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Abstract 

 

The topic of this study is highly important as in our present time the 

importance of the administrative contract has tremendously increased as one 

of the most significant methods used by the administration while practicing its 

activities. The administration is not free - in the same manner as individuals 

are - in the contracting processes, as the law has stipulated for the 

administration a number of contracting methods and it must abide to one of 

those methods stipulated by the law in accordance with specific guidelines and 

conditions. Among these methods is contracting through the public bidding 

method. Public tenders are the most important methods of administrative 

contracts in the Palestinian legislations and considered among the methods 

infested with administrative corruption, especially if the legal procedures are 

not adhered to in their contracting. 

 

This study aims to clarify the extent of the success of the Palestinian legislator 

in establishing the legal provisions that ensure the conclusion of public 

transactions through public tenders. The study also attempts  to amend any 

legal shortcomings concerning the organization of public tenders in the Law of 

Public Supplies number (9) for the year 1998. 

 

In this study, the researcher adopted the analytical-descriptive approach. The 

research concluded with a set of findings and recommendations. The research 

most important findings were as follows:   

1. There are several original and backup methods for the conclusion of 

administrative contracts, but the public tender is still the only authentic 

method under the existing law in Palestine 

2. Although the bidding system is considered an inherent method in 

administrative contracts, some criticisms has been directed at it. 

The study most important recommendations were as follows: 

1. The Palestinian legislator should unify the two laws - Supplies Law and 

Tendering Law .  

2. The Palestinian legislator is also recommended to amend some articles of 

the Palestinian Public Supplies Law and Tendering Law. 
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 اقتباس

 
 

 بِاْلُعُقودِ  َأْوُفوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا  
  [1:المائدة]
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 اإلىــــــــداء
 

سيدنافالرحمةكنكرالعالميكنصحاألمة..إلىنبيإلىمفبمغالرسالةكأدلاألمانة
 .محمدصمىاهللعميوكسمـ

 

انتظار،مفأحمؿاسموبكؿالعطاءبدكفإلىمفكممواهللبالييبةكالكقار،إلىمفعممني
 ،،كالدمالعزيزافتخار

 

معنىالحبكالحنافكالتفاني،إلىبسمةالحياةكسرالكجكدإلىمفكافدعائياسرإلى
أميالحبيبة،،نجاحيكحنانيابمسـجراحي



إلىمفكانتعكناليعمىمصاعبالحياة،،زكجتيالغ،إلىشريكتيفيىذهالحياة         ن     الية


إلىإخكتيكأخكاتي،،رضكافكفاطمةكأسماءكعبداهلل


 أحبتيفياهلل.قيكيميجبذكراىـفؤادمإخكانيكإلىمفحبيـيجرمفيعرك


مناجميعا،،كأخصمنيـالشييد/بالؿالحشاش..رحمواهلل إلىأركاحالشيداءاألكـر           ن        

 

إلىالجامعةاإلسالميةالغراء.


 أهدي هذا العمل المتواضع،،    ا  إلى هؤالء جميع

                              سائال  هلل تعالى التوفيق والقبول

 

 الباحث
 



 خ

  شكر وتقدير
  َاهَُر اِِلاًَت ْرض  َص  ل  ْعم 

 
ْنَأ
 
َو أ يَّ َو اِِل  َو لَع   َّ َلَع   ْمت  ْنع 

 
َامَِِّتَأ ت ك  َنِْعم  ْشُكر 

 
ْنَأ
 
ْوزِْعِِنَأ

 
َأ بِّ

َالصََّ َِِفَِعب اِدك  ْدِخنِِْنَبِر ْْح تِك 
 
  [19:النمؿ] اِِلِيَ و أ

 

فيتياقضي عكدإلىأعكاـأاألخيرةفيالحياةالجامعيةمفكقفةيخطكخطكاتأأناكيل البد
باذليفبذلؾجيكداكبيرةفيبناءجيؿ الكثيريالكراـالذيفقدمكاليرحابالجامعةمعأساتذت
 ...الغدلتبعثاألمةمفجديد



أسمىآياتأمضيأكقبؿأف إلىالذيفحممكاقدـ الشكركاالمتنافكالتقديركالمحبة
 ...إلىالذيفميدكالناطريؽالعمـكالمعرفة ...أقدسرسالةفيالحياة



باإلشراؼعمى الذمتفضؿمشككرا بشناؽ" بالشكركالتقديرلمدكتكر"باسـ أتقدـ كما        ن                      
لةتخرجبيذاالشكؿ،كأتقدـىذهالرسالةكمنحنيمفكقتوكعمموكتكجيياتوماجعؿىذهالرسا

الدكتكر/ األفاضؿ األساتذة مف كالتقدير غانـبالشكر ىاني الشاعركالدكتكر/ ،أنكر
ثرائيالتخرجبصكرتياالجميمةالمحكمة عمىتفضميـبمناقشةىذهالرسالةكا               .



 ساعدأككذلؾ مف كؿ ىذانيشكر إتماـ ل البحث عمى ليكقدـ كمد العكف يدي
.دراسةال بالمعمكماتالالزمةإلتماـىذايكدنالمساعدةكز


 محمد أبو شعبانحمد الباحث/ أ
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 مقدمة
نبارزانمكاناتحتؿاإلداريةالعقكددراسةفإ القانكفمكضكعاتدراساتبيفمف

تختمؼخاصةكبأحكاـخاصة،قانكنيةبطبيعةيمتازاإلدارمالعقدبأفذلؾالمختمفة،اإلدارم
التيالمدنيةالعقكدكأحكاـطبيعةكعفجية،مفكأحكاميااألخرلاإلداريةاألعماؿطبيعةعف

.أخرلجيةمفالخاصالقانكفيحكميا

تنفردالاإلدارةبأفذلؾاألخرل،اإلداريةاألعماؿعفتختمؼاإلداريةفالعقكد
المتعاقديفشريعةالعقدمبدأكأفإرادتيفبتكافرينشأاإلدارمفالعقد،تنفيذهأكالعقدبإنشاء
.العاـالنظاـعمييانصبامتيازاتاإلدارةفيياتتمتعحاالتفيإالبينيماقائمايبقى

تغييرأكإلغاءأكتعديؿأمبأفكذلؾالمدنيةالعقكدعفتختمؼاإلداريةكالعقكد
أما،بواألطراؼتمؾرضاعمىيتكقؼالمدنيعقدالأطراؼبيفالتعاقديةااللتزاماتتنفيذفي
فرضكفيالعقدتنفيذعمىاإلشراؼكفيالعقدشركطتعديؿفيامتيازاتمفاإلدارةتممكوما

األفراديبرمياالتيالعقكدفيلونظيرفالبإرادتياالعقدإنياءكفيالمتعاقدعمىتءاالجزا
.بينيـفيماالعاديكف

إبراـفيالحاؿىكمثمماالتعاقد،عندكاسعةحريةاإلدارةتممؾرمالففيالعقداإلدا
إذاألفراد نحفاظاتباعيابإاإلدارةتمتـزاإلجراءاتكالقيكدمفجممةالمشرعفرضعقكدىـ، 
العاـ.الماؿكالعامةالمصمحةعمى

كتنحصرىذا   أساليب  إبراـ العقكد اإلدارية  في ظؿ النظـ القانكنية اإلدار  فيالقائمةية 
كؿ مف فرنسا  كمصر  فمسطيف،ك   في أساليب  أصمية كأساليب  احتياطية  ففي. فرنسا  نكالنيعد مف 

المزايدة االلكتركنية  كىي صكرة مف صكر المناقصات  كطمب  العػركض   مػف األسػاليب   األصػمية  ،
المشرعأماكما  المصرم   اعتبرفمقد  نكالن مف المناقصة كالممارسةالعامة إجراالعامة  نأصيالننءن  في 
إبػراـ العقػػكداإلداريػػة   كاعتبػػر  كػؿ مػػف المناقصػػة المحػػدكدة  كالمحميػة كالممارسػػة  المحػػدكدة  كاالتفػػاؽ  

المباشر  مف األساليب   االحتياطية.   
كأمػػاالمشػػرعالفمسػػطينيفمقػػداعتبػػرالمناقصػػةالعامػػةإجػػراءنأصػػيالنفػػيابػػراـالعقػػكد   ن  ن             

اإلداريةكاعتبرالممارسةالعامة      مف األسالي  االحتياطية.ب    
كتجػػػدراإلشػػػارةىنػػػاإلػػػىأفالمشػػػرعالفمسػػػطيني             نظػػػـ أحكػػػاـ  العقػػػداإلدارم    كبػػػيفطػػػرؽ   

إبرامو سكاءكافذلؾفي    قػانكفالعطػاءاتالحككميػة      لسػنة6رقػـ 1999   ــأ فػيقػانكفالمػكاـز     
العامةرقـ لسنة9 1998   .ـ
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كتجػػػدراإلشػػػارةأيضػػػانإلػػػىأفاإلدارةعنػػػدإبراميػػػالمعقػػػكدقػػػدت           ن      نػػػزؿفييػػػامنزلػػػواإلفػػػراد      
كبالتػػاليينطبػػػؽعمييػػػاأحكػػػاـمختمفػػةعػػػف          تمػػػؾاألحكػػػاـالمطبقػػػةفػػيحػػػاؿ        العقػػػ كدالتػػػيتبرميػػػا   

اإلدارةبمػػػاتتمتػػػ   عبػػػومػػػف  امتيػػػازات  كفػػػيدراسػػػتناىػػػذهسػػػكؼ.       نتنػػػاكؿ  فقػػػطإبػػػراـاإلدارةلمعقػػػكد       
اإلداريةكمباشرتياإجراءاتالتعاقدبماتتمتعبومف          امتيازا .ت

 :لدراسةامية أى
:اآلتية النقاط خالؿ مف ذلؾ كيظير،تعالجو الذم المكضكع أىمية مف الدراسة أىمية تنبع

 تمجأ التي األساليب أىـ كأحد اإلدارم العقد أىمية ممارسةازدياد في اإلدارة إلييا
 .نشاطيا

  العامة المناقصات  تعتبرأف أحد التشريعأىـ في اإلدارية العقكد إبراـ أساليب
 الفمسطيني.

 :لدراسةف اىد
الخاصةبتنظيـةمعالجةأكجوالقصكرالقانكنيةييدؼالبحثبشكؿأساسيإلىمحاكل

العامةرقـ)المناقصاتالعامةفي العطاءاتقانكفك.كتعميماتوـ1998(لسنة9قانكفالمكاـز
.كتعميماتوـ1999لسنة(6)الحككميةرقـلألشغاؿ

 :الدراسة مشكمة
فياستيضاحمدلنجاحالمشرعالفمسطينيفيإرساءأحكاـدراسةشكمةالتتمخصم

.بطريقةالمناقصاتالعامةتحقؽالمصمحةالعامةقانكنيةتضمفإبراـصفقاتعامة

 :لدراسةأسئمة ا
 ؟يؽالمناقصاتالعامةربطإبراـالعقكداإلداريةفيىؿتممؾاإلدارةالحريةالكاممة -1
 ؟المناقصاتالعامةبأسمكبينيإبراـالعقداإلدارمـالمشرعالفمسطظكيؼن -2
غير -3 عامة صفقات إبراـ تضمف قانكنية أحكاـ إرساء في الفمسطيني المشرع كفؽ ىؿ

مخالفةلمقانكف؟

 :دراسةالفرضيات 
 تنظيـ جكانب مف لعديدا معالجة في ناكفقكفمي لـ الفمسطيني المشرعيفترضالباحثأف 

العامة نقصالحككالمناقصات ىناؾ كأف مية، الفمسطينيقد المشرع تنظيـ اعترل
.لممناقصاتالعامةالحككمية
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 :البحث ةمنيجي
بأسمكبالتحميؿ، ي،صفالك المنيجكؿمفثفيإعدادىذهالدراسةعمىالباحسيعتمد

التعاقداإلدارمفيفمسطيفالمناقصاتالعامةكأحدأساليبتناكؿبالكصؼكالتحميؿسي حيث
 كفقا في جاء )لما رقـ العامة المكاـز 9قانكف لسنة قانكفكـ1998( لألشغاؿالعطاءات

كذلؾالمنيجالمقارف،مفخالؿالمقارنةالعامةمعبعض،كـ1999لسنة(6)الحككميةرقـ
.التييمكفاالستفادةمنيا_مصركاألردف_قكانيفالدكؿ



 :لدراسةا ىيكمية
 الفصل األول: 

 العامة ومبادئيا ماىية المناقصة

.كصكرىاالمناقصةالعامةطبيعةالمبحثاألكؿ:

.العامةاتالمبحثالثاني:المبادئالتيتحكـالمناقص


 : نيالفصل الثا

 ومرفقاتيا اتالمناقص تقديمإجراءات 

مكجباتالتقديـلممناقصة.:المبحثاألكؿ

زمةالستكماؿاإلجراءات.الالمرفقاتال : الثاني المبحث


 لفصل الثالث: ا

 تشكيل لجان المناقصة واآلثار المترتبة عمييا

.المجافالمبحثاألكؿ:تشكيؿ

المبحثالثاني:اختيارالعطاءالفائز.
والتوصيات النتائج  :الخاتمة





4 

 سات السابقة:االدر 
 "مقارنة دراسة" اإلداري التوريد لعقد القانوني النظام(: م2011غاًن، هاًي عبد الرحوي ) -1

بيافالنظاـكلقد الدراسة اإلدارمفيظؿالتكريدلعقدالقانكنيتناكلتىذه قانكفالمكاـز
رقـ 9العامة الفمسطيني1998لسنة المشركع بيف دراستو في الباحث قارف كلقد ـ.

كالمصرمكالفرنسي.

.إلىثالثةأبكاب،سبقيمابابتمييدمدراستوالباحثكقدقسـ

تحدثالباحثفي اإلدارمكمعاييرتمييزعفبالتمييدمالباكلقد التكريد عقد ه،ماىية
بالثانيتناكؿفيوتنفيذالباتناكؿمكضكعتككيفعقدالتكريداإلدارم،كالباباألكؿكفي

البابالثالثعقدالتكريداإلدا نيايةعقدالتكريدفمقدتناكؿفيوالباحثمكضكعرم،كأما
اتالمتكلدةعنو.اإلدارمكاالختصاصبنظرالمنازع

ىي ىانيغانـ" " كدكتكرنا أستاذنا أفدراسة إفقمنا النبالغ _كلعمنا الكحيده الدارسة
كفؽماجاءبوالمشرعالفمسطيني.حسبمااطمعالباحث_التيتناكلتىذاالمكضكع

ذهىفيأفالباحثأستاذناكدكتكرنا"ىانيغانـ"ىكعفدراسةىذهالدراسةمايميزلكف
تناكؿكالمفقانكفالعطاءاتالدراسة     ن   ماجاءبوقارفكالعامةالمكاـزكقانكفالحككمية

باإلضافةلممشرعالمصرمكاألردني.المشرعالفمسطيني
مقارنة بين المشرع األردني  دراسة اإلداري التوريد عقد(: م2012العٌزي، خالد سليواى ) -2

 والكويتي.

المناقصاتالككيتيرقـعقدالتكريداإلدارمفيظؿقانكفاـأحككلقدتناكلتىذهالدراسة
ـ1994لسنة1فييارقـاالشتراؾكشركطالعطاءاتتنظيـكتعميماتـ1964لسنة37

خمسةفصكؿ.إلىدراستوالباحثكقدقسـ

كحدكدىا كأىدافيا أىميتيا كبياف الدراسة مقدمة عف األكؿ الفصؿ في تحدث كلقد
كاإل التكريدظطارالنكمصطمحاتيا رمليا،كفيالفصؿالثانيتناكؿمكضكعماىيةعقد

النظاـكخصائصوكأنكاعوكالشركطالكاجبتكافرىافييا،كفيالفصؿالثالثتناكؿالباحث
عقدمقدتناكؿفيوالباحثمكضكعتنفيذ،كأماالفصؿالرابعفالقانكنيلعقدالتكريداإلدارم

الفصؿالخامسفمقدذكرفيوالباحثأبرزالنتائجكالتكصياتالتيالتكريدكانتياؤه،كأما
.إليياكصؿت
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كفؽماجاءبوالمشرعالدراسةأنناستتناكؿالعنزم"ىيعفدراسة"ىذهالدراسةكمايميز
الفمسطيني،كمانصعميوقانكفالعطاءاتالفمسطينيمفاجراءات.

جبير -3 حمكد، عمي ـ2006)مطيع  بين التشريع والقضاء في اليمناري اإلد عقدال(:

 "مقارنة دراسة"

فيالتشريعكالقضاء،كلقدقارفالباحثفيعقداإلدارمالكلقدتناكلتىذهالدراسةأحكاـ
المشرعاليمنيكالفرنسيكالمصرم.دراستوبيف

.خمسةأبكابكقدقسـالباحثدراستوإلى

كفيالبابارمكمعاييرتمييزهكأىـصكره،نشأةالعقداإلداألكؿعفالبابكلقدتحدثفي
الثالثباب،كفيالقكداإلداريةفيالقانكفالمقارفالنظاـالقانكنيلمعناكؿمكضكعالثانيت
العقدالرابعفمقدتناكؿفيوالباحثمكضكعباب،كأماالةاإلداريدكلعقاآثاراحثتناكؿالب

اإلدارمبيفالقضاءكالتحكيـ.

عفدراسة"جبير"ىيأفالباحث"الجبير"تناكؿفيالبابالثانيالدراسةىذهكمايميز
الدراسةتناكلتىذه،فيحيفالنظاـالقانكنيلمعقكداإلداريةفيالقانكفالمقارفمفدراستو

قانك عميو نص كما الفمسطيني، المشرع بو جاء ما مفكفؽ الفمسطيني العطاءات ف
.اجراءات



 
 

 الفصل األول
 اة المناقصة العامة ومبادئيماىي
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  :الفصل األول
  اماىية المناقصة العامة ومبادئي

 

المشػػرع لقػػدألػػـز   الفمسػػطيني   جيػػةاإلدارةعنػػدابػػراـالعقػػداإلدارمباتبػػاعطػػرؽكأسػػاليب              
تعاقديةمحدكدةالختيارالمتعاقدمعو،ك      تعدالمناقصةأحدأىـ   األساليبكالطػرؽالتػيتمجػأىذه        

إلييػااإلدارة   إلػىجانػبكجػكدطػرؽأخػرل،           فمػاالمقصػكدبالمناقصػة؟كمػاىػيصػكرىا؟كمػػا، (1 )          
ىػػيالمبػػادمالتػػيتحكميػػا؟،ىػػذامػػاسػػكؼأتناكلػػوفػػيىػػذاالفصػػؿ،كالػػذمسػػكؼأقسػػموإلػػى                      

مبحثيف  عمىالنحكالتالي:    

.طبيعةالمناقصةالعامةكصكرىا:المبحثاالكؿ

تيتحكـالمناقصاتالعامة.المبادئال:لثانيالمبحثا








                                                 

مفالطرؽاألخرللمتعاقداإلدارم:(1)
مفالمتعيديف عدد دعكة الطريقة كيعنيبمكجبىذه عمىتفاكض(: بناء )التعاقد أسمكبالممارسة أ.                           ن         

ك ) المكرديف أك بسعره)المقاكليف كاحد كؿ يتقدـ حيث ، مشتركة جمسة في عمنا التفاكضمعيـ
كبحضكراآلخريفمفالمتعيديف،كيمجأإلىىذااألسمكبعندماتككفىناؾحاالتمستعجمةلشراء

. بعضالمكاـز
تتبعاإلدارةطريقةاالختيارالمباشركذلؾلمتعاقدبصكرةغيرمباشرةدكف ب:أسمكبالشراءالمباشر:

ناقصةفتختاراإلدارةالمتعاقدباالتفاؽمباشرة،كذلؾبعدإجراءالتفاكضمعأمثالومفالبائعيفأكم
المكرديفأكغيرىـبقصدالكصكؿلماىكأفضؿلمصمحةاإلدارة.

ج:استدراجعركضاألسعار:ىذااألسمكبيعطيلإلدارةحريةاختيارالمتعاقدمعيادكفااللتزاـبمبدأ
اعتباراتالصالحالعاـكاحتراـالقكاعدآليةإرس اءالعطاءالمعركؼفيالمناقصةالعامةمعمراعاة

التيأعمنتعنيااإلدارةلتنظيـعمميةالتعاقد.
كيتميزطمبالعركضبأنويتيحلإلدارةالتعاقدمعالمرشحالذميتقدـبالعرضاألفضؿمفالناحية

الفني أك المالية سكاء عمىاالقتصادية العطاء إرساء آلية مبدأ يعد فمـ أخرل معايير تكافر مع ة،
 صاحبالسعراألقؿىكالمبدأالمطبؽفياختيارالمكرديف،معحظرالتفاكضمعالمرشحيف.



8 

 :  المبحث االول
 طبيعة المناقصة العامة وصورىا

الناحية مف معناىا يتطمبتحديد المناقصاتالعامة مكضكع دراسة كمفإف المغكية
المناقصةفيالمغةكاالصطالح،كمفالمبحث،كفيىذاالناحيةالقانكنية سكؼأتناكؿمفيـك

:إلىمطمبيفعمىالنحكاآلتيكسكؼأقسـىذاالمبحثقصات.ثـأتعرضألىـصكرالمنا

طبيعةالمناقصةالعامةالمطمباألكؿ:

صكرالمناقصةالعامةالمطمبالثاني:

 المطمب األول 
 طبيعة المناقصة العامة

سكؼنقسـالحديثفيىذاالمطمبإلىأربعةفركعنتناكؿفيالفرعاألكؿ:مفيكـالمناقصة
أركافالمناقصاتالعامة،فيالمغةكا الفرؽالصطالح،كفيالفرعالثاني: كفيالفرعالثالث:

كفيالفرعالرابع:كأىـاالنتقاداتالتيكجيتألسمكبإبراـبيفمصطمحالمناقصةكالمزايدة،
 العقكدبطريؽالمناقصاتالعامة.

 مفيوم المناقصة في المغة و االصطالح:ألول: الفرع ا
 لمناقصة في المغة:             أوال : مفيوم ا

النقص ىك كيككفقدرالشيءفيالمغة كالنقصافيككفمصدرا الخسراففيالحظ،         ن                   
لغة، كأنقصو كنقيصة، كنقصانا ينقصنقصا كنقصالشيء الذاىبمفالمنقكص.       ن   ن                 كانتقصو
كتنقصو:أخذمنوقميالقميالعمىحدمايجيءعميوىذاالضربمفاألبنيةباألغمب               ن ن   (1).

 مفيوم المناقصة في االصطالح: :       ثانيا  
تيدؼفيجممتياإلىدعكةالجميكرلالشتراؾتالمناقصةىيمجمكعةمفاإلجراءا

أسعار أرخص يقدـ الذم المتنافس إلى الكصكؿ بقصد اإلدارة، تطرحيا التي العممية في
.(2)لمتعاقد

                                                 

(.7/100ابفمنظكر،لسافالعرب)مج(1)
 (.102خميفة،األسسالعامةلمعقكداإلدارية)ص(2)
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سمعةأكخدمةكيمكفتعريفياأيضأبأنيا"منيجنظامي)خاضعلنظاـمعيف(لشراء
ألجؿ محددة، كمكاصفات شركط كفؽ عركضيـ لتقديـ المناقصيف بدعكة اإلدارة فيو تمتـز

.(1)الكصكؿإلىأرخصعطاءبافتراضتساكمالعطاءاتفيسائرالشركطكالمكاصفات"

نظاـ تتبع المناقصة أف ينصعمى ككنو كذلؾ التعريؼالثاني، الباحثإلى كيميؿ
ك معينة، جراءات كا      كمكاصفات  شركط كفؽ يتـ لممناقصة التقدـ أف عمى ينصأيضا ككنو                     ن     

مناقصةكىيالكصكؿإلىأرخصعطاء،ككذلؾة،ككذلؾأفالتعريؼيحددالغايةمفالدمحد
كفأفالتعريؼحددنكعالشيءالتيترغباإلدارةفيالحصكؿعميو،كالذماليعدكأفيك

فك كا الحصكؿعمىخدمة، أك سمعة شراء                    يتطرؽ لـ التعريؼأنو عمىىذا افىناؾانتقاد
لعقكداإلنشاءات.

لمعمؿمكضكعإذففالمناقصة ىيإالكسيمةالختيارأفضؿمتعاقدشركطاكأداء ما      ن   ن                   
.(2)التعاقد

ىكش كافمحؿالعقد األعماؿأكرفإذا تنفيذ أك إلىاإلدارة اءاألصناؼأكتكريدىا
مفرمأكغيرذلؾمفصكرالتعاقداتالتيتستيدؼاإلدارةاألشغاؿالعامةأكالنقؿاإلدا

،شياءأكأدكاتأكمياـأكسمعأكخدماتأكعقارات..الخجراءالقياـبياالحصكؿعمىأ
أسمكب ذلؾ في متبعة عطاء بأقؿ يتقدـ الذم المتعاقد اختيار إلى تسعى اإلدارة فإف

.(3)المناقصة

مفثـتعرضولجميعك،دةمحؿالعقدكمكضكعوكشركطوفتحدداإلدارةبإرادتياالمنفر
المعنييفبو يككفاألشخاصالميتميفأك ثـ الشركطالمطمكبةحؽ، لكؿشخصتتكافرفيو

االشتراؾفيالمناقصةكتقديـعرضخاصلمتعاقدمبينافيواألسعارالتييقبؿبيا     ن            (4).

كينظـحالياأحكاـالمناقصاتالعامةالحككميةفي      ن  فمسطيفكالمفقانكف   ن    العطاءات
،فيحاؿكافرغبةاإلدارةإبراـعقدإنشاءمنشآت(5)ـ(1999)لسنة6رقـالحككميةلألشغاؿ

                                                 

(.10األردف"المشاكؿكالحمكؿ")صشقير،العطاءاتالعامةفي(1)
 (.103خميفة،األسسالعامةلمعقكداإلدارية)ص(2)
(.523)ص زيفالديف،االصالحاإلدارمفيمصركالدكؿالنامية(3)
(.694شطناكم،الكجيزفيالقانكفاإلدارم)ص(4)
قاـفيجمستورقـ)(5)  يذكرأفمجمسالكزراءفيغزة (مف284مما بإصدارقراررقـ2013العاـ

6/2013( رقـ لنصالمادة استنادا كذلؾ الحككمية العطاءاتلألشغاؿ تنظيـ بشأف ـ      ن                    قانكف44 مف )
العطاءاتكالتيقدخكلتمجمسالكزراءاصدارىذاالنظاـ.
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،كماينظميا أكمباف     العامةرقـ) أيضاقانكفالمكاـز     ن (1رقـ)ـ(كالتعميمات1998(لسنة)9
العامةـ(1999)لسنة .أكخدماترةإبراـعقدتكريدلكاـز،فيحاؿرغبةاإلدا1بشأفالمكاـز

ـ(1998(لسنة)89كأمافيمصرفينظـأحكاـالمناقصاتكالمزايداتالقانكفرقـ)
كالئحتوالتنفيذية.كأمافياألردففتنظـأحكاـالمناقصاتاسنادالنظاـاألشغاؿالحككميةرقـ       ن           

ـ(كالتعميماتالخاصةبيذهالقانكف.1986(لسنة)71)



 العامة: الثاني: أركان المناقصةع الفر 
لممناقصةعناصريتضحلمباحثمفخالؿالمفيكـالسابؽلممناقصةأنوالبدمفتكافرأربعة

كىي:

:كىيعبارةعفالمؤسسةأكالدائرةأكالشركةالراغبةبالتعاقد،الجية طارحة المناقصة -1
أكإنشاءمنشآت.  سكاءأكافىذاالتعاقدتكريدلكاـز

التعاقد:مناقصال -2 الذميرغبفي بالسعر مصحكبا بعطائو يتقدـ الشخصالذم كىك           ن              
 عمىأساسو.

 .أكإنشائيااألشياءالمرادتكريدىالذميقدموالمناقصكبديؿلكىكالمبمغالسعر:  -3

كىكمكضكعتمؾالمناقصةأمالعمؿالمرادالقياـبوالسمعة المراد تقديميا:و العمل أ -4
 لسمعةيككفمكصكؼفيدفترالشركطالذميرافؽطرحالمناقصة.كىذاالعمؿأكا

 

 الفرق بين مصطمح المناقصة والمزايدة:: لثالفرع الثا
التعبيريف كال إف كالمزايدة_مصطمح المناقصة كنظاميما_ كاحد معنى عمى يدالف

فييا،كلكفجرلالعمؿعمىتخصيصتعبيرالمناقصةلمحاالتالتيتككف(2)القانكنيكاحد
اإلدارةمشتريوأكممتزمةماليابدفعاجرعفعمؿيقدـليا،فيحيفيطمؽاصطالحالمزايدة                 ن      
عمىالحاالتالتيتككفاإلدارةفييابائعو،كمفثـتؤدمإلىإدخاؿعكائدماليةفيالخزانة

 كعميو يقتصرالعامة، فيك منيما، كؿ مف اليدؼ عمى كالمزايدة المناقصة بيف فيالفارؽ
                                                 

سميةكلكفبالرغـممايذكرأنولـيتـ_كماالعادةفيكؿالتعميمات_نشرتمؾالتعميماتفيالجريدةالر(1)
العامةعمىالعمؿبتمؾالتعميماتكاتباعيا. مفذلؾفقددرجفيدائرةالمكاـز

 فيالكقتالحاليأصبحتالمزايدةكسيمةلمشراءكليسلمبيعكتسمىبالمزايدةالعكسية.(2)
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ا محؿ الحصكؿعمىأفضؿسعربغيرمساسبجكدة بيفأفضؿلعقالمناقصة أمالجمع د،
الشركطالماليةكالفنيةالتيتحقؽمصمحةالمرفؽالعاـ،كىكفيالمزايدةالحصكؿعمىأفضؿ

.(1)عرضيتمثؿفيأعمىسعرلماتبيعوأكتؤجرهاإلدارة

يطم اسـكالمناقصة التشريعات بعض في عمييا المشرع)اؽ فعؿ كما لعطاءات(،
العطاءاتالحككميةالفمسطينيفيقانكف فعؿالمشرعاألردني(ـ1999)لسنة6رقـ ،ككما

أطمؽفقدالمناقصاتتسميتيف،فتارةيسمييا)مناقصة(كتارةيسمييا)عطاء(.ىالذميطمؽعم
ـ(عمى1986)سنةل(71مفالنظاـرقـ)6رقـنصفيالمادةعمييالفظعطاءكذلؾفي

.."الخدماتالفنيةالحككميةأكباألشغاؿمعطاءيتعمؽأتراعىالقكاعدالتاليةعندطرح"أنو
 ذاتو المشرع نجد كذلؾفينصالمادةبينما مناقصة اسـ أطمؽعمييا 7رقـ تعميماتمف

 االشغاؿ ـ(1986)لسنة71رقـالحككميةمناقصات " أنو تنصعمى نسخكالتي ةتكزع
 ..".المناقصةالخاصة

في بالدخكؿ الراغب بو يتقدـ الذم العرض عمى يطمؽ العطاء لفظ أف كالحقيقة
كيمكفلناالقكؿأفالمناقصةتشمؿالعطاءكليس.(2)يعنيالمناقصةبحدذاتياالمناقصة،كال

العكس.



 الفرع الرابع: االنتقادات التي وجيت لممناقصات العامة:
مفأف فعمىالرغـ الطريؽاألصيؿ المناقصاتيعتبر اإلدارمنظاـ أساليبالتعاقد فقدمف

:(3)ياكجيتإليوبعضاالنتقاداتكأىم

صعكبةاختيارأمثؿالعطاءات،فعنصرالثمفليسكحدهالجديرباالعتبارإذتكجدإلى -1
 جانبذلؾاعتباراتفنيةكشخصيةقدتدفعاإلدارةإلىترجيحعطاءعمىآخر.

 المناقصةصكرية.ؿعمآليةاإلرساءإلىاتفاؽمسبؽبيفالمتعيديفممايجقدتؤد -2

فيياتحديدعاـألسعارالمكادالخاـعامةمزاياىافياألكقاتالتييسفتفقدالمناقصةال -3
 كمقداراألرباح،ممايؤدمإلىقمةالراغبيفبالتعاقدمعاإلدارة.

                                                 

(.651جماؿالديف،أصكؿالقانكفاإلدارم)ص(1)
 (.66)ص"قصاتالعامة"دراسةمقارنةالجبكرم،النظاـالقانكنيلممنا(2)
 (.69)ص الجبكرم،العقكداإلدارية(3)
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مإلىاإلضراربمصالحكؿمفالمتعاقديفأفالمناقصةتمتازببطءاإلجراءاتممايؤد -4
 كاإلدارةسكية.

تفقدالمناقصةمزاياىاعندمحاكلةاجراءتنظيـفنيفيمشركعمعمارم،فييفيالكاقع -5
جيكدى بعثرة إلى المقاكليف يؤتضطر بما األكلية دراساتيـ كتكرار زيادةـ إلى ذلؾ دم

كبفيمرحمةالدراسةكالتصميـ.المصركفاتالعامةكانعداـالتعاكفالفنيالمطم
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 المطمب الثاني 
 صور المناقصة العامة

 الفمسطيني مشرعنا أف إال المناقصات صكر تعدد مف الرغـ عمى المكاـز قانكف في
فيمانصالمشرعك،إالصكرةكاحدةلممناقصةكىيالمناقصةالعامةالمفتكحةيتبنىلـالعامة

عمىصكرةالمناقصةالمحمية.اؿالحككميةلألشغقانكفالعطاءاتذاتوفي

امةأكنصعمىصكرأخرلبخالؼالمناقصةالعتفيبعضالدكؿالقكانيفإالأف
رفيالمناقصةالمحدكدةكالمحمية.،كتتمثؿىذهالصكالمفتكحة

المطمبدراسةصكرالمناقصاتالثالث_العامةكالمحدكدةكالمحمية. كسكؼتناكؿفيىذا
:عمىالنحكاآلتيإلىأربعةأفرعكذلؾسـىذاالمطمبكسكؼنق

 :المناقصة العامة: الفرع األول
المناقصةالعامةتمثؿالقاعدةالعامةالتييجبعمىاإلدارةأفتمجأإليياعنداختيارىا

معيا العامة.(1)لممتعاقد مفالمتناقصيف،كالمناقصة غيرمحدكد لعدد مفتكحة ىيمناقصة
فأفيشترؾفيياكؿشخصتتكافرفيوشركطالمناقصةكيعتقدأنوقادرعمىتنفيذبحيثيمك

.(2)العقد،فيقدـكؿمشترؾعطاءهالذميتضمفالسعرالذميقبمو

كالمناقصةالعامةقدتككفمناقصةمفتكحةداخميةتقتصرعمىالمكاطنيفكاألجانبالمقيميف
يعمف خارجية مناقصة تككف كقد الدكلة، فييافي كيشترؾ كداخميا الدكلة خارج في عنيا

.(3)المكاطنيفكاألجانب


 :المناقصة المحدودةالفرع الثاني: 
اإلدا أفتمجأ في رغبتيا فيحاؿ المناقصة النكعمف ىذا إلى فيمفرة يتقدـيتكافر

 لممناقصة العمؿأكنكعيتوكذلؾمعينة،فنيةكماليةشركطككفاءة أكألسبابتتعمؽبطبيعة
.(4)ظركفو

                                                 

 (.264جماؿالديف،نظريةالعمؿاإلدارم)ص(1)
(.577عبدالكىاب،النظريةالعامةلمقانكفاإلدارم)ص(2)
(.237عمرك،مبادئالقانكفاإلدارم)ص(3)
(.245الظاىر،القانكفاإلدارم"دراسةمقارنة")ص(4)



14 

عفالمناقصةالعامةفيتحديدمفيسمحليـباالشتراؾالمناقصةالمحدكدةتختمؼك
ح فيقتصر تجاريةؽفييا، بيكت أشخاصأك المناقصاتعمى مف النكع ىذا في االشتراؾ

معتمدةأسماؤىافيسجالتأككشكؼتقررىاالجيةالفنيةالمختصةبالكزاراتأكالمصالحبعد
عنيا،كذلؾلتميزىاككفايتيامفالنكاحيالفنيةكالماليةكيدعىمفليـحؽاالشتراؾالتحرم

.(1)فيىذاالنكعمفالمناقصاتإلىتقديـعطاءاتيـبكاسطةخطاباتمكصىعمييا

المشرعالمصرمأجازلإلدارةأفتمجأإلىالتعاقدبأسمكبالمناقصةالمحددةكأسمكب
 عاقداستثنائيمفأساليبالت رقـ 1)حيثنصفيالمادة قانكفالمناقصاتكالمزايداتفي(

رقـ 89)المصرم ) 1998)لسنة أنـ( المنقكالت"وعمى شراء عمى التعاقد يككف عمى، أك
،عفاساتاالستشاريةكاألعماؿالفنية،أكعمىتمقىالخدماتكالدرمقاكالتاألعماؿأكالنقؿ
،التعاقدزاستثناءكبقرارمسببمفالسمطةالمختصةيجككمعذلؾ..طريؽمناقصاتعامة

."بإحدلالطرؽاآلتية:أ(المناقصةالمحدكدةب(المناقصةالمحميةج(المناقصةالمحدكدة

 (منوعمىأنو"3كماكنصالمشرعذاتوفيالقانكفسابؽالذكرفينصالمادةرقـ)
تالتيتتطمبطبيعتياقصراالشتراؾفييككفالتعاقدبطريؽالمناقصةالمحدكدةفيالحاال

المناقصةعمىمكرديفأكمقاكليفأكاستشارييفأكفنييفأكخبراءبذكاتيـ،سكاءفيمصر
 ".أكفيالخارج،عمىأفتتكافرفيشأنيـشركطالكفايةالفنيةكالماليةكحسفالسمعة

:(2)فياألحكاؿاآلتيةؿ__عمىسبيؿالمثاعادةكيتـالمجكءلممناقصةالمحدكدةىذا

 المشركعاتاإلنتاجيةكاالستثماريةمثؿالمصانعكمحطاتالكيرباءكمافيحكميا. .أ

 المشاريعالتيتطمبسرعةفيانجازىا. .ب

كالفحص .ت التفتيش كمكاتب االستشارية المكاتب كاختيار الفنية الخدمات تقديـ
 كالمساعداتالفنية.

تياأكاستيرادىاأكالتيالتكجدإاللدلأشخاصاألعماؿكالتكريداتالمحتكرصناع .ث
 أكشركاتمعينة.

                                                 

.(244دراسةمقارنة)ص–الطماكم،األسسالعامةلمعقكداإلدارية(1)
(.69الجبكرم،النظاـالقانكنيلممناقصاتالعامة)ص(2)
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فكانتتعطيلإلدارةسمطةاالختيارالمسبؽكالمناقصةالمحدكدة فيالحقيقةكا                 فلم
بيف فرصالمنافسة تجاكز في الحؽ تعطييا ال أنيا إال بالمنافسة فييا الدخكؿ ليـ يحؽ

نبرمبدأألفالتساكمبالمنافسةيعتالمناقصيف. فيجميعأنكاعالمناقصاتفيكمفالنظاـناعام
.(1)العاـ

العامةك نجدقانكفالعطاءاتلألشغاؿالحككميةكبالرجكعلنصكصمكادقانكفالمكاـز
 الفمسطيني المشرع المأف بأسمكبالمناقصة يأخذ يسيرالباحثرلكيحدكدة،لـ المشرعأف

كتنبنيىذهالصكرةمفالمناقصات.يالنصعمىىدلالمشرعالمصرمفالفمسطيني



 :ةالمناقصة المحميالفرع الثالث: 
في االشتراؾ يككف التي المناقصة تمؾ كالمقاكليفياكىي المكرديف عمى مقصكرا          ن  

المحمييفالذيفيقعنطاؽنشاطيـفينطاؽالمحافظةالتيبدائرتياتنفيذالعقد.حيثيتـتكجيو
كفمفالمشتغميفبنكعالنشاطالخاصبمكضكعالمناقصةفينطاؽالدعكةإلىأكبرعددمم

.(2)المحافظةالتييتـبدائرتياتنفيذالعقد

العامة لـيأخذبأسمكبنجدأفالمشرعالفمسطينيكبالرجكعلنصكصمكادقانكفالمكاـز
المحمية مف،المناقصة الصكرة ىذه كيتبني الفمسطيني المشرع ينص أف الباحث  كيرل

 لنصكصكالمناقصات. كبالرجكع لكف الحككمية لألشغاؿ العطاءات )قانكف لسنة6رقـ )
تنفذاألشغاؿ منوعمىأنو"(5رقـ)نصفيالمادةنجدأفالمشرعالفمسطيني(ـ1999)

العالنية كالخدماتالفنيةالعامةبإحدلالطرؽالتالية:العطاءاتالعامة:كىيالتيتأخذمبدأ
.."كحريةالمنافسةكىيإمامحميةأكدكليةكالمساكاة

 في أنو فنجد المصرم المشرع رقـكأما المصرم كالمزايدات المناقصات (89)قانكف
"يككفالتعاقدبطريؽالمناقصةالمحميةو(منوعمىأن4)رقـالمادةـ(نصفي1998)لسنة

 ال ألؼجنيوفيما مائتي عمى قيمتو فييتزيد االشتراؾ كيقتصر كالمقاكليف، المكرديف عمى ا
يتـبدائرتياتنفيذالتعاقد".قعنشاطيـفينطاؽالمحافظةالتيالمحمييفالذمي

                                                 

(69ص)الجبكرم،النظاـالقانكنيلممناقصاتالعامة(1)
 (.541تيافيمصر)صعبداهلل،القانكفاإلدارمدراسةتطبيقيةألسسكمبادئالقانكفاإلدارمكتطبيقا(2)
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 مفيكـ أف إليو اإلشارة يحسف ما تختمؼعفلكف الفمسطيني التشريع في المحمية المناقصة
مؾالمناقصةقصةالمحميةتمفيكميافيالتشريعالمصرم،ففيالتشريعالفمسطينييقصدبالمنا

التييتـاإلعالفعنياداخؿفمسطيفكيقتصراالشتراؾفيياعمىالمكرديفكالمقاكليفالمحمييف
يقتصردكفمفىـخارجفمسطيف،كأماكفؽالتشريعالمصرمفالمناقصةالمحميةىيتمؾالتي

محافظة.قعنشاطيـفينطاؽالاالشتراؾفيياعمىالمكرديفكالمقاكليفالمحمييفالذمي



 بين كل المناقصة المحمية والمحدودة االختالفأوجو الفرع الرابع: 
:عمىالنحكاآلتيبيفكؿمفالمناقصتيفيمكفلناأفنجمؿكجواالختالؼكأكجوالشبة

 :(1)أوجو التشابو -أوال

 فيكؿمنيمااليتـاإلعالفعفالمناقصة،إنماتكجوالدعكةلمفيجكزلواالشتراؾفييا
 أكترسؿمعمخصكصبمكجبإيصاؿمؤرخ.بخطابمكصىعميو

 .أفيتضمفالدعكةفيكؿمنياالبياناتالكاجبتكافرىافياالعالفعفالمناقصة 

 منيا فيكؿ لممراحؿاألخرل)يتبع بالعطاءات_فحصالعطاءاتكاختياربالنسبة التقدـ
 ابراـالعقد(مايتبعفيالمناقصةالعامة.-المتعاقد

 .بالنسبةلممناقصتيفأفيصدرقرارمسببيكضحأسبابااللتجاءلممناقصةالعامة  يمـز

 :(2)الخالفوجو أ -       ثانيا  

 نطاؽ في المناقصة، الخاصمكضكع بالنشاط المشتغميف عمى تقتصر المحمية المناقصة
المناقصة. المناقصةالمحدكدةالمحافظةالتيتتـفييا ددمفلعةفتككفالدعكةمكجيكأما

ال نطاؽ في سكاء المناقصة الخاصمكضكع بالنشاط فيياالمشتغميف تتـ التي محافظة
 فيالخارج.المناقصةأـفيأممحافظةأخرلأـ

 تشكيؿلجافالبتفيالمناقصةالمحميةتختمؼعفلجافالبتفيالمناقصةالمحدكدة.
  

                                                 

 (.149جعفر،العقكداإلداريةدراسةمقارنةلنظـالمناقصاتكالمزايدات)ص(1)
 .150المرجعالسابؽ،ص(2)
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 : المبحث الثاني
 المبادئ التي تحكم المناقصات العامة

المناقصةالعامةعمىمجمكعةمفالمبادئيتعيفعمىت اإلدارةالقائمةعمىالتعاقدقـك
عمىأفالمبادئالتيتحكـفيأغمبالدكؿكالتشريعالقانكنيلقداستقرالفقوةاتباعيا،كضركر

المبادئ.(1)المنافسةكالمساكاةكالعالنيةمبادئىي:ثالثالمناقصةالعامةتنحصرفي كىذه
كسالمتيات صحتيا تكفؿ كضمانات ك(2)عد مراعاتيا، اإلدارية الجيات عمى كسكؼ،يجب .

:عمىالنحكاآلتيلبامطثالثبالدراسةمفخالؿالثالثنتناكؿىذهالمبادئ
 العالنيةمبدأ  األول: مطمبال

 لمنافسة الحرةامبدأ  الثاني: مطمبال

 لتعاقدمبدأ المساواة بين الراغبين في ا :ثالثال مطمبال

 

 المطمب األول
 العالنية بالتعاقدمبدأ 

مبدأأفرعسبعـالحديثفيىذاالمطمبإلىسكؼنقس :نتناكؿفيالفرعاألكؿمفيـك
كفيالفرع،المقارنةعالنيةفيضكءالتشريعاتكفيالفرعالثانينتناكؿمبدأال،كأىميةالعالنية
كعنتناكؿالثالث المناقصة عف اإلعالف مراتوكيفية ،دد الرابعكفي مشتمالتنتناكؿالفرع

نتناكؿ،كفيالفرعالسادسنتناكؿلغةاإلعالفكمدتو،كفيالفرعالخامساإلعالفعفالعطاء
العطاء عمىاإلعالفعف التعديؿ لإلعالفكأثر، القانكنية الطبيعة نتناكؿ السابع الفرع كفي

:التيا.كذلؾعمىالنحكمخالفةاإلدارةإلجراءاتو





                                                 

(.777ص) أميف،مبادئالقانكفاإلدارم(1)
بشأف1999(لسنة6(مفالقانكفرقـ)4ذكرالمشرعالفمسطينيىذهالمبادئالثالثةفينصالمادة)(2)

لعطاءاتلألشغاؿالحككمية،حيثنصتعمىأنو"تنفذاألشغاؿكالخدماتالفنيةالعامةبإحدلالطرؽا
 التالية:العطاءاتالعامة:كىيالتيتأخذمبدأالعالنيةكالمساكاةكحريةالمنافسة.."
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 :وأىميتو الفرع االول: مفيوم مبدأ العالنية
 :: مفيوم مبدأ العالنية     أوال  

المبدأأفيتاحالفرصةلكؿمفتتكافرفيوالشركطأفيتقدـلممناقصة ،(1)يقصدبيذا
نكتحقيقاليذاالمبدأ فيالجرائداليكميةأكعفالتعاقدفييتعيفعمىاإلدارةأفتقكـباإلعالف

المختمفةكسائؿا كمكاف،العالـ العطاءاتكمكعدىا كتحددمكضكعالعطاءاتكشركطتقديـ
مطمقةبيفالمتعاقديفبشفافيةتقديمياكالشركطالكاجبتكافرىافيمفيتقدـلمعطاءات،كؿذلؾ

عامة كقاعدة يجكز فال حاالتكاإلدارة، في إال بالسرية التعاقد اجراءات اإلدارة تحيط أف
العالاستثنائية، نيةمفأىـالمبادئالتيتحكـعمميةابراـالعقدكيخمؽنكعكمفثـفإفمبدأ

.(2)ناقصيفمفالثقةالمتبادلةبيفاإلدارةكالم

                           ثانيا : أىمية مبدأ العالنية
ىكتمكيفالمخاطبيفبإجراءاتالمناقصةمفالعمـعفالمناقصةىدؼاإلعالفإف

ال البيانات تمكبجميع التي ببعضتفاصيؿالزمة اإللماـ مف معنيـ إبرامو المزمع التعاقد
.(3)اإلدارة

الغيربياحتىؽإذاعةكافيةلممناقصةكيعمـحقيعفالمناقصةاإلعالفكبالتاليفإف
.(4)يشترؾفيياكؿمفيريدمفالقادريفعمىالعمميةمكضكعالمناقصة

ك أساسيةىذا ضمانة اإلعالف مفكذلؾيمثؿ كؿ ىذهإلعالـ في االشتراؾ ييميـ
(5)المناقصاتفيالكقتالمناسب.

أف يمكف فبمقتضاىا اإلدارة، عقكد في العامة المصمحة لتحقيؽ ضركرية كالعالنية
تسمحاإلدارةألكبرعددممكفمفالمتنافسيفالذيفيرغبكففيالتقدـبعركضيـكىكمايتيح

عالنيةفيمصمحةلممتنافسيفأنفسيـحيثتتاحلإلدارةفرصةأكسعالختيارأحسنيـ،كماأفال

                                                 

 (.542فيمصر)صعبداهلل،القانكفاإلدارمدراسةتطبيقيةألسسكمبادئالقانكفاإلدارمكتطبيقاتيا(1)
(.264ص) الذنيبات،الكجيزفيالقانكفاإلدارم(2)
(.125)ص"المعمرم،العقكداإلداريةفيسمطنةعماف"دراسةمقارنة(3)
(.578عبدالكىاب،النظريةالعامةلمقانكفاإلدارم)ص(4)
(.542رمكتطبيقاتيافيمصر)صعبداهلل،القانكفاإلدارمدراسةتطبيقيةألسسكمبادئالقانكفاإلدا(5)
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 الطالعالفرصة مما المنافسة، في كالمشاركة مفالجميع أحديحد عمى المكظفيف تكاطؤ
.(1)المتنافسيف

:(2)مبدأالعالنيةيحقؽعدةفكائدكمنياأمانويمكفالقكؿأف

 ابراـالعقكد.تجنباإلدارةأجكاءالشؾكالريبةفيالتعامؿالنزيوفيعممية -1

نافسةالمشركعةبيفعددغيرتحقؽالعالنيةمنفعةماديةتتمثؿفيخمؽأجكاءمفالم -2
يؤدمإلىمحدد العقدعمىأنسبالعركضمفحيثرسكمفالراغبيفبالتعاقدمما

 الثمفكأفضميامفالناحيةالفنية.

 فرادفيذلؾ.نيةبالتعاقدمبدأحريةالتجارةكالعمؿكمساكاةاألتعززالعال -3



 المقارنة النية في ضوء التشريعات: مبدأ العنيالفرع الثا
فإف المبدأ ىذا ألىمية نظرا        ن   الدكؿ أغمب أخذت صراحةبو عميو نصت نصت،ك فمقد

الدراسةالمقارنةالتشريعات كالمصرمكاألردني_مكضكع الفمسطيني عمى_ ذلؾ كبياف عميو
:النحكاآلتي

  في ضوء التشريع الفمسطيني : مبدأ العالنية     أوال  
(مفقانكفالعطاءاتلألشغاؿالحككميةعمى4فيالمادة)الفمسطينيالمشرعنص

تنفذاألشغاؿكالخدماتالفنيةالعامةبإحدلالطرؽالتالية:العطاءاتالعامة:كىيالتيأنو"
..."تأخذمبدأالعالنيةكالمساكاةكحريةالمنافسة

العامةرقـ7(مفالمادة)الفقرة)أكذلؾتنص (مفالتعميماتالخاصةبقانكفالمكاـز
:"يعمفالمديرالعاـأكككيؿمايميمبدأالعالنيةحيثنصتعمىعمى(1998(لسنة)9)

الكزارةعفطرحالعطاءاتبأرقاـمتسمسمةسنكيابمااليقؿعفصحيفتيفمحميتيففيأكثر           ن             
رلالتييراىامناسبة".مفيكـ،كبكسائؿاإلعالفاألخ




                                                 

(.29بفشعباف،آثارعقداألشغاؿالعامةعمىطرفيوفيالتشريعالجزائرم)ص(1)
(.72الجبكرم،النظاـالقانكنيلممناقصاتالعامة)ص(2)
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                                                   ثانيا : مبدأ العالنية في ضوء التشريع المصري واألردني
(لسنة98(مفقانكفالمناقصاتكالمزايداترقـ)2فيالمادة)المصرمنصالمشرع

تخضعكؿمفالمناقصةالعامةكالممارسةالعامةلمبادئالعالنيةكتكافؤ"(عمىأنو1998)
جيةيعمفمصرأكخاريعمفعنيافييةالمنافسة،ككمتاىماإماداخميةالفرصكالمساكاةكحر

.."الصحؼاليكميةيمصركفىالخارج،كيككفاإلعالففيعنياف

المشرعاألردني نصتكأما )فمقد )بالفقرة المادة مف تعميماتمناقصاتاالشغاؿمف(8(
."..باإلعالفصكفلتقديـعركضيـيدعىالمناقعمىأنو"(1986)(لسنة71الحككميةرقـ)



 وعدد مراتو : كيفية اإلعالن عن المناقصةالفرع الثالث
                                         أوال : كيفية اإلعالن عن المناقصة في فمسطين:

فيقانكفالعطاءاتالحككمية: -1

 نص الفمسطيني المشرع العطافي قانكف ءات )الحككميةلألشغاؿ لسنة6رقـ )
إعالففيالصحؼيككفطرحالعطاءبمكجبأنو"..(مفعمى5(،فيالمادةرقـ)ـ1999)

.."المحمية

رقـ) المادة نصفي )7كذلؾ رقـ التعميمات مف لسنة)6( تنظيـ2013( بشأف ـ(
بالمغةباإلعالفالعطاءاتلألشغاؿالحككميةعمىأنو:"يدعىالمناقصكفلتقديـعركضيـ

"..فيالصحافةالمحميةالعربيةمرةكاحدةأكأكثر

لكفمايعابعمىالمشرعالفمسطينيأنولـيتطرؽلمكيفيةالتييتـاإلعالفبياعف
المناقصاتذاتالطابعالدكلي.

العامة: -2  فيقانكفالمكاـز

)الفمسطينينصالمشرع المادة مف )أ( بقانكف7فيالفقرة التعميماتالخاصة مف )
العامةرقـ) أكككيؿالكزارةعفطرحفالمديرالعاـيعم"عمىأنوـ(1998(لسنة)9المكاـز

كبكسائؿاإلعالفاألخرل..العطاءات ، اليقؿعفصحيفتيفمحميتيففيأكثرمفيـك بما
."التييراىامناسبة
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كيرلالباحثأفالمشرعالفمسطينيلـيشترطعددمراتمعينةلإلعالفكماأنواكتفي
لـيشترطفيالصحيفةأفتككفكاسعةاالنتشاربالقكؿأفاإلعالفيتـفيالصحؼالمحميةك

كمافعؿالمشرعالمصرم.

عددأفيحددالمشرعالفمسطينينصالمادةسالفةالذكركيعدؿأفالباحثكعميويرل
مراتمعينةلإلعالف.



 التشريع المصري واألردنيفي كيفية اإلعالن عن المناقصة         ثانيا : 
الالئحةالتنفيذيةلقانكفتنظيـالمناقصاتمف(12فيالمادة)المشرعالمصرمنص

 "1998)لسنة(89)كالمزايداترقـ عمىأنو فياـ( العامة االعالفعفالمناقصة لكقتيتـ
..".كصفحتيفيكميتيفكاسعتياالنتشارأالمناسبعمىمرتيففيصفحة

باإلضافةيجكز..عمىأنو"سالفةالذكرفينفسالمادةكذلؾنصالمشرعالمصرم
إ تقدـ االنتشاركذلؾبمكافقةألىما كاسعة االعالففيغيرذلؾمفكسائؿاالعالـ فيتـ

".السمطةالمختصةبحسباىميةكقيمةالتعاقد

كيرلالباحثأفالمشرعالمصرمكافمكفقافيأنوأجازأفيتـاإلعالففيكسائؿ            ن            
.ئيةاإلعالـكاسعةاالنتشارسكاءأكانتمسمكعةأكمر

اإللكتركنيةكذلؾبالنص اإلدارة التطكرفينظاـ مفمكاكبة كيرلالباحثأنوالبد
عمىإمكانيةأفيتـاإلعالفعفالمناقصاتمفخالؿالكسائؿاإللكتركنيةالحديثةسكاءأكانت

مسمكعةأكمرئية.

 األردني المشرع نصتكأما )فمقد المادة مف )ب( 8الفقرة مف قصاتاتعميماتمن(
)األ رقـ الحككمية 71شغاؿ لسنة )(1986 أنو" عمى عركضيــ( لتقديـ المناقصكف يدعى

..."قؿصحيفتيفيكميتيفمحميتيفعمىاألبالمغةالعربيةمرةكاحدةاكاكثرفيباإلعالف

أمأفالمشرعاألردنيحددعددمراتاإلعالفبمرتيفعمىاألقؿ.
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 عن العطاء ن: مشتمالت اإلعال رابعالفرع ال
                                                  أوال : مشتمالت اإلعالن عن العطاء في التشريع الفمسطيني

لـيتطرؽالمشرعالفمسطينيفيقانكفالعطاءاتلمحديثعفمشتمالتاإلعالفعف
ـ(بشأف2013(لسنة)6(مفالتعميماترقـ)6رقـ)العطاء،لكفأتىعمىبيافذلؾفينص

أ عمى الحككمية لألشغاؿ العطاءات االمكر"نو:تنظيـ العطاء طرح عف االعالف يتضمف
التالية:

مكضكعالمناقصةكمكقعالمشركعمعبيافمكجزلكصؼالمشركع.-1

اكالخدماتالفنية.لألشغاؿثمفنسخةالمناقصة-2

كمؤىالت-3 فئات اك االشغاؿ عطاءات في باالشتراؾ ليـ المسمكح المقاكليف فئات
شتراؾفيعطاءاتالخدماتالفنيةحسبمقتضىالحاؿ.المستشاريفالمسمكحليـباال

حدديفتاريخآخرمكعديسمحفيولممناقصبشراءنسخالمناقصةكبيافالتاريخكالساعةالم-4
يداعيا.إلمكعدايداعالعركضكمكاف

."بالنسبةلممشاريعالممكلةالتمكيؿمصدر-5

العامةفقدجاءالمشرعا لفمسطينيعمىبيافمشتمالتاإلعالففيكأمافيقانكفالمكاـز
 رقـ في(7)نصالمادة )ب( بقانكفامفالفقرة نصكالتيتالموازم العامةلتعميماتالخاصة

،كآخر عمىأنو"يجبأفيشتمؿاإلعالفعفالعطاءإيضاحاعفرقـالعطاءكنكعالمكاـز           ن               
دعكةالعطاءكأيةأمكرأخرليرلمكعدلبيعدعكةالعطاء،كآخرمكعدلتقديـالعركض،كثمف

".المديرالعاـأكككيؿالكزارةضركرةاإلعالفعنيا



 مصري واألردني: مشتمالت اإلعالن عن العطاء في التشريع ال       ثانيا  
(مفالالئحةالتنفيذيةلقانكفتنظيـالمناقصات12المادة)فيالمشرعالمصرمنص

فيبيففياالعالفالجيةالتيأيجب..صعمىأنو"بالن(1998)لسنة(89)كالمزايداترقـ
العطاءاتك الييا كالصنؼآتقدـ لتقديميا كالعمؿالمطمكبكمبمغالتاميفالمؤقتأخرمكعد

ال كتأكنسبة كممحقاتيا الشركط كراسة نسخة النيائيكثمف بياناتأميف الجيةأية تراىا خرل
االداريةضركريةلصالحالعمؿ".



23 

مف(أ(الفقرة)7)فيالمادةرقـعمىمشتمالتاإلعالفعاألردنيفقدنصكأماالمشر
)تعميماتمناقصاتاالشغاؿالحككمية لسنة71رقـ مطابؽلما(1986)( كنصتمؾالمادة
المشرعالفمسطينيفي نصعميو )6رقـ)المادة مفالتعميماترقـ لسنة)6( بشأف2013( ـ(

.(1)ميةتنظيـالعطاءاتلألشغاؿالحكك



 : لغة اإلعالن ومدتوخامسالفرع ال
 أوال: لغة اإلعالن

 في ضوء التشريع الفمسطيني لغة اإلعالن  -1

العامةلنصكصالمشرعالفمسطينيفيبالرجكع قانكفالمكاـز أنيما قدكتعميماتونجد
منيماخ الكال ن  نقصتشريعيينصحالباحث كىذا اإلعالف، التييصدربيا مفبيافالمغة

المشرعبضركرةتالفيوكالنصعمىأفيتـاإلعالفعفالمناقصة_كخاصةالخارجيةمنيا_
بالمغتيفالعربيةكاإلنجميزية.

لـيتطرؽلبيافالمغةالتييصدربياقانكفالعطاءاتالحككميةككذلؾفإفالمشرعفي
لنصكص كبالرجكع لكف المناقصة، عف )اإلعالف لسنة)6التعميماترقـ أفـ(2013( نجد

(عمىأنو"يدعىالمناقصكف7)المادةرقـالفقرة)أ(مفشرعقدنصفيمال        لتقديـعركضيـ
ليكميفمتتالييف،غيرأنويجكزبالمغةالعربيةمرةكاحدةأكأكثرفيالصحافةالمحميةباإلعالف

المقاكل دعكة عند العربية لمغة إضافة اإلنجميزية بالمغة اإلعالف يتـ المستشاريفأف أك يف
.األجانبلالشتراؾفيالمناقصة،كتككفمرجعيةالتفسيرلمعقدلماىكثابتبالمغةالعربية"




                                                 

جاءفينصالمادة"يتضمفاالعالفعفطرحالعطاءاالمكرالتالية:(1)
بيافمكجزلكصؼالمشركع.مكضكعالمناقصةكمكقعالمشركعمع-
ثمفنسخةالمناقصةلألشغاؿاكالخدماتالفنية.-
فئاتالمقاكليفالمسمكحليـباالشتراؾفيعطاءاتاالشغاؿاكفئاتكمؤىالتالمستشاريفالمسمكحليـ-

باالشتراؾفيعطاءاتالخدماتالفنيةحسبمقتضىالحاؿ.
لممناقصبش- يسمحفيو ايداعتاريخآخرمكعد المحدديفلمكعد راءنسخالمناقصةكبيافالتاريخكالساعة

العركضكمكافإيداعيا".
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 في ضوء التشريع المصري واألردنيلغة اإلعالن  -2

 المصرم )المشرع المادة 12نصفي )( المناقصاتكالمزايداترقـ قانكف (98مف
فالمناقصاتالخارجيةفيمصركالخارجبالمغتيفيتـاالعالفع(عمىأنو"..1998لسنة)

العربيةكاالنجميزية،كمايطمبالىسفاراتالدكؿاالجنبيةبمصراكقنصمياتيابحسباالحكاؿ
."اخطارالمشتغميفبنكعالنشاطمكضكعالتعاقدبتمؾالدكؿبصيغةاالعالفعفالمناقصة

المشرعاألردنيفي تعميماتمناقصاتاالشغاؿ(مف8ة)الفقرة)ب(مفالمادكأما
يجكزافيتـاالعالفبالمغةاالنجميزيةاضافة(عمىأنو"..1986)(لسنة71الحككميةرقـ)

".لمغةالعربيةعنددعكةالمقاكليفاكالمستشاريفاالجانبلالشتراؾفيالمناقصة

في األصؿ المناقصات أف كاألردني المصرم نصالمشرعيف مف يتـكيستفاد أف ا
المناقصات كأما الدكلة، المناقصاتالتيتجرلداخؿ كخاصة العربية، بالمغة عنيا اإلعالف

التييتـاإلعالفعنياخارجالدكلةكداخميافيجكزأفيتـاإلعالفعنيابالمغةاإلنجميزية.

الم بكمتا الداخمية المناقصات في حتى اإلعالف يتـ أف مف مانع ال الباحثأنو غتيف،كيرل
كاليمكفالتعبير معتبرة خاصةكأفبعضأصناؼالسمعتككفالمصطمحاتاإلنجميزيةفييا

عنيابالمغةالعربية.

                              ثانيا : مدة اإلعالن عن المناقصة
اإلعالففيضكءالتشريعالفمسطينيمدة-1

العامةكقانكفالعطاءاتالحكلـالمشرعالفمسطيني ينصفيكالمفقانكفالمكاـز           ن   كمية
تحديدىذهالمدةأمربؿترؾ_المصرمالمشرعكمافعؿ_مدةمكحدةلتقديـالعطاءاتعمى
مناقصة،إلىج كؿ بحسبطبيعة اإلدارة )ج(ية المادةمفكاكتفىالمشرعفينصالفقرة
بالقكؿـ(بشأفتنظيـالعطاءاتلألشغاؿالحككمية2013(لسنة)6(مفالتعميماترقـ)7رقـ)

يجبأ العركضتكفي" ايداع كمكعد المناقصة اإلعالفعف بيف كافية زمنية فترة تككف ف
عدادالعركض،عمىأفالتقؿمدةتكزيعنسخالمناقصةعفسبعةأياـ،كماتعطى لدراستياكا                      

مدةأسبكععمىاألقؿبيفآخرمكعدلبيعنسخةالمناقصةكمكعدايداعالعركض".

تقديـالعطاءاتالمكعدالمحددلاإلعالفصةيتضمفمناقأمأنوفيكؿإعالفعف
،كالبدمفكالبدأفتككفىذهالمدةكافيةلدراسةالعطاءمفقبؿالراغبيفبالتقدـلممناقصة

مراعاةأفيقكـاألفرادبتقديـعطاءاتيـخالؿىذاالمكعد،ألفتقديـالعطاءبعدانتياءالمكعد
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في األفراد حؽ يسقط أف شأنو المشرعمف عميو نص ما كىذا المناقصة، في االشتراؾ
يقفؿصندكؽالعطاءات(عمىأنو"20الفمسطينيفيقانكفالعطاءات،حيثنصفيالمادة)

انتياء بعد يرد أمعطاء إلى يمتفت كال المناقصة عف اإلعالف في تحدد الذم المكعد في
."المكعدالمحدد

ةتمديدمكعدتقديـالعركضلفترةإضافية،حيثبؿإفالمشرعالفمسطينيأجازلإلدار
العامةرقـ)7نصفيالفقرة)ج(مفالمادةرقـ) (9(مفالتعميماتالخاصةبقانكفالمكاـز

العامةأكككيؿكزارةالماليةبناءعمىطمب1998لسنة) (عمىأنو"يجكزلمديرعاـالمكاـز    ن             
اقتنعأكثرمفمناقصأكلضركرةيراىاأفيمددم كعدتقديـالعركضلفترةزمنيةمناسبةإذا

بجديةالطمبكيعمفعفذلؾبنفسكسائؿاإلعالفكالتيسبؽكأعمفعفالعطاءمفخالليا".

ضركرةلذلؾأكأفتقدـمدةتقديـالعركضفيحاؿأفرأتأمأفالمشرعأجازلإلدارةتمديد
أكثرمفمناقصبطمبذلؾ.إلييا

يضكءالتشريعالمصرمكاألردنياإلعالففمدة -3

الالئحةالتنفيذيةلقانكفتنظيـالمناقصات(مف14لمشرعالمصرمنصفيالمادة)ا
 رقـ (89)كالمزايدات أنوـ(1998)لسنة األ "عمى عمى يكما ثالثكف مدة لتقديـتحدد قؿ

كزبمكافقةكؿاعالففيالصحؼاليكمية.كيجأالعطاءاتفيالمناقصاتالعامةمفتاريخ
".السمطةالمختصةتقصيرىذهالمدةبحيثالتقؿعفعشريفيكما

يجبأفتصؿالعطاءاتإلىالجيةعمىأنو"الالئحةنفس(مف63المادة)فيصكن
المحدد اليكـ ظير مف عشرة الثانية الساعة غايتو ميعاد في المختصة الكحدة أك اإلدارية

."باإلعالفلفتحالمظاريؼالفنية

المشرعاألردنيفقد )ينصفكأما )قالفقرة مفالمادة مف7( تعميماتمناقصات(
( رقـ الحككمية 71االشغاؿ لسنة )(1986" أنو عمى العطاء( طرح عف االعالف يتضمف

التالية يسمح..االمكر مكعد آخر التاريخ تاريخ كبياف المناقصة نسخ لممناقصبشراء فيو
.ايداعالعركضكمكافايداعياكالساعةالمحدديفلمكعد
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 : الطبيعة القانونية لإلعالن وأثر مخالفة اإلدارة إلجراءاتوادسالفرع الس
  الطبيعة القانونية لإلعالن عن المناقصةأوال: 

أعماؿعف لتنفيذ بعضاألصناؼأك لتكريد المناقصة إجراء عف اإلدارة إعالف إف
نمااإليجابفيكالتقدـبالعطاءطريؽالتقدـبالعطاءاتليسإالدعكةلم تعاقدكليسإيجابا،كا        ن   

ك عنيا، كالمكاصفاتالمعمف لمشركط كفقا               ن لمعطاءيجبأف اإلدارة اإليجاببقبكؿ ىذا يمتقي
.(1)لينعقدالعقد

بأفذلؾاستقرالقضاءاإلدارمالمصرمكعمى العميا ،حيثقررتالمحكمةاإلدارية
قصةأكمزايدةأكممارسةلتكريدبعضاألصناؼعفطريؽالتقدـ"إعالفاإلدارةعفإجراءمنا

،كأفالتقدـبالعطاءاتكفقالممكاصفاتكاالشتراطاتالمعمفعطاءاتليسإالدعكةإلىالتعاقدل          ن     
.(2)"عنياىكاإليجابالذمينبغيأفيمتؽعندهقبكؿاإلدارةلينعقدالعقد

 اإلعالن عن المناقصة                                  ثانيا : أثر مخالفة اإلدارة إلجراءات 
الترتبإف جكىريا،يجبعمىاإلدارةمراعاتوكا اإلعالفعفالمناقصةيعتبراجراء             ن    ن           

عمىمخالفتياىذاالشرطبطالفالعقد،كأماإذاقممتاإلدارةمفمدةاإلعالفالمنصكصعمييا
الشركطكراسةقدفيالقكانيفأكالمعمفعنيافيالصحؼ،أكرفضتتسميـأحدالراغبيفبالتعا

في جكىرية قاعدة فيو اإلدارة لمخالفة باطال يككف العقد فإف فيالمناقصة لمدخكؿ المطمكبة              ن                   
.(3)اإلعالف

الشركطالتييتطمبياالمشرعفياالعالفممزمةلإلدارة،فيتعيفعمييااحتراـأكضاعك
أفالمخالفةالجكىريةيترتب،كالمسمـبو(4)االعالفمفحيثالمدةككيفيةإجرائوكعددمراتو

ذلؾ كؿ اإلعالف صحة عدـ أك المكاعيد مخالفة أك االعالف كعدـ بالبطالف، الحكـ عمييا
.(5)يستكجببطالفالمناقصة

                                                 

جمعو،العقكداإلداريةطبقاألحكاـقانكفالمناقصاتكالمزايداتالجديد)ص(1)           ن    117.) 
(.318ص غانـ،النظاـالقانكنيلعقدالتكريداإلدارم"دراسةمقارنة)(2)
(.75-56دارية)صالجبكرم،العقكداإل(3)
(.134أعماؿاإلدارةالعامة)ص-عثماف،القانكفاإلدارم(4)
(.538النجار،مبادئكأحكاـالقانكفاإلدارم)ص(5)
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كلكفالضيرعمىاإلدارةإذامااحترمتطريقةاإلعالفالمنصكصعميياقانكنا،في ن                      
بتياإلىاألفراد،كاإلعالفبطريؽالراديكأكأفتمجأإلىطرؽأخرلترلأنياأنسبفينقؿرغ

.(1)غيرىامفالكسائؿاإللكتركنيةالتمفزيكفأك



 عن العطاء اإلعالن التعديل عمى: الفرع السابع
الذمصدر المناقصة عمىاإلعالفعف التعديؿ إلى مضطرة نفسيا اإلدارة تجد قد

التعديؿإلىاضافوأكحذؼأكغ سكاءانصرؼىذا التعديؿعنيا فيؿمفحؽاإلدارة يره،
عمىاإلعالفأـال؟

مماتجدراإلشارةإليوأنواليجكزلإلدارةخالؿفترةاإلعالفعفالمناقصةاضافةأك
حذؼأكتعديؿأمشرطأكمادةفيمستنداتالمناقصةإالعندالضركرةالقصكل،كبمكافقة

 يتـ أف كيجب المستندات، تمؾ أقرت التي جميعالجية إلى ترسؿ مالحؽ بإصدار ذلؾ
كافيةمفتاريخآخرمكعدلقبكؿالعطاءات،كذلؾلكيال المشتركيففيالمناقصةقبؿمدة
المطمكبة، الشركط استكماليا لعدـ برفضعطاءاتيـ العطاءات فتح حيف المناقصكف يتفاجأ

.(2)كلكيتتحقؽالمساكاةفيالمنافسة

دارةاجراءأمتعديؿعمىمضمكفكشركطالمناقصةصةالقكؿأنواليجكزلإلكخال
.(3)شعاراآلخريفكقبؿكقتكاؼإإالب













                                                 

 (.134أعماؿاإلدارةالعامة)ص-عثماف،القانكفاإلدارم(1)
(.56الجبكرم،العقكداإلدارية)ص(2)
(.85)ص"صاتالعامة"دراسةمقارنةالجبكرم،النظاـالقانكنيلممناق(3)
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 المطمب الثاني
 نافسة الحرةمبدأ الم

مبدأ:نتناكؿفيالفرعاألكؿـالحديثفيىذاالمطمبإلىثالثأفرعسكؼنقس مفيـك
المنافسةنتناكؿ،كفيالفرعالثانيالمنافسةالحرة كفيالفرعفيضكءالتشريعات،حرةالمبدأ

حدكدمبدأالمنافسةالحرة.اكؿالثالثنتن



 الفرع االول: مفيوم مبدأ المنافسة الحرة
 إف يجد الحرة المنافسة مبدأ المتطبيقو المبدأالحقيقيفي كيعنيىذا العامة، ناقصة

مف أف ذلؾ لممناقصة، لمتقدـ الشركط فييـ تتكافر مف لكؿ الفرصة شخصإتاحة حؽكؿ
لغيرسبب كاليجكزحرمانو العطاءعميو، حتىرسك التنافسفييا استكفيشركطالمناقصة

اطالق ليسعمى المبدأ فيذا ذلؾ كمع فيماوقانكني، يتمثؿ األكؿ القيد قيداف: يحده نما كا ،                
فيمفيتقدـلممناقصة يتمثؿكالقيدالثاني،تفرضواإلدارةمفشركطمعينةترلكجكبتكافرىا

كىيبصددتنظيميالممناقصةالعامةقدتستبعدبعضاألشخاصالذيفيثبتفيأفاإلدارة
الفنية أك المالية مقدرتيـ عدـ فحص،ليا لجاف كقتكجيد تكفير تيدؼإلى بذلؾ كاإلدارة

.(1)العطاءاتكالبتفييا

فإفالمناقصةت حرقكليذا بيفالمتقدميف،كيترتبفسيةالتقدـإلييا،كحريةالتناكـعمىمبدأ
(2)ذلؾ:عمى

أحداألفرادمفالتقدـلممناقصة. -1  اليجكزلإلدارةأفتحـر

 اليجكزامتناعالمكظؼعفقبكؿاألكراؽطالمااستكفيالشخصشركطالمناقصة. -2

اليتعارضمعمبدأالمنافسةالحرةاستبعادبعضالمتناقصيففيمابعدألسبابتتعمؽ -3
 .بمصمحةالمرفؽ

 عدةضماناتممفيتقدـبعطائو.يجكزلإلدارةأفتطمب -4



                                                 

(.579-578عبدالكىاب،النظريةالعامةلمقانكفاإلدارم)ص(1)
 (.35-34جعفر،العقكداإلداريةدراسةمقارنةلنظـالمناقصاتكالمزايدات)ص(2)
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 الفرع الثاني: مبدأ المنافسة الحرة في ضوء التشريعات المقارنة
نظراألىميةىذاالمبدأفإفالعديدمفالتشريعاتأخذتبوكنصتعميوصراحة،فمقد                 ن  

عميوكبيافذلؾ_نصتالتشريعاتالمقارنةمكضكعالدراسة_الفمسطينيكالمصرمكاألردني
:عمىالنحكاآلتي

  في ضوء التشريع الفمسطيني مبدأ المنافسة الحرة      أوال :
(مفقانكفالعطاءاتلألشغاؿالحككميةعمى4فيالمادة)نصالمشرعفيفمسطيف

تنفذاألشغاؿكالخدماتالفنيةالعامةبإحدلالطرؽالتالية:العطاءاتالعامة:كىيالتي أنو"
...".دأالعالنيةكالمساكاةكحريةالمنافسةتأخذمب

العامةفيالمادة) (الفقرة)أ(كالتيتنص7كذلؾنصعميياالمشرعفيقانكفالمكاـز
".اعتمادمبدأالمنافسةفيجميععممياتالشراء"عمى

 في ضوء التشريع المصري واألردني منافسة الحرة               ثانيا : مبدأ ال
لسنة(89)فيقانكفالمناقصاتكالمزايداترقـ(2)ادةالمفيالمشرعنصمصرفي

عمىأنو"تخضعكؿمفالمناقصةالعامةكالممارسةالعامةلمبادئالعالنيةكتكافؤ(ـ1998)
"..الفرصكالمساكاةكحريةالمنافسة

فإفكأما األردف في األردني )نصفيالمشرع المادة مف )ب( 6الفقرة مف نظاـ(
الحكك )األشغاؿ رقـ )71مية لسنة )1986 أنو عمى "ـ( المنافسة عطاءتطبيؽمبدأ كا  فرص 

لمجياتا األمتكافئة بتنفيذ لمقياـ المؤىمة لقادرة كافذلؾكأشغاؿ كمما الخدماتالفنية تقديـ
.."كبالطريقةالتيتراىاالجيةالمختصةمناسبةنممكنا



 : حدود مبدأ المنافسة الحرة:الفرع الثالث
 سمطة اإلدارة في الحرمان من التقدم لممناقصة:      أوال : 

نفمبدأحريةالمنافسةليسمطمقا،فأحياناإ ن     تتقيدىذهالحريةببعضالقيكد،كاليككف
.(1)التقدـلممناقصاتحؽلبعضاألشخاص

                                                 

(.35جعفر،العقكداإلداريةدراسةمقارنةلنظـالمناقصاتكالمزايدات)ص(1)
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اإلدارةتمارسسمطةميمةفيىذاالخصكص،كىيسمطةحرمافبعضاألشخاصك
قةكىكماالمنافسة،كذلؾإماكجزاءبسببإخالؿبالتزاماتسابأكالمشركعاتمفالدخكؿفي

بيدؼتييئةالجكالمناسبلممالجزائييسمىبالحرماف ما ،كا         .(1)،كىكالحرمافالكقائينافسة
كتختمؼأسبابالحرماف،فقدتككف:كجزاءعمىاخالؿالفرداخالالجسيمابالتزاماتوالتعاقدية ن  ن                    

الغشكا إلى االعتبار)كالتجائو لفقد أك )كالمسجكنيف(، تبعية كعقكبة أك كالتالعب(، لتحايؿ
)كالمفمسيف(،أكلسحبالعمؿمنومسبقا،أكلكجكدمظنةاستغالؿنفكذالكظيفة          ن        (2).

كبالتاليتنقسـأسبابالحرمافإلىنكعيفنتناكليـعمىالنحكاآلتي:

بعاألسباب الوقائية )الحرمان الوقائي(:  -1 ضاألفرادمفالتقدـلممناقصةألسبابقديحـر
مفكقائية،كىذااإلجراء_الحرماف_مكقتبطبيعتوكبالتالييزكؿبزكاؿالصفةالتيتقرر

 :(4)،كمفىذااألسبابعمىسبيؿالمثاؿ(3)أجميا
 استبعادالمناقصيفناقصياألىميةبسببعدـبمكغيـالسفالقانكنية. -أ

 لممناقصةفيدائرةاختصاصو.راشتراؾالمكظؼمفالتقدـحظ -ب

الالئحةالتنفيذية(مف136مفأمثمةذلؾمانصعميوالمشرعالمصرمفيالمادة) 
نوأحيثنصتعمىـ(1998)لسنة(89)لقانكفتنظيـالمناقصاتكالمزايداترقـ

المناقصات" تنظيـ قانكف احكاـ عمييا تسرم التي بالجيات العامميف عمى يحظر
.."تالتقدـبالذاتاكبالكاسطةبعطاءاتاكعركضلتمؾالجياتكالمزايدا

بعضاألفرادمفحريةالتقدـلممناقصة(5)األسباب العقابية )الحرمان الجزائي(  -2 :قديحـر
 القانكف. عمىأحكاـ كخركجو األسبابكجزاءالرتكابوخطأ ارتكابالشخص:كمفىذا

 جريمةالغشأكالتالعبفيتعاقدسابؽ.

مفأمثمةذلؾمانصعميوالمشرعالفمسطينيفيقانكفالعطاءاتلألشغاؿالحككميةك
سبؽلممناقصأفأخؿأكأىمؿأكقصرمنوعمىأنو"إذا(26مادة)حيثتنصال

                                                 

(.339ص القانكنيلعقدالتكريداإلدارم"دراسةمقارنة)غانـ،النظاـ(1)
.335المرجعالسابؽ،ص(2)
(.35جعفر،العقكداإلداريةدراسةمقارنةلنظـالمناقصاتكالمزايدات)ص(3)
(.76الجبكرم،النظاـالقانكنيلممناقصاتالعامة)ص(4)

(.36-35تكالمزايدات)صجعفر،العقكداإلداريةدراسةمقارنةلنظـالمناقصا((5
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العطاءات لمجنة أككافيخضعبقراربالحرمافسارمالمفعكؿ، الفائتة، فيالتزاماتو
الحؽفياستبعادعطائو.

نص كذلؾ الفمسطيني المشرع 50)رقـالمادةفي مف ) )التعميمات لسنة1رقـ )
العامةـ1999) المكاـز بشأف ) " فييا كالتيجاء عرض، العطاءاتالحؽفياستبعاد لمجنة

بشركط أكاليمتـز المبرمةمعو، أكبالعقكد التعاقد، المناقصالذميخؿبالتزاماتوقبؿإتماـ
هأكيغشكعمىأفتككفالمخالفاتقدكقعتفيأكثرمفعقدأكالعقدأكيماطؿفيتنفيذ

".أكثرمفمرتيففيعقدكاحدكلياأفتحرمومفاالشتراؾفيالعطاءاتلممدةالتيتحددىا
( (مفالتعميمات56كذلؾتنصالمادة أمعمىأنوذاتيا العطاءاتأفتستبعد يجكزلمجنة

ق أك أىمؿ كأف سبؽ المناقصة أكعرضمف شركة أك مؤسسة تمثيؿ صفة انتحؿ أك صر
سكاءكافتمثيمولمؤسسةأكشركةمحميةأك بالبيعأكأخفىأنوككيميا اإلدعاءبأنوككيميا

 أجنبية.

 :استبعاد عطاء بعينوفي رة              ا : سمطة اإلداثاني
يختمؼ فاالستبعاد إلىعطاءبعينومقدـفيمناقصةبعينيا، عفينصرؼاالستبعاد

،حيثيعتبرقرارالحرمافإجراءشخصياينصبعمىشخصمعيفبذاتوكيمنعومفافالحرم          ن   ن           
فيحيفأفاالستبعاد.الدخكؿفيعددغيرمحددمفالمناقصاتبشكؿنيائيأكلفترةمحددة

إجراءمكضكعييمحؽعطاءمعيفكفيمناقصةمحددةبالذاتلـيستكؼشركطالقبكؿفييا
مشمكؿبوإلىمناقصةأخرلتعمفعنياذاتالجيةاإلداريةإفاستكفىكاليحكؿدكفتقدـال
 كحاالتاالستبعادىي:.(1)متطمباتالقبكؿفييا

ناالستبعادتنفيذا -1   :لقرارالحرماف

مفالتعامؿمع باستبعادالعطاءالمقدـمفشخصمحرـك تمتـز كيقصدبذلؾأفاإلدارة
نحرماناىذاىسمطةتقديريةفيىذاالشأف،سكاءأكافالجياتاإلدارية،دكفأفيككفلياأدن 

كراسة في  اإلدارة حددتيا التي الشركط كافة عطائو تكافرتفي لك كحتى كقائيا أـ جزائيا                                ن   ن 
.(2)الشركط

                                                 

(.381ص غانـ،النظاـالقانكنيلعقدالتكريداإلدارم"دراسةمقارنة)((1
.342صالمرجعالسابؽ،((2
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الفمسطيني نصالمشرع حيثتنصالكقد الحككمية العطاءاتلألشغاؿ قانكف مادةفي
راربالحرمافسارمالمفعكؿ،لمجنةالعطاءاتالحؽأككافيخضعبق..منوعمىأنو"(26)

فياستبعادعطائو.

:االستبعادلعدـتكافرشرطحسفالسمعة -2

إفقررتأنوغيرجدير أفتقررحرمافأمشخصمفالتعاقدمعيا يجكزلإلدارة
بالثقة،كذلؾتطبقالمبدأحسفالسمعةفيمفيتقدـلمتعاقدمعاإلدارة        ن   (1). 

رقـالتعميماتمف(51فينصالمادةرقـ)عالفمسطينيعمىىذهالحالةكقدنصالمشر
(1( لسنة العامةـ1999( بشأفالمكاـز )" العطاءاتقبؿكالتيتنصعمىأنو تراعىلجنة

المطمكبةكسمعتوالتجارية كيجكزليااستبعاد...اإلحالةكفاءةكخبرةالمناقصفيتقديـالمكاـز
."ضىذهالمتطمباتعرضولنقصكؿأكبع

 :االستبعادلعدـتكافرالكفايةالفنيةكالمالية -3

 مفإف كافية درجة عمى متنافسكف إال المنافسة إلى يدخؿ أال اإلدارة مصمحة مف
الاالستعدادالتقنيكالمالي، كا كانتأىميةالمتعاقدالفن  يةأكفالجدكلمفالسعراألقؿإذا
.(2)ينعكسذلؾعمىحسفتنفيذهاللتزاماتوفيالنياية،إذالماليةعمىدرجةمفالسكء

التعميماتمف(51فينصالمادةرقـ)كقدنصالمشرعالفمسطينيعمىىذهالحالة
العامةـ1999(لسنة)1رقـ) تراعىلجنةالعطاءاتقبؿ"كالتيتنصعمىأنو(بشأفالمكاـز

ا المكاـز تقديـ المناقصفي كخبرة كفاءة التياإلحالة كالتسييالت التجارية كسمعتو لمطمكبة
استبعاد كقطعالغيارككرشالصيانةكقدرتوالماليةكيجكزليا أكالخدمةالتييكفرىا يقدميا

."عرضولنقصكؿأكبعضىذهالمتطمبات

( رقـ 57كذلؾنصالمشرعذاتوفينصالمادة عمىأنوذاتيامف( العطاءات" تميؿلجنة
 ."لممدةالتيحددتيالجنةالعطاءات..افمقدموغيركفؤأكغيرمؤىؿإذاك..العرض

 االستبعادلعدـاستيفاءالعطاءاتلمشركطالكاردةبكراسةالشركط -4

عممية لنجاح الالزمة كالخاصة العامة الشركط مف مجمكعة الشركط كراسة تتضمف
نياكطتكتسبأىميتيامفكك،كعمىذلؾفإفىذهالشرـالعقدكنجاحاألثرالمرجكمنياإبرا

                                                 

(.63ص)  العنزم،عقدالتكريداإلدارم"دراسةمقارنةبيفالقانكنيفاألردنيكالككيتي(1)
(.389سةمقارنة)صغانـ،النظاـالقانكنيلعقدالتكريداإلدارم"درا((2
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.،كتحقيؽصالحالمرفؽتتمثؿفيكفالةحسفتنفيذالعقد،كالتيتتعمؽبتحقيؽالمصمحةالعامة
أمع باستبعاد تمتـز اإلدارة الشركطكاألصؿأفجية بكراسة كرد أنياطاءمخالؼلما كما ،

 تقرر لـ ما  الشركط لتمؾ المستكفية العطاءات كافة بقبكؿ ألسبابتمتـز المناقصة إلغاء
.(1)أخرل

التعميماتمف(57فينصالمادةرقـ)كقدنصالمشرعالفمسطينيعمىىذهالحالة
( )1رقـ لسنة العامةـ1999( المكاـز بشأف أنو( تنصعمى العطاءات "كالتي لجنة تميؿ

العامةقانكفالعرضغيرالمتقيدبالمكاصفاتكالشركطالعامةكالشركطالخاصةكأحكاـ المكاـز
."لممدةالتيحددتيالجنةالعطاءات..المعمكؿبو

ـ(بشأف2013(لسنة)6(مفالتعميماترقـ)7كذلؾنصالمشرعذاتوفيالمادةرقـ)
يجكزلمجنةأفتستبعدعركضالمناقصاتفيتنظيـالعطاءاتلألشغاؿالحككميةعمىأنو:"

أمحالةمفالحاالتالتالية:

 المناقصعمىالعرض.عدـتكقيع .أ

 عدـكتابةأسعارالكحدةلمبنكدبالكمماتإضافةإلىاألرقاـ. .ب

عدـتعبئةنمكذجعرضالمناقصة. .ت














 

                                                 

(.397غانـ،النظاـالقانكنيلعقدالتكريداإلدارم"دراسةمقارنة)ص((1
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 المطمب الثالث
المساواة بين الراغبين بالتعاقدمبدأ   

 إلى المطمب ىذا في الحديث نقسـ مبداسكؼ مفيكـ األكؿ الفرع في نتناكؿ فركع،  ثالثة                 
يفالراغبيففيالتعاقد،كفيالفرعالثانينتناكؿالمساكاةب المساكاةبيفالراغبيفبالتعاقدمبدأ

مبداالمساكاةبيفالراغبيففيالتعاقد.د،كفيالفرعالثالثحدكفيضكءالتشريعاتالمقارنة       ن
كذلؾعمىالنحكاآلتي:



 المساواة بين الراغبين بالتعاقدالفرع األول: مفيوم مبدأ 
أأنويجبالتعامؿمعجميعالمتناقصيفعمىقدـالمساكاةمفحيثبيذاالمبديقصد

مفجانبالجية المتناقصيف بيف تفرقة دكف كاإلجراءاتالمقررة كالمكاعيد المطمكبة الشركط
اإلدارية،فاليجكزلياأفتقبؿأمشخصلـتتكافرفيوالشركطأكتقدـبعدالميعاد،أكتقدـ

فيالمناقصةأكتخمؼعفدفعالتأميفلـيستكؼاالجراءاتالضركريةلالشتراؾفيالميعادك
المؤقتأكالنيائيكامال،كمااليجكزلإلدارةأفتتفاكضمعأحدالمتناقصيفلتعديؿعطائو               ن     

.(1)فيخارجاالستثناءاتالتييقررىاالقانكف

دارةعفطريؽمحاباةأحدىـكعميوفاليجكزإذفالتفرقةبيفالمتناقصيفمفجانباإل
.(2)أكإعفائومفبعضالشركط،فيحيفتتشددفيتطبيؽالشركطعمىاآلخريف



 في ضوء التشريعات المقارنة بين الراغبين بالتعاقدالمساواة مبدأ الفرع الثاني: 
نظراألىميةىذاالمبدأفإفالعديدمفالتشريعاتأخذتبوكنصتعميوصراحة،فمقد                 ن  

تالتشريعاتالمقارنةمكضكعالدراسة_الفمسطينيكالمصرمكاألردني_عميوكبيافذلؾنص
عمىالنحكاآلتي:





                                                 

جراءاتتنظيـالمناقصاتكالمزايداتكالعقكداإلدارية(1) حمادة،قكاعدكا                 (.29)ص 
 (.543صعبداهلل،القانكفاإلدارمدراسةتطبيقيةألسسكمبادئالقانكفاإلدارمكتطبيقاتيافيمصر)(2)
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  في ضوء التشريع الفمسطيني المساواةمبدأ       أوال :
)نصالمشرعالفمسطيني (مفقانكفالعطاءاتلألشغاؿالحككميةعمى4فيالمادة

امةبإحدلالطرؽالتالية:العطاءاتالعامة:كىيالتيتنفذاألشغاؿكالخدماتالفنيةالع أنو"
نعمىالمشرعالفمسطينيأفكاليؤخذلكفما...".تأخذمبدأالعالنيةكالمساكاةكحريةالمنافسة        

العامةكالتعميماتالخاصةبو المساكاةبيفنصكصعمىمبدأدخمتمفقمفقانكفالمكاـز
.جاكزهعيننصحالمشرعالفمسطينيبضركرةتكىذانقصتشريلتعاقدالراغبيففيا

 في ضوء التشريع المصري واألردني المساواة             ثانيا : مبدأ 
(لسنة89(فيقانكفالمناقصاتكالمزايداترقـ)2فيالمادة)المشرعنصفيمصر

عمىأنو"تخضعكؿمفالمناقصةالعامةكالممارسةالعامةلمبادئالعالنيةكتكافؤ(ـ1998)
صكالمساكاةكحريةالمنافسة.."الفر

األردنينصفي المشرع فإف األردف في )كأما المادة مف )ب( 6الفقرة مف نظاـ(
( رقـ الحككمية )71األشغاؿ لسنة "ـ1986( أنو عمى فرص( كاعطاء المنافسة تطبيؽمبدأ

الخدماتالفن تقديـ اك االشغاؿ بتنفيذ لمقياـ المؤىمة لمجياتالقادرة كافذلؾمتكافئة كمما ية
.."ممكناكبالطريقةالتيتراىاالجيةالمختصةمناسبة

 
 بين في التعاقد:المساواة بين الراغ حدوة مبدأالفرع الثالث: 

إفالحكمةمفتطبيؽمبدأالمساكاةىكعدـمحاباةأحدمفالمتعامميفمعاإلدارة،لكفبطبيعة
إلدارةأفتفرضشركطاإضافيةعمىالمتقدميفتستطيعاالحاؿفإفالمساكاةليستمطمقة،إذ    ن       

إلييافيبعضاألحيافكذلؾبمايضمفتكفرخبراتخاصةأككثائؽأكشياداتمعينةقدال
.(1)تتكافرإاللفئةمعينةمفالراغبيففيالتعاقد

 

 

                                                 

 (.289)ص الخاليمة،القانكفاإلدارم"الكتابالثاني"(1)



 
 
 
 

 
 

 الفصل الثاني
 اجراءات تقديم المناقصات ومرفقاتيا
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 الفصل الثاني: 
 قديم المناقصات ومرفقاتياإجراءات ت

المناقصةالعامةكأحداألساليبالمتبعةفياختيارالمتعاقدمعاإلدارةتمربإجراءات
مفمراعاتيا لمتعاقدالبد االجراءاتىيمراحؿمميدة الحمقات،كىذه شكميةطكيمةمتتابعة

ا العقد طبيعة تتطمبيا كىيعممياتإجرائية كتفصيؿ، دقة أكثر إلدارمتتككفمفعمىنحك
)بإرادةالمتعاقد(كىذهاألخيرةتككفىيكغيرىاقىفييابعدتخالليامجتمعو)إرادةاإلدارة(لتم

مفاإلراداتالفرديةاألخرلتحتطمباإلدارةفيلحظةاإلحالةالتيتقررفيضكءماتسفر
عممياتفحص اعنو اإلجرائية العمميات مجمؿ كاقرار كتقرير دراسة مراحمياأك ليا لمككنة

المختمفةمفاإلعالفعفالتعاقدكفحصالعطاءاتكدراستياكتحميمياكتقريراالحالةبشأنيا.

نتنا سكؼ الفصؿ ىذا تكفي إجراءات تكؿ يتـ كسكؼ المناقصاتكمرفقاتيا، يقسقديـ ىذاـ
:الفصؿإلىمبحثيفعمىالنحكاآلتي

.المبحثاألكؿ:مكجباتالتقديـلممناقصة

المرفقاتالممزمةالستكماؿاإلجراءات. : الثاني المبحث
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 :  المبحث االول
 موجبات التقديم لممناقصة

االجراءاتالمناقصةأىـمراحؿالمناقصة،فمثؿتمؾؽتشكؿإجراءاتالتعاقدعفطري
ية،كتمرأمرالمناصمنولمتكصؿإلىعقدقانكنيصحيحخاليمفالعيكبكالثغراتالقانكن

لعطائوكتقديموابراـالعقدكرسكالمناقصة،فإعدادالمناقصاجراءاتالتعاقدبمراحؿعدةقبؿ
 اإلعالف صاحبة لمجية تعقبيا األكلى، الحمقة الناحيةاستالـتشكؿ مف كتدقيقيا العطاءات

،الشكمية فيما الثالثة الحمقة الفنية،تتمثؿ النكاحي مف العطاءاتكتدقيقيا يحاؿبفتح كبعدىا
المكضكعإلىلجنةالتحميؿلدراسةالعركضكفحصيامفالناحيةالفنيةتمييداإلحالتيا،كيعتبر    ن                

التصديؽعمىالمناقصةالمرحمةاألخيرةالتيتفضيإلىإبراـالعقد.

كسكؼكسكؼ لممناقصة، التقديـ مكجبات عف الحديث المبحث ىذا في ىذاأتناكؿ أقسـ
:عمىالنحكاآلتيكذلؾنتناكؿةمطالبثالثالمبحثإلى

.كفؽالشكؿالقانكنيإعدادالعطاءاتاألكؿ:طمبالم

.تقديـالعطاءاتثاني:الطمبالم

 المطمب األول
 وفق الشكل القانوني العطاءاتإعداد 

إفمفالطبيعيبعدأفتعمفاإلدارةعفالمناقصةالعامةأفتترؾميمةلكييفكرفييا
قدـ،كىذهالميمةيجبأفتككفكافيةلكييتمكفالمتناقصأفيزفعطاءهكظركفومفيريدالت

جيداقبؿأفيتقدـإلىالمناقصة    .(1)ن

كبعدأفيزفالمتناقصظركفوجيداكيقرراالشتراؾفيالمناقصةيقكـ         ن      عطائودبإعدا
يتبيفمفخاللياالعطاءاتىيالعركضالتييتقدـبيااألفرادفيالمناقصة،كالتيكيقصدب

ككذلؾ فيالمناقصة، لممكاصفاتالمطركحة كفقا بو القياـ يستطيعالمقدـ الكصؼالفنيلما              ن               
تحديدالسعرالذميقترحوالمناقصكالذميرتضيعمىأساسوابراـالعقدفيمالكرستعميو

.(2)المناقصة

                                                 

(.131)ص"المعمرم،العقكداإلداريةفيسمطنةعماف"دراسةمقارنة(1)
(.57الجبكرم،العقكداإلدارية)ص(2)



39 

المطمبالحديثعفكيفيةإعدادالعطاءكعميو كشكموالقانكنيسكؼنتناكؿفيىذا
الفمسطينيكالمصرم مفالتشريع فيكال              ن   المطمبإلىفرعيفك الحديثفيىذا ،سكؼنقسـ

كذلؾعمىالنحكاآلتي:



 :الفرع األول: إعداد العطاء في التشريع الفمسطيني
األمر المناقصكىذا تطمبالمشرعالفمسطينيشكؿمعيفلمعطاءالذميتقدـبو لقد

مفصاحبا  لعطاءإعدادالعطاءكفؽالشكؿكاإلجراءاتالقانكنيةالتيتطمبياالمشرعيستمـز
، الفمسطيني إف التعميماتحيث نصفي فقد العطاءات، في كاحدا شكال يتبنى لـ المشرع            ن   ن        

العطاءات بقانكف الحككميةالخاصة فيلإلشغاؿ الحاؿ عميو ىك لما مغايره طريقة عمى
،كبيافذلؾعمىالنحكاآلتي:العامةـزالتعميماتالخاصةبقانكفالمكا

                               أوال : في قانون الموازم العامة:
العامةعمىبيافالشكؿالقانكنيلمعطاء، لـيتطرؽالمشرعالفمسطينيفيقانكفالمكاـز

تناكلتالتعميمات العامةـ1999(لسنة)1)رقـفيما حيثبيافذلؾ(الخاصةبقانكفالمكاـز
يقدـالمناقصالعرضعمىنسختيفمتطابقتيفوعمىأن(25)رقـفيالمادةنصالمشرع "

دعكة طمبفي إذا إال بإحكاـ مغمؽ مغمؼكاحد في بالعطاء الدخكؿ تأميف مع منفصمتيف
العطاءغيرذلؾكيكتبعميواسـالدائرةالتيطرحتالعطاء،كالعنكافص.ب...الخ.كاسـ

خطكاضحكالتاريخالمحددكآخرمكعدلتقديـالعركض،كعنكافالمناقصالثابتكرقـالعطاءب
كبخالؼذلؾيحؽلمجنةالعطاءاتأفتيمؿالعرض".

(مفالتعميماتذاتياعمىاشتراطأفتككفالعركض28كذلؾنصالمشرعفيالمادة)
" فينصالمادة حيثجاء المختكمةمكقعةكمختكمة، كغير المكقعة التقبؿالعركضغير

 ."كؿ،أكالتيتردناقصةأكغامضةبشكؿاليمكفمفاإلحالةحسباألص

ك في المناقصالراغب المقرراالشتراؾيقـك العطاء دعكة ثمف بدفع المناقصة في
بعدذلؾيعدالمناقصعرضوكفقالكثائؽدعكة،(1)كيتسمـكافةكثائؽدعكةالعطاءكمرفقاتيا    ن      

                                                 

(1)( العامةرقـ)19تنصالمادة بقانكفالمكاـز مفالتعميماتالخاصة لسنة)9( يد1998( فع(عمىأنو"
المناقصثمفدعكةالعطاءالمقرر"غيرالمستردة"مقابؿكصكؿمقبكضاتحسباالصكؿكيتسمـكافة

كثائؽدعكةالعطاءكمرفقاتيا".



40 

لـتكفالكثائؽكاممةأككجدالعطاءبعدأفيقرأىذهالكثائؽكيتفيـج ذا ميعماكردفييا،كا          
نقصافييافعميوطمبالكثيقةالناقصةمفالدائرةالتيطرحتالعطاء،كيتحمؿالنتائجالمترتبة                ن 

عندالتنكيوفيدعكةالعطاءإلىأفك،(1)عمىعدـقياموبالتدقيؽكاالستكماؿبصكرةصحيحة
المرادشراؤىايجبأفتت طابؽمعالعينةأكالعيناتالمكجكدةفيالدائرةأكفيأممكافالمكاـز

العطاء دعكة تحدده العينةفعم،آخر المناقصمعاينة تقديـى قبؿ الفحصالالـز كفحصيا
عرضو،كاليعفيواإلدعاءبعدـ      ،كيعتبركأنواطمعاالطالع أكإجراءالمطابقةكالفحصالالـز

العينة ذلؾ،(2)عمى ابعد بدعكةيعد المرفقة كالنماذج الجداكؿ عمى كأسعاره لمناقصعرضو
العطاء،كبختـكيكقعكافةكثائؽدعكةالعطاءكيقدمياضمفالعرضكاممة،كيحؽلممناقص
باإلضافةإلىكثائؽدعكةالعطاءأفيضيؼأيةكثائؽأكمعمكماتيرغبإضافتياكيرلأنيا

عنك يكتب أف كعميو عرضو، لتكضيح رقـضركرية متضمنا عرضو في كالدقيؽ الكامؿ انو  ن             
الكتاباتالمتعمقةبالعطاء،كعميوأفيبمغالدائرة صندكؽالبريدكالياتؼكالفاكسلترسؿإلييا
خطياعفأمتغييرأكتعديؿفيعنكانو،كتعتبرجميعالمكاتباتالتيتترؾلوفيالعنكاف                     ن 

أخرلكأنياكصمتفعالكسممتفيحينياالمذككرأكترسؿإليوفيالبريدأكبامكسيمة     ن       (3)،
بالحبر العرضعمىنسختيفمتطابقتيف)األصؿكنسخةعنو(مطبكعاأكمكتكبا إعداد كيتـ   ن    ن                           
اقتضتالظركؼذلؾ ذا كا اإلضافة، الشطبأك التعديؿأك أك بخطكاضحخاؿمفالمحك                                          

تعديؿأكالشطبأكاإلضافةفيجبعمىالمناقصالتكقيعبالحبراألحمربجانبالمحكأكال
السعرباألرقاـكالحركؼ،كعمىالمناقصكذلؾأفيذكرالسعراإلفرادملمكحدة كعميوكتابة

ليا(كيعتبرـكلمجمكعالكحداتلكؿمادةككذلؾالسعراإلجماليلمعرض)لجميعالمكادالمقد
السعرشامالأجكرالتحزيـكالتغميؼ،كبخالؼذلؾيحؽلمجنةالعط               ن    .(4)اءاتأفتيمؿالعرض

أك نشرات أك كتالكجات أية مف األصمية النسخة بعرضو يرفؽ المناقصأف كعمى
ذا المعركضةبإحدلالمغتيفالعربيةأكاإلنجميزية،كا معمكماتفنيةأكإحصاءاتتعرؼبالمكاـز                       

لممن يحؽ فيالعرضكال النظر العطاءاتعدـ فممجنة معو تقدـ بالعرضأك ترفؽ اقصلـ
.(5)االعتراضعمىذلؾ

                                                 

العامةرقـ)20المادة)(1) (1998(لسنة)9(مفالتعميماتالخاصةبقانكفالمكاـز
العامة21المادة)(2)  (1998(لسنة)9رقـ)(مفالتعميماتالخاصةبقانكفالمكاـز
العامةرقـ)22المادة)(3) (1998(لسنة)9(مفالتعميماتالخاصةبقانكفالمكاـز
العامةرقـ)23المادة)(4) (1998(لسنة)9(مفالتعميماتالخاصةبقانكفالمكاـز
العامةرقـ)29المادة)(5)  (1998(لسنة)9(مفالتعميماتالخاصةبقانكفالمكاـز
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كمنشأ المعركضة لمكاـز المنشأ بمد منو العرضالمقدـ في يبيف المناقصأف كعمى
(كالرقـعمىModelالتجارمكالطراز)كاالسـمككناتيا،ككذلؾاسـالشركةالصانعةكالماركة

المعركضة .(1)الكتالكجأكالنشرةالخاصةبالمكاـز

دكالمنفصالبقطعالغيارالتيتنصحالشركةالصانعةبيايقدـالمناقصمععرضوجك         ن  ن 
فيور فيظركؼاالستعماؿالعادممبينا سنةكاحدة لالستعماؿلمدة   ن                      القط ىكلدلقـ عةكما

ممزمة األسعار ىذه تككف كأف اإلجمالي، كالسعر الكحدة كسعر كالكمية، المصنعة، الشركة
كامؿ كلمدائرة المذككرة، لممناقصلممدة المدة ضمفىذه فيطمبيا فيالحرية الكارد بالسعر

 .(2)كيجبأفتككفقطعالغيارفيىذهالحالةأصميةكجديدةالجدكؿالمذككر

كانتالعيناتغيرقابمة ذا المناقصمععرضوالعيناتالمطمكبةفيدعكةالعطاء،كا كيقدـ                    
،كبخالؼذلؾيجكزلمجنةالعطاءاتلمنقؿفعميوأفيحددمكانياكالكقتالذميمكفرؤيتيافيو

.(3)عدـالنظربالعرض



 : في قانون العطاءات :       ثانيا  
عمىبيافالشكؿالعطاءاتلألشغاؿالحككميةلـيتطرؽالمشرعالفمسطينيفيقانكف

ـ(بشأفتنظيـالعطاءاتلألشغاؿ2013(لسنة)6التعميماترقـ)القانكنيلمعطاء،فيماتناكلت
يتـتقديـعركضمفعمىأنو"(4)(8بيافذلؾ،حيثنصالمشرعفيالمادةرقـ)الحككمية

 المعنية الدائرة تطمبو حسبما أالمناقصات العطاء كثائؽ في تحديده يتـ لما كفقا ك            ن  بإحدل
:التاليتيفالطريقتيف

الماليضمفظرؼكاحديحتكمعمىالمعمكماتالفنيةالمطمكبةفيدعكةالعطاء،كالعرض-أ
 معالألسعارالمتضمف الفنيكالمالي العرضيف دراسة الحالة ىذه في كيتـ نالمعركضة،                       
كتقييميما.

                                                 

العامةرقـ)35المادة)(1) (1998(لسنة)9(مفالتعميماتالخاصةبقانكفالمكاـز
العامةرقـ)36الفقرة)أ(مفالمادة)(2) (1998(لسنة)9(مفالتعميماتالخاصةبقانكفالمكاـز
العامةرقـ)30المادة)(3)  (1998(لسنة)9(مفالتعميماتالخاصةبقانكفالمكاـز
المادة)نصىذ(4) المادةمطابؽتمامالنص ه  ن  (مفتعميماتمناقصاتاالشغاؿالحككميةاألردنيرقـ9

 (1986(لسنة)71)
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-ب منفصميف اثنيف ظرفيف عمىأفي يحتكم كاآلخر )العرضالفني( عمى يحتكم حدىما
سـالمناقصكرقـالعطاءكنكعالعرض،إفيكتبعمىكؿمغمؼأ)العرضالمالي(،عمى

ا قبؿكفيىذه مف كتقييميا كيجرمدراستيا لممناقصيف، العركضالفنية أكال تفتح لحالة                     ن     
العركضالمالية تفتح ثـ العطاء، لشركط العركضالمستكفية الختيار المختصة المجنة
المقدمةمفالمناقصيفالذيفتـاختيارىـكتعادالعركضالماليةاالخرلالتيلـيتـفتحيا

."الىاصحابيا



 :ء في التشريع المصري: إعداد العطالثانياالفرع 
حيثنص مظركفيف، مفخالؿ العطاء تقديـ يتـ أف تطمبالمشرع فيفيمصر

عمىأف"تقدـ(ـ1998(لسنة)89رقـ)المصرم(فيقانكفالمناقصاتكالمزايدات10المادة)
لي،كيقتصرفتحالعطاءاتيتـفيمظركفيفمغمقيفأحدىمالمعرضالفنيكاآلخرلمعرضالما

نالعركضالماليةعمىالعركضالمقبكلةفنيا..".مظاريؼ       

كيرلالباحثأفيسيرالمشرعالفمسطينيعمىنيجالمشرعالمصرمبأفينصعمى
لمعرضالماليكاآلخرلمعرضالفني،ك أحدىما العطاءفيمظركفيف، تقديـ نتفتحأكالأفيتـ   

استياكتقييميامفقبؿالمجنةالمختصةالختيارالعركضالعركضالفنيةلممناقصيف،كيجرمدر
ث العطاء، لشركط الماليةالمستكفية العركض تفتح حازتـ الذيف المناقصيف أك لمشركات

.عركضيـالفنيةعمىالقبكؿ،كتردعركضمفلـتحكزعمىالقبكؿمغمقة

مطبكعاأكمكتكبابخالمناقصالذميقدمويجبأفيككفالعطاءك ن  ن  طكاضحكذلؾفي
مظاريؼمغمقةكمختكمةكعمىأفيككفذلؾفيالمكعدالمحددإالإذاقررتلجنةالعطاءات
طمب عمى بناء أك المقدمة، العطاءات عدد بقمة تتعمؽ العطاءاتألسباب قبكؿ مدة تمديد

.(1)أغمبيةالشركاتالراغبةفيالتقدـلممناقصة

فيككفمطابقالممكاصفاتالتيكضعتيااإلدارةكالعطاءالمقدـمفالمناقصينبغيأ        ن   
كعمىكفؽالمستنداتالمختكمةمفقبميا،كأفيككفمتضمنااسـكعنكافمقدموكتكقيعوكأف        ن             
تحددفيواألسعارعمىنحككاضحبالعممةالمتداكلةكذلؾإمابمقطكعإجماليلمعقداكعمى

أساسالكحدةأكالفئةمضركبابعددالكحداتا  ن      لمطمكبةأكالكميةالكاردبيانيافيقكائـالكميات

                                                 

(.299)ص الخاليمة،القانكفاإلدارم"الكتابالثاني"(1)
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أك الجمركية التعريفة أك العممة كأسعار السكؽ أسعار النكاقصفي كال بالزيادات يعتد كال
الضرائبأكالرسكـاألخرل.غيرأنوفيحالةالتعاقدمعشركاتأكمنشآتأجنبيةأفتكتب

الكطنيةبعممةأج فتحاألسعارإلىجانبالعممة نبيةكيجرمتحديدسعرالعممةاألجنبيةيكـ
.(1)المظاريؼبالنسبةلممناقصات

لمعرضالمالي،كاآلخرلمعرض أحدىما المناقصبتقديـعطائوفيمظركفيف، كيقكـ
أماعفمحتكياتكالمفالمظركفيففقدالفني،ك    ن      الالئحةالتنفيذيةلقانكف(مف8نصتالمادة)

يحتكمالمظركؼالفنيعمى(عمىأنو"1998)لسنة(89)مزايداترقـتنظيـالمناقصاتكال
الىالبياناتكالمستنداتالتيترلالجيةاالداريةضركرةباإلضافةالتاميفالمؤقتالمطمكب

لمتحقؽمفمطابقةالعرضالفنيلمشركطكالمكاصفاتالمطركحةكتكافرالكفايةالفنية تكافرىا
لدلم المالية يتناسبمعكالمقدرة كعمىاالخصقدميالعركضبما :طبيعةمكضكعالتعاقد

المقدـ العرض عف الفنية البيانات جميع التنفيذ، طريقة كمدتو، لمتنفيذ الزمني ،البرنامج
عنيا المقدـ كالميماتكالمعداتكاالجيزة بمصادركنكعالمكاد الكتالكجاتكالبياناتالخاصة

قائمة،دكالميماتكالمعداتكاالجيزةالتيتستخدـفيالتنفيذبيافمصادركنكعالمكا،العرض
استيالكيا معدالت بياف مع التشغيؿ كمستمزمات الغيار بقطع ككظائؼ، اسماء بياناتعف

بياناتكاممةعفالشركاتالتي،كخبراتالككادرالتيسيسندالييااالشراؼعمىتنفيذالعممية
بياناتالقدفي،المستنداتالدالةعمىكجكدمركزصيانةمعتمد،قديسنداليياجزءمفالتنفيذ

الصناعياكسجؿ التجارماك فيالسجؿ )القيد بالنشاطمكضكعالتعاقد السجالتالخاصة
بطاقة،المستكرديف...(كغيرىامفالسجالتالتييككفالقيدفيياكاجباقانكناحسباالحكاؿ

شيادةالتسجيؿلدلمصمحةالضرائبعمى،تشييدكالبناءعضكيةاالتحادالمصرملمقاكليال
بيافالشكؿالقانكنيلمجيةمدمنةالعطاءكالمستنداتالدالةعمى،البطاقةالضريبية،المبيعات

قيامياقانكنا.

كيحتكمالمظركؼالماليعمىقكائـاالسعاركطريقةالسدادكقمةالصيانةكقطعالغيار
ىامفالعناصرالتيتؤثرفيالقيمةالماليةلمعرضكفقالماتقضىكمستمزماتالتشغيؿكغير

."بوشركطالطرح




                                                 

(.86)ص"الجبكرم،النظاـالقانكنيلممناقصاتالعامة"دراسةمقارنة(1)
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 العرض الفني:أوال: 
غير العطاء أف حيث خاصة، أىمية العطاء في لمعرضالفني المشرع أعطى لقد

المقبكؿفنياالتفتحمظاريفوالمالية.    ن  

مفخاللياكينطكمالعرضالفنيعمىالبياناتكالمستنداتالتييم اإلدارة كفلجية
التأكدمفمطابقةىذاالعرضلمكاصفاتكشركطالمناقصةإضافةإلىتأكدىامفتكافرالخبرة

الفنيةالمناسبةلمكضكعكطبيعةالتعاقدلدلمقدـالعطاء.

المكقتكشرط لمتأميف مظركؼالعرضالفني تضميف عمىضركرة عالكة ثـ كمف
دالمقدرةالماليةلدلمقدـالعطاء،كذلؾينبغيأفيتضمفجميعلدخكؿالمناقصةكالذميؤك

البياناتالفنيةعفالعرضالمقدـ.

كاليدؼمفتطمبالبياناتالفنيةىكمنعأشخاصمغامريفيفشمكففيانجازالعمؿ
ال فيما العاـ الماؿ العامةكاضاعة بالمصمحة الذميؤدمإلىاإلضرار األمر التعاقد، محؿ

 .(1)يجدم

                      ثانيا : العرض المالي:
القيمة في لتأثيرىا كذلؾ العرضالمالي، يتضمنيا أف يجب أساسية عناصر ىناؾ
العرضقكائـ يتضمف أف حيثينبغي المناقصة، شركط بو تقضي لما لمعرضكفقا المالية                          ن     

.(2)األسعار،كطريقةالسداءكقيمةالصيانةكقطعالغياركمستمزماتالتشغيؿ

:(3)مقدـالعطاءمراعاةاالتيعندتقديمولمعطاءكيجبعمى

كالطباعةرقماكحركفابالمغةالعربيةكيككفأكالسائؿأتكتباسعارالعطاءبالحبرالجاؼ-1
كأكمقاساأككزناأسعرالكحدةفيكؿصنؼبحسبماىكمدكفبجدكؿالفئاتعددا

كتعديؿفيالكحدة.أغيرذلؾدكفتغيير

في كيجكز فرد مف العطاء تقديـ أحالة الخارج في شركة بالعممةأك تكتباالسعار ف
االجنبيةكتتـمعادلتيابالعممةالمصريةبالسعرالمعمففيتاريخفتحالمظاريؼ.


                                                 

(.111-110اإلدارية)صخميفة،األسسالعامةلمعقكد(1)
(.112خميفة،األسسالعامةلمعقكداإلدارية)ص(2)
 1998لسنة89(مفالالئحةالتنفيذيةلقانكفتنظيـالمناقصاتكالمزايداتالمصرمرقـ61نصالمادة)(3)
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كغيرىايجباعادةأكالمحكفيجدكؿالفئاتككؿتصحيحفياالسعارأاليجكزالكشط-2
كتابتورقماكحركفاكتكقيعو.

كاجراءتعديؿفيوأكمفالمكاصفاتالفنيةأمبندمفبنكدهأاليجكزلمقدـالعطاءشطب-3
ميماكافنكعو.

يةمالحظاتخاصةبالنكاحيالفنيةفيثبتيافيكتابمستقؿيتضمنوأبداءأكاذارغبفي
المظركؼالفني.

قأمادعاءمفصاحبالعطاءبحصكؿخطأكاليمتفتالى اذا فتحفيعطائو بعد دـ
المظاريؼالفنية.

مقدـالعطاءفيمناقصاتتكريداالصناؼعفتحديدسعرصنؼمفاالصناؼتاذاسك-4
في الدخكؿ عف منو ذلؾامتناعا فيعتبر منو المقدمة االسعار بقائمة المطمكبتكريدىا

االحتفاظمافيمقاكالتاالعماؿفممجيةاالداريةمعأالمناقصةبالنسبةالىىذاالصنؼ
مىفئةأعفتضعلمبندالذمسكتمقدـالعطاءعفتحديدفئتوأبالحؽفياستبعادالعطاء

ستعميوربينوكبيفسائرالعطاءاتفاذاليذاالبندفيالعطاءاتالمقبكلةكذلؾلممقارنة
فيعتبراالمن أنوقصة عمى المحاسبة أارتضى ليذاأساس فئة العطاءاتقؿ في البند

فيككفلوحؽالمنازعةفيذلؾ.أدكفالمقبكؿ

نيبيففيقائمةاالسعارمااذاكافالصنؼمصنكعا-5          كفيالخارجكيترتبعمىأفيمصر
 كميا البيانات ىذه صحة مقدـأعدـ اسـ شطب عمى رفضالصنؼعالكة بعضيا ك

العطاءمفسجؿالمكرديف.

ت-6 الفئات بجدكؿ العطاء مقدـ حددىا التي المصركفاتالفئات جميع كتغطى شمؿ
كافنكعياالتييتكبدىابالنسبةالىكؿبندمفالبنكدككذلؾتشمؿالقياـأياكااللتزامات

تكريداالصناؼكتنفيذجميعاالعماؿكتسميميالمجيةاالداريةكالمحافظةعمييااثناءبإتماـ
ؽليذهالفئاتبصرؼالنظرمدةالضمافطبقالشركطالعقدكتتـالمحاسبةالنيائيةبالتطبي

االخرل.  عفتقمباتالسكؽكالعممةكالتعرفةالجمركيةكغيرىامفالضرائبكالرسـك
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 المطمب الثاني
 العطاءاتتقديم 

أكنبناء أشغاؿ تنفيذ طرحعطاء بمكجبو الخاصبالعطاءاتالتييتـ عمىاإلعالف
يستطيعكؿمفيرغبفيالتعاقدمعاإلدارتك رةأفيتقدـبعطائومتضمناالسعرالذميدلكاـز   ن   

.(1)يرلالتعاقدعمىأساسو

فماىيإجراءاتتقديـالعطاءات،كماىيمشتمالتالعطاءكماىيالقيمةالقانكنية
إلى المطمبكالذمأقسمو فيىذا سكؼأتناكلو ما ىذا نتناكؿفيالفرعفركعستةلمعطاء،

،كفيالفرعناكؿكيفيةالتقدـبالعطاءكمكعدهالفرعالثانينتاألكؿمفيكـالتقدـبالعطاء،كفي
الفرع كفي العطاء، كسحب تعديؿ نتناكؿ الرابع الفرع كفي العطاء مشتمالت نتناكؿ الثالث

:آلتيعمىالنحكاالخامسنتناكؿالطبيعةالقانكنيةلمتقدـبالعطاء.ك

 الفرع األول: مفيوم التقدم بالعطاء:
يتكيقصدبوأف قدـالراغبكففيالتعاقدبتسميـالعطاءاتإلىالمجنةالمختصة،كتقـك

لمشركطكالضكابط كمطابقتيا مفسالمتيا كالتأكد المحدد، فيالمكعد العطاءاتبفتحيا لجنة
(2)كاستبعادالعطاءاتالتيالتتكفرفيياالشركط.كغيرىامفإجراءاتفحصالعطاءات

بيف المساكاة لمبدأ كتطبيقا      ن عمى كاحدة بطريقة العطاءات تطبيؽ يجب المتناقصيف،
بعطاءقدـبعدميعاداالعتدادجميعالمشتركيففيالمناقصةكبدكفتفرقةبينيـ،فاليجكزإذف

 بالتأميف يككفمصحكبا أف بدكف قدـ العطاءاتأك تقديـ   ن                  الحالة(3)االبتدائي ىذا كفيمثؿ .
يجكزأفيتمسؾببطالفالعطاءكالم ن               العطاءاتاآلخركفكمقدمكفاإلدارةصاحبةالعطاء

اعد.أمامقدـالعطاءالباطؿنفسوألنيـأصحابمصمحةفياستبعادكؿعطاءمخالؼلمقك
غيرمقرركمالككافلـيدفعالتأميفالمؤقتفاليجكزلوالدفعببطالفعطائوألفالبطالف

.(4)يستفيدمفتقصيرهلمصمحتو،كماأفالقاعدةأفالمقصراليجبأف



                                                 

(.347كنعاف،القانكفاإلدارم"الكتابالثاني")ص(1)
230-229إلدارم)صالقيسي،الكجيزفيالقانكفا(2)
كأحكاـالتأميفاالبتدائيعندحديثناعفمرفقاتالعطاء.(3)  سنتناكؿبالتفصيؿالحديثعفمفيـك
 (.270أبكيكنس،أحكاـالقانكفاإلدارم"القسـالخاص")ص(4)
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 :في التشريع الفمسطيني والمصري وموعد تقديمو التقدم بالعطاء كيفية ني:االفرع الث
 وموعد تقديمو في التشريع الفمسطيني                           أوال : كيفية التقدم بالعطاء

 في قانون العطاءات: -1

نجدأفالحككميةلألشغاؿقانكفالعطاءاتيبالرجكعلنصكصالمشرعالفمسطينيف
ا تقديمولمشرع كالمكعد بالعطاء التقدـ بيا التييتـ الكيفية لبياف يتطرؽ لكفكبالرجكعلـ ،

ـ(نجدأفالشرعقدنصفيالفقرة)أ(مفالمادةرقـ2013(لسنة)6لنصكصالتعميماترقـ)
عمىكؿمناقصيتقدـبعرضلممناقصةالتقيدبمايمي:"(عمىأنو9)

أفيقدـعرضومكقعاكبال - ن     كمختكمة،عمىالمطمكبمفالنسخفيمغمفاتمحكمةعدد
ك ذا كا بينيا، مف األصمية النسخة تككف أف                   النسخق بيف المعمكمات تناقضفي أم ع

 المقدمةفتعتمدالنسخةاألصمية.

انتياءأف - قبؿ يكدععرضو المحدد العركضفيالصندكؽالمخصصإليداعالمكعد
 قدـبعدالمكعدالمحدد.أمعرضيلغاية،كاليجكزاستالـ

رسؿأاذا(مفالمادةسالفةالذكرعمىأنو"،ق)تتيففيالفقرالفمسطينيكمانصالمشرع
نفيككفالعرضالمقدـعرضاأيتـذلؾبكاسطةالبريدالمسجؿكفأالعرضبكاسطةالبريدفيجب       

متكامالكيكجو   ن البريدب العركضيداعإلفيصؿقبؿالمكعدالمحددأرئيسالمجنةشريطةباسـ
كأ،فمسطينييذكرفيعرضواسـشريكوالفأجنبيةفيجبأذاكافالمناقصشركةكا ،المسجؿ

الشركةاألجنبيةالمسجؿفيمناطؽالسمطةالفمسطينية".فيقدـكثيقةترخيصمكتبأ
 في قانون الموازم العامة -2

العام نجدأنولـيتطرؽلبيافةبالرجكعلنصكصالمشرعالفمسطينيفيقانكفالمكاـز
التقدـبالعطاءكلكنو العامةفيالكيفيةالتييتـبيا (لسنة1رقـ)التعميماتالخاصةبالمكاـز

ـ1999) )( رقـ المناقصفيصندكؽعمىأنو"(26نصفيالمادة يكدعالعرضمفقبؿ
ؾ،كيفضؿأفيككفقبؿالعطاءاتلدلالدائرةالتيطرحتالعطاءقبؿانتياءالمدةالمحددةلذل

آخرمكعدبفترةكافيةتجنباألمطارئ،ككؿعرضاليصؿكيكدعفيصندكؽالعطاءات                      ن     
كتابة عدـ كفيحالة مغمقا، إلىمصدره كيعاد فيو العركضالينظر لتقديـ قبؿآخرمكعد        ن                        

محتكياتعنكافالمرسؿأكالمعمكماتالكافيةالكاضحةعفالعطاءفيحؽلمدائرةفتحولمعرفة
المغمؼكالعنكافإفكجدإلعادتو".
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أفالمشرعالفمسطينيمفكيالحظ المادة العامةىذه طريقةتبنىفيتعميماتالمكاـز
 كىي العطاءات، لتقديـ لدلكاحدة العطاءات صندكؽ المناقصفي قبؿ العرضمف ايداع

العطاء طرحت التي العركالدائرة قبكؿ عدـ نصعمى المشرع إف بؿ لدائرة، ترد ضالتي
العطاءاتبرقياأكمفخالؿالفاكسأك       ن   ذاتياالتعميمات(مف27)فقدنصفيالمادةالياتؼ

التقبؿالعركضالتيتردلمدائرةمباشرةبرقياأكبالناسكخ)الفاكس(أكالياتؼأنو"عمى      ن         إذاإال
."كردبدعكةالعطاءنصصريحبخالؼذلؾ

 تعميمات في أنو حيف فيفي العطاء كضع كىما طريقتيف تبنى العطاءات قانكف
العامةصندكؽأكارسالوبالبريدالمس جؿ،كيكصىالباحثالمشرعالفمسطينيفيقانكفالمكاـز

لألشغاؿالحككمية،ككذلؾيرلالباحثأفينصعمىالطريقتيفكمافعؿفيقانكفالعطاءات
.ركضبالكسائؿاإللكتركنيةالحديثةأفيتبنيالمشرعالفمسطينيطريقةإيداعالع

يالحظ نأيضاكما  المشرعلـ المشرعأف فعؿ العطاءاتكما لتقديـ مكحدة مدة يحدد
 المشرعالمصرمبؿ مناقصةإف كؿ بحسبطبيعة اإلدارة إلىجية المدة ىذه ،ترؾتحديد

 المناقصة عف اإلعالف مكعدبحيثيتضمف ا نمحددن ل العطاءات، يصؿككؿعرضتقديـ ال
كيكدعفيصندكؽالعطاءاتقبؿآخرمكعدلتقديـالعركضالينظرفيوكيعادإلىمصدره

.نمغمقا

اذاكافالعطاءكفيحالةما،كاألصؿأفيتـتقديـالعطاءمفصاحبالعطاءنفسو
نمقدما فعميو ككيؿعفصاحبالعطاء تككيالأمف معو يقدـ نف     نمصدقا السمطاتمفعميو

القكانيفـحكاألالىكافةالبياناتكالمستنداتالتييجبعميوتقديمياكفقاباإلضافةالمختصة
.(1)كالقراراتالتيتنظـذلؾ

                                                            ثانيا : كيفية التقدم بالعطاء وموعد تقديمو في التشريع المصري
الالئحةالتنفيذيةلقانكفتنظيـالمناقصات(مف54فيالمادة)المشرعالمصرمنص

كالمزايدات 1998)لسنة(89)رقـ العطاءات..ـ(عمىأنو" بالبريدإيككفتقديـ بارساليا ما
كأكؽالمختصلكضعالعطاءاتبالجيةككضعياداخؿالصندأالمكصىعميوخالصةاالجر

بمكجبايصاؿيثبتفيوتاريخالتسميـكساعتو لقمـالمحفكظاتبيا كاف،تسميميا كيجكزاذا
فيقدـعمىالنمكذجالخاصبمقدـالعطاءبشرطأكشركةفيالخارجأالعطاءمقدمامففرد

."قياموبسدادثمفكراسةالشركطكالمكاصفات
                                                 

 1998لسنة89(مفالالئحةالتنفيذيةلقانكفتنظيـالمناقصاتكالمزايداتالمصرمرقـ61نصالمادة)(1)
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لتقديـ طرؽ ثالث تبنى المصرم المشرع أف الذكر سالفو نصالمادة مف كيالحظ
 ،كابالبريدالمكصىعميوخالصةاألجر،كىيإماعفطريؽإرسالواإلدارةالعطاءإلىجية ما
كضع طريؽ الصندوعف بالجيةداخؿ العطاءات المخصصلكضع كؽ أك لقمـ، تسميمو

.المحفكظاتبيابمكجبإيصاؿيثبتفيوتاريخالتسميـكساعتو

 المصرم نصالمشرع فقد العطاء تقديـ بمدة يتعمؽ فيما )كأما المادة مف14في )
تحدد "عمىأنوـ(1998)لسنة(89)رقـالالئحةالتنفيذيةلقانكفتنظيـالمناقصاتكالمزايدات

كؿاعالففيأقؿلتقديـالعطاءاتفيالمناقصاتالعامةمفتاريخمدةثالثكفيكماعمىاأل
كيجكزبمكافقةالسمطةالمختصةتقصيرىذهالمدةبحيثالتقؿعفعشريف،الصحؼاليكمية

".يكما



 العطاء:مشتمالت : الفرع الثالث
 :(1)ؿعمىكجكباحتكاءالعطاءعمىمايميقداستقرالتعامل

ذاكافمقدـالعطاء أكال:اسـكلقبكعنكافالراغبفيالتعاقدكتكقيعوشخصياعمىالعطاء،كا        ن               ن 
شركةفيجبتقديـعقدتأسيسىذهالشركةكنكعياكمقداررأسماليا.

كاآلالتالتي المكائف المشركعكنكع كأسمكبإنجاز بيافطريقة ثانيا:                            الراغببالتعاقدن يعتـز
استعماليافيالتنفيذ.

ثالثا:قائمةتتضمفاألعماؿالمماثمةالتيقاـبيامقدـالعطاء.        ن

أك اإلدارية الجيات مع التعامؿ مف محركـ غير العطاء مقدـ أف تؤيد التي الكثائؽ رابعا:                                ن
جنحةمخمةبالشرؼمستبعدمفالتقدـلمتعامؿمعيا،أمأنولـيسبؽأفأديفبجنايةأك

كاألمانة.

خامسا:قائمةاألسعارالتييقترحالراغببالتعاقد،التعاقدبيا.        ن 

سادسا:أفيرفؽمعالعطاءالتأميفاالبتدائي.        ن 




                                                 

(.95الشكاربي،العقكداإلداريةفيضكءالفقوكالقصاءكالتشريع)ص(1)
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 العطاء: تعديل وسحب: الفرع الرابع
قددرجتدفاترالشركطالعامةالتيتحيؿإليياالعقكداإلداريةكترفؽفيالغالبمعل
اتالمقدمةمفالراغببالتعاقدعمىالنصعمىالتزاـمقدـالعطاءبالبقاءعمىايجابوالعطاء

كفيىذاالفرعسكؼنتناكؿالحديثعفسحب.(1)حتىنيايةالمدةالمحددةلسريافالعطاءات
العطاءأكتعديموفيالتشريعالفمسطينيكالمصرمكذلؾعمىالنحكاآلتي:

 :في التشريع الفمسطيني سحب العطاءو تعديل       أوال : 

 الفمسطينيلـ العطاءاتالمشرع الحككميةيأتفيقانكف سحبذكرحلألشغاؿ الو
المناقص قبؿ مف تعديمو أك التعالعطاء لكف رقـ، العطاءات بقانكف الخاصة (6)ميمات

فيالفقرة)ب(جاء(9فيالمادةرقـ)ـ(بشأفتنظيـالعطاءاتلألشغاؿالحككمية2013لسنة)
نكدععرضاأفأيجكزلممناقصالذمسبؽأنو"ذكرحالةتعديؿالعطاءحيثنصتعمىعمى    

نفيقدـعرضابديالأكأفيكدعمذكرةتعديميةلعرضوأفيصندكؽالعطاءات ن   الىباإلضافة
فيككفمستكفيالشركطالعطاءقبؿانتياءمكعدايداعالعركضأعرضواالصميالذميجب         ن    

الم "بدراسةىذهالمذكرةمعالعرضجنةكتقـك

العطاء سحب حالو ذكر عمى الفمسطيني المشرع جاء )كقد المادة مف85في )
العامةرقـ) يجكزلممناقصيف..(عمىأنو"ـ1999(لسنة)1التعميماتالخاصةبقانكفالمكاـز

قبؿ الصندكؽ في تكدع كمختكمة مكقعة بمكجبطمباتخطية تعديميا أك سحبعركضيـ
."انتياءأخرمكعدلتقديـالعركض

المشرع نص فقد بعطائو فييا ممتزما بالعطاء المتقدـ يبقى التي المدة عف كأما         ن             
( رقـ المادة في )32الفمسطيني رقـ العامة المكاـز بقانكف التعميماتالخاصة مف لسنة1( )

المفـ1999) نافذ منو العرضالمقدـ يبقى المناقصأف يمتـز " أنو عمى جائز( كغير عكؿ
(يكمامفالتاريخالمحددكآخرمكعدلتقديـالعركضإالإذاكردنص30الرجكععنولمدة)            ن 
صريحبخالؼذلؾ"



                                                 

(.96الشكاربي،العقكداإلداريةفيضكءالفقوكالقصاءكالتشريع)ص(1)
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 سحب العطاء في التشريع المصري:تعديل و         ثانيا : 
(مف60فيالمادة)المشرعالمصرمنصعمىحالةسحبكتعديؿالعطاءحيثجاء

عمىعمىأنوـ(1998)لسنة(89)نظيـالمناقصاتكالمزايداترقـالالئحةالتنفيذيةلقانكفت
فيصبحالتاميف أنو" المعيفلفتحالمظاريؼالفنية قبؿالميعاد العطاءعطاءه سحبمقدـ اذا

لمجيةاالداريةدكفحاجةالىانذار ػالمؤقتالمكدعحقا ايةأءالىالقضاءالمجكك كاتخاذ
".ؿحصكؿضرركاقامةالدليؿعأءاتاجرا

مصادرة يتـ أف رتبعمىسحبالعطاء المشرع أف نصالمادة مف التاميفكيفيـ
 المؤقتالمكدع كيصبح دكفحاجة االدارية لمجية إلحقا الأىانذار مجكك الىالقضاء كأء

.اتخاذايةاجراءاتاكاقامةالدليؿعؿحصكؿضرر
فتصؿأيجب(عمىأنو"63ةرقـ)فيالمادذاتياالمكائحكمانصالمشرعذاتوفي

 االدارية مفأالعطاءاتالىالجية عشرة الثانية الساعة غايتو فيميعاد المختصة الكحدة ك
كتعدؿفيويردبعدأكاليعتدبامعطاء،لفتحالمظاريؼالفنيةباإلعالفظيراليكـالمحدد

المذككر اأكاليسرمذلؾعمى الميعاد الجية مفصاحباقؿمتعديؿلصالح يقدـ الدارية
"نواليؤثرفياكلكيةالعطاء.أالعطاءاتالمطابقةلمشركطكالمكاصفاتطالما

كأماعفالمدةالتييبقىالمتقدـبالعطاءممتزمافييابعطائوفقدنصالمشرعالمصرم      ن      
ىأنوعم(ـ1998(لسنة)89رقـ)المصرم(فيقانكفالمناقصاتكالمزايدات59المادة)في

"يبقىالعطاءنافذالمفعكؿكغيرجائزالرجكعفيومفكقتتصديرهبمعرفومقدـالعطاءبغض
النظرعفميعاداستالموبمعرفةالجيةاإلداريةكحتىنيايةمدةسريافالعطاءالمحددباستمارة

العطاءالمرافقةلمشركط".

 عطاء:مل الطبيعة القانونية لمتقدم: الفرع الخامس
القانكنيةلإلعالفعفالمذكرنا عفالطبيعة ناقصةأفاإلعالفاليعتبرعندحديثنا

نماىكمجرددعكة ايجاباينتظرقبكؿأحدالمناقصيفكا                ن العطاءالذمتقدـبوكأما،التعاقدإلى
( المتقدـ(المناقصالطرؼاآلخر كيمتـز العالقة، ذات اإلدارة مف قبكال ينتظر ايجابا يعتبر             ن     ن   

نمقدمكالعطاءاتجميعاحتىتعمفنتيجةالمناقصةكعندىايتحرراءبالبقاءعمىايجابوطعبال    
باستثناءمفترسكعميوالمناقصةالذميظؿممتزمابعطائوإلىأفيتـاعتمادالمناقصة     ن          ،كىذا

.(1)ةالمنفردإرادتومفجيةمقدـالعطاءبالبقاءعمىإيجابومصدرهااللتزاـ

                                                 

(.301)ص الخاليمة،القانكفاإلدارم"الكتابالثاني"(1)
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  : الثاني المبحث
 مرفقات العطاء

القانكفارفاقيابالعطاء،فيتعيفعمىالمناقصفيبعض ىناؾمرفقاتأساسيةيستمـز
نالعقكدأفيرفؽبعرضوالنسخةاألصميةمفأمكتالكجاتأكنشراتفنية،كيرفؽبالعطاءأيضا                       

تأميناماليا،كماافىناؾتحفظاتمعينة      لحاقيابالعطاءيبدييامقدـالعطاء،كىذهيشترطإقدنن
األصمي.

المبحثالحديثعفالمرفقاتالالزمةلمتقدـبالعطاء،كسكؼ كسكؼأتناكؿفيىذا
:عمىالنحكاآلتيمطمبيفأقسـىذاالمبحثإلى

المطمباألكؿ:التأميفالمؤقت.

المطمبالثاني:التحفظاتعمىالعطاء.

 المطمب األول
 التأمين المؤقت

طاءاتكجديتيـفيتنفيذالتزاماتيـالتعاقديةتجاهاإلدارةفقدةأصحابالعءمالمافلض
 عطاء كؿ يؤدلمع أف أكجبالقانكف امبمغ بالتأميف يسمى الجية(1)لمؤقتتأميف كتحدد ،

اليتجاكزنسبةمعينةمفالقيمةالتقديريةلمصفقة اإلداريةمبمغوضمفشركطاإلعالف،بما
المزمعإبراميا.

كسكؼ فينتناكؿ الحديث المطمب المطمبإلىىذا كسكؼنقسـ المؤقت، التأميف
التأميفالمؤقت،كفيالفرعالثاني نتناكؿكيفيةتحديدخمسفركع.نتناكؿفيالفرعاألكؿمفيـك

كقتأداءكفيالفرعالرابعصكرأداءالتأميفالمؤقت،كفيالفرعالثالثقيمةالتأميفالمؤقت،
 لفرعالخامسكفياالتأميفالمؤقت، مصيركفيالفرعالسادسجزاءتخمؼالتأميفالمؤقت،

:يالتأميفالمؤقت.كذلؾعمىالنحكاآلت

 الفرع األول: مفيوم التأمين المؤقت:
ضمانا اإلدارة جية لمصمحة العطاء مقدـ يخصصو مالي مبمغ المؤقتىك نالتأميف                            

ال كالحكمة ، المالية قدرتو عف كتعبيرا العطاء لجدية           ن      ىي المؤقت التأميف إيداع مف متكخاة

                                                 

 لمشرعالمبنانييطمؽعميواسـمبمغالكفالة.يطمؽعميوفيبعضالتشريعاتاسـالتأميفاالبتدائي،كا(1)
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ضمافجديةمساىمةالمتقدـبالعطاءفيالمناقصةكالتحقؽمفسالمةقصدهفيتنفيذالعقد
.(1)فيحالةرسكالعطاءعميو

كالتأميفالمؤقتيطمؽعميوفيبعضالتشريعاتاسـالتأميفالمالي،كمافعؿالمشرع
حيثنص 8فيالمادةرقـ)الفمسطينيفيقانكفالمكاـز (مفالتعميماتالخاصةبقانكفالمكاـز

ننعمىالمناقصأفيرفؽتأميناماليا ـ(عمىأنو"1998(لسنة)9العامةرقـ)     "...

أيضا نكيسمى    في الفمسطيني المشرع فعؿ كما الكفالة، )بمبمغ رقـ (6التعميمات
كفالةالمناقصةتحددبمبمغمقطكع.."عمىأنو"فيالفقرة)أ((4فيالمادةرقـ)ـ(2013لسنة)

مف(17)رقـنصفيالمادةكأماالمشرعالمصرمفيسميمبمغالتأميفبالتأميفالمؤقتحيث
يجبأفيؤدلمععمىأنو"(ـ1998(لسنة)89رقـ)المصرمقانكفالمناقصاتكالمزايدات

..".كؿعطاءتأميفمؤقت



  الفرع الثاني: كيفية احتساب قيمة التأمين المؤقت:
 الفرع ىذا الفمسطينيفي التشريع كفؽ المؤقت التأميف قيمة احتساب كيفية نتناكؿ سكؼ

كالمصرم،كذلؾعمىالنحكاآلتي:

 في التشريع الفمسطيني. كيفية احتساب قيمة التأمين المؤقت      أوال : 
العامةرقـبالرجكعلنصكصالمشرعالفمسطينيفي التعميماتالخاصةبقانكفالمكاـز

ننعمىالمناقصأفيرفؽتأميناماليا (عمىأنو"8فيالمادةرقـ)نصـ(1999(لسنة)1)     ..
الكاردةفيعرضو5كبقيمةالتقؿعف) أكبالقيمةالمحددة%(خمسةبالمائةمفقيمةالمكاـز

".بدعكةالعطاء

 )نصففيحيفنصالمشرعذاتو رقـ مف35يالمادة قانكفالعطاءاتلألشغاؿ(
تحددكفاالتعطاءاألشغاؿعمىالنحكالتالي:"ـ(عمىأنو1999)(لسنة6الحككميةرقـ)

( أساسنسبة عمى المبمغ ىذا كيحتسب مقطكع، بمبمغ تحدد المناقصة: مف3-2كفالة )%
.."مناقصةالقيمةالمقدرةلمعطاءكيتـبيانوفيممحؽنمكذجعرضال
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 المصري.في التشريع  كيفية احتساب قيمة التأمين المؤقت:        ثانيا  
قانكفتنظيـالمناقصاتكالمزايداترقـمف(17المادةرقـ)صفينالمشرعالمصرم

(89) 1998)لسنة "ـ( أنو الجيةعمى تحدد مؤقت تأميف عطاء كؿ مع يؤدل أف يجب
 مبمغوضمفشركطاإلعالفبما كؿ2اليجاكز)اإلدارية كيستبعد التقديرية، مفالقيمة )%

."عطاءغيرمصحكببكامؿىذاالمبمغ
قواتجاهالمشرعإلىأفتحديدالتأميفاالبتدائيعمىأساسالقيمةكلقدانتقدجانبمفالف

إلىالتعرؼعمىالقيمة لمعمميةيمكفأفيقكد مفقبؿالمناقصيفالتقديرية ليا فتكضع،التقديرية
العطاءاتعمىأساسيا لمفقيمة معمكما اإلدارة ىكسرمكمحفكظلدلجية كبالتالييصبحما ،  ن                            

قصدالمشرعأفيخفيوعنيـكالسيماإذاماأخذفياالعتبارأفالجيةالقائمةعمىتحديدالقيمة
 كىك التأميف ليذا األقصى بالحد دائما المؤقتستأخذ كالتأميف التقديرية             ن           القيم2 %مف التقديريةة

ن،كذلؾدرءلمعمميةمكضكعالتعاقد   لممسؤكليةكالتزامابجانباألماففيىذاالتحديد       ن    (1).


 :التأمين المؤقت : صور أداءالفرع الثالث
                                                    أوال : صور أداء التأمين المؤقت في التشريع الفمسطيني.

نجدأفلألشغاؿالحككميةاءاتفيقانكفالعطعلنصكصالمشرعالفمسطينيبالرجك
كلكف التأميفالمؤقت، يأتعمىذكرصكرأداء أالمشرعلـ ننجد فيالتعميماتالخاصةو

العامةرقـ) صكرتيفألداءالتأميفالمؤقت،حيثنصذكرـ(1998(لسنة)9بقانكفالمكاـز
عمىالمناقصأفيرفؽتأمينامالياعمىشكؿكفالةبنكيةأك (عمىأنو"8رقـ)فيالمادة     نن     شيؾ

البنكؾأكالمؤسساتالماليةالمرخصةكالعا ممةفيفمسطيفلحسابمصدؽصادرعفأحد
%(خمسةبالمائةمفقيمة5عاـأكككيؿالكزارةباإلضافةلكظيفتوكبقيمةالتقؿعف)المديرال

الكاردةفيعرضو .."أكبالقيمةالمحددةبدعكةالعطاءالمكاـز

أفالمشر عقدنصعمىصكرتيفلمتأميفالمؤقت،كىيأدائوكيفيـمفنصالمادة
عمىشكؿكفالةبنكيةأكشيؾمصدؽصادرمفأحدالبنكؾأكالمؤسساتالماليةالمرخصة

كالعاممةفيفمسطيف.

كعميويرلالباحثأفيعدؿالمشرعالفمسطينينصالمادةكيتبنيالطرؽاألخرلالتي
نصعميياالمشرعالمصرم.

                                                 

.(550ص غانـ،النظاـالقانكنيلعقدالتكريداإلدارم"دراسةمقارنة)(1)
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 المصري: ور أداء التأمين المؤقت في التشريعص        ثانيا : 
ممصرالالمشرع نص )في رقـ 70المادة مف تنظيـ( لقانكف التنفيذية الالئحة

 رقـ كالمزايدات (89)المناقصات (ـ1998)لسنة " أنو بإيداعياننقداالتأميناتلتؤدعمى
اريخوكالتحسبفائدةبخزينةالجيةاالداريةبمكجبايصاؿرسمييثبتفيالعطاءرقموكت

مف بالقبكؿ عمييا مؤشرا كاف اذا المصارؼالمحمية الشيكاتعمى كتقبؿ المبالغ ىذه عمى
عمىمصارؼبالخارجبشرط تقبؿالشيكاتالمسحكبة كما عميو التأشيرالمصرؼالمسحكبة

فأبذاكافالتاميفخطابضمافكج اكعمييابالقبكؿمفاحدالمصارؼالمعتمدةبالداخؿ.
فيقرفيوالمصرؼأكشرطكأاليقترفبامقيدكأفاحدالمصارؼالمحميةالمعتمدةيصدرم

نمرالجيةاالداريةمبمغاأتفيدفعتحأب    عندبأكممودائونومستعدألأزمالتاميفالمطمكبكيكا
."يةمعارضةمفمقدـالعطاء.أكؿطمبمنيادكفااللتفاتالىأ

:(1)فيمايميفيالتشريعالمصرمجمؿصكرالتأميفالمؤقتأمأنويمكفلناأفن

نةالجيةصاحبةالمناقصة،كفيىذهالحالةيدفعمبمغنقدمإلىخزي                        أوال: أداء التأمين نقدا :
يصاؿرسميبذلؾ.مقابؿإ

عميو                                         ثانيا : أداء التأمين عن طريق شيكات مصرفيو يؤشر أف الحالة ىذه في كيشترط :
بعميوبالقبكؿ.المصرؼالمسحك

احبالعرضطمباإلىالجيةأمأفيقدـص:مستحقة غ                                     ثالثا : أداء التأمين باالقتطاع من مبال  ن     
صاحبةالمناقصةباقتطاعقيمةالتأميفالمطمكبمفمبالغمستحقةلولدييا،كيشترطأفتككف

ىذهالمبالغفيحدكدقيمةالضمافكقابمةلمصرؼفعالكقتتقديـالعرض.    ن           
:                                           ابعا : أداء التأمين المؤقت بخطاب ضمان مصرفير 

مكتكبي تعيد بخطابالضمافىك صدرمفالبنؾبناءعمىطمبشخص)يسمىكيقصد
لؾخالؿ(إذاطمبمنوذأكقابؿلمتعييفلشخصآخريسمى)المستفيد(بدفعمبمغمعيفاآلمر

.2ر،كدكفاعتدادبأيةمعارضةمفاآلمالمدةالمعينةفيالخطاب

علدلطمبالجيةاإلدارية،دكفالتفاتألممعارضةقدتصدرمفصاحبالعرض.كيدف


                                                 

 (.54المصرم،مناقصاتالعقكداإلدارية)ص(1)
.(553ص قدالتكريداإلدارم"دراسةمقارنة)غانـ،النظاـالقانكنيلع(2)
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 :التأمين المؤقت أداءوقت : الفرع الرابع
                                                    أوال : وقت أداء التأمين المؤقت في التشريع الفمسطيني:

العامة8فيالمادة)فيفمسطيفنصالمشرع (مفالتعميماتالخاصةبقانكفالمكاـز
ننعمىالمناقصأفيرفؽتأميناماليا (عمىأنو"1998لسنة)(9رقـ)     "..

(في13فيالمادةرقـ)ـ(2013(لسنة)6التعميماترقـ)فينصالمشرعذاتوكما
فيحالةالتنظرالمجنةفيعركضالمناقصاتالمخالفةلشركطالعطاءالفقرة)أ(عمىأنو"

..".العطاءعدـارفاؽكفالةالمناقصةالمطمكبةفي

أنوالبدمفأفيرفؽالتأميفالماليبالعطاء.المادتيفاتيفكيفيـمفنصى


                                                   ثانيا : وقت أداء التأمين المؤقت في التشريع المصري:
فمقدنصالمشرعالمشرعالمصرمكذلؾنصعمىأفيرفؽالتأميفالماليمعالعطاء،

يجبأفيؤدلمعكؿعطاء(عمىأنو"ـ1998)لسنة(89)(مفالقانكفرقـ17المادة)في
مؤقت تأميف المقدـ، بالعطاء مصحكبا يككف التأميف تقديـ أف نصالمادة مف كيفيـ "    ن                   لكف

 لمعرضالفنيكاآلخرنا_ذكرالمشرعتطمب_كما أفيحتكلالعطاءعمىمظركفيفأحدىما
مفالالئحة(8تالمادة)نصلمعرضالمالي،كاشترطأفيرفؽالتأميفمعالعرضالفني،فمقد

 المناقصاتكالمزايداترقـ تنظيـ لقانكف (89)التنفيذية "(ـ1998)لسنة أنو يجبأفعمى
لمعرضالفني أحدىما مظركفيف في العطاءات تقدـ أف النصعمى الطرح شركط تتضمف

."نيعمىالتأميفالمؤقتالمطمكب.كاآلخرلمعرضالماليكيحتكمالمظركؼالف

بالمظاريؼالفنيةايةمفذلؾتكمففيأففتحكالغ فيجبأفتثبتالمظاريؼيبدأ ،
 .(1)لماليةالخكضفيفحصومفالناحيةاالجديةلمعطاءقبؿ

كاليشفعلمقدـالعطاءأفيتضررمفاستبعادعطائوبسببعدـإيداعالتأميفالمؤقت
باعتبارأففتحالمظاريؼالماليةإذاكافقدأكدعوعمىسبيؿالخطأضمفالمظركؼالمالي،

يأتيفيمرحمةالحقةعمىبحثالعطاءاتمفالناحيةالفنيةكيقتصرفتحالمظاريؼالمالية
عمىالعطاءاتالمقبكلةفنيافقط ن    (2).

                                                 

 (.552غانـ،النظاـالقانكنيلعقدالتكريداإلدارم"دراسةمقارنة)ص(1)
.552المرجعالسابؽ،ص(2)
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 : جزاء تخمف التأمين المؤقت:خامسالفرع ال
أميفمقررإفايداعالتأميفالمؤقتىكشرطأساسيلمنظرفيالعطاءلككفأفالت

لممصمحةالعامةكلضمافجديةمساىمةالمتقدـبالعطاءكسالمةقصدهفيتنفيذالعقدفيحالة
رسكالعطاءعميو،كتفادممساىمةكؿمفتحدثونفسوباالنصراؼعفالعمميةالتعاقديةإذاما

.(1)رساعطاؤىاعميو

مفحؽاإلدارةأفتستبعدكقدقضتالمحكمةاإلداريةالمصريةالعميابأنوالجداؿأف
قدرتمعذلؾأفتقبؿ إذا إالأنيا العطاءالمجردغيرالمصحكببالتأميفالمؤقتالكامؿ،
مثؿىذاالعطاءألنويتفؽكمصمحتياأكألنيااطمأنتإلىصاحبوفالتثريبعمييافيذلؾ،

ميفضمانالحقكقو،كىكإمالتأالتأميفالمؤقتإالممفشرعتقديـاكاليقبؿاالحتجاجبعدـدفع    ن  
مامفأكلئؾالمتقدمكفاآلخركفالذيفةيج اإلدارةلكيتضمفجديةالعطاءاتالمقدمةإليياكا                     

المساكاة تأميناكامال،إذفيقبكؿعطاءغيرمصحكببالتأميفالمؤقتإخالؿبمبدأ أكدعكا                   ن ن   
بؿمنوالتحدمبأنولـيقـبدفعبيفأصحابالعطاءات.أمامفقبمتجيةاإلدارةعطاءهفاليق

التأميفماداـالتأميفغيرمشركطلمصمحتو،كاليجكزلممقصرأفيستفيدمفتقصيرهألففي
ذلؾخركجاعمىمبدأضركرةتنفيذالعقكدبحسفنية        ن    (2).

( المادة في الفمسطيني نصالمشرع 46كلقد المكاـز بقانكف التعميماتالخاصة مف )
( )9العامةرقـ لسنة "الينظرفيأمعرضغيرمعززبتأميفدخكؿـ1998( عمىأنو )

العطاء"

(في13ـ(فيالمادةرقـ)2013(لسنة)6كمانصالمشرعذاتوفيالتعميماترقـ)
التنظرالمجنةفيعركضالمناقصاتالمخالفةلشركطالعطاءكبخاصةالفقرة)أ(عمىأنو"
."فاؽكفالةالمناقصةالمطمكبةفيالعطاء.عدـار-1فيالحاالتالتالية:

فقد المصرم المشرع )كأما المادة كالمزايدات17نصفي المناقصات قانكف في )
يستبعدكؿعطاءغيرمصحكببكامؿىذاعمىأنو"..(ـ1998(لسنة)89رقـ)المصرم

.."المبمغ



                                                 

جراءاتتنظيـالمناقصاتكالمزايداتكالعقكداإلدارية(1) حمادة،قكاعدكا                  (.37)ص 
 (.96الحمك،العقكداإلدارية)ص(2)
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 :التأمين المؤقت س: مصيرالفرع الساد
الفمسطيني إلىمقدمييا،عمىنصالمشرع تأميناتالدخكؿ فييا الحاالتالتيتعاد

نص )حيث رقـ المادة )9في رقـ العامة المكاـز بقانكف الخاصة التعميمات مف لسنة9( )
نتعادتأميناتالدخكؿفيالعطاءاتإلىمقدمييامفالمناقصيفكفقالما(عمىأنو"ـ1998)            

يمي:

 داكتسابقراراإلحالةالدرجةالقطعية.إلىالذيفلـتجدراإلحالةعمييـبع -1

إلىالذيفانتيتمدةسريافعركضيـكلـيرغبكابتمديدىابناءعمىطمبيـالخطي. -2

 .التنفيذفإلحالةعمييـبعدتقديـتأميفحسإلىالذيفجرتا -3

لالزمةلمتعاقداـيقـبإتماـالمتطمباتلبعرضو،أكااللتزاـإذااستنكؼالمناقصعف -4
أكككيؿكتكقي المديرالعاـ التييحددىا مقاموخالؿالمدة يقكـ عأمرالشراءأكما

الكزارةأكمفيفكضو،تصادرلجنةالعطاءاتقيمةتأميفالدخكؿإيرادالمخزينة.  ن                

:(1)يمكفأفنجمؿمصيرالتأميفالمؤقتعمىالنحكالتاليك
 حالة إذا ما رفض العطاء: الحالة األولى:

المدةالمحددةلسريافالعطاءاتدكفالبتفييا،انتيت،أكلمناقصةكلـيقبؿالعطاءإذاتمتا
جازلممناقصأفيستردمبمغالتأميف.

التأميفالمؤقتإلىأصحابالعطاءاتغيرالمقبكلةبغيرتكقؼعمىطمبمنيـ كيككفرد
كفكرانتياءالمدةالمحددةلسريافالعطاء.

 ذا سحب المناقص عطائو أو رفض دفع التأمين النيائي:حالة إ ة:نيالحالة الثا

المناقصبسحبعطائ قاـ أكرسيتعميوإذا المعيفلفتحالمظاريؼ، الميعاد قبؿ و
المناقصةكرفضدفعالتأميفالنيائي،ففيىذهالحالةيصبحالتأميفالمؤقتمفحؽالجية

كاقامةالدليؿأيةاجراءاتأاكاتخاذلىالقضاءإااللتجاءنذاراكإإلىاإلداريةدكفحاجة
يعمىاإلخالؿبالتزاـفالمؤقتيعتبربمثابةتعكيضجزائ،ذلؾأفالتأميحصكؿضررىعم

مفغيرسحبطكاؿالمدةالمقررة.نقائمااالبقاءعمىالعطاء


                                                 

 (.812-811بدالباسط،القانكفاإلدارم)صع(1)
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 المطمب الثاني
 التحفظات عمى العطاء

ائو،تخالؼالشركطالمعمفعنياالتحفظاتىياشتراطاتيضعيامقدـالعطاءفيعط
.(1)ةمفقبؿالجيةاإلداريةلمدخكؿفيالمناقص

كاألصؿفيىذاالشأفأفمفيكجواإليجابفيالتعاقداإلدارمإنمايكجوعمىأساس
دكفأفيككفلمطرؼاآلخراالشركطالعامةالمعمفعني ،كالتيتستقؿجيةاإلدارةبكضعيا
كل مفيرحؽاالشتراؾفيذلؾ، إالأفيقبؿغيسأماـ أكبفيالتعاقد الشركطجممة ىذه

يرفضيا،فإذارألالخركجفيعطائوعمىىذهالشركطفإفاألصؿأفيستبعدىذاالعطاء،إال
استبعادعطائو،أفاألمراليجرمعمىإطالقو،فميسكؿتحفظيبديوراغبالتعاقدمفشأنو

،فإذاكافيتعارضمعالشركطالجكىريةلممناقصةالتحفظحيثإفاألمريتطمبالنظرلنكع
استبعدالعطاء،حيثلفتستطيعاإلدارةالتعاقدمعمقدـعطاءيتحفظعمىشرطربمايككف

.العقدـىكدافعياإلبرا

صؿالتحفظبشرطثانكمبالنسبةلممناقصة،فإفذلؾاليمنعاإلدارةمفقبكؿتأماإذاا
ذاالتحفظ،كذلؾحتىاليستبعدعطاءرغـمطابقتوالفنيةكمقدرةمقدموالعطاءالمصحكببي

الماليةممايجعمواألفضؿ،لمجردانطكائوعمىشرطالتأثيرلوعمىالتعاقدإذاتـابراموفي
.(2)ظمو

(6ءاتالحككميةرقـ)قانكفالعطا(مف25المادة)لقدنصالمشرعالفمسطينيفيك
اليجكزبعدفتحالمظاريؼالدخكؿفيمفاكضاتمعأحدمقدمي"أنوعمى(ـ1999)لسنة

العطاءاألقؿالمقترف مقدـ مفاكضة العطاءاتفيشأفتعديؿعطائوكمعذلؾيجكزلمجنة
شركط مع متفقا عطاءه يجعؿ بما بعضيا أك تحفظاتو كؿ عف تحفظاتلمنزكؿ أك بتحفظ      ن                               

"المناقصةبقدراإلمكاف

التحفظات.قدـالعطاءأفيرفؽمععطائوبعضدةأفالمشرعقدأجازلمكيفيـمفنصالما
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( المادة جاءت فمقد المصرم المشرع تنظيـ57كأما لقانكف التنفيذية الالئحة مف )
 رقـ كالمزايدات (89)المناقصات أنو(ـ1998)لسنة عمى "بالنص مقدمك.. رغب اذا

بالنك مالحظاتخاصة اية ابداء في يتضمنوالعطاءات كتابمستقؿ في فتثبت الفنية احي
".المظركؼالفني

اليجكزلمقدـالعطاء "(عمىأنو:3(مفالالئحةنفسيافيالفقرة)55كتنصالمادة)
كاجراءتعديؿفيوميماكافنكعو.أكمفالمكاصفاتالفنيةأمبندمفبنكدهأشطب

 ابداء في رغب اأيكاذا بالنكاحي خاصة مالحظات مستقؿة كتاب في فيثبتيا لفنية
."يتضمنوالمظركؼالفني

تكافرشرطيفلصحةالتحفظ:الشرطمفكيفيـمفنصالمادةسالفةالذكرأنوالبد
أفيتـابداء،كأماالشرطالثانيكىكلممناقصةأالتناؿالتحفظاتمفالشركطالجكىريةاألكؿ

ي.التحفظاتفيكتابمستقؿيتضمنوالمظركؼالفن

( المادة مف )أ( الفقرة في األردني نصالمشرع 13كذلؾ مف مناقصات( تعميمات
التنظرالمجنةفيعركضالمناقصات"(عمىأنوـ1986)(لسنة71االشغاؿالحككميةرقـ)

التالية: الحاالت في كبخاصة العطاء لشركط -1المخالفة تحفظات-2... شركطأكجكد ك
".منافيولشركطالعطاء



















 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
 ة ــــــان المناقصــــــل لجــــــتشكي
 اختيار العطاء الفائزو 
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 الفصل الثالث: 
اختيار العطاء الفائزو تشكيل لجان المناقصة 

 العطاءات تقديـ المؤقتبعد التأميف كدفع مغمقة ظركؼ تبدأفي دفعو، الكاجب
انيةكتنتييىذااإلجراءاتبانعقادالعقدمعاإلدارة،كفيىذاالفصؿإجراءاتأخرلفيمرحمةث
بالتفصيؿ نتناكؿ لتقديـسكؼ التالية اإلجراءات ىذه أثناء تتدخؿ الي كالجيات المجاف

العطاءات.

:إلىمبحثيفعمىالنحكاآلتيكسكؼأقسـىذاالفصؿ

.لجافالمناقصةالمبحثاألكؿ:تشكيؿ

تيارالعطاءالفائز.المبحثالثاني:اخ

 المبحث األول: 
 لجان المناقصةتشكيل 

اتسكؼنقكـبدراسةالمجافالتييككؿإليياعبءفحصىذهالعطاءفيىذاالمبحث
تناكؿالحديثعفىذهالمجافمفخالؿحديثناأ،كسكؼكاختيارأفضمياكمفثـالترسيوعميو

خمسةمطالبكسكؼأقسـىذاالمبحثإلىعفاجراءاتفتحالمظاريؼكالبتفيالمناقصة،
:كذلؾعمىالنحكاآلتي

تشكيؿلجنةالعطاءاتالمطمباألكؿ:

المطمبالثاني:ىسيرالعمؿفيلجنةالعطاءات

اجراءاتفتحالمظاريؼالمطمبالثالث:

ركضدراسةالعالمطمبالرابع:مرحمة

العركضالمفاضمةبيفالمطمبالخامس:مرحمة
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  مب األول:المط
 تشكيل لجنة العطاءات

المطمبإلىفرعيف:نتناكؿفيالفرعاألكؿ الحديثعفسكؼنقسـالحديثفيىذا
تشكيؿلجنةالعطاءاتنتناكؿ،كفيالفرعالثانيفيالتشريعالفمسطينيتشكيؿلجنةالعطاءات
فيالتشريعالمصرم.



 :فمسطينيفي التشريع ال الفرع األول: تشكيل لجنة العطاءات
                        أوال : في قانون الموازم:

العامة،الفمسطينيالمشرعفرؽ فيتشكيؿلجنةالعطاءاتبيفالعطاءفيقانكفالمكاـز
كبيفالعطاءالذمتزيدقيمتوالماليةخمسةعشرألؼدكالرأمريكيعفالماليةالذمتقؿقيمتو

كذلؾعمىالنحكالتالي:،عفخمسةعشرألؼدكالرأمريكي

التعاقداتالتيتزيدقيمتياعف .أ المشرعأناطفقدأمريكيخمسةعشرألؼدكالرفي
إلىلجنةعطاءاتمركزية نصالمشرعفيحيث(1)ميمةاختيارالمتعاقديفمعاإلدارة

العامةرقـ)14المادةرقـ)الفقرة)أ(مف أنوعمى(2)(ـ1998(لسنة)9(مفقانكفالمكاـز
مجمسالكزراءبناءعمىتنسيبالكزيركالكزراءالمختصيفلجنةعطاءاتيشكؿبقرارمف"

 مركزيةلمقياـبالمياـكالصالحياتالمنصكصعمييافيىذاالقانكفعمىالكجوالتالي:

                                                 

العامةرقـ)13نصالمشرعفيالفقرة)ج(مفالمادةرقـ)(1) (عمىأنو1998(لسنة)9(مفقانكفالمكاـز
القانكفاليت تزيدقيمتياعمى)"معمراعاةماكردفيىذا (دكالرأمريكي15000ـشراءأملكاـز

المتداكلةقانكناإالبكاسطةلجنةعطاءاتمشكمةكفقاخمسةعشرألؼدكالر) بالعممة يعادليا أكما ن(                ن        
 ألحكاـىذاالقانكف.

(2) 2014فيالعاـ كقدعدلتباآل6/2014صدرقانكفرقـ المادة، مفىذه )أ( تي"يعدؿنصالفقرة
مفمجمسالكزراءبناءعمىتنسيبالكزيركالكزراءالمختصيف،لجنةعطاءاتمركزيةلمقياـقراريشكؿب

بالمياـكالصالحياتالمنصكصعمييافيىذاالقانكفعمىالكجوالتالي:
ديرالعاـرئيسا.الم1
.مندكبعفكزارةالماليةعضكا2
.مندكبعفكزارةاالقتصادالكطنيعضكا3
 .مندكبعفكزارةاألشغاؿالعامةكاإلسكافعضكا4

http://muqtafi2.birzeit.edu/Legislation/getResult.aspx?pid=P14673_6
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نالمديرالعاـرئيسا-1   (1)

نمندكبعفكزارةالماليةعضكا-2          

نمندكبعفكزارةاالقتصادكالتجارةعضكا-3               

نمندكبعفكزارةالصناعةعضكا-4            

نمندكبعفكزارةاألشغاؿالعامةعضكا-5            

تككفمدةالعضكية_ب(مفنفسالمادةعمىأنو"،ج،د)بكذلؾنصفيالفقرات
يعيف_فيىذهالمجنةسنتيف،كلمكزيرالمختصتخفيضالمدةأكتمديدىالمدةسنةأخرل.ج

داريةمندكبافيلجنةالعطاءاتالمركزيةبصفةمراقب.درئيسديكافالرقابةالماليةكاإل         ن  عند_
خاصةإلحدلالدكائريشترؾفيلجنةالعطاءاتالمركزيةالتيتنظرفي طرحأمعطاءلكاـز

.العطاءعضكافمفكبارمكظفيالدائرةيسمييماالكزيرالمختص

الفقرةفقدنصفيأمريكيخمسةعشرألؼدكالرأمافيالتعاقداتالتيتقؿقيمتياعف .ب
(2( رقـ المادة مف )أ/13( رقـ العامة المكاـز قانكف مف )9( لسنة أنو1998( عمى )"

التزيدقيمتياعمى)شراءل (أكماسةعشرألؼدكالر(دكالرأمريكي)خم15000كاـز
يعادليابالعممةالمتداكلةقانكنافيكؿعمميةشراءكذلؾعفطريؽلجنةمش              ن  ترياتمفثالثة

مكظفيفمفالدائرةيعينيـالكزيرالمختصعمىأفيعادتشكيمياكؿستةأشيرعمىاألكثر
"كتتخذقراراتياباألكثرية

كخيرافعؿالمشرعالفمسطينيعن       ن كفقالحدكدمالية،فجعؿالعطاءالتعاقداتفرؽفيماد     ن
التالذمتقؿقيمتوعف عشرألؼدكالرأمريكييتـ مشترياتخمسة مفقبؿلجنة فيو عاقد

الماليةعفخمسةعشر قيمتيا التعاقداتالتيتزيد كأما أكدائرةحككمية، خاصةبكؿكزارة
ألؼدكالرأمريكيفيتـالتعاقدفييامفخالؿلجنةالعطاءاتالمركزية.




                                                 

العامةبكزارةالمالية.(1)  أممديرعاـالمكاـز
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 :لألشغال الحكومية                          ثانيا : في قانون العطاءات
الفمسطين فيينصالمشرع )المادة مف6رقـ العطا( )قانكف رقـ (6ءاتالحككمية

 لجاف"عمىأنوـ(1999)لسنة العطاءاتالتالية: القانكفلجاف ىذا تتشكؿبمقتضىأحكاـ
."تالدائرة.لجنةعطاءاتالمحافظةالعطاءاتالمركزية.لجنةعطاءا

بك أخذ ما المشرعفيقانكفالعطاءاتىكنفسو بو كافالمعيارالذمأخذ وفيقد
كىكمعيارالقيمةالماليةلمتعاقد. قانكفالمكاـز

قدأتىالمشرععمىذكرتفصيالتكؿلجنةمفالمجافالثالثةسالفوالذكرفينصك
نتناكلياعمىالنحكاآلتي:،المادةالتيتميالمادةسالفةالذكر

 لجنة العطاءات المركزية: . أ

ـ(1999)(لسنة6ءاتالحككميةرقـ)اقانكفالعط(مف7رقـ)نصالمشرعفيالمادة
تشكؿلجنةعطاءاتمركزيةمتخصصةبرئاسةالمدير،لكؿمجاؿمفالمجاالتأنو"عمى

تعقد أف كيجكز المركزية العطاءات دائرة في المجاف ىذه مقر كيككف التالية، األربعة
مجاؿالمياه-ة.بمجاؿاألبنيةالحككمي-اجتماعاتيافيالدائرةذاتالعالقةبالعطاء:أ

ج كالسدكد. كالمجارم د-كالرم كالتعديف. كالنقؿ الطرؽ األعماؿ-مجاؿ مجاؿ
المديررئيساب-الكيركميكانيكيةكاالتصاالت.تتألؼكؿلجنةمف:أ ن   ممثؿعفكزارة-

الماليةيعينوكزيرالماليةعضكاج ن     نممثؿعفالكزارةيعينوالكزيرعضكاد-          ممثميفعف-
ىػالد المختصعضكيف المسؤكؿ يعينيما بالعطاء العالقة ذات يعينيما-ائرة شخصيف

الكزيرمفذكماالختصاصعضكيفتككفمدةالعضكيةفيكؿلجنةسنةكاحدةقابمة
لمتجديدكيشترطفياألعضاءأفيككنكامفذكمالخبرةكالكفاءةكاالختصاص،كاليجكز

مف أكثر في عضكا يككف ألمشخصأف      ن              حالة .لجنتيف. كا بطرح المجاف تختصىذه              
ىذا في عمييا المنصكص األخرل المجاف صالحيات نطاؽ عف الخارجة العطاءات

"..القانكف.أكأمعطاءآخريكمفياالكزيربطرحوبناءعمىتنسيبالمسؤكؿالمختص

أنو الذكر سالفة المادة نص مف فيكيفيـ ىك المركزية العطاءات لجنة اختصاص
اختصاصال ضمف مف ليست التي عطاءاتتعاقدات كلجنة المحافظة عطاءات لجنة

 الدائرة".
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 لجنة عطاءات الدائرة: . ب

 المشرع نص ذاتو المادة )في 8رقـ مف )( رقـ الحككمية العطاءات لسنة6قانكف )
تشكؿفيكؿدائرةلجنةعطاءاتتسمىلجنةعطاءاتالدائرةعمىأنو"عمىـ(1999)

التال أالنحك ب-ي: رئيسا الككيؿ  ن     ج- المختصعضكيف المسؤكؿ يعينيـ -شخصيف
ممثميفعفدائرةالعطاءاتيعينيماالكزيربناءعمىتنسيبالمديرالعاـعضكيفد         ن         ممثؿ-

يعينوكزيرالماليةعضكاتككفالعضكيةفيىذهالمجنةلمدةسنةقابمة-عفكزارةالمالية        ن     
حالةعطاءاتاألشغاؿالتيالتزيدلمتجديدلمرةكاحدةفقطكتخت المجنةبطرحكا صىذه                

نقيمةكؿمنياعمىمائةكخمسيفألؼدكالرأمريكيأكمايعادليابالعممةالمتداكلةقانكنا              
كعطاءاتالخدماتالفنيةإذاكانتقيمةكؿمنياالتتجاكزسبعةآالؼدكالرأمريكيأك

نمايعادليابالعممةالمتداكلةقانكنا  "..

ىكفيالتعاقداتعطاءاتالدائرةكيفيـمفنصالمادةسالفةالذكرأنواختصاصلجنة
 التي عف قيمتيا تزيد كخمسيفال يعادليامائة ما أك أمريكي دكالر بالنسبةألؼ ىذه

عطاءاتاألشغاؿل كأما كانتعطاءاتالخد. التتجاكزسبعةآالؼقيمتياماتالفنيةإذا
نمايعادليابالعممةالمتداكلةقانكنادكالرأمريكيأك  .

 لجنة عطاءات محافظة: . ت

 المشرع نص ذاتو المادة )في 9رقـ مف )( رقـ الحككمية العطاءات لسنة6قانكف )
تشكؿفيكؿمحافظةلجنةتسمىلجنةعطاءاتالمحافظةعمىالنحكأنو"عمىـ(1999)

مديراألشغاؿفيالمحافظةرئيساب-التالي:أ ن         ؿعفكزارةالحكـالمحمييعينوكزيرممث-
الحكـالمحميعضكاج  ن      الماليةيعينوكزيرالماليةعضكاد- ممثؿعفكزارة ن          ممثؿعف-

الدائرةذاتالعالقةبالعطاءيعينوالمسؤكؿالمختصعضكاىػ ن            ممثؿعفدائرةالعطاءات-
ك عمىتنسيبالمديرعضكا بناء الكزير يعينو  ن            ن     - المحافظممثؿعفكزارة يعينو الداخمية

عضكاتككفالعضكيةفيىذهالمجنةلمدةسنةكاحدةقابمةلمتجديدلمرةكاحدةفقطكتختص                  ن  
حالةعطاءاتاألشغاؿالتيالتزيدقيمةكؿمنياعمىخمسةكعشريف ىذهالمجنةبطرحكا                        

نألؼدكالرأمريكيأكمايعادليابالعممةالمتداكلةقانكنا        "..

ن مف فيكيفيـ ىك الدائرة عطاءات لجنة اختصاص أنو الذكر سالفة المادة ص
.خمسةكعشريفألؼدكالرأمريكيأكمايعادلياالتعاقداتالتيالتزيدقيمتياعف
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 العطاءات في التشريع المصري: الفرع الثاني: تشكيل لجان
مصر المشرعفي )فإف المادة كالمزايداتر11نصفي المناقصات قانكف في قـ(

يككفالبتفيالمناقصاتبأنكاعياعفطريؽلجنتيف،تقكـ(عمىأنو"ـ1998(لسنة)89)
با كاألخرل المظاريؼ بفتح المناقصإحداىما في التي ة.لبت لممناقصة بالنسبة أنو العمى

"،فتتكلىفتحالمظاريؼكالبتفيالمناقصةلجنةكاحدةتجاكزقيمتياخمسيفألؼجنيو

ثتختصالمجنةاألكلىبفتحيتطمبضركرةتشكيؿلجنتيفبحعالمصرمأمأفالمشر
المناقصة،ىذافيمايخصالمناقصاتالتيتتجاكزقيمتياالمظاريؼكالمجنةالثانيةبالبتفي

خمسيفألؼجنية،كأماالمناقصاتالتيتقؿقيمتياعفذلؾفتتكلىلجنةكاحدهفتحالمظاريؼ
كالبتفييا.

تشكيؿكالمفالمجنتيفكبيافذلؾرععمىكقدنصالمش      ن   عمىالنحكاآلتي:

                               أوال : تشكيل لجنة فتح المظاريف:
)نصالمشرع رقـ 12فيالمادة )( المناقصاتكالمزايداترقـ لسنة89فيقانكف )

(1998 أنو عمى ـ( السمطة" مف قرار البت كلجاف المظاريؼ فتح لجاف بتشكيؿ يصدر
كيجب،نكنيةكفؽأىميةكطبيعةالتعاقدمجافعناصرفنيةكماليةكقاالمختصة،كتضـىذهال

أفيشترؾفيعضكيةلجافالبتممثؿلكزارةالماليةإذاجاكزتالقيمةمائتيفكخمسيفألؼ
جنيو،ككذاعضكمفإدارةالفتكلالمختصةبمجمسالدكلةإذاجاكزتالقيمةخمسمائةألؼ

".جنيو

 )الفي كذاؾنصالمشرع مف15مادة المناقصات( تنظيـ لقانكف التنفيذية الالئحة
يككفتشكيؿلجنةفتحالمظاريؼبقرارـ(عمىأنو"1998)لسنة(89)رقـالمصرمكالمزايدات

كعضكية المناقصة اىمية مع كدرجتو مكظؼتتناسبكظيفتو برئاسة المختصة السمطة مف
كعضكماليكمديرادارةالمشترياتاكمفممثؿعفالجيةالطالبةكعضكقانكنيكعضكفني

 الحساباتليتسمـ مندكبادارة المجنة كيحضر افينصالقرارعمىالتأميناتينيبو كيجكز
".تعييفعضكاخراكاكثرالىالمجنة



69 

كنجدمفنصالمادةسالفوالذكرأفالمشرعقداشترطفيعضكيةالمجنةاحتكائياعف
كعض فني كعضك قانكني ىناعضك كمف الفمسطيني، المشرع يشترطو لـ ما كىك مالي، ك

.كمافعؿالمشرعالمصرمالباحثالمشرعالفمسطينيالشتراطذلؾكصيي

                         ثانيا : تشكيل لجنة البت:

(مفالالئحةالتنفيذيةلقانكفتنظيـالمناقصاتكالمزايدات22فيالمادة)نصالمشرع
( رقـ )89المصرم لسنة أنو1998( عمى ـ( السمطة" مف البتبقرار لجاف تشكيؿ يككف

كطبيعة اىمية كفؽ كقانكنية كمالية فنية عناصر مكظؼمسئكؿكعضكية برئاسة المختصة
فيشترؾفيعضكيةلجنةالبتمفتندبوكزارةالماليةلذلؾكعضكمفادارةأكيجب التعاقد

بقانكفتنظيـ1المنصكصعميياالفتكلالمختصةبمجمسالدكلةيندبورئيسياكذلؾفيالحدكد
".المناقصاتكالمزايدات

نيجالمشرعالمصرممفاشترطكجكدمىكيدعكالباحثالمشرعالفمسطينيلمسيرع
فيلجنتيفكخاصةفيالمناقصاتذاتالقيمةالكبيرة،لمامفذلؾمفضمافنزاىةكشفافية

عمؿكؿمفالمجنتيف.




















                                                 

جنيةمصرم.500أمحدكد(1)
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  الثاني:المطمب 
 العمل في لجنة العطاءات:سير 

يرالعمؿفيسسكؼنقسـالحديثفيىذاالمطمبإلىفرعيفنتناكؿفيالفرعاألكؿ،
العامة ،كفيالفرعالثانينتناكؿسيرالعمؿفيلجنةالعطاءاتحسبماجاءفيقانكفالمكاـز

 تي:،كذلؾعمىالنحكاآلقانكفالعطاءاتالحككميةلجنةالعطاءاتحسبماجاءفي

 :في قانون الموازم العامة الفرع األول: سير العمل في لجنة العطاءات
العامةرقـ15(مفالمادةرقـ)أالفقرة)فيالمشرعالفمسطينينص (مفقانكفالمكاـز

"(عمىأنو1998(لسنة)9) تعقدلجنةالعطاءاتالمركزيةاجتماعاتياسكاءكانتلشراءلكاـز
خاصةإلحدلالدكائربنصابياالكامؿكتتخذقراراتياباألكثريةذاتاستعماؿعاـأكل ."كاـز

بنصابياالكامؿ"أمأنواشترطحضكركامؿاألعضاء،كنرلأفالمشرعقدعبربمفظ"
كأفغيابأحدىـيؤدمإلىبطالفالقرارالصادرعفالمجنة.

ير لـ المجنة أعضاء كامؿ حضكر باشتراطو المشرع أف الباحث الحالةكيرل اعي
المجنة اكتماؿ تعذر كبالتالي المجنة بعضأفراد سفر كمنع المعابر إغالؽ مف الفمسطينية

نأحيانا (1).

(سالفةالذكر،فمقد15خالؼنصالمادة)عمىالمشرعالفمسطينيأنوؤخذيماكلكف
العامة1999(لسنة)1التعميماترقـ)(مف40نصفيالمادة) أنو"مىع(بشأفالمكاـز

كؿ كيكقع عمنية بصكرة أعضائيا بأكثرية أك العطاءاتكاممة لجنة قبؿ العركضمف تفتح
م لكؿ لكؿعرضكيجكز اإلجمالية األسعار قراءة كلمجنة قبميا لممثموعرضمف ناقصأك

(كالتيتطمبتاكتماؿنصاب15كنصىذهالمادةيخالؼنصالمادة)حضكرفتحالعركض"
.المجنة



                                                 

فرضالكاقعالعمميكنتيجةلتقطيعأكصاؿالترابطبيفقطاعيشيرأستاذناالدكتكر"ىانيغانـ"إلىأنوقد(1)
كعدـإمكاف2000غزةكالضفةالغربيةبعدانتفاضةاألقصىكالعدكافاإلسرائيميفيسبتمبرمفالعاـ

الفيديكككنفرنسمف نظاـ استخداـ تـ فإنوقد  اجتماعجميعأعضاءالمجنةفيقاعةاجتماعاتكاحدة
 عمى المحافظة مقارنةأجؿ "دراسة اإلدارم التكريد لعقد القانكني النظاـ انظر: الكامؿ. النصاب

(.602)ص
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 :الحكوميةلألشغال العطاءات في قانون  سير العمل في لجنة العطاءات :ع الثانيالفر 
أف العطاءاتالحككمة العطاءاتفيقانكف لجنة عفتشكيؿ حديثنا عند ذكرنا كما

كلجنةعطاءاتالدائرةكالعطاءاتالمركزيةنةلجعمىتشكيؿثالثلجافكىيالمشرعنص
اكؿفيىذاالفرعسيرالعمؿفيكؿلجنةمفتمؾالمجاف،لذلؾنتنلجنةعطاءاتالمحافظة
 كذلؾعمىالنحكاآلتي:

 لجنة العطاءات المركزية:      أوال :
تعقدىذهالمجافاجتماعاتيابدعكةمفرئيسياكيككفاجتماعياقانكنيابحضكرخمسة     ن                

با ذاتالعالقة كأحدممثميالدائرة عمىاألقؿعمىأفيككفرئيسيا لعطاءمفمفأعضائيا
.(1)بينيـكتتخذقراراتيابأكثريةأربعةمفأصكاتأعضائياالحاضريف

 لجنة عطاءات الدائرة:        ثانيا : 

قانكنيا اجتماعيا كيككف رئيسيا مف بدعكة اجتماعاتيا الدائرة عطاءات لجنة نتعقد                            
بأكثريةبحضكرأربعةمفأعضائياعمىاألقؿعمىأفيككفرئيسيامفبينيـ،كتتخذقراراتيا

أربعةمفأصكاتأعضائياالحاضريف.تخضعقراراتىذهالمجنةلتصديؽالمسؤكؿالمختص
كيتكلىتكقيعاالتفاقياتتنفيذالمقراراتالصادرةعنيا      ن      (2).

 لجنة عطاءات المحافظة:        ثالثا :

قانكنيا اجتماعيا كيككف مفرئيسيا بدعكة اجتماعاتيا عطاءاتالمحافظة لجنة نتعقد                             
خمسةمفأعضائياعمىاألقؿعمىأفيككفرئيسيامفبينيـكتتخذقراراتيابأكثريةبحضكر

المحافظ لتصديؽ خاضعة المجنة قراراتىذه تككف الحاضريف. مفأصكاتأعضائيا أربعة
كتقكـالجيةذاتاالختصاصبتكقيعاالتفاقياتتنفيذاليذهالقرارات   ن           (3).





                                                 

ـ(.1999(لسنة)6(مفقانكفالعطاءاتالحككميةرقـ)7المادةرقـ)(1)
ـ(.1999(لسنة)6(مفقانكفالعطاءاتالحككميةرقـ)8المادةرقـ)(2)
ـ(.1999(لسنة)6ككميةرقـ)(مفقانكفالعطاءاتالح9المادةرقـ)(3)
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 :المطمب الثالث
 مظاريففتح ال اجراءات 

فتحالصندكؽالذميحتكمعمىمظاريؼالعطاءات،كيتـفض المرحمةيتـ فيىذه
.(1)ىذهالمظاريؼكفحصالعطاءاتالتيبداخميالمتأكدمفمطابقتيالمشركطالمعمفعنيا

جاءتفيالتشريع فيفتحالمظاريؼكما المطمباإلجراءاتالمتبعة كسكؼنتناكؿفيىذ
كذلؾعمىالنحكاآلتي:كسكؼنقسـىذاالمطمبإلىفرعيف،،الفمسطينيكالمصرم

 في التشريع الفمسطيني: فتح المظاريفاجراءات  الفرع األول:
 :العامة في قانون الموازمفتح المظاريف       أوال : 

ك فتحالصندكؽ، لفتحصندكؽالعطاءاتيتـ المحدد نصالمشرعفيفياليكـ قد
العامةرقـ)(مفقانكفالم40)المادةرقـ تفتحالعركضمف"(عمىأنوـ1998(لسنة)9كاـز

قبميا، عرضمف كؿ كيكقع عمنية، بصكرة أعضائيا بأكثرية أك العطاءاتكاممة لجنة قبؿ
فتح حضكر لممثمو أك مناقص لكؿ كيجكز عرض، لكؿ اإلجمالية األسعار قراءة كلمجنة

."العركض

 البعضكيرل الصندكؽ فتح قبؿ ينظر يكفأف لـ فإذا االجتماع نصاب أمر في
ننكنيالجتماعالمجنةمتكفرايتـتأالنصابالقا        جؿفتحالصندكؽكأعدمحضربحالتوكاليسمح

يؤجؿاالجتماعإلىكقتالحؽقريب بإيداعأيةعطاءاتأخرلفيوثـ تكافرالنصاب، ذا كا      
.(2)كانعقداجتماعالمجنةقامتبفتحالصندكؽ

كأماعفمكاص مف(85فينصالمادة)فاتالصندكؽفقدجاءالمشرععمىذكرىا
( )1التعميماترقـ لسنة )1999 العامة المكاـز بشأف الدائرةكالتينصت( تحتفظ أنو" عمى

بصندكؽلوثالثةمفاتيحيحتفظكؿمفرئيسالمجنةكعضكيفبمفتاح،كيقكـالمناقصكفأك
 .."مفخالؿفتحوفيويمكفإغالقيابمسافخاصمندكبكىـبإيداعالعركضفيالصندكؽ

ك العطاءات صندكؽ فتح يتـ أف جدكؿبعد قبؿينظـ مف العركض( فتح )محضر
يسجؿفيوأسماءجميعالمناقصيفالمشتركيفبالعطاءبأرقاـمتسمسمةكيسجؿفيوريااتالسكر

                                                 

 (.585عبدالكىاب،النظريةالعامةلمقانكفاإلدارم)ص(1)
مقارنة(2) اإلدارم"دراسة التكريد القانكنيلعقد النظاـ انظر: ىانيغانـ" الدكتكر" الرأمأستاذنا ذىبليذا

 (.603)ص
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جنةالعطاءات،كيكقعقيمةتأميفالدخكؿكنكعولكؿعرضكأيةمعمكماتأخرليراىارئيسل
بالعطاء المشتركيف المناقصيف عدد كتابة مع العركضمباشرة جميع فتح بعد المجنة مف

 .(1)باألحرؼ،كأمتعديؿعميويجبأفيبرركتابوكيعززبتكقيعأعضاءلجنةالعطاء

.(2)ؾيتـتفريغالعركضالمقدمةلمعطاءعمىالجداكؿالمخصصةلذلثـبعدذلؾ



 الحكومية: لألشغال في قانون العطاءاتفتح المظاريف         ثانيا :
ا في المشرع )نص رقـ )21لمادة رقـ الحككمية العطاءات قانكف مف لسنة6( )

تقكـالمجنةبفتحصندكؽالعطاءاتبعدالتأكدمفسالمتوفياليكـالمعيف عمىأنو"ـ(1999)
اءاتكعمييااتخاذاإلجراءاتالتالية:كالساعةالمحددةلفتحالمظاريؼكآخرمكعدلتقديـالعط

 إثباتالحالةالتيكردتعمييامظاريؼالعطاءات. -1

 إثباتعددالمظاريؼفيمحضرفتحالمظاريؼ. -2

كعمى -3 عميو المجنة رئيس يضع مظركفو يفتح عطاء ككؿ بالتتابع العطاءات فض
كمق العطاء رقـ بسطو اعتيادم كسر ىيئة عمى مسمسال رقما مظركفو                    ن    ن    عدد امو

 العطاءاتالكاردة.

ثباتعددتمؾاألكراؽ. -4 ترقيـاألكراؽالمككفمنياالعطاءكا                 

قراءةاسـمقدـالعطاءكاألسعاركجممةالعطاءعمىالحاضريفمفمقدميالعطاءات -5
 أكمندكبييـ.

 إثباتجممةالعطاءاتبالتفقيطكقيمةالتأميفاالبتدائيالمقدـ. -6

نةكجميعاألعضاءالحاضريفعمىالعطاءكمظركفو،ككؿكرقةالتكقيعمفرئيسالمج -7
 مفأكراقو.

التكقيعمفرئيسالمجنةكجميعاألعضاءالحاضريفعمىمحضرالمجنة،بعدإثبات -8
."كافةالخطكاتالمتقدمة

                                                 

العامة.(بشأفالمك1999(لسنة)1(مفالتعميماترقـ)41المادةرقـ)(1) اـز
العامة.1999(لسنة)1(مفالتعميماترقـ)44المادةرقـ)(2)  (بشأفالمكاـز
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تقكـلجنةالعطاءاتبإحصاءمبالغالتأميفأكالسنداتالخاصةبياكتسميميابعدذلؾ
 إلى الحاؿ كافةفي مف االنتياء حتى مقفمة خزانة في أماناتكتحفظ لقيدىا الطالبة الجية
.(1)أعماليابحساب

تدكيفمحضرلكؿجمسةمفجمساتيابأفتقكـكقدأكجبالقانكفعمىلجنةالعطاءات
الممؼ في منيا نسخة كيحفظ الحاضركف كأعضاؤىا رئيسيا يكقعو بتكصياتيا تقرير كتنظيـ

،كعمىالعضكالمتخمؼعفحضكرالجمسةأفيقدـبيانابأسبابعدـحضكرهالخاصبالعطاء      ن              
مكقعامفقبموليرفؽبتقريرالمجنة.يشارؾمندكبعفىيئةالرقابةالعامةفياجتماعاتلجاف                     ن 
لممسؤكؿالمختصتعييفأممف القانكفبصفةمراقب. فيىذا العطاءاتالمنصكصعمييا

نصكصعمييافيىذاالقانكفكلوأفيستبدؿعضكاآخربوفيأعضاءلجافالعطاءاتالم   ن               
أمكقتعمىأنواليجكزاستبداؿممثؿالدائرةذاتالعالقةبالعطاءالمعركضعمىأممف
تمؾالمجافخالؿقياميابالنظرفيذلؾالعطاءكحتىإصدارتكصياتياأكقرارىابشأنوكيعتبر

باطالأمإجراءيتـعكسذلؾ      ن  (2).

تراجعلجنةالعطاءاتالعيناتالمقدمةمفأصحابالعطاءاتعمىالكشؼالذمبعدىا
دكنتبوىذهالعيناتعندكركدىاكتتأكدمفأكصافياكمقدارىاكيجرمحفظيافيمكافأميف

.(3)لدلالجيةالطالبةعمىأفيثبتذلؾبمحضرالمجنة

و كالتأكد التفريغ كشؼ عمى العطاءات مطابقة لشركطبعد كمطابقتيا صحتيا مف
بمالحظات مشفكعة العطاءات لجنة إلى المناقصة أكراؽ كجميع العطاءات تقدـ المناقصة

 . (4)المجنةالفنية
 

 في التشريع المصري: فتح المظاريفالفرع الثاني: اجراءات 
فتح ميمة تتكلى األكلى لجنتيف، المصرمتطمبكجكد المشرع أف سابقا ذكرنا كما                            ن    

الفرعالحديثعفالمظا ريؼكالثانيةتتكلىميمةالبتفيالمظاريؼ،كسكؼنتناكؿفيىذا
نتناكؿفيالمطمبالتالي بينما فتحالمظاريؼفقط، المطمبعمؿلجنة إجراءاتعمؿليذا

لجنةالبتفيالمظاريؼ.
                                                 

 ـ(1999(لسنة)6(مفقانكفالعطاءاتالحككميةرقـ)22المادةرقـ)(1)
 ـ(1999(لسنة)6(مفقانكفالعطاءاتالحككميةرقـ)10المادةرقـ)(2)
 ـ(1999(لسنة)6اءاتالحككميةرقـ)(مفقانكفالعط23المادةرقـ)(3)
 ـ(1999(لسنة)6(مفقانكفالعطاءاتالحككميةرقـ)24المادةرقـ)(4)
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الئحةالمف(17المادةرقـ)نصفيطبيعةعمؿلجنةفتحالمظاريؼأكضحالمشرعالمصرم
كالتينصتـ(1998)لسنة(89)رقـالمصرمالتنفيذيةلقانكفتنظيـالمناقصاتكالمزايدات

الثانيةعشرة "عمىأنو فتحالمظاريؼبفتحصندكؽالعطاءاتفيالساعة رئيسلجنة يقكـ
 الفنية المظاريؼ لفتح المعيف اليكـ في اتخاذكآخرصباحا كعميو العطاءات لتقديـ مكعد

اءاتالتاليةكفقالترتيبيا:االجر

اثباتالحالةالتيكردتعميياالعطاءاتبعدالتحقيؽمفسالمتيا.-1

القياـبحصرالعطاءاتكاثباتعددىافيمحضرفتحالمظاريؼ.-2

التحقؽمفكجكدمظركفيفمنفصميفمقدميفعفكؿعطاءاحدىمالمعرضالفنيكاالخر-3
يمحضرفتحالمظاريؼ.لمعرضالماليكاثباتذلؾف

–العطاءاتالكاردة-ترقيـالعطاءاتعمىىيئةكسراعتيادمبسطورقـالعطاءكمقامو-4
يتـالتحفظعميو–كاثباترقـكؿعطاءعمىالمظركؼالفنيكعمىالمظركؼالمالي

مغمقا.

لعطاءاتبعداعادةكضعالمظاريؼالماليةبعدالتكقيععمييادكففتحياداخؿصندكؽا-5
التحقؽمفغمقو.

فتحالمظاريؼالفنيةبالتتابعككؿمظركؼيفتحيثبترئيسالمجنةرقـالعطاءعميوكعمى-6
كؿكرقةبداخمو.

ترقيـاالكراؽبداخؿكؿمظركؼكاثباتعددتمؾاالكراؽ.-7

مفمحتكياتا-8 كغيرىا المؤقتكنكعو التاميف كقيمة صاحبالعطاء اسـ لمظركؼقراءة
كمندكبييـ.أعمىالحاضريفمفمقدميالعطاءاتالفني

عضاءالمجنةعمىالمظركؼالفنيككؿكرقةبداخمو.أالتكقيعمنوكمف-9

حكؿكؿكشطالتأشير-10 حمراء بالمظركؼالفنيأبدائرة تصحيحفيالبياناتالكاردة ك
الكالتكقيعمنوكجميعكتصحيحكضعحكلودائرةحمراءتفصيأكيجباثباتكؿكشط
.التأشيراتاعضاءالمجنةعمىىذه

عضاءعمىمحضرالمجنةبعداثباتكافةالخطكاتالمتقدمةالتكقيعمنوكمفجميعاأل-11
فيالسجؿالمعدلذلؾ.
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12- فتحالتأميناتتسميـ محضر عمى باالستالـ تكقيعو بعد الحسابات لمندكب المؤقتة
التاليعمىاالكثربماأالحساباتفينفساليكـالمظاريؼكمايكقعرئيس كفياليـك

الكاردةبياكبانياقيدتبالحاسباتالمختصة.لمتأميناتيفيدمراجعتو

لمديرادارةارفاؽالمظاريؼالفنيةكجميعاالكراؽالمقدمةبيابمحضرالمجنة-13 كتسميميا
خزانةمقفمة.كلرئيسالقسـالمختصكذلؾلحفظيافيأالمشتريات

مراجعةالعيناتالسابؽتقديميامفمقدميالعطاءاتعمىالكشؼالذمدكنتبوعند-14
عضائياأختامياكغالفاتياكيكقعيارئيسالمجنةمعجمعأمفسالمةالتأكدكركدىابعد

فيكشؼخاص اثباتيا بعد المظاريؼالفنية مع ترد العيناتالتي يكقعكفعمى كما
حسباالحكاؿكرئيسالقسـالمختصأعيناتالىمديرادارةالمشترياتالكاسمـجميع

العطاءات.بأكراؽسكةأ

."فيالجمسةذاتيابأكمموفتتـالمجنةعممياأيجب-15
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 : المطمب الرابع
 :دراسة العروضمرحمة 

المشار فتحصندكؽالعطاءاتكتسجيؿأسماء أفيتـ كبعد المرحمة كيففيفيىذه
،كسكؼنتناكؿفيىذاالمطمبالحديثالمناقصة،يتـدراسةتمؾالعركضمفقبؿلجنةفنية

ىذا نقسـ كسكؼ المصرم، كالمشرع الفمسطيني المشرع بيا جاء العركضكما دراسة عف
المطمبإلىفرعيف،كذلؾعمىالنحكاآلتي:

 الفرع األول: دراسة العروض في التشريع الفمسطيني:
  : في قانون الموازم العامة:     أوال  

الفمسطينيفي )نصالمشرع رقـ مف45المادة )التعميمات( )1رقـ لسنة )1999)
العامة تحددلجنةالعطاءاتأكالمديرالعاـاألشخاصأكالجياتالذيف"عمىأنوبشأفالمكاـز

كالماليةكالقانكنيةالتيتتككفمنيـالمجنةالفنيةالتيتقكـبدراسةالعركضمفالنكاحيالفنية
."تتطمبذلؾكتقدـالتكصيةالمناسبةلمجنةالعطاءات

العامةالعطاءاتالمركزيةأككنجدأفالمشرعقدخكؿلجنة الحؽ،مديرعاـالمكاـز
.الفنيةتحديداألشخاصأكالجياتالتيتتككفمنياالمجنةفي

االستعانةاءاتالمركزيةالحؽفيأعطىلمجنةالعطقدالمشرعالفمسطينيفكذلؾفإ
18المادةرقـ)فيحيثنص،خالؿمرحمةدراسةالعركضبالخبراءكالفنييف (مفقانكفالمكاـز

:عمىأنو(1998(لسنة)9العامةرقـ)

" مف-أ كالفنييف بالخبراء االستعانة العطاءاتالخاصة لجنة أك العطاءاتالمركزية لمجنة
كعمىمكظفيالسمطة،كغي العركضالمطركحةعمييا فيدراسة مفخبراتيـ لإلفادة رىـ

 .جميعالدكائرالتعاكفالكامؿمعىذهالمجاففيذلؾ

لمكزيربناءعمىتنسيبالمديرالعاـمنحالخبراءكالفنييفكأعضاءالمجافالفنيةمكافآت-ب 
طاءاتالمركزيةبمكجبماليةتتناسبمعاألعماؿالتييقكمكفبيابتكميؼمفلجنةالع

 .نظاـخاص

جراءاتدراسةالعركضفقدنصالمشرعالفمسطينيفي كأماعفكيفيةكا                  (مف47المادة)
 العامة المكاـز بقانكف التعميماتالخاصة الفنية.أعمىأنو" الناحية تدرسالعركضمف

المطمكبةعمىجدكؿيعد بحيثتحددالمعاييركفقالمكاصفاتالمكاـز            ن     ليذهالغاية،كتخضع
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كافةالعركضلنفسالمعاييرمفحيثالتزاـالمناقصبعرضوبمكاصفاتكشركطدعكة
العطاء.

.ب بعيف الكفاءاالعتبارتؤخذ عمى كمقدرتو كالفنية المالية الناحيتيف المناقصمف كفاءة
بالتزاماتالعطاء.

الذ.ج ثـ أرخصاألسعار بالعرضالذمقدـ الدراسة العركضتبدأ دراسة تتـ حتى ميميو
المقدمة.

إذاتكافرتفيالعرضكافةالشركطكالمكاصفاتكالجكدةتكصيالمجنةالفنيةباإلحالةعمى.د
مقدـأرخصاألسعار.

العطاءكذلؾلتحديدمقدـاألرخص.ق المطمكبةفيدعكة تتـمقارنةأسعارالعركضلمكاـز
أمإضافاتأكقطعغيارغيرمطمكبتسعيرىافيالمطابؽ،عمىأفيتـاستبعادقيمة

العرضالفائز في الغيار كقطع اإلضافات قبكؿ العطاءات لمجنة كيحؽ العطاء، دعكة
بالعطاءكبعدفكزه.

فيحالةعدـتكافرالمتطمباتفيالعرضالذميتضمفأرخصاألسعارتنتقؿالدراسةإلى.ك
لىالعرضالذمتتكافرفيوالمتطمباتلإلحالةالعرضالذميميوبالسعرإلىأفتصؿإ

سباباستبعادالعركضاألرخصبشكؿكاضح.أعمىأفتبيف

.ز المكاـز شراء يجكز نقصفييا، كجكد أك العركض)المناقصات( كافة مطابقة عدـ عند
مناسبة كبأسعار الجكدة فييا كتتكافر المستفيدة الدائرة احتياجات تمبي التي المعركضة

سبالعركض(.)أن

.ح بعيف أخرلاالعتباريؤخذ أمكر كأم كالصيانة الغيار قطع تكافر استمرار الدراسة عند
تتطمبياالتشريعاتالممكؿبيا.

 ."يراعىعندالدراسةالسعرالتفضيميالممنكحلممنتجاتالمحمية.ط
 

 ة:الحكومي لألشغال  في قانون العطاءات        ثانيا :
)16رقـ)المادةنصالمشرعفي التعميماترقـ مف لسنة)6( تنظيـ2013( بشأف ـ(

" أنو: عمى الحككمية دراسةالعطاءاتلألشغاؿ عند المجنة قبؿ مف االجراءاتالتالية تتبع
-العركضكتقييميا:
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مفقبؿاعضاءالمجنة.لكؿجمسةمفجمساتيا،كيتـذلؾمحضرعمىكالتكقيعتسجيؿال-1

العركضبصكرة-2 مفحيثأدراسة العطاء المناقصبشركطدعكة تقيد لمتحقؽمف كلية
تصنيفوكاكتماؿعرضوكعدـكجكدشركطمنافيولمتطمباتدعكةالعطاء.

بدراستياكتنظيـتقريرىاخالؿالمدة-3 تحكيؿالعركضالىلجنةفنيةكممادعتالحاجةلتقـك
."المحددةليا

العركض بدراسة المجنة قياـ ايمنكخالؿ عمييا عفإلع الخاصةفصاح المعمكمات
العطاءاتإلىالمناقصيفحتىكقتاإلعالفعفإحالةبالعطاءاتكالتكصياتبفحصكتقييـ

.(1)اإلحالةعمىالعطاءالفائز

ثناءعمميةتقييـألمتأثيرعمىالمجنةأممجيكدكماكأنويحظرعمىالمناقصيفبذؿ
.(2)استبعادعرضوكمفيقكـبذلؾيككفلمجنةباإلحالةثناءاتخاذالقرارأكأالعطاءات

ممفأمف–حسبتقديرىا–تطمبأفكخالؿمرحمةدراسةالعركض،يحؽلمجنة
لفئات تحميال شامال لعرضو العطاءاتتكضيحا مقدمي   ن   ن      ن        كتقييـأ اختبار في لمساعدتيا سعاره
كتا عميو كالرد االيضاح طمب كيككف العطاءات كمقارنة أكبة برقيا ن أ بالفاكس بالبريدأك ك

لتأكيدإالكمحتكلالعطاءأبأمتغييرفيسعركاليجكزالقياـااللكتركني متصحيحأمايمـز
.(3)ألخطاءحسابيةتـاكتشافياعندتقييـالعطاء

القانكفذلؾحيث ليا أجاز كقد أممفالمناقصيف، إلىاستدعاء المجنة تمجأ كقد
) نصت قالفقرة )( رقـ المادة )18مف رقـ التعميمات مف لسنة)6( )2013 بشأف تنظيــ(

ممناقصلالستفسارأفتقرراستدعاءأيجكزلمجنةعمىأنو"العطاءاتلألشغاؿالحككمية
عف ألأممعمكماتأمنو تحميؿ ك دكف فيعرضو البنكد يمحؽذلؾأسعار جحاؼإمأف

."نتيجةمناقشةىذاالمناقصفيمحضرجمستيابحقكؽالمناقصيفاآلخريف،كتدكفالمجنة


                                                 

رقـ)(1) المادة مف )أ( )17الفقرة رقـ التعميمات مف لسنة)6( لألشغاؿ2013( العطاءات تنظيـ بشأف ـ(
 .الحككمية

(2)( رقـ مفالمادة )ب( مفالتعميماترق17الفقرة )( لسنة)6ـ العطاءاتلألشغاؿ2013( بشأفتنظيـ ـ(
 .الحككمية

(3)( رقـ المادة مف )أ( )18الفقرة التعميماترقـ مف لسنة)6( العطاءاتلألشغاؿ2013( تنظيـ بشأف ـ(
 .الحككمية
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 ي:مصر لتشريع ال: دراسة العروض في اثانيالفرع ال
فتح لجنة عف مغايرة أخرل لجنة العركضإلى دراسة ميمة المصرم المشرع أناط

.المظاريؼ،كىيلجنةالبت

اقصات(مفالالئحةالتنفيذيةلقانكفتنظيـالمن23المادةرقـ)فيكقدنصالمشرع
تتكلىلجنةالبتدارسة ـ(كالتينصتعمىأنو"1998(لسنة)89كالمزايداتالمصرمرقـ)

المناقصة، لممكاصفاتكالشركطالمطركحةعمىاساسيا لمتحقؽمفمطابقتيا العركضالفنية
كلمجنةافتشكؿمفبيفاعضائيااكغيرىـمفاىؿالخبرةلجانافنيةلدراسةالعركضكرفع

كلمجنةافتستكفيمفمقدميالعركضماتراهمفبياناتربنتائجالدراسةالىلجنةالبت.تقري
كمستنداتكاستيضاحمفغمضمفامكرفنيةبمايعينيافياجراءعمميةالتقييـالفنيالدقيؽ

بفمقدميالعركض. الفرصكالمساكاة افلمعركضكذلؾلمنعاالخالؿبتكافؤ كعمىالمجنة
لمشركطكالمكاصفاتفيالعطاءاتالتيتسفرتبيفبال النقصكالمخالفة الكافياكجو تفصيؿ

."الدارسةعفعدـقبكليافنيا

 حاؿ كفي اختمؼ الرأاذا في البت لجنة أعضاء قبكؿ حكؿ رفضأم مفأك م
المختصةكفيحالة العطاءاتقبؿاثباتذلؾفيمحضرالمجنةكيككفالفصؿفيولمسمطة

لىإخرلالنضماـآنافيطمبعضكأيالراممعالعضكالفنيفيجكزلرئيسالمجنةاالختالؼف
مرعمىرئاستيمافاختمفايعرضاأل اييمايؤخذبوكذااتفؽراإيوأكؿلالسترشادبرالعضكاأل
.الرأييفحدألترجيح

لممجنة رئيسيا كمف اعضائيا جميع مف مكقعا بتكصياتيا البتمحضرا لجنة كترفع
.(1)تصةلتقريرماتراهالمخ

أخرلبميم إلىلجاففرعية البتأفتعيد المشرعلمجنة أجاز النكاحيكقد دراسة ة
كالمالية نالفنية فقد )ص، رقـ المادة في 13المشرع المناقصاتكالمزايداترقـ( قانكف في

مفبيفيجكزلمجنةالبتأفتعيدإلىلجاففرعية،تشكمياـ(عمىأنو"1998(لسنة)89)
أعضائيابدراسةالنكاحيالفنيةكالماليةفيالعطاءاتالمقدمةكمدلمطابقتيالمشركطالمعمنة،
 .ككذابالتحقؽمفتكافرشركطالكفايةالفنيةكالماليةكحسفالسمعةفيشأفمقدميالعطاءات
الخبر أىؿ مف برأييـ االستعانة ترل مف المجاف تمؾ لعضكية تضـ أف البت  ةكلمجنة

". كتقدـالمجافالفرعيةتقاريربنتائجأبحاثياكتكصياتياإلىلجنةالبت
                                                 

 ـ(1998(لسنة)89(مفالالئحةالتنفيذيةلقانكفتنظيـالمناقصاتكالمزايداترقـ)24المادة)(1)
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 : المطمب الخامس
 :" ما قبل اإلحالة " روضالمفاضمة بين العمرحمة 
دراسة يتـ أف بعد كالقانكنيةجميع كالمالية الفنية النكاحي مرحمةالعركضمف تبدأ ،

الختيارالعطاءالمناسب.أخرلكىيمرحمةالمفاضمةبيفالعطاءات،كذلؾ

المفاضمةالمشرعالفمسطيني يأتفيقانكفالعطاءاتالحككميةعمىذكرمرحمة لـ
بيفالعركض،بؿانوانتقؿبالحديثعفمرحمةدراسةالعركضإلىالحديثعفمرحمةإرساء

المناقصةكىذانقصتشريعيننصحالمشرعبضركرةتالفيو.

العامةالفمسطينيعالمشركلكفكبالرجكعلنصكص ،نجدأفالمشرعفيقانكفالمكاـز
العامةـ1999(لسنة)1رقـ)التعميماتقدنصفي عمى(51المادةرقـ)في(بشأفالمكاـز

المطمكبةكسمعتوأنو" تراعىلجنةالعطاءاتقبؿاإلحالةكفاءةكخبرةالمناقصفيتقديـالمكاـز
كالتسييالتالتييقدميا كقدرتوالتجارية الغيارككرشالصيانة كقطع التييكفرىا الخدمة أك

 ."الماليةكيجكزليااستبعادعرضولنقصكؿأكبعضىذهالمتطمبات

فاضمةبيفالعطاءاتلممفيالاألفضميةىحظأفالمشرعالفمسطينيقدأعطكيال كاـز
(9)نصفيالمادةحيثؽالمكاصفاتكدرجةالجكدة،قمعاشتراطوتحالمنتجةفيفمسطيف

العامةرقـ) إذاتحققتالمكاصفاتكدرجةالجكدة(عمىأنو"ـ1998(لسنة)9مفقانكفالمكاـز
الشركطفعمى لمشراءكفقالكراسة المعركضةكالمطمكبة كالمعاييركالشركطاألخرلفيالمكاـز         ن                          

المنتجةفيفمسطيفكمف المناقصالمقيـفيياالجيةالمختصةبشرائياإعطاءاألفضميةلمكاـز
"بصكرةدائمة

 كسرعتو، التسميـ مدة الفمسطيني المشرع راعى األكلكيةككذلؾ المشرع أعطى كذلؾ
فمسطيف، في )فيحيثنصلممناقصالمقيـ رقـ 49المادة مف )التعميمات( لسنة1رقـ )

العامةـ1999) المكاـز بشأف أنو"( كالشعمى المكاصفاتكاألسعار تساكت كالجكدةإذا ركط
المطمكبةيفضؿالمناقصالذميتضمفعرضوميزاتإضافيةثـالمقدـلممنتجاتالمحمية،ثـ
المناقصالمقيـبفمسطيفبصكرةدائمة،ثـمدةالتسميـاألقؿإذاكانتسرعةالتسميـلمصمحة

."الدائرةالمستفيدة

جاتالكطنيةالمحميةكتحرصأغمبالتشريعاتعمىإعطاءاألفضميةلممكاطنيفكلممنت
العركضالمقدمةلإلدارة.كبخاصةعندماتتساكل
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النيج مفشأنوإيجادمزيدمففرصالعمؿلممكاطنيفكبنفسالكقتكالشؾأفىذا
.(1)تشجيعالصناعاتكالمنتجاتالكطنية

المبدأ،حيثنصالمشرعالفمسطينيفيالمادة المشرعالفمسطينيعمىىذا أكد كقد
تعطىاألكلكيةعمىأنو"..ـ(1999(لسنة)6(مفقانكفالعطاءاتالحككميةرقـ)5رقـ)

الشركطالمطمكبة تكافرتفييـ إذا المحمييف، لممقاكليف الحككمية األشغاؿ كما.."فيمشاريع
العامةذاتوعمىذلؾالمشرعنص .أعالهسالفةالذكر(9رقـ)فيالمادةفيقانكفالمكاـز

(مفنظاـاألشغاؿالحككمية6نصفيالفقرة)ب(مفالمادة)ألردنيكذلؾكالمشرعا
حصرتنفيذاالشغاؿبالمقاكليفاالردنييفكتقديـالخدماتعمىأنو"(ـ1986(لسنة)71رقـ)

ردنييفاذاتكفرتفييـالشركطالمطمكبةكاذااقتضىاالمردعكةمقاكليفالفنيةبالمستشاريفاأل
غ مستشاريف اك اأير كاف اذا عركضاك لتقديـ ممكاللردنييف نعطاء   خارجي بقرضتنمكم

الميندسيف نقابة بقانكف الخاصة كالتشريعات االنشاءات مقاكلي قانكف احكاـ عندئذ فتراعى
".المعمكؿبيا،ككذلؾمدلمايتحقؽمفعكائدتداكؿرأسالماؿفيالسكؽالمحمي

ؿفيتشجيعالصناعاتالكطنية،كىكأمرتحرصكالحكمةمفتطبيؽىذهالقاعدةتتمث
حجـ إلى نظرا النامية الدكؿ في أكلى كىك متقدمة، أك نامية كانت سكاء الدكؿ كؿ عميو     ن                             
يككف أف يمكف المحمية الصناعية لممنتجات أكلكية كتقرير كمشترياتيا، الحككمة مشركعات

.(2)كسيمةفعالةفيتشجيعالصناعةالمحمية
 :بيذا الصددأمرين ى المشرع الفمسطيني ؤخذ عملكن ي

الفمسطيني     أوال   المشرع أف :( رقـ تساكلاألسعار49فينصالمادة اشترط الذكر، سالفة )
إذاتساكتالمكاصفاتكاألسعاركالشركطكالمكاصفاتكالشركط.حيثجاءفينصالمادة"..

إضا ميزات عرضو يتضمف المناقصالذم يفضؿ المطمكبة لممنتجاتكالجكدة المقدـ ثـ فية
"..المحمية

فيقانكفالمناقصات(16فيالفقرة)ج(مفالمادةرقـ)نصلكفالمشرعالمصرم
يعتبرالعطاءالمقدـعفتكريداتمفاإلنتاجكـ(عمىأنو"1998(لسنة)89كالمزايداترقـ)

بياجياتمصريةأقؿسعرا،إذا نالمحميأكعفأعماؿأكخدماتتقـك                  لـتتجاكزالزيادةفييا
".%(مفقيمةأعمىعطاءأجنبي15)

                                                 

(.291)ص الخاليمة،القانكفاإلدارم"الكتابالثاني"(1)
 (.340-339كنعاف،القانكفاإلدارم"الكتابالثاني")ص(2)
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 يعدؿ الباحثأف يرل )كعميو الفمسطينينصالمادة 49المشرع المكاـز قانكف مف )
العامة،كالنصعمىماجاءبوالمشرعالمصرممفعدـاشتراطوتساكماألسعار.

       ثانيا   يؤخذ: يأتعمى لـ أنو الفمسطيني المشرع عمى أيضا                  ن المنتجبياف ككف مف المقصكد
نكطنيا، بمعنىأنوىؿشرطفياعتبارالمنتجأنومحميأفيككفجميعمككناتوكمكافتصنيعو

محميا،أـأفالمنتجالذم   ن نتـالمساىمةفيومحميا   نعدمنتجامحمياكلكبجزءيسيري ن ؟
 التساؤؿ ىذا عمى أجاب كذلؾ المصرم المشرع عف جاء العحيث مكميةالجمعية

نظيـالصناعةكتشجيعياتلدكلةالمصرمأفالمشرعفيقانكفلقسميالفتكلكالتشريعبمجمسا
فياإلقميـالمصرمحددبكضكحمفيكـالمنتجالمصرممقرراأنوىكالمنتجالذمالتقؿفيو      ن               

%مفتكاليفوالنيائيةفميسكؿ25نسبةالتكاليؼالمضافةعفطريؽالتصنيعفيمصرعف
بأفتككفم مفيكمو يتقيد نما المشرعكا منتجامحميافيفيـ فيومحميايعد المساىمة نتجتتـ                 ن  ن   ن        

%مفالتكمفةالنيائيةلممنتجكىكما25نسبتياعفؿميةبطريقةالتصنيعالتقحالمالمساىمة
.(1)خذبوعندتحديدالمقصكدبالمنتجالمحميينبغياأل

)فمسطينيبتعديؿالمشرعالأفيقكـالباحثرلكي 49نصالمادة مفقانكفالمكاـز )
جاءبوالمشرعالمصرممفاشتراطونسبة معينةفيالمنتجليسمىالعامة،كالنصعمىما

منتجكطني.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.711ص غانـ،النظاـالقانكنيلعقدالتكريداإلدارم"دراسةمقارنة)(1)
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 : ثانيالمبحث ال
 اختيار العطاء الفائز

مرسكيجرانتياءالمراحؿالسابقة،فبعدتعتبرىذاالمرحمةمفأىـمراحؿالمناقصة
المناقصةعمىأفضؿالعطاءات.

نكارساءالمناقصةيجبأفيتـ_كقاعدةعامة_عمىصاحبالعطاءاألفضؿشركطا                     
تكحيدأسسالمقارنةبيفالعطاءاتمفجميعالنكاحيالفنيةكالمالية،كذلؾ كاألقؿسعرابعد                        ن     

أككانتالمفاسكاء كانتالعطاءمستكفيالجميعالشركطكالمكاصفات،                 ن      أسفرتعف قد كضة
.صيركرتوأصمحالعطاءات

عمى يتـ التي كالمعايير العطاء ارساء مرحمة عف الحديث أتناكؿ سكؼ المبحث ىذا كفي
:كذلؾعمىالنحكاآلتيمطالبأربعأساسيااالرساء.كسكؼأقسـىذاالمبحثإلى

.مرحمةإحالةالعطاءات)اإلرساء(كمعاييرىاالمطمباالكؿ:

.إعالفأسماءالفائزيفكالتصديؽعمىقراراإلرساء:ثانيالمطمبال

.إلغاءاإلدارةلممناقصة:المطمبالثالث

.مرحمةمابعدالتصديؽعمىقراراإلرساء:المطمبالرابع
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 المطمب األول: 
 ومعاييرىا مرحمة إحالة العطاءات )اإلرساء(

نتن أفرع، المطمبإلىأربعة الحديثفيىذه مرحمةاكؿفيالفرعاألكؿسكؼنقسـ
اإلحالة)اإلرساء(،كفيالفرعالثانينتناكؿمعاييراإلرساء،كفيالفرعالثالثنتناكؿالطبيعة

المناقصة في البت لجنة لقرار معالقانكنية بالتعاقد اإلدارة إلتزاـ نتناكؿ الرابع الفرع كفي ،
آلتي:.كذلؾعمىالنحكاصاحبالعطاءالذمعينتولجنةالبت

 :)اإلحالة( مرحمة اإلرساء الفرع األول:
اإلرساءفي مرحمة لمشركطكالمكاصفاتالمعمنةيتـ العطاءاتغيرالمطابقة استبعاد

نلممناقصةإلرسائياعمىصاحبالعطاءاألفضؿشركطاكاألقؿسعرا     ن               (1).

 في الفمسطيني )المشرع رقـ لسنة)6التعميمات العطاءا2013( تنظيـ بشأف تـ(
كثيرافيلـيفصؿلألشغاؿالحككمية ن فعؿفي قانكفالتعميماتالخاصةبمعاييراإلرساءكما

العامة،بؿجاءالمشرعفيالمادةرقـ العطاءبإحالةتقكـالمجنة عمىأنو"(بالنص19)المكاـز
 كفقا العركض بأفضؿ المتقدـ المناقص عمى ن            كألحكاـ الصادالقانكف كالتعميمات رةالنظاـ

."صديؽالقراررئيسالدائرةلترفعوالىبمكجبو،كيتكلىرئيسالمجنة

أفضؿالعركض"دكفالتفصيؿفيكيفيةكمعيارصيركرة أمأفالمشرعجاءبمفظ"
العطاءأفضؿالعركض.

 ذاتو لنصكصالمشرع كبالرجكع كلكف )التعميماتفي )1رقـ لسنة بشأفـ1999( )
العامة أنوقدالمكاـز رقـفينصنجد 52)المادة العطاءات)معبيافعمىأنو"( إحالة تتـ

األسباب(عمىالفائزيفكفقالمايمي: ن        

المطمكبةاإذاكافأرخصالعركضيتضمفالجكدةاألرخصالمطابؽ: .أ لالزمةفيالمكاـز
 كمطابؽلممكاصفاتكالشركطفيدعكةالعطاء.

عركضأخرلمطابقةتستبعدالعركضأرخصالمطابؽ:إذاكافىنالؾعركضمخالفةك .ب
 المخالفةكتتـاإلحالةعمىأرخصالعركضالمطابقة.

                                                 

(.89الحمك،العقكداإلدارية)ص(1)
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لممكاصفاتكالشركطمعكجكد .ت تقديـعركضمطابقة فيحالة العطاءات: لمجنة الجكدة
بشكؿكاضحأفتشترماألجكدإذارأتأفالسعرمناسب.  اختالؼفيجكدةىذهالمكاـز

ف .ث يحالةكجكدمخالفاتفيكافةالعركضالمقدمةفممجنةأفاألنسبلمجنةالعطاءات:
تختارأنسبىذهالعركضمفحيث:الجكدةكالسعركالنكعكالشركطالتيتفيبالغرض

 المطمكبإذااقتنعتأفذلؾلصالحالدائرةالمستفيدة.

العامةعمىأفيككفمبررابشكؿكاؼ .ج أمسببآخريتفؽمعأحكاـقانكفالمكاـز   ن                  ". 

قرار،أفشترطتسبيبقراراإلحالةيفيـمفلفظالمشرع"معبيافاألسباب"أفالمشرعاك
نلجنةالعطاءاتباإلرساءعمىأحدالعطاءاتاليمكفبأمحاؿمفاألحكاؿأفيككفقرارا                         

تعسفيابؿإنوالبدأفيستندإلىم     ن .عيارمحدديتـاإلرساءعمىأساسو
 

 رساء:معايير اإل  :الفرع الثاني
،كىكدارةعمىأساسالمناقصةىكالسعرإرساءالعقكدالتيتبرميااإلالمعيارفيإف
ا يميز الذم عف مفلمناقصة األخرلالتعاقدساليبأغيرىا السعرك، ككف أف مالحظة مع

،لـيمنعالمشرعيفالكحيدلإلرساءفيحالةالمناقصةالمقترحمفجانبالعارضىكالمعيار
المختمفةمفالتدخؿفيسبيؿالتخفيؼمفجمكدىذاالمعيارلمالومفأضراركالفيالدكؿ

أدلإلىكجكدالعديدمفالمعاييرلتحديدأفضؿ سيمافيالتعاقداتذاتالصبغةالفنيةمما
العطاءاتفيمرحمةإجراءالمفاضمةبيفالعطاءات،فقديككفىذاالمعيارىكالسعرفقط،

مزيجا يككف نكقد      المطمكب كالعينة السعر بيف مزيجا يككف فقد كأخيرا ، كالجكدة السعر بيف           ن       ن             
التعاقدعمييا،كعمىضكءىذهالمعاييرتستطيعلجنةالبتتقييـالعطاءاتمفالناحيةالفنية

بينيا المفاضمة جراء كا كالمالية        مفاالعتباراتين بمجمكعة الحالة فيىذه كتمتـز بغيعمييا،
.(1)بيدؼاإلرساءعمىأفضؿالعطاءات،كذلؾحاؿتكافرىااألخذبيا

كىذهالمعاييرتشكؿاألمكرالمعتبرةفيإرساءالمناقصة،كبناءعمييايتقررمفيككف     ن           
لمعاييركمايمي:الفائزفيالتعاقد،كيمكفبيافىذاا




                                                 

 (.611ص إلدارم"دراسةمقارنة)غانـ،النظاـالقانكنيلعقدالتكريدا(1)



87 

 :فقط : معيار السعر     أوال  
 لممناقصات القانكني التنظيـ مف اليدؼ كاف أفضؿلما إلى الكصكؿ ىك العامة،
،جرلالعمؿعمىأفينصفيالعطاءاتالمطابقةلمشركطكالمكاصفاتبأقؿاألسعارالممكنة

المناقصةعمىمفيقدـأقؿسعرإجماليمفةالتشريعاتالمنظمةليذهالمناقصاتعمىترسي
متطمبات مف متمشيا عطاؤه كاف متى المناقصيف     ن            إذ إال المناقصة، أسعارهكثائؽ كانت ا

.(1)إلىاالطمئنافمنخفضةبصكرةغيرمقبكلةالتدعك

المعيار يعرؼبكيسيطرعمىىذا آليواإلرساء،أمرسكالمناقصةعمىأقؿما مبدأ
.(2)أسبابأخرلةسعريتقدـبوأحدالمتنافسيفلمتعاقدمعاإلدارة،بصرؼالنظرعفأي

كطبقا أنو نأم     المعيارل اعتبايذا أقؿفإف إلى بالنظر يككف األفضؿ ىك العطاء ر
العطاءاتالمقدمةسعرادكفاعتبارلمناحيةالفنية.     ن    

فاإلدارةالتممؾسمطةتقديريةفيتحديدأقؿالعطاءاتفييممزمة المبدأ ككفقاليذا               ن
المناقصة، في عنيا المعمف كالمكاصفات لمشركط مستكفيا كاف متى سعرا أقميا مع بالتعاقد                 ن       ن      

كي المعيار ىذا عمى عاب إلى يؤدم الماليةأنو اإلدارة بمصمحة إلىاالىتماـ يسيء كقد ،
،فقدرخصليسىكاألفضؿفيكؿاألحكاؿ،فالعطاءاألمحتياالسيمامفالناحيةالفنيةمص

ليسك متعاقديف مع اإلدارة المطمكبتتعاقد الفني المستكل العمؿعمى تنفيذ إلى يؤدم مما ،
أكعدـتنفيذهأصالممايترتبعميوأضرارماليةكثيرةفيالمدلالبعيدبصكرةسيئة         ن    (3).

كأ السعر، بمجمؿ ىك ىنا بالسعر العرضيتكالعبرة في خطأ كجكد حاؿ في مؽعما
لسنة1(مفالتعميماترقـ)48المادةرقـ)بمجمؿالسعرفقدنصالمشرعالفمسطينيفي )

العامةـ1999) المكاـز بشأف السعرعم( بالعرضيتعمؽبمجمؿ خطأ كجكد فيحالة ىأنو"
يعتبرسعرالكحدةىكالمعمكؿعميو،أماإذاكجدأكثرمفسعرلمكحدةالكاحدةفيعرضاألمر
عمىلجنةالعطاءاتلمبتفيوحسبالقرائفالدالة،كلياأفتستبعدالعرضإذاتعذرتاألدلة،

إذاكجدتإالفيعتمدالسعراألقؿ)بالحركؼ(كالتفقيطكفيحالةاالختالؼبيفالقيمةبالرقـ
لجنةالعطاءاتقرائفكافيةالعتمادالسعراألعمى"

                                                 

 (.170عيد،أىميةقانكفالمناقصاتالككينيفيتحقيؽالكفرفيالنفقاتالعامة)ص(1)
 (.651جماؿالديف،أصكؿالقانكفاإلدارم)ص(2)
(.612ص غانـ،النظاـالقانكنيلعقدالتكريداإلدارم"دراسةمقارنة)(3)
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فقدأخذبسعرالتفقيطفيحالةاختالؼالسعرباألرقاـكالسعركأماالمشرعالمصرم
( فيالمادة نصعميو ما كىذا مف27بالتفقيط، المن( تنظيـ لقانكف التنفيذية اقصاتالالئحة

كيؤخذبالسعرالمبيفبالتفقيطفيحالةكجكداختالؼ"..ـ(1998)لسنة(89)كالمزايداترقـ
.باألرقاـ"بينوكبيفالسعرالمبيف

 عيار الموازنة بين السعر والجودةم :       ثانيا  
تعتبرالجكدةمفالعكامؿاألساسيةلتحديدالسعرالذميعرضومقدمكالعطاءات،كال

الزيادة أف الجكدةشؾ مكاصفات تحديد عدـ أف كما السعر، في زيادة يقابميا الجكدة في
المطمكبةيستحيؿمعوالمفاضمةبيفالعطاءات،كلذامفالكاجبأفتككفمكاصفاتالجكدة
المطمكبةفيمكضكعالمناقصةعامةكشاممة،لكييتحقؽمبدأالمساكاةبيفمقدميالعطاءات

.(1)دلمفكزبالتعاقالمتنافسيف

أمأنوكطبقاليذاالمعيارفاليعتمدعمىالسعرفقط_كمافيالمعياراألكؿ_بؿ               ن   
السعري بجانبمعيار نظر الىمعيار المكاصفاتآخركىك مف عمييا كالتييستدؿ الجكدة

ـالمادةرق(مف3الفقرة)فقدنصفيبيذاالمعيارالفمسطينيكلقدأخذالمشرع.لمعطاءالفنية
العامةـ1999(لسنة)1رقـ)التعميمات(مف52) تتـإحالةالعطاءاتعمىأنو"(بشأفالمكاـز

عمىالفائزيفكفقالمايمي..بابمعبيافاألس ن    الجكدةلمجنةالعطاءات:فيحالةتقديـعركض
بشكؿكاضحأفتشترم المكاـز مطابقةلممكاصفاتكالشركطمعكجكداختالؼفيجكدةىذه

."ألجكدإذارأتأفالسعرمناسبا

 معيار الموازنة بين السعر والعينة:        ثالثا  
 يقـك عمى المعيار ىذا كالسعرأساس العينة بيف ،المكازنة التعاقد يتـ ثـ عمكمف

حتىكلكلـيكفىذاالعطاءىكاألقؿسعرا،أمافيحالةتقديـاإلدارةلمعيناتصاحبالعطاء     ن            
عارىـبناءعمييافإفاإلسنادفيىذهكتقدـالمتناقصيفبأس      ن  ،الحالةيككفلمفيتقدـبأقؿسعر

الحالةإالشرطامفشركطالمناقصةي العينةفيىذه كالتعدجكدة     ن         مقدمك بيا جبأفيمتـز
ؾعيناتكمجاؿإعماؿىذاالمعيارىكعقكدالتكريدألنواليتصكرأفيككفىناالعطاءات.

.(2)ءاتفيالمقاكالتكاإلنشا
 

                                                 

(.109العامةفيالفقواإلسالمي)صأبكىربيد،عقكدالمناقصات(1)
 (.614ص غانـ،النظاـالقانكنيلعقدالتكريداإلدارم"دراسةمقارنة)(2)
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 في المناقصة: الطبيعة القانونية لقرار لجنة البت :الثالثالفرع 
القانكنيةلقرار البتالتفرقةبيفنكعيفمفالقراراتالتيايتعيفلبيافالطبيعة تلجنة

تصدرىااإلدارةفيشأفالعقكداإلدارية:
التمييديالنوع األول: المراحؿ أثناء اإلدارة لمتعاقدالقراراتالتيتصدرىا العقد،ة ابراـ كقبؿ ،

كىذهتسمىالقراراتاإلداريةالمنفصمة،كمثاؿذلؾالقراراتالصادرةعفلجنةالبتباستبعاد
أحدالمتناقصيف،أكبإلغاءالمناقصةأكبإرسائياعمىشخصمعيف..إلخ،فمثؿىذهالقرارات

حيثتت نيائية، قراراتإدارية تعد جإنما مفجيةمقكماتتفيياسد مؾالقراراتفييصادرة
بمقتضىالقكانيفكالمكائح،بقصدإحداثمركزقانكنيإداريةمختصةبماليامفسمطةعامة

 عامة لمصمحة تحقيقا معيف      ن   فيييتكخاىا لذا العقدالقانكف، تككيف في تسيـ كانت ف كا            
ـيجكزلذكمالشأفكتستيدؼإتمامو،فإنياتنفردفيطبيعتياعفالعقدكتنفصؿعنو،كمفث

نالطعففيياباإللغاءاستقالال      (1).
القراراتالتيتصدرعفاإلدارةتنفيذالعقدمفالعقكداإلداريةكاستناداإلىنصالنوع الثاني:  ن      ن          

ك نصكصو، الصادرمف كالقرار معيا تعاقد ممف العمؿ بسحب الصادر القرار ذلؾ مثاؿ
العقدذاتو،كىذهالقراراتالتعتبرقراراتإداريةكتختصبمصادرةالتأميفالمقدـمنوأكبإلغاء

بإلغاء محكمةالقضاءاإلدارمبنظرالمنازعاتالتيتثكربشأنياالعمىأساساختصاصيا
نظر في الكاممة الكالية ذات المحكمة اعتبارىا أساس عمى نما كا النيائية اإلدارية القرارات                                

.(2)ريةالمنازعاتالناشئةعفالعقكداإلدا

تمارس كلكف األنجمكسكسكني المنيج كفؽ تسير فمسطيف أف إلى اإلشارة كتجدر
المحكمةالعميابصفتيامحكمةعدؿعمياالنظرفيالمنازعاتاإلداريةككاليتياىيكاليةإلغاء

المشكببعدـالمشركعية،كفقالنصالمادةاإلدارمالقرار ن      مفمرسكـدستكرفمسطيفلسنة43
مفقانكف34-33.كعمىكجوالخصكصالمادتيفكالنصكصالالحقةذاتالعالقةـ1922

رق النظامية المحاكـ تشكيؿ 5ـ تنصالقكاني2001لسنة كلـ المتعاقبةـ، لكاليةف المحددة
باب كمف اإلدارية منازعاتالعقكد بنظر المحكمة عمىاختصاصىذه العميا العدؿ محكمة

.(3)نازعاتعقكدالقانكفالخاصأكلىالتختصبالنظرفيم

                                                 

(.27بطيخ،التزاماتماقبؿالتعاقدفيالعقكداإلدارية)ص(1)
28المرجعالسابؽ،ص(2)
(.108غانـ،إلغاءالقراراتاإلداريةالمنفصمةعفالعقداإلدارم)ص(3)
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حيثاستقرتأحكاـمحكمةالعدؿالعمياعمىعدـاختصاصيابالمنازعاتالمتكلدةعف
العقداإلدارم،أكعقكدالقانكفالخاصكأفانعقاداالختصاصبنظرىاىكلممحاكـالنظامية

كالالعادية التعاقدم الجانب بيف الفصؿ استقر كما المدنية(، لمعقد،)المحاكـ اإلدارم جانب
.(1)كاختصتجميعالقراراتاإلداريةالقابمةلالنفصاؿعفالعقداإلدارمإلىاختصاصيا

كمماتجداإلشارةإليوأيضاأفماسبؽذكرهمفمكقؼلممشرعالفمسطيني،ىكمادرج               ن     
 الغريبة، العمؿفيالضفة العاـقاـفيالمشرعالفمسطينيفيقطاعغزةفيحيففإفعميو

،كنصعمىبشأفالفصؿفيالمنازعاتاإلداريةـ2016لسنة(3رقـ)ـبإصدارقانكف2016
بالنظرفيالمنازعاتاإلدارية.المحكمةاإلداريةاختصاص

 اإلدارة بالتعاقد مع صاحب العطاء الذي عينتو لجنة البتالتزام : الفرع الرابع
إلدارةممزمةبالتعاقدمعصاحبالعطاءالذمىكىؿاالفرعيبعنوفيىذاجالسؤاؿالذمسن

عينتولجنةالبت؟
مالحظةأف المسمـبوأفارساءالمناقصةىكحتىنجيبعمىىذاالسؤاؿفأنويمـز

 القرارنتيجةقرارإدارممنفصؿ،يدخؿضمفعمميةمركبةتنتييبالتعاقد،كيترتبعمىىذا
كذلؾ،(2)تعاقدمعغيرمفرستعميوالمناقصةرئيسيةىامةتنحصرفيمنعاإلدارةمفال

إرساءالمناقصةعمىشخصمعيفاليزيدعفككنواختيارامؤقتا،اليؤدمبالضركرةإلىفإف      ن ن               
آخراجراءات(3)التعاقدمعو إليوسابقااليعد بالمعنيالذمأشرنا أمأفقرارإرساءالعقد ،         ن                   

نماىكاجراءتمييدمينتييبص التعاقدكا          كرةقرارباعتماداإلرساءمفالجيةالمختصة،كتمتمؾ
اإلدارية، العقكد تقديريةفيإبراـ لمرأمالغالبفيالفقوكالقضاءسمطة الجياتاإلداريةكفقا                        ن       
بحيثيمكنياابراـالعقدكمايمكنياإذااقتضتالمصمحةالعامةذلؾإلغاءالمناقصةكالعدكؿ

إلغاءالمناقصة_دكفأفيككفحؽالسمطةالمختصةفيعفعنيا_سياتيالكالـبعدقميؿ
.(4)لصاحبالعطاءأمحؽفيإلزاميابإبراـالعقدأكالمطالبةبأمتعكيضعفعدـإبرامو

فاإلدارةتمتنعألكفتمؾالسمطةالتقديريةفيإبراـالعقديقابمياسمطةمقيدةتتمثؿفي
.(5)عفالتعاقدمعغيرىذاالمتناقص
                                                 

(.109_108ص)غانـ،إلغاءالقراراتاإلداريةالمنفصمةعفالعقداإلدارم(1)
نمحفكظ،القانكفاإلدارمفمسفةكتطبيقا(2)          (.327دراساتتأصيميةفيتنظيـكنشاطاإلدارةالعامة)ص-
(.267جماؿالديف،نظريةالعمؿاإلدارم)ص(3)
 (.303)ص اني"الخاليمة،القانكفاإلدارم"الكتابالث(4)
 271أبكيكنس،محمدباىي،مرجعسابؽ،ص(5)
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 المطمب الثاني: 
 إعالن أسماء الفائزين والتصديق عمى قرار اإلرساء

فيقانكفالعطاءاتالحككميةلـيأتالمشرععمىذكرمرحمةإعالفأسماءالفائزيف
أكمرحمةالتصديؽعمىقراراإلرساء،كلذلؾسكؼنتناكؿتمؾالمرحمتيفكماجاءبياالمشرع

الع امة.الفمسطينيفيقانكفالمكاـز

المطمبإلىفرعيف:نتناكؿفيالفرعاألكؿ الحديثعفسكؼنقسـالحديثفيىذا
االعتراضات كقبكؿ الفائزيف أسماء الثانيإعالف الفرع كفي ، قرارنتناكؿ، عمى التصديؽ

.اإلرساء

 :وقبول االعتراضات الفرع األول: إعالن أسماء الفائزين
،حيثتقـككالتيرستعميوالمناقصةيتـإعالفذلؾبعدأفيتـتحديدصاحبالعطاءالفائز

أسماءالفائزيفمفالمناقصيفكذلؾبكضعياعمىلكحةإعالناتبإعالفسكرتاريةلجنةالعطاء
كبعدأفيعمفاسـ،خاصةأكبالطريقةالتييحددىاالمديرالعاـأكككيؿالكزارةلالطالععمييا

ل المجاؿ يفتح الفائز، العطاء لجنةصاحب قرار يعترضعمى أف العطاء مناقصفي كؿ
عمؿخالؿالعتراضاعمىأفيككفكالعطاءات أياـ المشرعأربعة أجاز كقد فيالحاالت،

.(1)(ثمافكأربعيفساعة48االستثنائيةاختصارمدةاالعتراضإلىفترةالتقؿعف)

رقراراتيابشأنياثـتحيؿقرارتقكـلجنةالعطاءاتبالنظرفياالعتراضاتالمقدمةلياكتصدك
.(2)اإلحالةلمتصديؽعميومفالمرجعالمختص



 ) اعتماد اإلرساء( الفرع الثاني: التصديق عمى قرار اإلرساء
إفإرساءالمناقصةليسالمرحمةالنيائيةفيعمميةالتعاقد،إذيجبالمصادقةعمى

مرحمةاعتمادالمناقصةكالتصديؽتعتبر،ك(3)اإلرساءمفصاحباالختصاصاإلدارمبذلؾ
.(4)عمييامفأىـمراحؿالمناقصةمفالناحيةالقانكنية

                                                 

العامة.1999(لسنة)1(مفالتعميماترقـ)61المادةرقـ)(1) (بشأفالمكاـز
العامة1999(لسنة)1(مفالتعميماترقـ)62المادة)(2) (بشأفالمكاـز
 (.249-250الظاىر،القانكفاإلدارم"دراسةمقارنة")ص(3)
 (.63الجبكرم،العقكداإلدارية)ص(4)
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اإلدارةبشيبمعنىأنو مجردارساءالمناقصة،بؿالبدلقياـبءالينعقدالعقدأكتمتـز
تعاقدىا حاؿ في اإلدارة التزاـ كرغـ المناقصة، المختصإلرساء الرئيس اعتماد مف العقد

ارمفرستعميوالمناقصة،فإفاإلدارةليستممزمةبإبراـالعقد،حتىاليفرضعميياباختي
أفتمتنععفاتماـالعقدإذاكجدلدييامفاألسبابمفيبرر متعاقدغيرمرغكبفيو،كليا

.(1)ذلؾ

المديرالعاـأكككيؿكقبؿأفيتـالتصديؽعمىالمناقصةمفالمرجعالمختصيتكلى
عطاءىارقمامتسمسالسنكياتالكزارة بكاسطةمكظفيالدائرةصياغةقراراتلجنةالعطاءاتكا   ن                        

الطرفافالمتعاقداف (كبعدالتصديؽعميياتصاغعمىشكؿاتفاقيات)أكامرشراءيكقععمييا
ككتكزعنسخمفاالتفاقيات)أكامرالشراء(كالقراراتعمىالجياتالمعنيةلمعمؿعمىتنفيذىا

العامةترسؿ .(2)نسخةمفقراراتلجافالعطاءاتإلىدائرةالمكاـز























                                                 

(.417الحمك،القانكفاإلدارم)ص(1)
العامة.1999(لسنة)1(مفالتعميماترقـ)63المادة)(2) ـ(بشأفالمكاـز
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 : الثالثالمطمب 
 ممناقصةاإلدارة ل إلغاء

اإلدارةفيبعضالحاالتإلىإلغاءالمناقصة ،كتتعددحاالتكأسبابإلغاءقدتمجأ
دبحاجةإلىالشيءالمناقصةالعامةمفقبؿاإلدارة،فقديككفإلغاءىابسببأفاإلدارةلـتع

المنكمالتعاقدعميو،كقديككفسبباإللغاءالمصمحةالعامة.

المشرع بيا جاء كما العامة المناقصة حاالتإلغاء المطمبسكؼنتناكؿ ىذا كفي
الفمسطينيلـينصإالالمصرم،كخاصةأفالمشرعنقارفمعماجاءبوالمشرعالفمسطينيك

العامةكحالةأخرلفيقانكفالعطاءاتالحككميةعمىحالةمفىذاالحاالت ،فيقانكفالمكاـز
فيحيفنصالمشرعالمصرمعمىثالثةحاالت.

المطمبإلىك الحديثفيىذا األكؿثالثفركعسكؼنقسـ الفرع في نتناكؿ حؽ :
كفيصةتسبيبقرارإلغاءالمناقنتناكؿكفيالفرعالثانيالسمطةالمختصةفيإلغاءلممناقصة

 الثالثنتناكؿ المناقصة،الفرع الرابعحاالتإلغاء الفرع كفي عمىالممقاةلتزاماتاالنتناكؿ
جيةاإلداريةعندإلغاءالمناقصة.عاتؽال



 لمناقصةاحق السمطة المختصة في إلغاء الفرع األول: 
لنصعمىلإلدارةالحؽفيإلغاءالمناقصةالعامة،كقدجاءاالمشرعالفمسطينيأعطى

الحؽفينص ىذا 60)المادة رقـ العامة المكاـز بقانكف التعميماتالخاصة مف )(9 لسنة(
تبيفلمجنةالعطاءاتأفاألسعارالمعركضةعمييامرتفعةأكغيرعمىأنو"(ـ1998) إذا

مناسبةفمياأفتعيدطرحالعطاءمرةثانيةأكأفتمجأإلىالشراءعفطريؽاستدراجعركض
العامةكمايحؽلياأفتصرؼالنظرعفالشراءكميا نأكبالمفاكضةكفقاألحكاـقانكفالمكاـز                  ن    
أكجزئياكعندإعادةالطرحيحؽلممناقصالذمسبؽأفاشترلدعكةالعطاءالحصكؿعمييا                      ن   

دكفمقابؿ".

كذلؾنصالمشرع )ذاتو فيالمادة "64فيالتعميماتذاتيا عمىأنو تحتفظلجنة(
.."العطاءاتبحقيافيإلغاءأمدعكةعطاءفيأمكقتأكأممرحمة

الحككميةرقـلألشغاؿ(مفقانكفالعطاءات27فيالمادةرقـ)كماكنصالمشرعذاتو
"...يجكزلمجنةالعطاءاتإلغاءالمناقصة"ـ(عمىأنو1999(لسنة)6)
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فيأفتقكـبإلغاءالحؽلإلدارةالذكرأفالمشرعقدأعطيمكادسالفةكنجدمفنصال
المناقصةفيأمكقتكفيأممرحمة.

(مفقانكف15كالمشرعالمصرمكذلؾأعطىاإلدارةىذاالحؽحيثنصفيالمادة)
( كالمزايداترقـ )89المناقصات لسنة تـ1998( " أنو عمى إذا( فييا البت المناقصة مغي

استغنىعنيانيائياأكاقتضتالمصمحةا     ن   .."لعامةذلؾ


 :الفرع الثاني: تسبيب قرر لغاء المناقصة
ممزمة اإلدارة ىؿ الفرعىك فيىذا الذمسنجيبعنو السؤاؿ بإلغاءبتسبيبقرارىا

كالمفالمشرعالفمسطينيكالمشرعالمصرممكقؼكسكؼنتناكؿالمناقصةالعامةأـال؟           ن .

 :                           أوال : موقف المشرع الفمسطيني
)نصفيالمشرعالفمسطيني العامةالتعميماتمف(64المادة بقانكفالمكاـز الخاصة

عمىأنو"تحتفظلجنةالعطاءاتبحقيافيإلغاءأمدعكة(عمىأنو"ـ1998(لسنة)9رقـ)
عطاءفيأمكقتأكأممرحمةدكفبيافاألسباب،كلياأفترفضكؿأكبعضالعركض

دكفأفيككفألممفالمن بأمخسارةأكضررالمقدمةإلييا اقصيفالحؽفيالرجكعإلييا
ناشئعفتقديـعرضو،كاليترتبعمىالمجنةالتزاماتماديةأكغيرماديةمقابؿذلؾ".

اإلدارة يشترطأفيككفقرار لـ المشرع أف الذكر سالفة مفنصالمادة لنا كيتضح
مسببا المناقصة نبإلغاء    يعطالمناقصيفالحؽفي لـ أنو كما بالتعكيض، الرجكععمىاإلدارة

.بسببأمخسارةأكضررحصؿليـ

،كندعكالمشرعشترطوذلؾعدـاكيرلالباحثأفالمشرعالفمسطينيقدتعسؼفي
تس يشترط أف ضركرة المناقصة.بيإلى بإلغاء اإلدارة قرار تعكيضكب النصعمى يتـ أف

اءالمناقصة،خاصةكأفالمناقصيتكبدعميوقبؿصدكرقرارإلغالترسيوالمناقصالذمتـ
خسائرفيإعدادهلمعطاء.

 ي:مصر                   ا : موقف المشرع الثاني
(لسنة89(مفقانكفالمناقصاتكالمزايداترقـ)15نصفيالمادة)المشرعالمصرم

كيجبأفيشتمؿالقرارعمىاألسباب..تمغيالمناقصةالتيتـالبتفييا(عمىأنو"1998)
".عميياالتيبني



95 

كيفيـمفنصالمادةأفالمشرعاشترطعمىاإلدارةتسبيبقرارىابإلغاءالمناقصةكأف
.المناقصةلغاءإتذكراألسبابالتيدعتإلىاإللغاءفينصقرار



 :: حاالت إلغاء المناقصةالفرع الثالث
                                                أوال : حاالت إلغاء المناقصة في التشريع الفمسطيني:

 لعامة:في قانون الموازم ا -1

العامة60)رقـالمادةنصالمشرعالفمسطينيفي (مفالتعميماتالخاصةبقانكفالمكاـز
(عمىأنو"إذاتبيفلمجنةالعطاءاتأفاألسعارالمعركضةعمييا1998(لسنة)9رقـ)

إلىالشراءعف أفتمجأ أك ثانية مرة طرحالعطاء أفتعيد فميا أكغيرمناسبة مرتفعة
أفطريؽاست يحؽليا كما العامة قانكفالمكاـز بالمفاكضةكفقاألحكاـ دراجعركضأك                 ن             

الطرحيحؽلممناقصالذمسبؽأف تصرؼالنظرعفالشراءكمياأكجزئياكعندإعادة           ن    ن         
اشترلدعكةالعطاءالحصكؿعمييادكفمقابؿ".

مااذاتبيفلمجنةأمأفالمشرعنصعمىحالةكاحدةإللغاءالمناقصةالعامةكىيحالة
أحدثالثالعطاءاتأفاألسعارمرتفعةأكغيرمناسبة،كفيىذاالحالةيككفأماـاإلدارة

يحؽلممناقصالذمطرحالعطاءمفجديدكفيىذهالحالةعيد،الخياراألكؿأفتخيارات
.سبؽأفاشترلدعكةالعطاءالحصكؿعمييادكفمقابؿ

لممناقصةىكأفكالخيارالثانيأماـاإلدا إلىالشراءعفطريؽرةفيحاؿإلغاءىا تمجأ
.استدراجعركضأكبالمفاكضة

نالنظرعفالشراءكمياأكجزئيااإلدارةتصرؼأفكأماالخيارالثالثفيك   ن      . 

 الحكومية:لألشغال في قانون العطاءات  -2

الفمسطينيفي )نصالمشرع رقـ العطاءاتالحككمي27المادة قانكف مف )( رقـ لسنة6ة )
يجكزلمجنةالعطاءاتإلغاءالمناقصةإذاكانتجميعالعطاءاتمخالفة"ـ(عمىأنو1999)

لمشركطأكغيرمكتممةممايجعمياغيرصالحةلمنظرفيياكفيىذهالحالةيجكزلياإعادة
".المرةاألكلىطرحالمناقصةمفجديدكبنفسالخطكاتالتيتمتعنداإلعالففي
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إذأم المناقصة بإلغاء لإلدارة الحؽ أعطي الذكر سالفة المادة في المشرع كانتاأف
كانت أك اإلدارة كضعتيا التي لمشركط مخالفة المناقصكف بيا تقدـ التي العطاءات

 العطاءاتغيرمكتممةكىذاالنقصيجعمياغيرصالحةلمنظرفييا.

 ي:لغاء المناقصة في التشريع المصر           ا : حاالت إثاني
المناقصة،حيثنصنصعمىثالثحاالتالمشرعالمصرم المادةفيتمغىفييا

تمغيالمناقصةعمىأنو"(ـ1998(لسنة)89(مفقانكفالمناقصاتكالمزايداترقـ)15)
البتفيياإذااستغنىعنيانيائياأكاقتضتالمصمحةالعامةذلؾ،كمايجكزإلغاؤىاتـيالت         ن    

الحاال مف أم اآلتيةفي ت العطاءات(: بعد يبؽ لـ أك كحيد، عطاء سكل يقدـ لـ إذا أ(
(إذاكانتج(ت.العطاءاتكمياأكأغمبيابتحفظاب(إذااقترنت(.المستبعدةإالعطاءكاحد

كيككفاإللغاءفيىذهالحاالتبقرارمفالسمطةقيمةالعطاءاألقؿتزيدعمىالقيمةالتقديرية
"،كيجبأفيشتمؿالقرارعمىاألسبابالتيبنيعميياتكصيةلجنةالبتلمختصةبناءعمىا

اإلدارةبإلغاءفكيتضحلنامفخالؿنصالمادةسال ةالذكرأفالمشرعالمصرمقدألـز
فيحالتيف:

حالةإذاتـاالستغناءعفالمناقصةنيائيا،أمبمعنيأفاإلدارةلـتعدفيحاجةإلىتمؾ -1          ن     
 الككافالغرضمفالمشركعقدتحقؽبكسيمةأخرل.المناقصة،كم

حالةإذااقتضتالمصمحةالعامةىذااإللغاء،كسببذلؾأفكافةتصرفاتالتيتصدر -2
فاليدؼمفابراـ اإلدارية_تدكرمعالمصمحةكجكداكعدما، العقكد _كمنيا عفاإلدارة      ن  ن                       

عاقدمايتعارضمعالمصمحةلعامةالعقدىكتحقيؽالمصمحةالعامة،فإذاكاففيىذاالت
 فاليجكزاإلقداـعمىإبرامو.

كماكيتضحأيضاأفالمشرعأجازلإلدارةإلغاءالمناقصةفيثالثحاالتكىي:                ن    
 إذالـيقدـسكلعطاءكحيد،أكلـيبؽبعدالعطاءاتالمستبعدةإالعطاءكاحد. (أ

أف التنبيو مع ذاتولكف المشرع العطاء قبكؿ فيأجاز المشرع ذكرىا بشرطيف، الكحيد
نصفي المادة المناقصاتكالمزايداترقـ29)رقـ لقانكفتنظيـ التنفيذية مفالالئحة )

كيجكزبقرارمفالسمطةالمختصةبناءعمىتكصيةلجنة عمىأنو"(ـ1998(لسنة)89)
البتقبكؿالعطاءالكحيداذاتكافرتالشركطاالتية:
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كالتككفضمةفائدةترجىأمؿالتسمحباعادةطرحالمناقصةةالعافتككفحاج-1
مفاعادتيا.

 ".بقالمشركطكمناسبامفحيثالسعرافيككفالعطاءالكحيدمطا-2

 إذااقترنتالعطاءاتكمياأكأغمبيابتحفظات. (ب
 .األقؿتزيدعمىالقيمةالتقديريةإذاكانتقيمةالعطاء (ت

أفنشيرإلىأنوالالمناقصة،بقيثالتييحؽلإلدارةإلغاءتالثالكبعدذكرالحاال
الكافلصاحبالعطاءالذمقررتلجنةالبتيجكزلإلدارة أفتمغيالمناقصةبسببآخر،كا                    

بالتعكيضعفكؿماخسرهنتيجةقياموباالشتراؾفيإرساءالمناقصةعميوالحؽفيالمطالبة
يتطم ما جميع كتنفيذ الحصكؿالمناقصة، يأمؿ كاف كما مفشركطماديو، اإلعالفعنيا بو

.(1)عميومفربحمفتنفيذالعقد


 إلغاء المناقصة  عندعمى عاتق الجية اإلدارية  الممقاةااللتزامات : الفرع الرابع
العامةالفمسطيني ،نجدأفالحككميةتكقانكفالعطاءابالرجكعلنصكصقانكفالمكاـز

_كىذاأمالتزاماتتقععمىعاتؽالجيةاإلداريةعندالغاءىاالمناقصةلـينصعمىالمشرع
فيحيفنجدالمشرعالمصرمقدنصعمىعدة-نقصتشريعيننصحالمشرعبضركرةتالفيو

:(2)يجبعمىاإلدارةالقياـبياعندإلغاءالمناقصة،كىيعمىالنحكالتاليتالتزاما

 3عدم تحويل المناقصة الممغاة إلى ممارسةالتزام السمطة المختصة ب      أوال :
(مفقانكفالمناقصاتكالمزايدات1كىذاااللتزاـنصتعميوالفقرةالثالثةمفالمادة)

(كالتيجاءفييا"..اليجكزفيأيةحاؿتحكيؿالمناقصةـ1998(لسنة)89رقـ)المصرم
التعاقدفىالحدكدككفقالمشركطكفىجميعالحاالتيتـإلىممارسةعامةأكممارسةمحدكدة   ن    

".كالقكاعدكاإلجراءاتالكاردةبيذاالقانكفكالئحتوالتنفيذية




                                                 

 (.542عبداهلل،القانكفاإلدارمدراسةتطبيقيةألسسكمبادئالقانكفاإلدارمكتطبيقاتيافيمصر)ص(1)
 (.622-620اـالقانكنيلعقدالتكريداإلدارم"دراسةمقارنة")صغانـ،النظ(2)
الممارسةفيص(3) 14جاءبيافمفيـك
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 قرار اإللغاء إعالنبالسمطة المختصة التزام  :       ثانيا  
 )االلتزاـكىذا المادة 40نصتعميو رقـالمصرممفقانكفالمناقصاتكالمزايدات(

(89( لسنة )1998" فييا جاء كالتي أك( المناقصة بإرساء الخاصة القرارات أسباب تعمف
في،لغاءأممنياكباستبعادالعطاءات،كبإكالممارسةالمحدكدةأكالمزايدةالممارسةالعامةأ

الغرض ليذا تخصص إعالنات أسبكعلكحة لمدة كذلؾ قرار، لكؿ السمطةكاحد كتحدد ،
لمكافةا مكاناظاىرا ليا لمختصة ن    ن    إخطا يتـ كما رمقدميالعطاءاتبخطاباتمكصىعمييا،

."بعمـالكصكؿعمىعناكينيـالكاردةبالعطاء

 رد ثمن كراسة الشروط في حاالت معينةبالسمطة المختصة التزام         ثالثا : 
)كىذا المادة عميو نصت ل30االلتزاـ التنفيذية الالئحة مف المناقصات( قانكف

فيحالةالغاءالمناقصةحيثنصتعمىأنو"(ـ1998)لسنة(89)رقـكالمزايداتالمصرم
كالمكاصفاتقبؿالميعادالمحددلفتحالمظاريؼيردالىالمشترمثمفكراسةالشركطكالقكائـ

 بشرط طمبو عمى المختصة.أبناء الجية الى كاممة يعيدىا اإل اكف كاف الميذا بعد عادلغاء
 الثمف رد يجكز فال اإالمذككر، في تقدـ لمف كبناءال نلمناقصة     بشرط طمبو يعيدأعمى ف

لىالجيةالمختصة.إالمستنداتكاممة
امااذاالغيتالمناقصةبسببعدـمطابقةالعطاءاتلممكاصفاتاكالشركطفاليجكز

الثمف. رد الشركطأعمى بذات الطرح كاعادة االلغاء فييا يتقرر التي الحاالت في نو
الراغبيففيالدخكؿفيالعمميةالجديدةممفسبؽقياميـكالمكاصفاتفاليحصؿالثمفمف

."بشراءكراسةالعمميةالممغاة
الباحث المصرمكيرل المشرع الذكر،أف سالفة ثالثفينصالمادة بيف فرؽ قد

حاالتلمصيرثمفكراسةالشركطكىي:
مةكراسةالشركطإلغاءالمناقصةقبؿالميعادالمحددلفتحالمظاريؼ،كىناتردقيإذاكاف -1

 لممشترمكاممة.

كافإلغاءالمناقصةبعدحمكؿالميعادالمذككر،فاليردثمفكراسةالشركطإاللمفإذا -2
 تقدـبعطائوفيالمناقصة.

لمشركطكالمكاصفاتالمعمف -3 فييا العطاءاتالمقدمة مطابقة بسببعدـ كافاإللغاء إذا
 عنيا،فاليردثمفكراسةالشركط.

اطالمشرعفيالحالةاألكلىكالثانيةأفيتقدـالمناقصبطمبإلىالجيةاإلداريةيطمبمعاشتر
استردادثمفكراسةالشركطمعاعادتولممستنداتكاممةلتمؾالجية.
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 المطمب الرابع: 
 انعقاد العقدمرحمة 

تبدأ،اإلرساءمفصاحباالختصاصاإلدارمبذلؾقرارالمصادقةعمىبعدأفيتـ
اإلدارم،مرح العقد إبراـ مرحمة كىي جديدة قراءحيثمة المناقصبرسك بتبميع اإلدارة تقكـ

الخاصبقراراإلرساءعميوك العطاءاستكماؿإجراءاتالعقد الذمأحيؿعميو المتعيد يقـك
الخ،اإلحالة"تقديـتأميفحسفالتنفيذ"كدفعالرسكـالقانكنيةكتكقيعاإلتفاقية)أكامرالشراء(...

.(1)خالؿالمدةالتيتحددفيكتابالتبميغالذميرسؿإلىالمتعيد

يعتبرتكقيعأمرالشراء)اإلتفاقية(مفقبؿالمتعيداعترافامنوبأنومطمععمىكافةك    ن           
بمحتكياتيما تاما التزاما ممتـز كأنو بيما يتعمؽ ما ككؿ الشراء كأمر اإلحالة قرار محتكيات   ن ن                             

.(2)كمضمكنيما

نفيحالةلـيقـالمناقصالذمتقررإحالةالعطاءعميوبالحضكريعتبرأنومستنكفاك             
(20كتتخذبحقواإلجراءاتالمنصكصعمييافيكثائؽالعطاء،كىذامانصتعميوالمادة)

لعطاءاتلألشغاؿالحككميةكالتيجاءفيياـ(بشأفتنظيـا2013(لسنة)6مفالتعميماترقـ)
تنفيذعمىالمناقص" طكابعالكارداتعمىعقد الذمتقرراحالةالعطاءعميوافيدفعرسـك

الىالرسكـاالخرلالمترتبةعميوكافيقدـكفالةحسفالتنفيذباإلضافةالعطاءاذااحيؿعميو
فيعتبر لـيحضرخالؿتمؾالفترة كاذا لتكقيعالعقد، خالؿاسبكعيفمفتاريختبميغوتمييدا                     ن             

نمستنكفا كتتخذبحقواالجراءاتالقانكنيةالمنصكصعمييافيكثائؽالعطاءبمافييامصادرة
".كفالةالمناقصةكتنفيذاالشغاؿعمىحسابوبالطريقةالتيتراىاالدائرةالمختصةمناسبة

 التشريعكسكؼ في جاءت كما النيائي التأميف كمقدار صكر الفمسطينينتناكؿ
تي:كذلؾعمىالنحكاآلمالمصرك





                                                 

العامةرقـ)65نصالمادة)(1)  ـ(1998(لسنة)9(مفالتعميماتالخاصةبقانكفالمكاـز
العامةرقـ)66نصالمادة)(2)  ـ(1998ة)(لسن9(مفالتعميماتالخاصةبقانكفالمكاـز
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 صور التأمين النيائي ومقداره في التشريع الفمسطيني: الفرع األول
 نص المشرع الفمسطيني عمى عدة صور لمتأمين النيائي، نذكرىا عمى النحو اآلتي:

  : تأمينات حسن التنفيذ     أوال  
يعتبرالمناقصممتزمابتقديـتاميفحسفالتنفيذلمعطاءالمحاؿعميوعمىشكؿكفالة            ن   

 فيبنكية كالعاممة المرخصة المالية المؤسسات أك البنكؾ أحد عف شيؾمصدؽصادر أك
اليقؿعف) بمبمغ مف10فمسطيف أك المحالة لمكاـز اإلجمالية القيمة مف بالمائة عشرة )%

القيمةالتيتقدرىالجنةالعطاءاتلقراراتغيرمحددةالقيمة،يقدمومفقبؿتكقيععقدالشراء
.(1))اإلتفاقية(

كلـيتطمبالمشرعمدةزمنيةمكحدةلتقديـتأميفحسفالتنفيذبؿترؾذلؾإلىالمجنة
المكعدفيكتابتبميغاإلحالة نصالمادةجاءفيحيث،  التيأحالتالعطاءكأفيحددىذا

(11( العامةرقـ بقانكفالمكاـز مفالتعميماتالخاصة )9( لسنة (ـ1998( " عمىأنو يمتـز
صبتقديـتأميفحسبالتنفيذخالؿالمدةالمحددةفيكتابتبميغاإلحالةالصادرةعفالمناق

الدائرةالتيأحالتالعطاء.

( نصتالمادة إذا13كلقد " عمىأنو العامة المكاـز بقانكف التعميماتالخاصة مف )
العامةالمحالةعميو،أكقصر رضفيالمكعدعفتقديـالعاستنكؼالمتعيدعفتكريدالمكاـز

التيالمقرر العطاءات لجنة فعمى مطابقة بأخرل المرفكضة المكاـز استبداؿ في قصر أك ،
أحالتالعطاءاتخاذاإلجراءاتبحؽالمتعيدبمافيذلؾمصادرةقيمةتأميفحسفالتنفيذأك

غيرالمكردة،كيعتب رالمبمغإيرادالمخأمجزءمنوبشكؿيتناسبمعقيمةالمكاـز ن  ".زينةالعامة

( المادة نصت 43كلقد العامة المكاـز بقانكف الخاصة التعميمات مف ) لسنة9رقـ
ـ1998 بمكجبعمىأنو" كافةشركطالعقد تنفيذ بعد إلىالمتعيد تأميفحسفالتنفيذ يعاد

إلىطمبخطيباإلفراجعفالتأميفمفالدائرةالمستفيدةككذلؾالكثائؽاألصكليةالمرسمةمنيا
العامةأكالدائرةالتيطرحتالعطاء)ضبطاإلستالـمستنداتإدخاالتأكشيادة دائرةالمكاـز

تقديـالخدمة(كتقديـتأميفالصيانةكالضمانةمفسكءالمصنعيةإذاتضمنتياشركطالعقد.





                                                 

العامة.1999(لسنة)1(مفالتعميماترقـ)10الفقرة)أ(مفالمادةرقـ)(1)  ـ(بشأفالمكاـز
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 تأمينات الصيانة        ثانيا : 
ال53نصتالمادة) يقدـتأميفعامةعمىأنو"(مفالتعميماتالخاصةبقانكفالمكاـز

الصيانةعمىشكؿكفالةبنكيةأكشيؾمصدؽعفبنؾأكمؤسسةماليةمرخصةكعاممةفي
المكفكلةكيعادىذاالتأميفإلى5فمسطيفبنسبةالتقؿعف) %(خمسةبالمائةمفقيمةالمكاـز

قيمة جراءالصيانةالمتعيدبتقديـالصيانةالمطمكبةفيحؽلمجنةالعطاءاتمصادرة التأميفكا      
"عمىحسابالمتعيدكتحميموفركؽاألسعار

  ضمانة سوء المصنعية        ثالثا : 

العامةرقـ16نصتالمادة) ـ1998لسنة9(مفالتعميماتالخاصةبقانكفالمكاـز
:أنوتحتعنكافسكءالمصنعيةعمى

بكام -1 سنة عف تقؿ ال لمدة المصنعية سكء لضماف عدلية كفالة تقدـ المكاـز قيمة ؿ
نالمضمكنةمضافاإلييا   %مفقيمتيا،إالإذاكردخالؼذلؾفيدعكةالعطاء.15

أخرلجديدةخالؿشيريفكحد -2 بمكاـز إذاثبتسكءالمصنعيةفعمىالمتعيداستبداؿالمكاـز
كالضرركالنفقات أقصى،كلمجنةالعطاءاتفرضغرامةتتناسبمعمدةاستبداؿالمكاـز

الجديدة.تجةعفذلؾ،كيعاداحتسابمدةالضمانةالنا  مفتاريختقديـالمكاـز

المرعية -3 التشريعات بمكجب كاممة الضمانة قيمة تحصيؿ يتـ ذلؾ المتعيد ينفذ لـ ذا كا                         
إيرادالحسابالخزينةكيكدع15كيصادر التيتثبتسكءمصنعيتيا المكاـز %مفقيمة           ن                

عمى كأمنفقاتأكالباقيأماناتلشراءالمكاـز حسابالمتعيدكتحميموكافةكمفةالمكاـز
 ضرريمحؽبالدائرة.

كتابيتـاإلفراجعفالضمانةبعدانقضاءالمدةالمحددةكعدـظيكرأمسكءكبمكجب -4
خطيمفالدائرةالمستفيدة.
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 ومقداره في التشريع المصري هصور التقدم بالتأمين النيائي و : الفرع الثاني
 في التشريع المصريومقداره  التقدم بالتأمين النيائي      أوال : 

(89(مفقانكفالمناقصاتكالمزايداترقـ)18نصالمشرعالمصرمفيالمادةرقـ)
تبدأمف-عمىصاحبالعطاءالمقبكؿأفيؤدمخالؿعشرأياــ(عمىأنو"1998)لسنة

ب بكتابمكصىعميو التاليإلخطاره الكصكؿبقباليكـ النيائيالذمالتأميف-كؿعطائوعمـ
معمتعاقد5يكمؿالتأميفالمؤقتإلىمايساكم) %(مفقيمةالعقد،كبالنسبةلمعقكدالتيتبـر

نفيالخارجيككفاألداءخالؿعشريفيكما              كيجكزبمكافقةالسمطةالمختصةمدالميمةالمحددة،
 أياـ-فيالحالتيف-لألداء اليجاكزعشر ذا بما كا التأميفالمؤقتالتأميفالنيائي  جاكز

كجبردالزيادةفكرابغيرطمب   ن    كيككفالتأميفالنيائيضامنالتنفيذالعقد،كيجبردهفكر،      ن     
"إتماـالتنفيذبغيرطمب

جازك المحددة، الميمة في النيائي التأميف بأداء المقبكؿ العطاء صاحب يقـ لـ ذا ا                          
 اإلدارية بك-لمجية أمبمكجبإخطار التخاذ حاجة كدكف الكصكؿ بعمـ عميو تابمكصى

إلغاءالعقدأكتنفيذهبكاسطةأحدمقدميالعطاءاتالتاليةلعطائوبحسبترتيب-إجراءآخر
أكلكياتيا،كيصبحالتأميفالمؤقتفيجميعالحاالتمفحقيا،كمايككفلياأفتخصـقيمة

أكت مبالغمستحقة مفأية تمحؽبيا كفيكؿخسارة المذككر، لصاحبالعطاء ستحؽلدييا
أياكافسبب مفمستحقاتولدلأيةجيةإداريةأخرل، إلىخصميا تمجأ حالةعدـكفايتيا    ن              

مع كمو كذلؾ مفاالستحقاؽ، تتمكف لـ بما قضائيا عميو الرجكع في بحقيا اإلخالؿ عدـ      ن                
.(1)استيفائومفحقكؽبالطريؽاإلدارم

 النيائي في التشريع المصري التأمينصور         ثانيا : 
(لسنة89(مفالالئحةالتنفيذيةلمقانكفرقـ)70المادة)نصالمشرعالمصرمفي

بخزينةالجيةاالداريةبمكجبايصاؿبإيداعيانانقدالتأميناتتؤدممفعمىأنو"ـ(1998)
المبالغكتقب ىؿالشيكاتعمرسمييثبتفيالعطاءرقموكتاريخوكالتحسبفائدةعمىىذه

نالمصارؼالمحميةاذاكافمؤشرا        عمييابالقبكؿمفالمصرؼالمسحكبةعميوكماتقبؿالشيكات
 بشرط بالخارج مصارؼ عمى المعتمدةالتأشيرالمسحكبة المصارؼ احد مف بالقبكؿ عمييا

بالداخؿ.
                                                 

ـ(1998(لسنة)89(مفقانكفالمناقصاتكالمزايداترقـ)21المادةرقـ)(1)
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ةكاذاكافالتاميفخطابضمافكجبافيصدرمفاحدالمصارؼالمحميةالمعتمد
اكشرطكافيقرفيوالمصرؼبافيدفعتحت الجيةاالداريةمبمغامرأكااليقترفبامقيد

أميفالمطمكبكأيكازمالت بأكمموألدائونومستعد دكفااللتفاتالىايةأعند كؿطمبمنيا
معارضةمفمقدـالعطاء.

 يرد المستحؽلالحدكعندما التاميف خطاباتضمافعف الجياتاالدارية حدأمف
فأكاحدفركعياعميياافتتحقؽمفأالمصارؼالمرخصليافياصدارخطاباتالضماف

نعطىاقراراأكالفرعقدأالمصرؼ    عمىخطاباتالضمافبانولـيجاكزالحداالقصىالمعيف
لمجمكعخطاباتالضمافالمرخصلممصرؼفياصدارىا.

فالمصرؼقدتعدلالحداالقصىأقتصادفاذاتبيفعندمراجعةاالخطاراتبكزارةاال
لمطالبةالمصرؼ فيميعاداليجاكزبأالمحددلواخطرتالجيةاالداريةفكرا فيؤدمالييا

الأكاذاكانتخطاباتالضمافمحددةالمدةفيجبياـعمؿقيمةخطابالضمافنقدا.أثالثة
يكما ثالثيف عف سريانيا مدة نتقؿ              انتياء بعد االقؿ العطاءات،عمى لسرياف المحددة المدة

بعد كبالنسبةلمتاميفالنيائييككفسريافخطابالضمافلمدةتبدامفكقتاصدارهالىما
 بثالثة العقد تنفيذ مدة ذلؾيشأانتياء اتفؽعمىغير اذا اال ر طمب، العطاء لمقدـ كيجكز

افتككفصالحةلمصرؼخصـقمةالتاميفمفمبالغمستحقةلولدلالجيةاالداريةبشرط
."ككقتتقديـالطمببالنسبةلمتاميفالنيائيأكقتتقديـالعطاء،

كرأفالمشرعالمصرمتبنىنفسصكرأداءالتأميفكيتضحمفنصالمادةسالفةالذ
المؤقتلمتأميفالنيائي.
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 الخاتمة
م مجمكعة إلى الباحث خمص فقد البحث ىذا إعداد مف االنتياء النتائجبعد ف

كالتكصيات،كىيعمىالنحكالتالي:

              أوال : النتائج
1-  قانكف مف كال فمسطيف في الحككمية العامة المناقصات أحكاـ حاليا ينظـ      ن                 ن   العطاءات

تنظيـبشأف(ـ2013)لسنة(6)رقــ(كالتعميمات1999لسنة)6الحككميةرقـلألشغاؿ
،الحككمية،كفيحاؿكافرغبةلألشغاؿالعطاءات اإلدارةإبراـعقدإنشاءمنشآتأكمباف           

 ينظميا العامةرقـ)كما أيضاقانكفالمكاـز     ن (لسنة1ـ(كالتعميماترقـ)1998(لسنة)9
العامة،فيحاؿرغبةاإلدارةإبراـعقدتكريدلكاـز1999)  .أكخدماتـ(بشأفالمكاـز

الأفالمناقصةالعامةمازالتىيتكجدعدةطرؽأصميةكاحتياطيةإلبراـالعقداإلدارمإ -2
 .الكسيمةاألصيمةالكحيدةفيظؿالقانكفالقائـفيفمسطيف

الفمسطيني -3 العامةالمشرع المكاـز قانكف لإلعالففي معينة مرات عدد يشترط عفلـ
فيالمناقصة يشترط كلـ المحمية الصحؼ في يتـ اإلعالف أف بالقكؿ اكتفي أنو كما

 كاسعةاالنتشاركمافعؿالمشرعالمصرم.الصحيفةأفتككف

العامةلـينص -4 المشرعالفمسطينيفيكالمفقانكفالمكاـز     ن       المغةالتيكتعميماتياعمىبياف
 عفالمناقصة.يصدربيااإلعالف

ترتبعمى -5 ال كا مراعاتو اإلدارة يجبعمى جكىريا، اجراء يعتبر المناقصة اإلعالفعف                      ن    ن               
 .طالفالعقدمخالفتياىذاالشرطب

كقانكفالعطاءاتالحككمية -6 العامة مفقانكفالمكاـز ينصالمشرعالفمسطينيفيكال لـ                   ن             
ىذه فعؿالمشرعالمصرم_بؿترؾأمرتحديد العطاءات_كما لتقديـ مكحدة عمىمدة

 .المدةإلىجيةاإلدارةبحسبطبيعةكؿمناقصة

نماىكدعكةلمتعاقدكاإليجابفيكالتقدـإعالفاإلدارةعفإجراءالمناقصةاليعدايجاب -7 اكا            ن
بالعطاءكفقالمشركطكالمكاصفاتالمعمفعنيا.         ن   

نكالفيالفمسطينيالمشرع -8 مبدأعمىلـينصالخاصةكالتعميماتالعامةالمكاـزقانكفمف
فيالراغبيفبيفالمساكاة باعتباره الالتعاقد أىـ مبمف الذم المناقصاتادئ عميو تقكـ

 لعامة.ا
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عمىالرغـمفأفنظاـالمناقصاتيعتبرالطريؽاألصيؿفيالعقكداإلداريةفقدكجيت -9
أف مثؿ بعضاالنتقادات، إلىإليو تكجد إذ باالعتبار الجدير ليسكحده الثمف عنصر

 .جانبذلؾاعتباراتفنيةكشخصيةقدتدفعاإلدارةإلىترجيحعطاءعمىآخر

أفيقدـالمناقصعرضوفيمغمؼكاحد،فيحيفاشترطالمشرعالفمسطينياشترط -10
 المشرعالمصرمكاألردنيتقديـالعرضفيمظركفيفأحدىمالمماليكاآلخرلمفني.

(مف8المشرعالفمسطينيفيالمادةرقـ)لكف،لتأميفالمؤقتداءاألىناؾعدةصكر -11
العامةنصعمىصكرتيف شكؿكفالةبنكيةأكشيؾ،كىيأدائوعمىفقطتعميماتالمكاـز

 .مصدؽ

12-  المشرع الفمسطيني في العامة، المكاـز يقانكف نصلـ إللغاءإال كاحدة حالة عمى
العامةالمناقصة نصعمىثالثحاالتتمغىفييا، المشرعالمصرمقد فيحيفنجد
 .المناقصة

بإلغاءالمناقصةمسبباالفمسطينيلـيشترطالمشرع -13 نأفيككفقراراإلدارة         أف، ،كما
عمىأمالتزاماتتقععمىعاتؽالجيةاإلداريةعندالغاءىاالمناقصةفيلـينصالمشرع

عند بيا القياـ التزاماتيجبعمىاإلدارة المشرعالمصرمقدنصعمىعدة حيفنجد
.إلغاءالمناقصة

                  ثانيا : التوصيات 
عمىالعامةالمكاـزقانكفكالعطاءاتقانكففيلمنصالفمسطينيالمشرعالباحثيكصي -1

 .كافةصكرالمناقصاتأسكةبالمشرعالمصرم

العامةكقانكف -2 يكصيالباحثالمشرعالفمسطينيبضركرةتكحيدالقانكنيف_قانكفالمكاـز
العطاءات فيكؿمف المتعمقة يتضمفاألحكاـ العطاءاتالحككمية_فيقانكفكاحد

العامة.  لألشغاؿالحككميةكالمكاـز

(مفالتعميماتالخاصةبقانكف7)عديؿنصالمادةبتالباحثالمشرعالفمسطينيكصيي -3
( رقـ العامة )9المكاـز لسنة عفـ(1998( لإلعالف محددة مرات عدد كالنصعمى

 المناقصة،ككذلؾالنصعمىأفتككفالصحيفةالتييعمففيياكاسعةاالنتشار.

4-  المشرعيكصي النالباحث إلى عمىالفمسطيني عفص اإلعالف يتـ أف ضركرة
 _كخاصةالخارجيةمنيا_بالمغتيفالعربيةكاإلنجميزية.اتالمناقص
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مكاكبةالباحثيكصي -5 عمىبالنصكذلؾاإللكتركنيةاإلدارةنظاـفيالتطكربضركرة
سكاءالحديثةاإللكتركنيةالكسائؿخالؿمفالمناقصاتعفاإلعالفيتـأفإمكانية
 .مرئيةأكعةمسمكأكانت

بيفالمساكاةمبدأالعامةعمىالمكاـزقانكفبالنصفيالفمسطينييكصيالباحثالمشرع -6
 التعاقدباعتبارأنومبدأىاـتقكـعميوالمناقصاتالعامة.فيالراغبيف

الباحثالمشرعالفمسطينيأفيسيرعمىنيجالمشرعالمصرمبأفينصعمىيكصي -7
مظركفيف،أحدىمالمعرضالماليكاآلخرلمعرضالفني،كتفتحأفيتـتقديـالعطاءفي

المختصة المجنة قبؿ مف كتقييميا دراستيا كيجرم لممناقصيف، الفنية العركض أكال                          ن 
العركضالمالية تفتح ثـ العطاء، لشركط العركضالمستكفية لممظاريؼالتيالختيار

نتعمىالقبكؿفنياحاز    . 

التيكألداءالتأميفالمؤقتاألخرلالصكرتبنيأفيينيلباحثالمشرعالفمسطيكصيا -8
 نصعميياالمشرعالمصرم.

اشترطكجكدكصيي -9 المصرممف المشرع نيج عف لمسير الفمسطيني الباحثالمشرع
 لجنتيف العطاءات، ذلؾمفلفتح مف لما الكبيرة، المناقصاتذاتالقيمة في كخاصة

تيف.ضمافنزاىةكشفافيةعمؿكؿمفالمجن

الباحث -10 قانكنيالمشرعيكصي عضك كجكد كاشتراط لمنص فنيالفمسطيني كعضك
لجنةالعطاءات،سيراعمىنيجالمشرعالمصرمالذماشترطفيعضكيةكعضكمالي،           ن     

 ذلؾ.

الباحث -11 الفمسطينييكصي المشرع التعارضبيفنصالمادة إزالو 15)إلى كالمادة(
العامةـ1999ة)(لسن1(مفالتعميماترقـ)40) (15،كذلؾأفالمادة)(بشأفالمكاـز

( كالمادة المجنة نصاب اكتماؿ 40اشترطت بحضكر المظاريؼ فتح أجازت أكثرية(
 .ءالمجنةأعضا

،حتىبإلغاءالمناقصةلقرارىاالباحثالمشرعالفمسطينيأفيشترطتسبباإلدارةيكصي -12
 اإلدارةفيقرارىا.عسؼنضمفعدـت
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النصعمىتعكيضالمناقصالذمتـالفمسطينيالمشرعلباحثيكصيا -13 إلىضركرة
المناقصة،خاصةكأفالمناقصيتكبدخسائرفي الترسيوعميوقبؿصدكرقرارإلغاء

إعدادهلمعطاء.

بيا -14 جاء التي المناقصة إلغاء حاالت نفس لتبني الفمسطيني المشرع الباحث يكصي
 المصرم )المشرع مف15المادة )( رقـ كالمزايدات المناقصات لسنة89قانكف )

 (ـ1998)

 
 
 



 
 
 

 
 

 المراجعالمصادر و 
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.الجامعةالجديدة

حسيف )عثماف، اإلدارمـ(.1988. العامة-القانكف اإلدارة أعماؿ .1ط. الداراألردف:
 .الجامعية

.منشأةالمعارؼ:مصر.)د.ط(.مبادئالقانكفاإلدارمـ(.2012.)ك،عدنافعمر

أسكد سميماف خالد )العنزم، القانكنيفـ(.2012. بيف مقارنة "دراسة اإلدارم التكريد عقد
 .األردف،جامعةالشرؽاألكسط(.غيرمنشكرةرسالةماجستير.)"األردنيكالككيتي

يفيتحقيؽالكفرفيتأىميةقانكفالمناقصاتالككيـ(.1995.)عيد،عبدالحفيظعبداهلل
 .170،ص(2ع)السنةالتاسعةعشر،الككيتية.مجمةالحقكؽ.النفقاتالعامة

إسماعيؿ الرحمف عبد ىاني )غانـ، "دراسةـ(.2012. اإلدارم التكريد لعقد القانكني النظاـ
.مصر،ندريةجامعةاإلسك(.غيرمنشكرةرسالةدكتكراه).مقارنة

إسماعيؿ الرحمف ىانيعبد 20015)غانـ، ). عف المنفصمة  القراراتاإلدارية دقالعإلغاء
 العددالثامف.فيمجمةالقدسلمبحكثكالدراساتاإلسالمية.بحثمنشكر.اإلدارم

)فكزم،صالحالديف النيضة:مصر.)د.ط(.المبسكطفيالقانكفاإلدارمـ(.1998. دار
.العربية

 .داركائؿلمنشراألردف:.1ط.الكجيزفيالقانكفاإلدارمـ(.1998.)القيسي،إعادحمكد

دارالثقافةلمنشر:األردف.1ط."الكتابالثاني"القانكفاإلدارمـ(.2007.)كنعاف،نكاؼ
 .كالتكزيع

نالقانكفاإلدارمفمسفةكتطبيقاـ(.1994.)محفكظ،عبدالمنعـ        فيتنظيـدراساتتأصيمية-
 .غيرمعركؼدارالنشر:مصر.3ط.كنشاطاإلدارةالعامة

.دارالمكتبي:سكريا.1ط.مناقصاتالعقكداإلداريةـ(.1999.)المصرم،رفيؽيكنس
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حمد سعيد محمد )المعمرم، مقارنةـ(.2011. "دراسة عماف سمطنة في اإلدارية ."العقكد
.دةدارالثقافةالجامعةالجدي:مصر.)د.ط(

المجمدالسابع.لسافالعرب(.د.ت.)ابفمنظكر،جماؿالديفمحمد دار:بيركت.)د.ط(.
 .صادر

غيرمعركؼ:مصر.)د.ط(م.مبادئكأحكاـالقانكفاإلدارـ(.1994.)النجار،زكيمحمد
 .دارالنشر

حسيف عاطؼمحمد ىربيد، )أبك اإلسالـ(.2006. الفقو في العامة المناقصات .ميعقكد
 دارالنفائس.:بيركت.1ط

.مصر:)د.ط(.القسـالخاص-أحكاـالقانكفاإلدارمـ(.1996.)أبكيكنس،محمدباىي
.دارالجامعةالجديدة



 القوانين والتشريعات        ثانيا :

 .(م1999لسنة )( 6)قانون العطاءات الحكومية الفلسطيني  رقم 

 (.م1998سنة )( ل9قانون اللوازم العامة الفلسطيني رقم )

 ( الخاصة بقانون اللوازم العامة الفلسطيني.1999( لسنة )1التعليمات رقم )

(كالئحتوالتنفيذية.ـ1998(لسنة)89رقـ) المصرمقانكفالمناقصاتكالمزايدات

 والتعليمات الخاصة بهذه القانون. (م1986( لسنة )71قانون األشغال الحكومية األردني رقم )

بشأن تنظيم العطاءات لألشغال الحكومية. الصادر عن مجلس الوزراء في  6/2013قرار رقم 
 .م2013( من العام 284غزة في الجلسة رقم )

 

 



 

  
 
 
 

 الدراسة مالحق
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  (:1ممحق )
 نموذج عرض أسعار
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 (:2ممحق )
 نموذج أسماء الشركات التي حضرت جمسة العطاء 
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  (:3ممحق )
 عارنموذج محضر فتح عروض األس
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  (:4ممحق )
 نموذج خالصة إحالة مبدئية
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 (:5ممحق )
 ماز نموذج تعيد عدلي بضمان العيوب في المو  

 


