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قانون رقم (23) لسنة 2007م

�شأن المناقصـات والمزایدات

والمخـازن الح�وم�ة

 

�اسم الشعب:

رئ�س الجمهور�ة :

-  �عد اإلطالع على دستور الجمهور�ة ال�من�ة .

-  و�عد موافقة مجلـــس النــــواب .

(أصدرنا القانون اآلتي نصه)

الفصل األول

التسم�ة والتعار�ف واألهداف ونطاق السر�ان

 

مادة (1): �سمى هذا القانون (قانون المناقصات والمزایدات والمخازن الح�وم�ة).

مادة (2): �قصد �األلفا� والع�ارات اآلت�ة ألغراض هذا القانون المعاني الواردة إزاء �ٍل منها ما لم �قتِض س�اق النص معنى آخر أو دلت القر�نة على خالف ذلك:-

 

الجمهور�ـة: الجمهور�ة ال�من�ة.

الهیئة العلیـا: الهیئة العل�ا للرقا�ة على المناقصات والمزایدات.

اللجنة العلیـا:  اللجنة العل�ا للمناقصات والمزایدات.

الالئحـة:  الالئحة التنفیذ�ة لهذا القانون.

الجهــة:  دیوان عام وزارة، وحدة إدار�ة، مصلحة، هیئة، مؤسسة، األجهزة المر�ز�ة األخر�، الوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة، الصنادی� المتخصصة.

الوحــدة اإلدار�ة:  أمانة العاصمة، المحافظة، المدیر�ة، �حسب ما �حده قانون السلطة المحل�ة .

لجنة المناقصات المختصة:  لجان المناقصات والمزایدات في السلطة المر�ز�ة (دواو�ن الوزارات –المؤسسات العامة والهیئات والمصالح واألجهزة المر�ز�ة األخر� وفروعها) ولجان المناقصات والمزایدات المحل�ة في
الوحدات اإلدار�ة ولجان المناقصات في الوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصنادی� المتخصصة.

التـأهیـل:  مجموعة اإلجراءات الفن�ة واإلدار�ة والقانون�ة التي یتم �موجبها فتح �اب المنافسة عن طر�� اإلعالن عبر وسائل اإلعالم المناس�ة لجم�ع الراغبین في التقدم �الوثائ� والب�انات التي تثبت مد� أهلیتهم
وقدرتهم الفن�ة والمال�ة لتنفیذ العمل المطلوب أو تقد�م الخدمات االستشار�ة .

  هي األسالیب اإلدار�ة والفن�ة والقانون�ة المستخدمة من قبل الجهة لإلعالن للشر�ات االستشار�ة للتعبیر عن االهتمام للمشار�ة في تقد�م الخدمات االستشار�ة المعلن عنها التعبیر عن االهتمام �المشار�ة:
�مناقصة، وفقًا ألسس تنافس�ة.

المنــاقصـة:  مجموعة اإلجراءات اإلدار�ة والفن�ة والقانون�ة التي تتخذها الجهة لتنفیذ أعمالها المختلفة �طر�قة تنافس�ة وف� وثائ� المناقصة بهدف الوصول إلى أفضل العطاءات وذلك استنادًا إلى معاییر ودرجات
التقی�م المحددة للمناقصة المعلنة �ما یتف� وأح�ام هذا القانون .

المناقصة العامـة:  المناقصة التي یتم فیها فتح �اب المنافسة للراغبین في المشار�ة لتنفیذ األعمال المختلفة للمستوفین للشرو� األساس�ة للتأهیل المحددة في وثائ� المناقصة وذلك عن طر�� إعالن یتم نشره من
قبل الجهة المختصة في وسائل اإلعالم الح�وم�ة وأ� وسائل إعالم أخر� وفقًا للشرو� المحددة في هذا القانون .

المناقصة المحدودة: مجموعة اإلجراءات الفن�ة واإلدار�ة والقانون�ة التي تقوم بها الجهة في المناقصة العامة عدا اإلعالن لفتح �اب المنافسة بین عدد محدود من الشر�ات المستوف�ة لشرو� التأهیل أو بین عدد
محدود ال �قل عن ثالثة من المتقدمین وفقًا للشرو� المحددة في هذا القانون .

الممارســة: مجموعة اإلجراءات اإلدار�ة والفن�ة والقانون�ة التي تتخذها الجهة �غرض الحصول على عروض أسعار وذلك إلتمام عمل�ة الشراء �صورة م�سطة وسر�عة ف�ما یخص السلع النمط�ة أو األعمال ال�س�طة
أو الخدمات و�ما ال یتجاوز السقف المالي المنصوص عل�ه في الالئحة.

التنفیذ �األمر الم�اشر: مجموعة اإلجراءات الفن�ة واإلدار�ة والقانون�ة التي تقوم بها الجهة للتفاوض واالتفاق الم�اشر بینها وأ� شخص یتم التعاقد معه لتور�د سلعة أو تأد�ة خدمة وفقًا للشرو� المحددة في هذا
القانون .

وثائ� المناقصة: الوثائ� التي تتضمن الشرو� والقواعد القانون�ة والمال�ة والتصام�م والمواصفات الفن�ة والجداول والمتطل�ات األخر� (�حسب طب�عة ونوع�ة العمل) التي تم�ن المشار�ین من الدخول في المناقصة،
�ما تتضمن األسس والمعاییر التي على أساسها سیتم التأهیل والتحلیل والتقی�م الفني والمالي والبت.

عقد المقاولة أو الشراء: عقد بین الجهة والمقاول یتعهد ف�ه المقاول �أن �صنع شيًء أو ینفذ عمًال أو �قدم خدمة مقابل أجر، أو بین الجهة وال�ائع ط�قًا ألح�ام هذا القانون والقوانین النافذة.
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الشخــص: أ� شخص طب�عي أو اعت�ار�.

المقاول أو ال�ائع: من یتعهد �مقتضى عقد المقاولة أن �صنع شیئًا أو ینفذ عمًال �مقابل أو ب�ع شيء مقابل ثمن.

االستشار�: أ� شخص مؤهل للق�ام �الخدمات االستشار�ة تم اخت�اره وفقًا لهذا القانون وشرو� الدعوة لتقد�م الخدمة.

التور�دات: السلع والمستلزمات والمواد األخر�.

العطاء: العرض المقدم من قبل المتناقص أو المتزاید �غرض المنافسة وفقًا لإلجراءات المحددة في هذا القانون والالئحة.

الخدمات االستشار�ة: الخدمات الفن�ة أو الدراسات االقتصاد�ة أو المال�ة أو اإلدار�ة أو القانون�ة المختلفة التي �قوم بتنفیذها وتقد�مها استشار�ون متخصصون ومؤهلون في األعمال المطلوب تنفیذها سواًء �اإلعداد
أو التصم�م أو اإلشراف على التنفیذ أو التقی�م أو االستالم.

الخدمات األخر�: خدمات النقل أو الص�انة أو النظافة وغیرها �استثناء الخدمات االستشار�ة.

أعمال األشغال: األعمال اإلنشائ�ة المختلفة أو التر�یب�ة أو التجم�ع�ة و�ل ماهو وارد في عقد المناقصة .

المناقصة ذات المرحلتین: مجموعة اإلجراءات اإلدار�ة والفن�ة والقانون�ة التي تتخذها الجهة بهدف طرح مناقصة عامة تتضمن المرحلة األولى تقد�م العطاءات الفن�ة حسب �راسة الشرو� والمواصفات األول�ة، ثم یتم
استكمال الص�غة النهائ�ة للشرو� والمواصفات للمرحلة الثان�ة من المناقصة، حیث تقدم عطاءات نهائ�ة مع األسعار

مناقصة المظروفین: مجموعة اإلجراءات اإلدار�ة والفن�ة والقانون�ة التي تتخذها الجهة �غرض طرح مناقصة على أساس تقد�م عرضین منفصلین فني ومالي، وهو إجراء �قتصر على شراء الخدمات االستشار�ة.

المزایدة العامة: مجموعة اإلجراءات الفن�ة واإلدار�ة والقانون�ة التي تقوم بها الجهة لفتح �اب المنافسة للراغبین في شراء األصول أو األصناف أو أ�ة ممتلكات أخر� المراد ب�عها عن طر�� إعالن یتم نشره في وسائل
اإلعالم الح�وم�ة وأ� وسائل أخر�  وفقًا للشرو� المحددة في هذا القانون.

المزایدة المحدودة: مجموعة اإلجراءات الفن�ة واإلدار�ة والقانون�ة التي تقوم بها الجهة في المزایدة العامة عدا اإلعالن لفتح �اب المنافسة بین عدد محدود من المتزایدین تقوم الجهة بإخطارهم وفقًا للشرو� المحددة
في هذا القانون.

المقا�سة السنو�ة وخطة الشراء: هي خطة سنو�ة تعدها الجهة تتضمن عمل�ات الشراء المطلوب تنفیذها في إطار برامج اإلنفاق الرأسمالي والعمل�ات الجار�ة لسنة قادمة.

المخازن: األماكن الُمحّرزة والمجهزة والمعدة لحف� ممتلكات ووثائ� الجهة ولوازم عملها وأنشطتها.

أمین المخـزن: الشخص المسئول مسئول�ة م�اشرة عن المخزن والمشرف على تخز�ن األصناف والمهمات التي �عهدته وترتیبها وصرفها وتسجیلها في السجالت الرسم�ة الخاصة بها.

الجـــــــــــرد: الحصر اإللزامي السنو� أو المفاجئ لكامل محتو�ات المخازن أو �عضها.

مـادة (3) یهدف هذا القانون إلى تحقی� ما یلي:

 أ- حما�ة المال العام والحفا� على ممتلكات وأصول الدولة ومحار�ة الفساد في أعمال المناقصات والمزایدات.

 ب- العدالة والمساواة بین المتنافسین في المناقصات والمزایدات.

 ج- النزاهة والشفاف�ة والمساءلة وض�� وتحدید اإلجراءات المتعلقة �المناقصات والمزایدات والمخازن.

 د-  الكفاءة االقتصاد�ة في أعمال المناقصات والمزایدات.

 ه- اإلشراف والرقا�ة على أعمال وٕاجراءات المناقصات والمزایدات والمخازن وذلك لضمان سالمتها للحفا� على المال العام والمصلحة العامة.

 و- دفع وتشج�ع المقاولین والموردین واالستشار�ین إلى تطو�ر أدائهم مهن�ًا واقتصاد�ًا.

مـادة (4): تسر� أح�ام هذا القانون على الجهات التال�ة:

 أ-    دواو�ن عموم الوزارات.

 ب-   المؤسسات العامة والهیئات والمصالح والصنادی� المتخصصة ومختلف الجهات في السلطة المر�ز�ة وفروعها في وحدات السلطة المحل�ة وغیرها من الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة.

 ج- الوحدات اإلدار�ة للسلطة المحل�ة.

 د-  وحدات القطاع العام.

 ه-  الجهات ذات الموازنات المستقلة والملحقة.       

 و-    حاالت الشراء والتور�دات والمقاوالت والتعاقدات على الخدمات التي تتم �موجب اتفاق�ات القروض والمنح المصادق علیها إال إذا نصت تلك االتفاق�ات على خالف ذلك.

مادة (5) : أ-على وحدات القطاع المختل� التي تمتلك الدولة (50٪) فأكثر من رأسمالها أن تضع �ل منها لوائح خاصة بها لتنظ�م أعمال المناقصات والمزایدات وال تعتبر هذه اللوائح سار�ة المفعول إال �عد الموافقة
علیها من السلطة المختصة في �ل منها وٕاقرارها من مجلس الوزراء.

 ب-  على وحدات القطاع المختل� التي تمتلك الدولة أقل من (50٪) من رأسمالها أن تضع �ل منها لوائح خاصة بها لتنظ�م أعمال المناقصات والمزایدات یواف� علیها وتقر من السلطة المختصة فیها وفقًا لقانون
إنشائها.

 ج-   على وزارة الدفاع أن تضع الئحة خاصة بها للتور�دات و األعمال ذات األغراض العس�ر�ة وال تعتبر سار�ة المفعول إال �عد الموافقة علیها من مجلس الوزراء.

 د-  �ح� للهیئة العل�ا الرقا�ة على أعمال المناقصات والمزایدات في الجهات المشار إلیها في الفقرات ( أ ، ب ، ج) من هذه المادة.

 ه-   إذا تجاوزت ق�مة مناقصات وحدات القطاع المشار إلیها في الفقرة (أ) من هذه المادة السقف المالي المحدد لها في الالئحة فإن إقرار تلك المناقصات یندرج في إطار صالح�ات اللجنة العل�ا.

وعلى الجهات المشار إلیها في هذه المادة تطبی� أح�ام هذا القانون إلى أن یتم إقرار تلك اللوائح والموافقة علیها �شر� أن تكون تلك اللوائح منسجمة مع أهداف وم�ادئ هذا القانون.

الفصل الثاني

المناقصات وٕاجراءاتها

مادة (6):   یجب على جم�ع الجهات الخاضعة ألح�ام هذا القانون ضمان تكافؤ الفرص والمعاملة المتساو�ة والعادلة لجم�ع المتنافسین في المناقصات والمزایدات.

مـادة(7) :   أ - تش�ل لجنة متخصصة من ذو� االختصاص والخبرة في المجاالت الفن�ة والمال�ة والقانون�ة من الجهة نفسها أومن الجهات األخر� أو �االستعانة �شخص متخصص تتولى وضع ومراجعة المواصفات
ووثائ� المناقصة واالشتراطات الفن�ة الواف�ة والتكلفة التقدیر�ة لكل صنف أو بند �حسب طب�عة ونوع العمل المطلوب ورفعها إلى لجنة المناقصات المختصة إلقرارها �صورتها النهائ�ة قبل إنزالها للمتناقصین على أن

یتم استخدام األدلة اإلرشاد�ة للمناقصات المختلفة والوثائ� النمط�ة التا�عة لها والمقرة من مجلس الوزراء �حسب طب�عة ونوع�ة عمل�ة الشراء المطلوب تنفیذها و�ما ال یتعارض مع أح�ام هذا القانون .
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ب- تقوم اللجنة المتخصصة المشار إلیها في الفقرة (أ) من هذه المادة بتحدید طر�قة تقد�م العطاءات إما �مظروف واحد فني ومالي أو �مظروفین منفصلین أحدهما فني واآلخر مالي �ما تحدد في وثائ� المناقصة
ما إذا �انت طب�عة المناقصة تتطلب إت�اع  إجراءات التأهیل المسب� أو طلب عروض خدمات أو التأهیل الالح� حسب األحوال.

ج-  تكون اللجنة المتخصصة المشار إلیها في الفقرة(أ)من هذه المادة مسئولة مسؤول�ة �املة عن صحة وسالمة المواصفات ووثائ� المناقصة واالشتراطات الفن�ة والتكلفة التقدیر�ة.

د- في حالة التقدم للمناقصات �عطاءات �مظروفین (فني ومالي) فیجب البدء �فتح المظروف الفني وٕاذا لم �قبل العرض الفني ال یجوز فتح المظروف المالي و�تم است�عاد العطاء و�قتصر هذا اإلجراء على الخدمات
االستشار�ة فق�.

وتحدد الالئحة طر�قة تش�یل اللجنة واألحوال التي یتم فیها االستعانة �متخصصین من الجهات األخر� الخاضعة لهذا القانون أو االستعانة �شخص متخصص.

مـادة (8):  على جم�ع الجهات الخاضعة ألح�ام هذا القانون عدم الموافقة على إنزال مناقصة أل� مشروع ما لم ��ن معتمدًا في البرنامج االستثمار� للموازنة العامة للدولة.

مـادة(9):  یجب على جم�ع الجهات الخاضعة لهذا القانون:

 أ-  إت�اع إجراءات الدعوة لطلب عروض للخدمات االستشار�ة والتأهیل المسب� للمقاولین أو ال�ائعین أو الموردین للمشار�ع واألعمال واآلالت والمعدات التي یتطلب تنفیذها أو تور�دها مهارات وقدرات فن�ة ومال�ة ال
تتوفر إال لد� عدد محدود من المقاولین أو الموردین، أو لتلك المشار�ع أو التور�دات أو األعمال التي تفوق تكلفتها مبلغ تحدده الالئحة.

 ب- 1- تعتبر شهادة التسجیل والتصنیف للمقاولین والموردین للمشار�ع التي تتجاوز ق�متها السقف المالي المحدد في الالئحة و�ذا شهادة مزاولة المهنة وال�طاقة الضر�ب�ة وشهادة تسجیل ضر��ة المب�عات وغیرها
من الشهادات المطلو�ة في القوانین النافذة من الوثائ� التي یجب تقد�مها ضمن وثائ� العطاء ، وتحددها وثائ� وشرو� المناقصة.

2-  على الجهة المختصة بإصدار تلك الشهادات الق�ام �مسك سجالت خاصة �التصنیف والتسجیل وفقًا للقوانین واللوائح الصادرة �شأنها و�النس�ة للشر�ات األجنب�ة ��تفي بتقد�م الوثائ� المشابهة لها الصادرة من
البلدان التي تنتمي إلیها معمدة من الجهات المختصة.

3-  في المناقصات التي ال �شتر� فیها التأهیل المسب� یجوز للجنة المناقصات في الجهة الق�ام �عمل�ة التأهیل الالح� للعطاء المرشح للفوز وف� أسس ومعاییر تحدد مس�قًا ضمن وثائ� المناقصة ألعمال
المقاوالت والتور�دات وقبل قرار اإلرساء .

 ج- االلتزام �مبدأ الشفاف�ة أثناء إجراءات التأهیل، وفقًا لما تحدده الالئحة .

وعلى جم�ع طالبي التأهیل االلتزام بتقد�م الوثائ� والمعلومات الصح�حة التي تم�ن الجهة من منحهم التأهیل المناسب، وٕاذا تبین للجهة في أ� وقت أن المعلومات المقدمة من أ� من طالبي التأهیل �انت �اذ�ة أو
غیر دق�قة فیجوز لها إسقا� التأهیل عنه ووضعه في القائمة السوداء.

مادة (10):  على الجهات الخاضعة لهذا القانون عند احت�اجها للخدمات االستشار�ة نشر إعالن في وسائل األعالم المناس�ة للحصول على معلومات من االستشار�ین الراغبین في تقد�م الخدمات االستشار�ة المعلن
عنها، وتبین الالئحة التنفیذ�ة اإلجراءات التفصیل�ة لذلك.

مادة (11) :   یجوز  للجهة اإلعالن عن إجراء مسا�قة للتصام�م المعمار�ة وتخط�� المدن األول�ة بهدف الحصول على أفضل تصم�م مقابل جائزة أو بدون جائزة و�تم اخت�ار التصام�م من قبل لجنة تش�ل لهذا
الغرض وتحدد الالئحة ��ف�ة عمل اللجنة واتخاذ قراراتها وشفاف�ة إجراءاتها.

مـادة (12):   أ - ��ون التعاقد على تنفیذ أعمال التور�دات واألشغال والص�انة واإلصالح والخدمات االستشار�ة والخدمات األخر� عن طر�� إجراء مناقصة عامة یتم اإلعالن عنها داخل الجمهور�ة أو داخل
الجمهور�ة وخارجها حسب طب�عة �ل مناقصة.

ب- إذا تعذر التحدید الفني الكامل للمواصفات �سبب الطب�عة المعقدة للمواد أو األشغال التي ترغب الجهة في طرحها �مناقصة عامة یجوز لها إت�اع نظام المرحلتین على النحو التالي:

1-    تحدد �راسة الشرو� والمواصفات �صورة أول�ة في المرحلة األولى أهداف ومواصفات موضوع عمل�ة الشراء وشرو� العقد واألداء المتوقع، والمواصفات العامة وغیر ذلك من المواصفات الخاصة �المعدات أو
األشغال المطلو�ة، والمؤهالت الالزمة لتنفیذ العقد، وتطلب من الموردین التقدم �عطاءات فن�ة بدون أسعار إلى جانب الشرو� المقترحة للعقد.

2-   تقوم الجهة صاح�ة المناقصة �مراجعة العروض الفن�ة �االستعانة بخبرائها أو االستعانة �من تراه مناس�ًا من أ� جهة أخر� إذا اقتضى األمر.

3-   خالل عمل�ة المراجعة الفن�ة، تقوم الجهة صاح�ة المناقصة �مناقشة مقدمي العطاءات ، لفهم عروضهم أو لتوض�ح التغییرات الالزمة لها لقبول هذه العروض، و�حث مد� استعداد الموردین لالستجا�ة لتلك
التغییرات على أن یتم توثی� هذه المناقشات في محاضر ، �ما في ذلك وصف الموضوع محل المناقشة وملخص للنتائج، وحفظه في الملف الخاص �المناقصة ل�ص�ح جزءًا من الوثائ� الرسم�ة للجهة.

4-  یجب إخطار �افة الموردین �التغییرات التي تقرها الجهة في المواصفات الخاصة �المعدات أو في شرو� العقد ودعوتهم إلى تقد�م عروض فن�ة معدلة خالل فترة زمن�ة ُتحدد في اإلخطار.

5-  في نها�ة المرحلة األولى یتم الق�ام �اآلتي :

أ -   �م�ن للجهة صاح�ة المناقصة رفض العطاءات التي ال تفي ، وال �م�ن بتعدیلها أن تفي �المتطل�ات األساس�ة أو الفترة المطلو�ة لإلنجاز أو تتضمن أوجه ضعف أخر� تجعلها ال تستجیب بدرجة �اف�ة لمطالب
الجهة.

ب -  تعدیل المواصفات الفن�ة، ومعاییر التقی�م، وشرو� العقد لز�ادة المنافسة وتوض�ح منهج�ة التقی�م ل�حث مختلف الخ�ارات التي طرحها مقدمو العطاءات.

6-    في المرحلة الثان�ة تدعو الجهة صاح�ة المناقصة مقدمي العطاءات الذین لم ترفض عطاءاتهم إلى تقد�م عطاءات نهائ�ة مع األسعار حسب الوثائ� الُمعدلة.

7-   تحدد الالئحة اإلجراءات الالزمة للمناقصة ذات المرحلتین..

مادة (13) :  أ - یجب التدرج عند إجراء الشراء أو تنفیذ األعمال أو أداء الخدمات �حیث ال یتم االنتقال م�اشرة إلى المناقصة المحدودة إال �عد إت�اع المناقصة العامة سواء �اإلعالن للتأهیل المسب� ألعمال
األشغال والتور�دات أو اإلعالن للتعبیر عن االهتمام للخدمات االستشار�ة على أن تحدد الالئحة الضوا�� الالزمة لذلك.

ب - یجوز التعاقد لشراء األصناف وتنفیذ أعمال األشغال والص�انة واإلصالح وأداء الخدمات االستشار�ة والخدمات األخر� �مناقصة محدودة أو �ممارسة أو �األمر الم�اشر متى توفرت الشرو� المحددة في هذا
القانون وتحدد الالئحة السقف المالي لكل طر�قة من هذه الطرق.

ج-  تحدد الالئحة الطرق واإلجراءات الخاصة �التعاقد لتنفیذ الخدمات االستشار�ة والوثائ� النمط�ة التي یجب استخدامها.

مادة (14):  مع مراعاة شرو� وأح�ام المناقصة العامة ��ون الشراء أو تنفیذ األعمال أو أداء الخدمات �المناقصة المحدودة في أٍ� من الحاالت اآلت�ة:

1-  عندما ��ون مبلغ تنفیذ العمل المطلوب في إطار السقف المالي للمناقصة المحدودة.

2- عندما تكون مرت�طة �متنافسین سب� إجراء تأهیلهم.

3-  عندما تكون طب�عة المناقصة مقتصرة على موردین أو مقاولین أو استشار�ین أو فنیین أو خبراء محدودین وأن ��ون ذلك �قرار مسبب ، وتوجه الدعوة لتقد�م العطاءات للمشتغلین بنوع النشا� ممن تتوافر فیهم
شرو� الكفاءة الفن�ة والمال�ة والمقیدین في الجهة.

4- عندما تكون قد أجر�ت لها مناقصتان عامتان دون تحقی� نتیجة ایجاب�ة.

وفي جم�ع األحوال یجب موافقة لجنة المناقصات المختصة قبل اللجوء إلى هذه الطر�قة وعلیها أن تتأكد أن األسعار متقار�ة مع األسعار في السوق.

مادة (15) : یتم تنفیذ الشراء أو األعمال ال�س�طة أو الخدمات �الممارسة وفقًا لإلجراءات التال�ة:
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 أ-  یتم طلب عروض األسعار من أكبر عدد مم�ن من الموردین، أو من ثالثة على األقل إذا �انت السلعة المطلو�ة ل�ست متاحة لد� أكثر من ثالثة موردین.

 ب-  على الجهة أن ُتّضمن طلب عروض األسعار ب�انات واضحة �شأن الجودة والكم�ة وشرو� الدفع والتسل�م وأ� متطل�ات أخر� تشترطها الالئحة التنفیذ�ة.

 ج-  یجب أن �منح مقدمو العطاءات وقتًا �اف�ًا إلعداد عروضهم السعر�ة التي ال �سمح أن تز�د عن عرض لكل مورد على أن ��ون غیر قابل للتغییر أو التفاوض �شأنه.

 د-   یوجه أمر الشراء لصاحب العطاء األقل سعرًا في حال است�فائه �ق�ة االشتراطات الخاصة �الجودة والكم�ة والتسل�م.

وتحدد الالئحة السقف المالي للممارسة.

مادة (16) : أ - مع مراعاة شرو� وأح�ام المناقصة العامة والمحدودة والممارسة ��ون الشراء أو تنفیذ األعمال أو أداء الخدمات �األمر الم�اشر في أٍ� من الحاالت اآلت�ة:

1- عندما ��ون مبلغ تنفیذ العمل المطلوب في إطار السقف المالي للتنفیذ �األمر الم�اشر.

2-  عندما تكون األصناف قطع غ�ار لمعدات وآالت ل�س لها إال مصدر وحید.

3-  األعمال الفن�ة التي یتطلب تنفیذها من قبل فني أو اختصاصي معین.

4- عندما ��ون الشراء أو تنفیذ األعمال أو أداء الخدمات قد أجر�ت لها ممارستان دون تحقی� نتیجة ایجاب�ة.

5-  حاالت الطوارئ مثل الكوارث الطب�ع�ة التي تستدعي العمل الفور�

ب- یجوز تنفیذ األعمال المدن�ة الصغیرة والتور�دات في حالة ما تكون مشار�ة المجتمع المستفید إیجاب�ة لتعز�ز االقتصاد ودعم جودة السلع والخدمات المطلوب شراؤها واستدامتها، أو إذا �ان هدف العمل�ة خل�
فرص عمل وٕاشراك المجتمع المستفید من المشروع، وتحدد الالئحة اإلجراءات المتعلقة بذلك.

وفي جم�ع األحوال یجب موافقة لجنة المناقصات المختصة قبل اللجوء إلى هذه الطر�قة وعلیها أن تتأكد أن األسعار متقار�ة مع األسعار في السوق.

مادة (17): یجوز للجنة المناقصات والمزایدات المختصة في الجهات التي تت�عها هیئات أو مؤسسات لها موارد ذات�ة وتت�عها وحدات تنفیذ�ة أن تكلفها بتنفیذ األشغال �التكلیف الم�اشر في أٍ� من الحاالت اآلت�ة:

1- الكوارث الطب�ع�ة التي تستدعي العمل الفور�.

2- وجود  مخاطر محتملة في موقع التنفیذ.

3- صغر حجم األشغال المطلو�ة أو وجودها في مواقع م�عثرة أو نائ�ة مما یترتب عل�ه احتمال عزوف شر�ات المقاوالت المؤهلة عن تقد�م عطاءات �أسعار معقولة .

وتحدد الالئحة األعمال المشابهة والضوا�� المنظمة لذلك.

مادة (18):  ال یجوز �أ� حال من األحوال تجزئة المشتر�ات أو األعمال أو الخدمات �غرض تغییر طر�قة الشراء والتعاقد.

مادة (19):   تحدد عقود المناقصات والوثائ� المرفقة بها طرفي العقد وموضوعه ومواصفاته وم�ان تنفیذه وموعد الوفاء �ه وااللتزامات العین�ة والنقد�ة على �ل طرف أثناء مراحل التنفیذ وغرامات تأخیر التنفیذ أو
تأخیر السداد وضمانات التنفیذ وحاالت إلغاء العقد.

مادة (20) :  أ-  نشر إعالن المناقصات الدول�ة في وسائل نشر واسعة االنتشار �اللغة العر��ة واإلنجلیز�ة وموقع الجهة اإللكتروني (اإلنترنت) على أن یتضمن اإلعالن للتأهیل المسب� ما ��في من معلومات
تستط�ع الجهة من خالله تقی�م مد� استجا�ة العطاءات .

ب- �ح� لمن تقدم لشراء وثائ� المناقصة التقدم �طلب التوض�ح أو االستفسار عن أ� أمر ورد بوثائ� المناقصة خالل الفترة المسموح بها لب�ع الوثائ� ، وعلى الجهة صاح�ة المناقصة الرد �ش�ل سر�ع و�دون
إ�طاء قبل الموعد النهائي لتقد�م العطاءات بوقت مناسب وتعم�م ذلك على جم�ع المتقدمین الذین أشتروا الوثائ� دون تحدید مصدر طلب التوض�ح ، على أن تحدد الالئحة اإلجراءات التنفیذ�ة الالزمة لذلك .

ج- یتم فتح المظار�ف في الم�ان والوقت المحددین في اإلعالن ووث�قة المناقصة ، على أن یتزامن وقت فتح المظار�ف مع الموعد النهائي الستالم العطاءات و�حضور أصحاب العطاءات أو من �مثلهم رسم�ًا .

د –   تخضع عمل�ة تقی�م العطاءات للمعاییر والمنهج�ة الموضحة في �راسة الشرو� وتتم المقارنة بین العطاءات على أساس األسعار المق�مة لتحدید أقل عطاء مق�م.

هـ -تحدد الالئحة إجراءات إعداد و��ع وثائ� المناقصة ونشر اإلعالن و��ف�ة إعداد وتقد�م العطاءات وفتح المظار�ف وٕاجراءات التحلیل والتقی�م والبت وأحوال است�عاد العطاءات وأنواع الضمانات المطلو�ة لكل
مناقصة و��ف�ة تحصیلها وشرو� إعادتها ال صحابها وٕاجراءات الدفع وغرامات التأخیر والسداد وتسو�ة المنازعات وٕابرام العقود وتنفیذها وغیرها من اإلجراءات المتعلقة �المناقصات.

مادة (21) : ال یتم التفاوض مع مقدمي العطاءات مهما �انت األس�اب وٕاذا تبین عند التحلیل والتقی�م أن �عض العطاءات قد اقترنت بتحفظات یتم اتخاذ اآلتي:

( أ) است�عاد العطاءات المقترنة بتحفظات على المواصفات والشرو� والمتطل�ات الرئ�س�ة المحددة في وثائ� المناقصة.

( ب) إجراء تقی�م مالي للتحفظات الثانو�ة بخالف المحددة في البند(أ) من هذه المادة و�ضاف إلى إجمالي ق�مة العطاء و�عاد ترتیب العطاءات وفقًا لذلك وتحدد الالئحة الضوا�� المتعلقة بهذه الفقرة.

مادة (22) : أ -یجب إرساء المناقصة على أقل العطاءات سعرًا �عد التقی�م متى ما �ان مستجی�ًا ومستوف�ًا لجم�ع شرو� ومتطل�ات المناقصة الفن�ة والمال�ة والقانون�ة.

ب - قبل انتهاء فترة سر�ان العطاء و�عد الحصول على التصد�قات الالزمة ، تخطر الجهة مقدم العطاء الفائز بإرساء العطاء عل�ه ، و�ذا إخطار �افة مقدمي العطاءات بإسم الفائز �العطاء والسعر الذ� تم اإلرساء
عل�ه.

ج - تمنح الجهة جم�ع مقدمي العطاءات مدة عشرة أ�ام للتظلم أمام الجهات المحددة في هذا القانون تبدأ من تأر�خ إخطارهم رسم�ًا �اسم الفائز �المناقصة.

د - إذا لم �قم الفائز �العطاء �التوق�ع على العقد ، عندما �طلب منه ذلك أو إذا لم یدفع ضمان األداء على تنفیذ العقد في الفترة الزمن�ة المحددة ، تختار الجهة ثاني عطاء مق�م من بین العطاءات التي ما زالت
سار�ة.

هـ  - تحدد الالئحة �افة التفاصیل واإلجراءات المتعلقة بإرساء المناقصة.

مادة (23) :  یجوز إلغاء المناقصة قبل فتح المظار�ف �قرار مسبب من رئ�س الجهة �عد موافقة لجنة المناقصات المختصة وفي هذه الحالة یجب إعادة الضمانات و�ذا ق�مة وثائ� المناقصة �عد استعادتها من
المتنافسین.

مادة (24): یجوز إلغاء المناقصة �عد فتح المظار�ف �قرار مسبب من رئ�س الجهة �عد موافقة لجنة المناقصات المختصة على أن یتم إخطار �افة المتقدمین �تاب�ًا وذلك في أ� من الحاالت اآلت�ة:

 أ-  إذا اقترنت �ل العطاءات بتحفظات غیر مقبولة.

 ب-   إذا تحققت اللجنة من أن العطاء األقل سعرًا تز�د ق�مته عن 10%.ة في السوق والتكلفة التقدیر�ة �أكثر من %10 .

 ج- إذا �انتى التور�دات أو األشغال أو الخدمات لم تعد مطلو�ة وال �عاد إنزالها في مناقصة.

 د-   إذا تبین وجود تواطؤ بین المتقدمین .

 وتحدد الالئحة الضوا�� المنظمة لذلك.
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مادة (25) : �ح� لمقدم العطاء سحب عطائه قبل فتح أول مظروف و�عاد له ضمان العطاء و�جوز له أن یتقدم لنفس المناقصة عند إعادة اإلعالن لنفس المناقصة مرة أخر�.

مادة (26) :  مع مراعاة ما ورد في المواد السا�قة یجوز فتح العطاء الوحید وٕاذا تبین �عد التحلیل والتقی�م أنه مطاب� للشرو� والمواصفات و�افة المتطل�ات األخر� المحددة في وثائ� المناقصة وأنه في حدود
التكلفة التقدیر�ة تستكمل �شأنه اإلجراءات المحددة في هذا القانون والالئحة.

مادة(27) : للجهة �عد موافقة لجنة المناقصات المختصة أن تعدل العقد �الز�ادة أو النقص في أ� مرحلة من مراحل تنفیذ العقد شر�طة أال تتجاوز ق�مة التعدیل ما نسبته 10% من ق�مة العقد األصلي في عقود
التور�دات أو الخدمات وما نسبته 20% من ق�مة العقد األصلي في عقود مقاوالت أعمال األشغال مع االلتزام �األسس والقواعد اآلت�ة:

 أ-   أن �قتصر التعدیل على حاالت الضرورة القصو� ووجود مبررات و أس�اب قو�ة ال سبیل لتجنبها.

 ب-  أن تكون األعمال اإلضاف�ة من نفس بنود أعمال األشغال أو السلع أو الخدمات المتعاقد علیها و�نفس أسعارها في العقد دون ز�ادة.

 ج-   أّال تتضمن األعمال اإلضاف�ة بنود أشغال أو سلع أو خدمات جدیدة غیر متضمنة في العقد وٕان �انت في إطار النس�ة المشار إلیها.

مادة (28) : أ -على الجهة �عد موافقة لجنة المناقصات المختصة مصادرة الضمان،  وٕانهاء العقد مع المقاول أو المورد أو المتعهد إذا ثبت أنه استعمل الغش أو التالعب أو شرع أو أقدم بنفسه أو بواسطة غیره
�طر�قة م�اشرة أو غیر م�اشرة على إرشاء أحد الموظفین أو التواطؤ معه بهدف الحصول على العقد أو مزا�ا أو م�اسب بدون وجه ح� أو التنصل عن أٍ� من التزاماته المحددة في العقد وتتخذ اإلجراءات اآلت�ة في

حقه :

1- التوقیف عن العمل نهائ�ًا في المشروع.

2-  مراجعة األعمال المنفذة ورفع تقر�ر عن مد� سالمة التنفیذ واألضرار التي نتجت وتحدید األعمال المنجزة أو الموردة أو المؤداة والمت�قي أو غیر المنجز وتحدید تكلفة األضرار التي تسبب فیها وأضرار توقیف
العمل وتكالیف تنفیذ األعمال المت�ق�ة وٕاجراء المحاس�ة الكاملة وخصمها من مستحقاته لد� الجهة.

3-  حظر التعامل معه ورفع تقر�ر مفصل لوزارة المال�ة و إخطار وزارة المال�ة والجهات المعن�ة بإصدار تصار�ح مزاولة المهنة أو شهادات التصنیف والتأهیل.

ب - على الجهات المعن�ة بإصدار تصار�ح مزاولة المهنة أو شهادات التصنیف والتأهیل �ل ف�ما یخصه فور تلقیها التقر�ر المشار إل�ه في البند(3) من الفقرة السا�قة أن ت�اشر في اتخاذ اإلجراءات التال�ة:

1-   تكلیف فر�� متخصص لحصر األعمال التي قام بتنفیذها المقاول أو المورد أو المتعهد أو االستشار� في الجهات التي سب� أن تعاقدت معه ومراجعتها للتأكد من صحة وسالمة تنفیذ تلك األعمال.

2-   إذا أكدت نتائج تلك المراجعة سالمة التنفیذ لكامل األعمال عدا العمل المرفوع تقر�ر عنه من الجهة المختصة فیتم وقف التعامل معه لمدة سنٍة في �افة الجهات الخاضعة ألح�ام هذا القانون والجهات التي لها
لوائح خاصة بها.

أما إذا �انت األعمال أو �عضها غیر سل�مة فیتم وقف نشاطه وتسحب منه شهادة التصنیف و التأهیل أو مزاولة المهنة مع عدم اإلخالل �ح� الجهة أو الجهات المعن�ة األخر� في المطال�ة �التعو�ضات و�جوز
للمتضرر اللجوء إلى القضاء.

مادة (29) : أ-  إذا ثبت أن أحد أعضاء لجان المناقصات والمزایدات أو اللجان الفن�ة أو اللجان المتخصصة أو لجان الفحص واإلستالم استغل عمله �طر�قة م�اشرة أو غیر م�اشرة �التواطوء مع أحد المقاولین أو
الموردین بإفشائه أسرارًا تتعل� �المناقصة أو قام �استالم تور�دات �المخالفة للمواصفات أو وقع على مستخلصات أو على شهادة استالم المقاوالت بخالف المواصفات على الجهة إحالته إلى الن�ا�ة العامة التخاذ

اإلجراءات وفقًا للقوانین النافذة.

ب- وفي  جم�ع األحوال یتم إحالة جرائم الغش والتالعب والرشوة إلى القضاء التخاذ اإلجراءات الالزمة .

مادة( 30) : في حالة إفالس المقاول أو المورد أو المتعهد أو االستشار� تطب� القواعد المنصوص علیها في القوانین النافذة.

مادة (31) : أ - في حال وفاة المقاول أو المورد أو المتعهد أو االستشار� تقوم  الجهة بتكلیف لجنة مختصة العقد.ممثل عن ورثة المتوفى لحصر األعمال المنجزة وتكلفتها وتحدید الم�الغ المنصرفة حتى تار�خه
والم�الغ المت�ق�ة له واألعمال المت�ق�ة من العقد والسماح للورثة في حالة طلبهم ومقدرتهم الفن�ة والمال�ة على االستمرار في إتمام العمل �الشرو� والمواصفات المحددة في العقد والوثائ� المرفقة �ه شر�طة أن �عینوا
عنهم و��ًال شرع�ًا معتمدًا من المح�مة المختصة خالل فترة ال تتجاوز شهر من تار�خ الوفاة إلتمام األعمال غیر المنفذة. وفي حالة عدم مقدرتهم أو عدم رغبتهم في إتمام العمل تقوم الجهة �محاسبتهم وتنفیذ الجزء

المت�قي عن طر�� مناقصة تحدد نوعها لجنة المناقصات المختصة و�حسب اإلجراءات المحددة في هذا القانون والالئحة.

ب - إذا �ان العقد مبرمًا مع شر�ة من شر�ات األشخاص وتوفي أحد الشر�اء یلتزم �ق�ة الشر�اء بتنفیذ بنود العقد .

مادة (32) : إذا تأخر أو امتنع المقاول أو المورد أو المتعهد أو االستشار� عن تنفیذ األعمال أو تور�د األصناف أو أداء الخدمات المتعاقد علیها في المواعید المحددة في العقد یجب على الجهة اتخاذ اإلجراءات
اآلت�ة على التوالي:

 أ-    إخطاره �تاب�ًا ببدء احتساب غرامة التأخیر وتطبی� الشرو� الجزائ�ة المنصوص علیها في العقد من تار�خ انتهاء المهلة المحددة �اإلخطار.

 ب-    تطبی� غرامة التأخیر والشرو� الجزائ�ة المنصوص علیها في العقد.

 ج-   إنهاء العقد وتقی�م األعمال المت�ق�ة وتكلیف غیره بإتمام األعمال التي لم �قم بتنفیذها بنفس المواصفات وعلى حسا�ه ومصادرة ضمان األداء على أن یتم التكلیف بإحد� الطرق المنصوص علیها في هذا
القانون و�ناء على قرار من لجنة المناقصات المختصة.

مادة (33) : في حالة مخالفة الجهة اللتزاماتها المنصوص علیها في العقد �ح� للمقاال�مني،مورد أو المتعهد أو االستشار� المطال�ة بتعو�ض �عادل الغرامات التي تطب� عل�ه في حال أن ��ون هو المتسبب في
التأخیر أو المطال�ة بتمدید فترة التنفیذ �ما �ساو� فترة التأخیر التي تسببت فیها الجهة ، و�ت�ع �شأن ما سب� اإلجراءات المنصوص علیها في الفقرتین (أ ، ب) من المادة (34) ، وتوضح الالئحة اإلجراءات

المتعلقة بذلك.

مادة(34) :  مع عدم اإلخالل �أح�ام المادتین (28)،(30) من هذا القانون یجوز للجهة قبل م�اشرة إجراءات إنهاء العقد مع المقاول أو المورد أو المتعهد أو االستشار� و�عد موافقة لجنة المناقصات المختصة
و�ما ینسجم مع شرو� ووثائ� العقد اتخاذ اإلجراءات التال�ة:

( أ)    تسو�ة الخالفات التي نشأت بین الطرفین �الطرق الود�ة و�ما �حف� حقوق والتزامات الطرفین وذلك عن طر�� التفاوض الم�اشر.

( ب)  إذا لم یتوصل الطرفان إلى حل ود� یجوز اللجوء إلى التح��م وفقًا لقانون التح��م ال�مني ، وعلى طرفي التح��م أن �ضمنا اتفاق التح��م االلتزام �استمرار العمل دون توقف أثناء فترة التح��م.

( ج)   إذا توصل  الطرفان إلى اتفاق �شأن التح��م �ح� للجهة في هذه الحالة إنهاء العقد وخصم �افة الخسائر التي تكبدتها أثناء فترة الخالف وذلك من ضمان األداء أو من الم�الغ المستحقة أو التي ستستح�
للمقاول أو المورد أو المتعهد أو االستشار� لد� الجهة أو أ� جهة أخر� من الجهات الخاضعة لهذا القانون و�ح� للمتضرر اللجوء إلى القضاء.

مادة(35) :  ال �ح� أل� مقاول أو مورد أو متعهد أو استشار� التنازل عن العقد �الكامل لغیره ، �ما ال �ح� التنازل عن جزء من العقد لمنفذ غیره إال �عد موافقة لجنة المناقصات المختصة على ضوء ما �قدم لها
من ب�انات ومبررات �عتمد علیها في قرارها و��ون المتنازل والمتنازل له مسئولین �التضامن مسئول�ة �املة عن جم�ع األعمال أو األخطاء أو اإلهمال أو أ� إخالل ببنود العقد من قبل المتنازل إل�ه، وفي �ل األحوال

ال یجوز أن تز�د ق�مة األعمال المتنازل عنها عن(30%) من ق�مة العقد ، على أن تتوافر في المتنازل له الشرو� المنصوص علیها في هذا القانون.

مـادة(36) : ال �ح� أل� من مقدمي العطاءات التقدم �أكثر من عطاء واحد في المناقصة سواء منفردًا أو ضمن شر�ة أو ضمن شر�اء (ائتالف) وفي هذه الحالة یجب على لجنة المناقصات المختصة است�عاد �افة
العطاءات المقدمة منه ومصادرة ضماناتها أو إلغاء العقد ومصادرة ضمان األداء إذا تبین للجهة ذلك �عد التعاقد معه ، بخالف أن ��ون مقدم أحد العطاءات مقدم من ال�اطن مع عطاء آخر أو أن وثائ� المناقصة

سمحت �التقدم �عطاءات بدیلة.

مـادة(37) : �ح� للجهة مصادرة ضمان العطاء في أٍ� من الحالتین اآلتیتین :

 أ-   إذا لم �قدم صاحب العطاء المقبول ضمان األداء في المدة المحددة بإخطار قبول عطائه.
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 ب- إذا طلب أٍ� من مقدمي العطاءات سحب عطائه �عد فتح المظار�ف خالل مدة صالح�ة العطاءات.

مـادة(38) : أ -ال یجوز تغییر م�ان تنفیذ أعمال مقاوالت األشغال والتور�دات والتر�یب والتشغیل والخدمات االستشار�ة والخدمات األخر� المحددة في وثائ� المناقصة، والذ� من أجله طرحت المناقصة وقدمت
العطاءات واستكملت إجراءات البت.

ب - استثناًء من أح�ام الفقرة السا�قة یجوز تغییر م�ان التنفیذ في حالة الضرورة القصو� ووجود مبررات قو�ة تقرها لجنة المناقصات المختصة وموافقة الطرف الثاني في العقد على أال یترتب على عمل�ة التغییر
أ� التزام مالي إضافي، أما إذا ترتب على عمل�ة التغییر تعد�الت فرضتها ظروف الموقع الجدید فتسر� علیها األح�ام المحددة في المادة(27)من هذا القانون.

ج - إذا ترتب على عمل�ة تغییر م�ان التنفیذ إحداث تعد�الت في المواصفات أو االشتراطات و�نود وسلع وخدمات جدیدة لم �شتمل علیها العقد أو تجاوزت النس�ة المحددة في المادة (27) من هذا القانون، یتم
إعادة طرح المناقصة وفقًا ألح�ام هذا القانون مع تحمل الجهة للمخاسیر المال�ة التي تحملها الطرف الثاني من �عد توق�ع العقد.

مـادة (39):  یجب أن تكون األسعار المقدمة من أصحاب العطاءات لجم�ع أعمال التور�دات واألشغال والخدمات االستشار�ة والخدمات األخر� شاملة �افة التكالیف الالزمة لتنفیذ االلتزامات وتكالیف النقل والتأمین
على المواد والمعدات والتجهیزات والعمال وما یرت�� بها أثناء عمل�ة التنفیذ وفقًا للقوانین النافذة و�ذا الضرائب والرسوم الجمر��ة وأ� عوائد قانون�ة أخر� ما لم تكن معفاة وفقًا لقانون نافذ وقت تقد�م العطاءات.

مـادة (40) : أ - یجب فحص واستالم التور�دات أو أعمال األشغال أو الخدمات االستشار�ة أو الخدمات األخر� أو أعمال الص�انة واإلصالح للتأكد من مد� مطا�قتها للشرو� والمواصفات الفن�ة التي على أساسها
تم طرح المناقصة وذلك عن طر�� لجنة للفحص واالستالم االبتدائي والنهائي ال �قل عدد أعضائها عن ثالثة �صدر بتش�یلها قرار من رئ�س الجهة على أن ��ونوا من ذو� االختصاص من الجهة ذاتها أو من أ�

جهة أخر� وفقًا لطب�عة المناقصة.

ب - یجوز إسناد عمل�ة فحص واستالم التور�دات أو أعمال األشغال أو الخدمات االستشار�ة أو الخدمات األخر� أو أعمال الص�انة واإلصالح إلى شخص متخصص شر�طة موافقة لجنة المناقصات المختصة وٕات�اع
اإلجراءات المحددة في هذا القانون والالئحة.

ج - ال یجوز أن ��ون عضوًا في لجنة الفحص واالستالم �ل من شارك في إعداد المواصفات ووثائ� المناقصة أو إجراءات التحلیل والتقی�م أو اإلشراف مع جواز االستعانة �ه �موافقة اللجنة المختصة في الجهة.

مادة (41) : على جم�ع الجهات الخاضعة ألح�ام هذا القانون االنتهاء من إجراءات التحلیل والبت في المناقصات والمزایدات خالل مدة ال تتجاوز فترة سر�ان العطاء المحددة في إعالن المناقصة.

الفصــل الثالث

الهیئة العل�ا للرقا�ة على المناقصات والمزایدات

مـادة (42) : أ - تنشأ �موجب هذا القانون هیئة عل�ا مستقلة تسمى الهیئة العل�ا للرقا�ة على المناقصات والمزایدات تتمتع �الشخص�ة االعت�ار�ة و��ون لها االستقالل المالي واإلدار� وتخضع إلشراف رئ�س
الجمهور�ة.

ب -��ون مقر الهیئة في العاصمة صنعاء و�جوز لها إنشاء فروع في المحافظات �قرار من رئ�س مجلس إدارة الهیئة �عد موافقة مجلس اإلدارة.

مادة (43) : أ- تدار الهیئة العل�ا عن طر�� مجلس إدارة م�ون من رئ�س وستة أعضاء �صدر بتعیینهم قرار من رئ�س الجمهور�ة بناًء على ترش�ح من مجلس الشور� لقائمة م�ونة من أر�عة عشر شخصًا على
أن �مثل فیها القطاع التجار� والقطاع الصناعي والمجتمع المدني والقضاء ، وتحدد الالئحة اإلجراءات التنفیذ�ة ، وتضع هیئة رئاسة مجلس الشور� الضوا�� واإلجراءات المنظمة لعمل�ة الترش�ح .

ب –   مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یختار رئ�س الجمهور�ة من بین قائمة المرشحین المرفوعة إل�ه من مجلس الشور� البدیل في حالة خلو مقعد أ� عضو من أعضاء الهیئة.

مـادة (44): أ - یجب أن تتوفر في �ل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة الشرو� اآلت�ة:

1-     أن ��ون حاصًال على مؤهل جامعي.

2-     أن ��ون لد�ه خبرة عمل�ة ال تقل عن خمسة عشر عامًا �عد حصوله على المؤهل الجامعي.

3-     أن ال ��ون قد صدر ضده ح�م قضائي �ات في جر�مة مخلة �الشرف واألمانة.

4-     أن �قدم إقرارًا �الذمة المال�ة وفقًا للقانون.

ب - تكون مدة العضو�ة في مجلس اإلدارة أر�ع سنوات.

ج – ال یجوز الجمع بین عضو�ة مجلس اإلدارة وأ�ة وظ�فة عامة .

مادة (45): تنتخب الهیئة في أول اجتماع لها رئ�سًا للهیئة وتحدد الالئحة فترة والیته و�ذا الجوانب المتعلقة بتنظ�م اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

مـادة (46) :  تتولى الهیئة العل�ا ممارسة المهام واالختصاصات اآلت�ة :

 أ.   الرقا�ة واإلشراف على سالمة والئحته،عمال المناقصات والمزایدات ودراسة التقار�ر المرفوعة إلیها من لجان المناقصات العامة في �افة الجهات الخاضعة ألح�ام هذا القانون عن أنشطة المناقصات والمزایدات
واتخاذ اإلجراءات القانون�ة والقرارات الالزمة �شأنها ط�قًا ألح�ام هذا القانون والقوانین النافذة.

 ب. اقتراح تطو�ر الس�اسات والتشر�عات المتعلقة �المناقصات والمزایدات ومراجعة السقف المالي لكل مستو� من المستو�ات �التنسی� مع الجهات المختصة وتقد�مها إلى مجلس الوزراء.

 ج.  النظر والبت في الش�او� والتظلمات المرفوعة إلیها من المتناقصین والمتزایدین واتخاذ اإلجراءات القانون�ة الالزمة �شأنها ط�قًا ألح�ام هذا القانون .

 د.   - إصدار التوجیهات واإلرشادات والتعل�مات المتعلقة �المناقصات والمزایدات وفقًا ألح�ام هذا القانون والئحته ، وتعم�مها على �افة لجان المناقصات على المستو�ین المر�ز� والمحلي و�جب على تلك اللجان
العمل بها.

 ه.   تكلیف فرق متخصصة للق�ام بز�ارات میدان�ة تفت�ش�ة إلى الجهات الخاضعة ألح�ام هذا القانون متى ما استدعى ذلك وفي أ� مرحلة من مراحل المناقصة أو المزایدة للتحق� من سالمة إجراءاتها، ولهذه الفرق
الح� في الحصول على �افة المعلومات والوثائ� التي تم�نها من أداء مهمتها.

 و.   إحالة أ� مخالفات أو خروقات تتعل� �المناقصات والمزایدات قد ترتكب في أ� جهة من الجهات الخاضعة ألح�ام هذا القانون إلى الن�ا�ة العامة التخاذ اإلجراءات القانون�ة �شأن مرتكبیها.

 ز.  مع مراعاة ما ورد في الفقرة (و) من هذه المادة للهیئة ح� توقیف رئ�س أ� لجنة أو أ� عضو من أعضاء لجنة المناقصات والمزایدات إذا اتضح تورطه في أعمال مخالفة ألح�ام هذا القانون والالئحة واتخاذ
اإلجراءات الالزمة.

 ح.    إ�الغ اللجنة العل�ا لم�افحة الفساد �أ� قض�ة من قضا�ا الفساد في مجال المناقصات والمزایدات.

 �.    1- للهیئة العل�ا إتاحة جلسة أو أكثر من جلساتها العاد�ة للجمهور وذلك �قرار داخلي.

2-في حال قررت الهیئة العل�ا إتاحة إحد� جلساتها العامة للجمهور فعلیها أن تعلن في الصحف الرسم�ة مس�قًا عن التفاصیل الخاصة بتوقیت وم�ان وموضوع الجلسة؛

3- للهیئة العل�ا �أغلب�ة األصوات أن تغل� جزءًا من جلسة عاد�ة �انت قد أتاحتها للجمهور.

 �. تنشئ الهیئة العل�ا موقعًا الكترون�ًا خاص بها للتواصل مع الجمهور.

 ك.  رفع تقار�ر دور�ة عن نشاطها إلى رئ�س الجمهور�ة.
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مادة (47) : تؤد� الهیئة العل�ا مهامها واختصاصاتها �استقالل�ة وشفاف�ة وح�اد�ة �املة وال یجوز أل� جهة التدخل في شؤونها �أ� صورة �انت، و�عد مثل هذا التدخل جر�مة �عاقب علیها القانون.

مـادة (48) : أ - ��ون للهیئة العل�ا م�تب فني یتولى تنفیذ المهام الفن�ة واإلدار�ة للهیئة یتكون من موظفین وفنیین من ذو� الخبرة والكفاءة والتأهیل في مجال المناقصات والمزایدات وتحدد الالئحة التنظ�م�ة
للهیئة مهام الم�تب واختصاصاته وتصدر �قرار من رئ�س مجلس الوزراء بناء على عرض من رئ�س مجلس اإلدارة �عد موافقة مجلس اإلدارة.

ب -ال یجوز للعاملین في الهیئة العل�ا الجمع بین عملهم في الهیئة وأ�ة وظ�فة عامة أو خاصة.

ج- یرأس الم�تب الفني مدیرًا تنفیذ�ًا ترشحه الهیئة و�صدر بتعیینه قرار من رئ�س الهیئة لمدة خمس سنوات قابلة للتجدید.

مـادة (49) : تحدد المزا�ا والحوافز التي یتقاضاها رئ�س وأعضاء مجلس اإلدارة والعاملین في الهیئة العل�ا �قرار من رئ�س مجلس الوزراء بناء على عرض من رئ�س مجلس اإلدارة �عد موافقة مجلس الوزراء.

مادة (50) : ��ون للهیئة العل�ا موازنة خاصة یت�ع في إعدادها القواعد المعمول بها في إعداد الموازنة العامة للدولة.

مادة (51) :أ -�حظر على رئ�س وأعضاء الهیئة العل�ا الدخول في المناقصات أو المزایدات أو التعاقد �الذات أو �الواسطة مع الجهات الخاضعة ألح�ام هذا القانون في تنفیذ أعمال مقاوالت أو تور�دات أو خدمات
استشار�ة.

ب -على رئ�س الهیئة العل�ا وأ� من أعضائها عند عرض أ� موضوع علي الهیئة تكون له ف�ه أو أل� من أقار�ه أو أصهاره حتى الدرجة الرا�عة مصلحة م�اشرة أو غیر م�اشرة أن �علم مجلس اإلدارة بها �تاب�ًا وأن
ال �شارك في المداوالت التي تجر�ها الهیئة �شأنها وال یؤثر عدم حضوره لهذا السبب على نصاب عقد اجتماع مجلس اإلدارة، و�ترتب على مخالفة أح�ام هذه الفقرة انتهاء عضو�ته من الهیئة �قوة القانون.

مـادة (52) :  مع مراعاة أح�ام الفقرة (ب) من المادة (51) من هذا القانون، ال تنتهي العضو�ة في مجلس اإلدارة إال في أّ� من الحاالت اآلت�ة :

1.   فقدان العضو  لشر� من الشرو� المحددة في المادة (44) من هذا القانون .

2.  االستقالة .

3.  الوفاة.

4.  غ�اب العضو أر�عة اجتماعات متتال�ة أو ستة اجتماعات متقطعة خالل العام بدون عذر مقبول.

5. ثبوت إفشاء العضو أل�ة معلومات ذات طب�عة سر�ة في المسائل التي �طلع علیها �ح�م عضو�ته في مجلس اإلدارة.

6.  ثبوت استغالل العضو مر�زه ألغراض تحقی� �سب أو منفعة ذات�ة �ش�ل م�اشر أو غیر م�اشر.

7. صدور ح�م قضائي نهائي �السجن بتهمة استغالل الوظ�فة أو بتهمة االحت�ال أو الفساد أو السرقة أو أ� عمل جنائي مماثل یجعل العضو غیر جدیر �الثقة ألداء وظ�فته.

مادة (53):   تعد من قبیل المخالفات الموج�ة لمساءلة رؤساء وأعضاء لجان المناقصات في الجهات الخاضعة ألح�ام هذا القانون �التضامن ف�ما بینهم ما یلي:

1-  تجاهل الرد على استفسارات الهیئة العل�ا أو م�ات�اتها أو التأخر في الرد علیها في المواعید التي تحددها الالئحة؛

2-  تعطیل تنفیذ ما جاء في تقار�ر الهیئة العل�ا أو تعدیل ما تضمنته من توجیهات أو تعل�مات أو توص�ات أو التراخي في تنفیذها.

3-   عدم موافاة الهیئة العل�ا �الوثائ� والمستندات التي تطلبها؛

4-  عدم تم�ین ممثلي الهیئة العل�ا من الق�ام �أعمال الفحص والتفت�ش والمراجعة لوثائ� ومستندات المناقصات التي تبت فیها.

مادة (54) :  �ما ال یتعارض مع قانون الجهاز المر�ز� للرقا�ة والمحاس�ة للهیئة العل�ا أن تطلب من الجهاز المر�ز� للرقا�ة والمحاس�ة الفحص والمراجعة أل�ة مخالفات أو خروقات تتعل� �المناقصات والمزایدات قد
ترتكب في الجهات الخاضعة ألح�ام هذا القانون وٕاحالتها إلى الن�ا�ة العامة للتحقی� �شأنها وٕا�الغ الهیئة �ما تم التوصل إل�ه من نتائج .

 

الفصــل الرا�ع

اللجنة العل�ا للمناقصات والمزایدات

مـادة (55) :  تنشأ �موجب هذا القانون لجنة مستقلة تسمى (اللجنة العل�ا للمناقصات والمزایدات) تتمتع �الشخص�ة االعت�ار�ة و��ون لها االستقالل المالي واإلدار� وتت�ع مجلس الوزراء و��ون مقرها العاصمة
صنعاء.

مـادة (56) : أ - تش�ل اللجنة العل�ا من رئ�س وأر�عة أعضاء ،�صدر بتعیینهم قرار جمهور� بناًء على عرض من رئ�س مجلس الوزراء �عد موافقة مجلس الوزراء على أن تتوفر في �ل منهم الشرو�  التال�ة :.

1-       أن ��ون حاصًال على مؤهل جامعي .

2-       أن ��ون لد�ه خبرة عمل�ة ال تقل عن خمس عشر سنة �عد حصوله على المؤهل الجامعي.

3-       أن ال ��ون قد صدر ضده ح�م قضائي �ات في جر�مة مخلة �الشرف واألمانة.

4-       أن �قدم إقرارًا �الذمة المال�ة وفقًا للقانون.

ب - تكون مدة العضو�ة في اللجنة العل�ا أر�ع سنوات.

ج - ال یجوز الجمع بین عضو�ة اللجنة العل�ا وأ�ة وظ�فة عامة أو خاصة .

مـادة (57) :   تتولى اللجنة العل�ا ف�ما یتعل� �المناقصات والمزایدات التي تندرج ق�متها ضمن صالحیتها المال�ة والمرفوعة إلیها من قبل لجان المناقصات في دواو�ن عموم الوزارات والمؤسسات العامة والهیئات
والمصالح واألجهزة المر�ز�ة األخر� ولجان المناقصات المحل�ة في المحافظات وأمانة العاصمة المهام واالختصاصات اآلت�ة:-

1- إقرار وثائ� المناقصات والمزایدات �عد التحق� من �فا�ة المواصفات الفن�ة وسالمتها وٕاصدار الموافقة علیها قبل طرحها للمتناقصین أو المتزایدین.

2- تكلیف من �مثلها لحضور أعمال لجان  فتح مظار�ف المناقصات والمزایدات.

3- دراسة ومراجعة نتائج أعمال التحلیل والتقی�م من مختلف النواحي الفن�ة والمال�ة والقانون�ة والتوص�ات المرفوعة إلیها �عد إجراء المناقصة أو المزایدة.

4- دراسة ومناقشة التقار�ر الفن�ة التي یتم رفعها من قبل لجنتها الفن�ة عن نتائج دراستها ومراجعتها للمواض�ع المحالة إلیها للدراسة واتخاذ القرارات المناس�ة لكل موضوع على حدة.

5- استكمال إجراءات البت في المناقصات والمزایدات وٕاقرار الص�غة النهائ�ة للعقد.

6- تسجیل قراراتها في محاضر رسم�ة وتبل�غ الجهات المعن�ة بها خط�ًا ونشرها في صح�فة یوم�ة واسعة االنتشار  وأ� وسیلة أخر� مناس�ة.

7- رفع تقار�ر دور�ة عن نشاطها إلى مجلس الوزراء والهیئة العل�ا.
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8- إعداد برامج تدر�ب وتأهیل لرؤساء وأعضاء لجان المناقصات والكوادر المساعدة لهم.

9- الق�ام �أ�ة مهام أخر� تكلف بها من قبل مجلس الوزراء وتقتضیها طب�عة مهامها .

مـادة (58) :  تكون للجنة العل�ا الئحة داخل�ة تنظم اجتماعاتها و��ف�ة اتخاذ قراراتها وتصدر �قرار من رئ�س الوزراء بناًء على عرض من رئ�س اللجنة �عد موافقة مجلس الوزراء  .

مـادة (59) :  أ-��ون للجنة العل�ا جهاز فني یتم تحدید مهامه واختصاصاته وآل�ة تعیین موظف�ه من اإلدار�ین والفنیین وفقًا لمعاییر تنافس�ة �قرار من رئ�س مجلس الوزراء بناًء على عرض من رئ�س اللجنة �عد
موافقة مجلس الوزراء.

ب -��ون للجنة العل�ا إدارات مساعدة تحدد مهامها واختصاصاتها �الئحة تنظ�م�ة تصدر �قرار من رئ�س مجلس الوزراء بناًء على عرض من رئ�س اللجنة �عد موافقة مجلس الوزراء

ج -ال یجوز لموظفي الجهاز الفني الجمع بین عملهم في اللجنة وأ�ة وظ�فة عامة أو خاصة. 

مـادة (60) : تحدد المزا�ا والحوافز التي یتقاضاها رئ�س وأعضاء اللجنة العل�ا أثناء العضو�ة والعاملون بها �قرار من رئ�س مجلس الوزراء بناًء على عرض من رئ�س اللجنة �عد موافقة مجلس الوزراء.

مادة (61) :  ��ون للجنة العل�ا موازنة خاصة یت�ع في إعدادها القواعد المعمول بها في إعداد الموازنة العامة للدولة.

مـادة (62) : مع مراعاة أح�ام الفقرة (ب) من المادة (65) من هذا القانون، ال تنتهي العضو�ة من اللجنة العل�ا إال في أّ� من الحاالت اآلت�ة :-

1.   فقدان العضو لشر� من الشرو� المحددة في المادة (56) من هذا القانون .

2.  االستقالة .

3.  الوفــاة.

4.  غ�اب العضو أر�عة اجتماعات متتال�ة أو ستة اجتماعات متقطعة خالل العام بدون عذر مقبول.

5.  ثبوت إفشاء العضو أل�ة معلومات ذات طب�عة سر�ة في المسائل التي �طلع علیها �ح�م عضو�ته في اللجنة.

6.  ثبوت استغالل العضو مر�زه ألغراض تحقی� �سب أو منفعة ذات�ة �ش�ل م�اشر أو غیر م�اشر.

مادة (63) :  تؤد� اللجنة العل�ا مهامها واختصاصاتها �استقالل�ة وح�اد�ة �املة وال یجوز أل� جهة التدخل في شؤونها �أ� صورة �انت، و�عد مثل هذا التدخل جر�مة �عاقب علیها القانون.

مادة (64) :  على اللجنة العل�ا دعوة رئ�س الجهة أو من ینو�ه لحضور اجتماعاتها عند النظر في مناقصة تخص الجهة دون أن ��ون له صوت معدود في اتخاذ القرارات �ما یجوز لها دعوة من تراه من ذو�
الخبرة واالختصاص لحضور اجتماعات اللجنة دون أن ��ون له صوت معدود.

مـادة (65) : أ -   �حظر على رئ�س وأعضاء اللجنة العل�ا الدخول في المناقصات أو المزایدات أو التعاقد �أنفسهم  أو �الواسطة مع الجهات الخاضعة ألح�ام هذا القانون في تنفیذ أعمال مقاوالت أو تور�دات أو
خدمات استشار�ة.

ب - على رئ�س اللجنة العل�ا أو أ� من أعضائها عند عرض أ� موضوع على اللجنة تكون له ف�ه أو أل� من أقار�ه أو أصهاره حتى الدرجة الرا�عة مصلحة م�اشرة أو غیر م�اشرة أن �علم اللجنة بها �تاب�ًا وأن ال
�شارك في المداوالت التي تجر�ها اللجنة �شأنها وال یؤثر عدم حضوره لهذا السبب على نصاب عقد االجتماع، و�ترتب على مخالفة أح�ام هذه الفقرة انتهاء عضو�ته من اللجنة �قوة القانون.

ج –    یجب على رئ�س وأعضاء اللجنة العل�ا قبل م�اشرتهم لمهامهم أن �قدموا إلى رئ�س الوزراء إقرارًا یبینوا ف�ه أ� عالقة لهم في أ� عقد مع أ� جهة لهم فیها أ� مصلحة ، على أن یتم تجدید هذا اإلقرار �ل
ستة أشهر �عد تعیینهم.

د –    تت�ح اللجنة العل�ا �افة الب�انات والوثائ� الرسم�ة للهیئة العل�ا والجهاز المر�ز� للرقا�ة والمحاس�ة عند طلب ذلك رسم�ًا.

هـ - ال �ح� لرئ�س وأعضاء اللجنة العل�ا و�ذا العاملین في اللجنة العل�ا استخدام المعلومات السر�ة التي تتضمنها الب�انات والوثائ� الرسم�ة للجنة العل�ا إال �القدر الذ� تقتض�ه متطل�ات تنفیذ المهام ، �ما ال �ح�
لهم اإلفصاح عن المعلومات السر�ة �صورة م�اشرة أو غیر م�اشرة أل� شخص خارج اللجنة العل�ا إال �ما هو مسموح �ه وفقًا ألح�ام هذا القانون .

و –   تنشئ اللجنة العل�ا موقعًا الكترون�ًا خاصًا بها للتواصل مع الجمهور .

الفصــل الخـامس

لجان المناقصات وصالح�اتها

مـادة (66) : أ - تش�ل �قرار من الوز�ر أو رئ�س الجهة لجنة للمناقصات والمزایدات في �ل دیوان من دواو�ن عموم الوزارات والمؤسسات والهیئات العامة والمصالح واألجهزة المر�ز�ة األخر� برئاسة الوز�ر أو
رئ�س الجهة  وعضو�ة أر�عة من المختصین في الجهة ممن تتوفر في �ل منهم الشرو� اآلت�ة:

1-       أن ��ون حاصًال على مؤهل جامعي.

2-       أن ��ون لد�ه خبرة عمل�ة ال تقل عن خمس سنوات �عد حصوله على المؤهل الجامعي.

3-       أن ال ��ون قد صدر ضده ح�م قضائي �ات في جر�مة مخلة �الشرف واألمانة.

4-       أن �قدم إقرارًا �الذمة المال�ة وفقًا للقانون.

ب - مدة العضو�ة في اللجنة المشار إلیها في الفقرة السا�قة أر�ع سنوات.

مـادة (67) : أ - تش�ل �قرار من أمین العاصمة/المحاف� لجنة للمناقصات والمزایدات في �ل فرع من فروع المؤسسات والهیئات العامة والمصالح واألجهزة المر�ز�ة األخر� في أمانة العاصمة والمحافظات برئاسة
مدیر الفرع وعضو�ة أر�عة من الموظفین العاملین في نطاق أ� منها وترفع اللجنة نسخة من قراراتها إلى أمین العاصمة /المحاف� على أن تتوافر في �ل منهم الشرو� التال�ة:

1-       أن ��ون حاصًال على مؤهل جامعي.

2-       أن ��ون لد�ه خبرة عمل�ة ال تقل عن خمس سنوات �عد حصوله على المؤهل الجامعي.

3-       أن ال ��ون قد صدر ضده ح�م قضائي �ات في جر�مة مخلة �الشرف واألمانة.

4-       أن �قدم إقرارًا �الذمة المال�ة وفقًا للقانون.

ب -مدة العضو�ة في اللجنة المشار إلیها في الفقرة السا�قة أر�ع سنوات.

 تش�ل �قرار من مدیر عام المدیر�ة لجنة للمناقصات والمزایدات في فروع المؤسسات والهیئات العامة والمصالح واألجهزة المر�ز�ة األخر� في المدیر�ات برئاسة مدیر الفرع وعضو�ة أر�عة من   مادة (68) : 
الموظفین العاملین في نطاق أ� منهما على أن تتوافر في �ل منهم الشرو� التال�ة :

1-       أن ��ون حاصًال على مؤهل جامعي.

2-       أن ��ون لد�ه خبرة عمل�ة ال تقل عن خمس سنوات �عد حصوله على المؤهل الجامعي.
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3-       أن ال ��ون قد صدر ضده ح�م قضائي �ات في جر�مة مخلة �الشرف واألمانة.

4-       أن �قدم إقرارا �الذمة المال�ة وفقًا للقانون.

مدة العضو�ة في اللجنة المشار إلیها أر�ع سنوات.

مادة (69) :  ��ون للجنة المناقصات والمزایدات في وحدات السلطة المر�ز�ة س�رتیرًا تختاره اللجنة و�صدر �ه قرار من رئ�س اللجنة وتحدد الالئحة مهامه واختصاصاته.

مـادة (70): تش�ل لجنة محل�ة للمناقصات والمزایدات في أمانة العاصمة والمحافظات على النحو التالي:

1) أمین العاصمة/محاف� المحافظة –رئ�س المجلس المحلي                            رئ�سًا

2) أمین عام المجلس المحلي                                                         نائ�ًا للرئ�س

3) رؤساء اللجان المتخصصة                                                            أعضاء

4) مدیر عام الجهاز التنفیذ� المعني                                                    عضوًا

مـادة (71): تش�ل لجنة محل�ة للمناقصات والمزایدات في �ل مدیر�ة على النحو التالي:

1) مدیر عام المدیر�ة – رئ�س المجلس المحلي                                        رئ�سًا

2) أمین عام المجلس المحلي                                                        نائ�ًا للرئ�س 

3) رؤساء اللجان المتخصصة                                                           أعضاء

4) المدیر المختص المعني                                                               عضوًا

مـادة (72) : مع مراعاة ما جاء في المادة (57) من هذا القانون تتولى اللجان المش�لة �موجب أح�ام المواد السا�قة ف�ما یتعل� �المناقصات والمزایدات التي تندرج ق�متها ضمن صالح�اتها المال�ة المهام
واالختصاصات التال�ة:

1. مراجعة تقار�ر لجان المواصفات والتحق� من �فا�ة المواصفات الفن�ة وسالمتها وٕاقرار وثائ� المناقصات والتكلفة التقدیر�ة قبل طرحها للمتنافسین إذا �انت في حدود صالحیتها المال�ة ما لم ترفع إلى اللجنة
األعلى منها مع التوص�ات التي تراها.

2.  إقرار طر�قة المناقصة الواجب إت�اعها.

3. مراجعة إجراءات فتح المظار�ف وتقار�ر التحلیل والتقی�م الفني والمالي والقانوني والتوص�ات التي تم التوصل إلیها.

4. البت في المناقصات والمزایدات التي تقع في نطاق اختصاصها أو رفعها إلى اللجنة األعلى منها مع التوص�ات التي تراها.

5.  إقرار ص�غة العقد �عد استكمال إجراءات البت.

6.  تنفیذ التوجیهات واإلرشادات والتعل�مات الصادرة من الهیئة العل�ا.

7. تسجیل قراراتها ونتائج أعمالها في محاضر رسم�ة وٕا�الغ الجهات المعن�ة بها خط�ًا ونشرها �أ� وسیلة إعالم مناس�ة.

8.  رفع تقار�رر�ع سنو�ة عن �افة أنشطة المناقصات والمزایدات إلى الهیئة العل�ا.

9.  أ�ة مهام أخر� تقتضیها طب�عة نشاطها أو تدخل في نطاق اختصاصاتها.

مـادة (73) :  تنشأ لجان فن�ة في أمانة العاصمة والمحافظات والمدیر�ات تت�ع لجان المناقصات المحل�ة تتولى مساعدتها من الناح�ة الفن�ة في المهام المحددة لها �مثل في عضو�تها متخصصین فنیین من األجهزة
التنفیذ�ة ووفقًا لمقتض�ات �ل مناقصة .

مـادة (74) : ��ون للجان المناقصات المحل�ة في أمانة العاصمة والمحافظات والمدیر�ات س�رتار�ة خاصة ��ل منها �صدر بتش�یلها قرار من رئ�س الوحدة اإلدار�ة وتحدد الالئحة مهامها واختصاصاتها.

مـادة (75 ) : ا - تتخذ �ل لجنة قرار البدء بإجراء المناقصة أو المزایدة و�حسب الصالح�ات المال�ة التي تحددها الالئحة.

ب - تصنف السقوف المال�ة للجان المناقصات إلى ثالث مستو�ات على النحو التالي-

المستو� األول : وتختص �ه اللجنة العل�ا.

المستو� الثاني :

*   في وحدات السلطة المر�ز�ة:

وتختص �ه لجان المناقصات والمزایدات في دواو�ن عموم الوزارات والمؤسسات والهیئات العامة والمصالح واألجهزة المر�ز�ة األخر� وما زاد عنه من اختصاص اللجنة العل�ا.

*   في وحدات السلطة المحل�ة: لجنة المناقصات المحل�ة في أمانة العاصمة أو المحافظة وما زاد عنه من اختصاص اللجنة العل�ا.

المستو� الثالث:

*  في وحدات السلطة المر�ز�ة:

1. تختص �ه فروع المؤسسات والهیئات العامة والمصالح واألجهزة المر�ز�ة األخر� في المحافظات وأمانة العاصمة وما زاد عنه من اختصاص لجنة المناقصات في الدواو�ن العامة لها.

2. تختص �ه فروع المؤسسات والهیئات العامة والمصالح واألجهزة المر�ز�ة األخر� في المدیر�ات وما زاد عن صالحیتها یتم رفعه إلى لجنة المناقصات في فرع الجهة في أمانة العاصمة أو المحافظة.

*  في وحدات السلطة المحل�ة:

تختص �ه لجان المناقصات المحل�ة في المدیر�ات وما زاد عنه من اختصاص لجان المناقصات المحل�ة في المحافظات.

مادة (76):  أ - تحدد الالئحة السقوف المال�ة المخولة لكل مستو� من المستو�ات المشار إلیها في المادة السا�قة.

ب - تراجع السقوف المال�ة المشار إلیها من قبل الهیئة واللجنة العل�ا وترفع لمجلس الوزراء للموافقة علیها.

الفصــل السـادس

الش�او� والتظلمات

مـادة (77):



4/7/2020 قانون رقم (23) لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزایدات والمخازن الحكومیة

www.yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=15594 10/13

 أ-  �ح� لكل من تقدم في المناقصة أن �قدم إلى رئ�س الجهة صاح�ة المشروع وفقًا ألح�ام هذا القانون والالئحة طل�ا �تاب�ا لمراجعة قرارها و��ان أس�اب هذا القرار أو إلغائه على أن ��ون تقد�م هذا الطلب قبل
توق�ع العقد ، و�رفض أ� طلب خاص بإلغاء القرار المتخذ إذا لم ��ن مشفوًعا بوثائ� مؤ�دة للطلب.

 ب- 1. إذا تضمن طلب المراجعة المقدم من صاحب العطاء إلغاء قرار اإلرساء �قوم رئ�س الجهة صاح�ة المناقصة بوقف إجراءات المناقصة والرد على الش�و� �تاب�ًا خالل خمسة أ�ام من استالم طلب المراجعة
مبینًا أس�اب الرفض، وفي حالة قبول طلب المراجعة فیتم اتخاذ اإلجراءات التصح�ح�ة للقرار .

2. إذا تضمن طلب المراجعة تفسیر �تابي للقرار المتخذ من الجهة �قوم رئ�س الجهة �الرد �تاب�ًا خالل خمسة أ�ام مبینًا مبررات اإلرساء.

 على أن تحدد الالئحة اإلجراءات األالتي ارتكبتهاش�او� لد� الجهة .

 ج- �ح� لمقدم العطاء في حالة تضرره نتیجة إخالل الجهة في أحد واج�اتها المحددة في هذا القانون والالئحة أن یتقدم �طلب مراجعة إلى الهیئة العل�ا في أ� مرحلة من مراحل اإلجراءات للمناقصة  وفقًا ألح�ام
هذا القانون.

 د-   للهیئة العل�ا عدم النظر في الش�او� في أٍ� من الحاالت اآلت�ة :-

1.  إذا لم تتضمن الش�و� نوع المخالفة التي  ارتكبتها الجهة صاح�ة المناقصة .

2. إذا لم تقدم الش�و� خالل عشرة أ�ام من تار�خ وصول قرار الجهة صاح�ة المناقصة �اإلرساء.

3.  إذا تبین أن الش�و� �ید�ة �عاقب صاحبها �المنع من التقدم لالشتراك في المناقصات لمدة عام.

 ه-  على الهیئة العل�ا االلتزام �أهداف هذا القانون خالل دراستها ومراجعتها للش�او� ونشر قراراتها المتخذة لكل ش�و� على حدة مع األخذ �عین االعت�ار سر�ة الب�انات التجار�ة ل�عض مقدمي طل�ات الش�او�
وعلى أن تقوم الهیئة بوضع جداول للنظر في هذه الش�او� في عواصم المحافظات �صورة دور�ة �حیث ال تقل عن مرة �ل ثالثة أشهر، على أن تحدد الالئحة اإلجراءات التي تتخذها الهیئة العل�ا عند النظر للش�او�

المقدمة.

 و-    1. �ح� لمقدم العطاء اللجوء إلى القضاء �طلب مراجعة القرارات المتخذة من قبل الهیئة أو التدخل في حالة فشل الهیئة من اتخاذ القرار خالل الفترة المحددة لها في الالئحة.

2.تتلقى المح�مة المختصة التظلمات �شأن القرارات المتخذة من الهیئة العل�ا وفقًا ألح�ام هذا القانون والقوانین النافذة.

مـادة (78) :  أ - یجب على الهیئة العل�ا وجم�ع الجهات الخاضعة ألح�ام هذا القانون عند ق�امها �البت في الش�او� أو التظلمات أن تراعي اآلتي:

1.   الح�اد�ة واالستقالل�ة أثناء البت في الش�او� أو التظلمات والتزام الشفاف�ة عند اتخاذها لقراراتها في هذا الشأن.

2.   االستعانة �أ� شخص من داخل الجهة أو من خارجها للمشار�ة في دراسة الش�او� أو التظلمات من أجل المساعدة في اتخاذ القرار المناسب.

3.   االلتزام �أح�ام هذا القانون ومراعاة األهداف التي بني علیها �ما یخدم المنافسة والمعاملة المتساو�ة للجم�ع دون تمییز أو محا�اة.

ب - تصدر الهیئة العل�ا أو الجهة قراراتها مسب�ة �شأن الش�او� والتظلمات وتعلنها في وسیلة إعالم مناس�ة و�جوز لمقدم الش�و� أو التظلم اللجوء إلى القضاء إذا لم �قتنع �القرار الصادر عنها.

الفصــل السابــع

المزایدات وٕاجراءاتها

مـادة (79) : ��ون ب�ع جم�ع األصول أو األصناف أو القانون،ات أخر� والتي تقتضي طب�عتها الب�ع �المزاد أو تلك المستغنى عنها التي ال �م�ن االستفادة منها في الجهة نفسها أو أ� جهة من الجهات الخاضعة
لهذا القانون عن طر�� إجراء مزایدة عامة یتم اإلعالن عنها داخل الجمهور�ة فق� أو داخل الجمهور�ة وخارجها حسب طب�عة �ل مزایدة.

و�جوز الب�ع عن طر�� المزایدة المحدودة متى توفرت الشرو� المحددة في هذا القانون ، وتحدد الالئحة السقف المالي للب�ع عن طر�� المزایدة المحدودة

مـادة (80):  یتم الب�ع �المزایدة العامة عن طر�� إعالن للراغاآلت�ة:راء األصول أو األصناف أو أ�ة ممتلكات أخر� المراد ب�عها و��ون ذلك عن طر�� مظار�ف مغلقة و�بدأ المزاد علنًا بین المتزایدین المتقدمین �عد
فتح المظار�ف �ق�مة أعلى األسعار المقدمة في المزایدة، وتحدد الالئحة اإلجراءات التنفیذ�ة لذلك.

مـادة (81):  یتم الب�ع �المزایدة المحدودة في أ� من الحاالت اآلت�ة :

1- عندما تكون ق�مة المزایدة في إطار السقف المالي للب�ع �المزایدة المحدودة.

2- عندما تكون قد أجر�ت مزایدتان عامتان دون تحقی� نتیجة ایجاب�ة.

3- عندما تكون األصول واألصناف أو الممتلكات األخر� المراد ب�عها مرت�طة �عدد محدود من األشخاص ال یجد� طرحها في مزایدة عامة.

 وفي �ل األحوال یجب موافقة لجنة المناقصات المختصة قبل اللجوء لهذه الطر�قة.

مـادة (82 ):  یتم الب�ع �المزایدة المحدودة عن طر�� إخطارات توجه من الجهة لعدد محدود من األشخاص المقیدین لد� الجهة لفتح �اب المنافسة العلن�ة لب�ع األصول واألصناف أو الممتلكات األخر� وذلك عن
طر�� تقد�م عطاءات مغلقة و�بدأ المزاد علنًا بین المتزایدین المتقدمین �عد فتح المظار�ف �ق�مة أعلى األسعار المقدمة في المزایدة، وتحدد الالئحة اإلجراءات التنفیذ�ة لذلك.

مـادة (83):  ال یجوز �أ� حال من األحوال تجزئة األصول واألصناف المراد ب�عها �غرض تغییر طر�قة الب�ع.

مـادة (84):  لجان المزایدات هي لجان المناقصات وتسر� علیها األح�ام المتضمنة الختصاصاتها والمحددة في المادتین (72.57) من هذا القانون، وتتولى في مجال المزایدات م�اشرة المهام واالختصاصات التال�ة:

1- مراجعة وٕاقرار محاضر تصنیف األصول واألصناف والممتلكات المراد ب�عها.

2- مراجعة وٕاقرار محاضر تثمین األصول واألصناف والممتلكات المراد ب�عها.

3- تحدید طر�قة الب�ع.

 4- إقرار أسلوب إعالن عمل�ة الب�ع.

 5- تحدید واعتماد مبلغ تأمین دخول المزایدة.

مـادة (85) :  ال یجوز ب�ع األصول واألصناف الجدیدة والتي لم تشتر أصًال لغرض الب�ع إال �موافقة وز�ر المال�ة أو من �فوضه، وتستكمل �عد الموافقة اإلجراءات التنفیذ�ة للب�ع �حسب ما هو منصوص عل�ه في
هذا القانون والالئحة.

مـادة (86 ) : أ -تش�ل لجنة متخصصة من ذو� الخبرة واالختصاص من الجهة نفسها و�جوز االستعانة �متخصصین من جهة أخر� أو �شخص متخصص تتولى التصنیف وٕاعداد الوثائ� وتقدیر ثمن األصناف
المراد ب�عها �طر�قة سر�ة على أن ال ��ون في عضو�ة اللجنة أ� من األشخاص الذین قاموا �الشراء أو إعداد إجراءاته وترفع نتائج أعمالها إلى لجنة المناقصات والمزایدات المختصة إلقرارها قبل طرحها للمتزایدین.

ب - یجب أن تراعي اللجنة المشار إلیها في الفقرة (أ) من هذه المادة عند تقدیر السعر األساسي لألصناف المراد ب�عها االسترشاد �األسعار السائدة في السوق.

ج - تكون اللجنة المشار إلیها في الفقرة (أ) من هذه المادة مسؤولة مسئول�ة �املة عن صحة وسالمة التصنیف والتثمین ووثائ� المزایدة.
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وتحدد الالئحة طر�قة تش�یل اللجنة واألحوال التي یتم فیها االستعانة �متخصصین من الجهات األخر� الخاضعة لهذا القانون أو االستعانة �شخص متخصص.

مـادة (87): أ -یجب الحصول على موافقة لجنة المناقصات والمزایدات المختصة عند ب�ع أ� صنف أو مجموعة من األصناف وفقًا للسقوف المال�ة و�صدر القرار �الموافقة على الب�ع مس�قًا قبل الشروع في
اإلجراءات التنفیذ�ة للب�ع.

ب - یجب على لجان المناقصات والمزایدات في الوحدات اإلدار�ة الحصول على موافقة مس�قة من أجهزة السلطة المر�ز�ة قبل الشروع بإجراءات التصرف �الممتلكات العامة �الب�ع أو الرهن.

مـادة (88) :  یجب على لجنة المناقصات والمزایدات مراعاة الزمان والم�ان المناسبین عند تحدیدها لموعد إجراء المزایدة لب�ع األصول أو األصناف أو أ�ة ممتلكات أخر�.

مـادة (89) :  تحدد الالئحة ��ف�ة إعداد وثائ� الب�ع ونشر اإلعالن وٕاجراءات الب�ع والبت وأنواع الضمانات المطلو�ة و��ف�ة تحصیلها وشرو� إعادتها ألصحابها وطرق تحصیل ق�مة األصناف الم�اعة والغرامات
وتسو�ة المنازعات وٕابرام العقود وتنفیذها وغیرها من اإلجراءات المتعلقة �الب�ع.

مـادة (90) : أ - تش�ل لجنة للب�ع �المزاد العلني من بین أعضاء لجنة المناقصات والمزایدات المختصة یختارها رئ�س اللجنة شر�طة أّال �قل عدد أعضائها عن ثالثة.

ب - تقوم اللجنة المشار إلیها في الفقرة (أ) من هذه المادة �ما یلي:

1-فتح مظار�ف عطاءات المزایدة.

2-البدء في إجراءات الب�ع �المزاد العلني �أعلى سعر من بین العطاءات المقدمة في المزایدة.

3- إذا تبین للجنة الب�ع أن الق�مة أقل من التكلفة التقدیر�ة لألصول أو األصناف المراد ب�عها یجوز للجنة وقف إجراءات الب�ع ورفع تقر�ر مفصل إلى لجنة المناقصات والمزایدات المختصة التي یجوز لها متا�عة
إجراءات الب�ع �عد أجل تحدده، وفي جم�ع األحوال ��ون إرساء الب�ع �المزاد من قبل اللجنة المختصة على أعلى سعر وصل إل�ه المزاد.

وفي جم�ع األحوال ��ون إرساء الب�ع �المزاد من قبل اللجنة المختصة على أعلى سعر وصل إل�ه المزاد.

مـادة (91):  ال یجوز لرئ�س وأعضاء لجنة المزایدات المختصة ولجنة التصنیف والتثمین ولجنة الب�ع أ�ًا �انت مستو�اتهم وموظفي الجهة وأقار�هم إلى الدرجة الرا�عة الدخول في المزایدة العامة أو المحدودة
�متزایدین. 

مـادة (92) : تورد ق�مة األصناف الم�اعة أو الق�م اإلیجار�ة إلى البنك المر�ز� وفروعه أو أ� بنك آخر �فوضه البنك المر�ز� على النحو التالي:-

أ- أجهز السلطة المر�ز�ة وفروعها في الوحدات اإلدار�ة  إلى حساب اإلیرادات المختص.

ب-الوحدات اإلدار�ة إلى حساب اإلیرادات المختص(حـ/السلطة المحل�ة عام).

و�عتبر أ� تصرف بها  أو بجزء منها مخالفة �عاقب مرتكبها وفقًا ألح�ام هذا القانون والقوانین النافذة.

الفصــل الثـامــن

قواعـــــد السلــــوك

مـادة (93) :  رئ�س وأعضاء الهیئة العل�ا ورئ�س وأعضاء اللجنة العل�ا ورؤساء الجهات ورؤساء وأعضاء لجان المناقصات والمزایدات واللجان األخر� المحددة في هذا القانون و�ل من له عالقة �الق�ام بإجراءات
المناقصة والمزایدة واإلعداد لتنفیذها واإلشراف علیها مسئولون مسؤول�ة �املة عن تنفیذ أح�ام هذا القانون والالئحة.

مـادة (94) :  یجب على القائمین �أعمال المناقصات والمزایدات والقائمین �أعمال الرقا�ة علیها، أ�ًا �انت مستو�اتهم، وأصحاب العطاءات المتقدمین للتور�دات والتعهدات وأعمال األشغال والخدمات االستشار�ة
والخدمات األخر� االلتزام �الم�ادئ األخالق�ة ومراعاة أرفع معاییر السلوك األخالقي لتنفیذ المهام واألعمال �ل ف�ما یخصه وفي �ل المراحل التي تمر بها المناقصات والمزایدات حتى ال �عرضوا أنفسهم للمساءلة

القانون�ة وتطبی� العقو�ات المنصوص علیها في القوانین النافذة ذات العالقة.

مـــــــادة (95):

1.   على جم�ع القائمین �أعمال المناقصات والمزایدات في جم�ع المراحل االلتزام �ما یلي:

 أ-     ممارسة الواج�ات الوظ�ف�ة بدرجة عال�ة من التجرد والح�اد�ة �ما �ضمن عدالة المنافسة لكافة مقدمي العطاءات مع الحرص على المصلحة العامة وفقًا ألح�ام هذا القانون.

 ب-    تجنب تعارض المصالح أو احتمال ظهورها في جم�ع األوقات عند الق�ام �المهام والواج�ات الوظ�ف�ة المحددة قانونًا.

 ج-   عدم ارتكاب أ� ممارسات فاسدة أو احت�ال�ة أو التحر�ض علیها.

 د- المحافظة على سر�ة الب�انات والمعلومات التي �طلع علیها أثناء إجراءات المناقصة أو المزایدة �ما في ذلك المعلومات الخاصة �مقدمي العطاءات.

2. على القائمین �أعمال المناقصات والمزایدات عدم الدخول في أ� عمل من أعمال المناقصات أو المزایدات التي سیتم استكمال إجراءاتها إذا �ان له أو ألحد أقار�ه من الدرجة األولى مصلحة م�اشرة أو غیر
م�اشرة وٕاذا حدث ذلك فعل�ه أن ینسحب من دوره في استكمال إجراءات هذه المناقصة أو المزایدة حتى إتمامها مع إشعار المستو� األعلى في الجهة صاح�ة المناقصة والهیئة العل�ا بذلك خط�ًا.

3. ال یجوز أل� موظف الدخول أو المشار�ة في أ� عمل من أعمال المناقصة أو المزایدة خاص �الجهة التي �عمل فیها.

4. یجب على القائمین �أعمال المناقصات والمزایدات تقد�م �افة الب�انات والمعلومات المطلو�ة للهیئة العل�ا ، والهیئة الوطن�ة العل�ا لم�افحة الفساد، الجهاز المر�ز� للرقا�ة والمحاس�ة، وغیرها من الجهات ذات
العالقة.

5. على جم�ع موظفي الهیئة العل�ا واللجنة العل�ا وجم�ع القائمین �أعمال المناقصات والمزایدات االلتزام �قواعد السلوك الوظ�في التي نص علیها هذا القانون والالئحة.

مـادة (96) : یجب على جم�ع القائمین �أعمال المناقصات والمزایدات في الجهات الخاضعة ألح�ام هذا القانون والقائمین �أعمال الرقا�ة علیها، أ�ًا �انت مستو�اتهم، المحافظة على سر�ة الوثائ� والسجالت
والمعلومات والمداوالت وعدم إفشائها حتى یتم اتخاذ القرار النهائي �شأنها من قبل لجنة المناقصات والمزایدات المختصة. وٕاذا قام أحد مقدمي العطاءات �التأثیر على أ� من القائمین على أعمال المناقصات
والمزایدات �مختلف مراحلها �قصد الحصول على معلومات سر�ة یجب رفض أو است�عاد عطائه مع احتفا� الجهة �حقها �اتخاذ اإلجراءات القانون�ة تجاهه. و�ل من أفشى سرًا أو قدم معلومات ألصحاب العطاءات

�عاقب وفقًا للقوانین والنظم النافذة.

مـادة (97) : أ - �حظر على المسئولین والموظفین في الجهات الخاضعة ألح�ام هذا القانون التقدم �عطاءاتهم �أنفسهم أو �الواسطة أو �أسماء شر�اء لهم �صورة م�اشرة أو غیر م�اشرة لتنفیذ أ� أعمال أشغال أو
تور�دات أو خدمات استشار�ة أو خدمات أخر� مهما �ان نوعها �ما �حظر علیهم شراء أصناف أو مهمات أو ممتلكات مما تب�عه الجهة التي �عملون بها.

ب - �حظر التعاقد بین السلطة المحل�ة أو فروع األجهزة المر�ز�ة في الوحدة اإلدار�ة و�ین أ� من أعضاء المجلس المحلي للوحدة  اإلدار�ة سواًء �أنفسهم أو �الواسطة أو من ال�اطن أو �أسماء شر�اء لهم �صورة
م�اشرة أو غیر م�اشرة لتنفیذ أٍ� من أعمال األشغال أو التور�دات أو التعهدات أو الخدمات االستشار�ة أو الخدمات األخر� مهما �ان نوعها، أو لشراء أصناف أو مهمات أو ممتلكات مما تب�عه السلطة المحل�ة أو
فروع األجهزة المر�ز�ة ، وتعتبر اإلجراءات والعقود التي أبرمت �المخالفة ألح�ام الفقرتین (أ،ب) من هذه المادة �اطلة �طالنًا مطلقًا وال یخل ذلك �ح� الجهة أو الجهات الرقاب�ة المر�ز�ة أو المجلس المحلي في

الوحدة اإلدار�ة �اتخاذ اإلجراءات القانون�ة المحددة في القوانین واللوائح النافذة.

مادة (98):1-على جم�ع مقدمي العطاءات والموردین االلتزام الكامل بتنفیذ �افة االلتزامات المحددة وفقا ألح�ام القانون والالئحة وعقود المناقصات أو المزایدات وغیرها من الوثائ� المعمول بها قانونًا.

2-   على جم�ع مقدمي العطاءات والموردین عدم التور� في أ� ممارسات فساد أو احت�ال أو المساعدة علیها �غرض التأثیر على أٍ� من إجراءات المناقصة أو المزایدة �ما في ذلك التحر�ض على أ� عمل غیر
سل�م أو التهدید �اإلضرار �ش�ل م�اشر أو غیر م�اشر �األشخاص والممتلكات أو التأثیر على مقدمي العطاءات اآلخر�ن في المشار�ة للمنافسة أو تنفیذ العقد.
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3-   یجب على جم�ع مقدمي العطاءات والموردین عدم التور� في أ� تواطؤ قبل أو �عد تقد�م العطاء ��ون من شأنه توز�ع عقود المناقصات أو المزایدات على المتقدمین أو تحدید أسعارها عند مستو�ات غیر
واقع�ة وغیر تنافس�ة أو حرمان مقدم العطاء من عدالة المنافسة الحرة والمفتوحة.

4-   �ست�عد أ� عطاء ثبت أن صاح�ه قد قدم أو واف� على تقد�م رشوة أو تور� في ممارسات أخر� من تلك المشار إلیها آنفًا في هذه المادة ومن ضمن ذلك محاولة حصوله على معلومات سر�ة على أن تقوم
الجهة بإخطاره �قرار االست�عاد �تاب�ًا وٕاشعار الهیئة العل�ا والسلطات األخر� المعن�ة بتنفیذ القوانین ذات العالقة بذلك.

5-      ال یجوز لمن قام بإعداد مواصفات أو شرو� هذه المناقصة الدخول في هذه المناقصة.

6-   یخضع مقدمي العطاءات والموردین الذ� ثبت علیهم التور� في ممارسات فساد أو احت�ال في أ� إجراء من إجراءات المناقصة أو المزایدة للمالحقة القضائ�ة والعقو�ات �موجب القوانین واللوائح النافذة.

7-      �منع أ� صاحب عطاء أو مورد من المشار�ة الفعل�ة في أ� مناقصة أو مزایدة إذا ثبت عل�ه ما یلي:

 أ-             أنه قدم معلومات خاطئة ضمن وثائ� العطاء عن األعمال السا�قة والخبرة.

 ب-        تواطأ مع أ� موظف خالل إعداد وثائ� المناقصة أو العطاء.

 ج-    تدخله �صورة م�اشرة أو غیر م�اشرة �الحد من المنافسة بین مقدمي العطاءات سواء �اإلكراه أو التستر أو التواطؤ أو التنسی� بتحدید األسعار.

 د-   ق�امه بتقد�م ش�و� �ید�ة تنطو� على الغش.

 هـ-  اإلدانة بجر�مة تتعل� �الحصول أو محاولة الحصول على عقد أو عقد من ال�اطن.

 و- اإلدانة بجر�مة تتعل� �ممارسة األنشطة المهن�ة أو تنفیذ األعمال.

8-   یجوز للهیئة العل�ا إ�قاف أ� مقدم عطاء أو مورد من المشار�ة في أ� مناقصة أو مزایدة  في حالة مخالفته ألح�ام هذا القانون لفترة تحددها الالئحة على أن یخطر مقدم العطاء أو المورد �صورة م�تو�ة عن
السبب لهذا اإل�قاف المزمع اتخاذه �عد  دراسته من جم�ع النواحي القانون�ة والفن�ة وعلى أن یتم إعطاء فرصة معقولة لصاحب العطاء للرد على هذا اإلجراء المزمع اتخاذه.

9-   في حالة منع أ� شر�ة من المشار�ة في المناقصة أو المزایدة فإن هذا المنع �سر� على  جم�ع الشر�اء اآلخر�ن الذین �انوا سب�ًا في هذا المنع.

الفصل التاسع

المخـــــــازن

مـادة (99) :��ون لكل من أجهزة السلطة المر�ز�ة وفروعها في الوحدات اإلدار�ة واألجهزة التنفیذ�ة �الوحدات اإلدار�ة مخازن خاصة ��ل منها لتخز�ن الممتلكات المنقولة وال یجوز االستالم أو الصرف لتلك
الممتلكات إال من المخازن وعن طر�� أمناء المخازن المسئولین عنها وتنظم الالئحة اإلجراءات المخزن�ة وطرق التور�د والتخز�ن والصرف مخزن�ًا ومحاسب�ًا.

مـادة (100) : تحدد أجهزة السلطة المر�ز�ة وفروعها في الوحدات اإلدار�ة واألجهزة التنفیذ�ة �الوحدات اإلدار�ة طب�عة وحجم المخازن الرئ�س�ة والفرع�ة التي تتطلبها حسب طب�عة عملها ونشاطها الیومي ط�قًا
ألح�ام هذا القانون والالئحة.

مـادة (101) : ��ون في �ل جهة من الجهات الخاضعة ألح�ام هذا القانون قسمًا أو موظفًا یختص �مراق�ة المخازن یت�ع المشتر�ات والمخازن و�تولى مسك السجالت الرقاب�ة على موجوداتها وتحدد الالئحة
اإلجراءات التفصیل�ة لذلك.

مـادة (102):  یتم جرد جم�ع محتو�ات �ل مخزن جردًا عامًا حتم�ًا في نها�ة �ل سنة مال�ة، أو عند تغییر أمین المخزن، و�جوز الجرد جزئ�ًا أو �ل�ًا أو مفاجئًا �لما اقتضت الحاجة لذلك، و�تم إخطار وزارة المال�ة،
والجهاز المر�ز� للرقا�ة والمحاس�ة أو فروعهما بنتیجة الجرد، وفي األحوال الطب�ع�ة ال یجوز إجراء الجرد إال �حضور أمین المخزن المسئول عنه ، وتحدد الالئحة الحاالت األخر� التي یجوز فیها إجراء الجرد في

غ�اب أمین المخزن.

مـادة (103): أ-ال یجوز االحتفا� �منقوالت في المخزن،  تز�د عن الحاجة، أو �م�ن االستغناء عنها أو �طل استعمالها أو یخشى علیها من التلف أو غیر صالحة لالستعمال وٕاذا وجدت یتم التصرف فیها وفقًا
ألح�ام هذا القانون والالئحة شر�طة إال یترتب على التصرف بها أ� ضرر لإلنسان أو البیئة.

ب – یجب أن تقوم جم�ع الجهات الح�وم�ة في نها�ة �ل سنة مال�ة بتحدید األصناف التي ال �م�ن االستفادة منها واألصناف الراكدة و�ذا غیر الصالحة لالستعمال أو التي یخشى علیها من التلف أثناء إعداد الجرد
ومن واقع الدفاتر المخزن�ة التي تحددها الالئحة ورفعها إلى اللجنة المختصة إلصدار القرار المناسب �شأنها وفقًا لهذا القانون والالئحة.

مـادة (104) :   تعد مقا�سات سنو�ة تشمل �م�ات وأسعار األصناف والمهمات الالزمة لكل جهة للسنة المال�ة المقبلة مع ب�ان األرصدة ال�اق�ة من �ل صنف في المخازن في المواعید اآلت�ة:-

·       نها�ة شهر یولیو للجهات في السلطة المر�ز�ة.

·       نها�ة شهر مایو للوحدات اإلدار�ة للسلطة المحل�ة.  

على أن ��ون إعداد هذه المقا�سات و��ان األرصدة ط�قًا لتصنیف سلعي موحد تعده وزارة المال�ة.

مـادة (105):  ال یجوز تخز�ن المواد المشعة والمشتعلة والسامة والمتفجرة أو أ� مواد مضرة �البیئة �القرب من التجمعات الس�ن�ة و المراف� العامة ومصادر الم�اه، وفي �ل األحوال یجب أن تكون طرق التخز�ن
متطا�قة مع قواعد السالمة العامة.

الفصـل العاشـر

أح�ام عامة وختام�ة

مادة ((106):على �افة الجهات الخاضعة ألح�ام هذا القانون موافاة مصلحة الضرائب وم�اتبها في الوحدات اإلدار�ة بنسخة من عقود المناقصات والمزایدات التي تقوم الجهات بتوق�عها وأ� تعد�الت تطرأ على
م�ونات تلك العقود وذلك خالل شهر من تار�خ التوق�ع علیها.

مـادة (107) :   تعقد �ل لجنة من لجان المناقصات والمزایدات المنصوص علیها في هذا القانون اجتماعاتها �صفة دور�ة أو �لما دعت الحاجة لذلك وتدون وقائع ونتائج اجتماعاتها في محاضر رسم�ة توقع من
رئ�س اللجنة واألعضاء الحاضر�ن وتحف� لد� س�رتار�تها �ما �حظر على تلك اللجان البت في أ� مناقصة أو مزایدة معروضة علیها �طر�قة التمر�ر.

مـادة (108) :   عندما تكون الح�ومة هي المسئولة عن رفع األسعار للمواد أو الخدمات ذات العالقة في م�ونات العقود أو �عضها ، یجوز للجان المناقصات المختصة في ضوء المعالجات المقرة من مجلس الوزراء
تعدیل ق�مة الجزء المت�قي من العقد من تار�خ األثر،  وتحدد الالئحة الضوا�� الالزمة لذلك.

مادة (109) : مع عدم اإلخالل �مهام واختصاصات �ٌل من الجهاز المر�ز� للرقا�ة والمحاس�ة والهیئة العل�ا وأح�ام هذا القانون والالئحة فإن وزارة المال�ة تعتبر مسئولة عن مراق�ة تنفیذ أح�ام هذا القانون والالئحة
على المستو� المالي �ما تعتبر وزارة األشغال العامة والطرق مسئولة عن مراق�ة عقود اإلنشاءات على المستو� الفني وتعتبر وزارة التخط�� والتعاون الدولي مسئولة عن التنسی� للمشروعات اإلنمائ�ة التي یتم

تمو�لها �ل�ًا أو جزئ�ًا من خالل قروض أو منح خارج�ة على أن تحدد الالئحة اإلجراءات التنفیذ�ة لذلك.

مـادة (110) :   تحدد الالئحة �افة أنواع الدفاتر والسجالت والمستندات والنماذج والتقار�ر وطر�قة إعدادها ومس�ها والقید فیها.

مـادة (111):   �ل من خالف أح�ام هذا القانون والالئحة تتخذ في شأنه اإلجراءات والعقو�ات المحددة في القوانین واللوائح النافذة.

مـادة (112) :   تصدر الالئحة التنفیذ�ة لهذا القانون �قرار من رئ�س مجلس الوزراء �عد موافقة مجلس الوزراء في مدة ال تز�د عن ستة أشهر من تار�خ صدور القانون .



4/7/2020 قانون رقم (23) لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزایدات والمخازن الحكومیة

www.yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=15594 13/13

مـادة (113):   یلغى القانون رقم (3) لسنة 1997م �شأن المناقصات والمزایدات والمخازن الح�وم�ة �ما یلغى أ� نص یتعارض مع هذا القانون.

مـادة (114):   �عمل بهذا القانون من تار�خ صدوره و�نشر في الجر�دة الرسم�ة.
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