ب) على الجهة الحكومية أن تحتفظ بدليل شامل
ألسعار المواد والخدمات التي يتكرر تأمينها على أن
تقوم بتحديث الدليل بشكل مستمر".
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الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نص الالئحة الحالي
المادة :6
"(أ) على الجهة الحكومية توفير نسخ كافية من وثائق
المنافسة لتلبية طلبات الراغبين في شرائها وال يجوز
االمتناع عن بيعها أو االعتذار عن توفير هذه الوثائق
ألي سبب كان ما دامت المدة المحددة لقبول العروض
سارية المفعول.
(ب) يجب أن تكون النسخ المشتملة على وثائق المنافسة
مرقمة ومختومة بختم الجهة.
(ج) على الجهة الحكومية تحري الدقة في تحديد أسعار
وثائق المنافسة بحيث تكون األسعار متناسبة مع تكاليف
إعدادها وأن ال تبالغ بتقدير أثمانها بما يؤدي إلى إحجام
الراغبين عن التقدم للمنافسة".

المشاكل والتوصيات

نص الالئحة المقترح (بعد التعديل)

"(أ) على الجهة الحكومية توفير نسخ كافية من وثائق
المشكلة
▪ تتوفر وثائق المنافسات في نسخ مطبوعة فقط وعادة المنافسة لتلبية طلبات الراغبين في شرائها وال يجوز
االمتناع عن بيعها أو االعتذار عن توفير هذه الوثائق
في مكتب الجهة الحكومية فحسب
ألي سبب كان ما دامت المدة المحددة لقبول العروض
▪ في بعض الحاالت ،قد تنفد وثائق العروض لدى
سارية المفعول .كما يجب أن تكون وثائق المنافسة
موظفي المشتريات أو يطلبون وثائق إضافية من
متوفرة للتحميل إلكترون ًيا من خالل الموقع اإللكتروني
الموردين للسماح لهم بالحصول على وثائق المنافسات المركزي للمشتريات الحكومية.
(ب) يجب أن تكون النسخ المشتملة على وثائق المنافسة
▪ عملية تسعير وثائق المنافسات ليست موحدة بين
مرقمة ومختومة بختم الجهة.
مختلف الجهات الحكومية ما يؤدي إلى المبالغة في
أسعار الوثائق (ما يحد بدوره من قدرة الموردين على (ج) على الجهة الحكومية تحري الدقة في تحديد أسعار
وثائق المنافسة بحيث تكون األسعار متناسبة مع تكاليف
شرائها)
إعدادها وأن ال تبالغ بتقدير أثمانها بما يؤدي إلى إحجام
التوصية
الراغبين عن التقدم للمنافسة؛ وعلى الجهة الحكومية
▪ ينبغي إتاحة وثائق المنافسات للموردين إلكترونيا ً على التأكد من عدم تجاوز سعر المستندات لمبلغ يتراوح
بين  %0.01و %0.03من قيمة/ميزانية المشروع
الموقع اإللكتروني للمشتريات الحكومية
المقدرة"
▪ ينبغي تحديد سقف ألسعار وثائق المنافسات (على
سبيل المثال ،لمبلغ يتراوح بين  %0.01و%0.03
من قيمة/ميزانية المشروع المقدرة) لتشجيع الموردين
على المشاركة والتنافس
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الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نص الالئحة الحالي

المشاكل والتوصيات

نص الالئحة المقترح (بعد التعديل)

المادة ( 10أ) و( 10هـ):
"تعلن الجهات الحكومية عن المنافسات العامة وفقا
لإلجراءات التالية:
(أ) يعلن عن المنافسة في الجريدة الرسمية وفي
صحيفتين محليتين مرة واحدة على األقل وبالوسائل
اإلعالنية اإللكترونية في موقع جريدة أم القرى وفي
موقع الجهة المعلنة كما يتم تزويد أمانة مجلس الغرف
التجارية الصناعية بنسخة من اإلعالن (بصيغة
الكترونية) على أن يظل اإلعالن في تلك المواقع
مستمرا حتى الموعد النهائي لتقديم العروض.
.....
(هـ) يجب أن ال تقل المدة من تاريخ صدور أو إعالن
في الجريدة الرسمية حتى الموعد النهائي لتقديم
العروض عن ثالثين يوما وال تقل هذه المدة عن ستين
يوما في المشاريع أو األعمال التي تبلغ تكاليفها
التقديرية خمسين مليون لاير فأكثر".

تعديل صياغة المادة نظراً الستحداث الموقع اإللكتروني
المركزي للمشتريات الحكومية

"تعلن الجهات الحكومية عن المنافسات العامة وفقا
لإلجراءات التالية:
(أ) يعلن عن المنافسة في الجريدة الرسمية وفي
صحيفتين محليتين مرة واحدة على األقل ومن خالل
الموقع اإللكتروني المركزي للمشتريات الحكومية وفي
موقع الجهة المعلنة كما يتم تزويد أمانة مجلس الغرف
التجارية الصناعية بنسخة من اإلعالن (بصيغة
الكترونية) على أن يظل اإلعالن في تلك المواقع
مستمرا حتى الموعد النهائي لتقديم العروض.
......
(هـ) يجب أن ال تقل المدة بين بداية تاريخ اإلعالن من
خالل الموقع اإللكتروني المركزي للمشتريات
الحكومية والموعد النهائي لتقديم العروض عن ثالثين
يومًا ويجب أن ال تقل هذه المدة عن ستين يومًا في
المشاريع أو األعمال التي تبلغ تكاليفها التقديرية خمسين
مليون لاير سعودي أو أكثر".
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الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نص الالئحة الحالي

المشاكل والتوصيات

نص الالئحة المقترح (بعد التعديل)

المادة :14

تعديل صياغة المادة نظراً الستحداث الموقع اإللكتروني
المركزي للمشتريات الحكومية

"تقدم العروض مكتوبة على النماذج األصلية المستلمة
من الجهة الحكومية والمختومة بختمها وتوضع في
مظاريف مختومة بما يضمن سريتها وعدم فتحها وذلك
بواسطة البريد المسجل أو مناولة إلى الجهة الحكومية
ويعطى المتقدم إيصاال يثبت فيه تاريخ وساعة التقديم.
وال يعتد بأي عرض يسلم أو يصل إلى الجهة الحكومية
بعد انتهاء المدة المحددة لتقديم العروض .كما يجوز أن
ُتقدم العروض إلكترون ًيا من خالل الموقع اإللكتروني
المركزي للمشتريات الحكومية".

"تقدم العروض مكتوبة على النماذج األصلية المستلمة
من الجهة الحكومية والمختومة بختمها وتوضع في
مظاريف مختومة بما يضمن سريتها وعدم فتحها وذلك
بواسطة البريد المسجل أو مناولة إلى الجهة الحكومية
ويعطى المتقدم إيصاال يثبت فيه تاريخ وساعة التقديم.
وال يعتد بأي عرض يسلم أو يصل إلى الجهة الحكومية
بعد انتهاء المدة المحددة لتقديم العروض".
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الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نص الالئحة الحالي

المشاكل والتوصيات

نص الالئحة المقترح (بعد التعديل)

المادة ( 15أ) و( 15ب):

تعديل صياغة المادة نظراً الستحداث الموقع اإللكتروني
المركزي للمشتريات الحكومية

"يكون استخدام الوسائل اإللكترونية إلعداد وثائق
المنافسات وتقديم العروض المشار إليها في المادة
(العاشرة) من النظام وفقا لما يلي:
(أ) إعداد وثائق المنافسة كاملة أو جزء منها كجداول
الكميات على أقراص الحاسب اآللي المدمجة أو
األقراص المرنة وما يماثلها وعلى الموقع اإللكتروني
المركزي للمشتريات الحكومية والتي يمكن فتحها
وقراءتها واستكمال بياناتها وال يمكن تعديل محتوياتها.
ويقوم المتنافس بإعداد عرضه على النسخة التي استلمها
أو قام بتحميلها من خالل الموقع اإللكتروني المركزي
للمشتريات الحكومية ،ووضع أسعاره على جداول
الكميات وتسليمها للجهة الحكومية ضمن وثائق عرضه
األخرى.
(ب) إعداد وثائق المنافسة واستقبال العروض إلكترونيا
من خالل التقديم عن طريق الموقع اإللكتروني
المركزي للمشتريات الحكومية باستخدام تقنية
التوقيعات اإللكترونية".

"يكون استخدام الوسائل اإللكترونية إلعداد وثائق
المنافسات وتقديم العروض المشار إليها في المادة
(العاشرة) من النظام وفقا لما يلي:
(أ) إعداد وثائق المنافسة كاملة أو جزء منها كجداول
الكميات على أقراص الحاسب اآللي المدمجة أو
األقراص المرنة وما يماثلها التي يمكن فتحها وقراءتها
واستكمال بياناتها وال يمكن تعديل محتوياتها.
ويقوم المتنافس بإعداد عرضه على النسخة التي استلمها
ووضع أسعاره على جداول الكميات وتسليمها للجهة
الحكومية ضمن وثائق عرضه األخرى.
(ب) إعداد وثائق المنافسة واستقبال العروض إلكترونيا
باستخدام تقنية التوقيعات اإللكترونية".
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الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نص الالئحة الحالي
المادة :17
"يجب على صاحب العرض المتقدم لتنفيذ األعمال أن
يتحرى قبل تقديم عرضه عن طبيعة األعمال المتقدم لها
والظروف المصاحبة للتنفيذ ومعرفة كافة بياناتها
وتفصيالتها وما يمكن أن يؤثر على فئات عرضه
ومخاطر التزاماته .وعلى الجهة الحكومية أن تقدم
للمتنافسين اإليضاحات والبيانات الالزمة عن األعمال
المطلوب تنفيذها قبل ميعاد تقديم العروض وإطالع
المتنافس – بطلب منه – على حجم المشروع وبعض
المعلومات العامة عنه التي تمكنه من تقييم األعمال قبل
شرائه أوراق المنافسة".

المشاكل والتوصيات

نص الالئحة المقترح (بعد التعديل)

"يجب على صاحب العرض المتقدم لتنفيذ األعمال أن
المشكلة
يتحرى قبل تقديم عرضه عن طبيعة األعمال المتقدم لها
▪ ال يوفر النظام أية مبادئ توجيهية رسمية لتقديم
والظروف المصاحبة للتنفيذ ومعرفة كافة بياناتها
التوضيحات بشأن المنافسات .وفي بعض الحاالت،
وتفصيالتها وما يمكن أن يؤثر على فئات عرضه
ترد الجهة الحكومية على طلبات التوضيح
ومخاطر التزاماته .وعلى الجهة الحكومية أن تقدم
– شفهيا ً
للمتنافسين اإليضاحات والبيانات الالزمة عن األعمال
المطلوب تنفيذها قبل ميعاد تقديم العروض وإطالع
– دون إبالغ كافة مقدمي العروض اآلخرين
المتنافس – بطلب منه – على حجم المشروع وبعض
التوصية
المعلومات العامة عنه التي تمكنه من تقييم األعمال قبل
▪ على الجهات الحكومية أن تحظر على موظفيها إجراء شرائه أوراق المنافسة.
أية اتصاالت شفهية مع مقدمي العروض وأن ترد فقط يجب على جميع الجهات الحكومية أن تقدم قناة تواصل
على طلبات التوضيح الخطية من خالل ردود خطية رسمية لمقدمي العروض لتقديم تساؤالتهم
واستفساراتهم .ويجب أن تقدم طلبات االستفسار خط ًيا
أيضا ً
عن طريق هذه القناة بعد جمع الوثائق حتى موعد
▪ يجوز لمقدمي العروض المحتملين تقديم طلبات
غايته  15يو ًما قبل الموعد النهائي لتقديم العروض.
وحتى
المنافسة
التوضيح ابتدا ًء من وقت استالم وثائق
وعلى هذه الجهات الرد خط ًيا على جميع أصحاب
قبل  15يوما ً من الموعد النهائي لتقديم العروض
العروض في نفس الوقت على أن ُتقدم الردود قبل
▪ يجب تعميم الردود على طلبات التوضيح على جميع الموعد النهائي لتقديم العروض بعشرة أيام على
مقدمي العروض في نفس الوقت ،وينبغي تقديم جميع األقل".
الردود قبل ما ال يقل عن  10أيام من الموعد النهائي
لتقديم العروض
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الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نص الالئحة الحالي

المشاكل والتوصيات

نص الالئحة المقترح (بعد التعديل)

المادة :22

تعديل صياغة المادة نظراً الستحداث الموقع اإللكتروني
المركزي للمشتريات الحكومية

“(أ) يقدم العرض بموجب خطاب رسمي تحدد فيه
األسعار اإلجمالية وما يرد عليها من زيادة أو تخفيض.
(ب) يوقع العرض من مقدمه فإن كان مقدما من شركة
أو مؤسسة يوقع ممن يملك تمثيلها نظاما كما يجب ختم
العرض وكافة مرفقاته بختم مقدم العرض.
(ج) يقدم مع العرض (أصل خطاب الضمان االبتدائي).
ويستبعد العرض المخالف لذلك.
(د) تقدم مع العرض صورة من كافة الوثائق المشار
إليها في المادة (الثانية عشرة) من هذه الالئحة.
(هـ) إذا لم يقدم المتنافس مع عرضه أيا من الوثائق
المشار إلى تقديمها في الفقرة (د) من هذه المادة مع
توافرها لديه وقت تقديم عرضه أو أن الوثيقة المقدمة
منتهية الصالحية جاز منحه مدة تحددها لجنة فحص
العروض الستكمال تلك الوثائق وبما ال يؤدي إلى انتهاء
الوقت المحدد للبت في الترسية فإن لم يقدمها في الوقت
المحدد يستبعد من المنافسة.
(و) يقدم مع العرض صورة إضافية من جداول الكميات
وقوائم األسعار اإلجمالية واإلفرادية مطابقة لألصل
ومختومة بختم مقدم العرض .على أن تبقى الصورة
لدى لجنة فحص العروض لحين إنهاء إجراءات تحليل
العروض.
أيضا تقديم العروض إلكترون ًيا من خالل
(ز) ويجوز
ً
الموقع اإللكتروني المركزي للمشتريات الحكومية”.

"(أ) يقدم العرض بموجب خطاب رسمي تحدد فيه
األسعار اإلجمالية وما يرد عليها من زيادة أو تخفيض.
(ب) يوقع العرض من مقدمه فإن كان مقدما من شركة
أو مؤسسة يوقع ممن يملك تمثيلها نظاما كما يجب ختم
العرض وكافة مرفقاته بختم مقدم العرض.
(ج) يقدم مع العرض (أصل خطاب الضمان االبتدائي).
ويستبعد العرض المخالف لذلك.
(د) تقدم مع العرض صورة من كافة الوثائق المشار
إليها في المادة (الثانية عشرة) من هذه الالئحة.
(هـ) إذا لم يقدم المتنافس مع عرضه أيا من الوثائق
المشار إلى تقديمها في الفقرة (د) من هذه المادة مع
توافرها لديه وقت تقديم عرضه أو أن الوثيقة المقدمة
منتهية الصالحية جاز منحه مدة تحددها لجنة فحص
العروض الستكمال تلك الوثائق وبما ال يؤدي إلى انتهاء
الوقت المحدد للبت في الترسية فإن لم يقدمها في الوقت
المحدد يستبعد من المنافسة.
(و) يقدم مع العرض صورة إضافية من جداول الكميات
وقوائم األسعار اإلجمالية واإلفرادية مطابقة لألصل
ومختومة بختم مقدم العرض .على أن تبقى الصورة
لدى لجنة فحص العروض لحين إنهاء إجراءات تحليل
العروض".
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الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نص الالئحة الحالي

المشاكل والتوصيات

نص الالئحة المقترح (بعد التعديل)

المادة :28

تعديل صياغة المادة نظراً الستحداث لجنة البت في ترسية
المنافسات

"(أ) يصدر الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة قرارً ا
بتكوين لجنتين على األقل ،لجنة واحدة على األقل
لفحص العروض ولجنة أخرى لترسية المنافسات وفقا
ألحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام وينص في
القرار على تعيين نائب للرئيس يحل محله في حالة
غيابه .وال يعتبر انعقاد لجنة البت في ترسية المنافسات
نظاميًا إال بمشاركة المراقب المالي.
(ب) يجوز للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة تفويض
صالحياتهما في تكوين لجان فحص العروض وترسية
المنافسات لدى الفروع واألجهزة المرتبطة بالوزارة أو
الدائرة المستقلة".

"(أ) يصدر الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة قرارا
بتكوين لجنة أو أكثر لفحص العروض وفقا ألحكام
المادة (السادسة عشرة) من النظام وينص في القرار
على تعيين نائب للرئيس يحل محله في حالة غيابه .وال
يعتبر انعقاد اللجنة نظاميا إال بمشاركة المراقب المالي.
(ب) يجوز للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة تفويض
صالحياتهما في تكوين لجان فحص العروض لدى
الفروع واألجهزة المرتبطة بالوزارة أو الدائرة
المستقلة".
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الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نص الالئحة الحالي

المشاكل والتوصيات

نص الالئحة المقترح (بعد التعديل)

المادة :29

تعديل صياغة المادة نظراً الستحداث لجنة البت في ترسية
المنافسات

"توصي لجنة البت في ترسية المنافسات بترسية العمل
على أقل العروض سعرً ا وأفضلها من الناحية الفنية
والمطابق للشروط والمواصفات وتستبعد ما ال يتفق من
العروض مع الشروط والمواصفات وفقا ألحكام النظام
وهذه الالئحة".

"توصي لجنة فحص العروض بالترسية على أقل
العروض سعرا وأفضلها من الناحية الفنية المطابق
للشروط والمواصفات وتستبعد مال يتفق من العروض
مع الشروط والمواصفات وفقا ألحكام النظام وهذه
الالئحة".
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الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نص الالئحة الحالي

المشاكل والتوصيات

نص الالئحة المقترح (بعد التعديل)

المادة :30

تعديل صياغة المادة نظراً الستحداث لجنة البت في ترسية
المنافسات

"“يجب على لجنة فحص العروض ولجنة البت في
ترسية المنافسات ولجان الشراء األخرى ولجان التحليل
الفني أن تلتزم بالمعايير الفنية والنظامية لتحليل
العروض وتحديد المقدرة الفنية والمالية للمتنافس
المحددة بموجب أحكام النظام وهذه الالئحة.
وال يجوز استبعاد أي عرض بحجة عدم مناسبته من
الناحية الفنية ما دام مطاب ًقا للشروط والمواصفات
الموضوعة ومتف ًقا مع أحكام النظام وهذه الالئحة".

"يجب على لجنة فحص العروض ولجان الشراء
األخرى ولجان التحليل الفني أن تلتزم بالمعايير الفنية
والنظامية لتحليل العروض وتحديد المقدرة الفنية
والمالية للمتنافس المحددة بموجب أحكام النظام وهذه
الالئحة.
وال يجوز استبعاد أي عرض بحجة عدم مناسبته من
الناحية الفنية ما دام مطابقا للشروط والمواصفات
الموضوعة ومتفقا مع أحكام النظام وهذه الالئحة".
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الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نص الالئحة الحالي

المشاكل والتوصيات

نص الالئحة المقترح (بعد التعديل)

المادة :33

تعديل صياغة المادة نظراً الستحداث لجنة البت في ترسية
المنافسات

"(أ) على لجنة فحص العروض مراجعة جداول
الكميات واألسعار الواردة في العرض سواء في
مفرداتها أو مجموعها وإجراء التصحيحات المادية
الالزمة في العرض.
(ب) إذا وجد اختالف بين السعر المبين كتابة والسعر
المبين باألرقام كانت العبرة بالسعر المبين كتابة وإذا
وجد اختالف بين سعر الوحدة وسعر مجموعها كانت
العبرة بسعر الوحدة.
(ج) إذا وجدت دالئل تؤكد عدم صحة السعر وفقا
ألسلوب التصحيح الوارد في الفقرة (ب) من هذه المادة
فللجنة فحص العروض بعد التأكد من التوازن المالي
ألسعار البنود وبعد مقارنة السعر مع مثيالته في
العرض والعروض األخرى وسعر السوق واألسعار
التقديرية األخذ بالسعر الوارد في العرض الذي يثبت لها
صحته.
(د) يجوز للجنة البت في ترسية المنافسات التوصية
باستبعاد العرض إذا تجاوزت األخطاء الحسابية في
األسعار بعد تصحيحها وفقا ألحكام هذه المادة أكثر من
 %10من إجمالي قيمة العرض زياد ًة أو نقصً ا".

"(أ) على لجنة فحص العروض مراجعة جداول
الكميات واألسعار الواردة في العرض سواء في
مفرداتها أو مجموعها وإجراء التصحيحات المادية
الالزمة في العرض.
(ب) إذا وجد اختالف بين السعر المبين كتابة والسعر
المبين باألرقام كانت العبرة بالسعر المبين كتابة وإذا
وجد اختالف بين سعر الوحدة وسعر مجموعها كانت
العبرة بسعر الوحدة.
(ج) إذا وجدت دالئل تؤكد عدم صحة السعر وفقا
ألسلوب التصحيح الوارد في الفقرة (ب) من هذه المادة
فللجنة فحص العروض بعد التأكد من التوازن المالي
ألسعار البنود وبعد مقارنة السعر مع مثيالته في
العرض والعروض األخرى وسعر السوق واألسعار
التقديرية األخذ بالسعر الوارد في العرض الذي يثبت لها
صحته.
(د) يجوز للجنة فحص العروض التوصية باستبعاد
العرض إذا تجاوزت األخطاء الحسابية في األسعار بعد
تصحيحها وفقا ألحكام هذه المادة أكثر من  %10من
إجمالي قيمة العرض زيادة أو نقصا".
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الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نص الالئحة الحالي

المشاكل والتوصيات

نص الالئحة المقترح (بعد التعديل)

المادة :37

تعديل صياغة المادة نظراً الستحداث لجنة البت في ترسية
المنافسات

"مع مراعاة األحكام الواردة في المادة (الحادية
والعشرين) من النظام يجب على لجنة البت في ترسية
المنافسات قبل التوصية باستبعاد العرض الذي قدم
أسعارا متدنية مراعاة ما يلي:
(أ) التأكد من اعتدال األسعار التقديرية اإلرشادية
لألعمال وتوافقها مع األسعار السائدة في السوق عند
تقديم العروض.
(ب) التأكد من الخبرة الفنية لصاحب العرض واألعمال
المماثلة التي قام بتنفيذها.
(ج) االطالع على المركز المالي لصاحب العرض
للتأكد من مقدرته وإمكاناته المالية.
(د) مناقشة صاحب العرض إليضاح األسس والمعايير
التي تم بموجبها تحديد أسعار العرض.
(هـ) إذا توصلت لجنة البت في ترسية المنافسات
بإجماع أعضائها إلى القناعة بضعف إمكانات صاحب
العرض وتدني األسعار المقدمة منه بما يؤثر على تنفيذه
اللتزاماته توصي باستبعاد العرض .أما إذا اتضح تأهيل
وخبرة المتقدم وأن األسعار المقدمة منه تغطي تكاليف
التنفيذ وإن كانت متدنية فتتم التوصية بالترسية عليه".

"مع مراعاة األحكام الواردة في المادة (الثانية
والعشرين) من النظام يجب على لجنة فحص العروض
قبل التوصية باستبعاد العرض الذي قدم أسعارا متدنية
مراعاة ما يلي:
(أ) التأكد من اعتدال األسعار التقديرية اإلرشادية
لألعمال وتوافقها مع األسعار السائدة في السوق عند
تقديم العروض.
(ب) التأكد من الخبرة الفنية لصاحب العرض واألعمال
المماثلة التي قام بتنفيذها.
(ج) االطالع على المركز المالي لصاحب العرض
للتأكد من مقدرته وإمكاناته المالية.
(د) مناقشة صاحب العرض إليضاح األسس والمعايير
التي تم بموجبها تحديد أسعار العرض.
(هـ) إذا توصلت لجنة فحص العروض بإجماع
أعضائها إلى القناعة بضعف إمكانات صاحب العرض
وتدني األسعار المقدمة منه بما يؤثر على تنفيذه
اللتزاماته توصي باستبعاد العرض .أما إذا اتضح تأهيل
وخبرة المتقدم وأن األسعار المقدمة منه تغطي تكاليف
التنفيذ وإن كانت متدنية فتتم التوصية بالترسية عليه".
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الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نص الالئحة الحالي

المشاكل والتوصيات

نص الالئحة المقترح (بعد التعديل)

المادة :38

تعديل صياغة المادة نظراً الستحداث لجنة البت في ترسية
المنافسات

"مع مراعاة األحكام الواردة في المادة (الثالثة
والعشرين) من النظام يجب على لجنة البت في ترسية
المنافسات قبل التوصية باستبعاد عرض المتنافس الذي
يتبين لها أن حجم التزاماته التعاقدية مرتفع على نحو
يفوق قدراته المالية أو الفنية مراعاة ما يلي:
(أ) التأكد من حجم التزامات صاحب العرض للعقود
القائم بتنفيذها لدى الجهة أو غيرها من الجهات األخرى
ومستوى تنفيذها وما إذا كان بإمكانه تنفيذ المشروع
محل المنافسة إلى جانب تلك العقود القائمة.
(ب) التأكد من خبرته الفنية وإمكاناته المالية وفقا لما
ورد في الفقرتين (ب،ج) من المادة (السابعة والثالثين)
من هذه الالئحة.
(ج) أن يكون االستبعاد مبنيا على أسباب جوهرية
مقبولة يراعى فيها مصلحة الجهة الحكومية بموجب
تقرير فني تعده الجهة.
(د) إذا توصلت لجنة البت في ترسية المنافسات إلى
القناعة بأن إمكانات المتنافس ال تتحمل إسناد أعمال
أخرى إليه بما قد يؤثر على تنفيذه اللتزاماته فلها
التوصية باستبعاده من المنافسة".

"مع مراعاة األحكام الواردة في المادة (الثالثة
والعشرين) من النظام يجب على لجنة فحص العروض
قبل التوصية باستبعاد عرض المتنافس الذي يتبين لها
أن حجم التزاماته التعاقدية مرتفع على نحو يفوق قدراته
المالية أو الفنية مراعاة ما يلي:
(أ) التأكد من حجم التزامات صاحب العرض للعقود
القائم بتنفيذها لدى الجهة أو غيرها من الجهات األخرى
ومستوى تنفيذها وما إذا كان بإمكانه تنفيذ المشروع
محل المنافسة إلى جانب تلك العقود القائمة.

(ب) التأكد من خبرته الفنية وإمكاناته المالية وفقا لما
ورد في الفقرتين (ب ،ج) من المادة (السابعة والثالثين)
من هذه الالئحة.
(ج) أن يكون االستبعاد مبنيا على أسباب جوهرية
مقبولة يراعى فيها مصلحة الجهة الحكومية بموجب
تقرير فني تعده الجهة.

(د) إذا توصلت لجنة فحص العروض إلى القناعة بأن
إمكانات المتنافس ال تتحمل إسناد أعمال أخرى إليه بما
قد يؤثر على تنفيذه اللتزاماته فلها التوصية باستبعاده
من المنافسة".
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الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نص الالئحة الحالي

المشاكل والتوصيات

نص الالئحة المقترح (بعد التعديل)

المادة : 54

تعديل صياغة المادة نظراً الستحداث لجنة البت في ترسية
المنافسات

"(أ) على الجهة الحكومية في حالة توافر أسباب
مصادرة الضمان البنكي للمتعاقد المحددة بموجب النظام
وهذه الالئحة وشروط التعاقد ،العرض على لجنة فحص
العروض أو اللجنة المختصة بالشراء بحسب األحوال
لدراسة الحالة وتقديم توصية مسببة إلى لجنة البت في
ترسية المنافسات ،مع األخذ في االعتبار اآلثار
المترتبة على المصادرة ومدة سريان الضمان".

"(أ) على الجهة الحكومية في حالة توافر أسباب
مصادرة الضمان البنكي للمتعاقد المحددة بموجب النظام
وهذه الالئحة وشروط التعاقد ،العرض على لجنة فحص
العروض أو اللجنة المختصة بالشراء بحسب األحوال
لدراسة الحالة وتقديم توصية مسببة إلى صاحب
الصالحية في الترسية مع األخذ في االعتبار اآلثار
المترتبة على المصادرة ومدة سريان الضمان".
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الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نص الالئحة الحالي

المشاكل والتوصيات

نص الالئحة المقترح (بعد التعديل)

المادة :58
"على الجهة الحكومية في حالة ممارسة صالحياتها في
زيادة التزامات المتعاقد أو تخفيضها أو إجراء أي تعديل
أو تغيير في األعمال المتعاقد على تنفيذها مراعاة
الضوابط التالية:
...
( )4إذا لم يكن لألعمال اإلضافية بنود أو كميات مماثلة
في العقد يتم العرض على لجنة فحص العروض أو
اللجنة المختصة بالشراء بحسب األحوال لدراسة
التكليف بتلك األعمال ومناسبة األسعار المقدمة من
المتعاقد .فإن لم يوافق المتعاقد على تنتهي إليه اللجنة يتم
التعاقد على تنفيذها بواسطة مقاولين آخرين وفقا ألحكام
النظام وهذه الالئحة".

تعديل صياغة المادة نظراً الستحداث لجنة البت في ترسية
المنافسات

"على الجهة الحكومية في حالة ممارسة صالحياتها في
زيادة التزامات المتعاقد أو تخفيضها أو إجراء أي تعديل
أو تغيير في األعمال المتعاقد على تنفيذها مراعاة
الضوابط التالية:
...
( )4إذا لم يكن لألعمال اإلضافية بنود أو كميات مماثلة
في العقد يتم العرض على لجنة البت في ترسية
المنافسات أو اللجنة المختصة بالشراء بحسب األحوال
لدراسة التكليف بتلك األعمال ومناسبة األسعار المقدمة
من المتعاقد .فإن لم يوافق المتعاقد على تنتهي إليه
اللجنة يتم التعاقد على تنفيذها بواسطة مقاولين آخرين
وفقا ألحكام النظام وهذه الالئحة".
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الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نص الالئحة الحالي
المادة :94
"(أ) على الجهة الحكومية قبل طلب موافقة وزارة المالية على تمديد
العقد في الحاالت المحددة بموجب المادة (الحادية والخمسين) من
النظام أن تقوم بدراسة طلب التمديد من الناحية الفنية والقانونية من
قبل لجنة متخصصة لتحديد أسباب التأخير والمدد المستحقة عن كل
سبب على حدة وعرض تقريرها على لجنة فحص العروض.
(ب) يحال طلب التمديد إلى وزارة المالية مرفقة به المستندات التالية:
( )1صورة من وثائق العقد.
( )2صورة من محضر تسليم الموقع أو خطاب التعميد في عقود
التوريد.
( )3أصل الخطاب المقدم من المقاول بإنجاز األعمال موضحا فيه
رقم وتاريخ قيده لدى الجهة الحكومية.
( )4كافة المستندات التي قدمها المقاول أو التي اعتمدت عليها الجهة
الحكومية في دراستها مع صورة من التقرير الفني المشار إليه في
الفقرة (أ) من هذه المادة.
( )5صورة من محضر االستالم االبتدائي ومحاضر المعاينة أو
محاضر االستالم الجزئية (إن وجدت) ومستندات االستالم المؤقت
الخاصة بعمليات التوريد.
( )6صورة من خطابات إخطار المقاول بالتوقف عن العمل أو تكليفه
بأعمال إضافية (إن وجدت).
( )7محضر لجنة فحص العروض المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه
المادة على أن يكون مشتمال على المبررات التي اعتمدت عليها
اللجنة في توصياتها ومعتمدا من الوزير المختص أو رئيس الدائرة
المستقلة".

نص الالئحة المقترح (بعد التعديل)

المشاكل والتوصيات
تعديل صياغة المادة نظراً الستحداث لجنة البت "(أ) على الجهة الحكومية قبل طلب موافقة وزارة المالية
على تمديد العقد في الحاالت المحددة بموجب المادة
في ترسية المنافسات
(الحادية والخمسين) من النظام أن تقوم بدراسة طلب التمديد
من الناحية الفنية والقانونية من قبل لجنة متخصصة لتحديد
أسباب التأخير والمدد المستحقة عن كل سبب على حدة
وعرض تقريرها على لجنة البت في ترسية المنافسات.
(ب) يحال طلب التمديد إلى وزارة المالية مرفقة به
المستندات التالية:
( )1صورة من وثائق العقد.
( )2صورة من محضر تسليم الموقع أو خطاب التعميد في
عقود التوريد.
( )3أصل الخطاب المقدم من المقاول بإنجاز األعمال
موضحا فيه رقم وتاريخ قيده لدى الجهة الحكومية.
( )4كافة المستندات التي قدمها المقاول أو التي اعتمدت
عليها الجهة الحكومية في دراستها مع صورة من التقرير
الفني المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
( )5صورة من محضر االستالم االبتدائي ومحاضر
المعاينة أو محاضر االستالم الجزئية (إن وجدت)
ومستندات االستالم المؤقت الخاصة بعمليات التوريد.
( )6صورة من خطابات إخطار المقاول بالتوقف عن العمل
أو تكليفه بأعمال إضافية (إن وجدت).
( )7محضر لجنة البت في ترسية المنافسات المشار إليه
في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن يكون مشتمال على
المبررات التي اعتمدت عليها اللجنة في توصياتها ومعتمدا
من الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة".
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الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نص الالئحة الحالي

المشاكل والتوصيات

نص الالئحة المقترح (بعد التعديل)

المادة :98

تعديل صياغة المادة نظراً الستحداث لجنة البت في ترسية
المنافسات

"يتم سحب العمل من المتعاقد بقرار من الوزير
المختص أو رئيس الدائرة المستقلة بناء على توصية من
لجنة البت في ترسية المنافسات أو اللجنة المختصة
بالشراء بحسب األحوال ويتم إخطار المتعاقد بذلك
بخطاب مسجل".

"يتم سحب العمل من المتعاقد بقرار من الوزير
المختص أو رئيس الدائرة المستقلة بناء على توصية من
لجنة فحص العروض أو اللجنة المختصة بالشراء
بحسب األحوال ويتم إخطار المتعاقد بذلك بخطاب
مسجل".
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الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نص الالئحة الحالي

المشاكل والتوصيات

نص الالئحة المقترح (بعد التعديل)

المادة :150
"تنشر الجهات الحكومية أسماء الشركات والمؤسسات
التي تقدمت بعروضها في المنافسات العامة والمشتريات
وفقا للضوابط التالية:
( )1تعد الجهة لوحة إعالنات في مقر اإلدارة المختصة
بالمنافسات والمشتريات في مكان ظاهر تعلن فيه أسماء
الشركات والمؤسسات التي تقدمت بعروضها .كما يتم
إعالنها في الموقع اإللكتروني للجهة ويستمر نشر
اإلعالن لما ال يقل عن خمسة عشر يوما.
( )2يتم اإلعالن بعد فتح المظاريف وإعالن األسعار
على أن يشتمل اإلعالن على المعلومات التالية:
(أ) اسم وعنوان ونشاط الشركة أو المؤسسة المتقدمة
والقيمة اإلجمالية لعرضها.
(ب) اسم المنافسة وغرضها ومكان تنفيذها.
( )3ال يلزم النشر في األعمال التي تبلغ تكاليفها مئة
ألف لاير فأقل".

تعديل صياغة المادة نظراً الستحداث الموقع اإللكتروني
المركزي للمشتريات الحكومية

"تنشر الجهات الحكومية أسماء الشركات والمؤسسات
التي تقدمت بعروضها في المنافسات العامة والمشتريات
وفقا للضوابط التالية:
( )1تعد الجهة لوحة إعالنات في مقر اإلدارة المختصة
بالمنافسات والمشتريات في مكان ظاهر تعلن فيه أسماء
الشركات والمؤسسات التي تقدمت بعروضها .كما يتم
إعالنها في الموقع اإللكتروني للجهة وعلى الموقع
اإللكتروني المركزي للمشتريات الحكومية ويستمر نشر
اإلعالن لما ال يقل عن خمسة عشر يوما.
( )2يتم اإلعالن بعد فتح المظاريف وإعالن األسعار
على أن يشتمل اإلعالن على المعلومات التالية:
(أ) اسم وعنوان ونشاط الشركة أو المؤسسة المتقدمة
والقيمة اإلجمالية لعرضها.
(ب) اسم المنافسة وغرضها ومكان تنفيذها.
( )3ال يلزم النشر في األعمال التي تبلغ تكاليفها مئة
ألف لاير فأقل".
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الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نص الالئحة الحالي

المشاكل والتوصيات

المادة :151
"تنشر الجهات الحكومية نتائج المنافسات العامة
والمشتريات التي تنفذها وتزيد قيمتها عن مئة ألف لاير
وفقا للضوابط التالية:
( )1تقوم الجهة الحكومية وفقا لسجالت المنافسات
والمشتريات لديها بنشر بيانات إحصائية عن نتائج
المنافسات والمشتريات التي تزيد قيمتها عن مئة ألف لاير
كل سنتين يوما بحد أقصى وتشمل البيانات المعلومات
التالية:
(أ) نوع العقد واألعمال التي تمت ترسيتها.
(ب) اسم وعنوان الجهة التي قامت بترسية العقد وعنوان
من يمكن االتصال به للحصول على معلومات عن العقد.
(ج) مكان تنفيذ العقد وتاريخ توقيعه وقيمته اإلجمالية.
(د) اسم وعنوان ونشاط الشركة أو المؤسسة الفائزة
بالعقد.
( )2تنشر معلومات العقود كل عقد على حده.
( )3تختار الجهة وسائل النشر المناسبة في الصحب
والوسائل اإلعالنية األخرى كما يتم النشر في الموقع
اإللكتروني للجهة .مع تزويد أمانة مجلس الغرف التجارية
الصناعية بنسخة من اإلعالن (بصيغة إلكترونية).
( )4يستثنى من اإلعالن والنشر المشار إليه في هذه المادة
والمادة (الخمسين بعد المئة) من هذه الالئحة مشتريات
األسلحة والذخائر والمعدات العسكرية ولوازمها
والمشتريات المتعلقة باألمن الداخلي والدفاع الوطني".

تعديل صياغة المادة نظراً الستحداث الموقع اإللكتروني
المركزي للمشتريات الحكومية

نص الالئحة المقترح (بعد التعديل)
"تنشر الجهات الحكومية نتائج المنافسات العامة
والمشتريات التي تنفذها وتزيد قيمتها عن مئة ألف لاير
وف ًقا للضوابط التالية:
( )1تقوم الجهة الحكومية وفقا لسجالت المنافسات
والمشتريات لديها بنشر بيانات إحصائية عن نتائج
المنافسات والمشتريات التي تزيد قيمتها عن مئة ألف لاير
كل سنتين يوما بحد أقصى وتشمل البيانات المعلومات
التالية:
(أ) نوع العقد واألعمال التي تمت ترسيتها.
(ب) اسم وعنوان الجهة التي قامت بترسية العقد وعنوان
من يمكن االتصال به للحصول على معلومات عن العقد.
(ب) مكان تنفيذ العقد وتاريخ توقيعه وقيمته اإلجمالية.
(ج) اسم وعنوان ونشاط الشركة أو المؤسسة الفائزة
بالعقد.
( )2تنشر معلومات العقود كل عقد على حده.
( )3تختار الجهة وسائل النشر المناسبة في الصحف
والوسائل اإلعالنية األخرى كما يتم النشر في الموقع
اإللكتروني للجهة وعلى الموقع اإللكتروني المركزي
للمشتريات الحكومية .مع تزويد أمانة مجلس الغرف
التجارية الصناعية بنسخة من اإلعالن (بصيغة
إلكترونية).
( )4يستثنى من اإلعالن والنشر المشار إليه في هذه المادة
والمادة (الخمسين بعد المئة) من هذه الالئحة مشتريات
األسلحة والذخائر والمعدات العسكرية ولوازمها
والمشتريات المتعلقة باألمن الداخلي والدفاع الوطني".
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▪

مقدمة

▪

التعديالت المقترحة على "نظام المنافسات والمشتريات
الحكومية"

▪

التعديالت المقترحة على "الالئحة التنفيذية لنظام
المنافسات والمشتريات الحكومية"

▪

الملحق أ :الموقع اإللكتروني للمشتريات الحكومية

▪

الملحق ب :المراجعة الداخلية

50

يمكن من خالل إنشاء وتنفيذ موقع إلكتروني مركزي للمنافسات والمشتريات الحكومية زيادة الشفافية والكفاءة
1
فيما يتعلق بالمشتريات العامة
سوف يكون للموقع اإللكتروني المركزي للمشتريات الحكومية وظيفتين رئيستين:
 ▪ 2نشر المعلومات على الجمهور (على سبيل المثال ،خطة المشتريات السنوية)
▪ إدارة عملية الشراء (على سبيل المثال ،تقديم العروض إلكترونيا ً عن طريق اإلنترنت)
اعتمدت العديد من الدول مبدأ المشتريات إلكترونياً ،فقد قام االتحاد األوروبي مثالً بتوحيد المشتريات العامة
3
لجميع الدول األعضاء في موقع إلكتروني واحد

الموقع اإللكتروني للمشتريات الحكومية هو بالفعل جزء من االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للحكومة
4
اإللكترونية في المملكة العربية السعودية ،ولكن تأخر تنفيذها
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1

الفوائد المحتملة إلنشاء
موقع إلكتروني
للمشتريات الحكومية

▪

تحسين كفاءة عملية الشراء (قصر مدة عملية الشراء)

▪

تحسين فرص الوصول إلى األسواق والمشاركة والتنافس ما من شأنه أن
يؤدي إلى التوفير في تكلفة المشتريات والحصول على قيمة أفضل

▪

تعزيز الشفافية والنزاهة في المشتريات الحكومية من خالل سهولة
الوصول إلى المعلومات
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2
الوصف

▪

ينبغي على كل جهة حكومية أن تقوم
في بداية سنة الميزانية بنشر خطة
المشتريات للعام على الموقع
اإللكتروني

▪
▪ اسم الجهة الحكومية
▪ الجدول الزمني المقدر لطرح المنافسة

▪

ينبغي نشر جميع المنافسات العامة
الجديدة

▪
▪
▪
▪

خطة  /ميزانية المشتريات للعام

اإلعالنات عن المنافسات
الجديدة

نظرة عامة على المشروع

نظرة عامة على المشروع ووصفه
اسم الجهة الحكومية طالبة الشراء
أهلية مقدمي العروض (أي االعتمادات المطلوبة)
الجداول الزمنية (تاريخ اإلعالن ،الموعد النهائي لتقديم العروض ،تاريخ الترسية...
الخ)

▪

سعر وثائق العروض وتفاصيل تحصيلها

▪

اإلعالن عن إغالق تقديم العروض
بعد الموعد النهائي لتقديمها

▪
▪
▪
▪

عدد العروض المقدمة

▪

إعالن نتيجة عملية الشراء

▪
▪
▪
▪

اإلعالنات عن تقديم العروض

قرارات الترسية

التفاصيل اإللزامية الواجب إدراجها

أسماء مقدمي العروض
الجهة الحكومية طالبة الشراء
وصف المشروع
اسم الفائز بالمنافسة
قيمة العرض
الجهة الحكومية طالبة الشراء
وصف المشروع
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2

▪

ينبغي أن يحتوي الموقع اإللكتروني على التفاصيل الكاملة حول نظام المشتريات
والئحته التنفيذية لزيادة الوعي والشفافية

▪

ينبغي أيضا ً توفير المعلومات الالزمة حول اإلجراءات والمبادئ التوجيهية الخاصة
بالمشتريات والمنافسات عن طريق الموقع اإللكتروني الموحد

▪
▪

التعليمات حول كيفية تقديم األسئلة بخصوص المشتريات العامة
إمكانية تقديم شكاوى من مصادر مجهولة عبر الموقع اإللكتروني

▪

تعليمات واضحة بشأن كيفية التنقل واستخدام الموقع اإللكتروني للمستخدمين ألول مرة

األنظمة واللوائح

قنوات االتصال

كيفية استخدام الموقع
اإللكتروني
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2

الجهة الحكومية
طالبة الشراء

الموقع اإللكتروني للمشتريات الحكومية

تقوم الجهة الحكومية طالبة الشراء
بنشر كافة احتياجاتها الشرائية على
الموقع اإللكتروني

الموردون  /المقاولون

يقدم الموردون عروضهم عبر
الموقع اإللكتروني أو إلى مقر
الجهة الحكومية
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3

الموقع اإللكتروني للمشتريات الحكومية في االتحاد األوروبي

▪

▪

يجب أن تخضع كافة المشتريات
الحكومية في دول االتحاد األوروبي
التي تتجاوز قيمتها  200ألف يورو
تقريبا ً لعملية منافسة عامة ونشرها
على الموقع اإللكتروني المركزي
االستثناءات من هذه القاعدة أعاله:
– المشتريات العسكرية
– األصناف المتوفرة لدى مصدر
واحد فقط
– الحاجة الماسة بسبب الكوارث
الطبيعية

قاعدة بيانات صحيفة المنافسات اليومية لالتحاد األوروبي
)(ted.europa.eu

▪

تشمل قاعدة البيانات المركزية جميع المنافسات على
مستوى االتحاد األوروبي

▪
▪ يتم تحديثها باستمرار
▪ يمكن ألي شركة تحميل وثائق المنافسات مجانا ً بوجه
متوفرة بجميع لغات االتحاد األوروبي

عام

موقع موحد للحصول على كافة المعلومات والتواصل
مع األطراف المعنية
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4

نظرة عامة على مشروع المشتريات الحكومية كما في خطة العمل واالستراتيجية الوطنية للحكومة اإللكترونية لعام 2006م
الوصف

▪
▪

▪

▪

تطوير منصة إلكترونية على نطاق الحكومة ككل لشراء
السلع والخدمات الالزمة للجهات الحكومية
إلزام كافة الجهات الحكومية باستخدام المنصة عند االنتهاء
من إنشائها (عندما تتجاوز قيمة عملية الشراء حداً معينا ً) لكل
من
– جميع الجهات الحكومية
– جميع الموردين
يتم استخدام المنصة اإللكترونية لشراء كافة السلع والخدمات
المناسبة المطلوبة (سوف تغطي مجموعة متنوعة من
الخدمات ،على سبيل المثال ،ابتدا ًء من األدوات المكتبية إلى
خدمات األمن وانتها ًء بالخدمات القانونية)
مراحل تنفيذ المشروع
– المرحلة األولى :إنشاء سجل بالموردين  /المقاولين
الرسميين؛ واإلعالن عن المنافسات على شبكة
اإلنترنت وتوفير وشراء كراسات المواصفات
والشروط عبر اإلنترنت
– المرحلة الثانية :تقديم العروض رداً على طلبات تقديم
العروض عبر االنترنت؛ وتوفير قوائم المشتريات
(السلع والخدمات) وبنود االتفاقيات اإلطارية؛ وذلك
ً
ميزانية
للجهات الحكومية األكبر
– المرحلة الثالثة :تطبيق قوائم المشتريات في جميع
الجهات الحكومية األخرى

األهداف

▪

استبدال عمليات الشراء غير الشفافة وغير
المتسقة والطويلة واليدوية بعملية موحدة أكثر
فعالية وكفاءة ،عن طريق االستفادة من المنصة
اإللكترونية

▪

تحقيق وفورات في التكاليف من خالل تجميع
األسعار أفضل
الحصول على
الطلب والحصول على أفضل
األسعار

األولوية  /اإلطار الزمني

▪

مشروع ذو أولوية من
الدرجة الثانية

▪

من المقرر أن يبدأ مع
بداية السنة الثانية من
البرنامج

▪

ينفذ بالكامل قبل عام
2010

▪

الجهة المسئولة

▪

وزارة المالية

المزايا

▪

تحقيق مكاسب في كفاءة  /فعالية عملية الشراء
– تحقيق وفورات في التكاليف اإلجمالية،
وادخار الوقت لكل من الحكومة
والموردين ،وتحقيق وفورات محتملة على
المدى الطويل من خالل تخفيض عدد
الموظفين
– زيادة خصوصية  /موثوقية عملية الطلب /
تقديم العروض  /اإلغالق  /التسليم لشراء
السلع  /الخدمات ،وتحسين العالقات
التجارية مع الموردين

▪

لم يتم تنفيذ المشروع في
موعده النهائي األصلي
والذي كان مقرراً في عام
 ،2010لذا وضعت خطة
العمل الوطنية الثانية
للحكومة اإللكترونية موعداً
نهائيا ً جديداً وهو عام 2015
نحث بشدة على االنتهاء من
هذا المشروع على وجه
السرعة وعدم تأخيره أكثر
من ذلك

الجهات المعنية

▪

على المدى القصير،
أكبر الوزارات فقط

▪

على المدى الطويل،
جميع الوزارات
والجهات الحكومية
األخرى
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▪

مقدمة

▪

التعديالت المقترحة على "نظام المنافسات والمشتريات
الحكومية"

▪

التعديالت المقترحة على "الالئحة التنفيذية لنظام
المنافسات والمشتريات الحكومية"

▪

الملحق أ :الموقع اإللكتروني للمشتريات الحكومية

▪

الملحق ب :المراجعة الداخلية
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نقترح تفعيل دور إدارة للمراجعة الداخلية لتنفيذ ( )3أدوار أساسية

العمليات والضوابط
الداخلية

▪
▪

المراجعة المنتظمة إلدارات الجهة الحكومية وعرض النتائج على مدير الجهة الحكومية

▪

توفير قناة مستقلة لتلقي الشكاوى ذات الصلة بالمخالفات والتحقيق فيها (على سبيل المثال،
من مقدمي العروض في المنافسات العامة) .وينبغي السماح بتقديم شكاوى من مصادر
مجهولة للتشجيع على اإلبالغ عن األعمال غير القانونية.
إحالة االنتهاكات المثبتة باألدلة والنتائج المشبوهة إلى الجهات المختصة داخليا ً (على سبيل
المثال ،مدير الجهة الحكومية) وخارجيا ً (على سبيل المثال ،الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
"نزاهة") التخاذ اإلجراءات الالزمة

▪

إجراء زيارات ميدانية وعمليات تحقق عشوائية للمشاريع (على سبيل المثال ،األشغال
العامة) قيد التنفيذ لضمان االلتزام بالمواصفات والجدول الزمني

قناة الشكاوى المستقلة

▪

التحقق المستقل من
تنفيذ المشروع

مراجعة العمليات القائمة وتحديد مجاالت الضوابط الضعيفة واقتراح التحسينات
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عوامل النجاح

أفضل الممارسات

▪
▪ ينبغي أن تتبع إدارة المراجعة الداخلية مدير الجهة مباشر ًة لتأكيد استقالليتها عن باقي اإلدارات
▪ حرية تصرف إدارة المراجعة الداخلية في إدارة مواهبها (التعيين والتدريب والتقييم وإشراك الموظفين)
ينبغي أن تكون إدارة المراجعة الداخلية إدارة مركزية

االستقالل التنظيمي
(االستقاللية التامة ،والتقييم غير
المتحيز للمخاطر)

▪
الصالحيات المناسبة
(صالحيات كبيرة للوصول على
البيانات والعمليات واألفراد)

تكون إدارة المراجعة الداخلية مسئولة عن الكشف عن المشاكل وتقديم التوصيات ،غير أن اإلجراءات
التصحيحية ينبغي أن تنفذ من قبل مجاالت األعمال

▪
▪ يجب أن يتمتع موظفو إدارة المراجعة الداخلية بالمهارات الالزمة إلدارة الخصائص الفريدة داخل مجاالت
يضمن تعيين مدير رفيع المستوى على رأس إدارة المراجعة الداخلية بسط نفوذها داخل الجهة الحكومية

األعمال (على سبيل المثال ،األنظمة والعمليات)

▪
▪ التركيز على العمليات من البداية إلى النهاية للوصول إلى نتائج ذات مغزى
▪ يساعد إدراج مجاالت متعددة (على سبيل المثال ،مراجعة تقارير المراجعة الداخلية من قبل عدة مدراء أوائل
ينبغي أن تتبع وظيفة المراجعة الداخلية منهجا ً تدرجيا ً من أعلى إلى أسفل

النظرة الشمولية
(منظور واسع النطاق لتمثيل
مصالح األطراف المعنية)

في إدارة المراجعة الداخلية ) على النظر إلى األمور من منظور واسع النطاق
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ينبغي أن تكون إدارة المراجعة الداخلية مستقلة من الناحية التنظيمية عن اإلدارات األخرى في الجهة
الحكومية
الهيكل التنظيمي الموصى به إلدارة المراجعة الداخلية
إدارة مستقلة تتبع
مدير الجهة
الحكومية مباشرة

مدير إدارة المراجعة
الداخلية

مدير الجهة الحكومية

اإلدارات األخرى
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الهيكل التنظيمي المحتمل إلدارة المراجعة الداخلية (للجهات الحكومية كبيرة الحجم)
مدير إدارة
المراجعة الداخلية

تخطيط عمليات المراجعة
الداخلية واإلبالغ بها

▪
▪ إعداد خطة العمل وتحديثها
تحديد أولويات المراجعة

تخطيط عمليات
المراجعة الداخلية
واإلبالغ بها

دوريا ً بنا ًء على تقييم
المخاطر

▪

تطوير المنهجيات
المستخدمة وتحديثها

▪

اتخاذ القرار بشأن الجوانب
اإلدارية (الموارد البشرية،
وتعيين الموظفين،
الميزانية...الخ)

مدير المراجعة الداخلية
▪ إدارة العديد من عمليات المراجعة الداخلية
في نفس الوقت اعتماداً على القدرات
المتوفرة
▪ إجراء ضمان الجودة لعمليات المراجعة
الداخلية المنفذة
▪ التخصص المحتمل في مجال معين (على
سبيل المثال ،اإلنشاءات والخدمات
المهنية ...الخ)

مدراء المراجعة الداخلية

المراجعين الداخليين

المراجعين الداخليين
▪ إجراء عمليات مراجعة داخلية مستقلة على
مستوى كافة اإلدارات
▪ يمكن توزيعهم على مواقع مختلفة وفق
الحاجة
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