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 2002( لسنة 49تعليمات رقم )

 أسس وقواعد شراء اللوازم وتنفيذ األشغال  

 في سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

 

 من نظام اللوازم واألشغال لسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة( 39( و)6صادرة استنادا ألحكام المادتين )

 2001( لسنة 4رقم )

 

( من نظام اللوازم واألشغال لسلطة منطقة العقبة 39( و)6المادتين )ة للمجلس بموجب استناداً للصالحيات المخول

 ، قرر المجلس اتباع التعليمات التالية:2001( لسنة 4رقم ) االقتصادية الخاصة

 

تسمى هذه التعليمات )أسس وقواعد شراء اللووازم وتنفيوذ األشوغال فوي سولطة منطقوة العقبوة االقتصوادية  - 1المادة 

 .2002( ويعمل بها اعتباراً من تاريخ       /      / 2002خاصة لسنة ال

 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لهوا أدنواه موا لوم تودل  -2المادة 

 ذلك:القرينة على غير 

 

خاصوة المعموول نظام اللووازم واألشوغال لسولطة منطقوة العقبوة االقتصوادية ال : النظام

 به.

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة . : السلطة

 رئيس المجلس . : الرئيس

 منطقة العقبة االقتصادية الخاصة . : المنطقة

 لجنة اللوازم واألشغال المشكلة بمقتضى النظام. : اللجنة

 مديرية الشؤون المالية في السلطة . : المديرية

 ة .مدير المديري : المدير

 قسم اللوازم واألشغال في المديرية . : القسم

ودون اللجووء السوتدراع عورو  من متعهود  شراء اللوازم أو تنفيذ األشغال : الشراء أو التنفيذ المباشر

 من متعهدين أو موردين آخرين .

التفوواو  علووى السووعر وشووروي المشووتريات والتنفيووذ األخوور  موو  متعهوود أو  : المفاوضة والتلزيم

 رد واحد أو اثنين معروفين وقادرين على استيفاء تلك الشروي.مو

معووروفين  علووى األقوولأو موووردين  اسووتدراع عوورو  موون ثالثووة متعهوودين : استدراع العرو 

وقووادرين علووى اسووتيفاء شووروي المشووتريات أو التنفيووذ وذلووك دون دعوووة أ  

 متعهد أو مورد علنا مهتم لتقديم عرضه.

قولة الخاصة العائدة للسلطة والخودمات المتعلقوة بهوا مون صويانة األموال المن : اللوازم

 والتأمين وغيرها .

إنشاء المباني والطرق والمنشآت الهندسوية بمختلوأ أنواعهوا العائودة للسولطة  : األشغال

وصيانتها وترميمهوا واششوراع علوى تنفيوذها وتشوغيلها و ول موا يلزمهوا مون 

 فنية.أجهزة ومواد وخدمات واستشارات 

 

 لما  وان ذلوك  من خالل  وادرها ومعداتها تقوم السلطة بأداء الخدمات التي تحتاع إليها وتنفذ أشغالها -أ -3المادة 

 ممكنا.

 

يجووز للسولطة بقورار مون المجلوس أن تتعاقود مو  على الرغم مما ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة  –ب 

ذلووك يحقوول مصوولحة   ووانإذا شووغال التووي تحتاجهووا لتقووديم أ  موون الخوودمات أو تنفيووذ أ  موون األ أ  متعهوود

 السلطة .

 

يراعى مبدأ المنافسة في جمي  عمليات شراء اللوازم وتنفيذ األشغال للسلطة  لما  ان ذلك ممكناً وفل ما  -4المادة 

 بالشراء.تراه الجهة المختصة 
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د اللووازم يوازم واألشوغال فوي المديريوة تحدعلى المديريات بالتنسيل م  المديرية التي يتب  لهوا قسوم اللوو - 5المادة 

 الحجم.واألشغال التي تحتاجها تلك المديرية لمدة معينة سواء من حيث الكمية أو النوع أو الخصائص أو 

 

وفوول إذا لووم تتوصوول اللجنووة إلووى قوورار بشووأن أ  موون المهووام المتعلقووة بشووراء اللوووازم أو تنفيووذ األشووغال  - 6المووادة 

فيتم إحالة األمر إلى المجلس التخواذ لها بموجب أحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه الصالحيات الممنوحة 

 مناسبا.يراه  القرار الذ 

 

 التالية: المهاماللجنة سر  أمين يتولى -أ – 7المادة 

 بوصأ اللوازم من أنها مستوفية لجمي  الشروي المتعلقة اللوازم والتأ دتدقيل يلبات شراء  - 1

 ب شراؤها بحيث تكون دقيقة وواضحة ودون تحديد عالمة تجارية معينة.المطلو

بوصووأ  توودقيل يلبووات تنفيووذ األشووغال والتأ وود موون أنهووا مسووتوفية لجميوو  الشووروي المتعلقووة -2

 المطلوب تنفيذها بحيث تكون دقيقة وواضحة. األشغال

 تنظيم المناقصات ضمن جداول المفاضلة حسب األصول وتدقيقها . - 3

 اشحالة. عليهم بقرارتبليغ المتعهدين الذين تم إحالة العطاء  - 4

العموول علووى تحصوويل رسوووم الطوابوو  الووواردات والجامعووات موون المتعهوودين المحووال علوويهم  -5

العطوواء، وذلووك وفوول قووانون رسوووم يوابوو  الووواردات وقووانون الرسوووم اشضووافية للجامعووات 

ب أخووور  مفروضوووة بموجوووب ضووورائ أوأ  رسووووم األردنيوووة المعموووول بهموووا، وتحصووويل 

 ، وذلك عن يريل المديرية .التشريعات السارية في المنطقة

لرجووع بطريقة يسهل ااالحتفاظ بجمي  العرو  المقدمة من المناقصين التي تتعلل بالعطاء  - 6

 إليها عند الحاجة .

إال مون  إرسال جمي  الكفاالت المالية إلى المديريوة لمتابعتهوا حسوب األصوول وال يفورع عنهوا -7

 قبل الجهة المختصة بالشراء بعد وفاء المتعهدين بجمي  التزاماتهم تجاه السلطة .

بمووا فووي ذلووك دعوووة  حفظهووا المحافظووة علووى سوورية المراسووالت والمعلومووات التووي يعهوود  إليووه - 8

 العطاء .

 

ومرفقاتهوا  يتولى رئيس قسم اللوازم واألشغال في المديرية تودقيل اشعالنوات ونمواذع دعووة العطواء -ب

والتأ د من عدم وجود أخطاء مطبعيوة فيهوا وعليوه أن يتأ ود مون نشور اشعالنوات فوي الصوحأ قبول 

موعد فوت  المناقصوات لمودة ال تقول عون أسوبوعين، وفوي حالوة إعوادة يورت العطواء يوتم النشور قبول 

 موعد فت  المناقصات لمدة ال تقل عن عشرة أيام .

 

أو تنفيووذ أشووغال، إال فووي ضوووء المخصصووات المرصووودة لووذلك فووي موازنووة ال يجوووز شووراء لوووازم  –أ -8المووادة 

السلطة، من خالل تقديم يلب شراء تتم مراجعته والموافقة عليه وفقا لإلجراءات المنصوص عليهوا فوي 

 هذه التعليمات  .

 

فيذ على الرغم مما ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة للمجلس الموافقة على شراء لوازم أو تن -1 -ب

 أشغال لم يرصد لها مخصصات في موازنة السلطة إذا ظهرت حاجة ملحة للشراء أو التنفيذ .

يتم رصد مبالغ في موازنة السلطة تخصص لشراء اللوازم وتنفيذ األشغال المشار إليها في البند  -2

في بند خاص في موازنة السلطة يحتو  على أموال  افية لتغطي عمليات  ( من هذه الفقرة1)

  شراء اللوازم والخدمات واألشغال الملحة.

 

على الوحدة اشدارية التي تطلب شراء اللوازم أو تنفيذ األشغال أن تتحقل مون وجوود الحاجوة الفعليوة  -ع

للشوراء أو التنفيووذ قبول إرسووال يلووب الشوراء أو التنفيووذ إلوى الجهووة المختصووة بالموافقوة علووى الشووراء وأن 

 المطلوبة .أو األشغال  اللوازم ترفل بالطلب وصفاً وافياً عن

 

 التالية:يجب أن يتضمن يلب شراء اللوازم المعلومات  -أ –9المادة 

 اسم الوحدة اشدارية الطالبة .  - 1

 الفنية.وصأ  ل مادة بما في ذلك المواصفات     - 2

 الكمية المطلوبة لكل مادة.  -3

 وحدات القياس.  - 4

 جهة التسليم.  - 5
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 المطلوب للتسليم. التاريخ  - 6

 الغاية من المواد أو المعدات.  - 7

 رمز التكلفة في الموازنة.  - 8

 رقم الطلب وتاريخه. -9

 أ  معلومات أخر  تراها اللجنة ضرورية . -10

 

مو  مراعواة المتطلبوات اشضوافية المنصووص عليهوا فوي تعليموات تنظويم إجوراءات يورت العطوواءات  -ب

ة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المعمول بهوا، يجوب أن يتضومن يلوب وإيداع العرو  وفتحها لسلط

 تنفيذ األشغال المعلومات التالية:

 اسم الوحدة اشدارية الطالبة.  -1

 اسم الوحدة اشدارية التي ستشرع على تنفيذ األشغال. -2

 وصأ مفصل لألشغال المطلوبة، بما فيها المواصفات الفنية.   -3

 الغاية من األشغال. -4

 المتوق  لبدء  ل مرحلة من األشغال المطلوبة وإنهاء تلك المرحلة. الزمن -5

 رمز التكلفة في الموازنة. -6

 رقم الطلب وتاريخه. -7

 أ  معلومات أخر  تراها اللجنة ضرورية .   -8

 

األشغال قبل وقت يكفي شتمام عملية الشراء أو التنفيذ وال ينظر فوي تنفيذ  أواللوازم  شراءيقدم يلب  -ع

ب يوصأ بأنه مستعجل إال إذا  انت حالة االستعجال ناشئة عن حاجة يارئة لم تكون متوقعوة أو أ  الطل

 ال يسهل توقعها .

 

 لمتوقعوة( آالع دينار تقرير يبين المبوررات والفوائود ا10يرفل م  يلب الشراء الذ  تتجاوز قيمته ) -د

   األشغال.من شراء اللوازم أو تنفيذ 

 

 يلي:األشغال القيام بما تنفيذ  أواللوازم  شراءدارية المختصة بالموافقة على يلب على الجهة اش –10المادة 

مراجعة مواصفات اللوازم المراد شراؤها أو األشغال المراد تنفيوذها أو التجهيوزات والمعودات الموراد  -أ

 استئجارها للتأ د من أنها تحقل الغاية من شرائها أو تنفيذها.

 

م المووراد شووراؤها أو األشووغال المووراد تنفيووذها أو التجهيووزات والمعوودات المووراد التأ وود موون أن اللووواز -ب

 استئجارها توفر منفعة صافية للسلطة.

 

للجهووة المختصووة االسووتعانة بووالخبراء والفنيووين لتحقيوول الغايووات المنصوووص عليهووا فووي الفقوورتين )أ(  -ع

 و)ب( من هذه المادة . 

 

شراء اللوازم أو تنفيذ األشغال المتشابهة وشرائها عن يريول يورت عطواء  تقوم اللجنة بتجمي  يلبات - 11المادة 

 لك ممكناً ومفيدا للسلطة.ذواحد  لما  ان 

 

أو التوي ال يوتم  ا( دينوار5000األشغال التي ال تزيد قيمتهوا علوى ) ويجوز التعاقد على شراء اللوازم  -أ -12المادة 

 :.شراء مباشر بقرار منشراؤها من خالل استدراع العرو ، بواسطة أمر 

 المدير المالي بناء على يلب مدير المديرية التي تطلب الشراء . -1

( موديريات ضومن اجوراءات وقواعود 5المدير المعني بقرار من لجنة اللوازم واالشوغال وبموا ال يزيود عون ) -2

 هذه التعليمات وللحاالت التالية  :

 في حاالت الشراء الفني المتخصص . -1

 البعيدة عن مر ز السلطة .  للوحدات االدارية -2
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يجوووز االتفوواق موو  الموووردين والمتعهوودين المعتموودين علووى أواموور الشووراء المحليووة المباشوورة والتنفيووذ  -ب

 للقيام بتسليم لوازم أو تنفيذ أشغال عادية للسلطة، م  مراعاة ما يلي:

ة للوحوودة موون يجووب أن يبووين األموور السووعر الثابووت للوحوودة موون اللوووازم أو التكلفووة الثابتوو -1

 الوقت بالنسبة لتسليم الخدمات.

يكون األمر صالحا ألقصى  مية من وحدات اللوازم المسولمة أو أقصوى مودة زمنيوة أو  -2

 عليها.تكلفة متفل 

 

 التفاصيل التالية: أمر التزويديجب أن يدون في أمر الشراء المحلي أو  -ع

 رقم المرج  ألمر الشراء الذ  يسم  بذلك. -1

  وسعرها.وصأ اللوازم أو األشغال المطلوبة و مياتها  -2

  تاريخ أو مدة التسليم ومكانه. -3

 توقي  أمين المستودع أو الموظأ المفو  بذلك. -4

 

بين المورد أو المتعهد والمدير، ويعرضها على مدير مديريوة  البنود الخاصةيجوز مناقشة الشروي و  - 13 المادة

 .من يقوم مقامه العتمادهافي السلطة أو  الشؤون القانونية

 

يقووم بععودادها المودير  والمعدات الالزمة وتأجيرها إلى اتفاقية اسوتئجار استئجار التجهيزاتيخض   -أ –14المادة 

 على مدير مديرية الشؤون القانونية في السلطة أو من يقوم مقامه العتمادها.  ويعرضها

 

إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة وفل صالحيات الشوراء تتم الموافقة على اتفاقية االستئجار المشار  -ب

 ( من هذه التعليمات. 23المنصوص عليها في المادة )

 

 التالية:المعلومات يجب أن تتضمن اتفاقية االستئجار المشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة  –ع

 اسم الشر ة المؤجرة للمعدات والتجهيزات.  -1

 دات والتجهيزات المستأجرة.وصأ  امل للمع  -2

توواريخ الصوون  و الوورقم المتسلسوول ورقووم التسووجيل وأ  أرقووام أخوور  لتمييووز المعوودات   -3

 والتجهيزات المستأجرة.

 مدة االستئجار وامتدادها وتجديدها .  -4

 الغطاء التأميني.   -5

 نقطة التسليم والتسري .  -6

 منية.بدل اشيجار عن  ل وحدة أو  مية أو فترة ز  -7

 المسؤولية عن الصيانة والتشغيل . -8

 أ  شروي أو بنود خاصة أخر  تراها اللجنة ضرورية .  -9

 

يجوز قبول اتفاقية االستئجار التي تعدها الشور ة الموؤجرة شوريطة اشوتمالها علوى المعلوموات المبينوة  -د

يريوة الشوؤون القانونيوة فوي بعد ايالع المدير عليها واعتمادهوا مون مودير مدفي الفقرة )أ( من هذه المادة 

 .السلطة أو من يقوم مقامه

 

تتبو  اشجوراءات المنصووص عليهوا فوي هوذه التعليموات عنود اسوتئجار أ  مون المعودات والتجهيوزات  -هـ

 للسلطة  لما  ان ذلك ممكنا .

 

 المقصودة من النظام تراعى القواعد التالية: للغاياتتحقيقاً  - 15المادة 

موو  مراعوواة  األسووعارالعوورو  المسووتوفية لشووروي دعوووة العطوواء وانسووب  بأفضوول لووةاشحاالتقيوود عنوود  -أ

ول أو المستشووار للقيووام امكانيووة التنفيووذ ضوومن الموودة المحووددة وموود  قوودرة المقووإو درجووة الجووودة المطلوبووة

 بالعمل المطلوب حسب الشروي والمواصفات.

 

، إذا توووفرت فوويهم الشووروي المطلوبووة ناألردنيوويولين اتنفيووذ األشووغال بالمقووشووراء اللوووازم أو حصوور  -ب

 ذلك.األمر عرو  إذا اقتضى اللتقديم  أردنيينولين غير ادعوة مق جوزيو
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النص فوي شوروي العطواءات والمواصوفات علوى اسوتعمال الموواد والمنتجوات الصوناعية المحليوة فوي  -ع

التجاريوة  أو األسوماءالعالموات األشغال ما دامت مطابقة للمواصفات المعتمودة مو  وجووب تجنوب تحديود 

القواعود الفنيوة األردنيوة الصوادرة وفول أحكوام قوانون المواصوفات والمقواييس تعتمد  أنأل  صناعة على 

 .المعمول به

 

 .اشنجليزيةاللغة أو باللغة العربية  والوثائل ن تكون جمي  االتفاقيات والشروي التعاقديةأ -د

 

مون أ  التوزام  اشعفاءالشروي التعاقدية وعدم النص على  المعمول بها عند وض  تشريعاتالتقيد بال -هـ

مسووبقاً أو قبوول وضوو   باشعفوواءبعوود اخووذ موافقووة مجلووس الوووزراء  إالمفوورو  بموجووب أ  تشووري   مووالي

 االتفاقية موض  التنفيذ.

 

  أفوي بودعوات خاصوة  عورو الاسوتدراع أو تنفيذ األشغال عون يريول شراء اللوازم  يجوز للسلطة - 16المادة 

 من الحاالت التالية: 

التنبؤ بهوا وال تسوم  بطورت  أويصعب توقعها أو األشغال يارئة للوازم أو عند وجود حاجة مستعجلة  -أ

 ، وذلك بناء على تقدير الرئيس .عطاء

 

حسب  للوازم المطلوب شراؤها أو متعهدين من ثالثة بائعين أو منتجين أو موردين أ ثرلم يوجد  إذا -ب

  الحال.مقتضى 

 

 دينار.  آالع( خمسة 5000ال تزيد عن ) أو األشغال انت قيمة اللوازم  إذا -ع

 

 أل  سوبب  وان أو توم إلغواء العطواء مناسوب مون العورو  أولم يقدم للعطاء المطروت عودد  واع  إذا -د

عون يريول  أو تنفيوذ األشوغال الضورورة تقضوي بشوراء اللووازم أنواقتنعت الجهة التي يرحوت العطواء 

 ع عرو .استدرا

 

  بمقتضاه.أ  حالة أخر  ينص عليها في النظام أو التعليمات الصادرة  -هـ

 

 من الحاالت التالية:  أ الشراء المباشر في أو تنفيذ األشغال عن يريل شراء اللوازم  يجوز -17المادة 

السوولطات موون قبوول  األسووعارمحووددة أو األشووغال المووراد تنفيووذها  انووت اللوووازم المطلوووب شووراؤها  إذا -أ

 الرسمية. 

 

 من مصدر واحد.  أو األشغال إال ان من غير الممكن الحصول على تلك اللوازم  إذا-ب

 

 مباشرة. أو تنفيذ األشغال اتفاقية توجب شراء اللوازم  أووجد نص قانوني  إذا -ع

 

  بمقتضاه.أ  حالة أخر  ينص عليها في النظام أو التعليمات الصادرة  -د

 

 أومو  بائعيهوا  أو تنفيوذ األشوغال عون يريول المفاوضوة والتلوزيم وذلوك بالتفواو شوراء اللووازم  زيجو -18المادة 

 من الحاالت التالية: أ في أو المقاولين حسب مقتضى الحال مورديها  أومنتجيها 

 بوعجراءاتيارئوة ال تسوم  بالقيوام  مسوتعجلة أو مطلوبوة لمواجهوة حالوةأو األشغال ال انت اللوازم  إذا -أ

 استدراع عرو .  أورت عطاء ي

 

ال تتوفر بنفس درجوة الكفواءة   أدوات أومكملة  أجزاء أو انت اللوازم المراد شراؤها قطعا تبديلية  إذا-ب

 . لسلطة من مصدر واحد بناء على تقرير فني من ذو  االختصاص والخبرة با أ ثرلد  

 

 وما يماثلها. واألفالمشراء مواد علمية  برامج الحاسوب والمطبوعات  -ع

 

يكوون حجوم العمول  أنفحوص دون  أواسوتبدال  أو إصالت أوصيانة  أعمالشراء خدمات تشتمل على  -د

 الشراء.معلوماً عند 
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بهدع االقتصاد في قط  الغيار  واألجهزةوالمعدات  اآللياتيات توحيد الصنأ والتقليل من تنوع الغ -هـ

 صيانتها .   أوالها لمراعاة الخبرة  المهنية المتوفرة الستعم أو

 

منهووا علووى  أ اسووتدرجت عوورو  ولووم يكوون بالمسووتطاع الحصووول موون خووالل  أويوورت عطوواء  إذا -و

او عنوود عوودم الحصووول علووى  اموول الكميووة موون اللوووازم  أومعقولووة  األسووعارلووم تكوون  أوعوورو  مناسووبة 

 . األشغال أو عند إلغاء العطاء

 

 تشارية متخصصة.اس أوفنية  أوالتعاقد على خدمات مهنية  -ز  

 

  .أو أن شراء اللوازم يتم لغايات استعمالها خارع المملكة  إذا  ان تنفيذ األشغال يتم خارع المملكة  -ت  

 

يجوز للمجلوس بنواء علوى تنسويب اللجنوة شوراء اللووازم مون األسوواق الخارجيوة إذا تعوذر اسوتيرادها  -أ -19المادة 

موون  تقتضووي توفيرهووا للسوولطة خووالل موودة محووددة فووي أ و انووت مصوولحة السوولطة وماهيووة تلووك اللوووازم 

 : الحالتين التاليتين

عون يريوول  ء تلووك اللووازمفوي المملكووة وتعوذر شورا اللوووازم المطلوبوةلوم تتووفر إذا  –1

 المراسلة. 

يعوود األسوواق الخارجيوة شراء اللووازم مون  أنقررت الجهة المختصة بالشراء  إذا -2

 كلفة والجودة والسرعة.من حيث اللسلطة بالفائدة على ا

 

خوارع  إلوى سولطةمون مووظفي ال أ ثر أوموظأ  أيفادالموافقة على  لجنةلاللرئيس بناء على توصية  -ب

( مون أمون الفقورة ) (2( و)1)من الحالتين المنصووص عليهموا فوي البنودين  أ المملكة لشراء اللوازم في 

 هذه المادة.

 

ص أخر فوي هوذه التعليموات يجووز للمجلوس بنواء علوى تنسويب الورئيس على الرغم مما ورد في أ  ن -أ -20المادة 

وتوصية اللجنة، وفي حاالت مبررة، أن يختار أيا من يرق الشراء أو تنفيذ األشغال المنصووص عليهوا 

النظام إذا وجد المجلس أن في اختيار أ  من هذه الطرق تحقيقا للمصلحة العامة وانه  ( من5المادة ) في

 الناحية االقتصادية. أجد  للسلطة من

 

يجب أن يتضمن قرار المجلس باتباع أ  من أساليب الشراء أو التنفيذ وفل أحكام الفقرة )أ( من هذه  -ب

 المادة األسباب التي أدت إلى اختيار ذلك األسلوب .

 

هوذه التعليموات ( مون 20عند إقرار شوراء اللووازم أو تنفيوذ األشوغال وفول أحكوام الفقورة )أ( مون الموادة ) -21المادة 

 المصلحة العامة للسلطة بما في ذلك ما يلي: ما في أفضليتوجب بذل  افة الجهود لتحقيل 

 عرو .م استدراع ما ال يقل عن ثالثة تأن ي -أ

 

 الجمي .أن يتم استدراع العرو  والتعاقد وفل قواعد وأسس تتسم بالمساواة والشفافية بين  -ب

 

ذه الطرق هو األسلوب األفضل بالنسبة إلى السلطة ووفقا لما يقرره أن يكون التعاقد وفل أ  من ه -ع

 المجلس.

 

أن تووتم دراسووة العوورو  موون لجنووة فنيووة متخصصووة يشووكلها المجلووس لهووذه الغايووة إذا  انووت يبيعووة  -د

 العرو  تتطلب ذلك .

 

ل أحكوام الفقورة )أ( مون للمجلس الحل في العدول عن االستمرار في شراء اللوازم أو تنفيذ األشوغال وفو -22المادة 

( من هذه التعليمات إذا وجد أن ذلك ال يحقل المصلحة العامة أو انه يرتب على السلطة التزاموات ماليوة 20المادة )

 إضافية غير متوقعة، و ذلك في أ  مرحلة تكون عليه المفاوضة أو استدراع العرو  بدعوات خاصة .

 

( من هذه التعليمات يتم شراء اللوازم أو تنفيذ األشوغال فوي 12المادة ) م  مراعاة نص الفقرة )أ( من -أ -23المادة 

 التالية:السلطة وفل الصالحيات 
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بقرار من اللجنة بناء على تنسيب مدير المديرية المعنية إذا  انت قيمة المشتريات أو  -1

 األشغال ال تتجاوز عشرة آالع دينار .

ل شوغاالمختص إذا  انت قيمة المشتريات أو األ بقرار من اللجنة بناء على تنسيب المفو  -2

 ال تتجاوز مائة ألأ دينار .

بقرار من اللجنة بناء على تنسيب رئيسها المستند إلى توصيه المفو  المخوتص إذا  انوت  -3

 قيمة المشتريات أو األشغال ال تتجاوز المليون دينار.

ة إذا  انوت قيموة المشوتريات أو بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس وتوصويه اللجنو -4

 المليون دينار . تتجاوزاألشغال 

 

( مون الفقورة )أ( مون هوذه الموادة وقبول 3( و)2( و)1تخض  قرارات اللجنة المشار إليهوا فوي البنوود ) -ب

 اشحالة إلى مصادقة الرئيس.

 

وفل أحكام الفقرة )أ( من الموادة يجوز للمجلس أن يستثني أ  حكم من أحكام هذه التعليمات عند التعاقد  -24المادة 

 التعليمات.( من هذه 20)

 


