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:ملخص البحث  
هدفت الدراسة إلى التعرف على آلية عمل لجان العطاءات أو المناقصات لتنفيذ مشااري  

 - حالااة دراسااية  -التشااييد فااب لي ياااخ تاا  ااتيااار جواااي تنميااة وتطااوير المرا ااي ا داريااة 
فاب لي ياا تطاوير ال ننياة التحتياة إجراء التعاقدات الوندساية لااتصاصات الذي أسندت إليه 

مر ااياع علااى  ؛ 1989مااايو  7  الصااادر  تاااري   1989لساانة  371القاارار رقاا   موجاا  
أو المقااااول ميااار ال فااا  لتنفياااذ  ،ااتياااار العقاااد ميااار المناسااا أن  تحديااادها يم ااان مشااا لة

 فاااب ارتفااا الجاااودا والاا طء فاااب التنفيااذ، و اااذل   علااى سااال اع ع س ؛ قاااد تاانأعمااال المشاارو 
تل ياة متطل اات الجواة المال ااة  التاالب تا دي إلاى الفشال فاب ، و النوائياة للمشارو  الت االيف
 أطراف العقدخ ونشو  النياعات والمطال ات  ين للمشرو 

أن الئحة العقود ا دارية المعمول  واا أهمها:  وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج
إعاااداد مرحلاااة فاااب صاااناعة التشاااييد، وأن فاااب لي ياااا تعت ااار منواجااااع لعمااال لجناااة العطااااءات 

العطاء أحاد أها  المراحال فاب دورا حيااا المشارو ، وأن ااتياار ناو  العقاد المناسا  لتنفياذ 
التأهيال المسا ل للمقااولين أحاد ، ويعاد من شأنه أن يا رر علاى تنفياذ المشارو  ،مشرو  ما

والتعاقد ال تتمت  لجنة العطااءات فاب جوااي تنمياة وتطاوير المرا اي  أه  إجراءات الترسية
 العطاءاتخ عمل مجال فبرا المطلو ة والا  الفنية  فاءاا دارية  ال
 مشرو  التشييد، المناقصة، الئحة العقود ا دارية: مفتاحيةالكلمات ال
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Abstract: 

The study is aimed to identify the bidding committees mechanism 

or tendering for constructing projects in Libya. Based on 

restituting No (371), 1989, issued in 1989, may 7, the Organization 

Development of Administration Centers as a case study which was 

given the power to perform the engineering contractual for 

developing the infrastruction in Libya. The problem concerned that 

the inconvenient contract or the unqualified contractor for 

constructing project activities may adversely effect on quality, 

time, and cost overrun of the project. Consequently may lead to 

failure to fulfill the owner requirements, conflicts, and the claims 

among the construction parties. 

The study concluded a set of results the most important are: the 

list of Administrative Contracts is a methodology for biddings 

committees in construction industry, the bid preparation stage is 

the most important stages in project lifecycle, the selection of 

suitable project type for constructing project may have positively 

impact the construction project, and the prequalification of the 

contractor is one of the most procedure for awarding and 

contracting, the bidding committees has no the required skill and 

experience in tendering field.   

 مقدمة: -1
موندسين الذين لو  عالقة  صناعة التشييد العقود التشييد ل ل إن ا لما  والدراية التامة  

ل ونوا تحدد العالقة  ين أطراف العقد المشتر ة فب المشرو خ لذا أص ح أمراع محتوماع 
يتوج  على الموندسين عموماع ولجان المناقصات على وجه التحديد دراسة العقود 
وا لما   وا ومعرفة اصطالحاتوا ونصوصوا حتى ي ونوا على عل   ما  تتضمنه من 

د يتاذه الموندس المشرف/لجان حقول وواج ات يتوج  عليو  التقيد  وا، ألن أي قرار ق
المناقصات سي ون له ت عات ويترت  عليه نتائج )فنية، وآلية، وقانونية( قد تنع س سل اع 

 خ((OGC Office of Government Commerce, 2003على أداء المشرو  
 تحوي وهبرات والا  ال يانات من ال ريرإلى  وتحتاج معقده عمليةتعد مرحلة المناقصة، 

لجان  تواجه التب المشا ل من العديد ونال ؛ فقانونية، و مالية، دارية، إفنية جوان 
 خالمتنافسون يقدموا التب  العروض يتعلل فيما ااصة المناقصات
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 ما تعت ر المناقصات من الموضوعات ا دارية الحيوية للموندس الناجح سواء  ان هذا 
أعمال؛ فالودف من المناقصات الموندس مقاول أ  يعمل  شر ة أ  استشاري أو رجل 

التنافسية هو توفير ا شعار المناس  والوقت المناس  لجمي  مقدمب المناقصات 
المحتملين والم هلين عن احتياجات المقترض ومنحو  فرصةع متساوية لتقدي  عطاءات 

 للسل  واألشغال الاليمةخ
ش الت عديدا فب إلى مجان المناقصات المناس  للاالاتيار مير غال اع ما ي دي ف

 فب ارتفا الجودا وال طبء فب التنفيذ، و ذل   س  صورا سل ية على المشرو ، تنع
تل ية متطل ات الجوة المال ة  التالب ت دي الب الفشل فب ، و النوائية للمشرو  الت اليف
 خ(2016)اطا ، للمشرو  

ل إصدار الئحة العقود أولت صناعة التشييد فب لي يا اهتماماع   يراع  وذه المرحلة من اال
، حيث أدرجت فب فصلوا السادس من أح ا  الالئحة 2007[ لسنة 563ا دارية رق  ]

شرحاع  مفصالع موضحاع آلية الترسية والتعاقد فب مشاري  التشييد)الئحة العقود ا دارية، 
 (خ 2007

،  وا يحيط ما و ل المناقصةالعطاء/ مرحلة وهب مومة مرحلةه الدراسة إلى هذ تطرلتس
 دارا مشاري   2007[ لسنة 563 التر يي على أح ا  الئحة العقود ا دارية رق  ]

 التشييد فب لي ياخ

 المراجعة النظرية -2
 تشييدالمناقصات في مشاريع ال1.2

 تعريف المناقصة أو العطاء 1.1.2
  دعوا )ا دارية الجوة) ا دارا فيوا تلتي  ادمة أو سلعةراء لش نظامية طريقةهب 

 الوصول ألجل محددا ومواصفات شروط وفل (عروضو ) عطاءاتو  لتقدي  المناقصين
)شاشو،  والشروط المواصفات سائر فب المناقصات تساوي ضرا افت عطاء أراص إلى

طريقة الشراء التب تت   موج وا دعوا وفب تعريف آار فإن المناقصة هو " (خ2011
االستشاريين، لتقدي  عطاءات مسعرا للسل  أو األعمال أو الموردين أو المقاولين أو 

(خ 2016")ين ح ومة، الادمات، وذل   إعالن عا  ينشر ع ر وسائل ا عال  المحلية
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طريقة بمقتضاها تلتزم السلطة العامة باختيار أفضل " قد عرفه أحد األكاديميين بأنهو

ين " )لية أم من الناحية الفنيةمن يتقدم للتعاقد معها شروًطا، سواء من الناحية الما
 .(2016ح ومة، 

ومن صفات المناقصات والمناقصات أن معلنوا ياتار من يقد  أقل عطاء من حيث 
شراء شبء ما، وياتار أعلى عطاء إذا أراد  ي  منتج أو أصول معينة  ادالسعر، إذا أر 

مواد والمنتجات عقارية أو صناعية أو ميرها، ويت  تحديد المناقصة ونوعوا حس  نو  ال
 (خ2017)جودا،  استيرادها، وقد تت  دعوا موردين محددين  ناء على اتفال مس ل رادالم
عقد المناقصة، وهو من العقود المستحدرة، والمناقصة هب: )إجراء  مقتضاه تلتي   هو و

الجوة المعلنة عنه  التعاقد م  صاح  عرض العوض األقل من عروض المتنافسين 
 (خ2016)جاد،  للفوي فيه، نظير الوفاء  ما التي   ه مطا قعا للشروط والمواصفات المقررا

محاولة الحصول على أفضل العروض مقدمة  :ى أنواو ذل  يم ن تعريف المناقصة عل
 مجرد االنتواء من ؛ فما فب صورا عطاءات تشييد م انبمن مقاولين لتنفيذ مشرو  

فإنه يج  على المال  الحصول على شر ة تشييد؛ مرحلة التصمي  فب مشاري  ال
اءات مقاوالت لتنفيذ أعمال المشرو ، وعليه فإن المناقصات فب مجال هندسة ا نش

هب إحدى األسالي  الاتيار مقاول من ق ل المال  أو  –وااصة فب المشاري  الح ومية 
 خمن ينو  عنه

 :المناقصاتأنواع  2.1.2
فب فصلوا الرالث فيوا  2007[ لسنة 563أح ا  الئحة العقود ا دارية رق  ] تناولت

طرل وحاالت التعاقد ويحتوي على مادتين )الرامنة والتاسعة(؛ في ون إ را  العقود 
 (:2007ا دارية  إحدى الطرل اآلتية )الئحة العقود ا دارية، 

التب يعلن عنوا لجمي  وهب  :Open Tendering المفتوحة أو العامة ةالمناقص .1
أدوات التنفيذ الم هلة للتعاقد والمسجلة لدى الجوة الماتصة  القيد والتصنيف ووفل 
التاصص والفئة المناس ة للمشرو  حس ما تنظمه الئحة قيد وتصنيف المقاولين  قصد 
الوصول إلى أصلح عرض، وت ون المناقصة العامة داالية يعلن عنوا فب محلياع أو 

ت لفة المشرو  إذا  أن هذا قد ي دي إلى ارتفا  فب لة فب الداال والاارج؛ إالاارج الدو 
 خلتنفيذ المشرو  ما تأار تنفيذ  عض  نوده ، أو وق  االاتيار على مقاول مير  فء
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 (: 2014تتميي المناقصات المفتوحة  عدا ممييات أهموا ما يلب )اليفة، 
 لشر ات ايضاع  فرصة يعطب وهذا ,العمل مجال يدالون جدد مقاولين  ظوور تسمح -

 فيوذه التنفيذ مستوي من ويرف  العمل سول يرري مما، للمنافسة الحديرة المقاوالت
 خالمشاري  من النوعية

  تنفيذ للقيا   عينوا شر ات ااتيار او المقاولين تحديد فب المحسو يات ريرأت تقليل -
 خالمشروعات

  ين المفتوحة المنافسة شدا   س  وذل  والعروض ال دائل افضل علب الحصول -
 خالمقاولين

 العمل تقسي  او معينة ت لفة تحديدى عل مقاولين مجموعة  ين االتفاقات تجن  -
 خالمحدودا العطاءات حالة فب احياناع  يحدث  ما  ينو 

 (: 2014للمناقصات المفتوحة مجموعة من العيو  أهموا ما يلب )اليفة، 
 الت لفة ياداإلى ي  ي دي العطاءات من النو  هذا فب المتنافسين المقاولين عدد ييادا -

 المشروعات سةراد ت لفة  ترحيل مقاول  ل يقو  حيث؛ للمشروعات م اشراال مير
 ىخار األ المشروعاتإلى   وا الفوي فب ينجح ل  التب

  دهأت عد  م  سعاراأل قلأ  قد   الذي المقاول ااتياررار إلى الق صاح  يضطر قد -
 خالمطلو ة طاتراواالشت  المواصفات المشرو  تنفيذى عل المقاول هذا قدرا من

 خالعمل جودا حيث من سل ية نتائجإلى  ي دي قد سعاراأل قلأل المال  ااتيار -
 لتنفيذ ااتياره  وت  منافضة سعارأ  تقدموا الذين نالمقاولي من  ريراأ يلج قد -

جودا األداء واقتناء مواد ذات جودا  تقليلإلى  التنفيذ مرحلةوال دء فب  المشرو 
 خالمال  من تعويضية م الغ ىعل الحصول  ودفرديئة والمماطلة فب ا نجاي 

، المفتوحة العطاءات فب الداول عن ىال  ر  المقاوالت شر ات من  رير حجا إ -
 الشر ات لمنافسة سعاراأل افضرارها إلى واضط داريةا  مصروفاتوا الرتفا راع نظ

 خ الصغيرا
وهب التب يقصر االشترا  فيوا على  : TenderingClosed .المناقصة المحدودة2

جوات أو أشااص يناتارون من  ين المقيدا أسما ه  فب السجالت المعدا لذل  وفقاع 
 مالية مصلحة لتحقيل استرناء العطاءات هذه إلى ويلجأألح ا  التشريعات النافذاخ 
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 المساواا  م دأ مالة التعد حتىرائوا  ج  مسوغ هنا ي ون أن ين غب ولذل ، وفنية
 العطاءات هذه فب وتوجه، قليالع  عدده  ي ون أن المتوق  المتنافسين  ين الفرص وت اف 

 أو المناقصةخ  العطاء فبرا  لالشت األهلية فيو  تتوافر لمن رسمية اطا ات
 (: 2014ما يلب )اليفة،  تتميي المناقصات المحدودا  عدا ممييات أهموا

 خمس قاع  المقاولين ااتيار  س   وذل  سعاراأل قلأ ااتيار سوولة -
لى و  داريةا  المصروفات افضإلى  ي دي للعطاء المتقدمين المقاولين عدد تقليل - ا 

 خالمشرو  فشل مااطر تقليل
 ر ح قيمة وض  من المقاول يم ن المقاولين من محدد لعدد المس ل االاتيار -

 خالمطلو ة المواصفاتى عل والمحافظة العمل جودا من يرف  مما مناس ة
 (: 2014للمناقصات المحدودا عدد من العيو  نذ ر منوا )اليفة، 

 المقاولين ااتيار فبراع  ري ت رر التب الااصة والعالقات المحسو يات  عض وجود -
 خالعطاء لداول دعوتو  يت  الذين

 خالمفتوحةمناقصات ال نظا  عن عامة  صفة والت لفة سعارألا ارتفا  -
 فيوا غال     من  سعارأ وض المناقصات إلى  من النو  هذا فب المقاولين  عضأ يلج -

 يستمرى حت –ذار االعت من  دالع  – العطاء داول فب الرم ة عد  حالة فبًع  جدا
 خالمشرو  صاح ة الجوة م  التعامل فب

  ينو  اتفال عمل إلى المحدودامناقصات ال اولإلى د المدعون المقاولون أيلج قد -
 تقسي  وى، أار أ مناف  ت ادل نظير، حده أل المشرو  وتر ، الت لفة رف ى عل

 خ ينو  المشروعات
وتق   االتصال الم اشر  جوات أو أشااص متاصصين فب مجال . الممارسة: 3

السجالت المعدا األعمال أو األصناف المطلو  التعاقد عليوا من المقيدا أسما ه  فب 
لذل   الجوة الماتصة قانوناع وممارستوا للوصول إلى أفضل الشروط واألسعار للتعاقد 

 (خ2007)الئحة العقود ا دارية، 
وي ون  إصدار أمر الشراء أو الت اليف  األعمال ألدوات التنفيذ . التكليف المباشر: 4

ا أح ا  هذه الالئحة من ق ل الماتص  توقي  العقود فب الجوات التب تسري عليو
 (خ2000)السائح، 
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وتجري ل ي  األشياء وتت  عن طريل تقدي  عطاءات للشراء  طريل . المزايدة العامة: 5
 (خ2007ئحة العقود ا دارية، داا للوصول إلى أعلى األسعار )الالمنا

 المناقصات تكوين مراحل 3.1.2
راء ش لتأمين العطاء طرح إلى الحاجة من المرحلة هذهت دأ المناقصة:  طرح مرحلة خ1

 هذا ويجري، العطاء طارحة الجوة لحاجة ما مشرو  إنجاي أو سل  أو مستليمات
 (:2000)السائح،  اطوتين ع ر
 الحاجة تحديد طريل عن العطاء مستندات تنعد: العطاء مستندات إعداد (أ 

 فب الالي  المالب االعتماد وتوافر المشرو  إنجاي أو السل  توريد من الفعلية
 وجداول ورسومات وتصمي  تفصيلية مواصفات  إعداد يشر  ر ؛ المواينة
 التقري ية المالية القيمة تقدير يم ن ذل  على و ناء، العطاء  موضو  تتعلل
 أو المناقصةخ العطاء لعقد

 فب  ا عالنت أو المناقصات العطاءا تجري: العطاء عن اإلعالن مرحلة (  
 او معه التعاقد فب م ينراال لتقد  المجال  تاحة ؛ا عال  ووسائل الصحف
 ا عالن و، الموردين من مم ن عدد أ  ر إلى ا عالن وصول لضمان
  انت إن ما، أداالية العطاءات  انت إن المحلية الصحف على يقتصر

 خأيضاع  األجن ية الصحف فب عنوا ا عالن فيج  ؛اارجية العطاءات
 دفتر على العطاء فبرا  االشت فبرام ون ال يحصل أن  عدالعروض:  تقديم مرحلة خ2

 فب وجدوا فإن؛ وشروطه ومواصفاته العطاء موضو  سةرا د يقوموا أن و عد، الشروط
   عطائورا   االشترام ون ال يتقد  المعلنة الجوة م  التعاقد فب والرم ة القدرا أنفسو 

% 2 – 1 ومقداره اال تدائب الضمان م لغ يود  أن  عد العطاء طارحة الجوة إلى
 من قيمة العقدخ

 فب النظر ق ل ووسائله التنفيذ طرل تقدي  فيوا المقاول من طل ين   حاالت وهنا
 : جيئيين من  عطائه المقاول يتقد  الحالة هذه وفب سعارهأ

 وأ التنفيذ ووسائل العطاء فب المطروحة الفنية سئلةاأل عن التفاصيل ويشمل (أ 
 خالتقييمالفنب ويت  والع أ الجيء هذا ويفتحول المرادفة لحلا
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 سعارألا  الااص الجيء ويشمل ولاأل الجيء م  الوقت نفس فب يقد  (  
 خالفنب التقيي   عد الإ فيه نظرين  ال ول ن والفئات

 المتقدمين أفضل ااتيار المرحلة  وذه يقصد و: فيها والبت العروض فحص مرحلة خ3
 فتح لجنة ذل  وتتولى، العروض و شف المظاريف  فتح أوالع  وت دأ، المعلنة الجوة م 

 العطاء؛ عن ا عالن فيه دد  حن  الذي الموعد فب عملوا وي دأ لذل  فتنعقد المظاريف
 وفتح المظاريف أاتا  سالمة من والتأ د العروض صندول فتح فب مومتوا وتتمرل

 اللجنة لوذه ويحل خعليه التوقي   عد عرض ل ل ا جمالية القيمة عالنا  و  المظاريف
 خالمناقصة ألح ا  ماالفاع  أو للشروط مستوفياع  ي ن ل  عطاء أي است عاد

 وفحص، والمواصفات للشروط العرض مطا قة من التحقل ال ت لجنة تتولى ر 
 التب العطاءات  ين  المفاضلة تقو  أن  عدراع سع األقل العرض وااتيار العروض
 جوة إلى األفضل العطاء  ق ول توصياتوا ترف , الفحص لجنة من إليوا أحيلت
 خالعقدرا   إ  تاتص

 األقل العطاء صاح  على العطاء وارساء العروض فب ال ت  عد: إبرام العقد مرحلة خ4
 ويتعين خ العطاء الفائي  إاطار العقدرا   إ  الماتصة الجوة تقو  المالية الناحية من
 العقد توقي  ق ل النوائب الضمان تقدي  العطاء عليه رسب من العالقة صاح  على

)الئحة العقود  العقد نقيمة   تقري اع  % 10 إلى 5 منراوح يت النوائب والضمان
 (خ2007ا دارية، 

 الشروط المتطلبة فيمن يتقدم للتعاقد 4.1.2

من الالئحة شروطاع متطل ة فب المقاول المتقد  للتعاقد م  جوة ا دارا  17حددت المادا 
 (:2007ا دارية، وسردتوا  اآلتب)الئحة العقود 

 توفر ال فاءا المالية المتناس ة م  قيمة العقدخ -
 توفر الا را وال فاءا الفنية فب موضو  التعاقدخ -
 أن ي ون مقيداع  سجالت القيد الماتصة  ذل خ -
 أال ي ون محروماع أو مست عداع من التعامل م  الجوات ا داريةخ -
 ي ون مداناع فب جنحة أو جناية مالة  الشرف أو األمانةخ أال -
 خأن يتعود  تا ياع  عد  تقدي  رشوا أو عمولة لموظف عا   أي ش ل -
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 واقع إدارة المناقصات في ضوء أحكام الئحة العقود اإلدارية  2.2
 أحكام الالئحة في لجان العطاءات 1.1.2

العقود ا دارية  وجو  إنشاء لجنة من الئحة فب الفصل الاامس [ 19أشارت المادا ]
للعطاءات فب  ل جوة إدارية تاتص  إجراء المناقصات العامة والمحدودا والممارسات 
ت ل قِّب وفحص عطاءات المتقدمين فيوا واتااذ ا جراءات الاليمة لل ث  والميايدات العامة و 

تا عة لواخ  ما  ينت فيوا،  ما يجوي إنشاء لجان فرعية للعطاءات  الوحدات ا دارية ال
[ من الالئحة ذاتوا األح ا  المنظمة لعمل لجان العطاءات  قرار من رئاسة 20المادا ]

سلو  عملوا و يفية عقد أالويراء  يفية تش يل لجان العطاءات وتحديد ااتصاصاتوا و 
 خ(2007)الئحة العقود ا دارية، اجتماعاتوا واتااذ واعتماد قراراتوا وتوريقوا وتنفيذها

تعدت التسميات لموا  لجان العطاءات فب الدوائر الح ومية، فمنوا ما يطلل عليوا 
لجان المشتريات وآار يسميوا  لجان العطاءات وتاتلف  ل لجنة فب مواموا 
وصالحياتوا الممنوحة لواخ عاداع ما يطلل على لجان العطاءات إذا  ان األمر يتعلل 

شتريات فوب منوطة  أعمال التوريدات فحس خ وفب  تنفيذ مشاري  التشييد، أما لجان الم
هذه الدراسة ونحن فب سيال الحديث على صناعة التشييد ومتطل اتوا فاألمر هنا ياتلف 
فسوف نستاد  مصطلح لجان العطاءات التب نصت عليوا الئحة العقود ا دارية 

 (خ 2019المعمول  وا فب التشري  اللي ب) ن ح ومة، 
 ان العطاءاتمهام عمل لج 1.2.2

[ فب 21ط قاع ألح ا  الئحة العقود ا دارية فب لي يا المنصوص عليوا فب المادا ]
الفصل السادس موضو  "إجراءات الترسية والتعاقد"، أن تقو  لجنة العطاءات  الموا  

 :(2007)الئحة العقود ا دارية، التالية
 خالطرح ق ل العطاء مراجعة خ1
 خالتعريف الواضح لموضو  العطاء خ2
 أن يت  إعطاء رق  للعطاء المراد ا عالن عليهخ خ3
 تحديد موعد لفتح المظاريفخ خ4
 التأ د من وجود اس  ومقد  العطاءخ خ5
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 تا ة ملاص لإلجراءات التب يم ن اتااذها  شأن العطاء، يوضح فيه مراحل  خ6
 ا عالن عن العطاء ومراحل دراسة العروض وال ث فيواخ

 التأ د من وجود جداول  األسعار وقت فتح المظاريفخ خ7
 التأ د من وجود جدول  الشروط والتحفظات المقدمة  العروض ومدا سريانواخ خ8
 صيامة و تا ة النتائج الفنية للعروضخ خ9

 التأ د من وجود  شوفات مقارنة وتحليل األسعارخ  خ10
 إعداد قائمة  العروض المست عدا وأس ا  االست عادخ خ11
 سس والمعايير عند إجراء الترسية والتعاقدخ العمل  األ خ12
 إعداد و تا ة توصية  شأن العطاءخ    خ13

رم  أن أح ا  مواد الئحة العقود ا دارية ل  تنص صراحةع على التأهيل المس ل لمقدمب 
العطاء، إال أن موضو  التأهيل المس ل والتب أشارت إليه العديد من الدراسات ي دي 

ول المناس  والعرض األفضل فب قطا  ال ناء والتشييد واالرتقاء إلى تطوير ااتيار المقا
 وذه الصناعة فب لي يا،  ا ضافة إلى إيجاد هي لية معايير مناس ة تساعد على االاتيار 
تمامه  الناجح للمقاولين الواج  دعوتو  للتقد  للمناقصة والقادرين على تنفيذ المشرو  وا 

إضافة إلى تيويد أصحا  مشاري  ال ناء خ  نجاح ومن ر  ااتيار العرض األفضل
 توصيات حول معايير التقيي  المس ل للمقاولين للتأ د من ا م انيات والقدرات الفنية 
يجاد منوجية علمية الاتيار أفضل العروض المقدمة  وا دارية للمقاولين المرشحين، وا 

ات ومتطل ات  ناء على معايير تضمن أن المقاول الماتار قادر على فو  احتياج
   (خ2019المشرو  المعروض) ن ح ومة، 

 المناقشة النتائج و -3
 منهجية الدراسة 1.3

اعتمد هذا الجان  من الدراسة لغرض الحصول على ال يانات والمعلومات المطلو ة 
 على الوسائل التالية:

المقا الت الشاصية م   عض الموندسين العاملين  لجنة العطاءات التا عة لجواي  خ1
   1989لسنة  371موج  القرار رق  تنمية وتطوير المرا ي ا دارية، الذي أنشأ  

الصالحيات الال يمة فب الدراسة ، والذي أسند إليو1989مايو  7الصادر  تاري  
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الجواي من تنفيذ موامه وأعماله  القدرا والسرعة  ن   م  والتعاقد والتنفيذ  ما ين 
 الجوان  التب تتعلل  ميدان الدراسةخ،  ذل  الوقوف على ماتلف المطلو ة

فقرا  18تصمي  وتويي  استمارا است يان والتب شملت أر عة محاور رئيسية  واق   .2
 عمل مجال فب والا را الفنية ل ل محور؛ حيث تمرلت هذه المحاور فب: )ال فاءا

العطاءات، أسس ترسية المناقصات  قطا  التشييد فب لي يا، إجراءات الترسية 
 قد، معايير ااتيار المقاولين(خوالتعا

 مجتمع وعينة الدراسة: 2.3
 جواي  العليا، والوسطى، والدنيات  ااتيار مجتم  الدراسة من جمي  المستويات ا دارية 

( فرد على ماتلف 178تنمية وتطوير المرا ي ا دارية موضو  الدراسة وال الغ عدده  )
 (خ1تاصصاتو  ا دارية والوندسية والقانونية والماليةخ و ما يوضحوا الجدول رق  )

أما عينة ال حث فتشمل فئة الموندسين، وا داريين، والقانونيين، والماليين، ونظراع لصغر 
( است انة 113فقد ت  استعمال الحصر الشامل، حيث ت  تويي  ما مقداره ) حج  العينة

دارا العطاءات والعقود )أي لجنة  على األشااص المنارطين فب عملية إعداد وا 
العطاءات الحالية و ل من له سا ل ا را فب لجان عطاءات سا قاع( مويعة على 

ائية،  ما ت  توضيحه  الش ل رق  ا دارات المعنية  إدارا العطاءات والتعاقدات ا نش
، حيث ت  حصر ورائل الجواي الااصة  ت ليف لجان العطاءات طيلة السنوات من (1)
%( و عد 8خ77( است انة أي  نس ة استرجا ، )88(، وقد استرج  )2020 – 2010)

( است انة صالحة 70( است انة مير صالحة للتحليل أي  واق  )18تدقيقوا است عد منوا )
 راض التحليلألم

 مجتمع الدراسةتوزيع : 1دولج

 اإلدارة
 الفئة

 المجموع ماليون قانونيون إداريون مهندسون
 51 0 18 2 31 إدارا العقود

 14 0 1 7 6 إدارا التوريل والتدري 
 13 1 1 9 2 إدارا الش ون ا دارية

 11 1 0 4 6 إدارا الادمات والش ون العامة
 20 16 1 3 0 إدارا الش ون المالية
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 7 6 5 2 5 إدارا الدراسات والمراجعة
 51 2 3 4 42 إدارا ا شراف والش ون الفنية

 178 26` 29 31 92 اإلجمالي
 

 تحليل محاور الدراسة 3.3
عمل العطاءات،  مجال فب والا را الفنية  عد تحليل فقرات محاور الدراسة وهب )ال فاءا

المناقصات  قطا  التشييد فب لي يا، إجراءات الترسية والتعاقد، ومعايير  أسس ترسية
 Statisticalااتيار المقاولين(  استادا  ال رنامج ا حصائب للريمة ا حصائية 

Program for Social Package (SPSS) ت  الحصول على نتائج تحليل محاور
 (خ1الدراسة و ما موضح  الش ل )

ن محور معايير ااتيار المقاول جاء أعلى نس ة تمريل  ين إجمالب حيث  ينت النتائج أ
%، مما يعيي رقة ال احث  إم انية تعمي  هذه النتيجة 92محاور الدراسة  نس ة 

واستادا  هذا المحور  معايير الاتيار المقاول، وجاء فب المرت ة الرانية محور إجراءات 
ا فب المرت ة الرالرة محور أسس ترسية %، تليو81الترسية والتعاقد والتب مرلت نس ة 

عمل  مجال فب والا را الفنية ال فاءا%، فب حين جاء محور 77المناقصات  نس ة 
%، مما يشير أن  فاءا لجنة العطاءات 61العطاءات  أقل نس ة تمريل الذي  لغ 

 الجواي موضو  الدراسة ل  ت ن  افية  الش ل الذي ي لوا  إدارا وتقيي  عطاءات 
 شييد، مما تدعو الحاجة إلى تدري و  وتأهيلو  لالناراط فب ه ذا لجانخ  الت

 
 الدراسة محاور تحليل نتائج: 2 ش ل
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 في ليبيا لجان العطاءات بقطاع التشييدمقترح نظام عمل  4.3
تعد آلية العمل المفتاح الرئيس لنجاح عمل لجنة العطاءات و التالب ينع س إيجا اع على 

المقاول وفل معايير االاتيار المقترحةخ ويم ن إيجاي اآللية على النحو نجاح ااتيار 
 اآلتب:

 األحكام المنظمة لعمل لجان العطاءات
تصدر الجوة قرار  تش يل لجنة من رئيس وأعضاء تتمت   ا را  افية فب عمل 
العطاءات من ماتلف التاصصات الوندسية وا دارية والقانونية والمالية ويحدد 
ااتصاصاتوا وأسلو  عملوا و يفية عقد اجتماعاتوا واتااذ قراراتوا واعتمادها وتوريقوا 

 وتنفيذها ومير ذل  من األح ا  المنظمةخ
 مرحلة إعداد العطاء

 ا جراءات وفل المشرو  فب السير التشييد هو مشرو  تنظي  فب الوامة المتطل ات أحد
 من هنا الواردا الستة الاطوات  استادا  مشرو ، يوصى  أي ال دء منظمةخ عند إدارية
 والتأايرات الضائ  الوقت حول الالحقة المنايعات الالحقةخ و المصاع  تجن  أجل
 العملخ فب
 للمقاولينخ المس ل التأهيل .1
 للعطاءاتخ الدعوا أو المناقصة عن ا عالن .2
 العطاءاتخ فتح/ وتقيي  .3
 الترسيةخ إاطار .4
 العقدخ توقي  .5
 العملخ   م اشرا إاطار إصدار .6

 التأهيل المسبق للمقاولين 
 واألداء المالب الموقف تقيي  فب فعالة أداا هو المتنافسين للمقاولين المس ل التأهيل
 أسلو  استادا  المتنافسينخ عند المقاولين من العقود تنفيذ فب السا قة والا را السلي 
 المناس ة التعاقد أسالي  م  لتتالئ  تحديدها يج  ا جراءات فإن المس ل، التأهيل
 للتقيي  مرل: التعاقدخ ويتطل  التأهيل المس ل معلومات على المالية قدرتو ، و للمال 

 لشر تهخ ا داري والوي ل ترايصه، و يانات وعنوانه المقاول، اس  خ1
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 المصرفيةخ ضماناته، ومراجعه مدققة، وحج  حسا ات  شوف مرل تجارية  يانات خ2
 تنفيذها، والجاري المنجيا من ق ل المقاول، المشروعاتالتشييد: أي  فب الا را خ3

 ومييانياتواخ وأنواعوا وأحجاموا العطاءات، مرحلة فب والتب عليوا، التعاقد والجاري
 الم قتةخ أ  الدائمة سواء المقاول، لدى والموظفين العمالة خ4
 معداتخ من يستأجره ما مقا ل يمتل وا التب للمعدات وصف خ5
 المونيةخ السالمة سجالت خ6
 الجوداخ ضمان  رنامج خ7
 والمشرفينخ العليا لإلدارا الذاتية السيرا خ8
 الحاليةخ األعمال حج  خ9

 المشرو خ  دارا المقترحين األساسيين والمشرفين للموظفين الذاتية السيرا خ10
  شأنواخ والمراج  تمت التب المشروعات فب األداء مستوى خ11
 خوالحالية السا قة، القانونية المنايعات سجالت خ12

 العطاءات وتقديم اإلعالن
 الواس  االنتشار ذات الصحف فب ا عالن ال  رى االسترمارية عاداع المشروعات تتطل 

 ا عالن ي ون وأن المظاريف، فتح ق ل معينة لمدا يمنية والوسائل ا عالمية الماتلفة
 مرحلة أرناء تت  أن ا م انخ وهنا  مجموعة من الاطوات التب يج   قدر موجياع 

 ا عالن:

 العطاءخ مستندات إصدار .1

 .المستندات لمستلمب توريل .2

 العطاء مستندات إصدار
لإلعالنخ  األول اليو  م  للتويي  جاهيا ت ون أن يج  العقد مستندات جمي  خ1

 على للحصول الرسو  دف  وطريقة المواصفات ا عالن يوضح أن ويج 
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 سعر يييد أال يج  ال  رى المشروعات االسترمارية معظ  العطاءخ فب مستندات
 إعدادهاخ ت اليف عن العطاء مستندات

 تتضمن نساة،  حيث على تحصل من  ل  يانات وتوريل تسجيل يت  أن يج  خ2
س  الشاص إس   الشر ة، ورق  م ت  المستندات، وعنوان استل  الذي الشر ة، وا 

 فيهخ المستندات تسلي  يت  الذي للم ان الواتف والفا س
 مستندات مراجعة إلى الحاجة تظور ألار وقت )ا ضافات(: من المالحل إصدار خ3

 المالحلخ إصدار فب إت اعوا يج  إرشادات يلب ما فب المظاريف فتح ق ل العطاء
 تعديل محاولة عد  ا عالن: يج  عن السا قة العقد مستندات فب التعديالت خ4

  ل لمراجعة متاح  اف وقت هنا   ان إذا إال للمواصفات، األساسية الصيامة
 األجياء على المقترح التغيير سيحدره الذي التأرير لتحديد المواصفات، مستندات
 يرفل طريل )ملحل تعديل(  تا ب عن التغييرات هذه عمل العقدخ يج  من األارى

 العقدخ مستندات م 
 حصلوا قد المتنافسين المقاولين  ل أن من التأ د العطاء: يج  مستندات إصدار خ5

 طريل عن وذل  إضافية نس   إعداد القيا  متطا قةخ يج  مستندات من نس  على
 النس خ جمي  تطا ل من للتأ د األصلية النس  تصوير

 تطرأ التب التغييرات  ل تت  أن العقد: يج  مستندات فب تعديالت إداال وقت خ6
 االل )ملحل تعديل(خ  ل من المظاريف فتح تاري  حتى العطاء مستندات على

 عمل عد  االل )أمر تعديل(خ يج  من ت ون العقد توقي   عد تت  التب التغييرات
 العقدخ تنفيذ ووقت المظاريف فتح تاري   ين ما الفترا فب نو  أي من تعديل أي

 على حصلوا من جمي  إلى التعديل مالحل إرسال التعديل: يج  مالحل تويي  خ7
 نفس إلى منوا نساة تسل  أو  ال ريد المالحل العطاءخ ترسل مستندات من نساة

  ال ريد ي ون  ال ريد ا رسال العقدخ عند مستندات استلموا اللذين األشااص
  عل  ايصال ال ريدخ يطل  صندول رق  على وليس الشار  عنوان على المسجل
 التعديل مالحل من نساة وض  يج  .ا رسال وقت فب ال ريد م ت  من الوصول

  عدخ توي  ل  مستندات حيمة  ل داال
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 شروط ألي تفسيرات أو توضيحات أي إصدار عد  والتفسيرات: يج  التوضيحات خ8
 تعديل،  ملحل الواضحة مير ال لمات تصحيح يت  .العقد مستندات فب  نود أو

 القديمةخ محل تحل الجديدا والصيامة
 المقاولين من يطل  تعديل ملحل أي إصدار عد  العطاء: يج  جداول تغيير خ9

  إعادا القيا  يج  ذل  من العطاءخ  دالع  جداول من  ند أي فب تعديل عمل
 أو للشط  المقاول اضطر تعديلخ إذا أي  ه لحل إذا  ال امل الجدول إصدار
 مطا ل مير انه على األمر ي دو فسوف العطاء، جدول فب تصحيحات عمل

 التقيي خ         فب صع ا وي ون للشروط،
 العطاءات مرحلة في اإلستفسارات مع التعامل

 :العطاء مرحلة فب االستفسارات م   التعامل الااصة القواعد يلب ما فب
 وال شفوية إيضاحات أية تقد  أو تعطب فقط أي ال الطل ات توضيح: استال  طل  .1

 .تعديل  ملحل تصحيحوا يت  واضحة مير  اطا خ شروط ترد
 المواصفات فب اطأ إلى المتنافس المقاول أشار إذا: العطاءات مستندات فب اطأ .2

 التحقل يجري أنه المتنافسين إ الغ فقط، ويت  المعلومات إستال  الرسومات، يت  أو
 يج  تعديل، وال ملحل إصدار يج  اطأ، وجود من التأ د ت  إذا األمر من

 شفويةخ إجا ات أي إعطاء
 هذه مرل مق والع ؟ إجا ة أو مساويا المنتج "س" يعت ر المنتجات: هل است دال .3

 إلى يتوصل ان المتنافس على العطاءاتخ يج  فترا أرناء تت  أن يج  ال األسئلة
 من المقترح الصنف رفض ت  إذا  الاسارا يااطر  نفسهخ فعلى المتنافس تفسيراته

 المال خ  
 العطاءات تقديم قبل ما إجتماع

 جولة تتضمن أن ويج   المشرو ، للتعريف العطاءات تقدي  ق ل ما اجتماعات تعقد
 العطاءات ق ل ما فاجتماعات ذل ، م  .العمل لموق  ييارا أو المشرو  فب أساسية

 ما فب. العطاءات عملية إعادا على تنج ر أن يم ن التب المااطر من ال رير لوا
 المرحلة: لوذه إرشادات يلب
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 يت    يرا، مجموعة م  اجتما  عقد فب الشرو  عند: المواعيد وترتي  ا اطارات .1
 يتعلل فنب س ال أي على شفوياع  تنرد واحدخ ال م ان فب  أ ملوا المجموعة تجمي 

 لن أنوا ا درا ، م  م تو ة الفنية ا ستفسارات استال  من العقدخ ال د  مستندات
نوائياعخ  عنوا يجا  ال قد االستفسارات هذه أن و االجتما ، هذا فب عليوا جا ي  

 تعديلخ ملحل االل من عليوا ا جا ة يت  فسوف متاحا، ذل   ان إذا ل ن،
 مستندات لتفاصيل مناقشات أي هنا  ي ون أال يج : المناقشة موضوعات حدود .2

جراءات ييارا يتوفر متى مرل ا جرائية األمور مناقشة العقدخ يم ن  تقدي  الموق ، وا 
 ومدى  المشرو ، ومستويات الم لفة األطراف وسلطات ومس وليات العطاءات،

 المتعلقة االستفسارات هذه مرل على ا جا ة أرناء الحرص ال خ ويج .. الفحص
 العقدخ مستندات مذ ور فب هو ما م  متوافقة ت ون أن ج ي ا جراءات،  ما 

 فب جدا فيه مرمو  أمر العطاءات تقدي  ق ل  جولة العطاءات: القيا  ق ل ما جولة .3
 تش ل أن يحتمل مناطل فب المشروعات أو مستوى، أي من المشروعات معظ 

 اجتما  من  جيء أو ،مستقل  ش ل الجوالت هذه تت  أن يم ن التشييدخ فب صعو ة
 فمن   ير، تجم  من ميدانية متا عة ييارا هنا  ي ون العطاءاتخ عندما ق ل ما

  مرافقتو خ  موظف وت ليف صغيرا إلى جماعات المجموعة تقسي  المالئ 
 تقدي  ق ل ما إجتما  إلى إج اريا المتنافسين حضور ي ون أن المفضل من .4

 إستجا ة فرصة من يييد العطاءات تقدي  ق ل ما إجتما  إن عقدهخ ت  إذا العطاءات
 حيمة متطل ات لعرض الفرصة إتاحة حيث المشرو ، من لمتطل ات العطاءات

 ا جتما كما أن  مشرو (خ إلى مشرو  من تاتلف التب ال نود العطاء )ااصة
 المال  لموظفب ويتيح  التفصيل، الدقيقة المتطل ات الستعراض فرصة يعطب
 المتطل اتخ  هذه م اشر  ش ل يشرحوا أن الفرصة

 محضر عمل ومحدودا، ويت   عناية مرت ة المناقشات ت ون أن يج   ما سلف الذ ر،
 نساة ( م 1رق  ) التعديل ملحل من  جيء ويوي  ا جتما  لجلسة  تا ب توريل
 االجتما خ    فب الحضور توقيعات  شف من
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 العطاءات فتح
مطلل، ويتطل    ش ل المال  ق ل من الموضوعة للقواعد المظاريف فتح عملية تاض 

 .اآلتب
ا عالنات  فب مذ ور هو ما حس  تماماع  المحدد الوقت فب المظاريف فتح يج  .1

 ولتفاديالموعدخ   عد مقدمة عطاءات أي ق ول عد  ويج  المناقصة، عن
  دون المتأارا العطاءات إعادا يج  القانونية، ا جراءات حتى أو ا حتياجات

 هذه فب ا جراءات المت عة  عض فب المال  محامب م  التشاور يج  ما  خ فتح
 الحاالتخ

 لتجن  المناقصة  متطل ات متنافس مقاول ًع ل تماما يلتي  أن المو  من .2
 مستعداع  ي ون أن المقاول على يج خ الااسرين المقاولين من القانونية المنايعات
 يج  أي احتجاجات واعتراضات قد تظورخ  ذل ، على الرد فب المال  لمعاونة
   يراع، تأايرا تس   سوف تحل ل  إذا ألنوا المقدمة االعتراضات م   جدية التعامل
 العقدخ ترسية تأجيل أو إلغاء إلى  دوره ي دي قد الذي األمر

ذل خ  االف المال  منه يطل  مال  المظاريف فتح يحضر أن المقاول على يج  .3
  وسيلة العقد مستندات   ل قائمة إعداد يج  المساعدا، منه المال  يطل  عندما
 مظاريف  ل  فتح واحد شاص للمتطل اتخ  يقو  درجة االستجا ة لتحديد سريعة

 ر  القائمة، م  ويراجعوا المحتويات يفحص ر  واحدا ظرفا يفتح العطاءات، حيث
 مرتف خ يقو   صوت عطاء  ل قيمة  إعالن سيقو  الذي الشاص أما  يضعوا

عالن قراءا إتما  قراءتواخ  عد أرناء جدول فب العطاءات  توريل الرالث الشاص  وا 
 هذا سعراخ يت  األقل " أنه الواضح العرض عن ا عالن يم ن العطاءات،  ل

 تتحدد سوف والتب العطاء  متطل ات االلتيا  درجة عن النظر  صرف ا جراء
 المظاريفخ  فتح جلسة انتواء  عد له القانونب والمستشار المال   ين  التشاور

 م  التطا ل يعنى ا لتيا  المس ول: يقصد  مصطلح العطاء مقا ل الملتي  العطاء خ4
الفرامات ؟   ل ملء ت  موقعة ؟ هل المستندات  ل تعليمات المناقصة )مرالع: هل

 أقسا  أي هنا  مرفل ؟ هل الضمان اطا  ال اطن ؟ هل  مقاول  ل ذ ر ت  هل
مرفل ؟  الضمان لاطا  ااتالفاته  شط وا ؟ خخخ ال خ أي المقاول وقا  العطاء فب
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 فب ااتالفات  شط وا ؟ خخخ ال خ أي المقاول وقا  العطاء فب أقسا  أي هنا  هل
 ملتي خ مير العطاء تجعل األقسا  هذه مرل

 مس ول  ش ل  العمل القيا  على المتنافس قدرا العطاء ويقصد مس ولية ويعنب مصطلح
 وقدرته المقاول ا را العقدخ تمرل مستندات فب الواردا المتطل ات م  ومتطا ل
 درجة تقيي  عند دراستوا ين غب التب العوامل من  عضاع  العمل، فب وطاقته المالية

 أن اطيرا، ويم ن مسألة تعت ر المس ولية )المقاول(خ وأن عد العطاء  مس ولية
 عد  حالة وجود احتمال عند  مستندات مدعمة ت ن ل  إذا قضايا إلى  المال  ت دي

 إجراءخ      أي اتااذ ق ل للمال  القانونب المستشار م  التشاور دائما يج  مسئولية،
 العطاءات تقييم

 فب الفشل مرل العطاء فب تناقض أي مالحظة عندالملتزمة:  العطاءات تحديد .1
 عمل يت  مشروطة، أو متعارضة عروض إستال  أو  ال امل، معين نموذج ملء
المظاريف،  فتح وقت فب عطاء أي رفض يت  ال التوافل، ول ن عد   حاالت مذ را

صدار مراجعة  عمل المال  لدى القانونية الش ون موظفب حيث يقو   نوائب قرار وا 
 المس ولية درجة وتحديد التوافلخ  ما أن قيا  لجنة العطاءات  مراجعة عد   شأن

 م  ومتوافقة متطا قة أنوا يتقرر التب العروض تل  على فقط تت  العطاء لمحتويات
 العقدخ شروط

 العقد، مستندات فعب مذ وراع  ي ون أن يج  العطاء ترسية أساسالمقارن:  التحليل .2
 سعر تتطل   نود وجود حالة األساسخ فب هذا على المقارن التحليل ير ي وسوف
 حيث إن "الم لغ" المذ ور من العطاءات مراجعة يج  العطاء، جدول فب للوحدا
 ي ن ل  وال ميةخ إذا الوحدا سعر لناتج مساوي الوحدا سعر أساس على  ند ألي
 منصوص هو ما لمعرفة العقد وشروط مواصفات مراجعة متوافقاع، يت  الناتج هذا

 على الم لغ إجمالب تصحيح يت  و التالب الوحدا،  سعر أساسب  ش ل عليهخ يعتد
 العطاء، لجدول  النس ة ا جمالب الحسا  فب اطأ وجود حالة ذل ، وفب أساس

 أساسب، لمعرفة ا جمالبخ و ش ل العقد وشروط مواصفات مراجعة رانية مرا يت 
 ذل خ على  ناء الم لغ إجمالب تصحيح ويت   ه، يعتد الذي هو المفرد ال ند سعر
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 مرحلة أرناء للمال  أعدها التب الموندس  تقديرات ومقارنتوا العطاءات إستال   عد .3
 يييد سعر أقل  ان المشرو خ إذا مييانية على لتأرير ما تقيب يت  التصميمات،

 هنا  ي ون ر ما التصميمات، أرناء للمال  وضعت التب التقديرات عن   ير  ش ل
عادا للتصميمات، إعادا  عمل حاجة  مراجعة يت  أن  عد للمشرو ، إعالن وا 

 .وشامل دقيل  ش ل الموندس تقديرات
 فب المقدمة المعلومات االل من ومفوو  واضح مير شبء أي هنال   ان إذا .4

 قاموا الذين األشااص الترسيةخ على ق ل ما است يان إصدار فيم ن العطاءات،
 االست يان هذا أن الفو  م  ومفصلة، واضحة أسئلة يعدوا أن العطاءات  مراجعة
 والنييه، العادل التقيي  يقتضيه لما ط قاع  المتنافسين، المقاولين ل ل يرسل سوف
 االست يان التاري  يحدد األسئلةخ وسوف صيامة عند ا عت ار  عين ذل  وأاذ

 ال ديلة الطرل تارياواخ أحد وتوريل الردود على التوقي  ويج  فيه، الرد المطلو 
 يت  أن على الحرص يج  الترسيةخ ل ن ق ل إجتما  عقد هو هذه، التقيي  لعملية
  ش ل معاملتو  يت  المقاولين جمي  أن ومراعاا مقاول، ل ل الس ال نفس توجيه
خ  عض متساو    أن من للتأ د الترسية ق ل ما إجتماعات يستادمون المال ين وعادل 

 مدير يحضر ان إشتراط االل من وذل  العقد، متطل ات تماما يفو  المتنافس
الترسيةخ لذل   ق ل ما إجتما  لديه الرئيسين ال اطن ومقاولب المقاول، لدى المشرو 

 العطاءخ  مستندات فب  وضوح ا جراء هذا وصف يج 
 بالترسية التوصيات

 توصية عدت لجنة العطاءات أن على يج  المستلمة، العطاءات  ل ومقارنة تقيي   عد
 ت  التب العوامل يتناول سوف التشييد إدارا مدير المال خ اطا  إلى العقد  ترسية
 النوائبخ قراره المال  يصدر ذل  للترسيةخ  عد  أساس تحديدها

 العطاءات إعادة تحليل
 أن المال  إ الغ يج  التصمي  تغيير  دون عطاء طرح إعادا فب تف ير هنا   ان إذا

  شف  س   أو التضا ، عامل  س   السعر فب ييادا عنه ينتج قد التنافس إعادا
 إلى الطرح إعادا ي دي قد المقا ل، المتنافسينخ فب ل ل األارى العطاءات أسعار
 التب األارى العوامل من .للمشرو  م هلين إضافيين متنافسين  ين ا هتما  ييادا
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 وسوولة العطاء، حيمة حج  موضو  الطرح، إعادا مسألة دراسة عند تقييموا ين غب
المحدداخ  والمواد التصميمات وتوافل المحلية، العمالة ووفر العمل، لموق  الوصول

ذا  يم ن التصميمات، االل للمال  المقدر السعر عن  ريراع  يييد سعر أقل  ان وا 
 .الموندس لتقديرات شاملة مراجعة  عد الطرح إعادا م  التصميمات إعادا دراسة
 والتعاقد الترسيةإجراءات 

 ا عت ار  عين اذاع آ العقدعليه لترسية عرض أقل المال  ياتاربالترسية:  اإلخطار خ1
 من  ذل  واطيا رسميا العرض هذا صاح  إاطار والمالبخ ويت  الفنب الجان ين
 عليهخ ترسيته تمت العقد  أن المال 

 يتحقل التعاقد أن تعاقد، إذ عملية تمرل ال : الترسيةالضمان خطاب على التحفظ خ2
  ال من ويتحقل المال  يستل  و عدما المس ولة، األطراف  ين عقد توقي  يت  عندما

  رالرة األقل على يحتفظ  أن للمال  التوصية التأميناتخ ويج  و لضمانات
 أيوما صالحيتو ، مدا أو الترسية تاري  متنافسين )حتى رالرة أقل من ضمانات
 العقد ترسية ت  الذي سعر أقل صاح  المتنافس من التقصير حالة ق ل( وفب

 ترسية سعراعخ وق ل األقل األارين المقاولين إلى التوجه حل للمال  ي ون عليه،
  ون حالة فب للمشرو  الممولة الح ومية الجوة موافقة على الحصول يج  العقد،

 ح وميةخ جوة من ممول المشرو 
 :تنفيذ العقد خ3
 أقل صاح  المقاول على : يج التأمينات وشهادات الضمانات خطابات تقديم 

 النوائية الضمانات يقد  أن المال ، من لتوقيعه العقد  نموذج يتقد  ان ق ل سعر،
 يعرضه ذل  تقدي  العقدخ عد  مستندات ضمن المطلو ة التأمينات وشوادات
 الضمان ومصادرا للرفض عطائه وياض  العطاء،  شروط ماالع  العت اره

سناد اال تدائب،  األقلخ السعر صاح  التالب المتنافس إلى العقد وا 
 إلى الداول حل المقاول ذاته حد فب العقد ياول الالعمل:  موقع إلى الدخول 

  تاري  العقد تاري  استادا  يج   تا ةخ وال  ذل  التصريح يت  مال  العمل موق 
 الصحيحة الوريقة يمرل الحقاع، يصدر الذي العمل، م اشرا إاطار العملخ فقط ل دء
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تما   دء تواري  العمل م اشرا إاطار يحدد سوف الغرض لوذا   التوافل التشييدات وا 
 العقدخ فب مذ ور هو ما م 

 مراحل اطوات معظ  يتا   المال  أن الشائ  منالعمل:  مباشرة إخطار توقيت 
 ،  2007لسنة  [563فب الئحة العقود ا دارية رق  ] موصوفة هب  ما العطاءات

 العمل، م اشرا إاطار إصدار م  العقد توقي  توقيت يتداال أن أحيانا يحدث ل ن
 فيه تس   تأاير عن المقاول من القانونية المطال ات فب ييادات عنه ينتج مما

 ا دعاء، المقاول وقتاعخ ويستطي  تستغرل ما مال ا العقد توقي  إجراءات ألن المال 
 أرناء يج  العقدخ لذل ، توقي  يت  حتى العمل  دء يستط  ل  أنه حل، على وهو
  التوصية المسألة،  وذه توت  أن على لجنة العطاءات العطاءات مراجعة فترا

 إاطار  ين األيا  من محدد عدد  تحديد وذل  اطوتين من إجراء  إت ا  للمال 
اطار العقد توقي   ين األيا  من أقصى حد ووض  للعقد، الفعلب والتوقي  الترسية  وا 
 العملخ   م اشرا

 النتائج:
تعد الئحة العقود ا دارية المعمول  وا فب لي يا منواجاع لعمل لجنة العطاءات فب  خ1

 جواي تنمية وتطوير المرا ي ا داريةخ
تعد مرحلة إعداد العطاء أحد أه  المراحل فب دورا حياا المشرو ، وأن ااتيار نو   خ2

 رو  ما، من شأنه أن ي رر على تنفيذ المشرو خالعقد المناس  لتنفيذ مش
 هنا  إلما  من لجنة العطاءات  أسس ترسية المناقصات  قطا  التشييد فب لي ياخ خ3
 وجود أساس واضح لترسية المناقصات  قطا  التشييد فب لي يا خ4
يعد التأهيل المس ل للمقاولين أحد أه  إجراءات الترسية والتعاقد ال تتمت  لجنة  خ5

والا را المطلو ة  الفنية فب جواي تنمية وتطوير المرا ي ا دارية  ال فاءاالعطاءات 
 عمل العطاءاتخ مجال فب

وض  ضوا ط الناراط الشر ات )المحلية والدولية( فب صناعة التشييد قياساع  عد  خ6
 حج  المشروعات التب تطرح اآلن مما جعل شر ات  ريرا تنافس على السعر إلى 

 حد وصلت فيه األسعار إلى أقل من المييانية المحددا للمشرو خ
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 التوصيات
التوصل إليها فإننا نوصي  من خالل هذه الدراسة وبناء على اإلستنتاجات التي تم

 باآلتي:
 توفر األسس المطلو ة لدى المشار ين وفقاع للمتطل ات الواردا التحقل المس ل من .1

م اناتو  المالية وا دارية وحج   فب ورائل التأهيل المس ل  ما فيوا قدراتو  الفنية وا 
المشرو  التياماتو  وقدرتو  على األداء ، لتت  دعوتو  للمشار ة  فب مناقصة 

 موضو  التأهيل المس لخ
العمل على تشجي  وتدري  لجان عطاءات التشييد فب استادا  النظا  المحوس   .2

فب دراسة وتحليل العطاءات  ونه أداا فعالة لقياس أويان معايير االاتيار عن 
 طريل المقارنة الرنائية ل ل المعايير م   عضوا ال عضخ

تقديموا ضمن عرضه للتأهيل المس ل على المعلومات التب يتوج  على المشار   .3
 يلب  حد أدنى: أن تتضمن ما

 الوض  الم سسب للمشار خ 
 والفنية العاملة لديه  ش ل دائ خ ال وادر ا دارية 
 ال وادر الفنية المطلو  منه توفيرها للمشرو  موضو  التأهيل المس لخ 
 العمل   المطلو خواألجويا المتوفرا لديه والضرورية  نجاي  المعدات واآلليات 
 ا راته السا قة فب مجال العمل المطلو خ 
 الوض  المالب للمشار خ 
  سجل اللجوء إلى المحا مات أو التح ي  للمشاري  التب نفذها  و/ أو التب تحت

 التنفيذخ
  على أن يطل  من المشار  تقدي   افة المعلومات الواردا أعاله مدعمة  الورائل

 ياص ا راته السا قة ما ورقة من أصحا  العمل فبالاليمة ، و شوادات أداء م
 التنفيذخ تل  التب تحت فب المشاري  التب نفذها أو

ضوا ط الناراط الشر ات )المحلية والدولية( فب صناعة التشييد قياساع  حج   وض  .4
المشروعات  غية جعل شر ات  ريرا تنافس على السعر إلى حد وصلت فيه 

 األسعار إلى أقل من المييانية المحددا للمشرو خ
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االستفادا من تط يل النظا  المعتمد  ديوان المحاس ة اللي ب فب تصنيف وتأهيل  .5
 قاولين الذي يمن  أية شر ة من التقد  لعطاءات أ  ر من قدراتواخالم

 عد  التر يي على المعيار المالب  أساس لتحديد ال ديل األفضلخ .6
 تش يل لجنة فنية منو ،  لما  ان  أن تستعين لجنة العطاءات  الا راء والفنياين .7

عداد  تقرير فنب  ذل ، ذل  ضرورياع،  لدراسة عروض التأهيل المقدمة، وتقيايموا، وا 
 ورفعه إلى رئيس اللجنةخ

تطوير المناهج الدراسية الجامعية لتضمين منوج إدارا المشاري  ألهميته فب إدارا  .8
 المشاري  ا نشائية  دءا من مرحلة التعاقد حتى نواية االنتواء من تنفيذ المشرو خ
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