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هيئة االعتراضات

ة الُمقّدمتُعنى ببّت اإلعتراضات " االداريةهيئة االعتراضات "تسمى القانون هيئة مستقلة بموجب هذا تُنشأ 1.

يّة الجهات المعنبشأن اإلجراءات أو القرارات الصريحة أو الضمنية الصادرة عن الجهة الشارية أو أّي من 

.االدارية بعمليَة الشراء أو المتكّونة بوجهها، بما في ذلك ملفات التلزيم

المتعلّقة ية الهيئة، دون سواها وبصورة حصريّة في االعتراضات بشأن القرارات الصريحة أو الضمنتَنظر 2.

.آخرباجراءات الشراء المقّدمة إليها مباشرةً في المرحلة السابقة لتوقيع العقد، وذلك خالفاً ألي نص

غير أنها ( النظام العام للمؤسسات العامة)١٣/١٢/١٩٧٢تاريخ ٤٥١٧تخضع الهيئة ألحكام المرسوم رقمال 3.

ومجلس الخدمة المؤخرة ولرقابة التفتيش المركزي تخضع ألحكام هذا القانون ولرقابة ديوان المحاسبة

.المدنية

(89م)هيئة االعتراضاتانشاء 
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هيئة االعتراضات

اء بناًء على اقتراح رئيس يُعيَّنون بموجب مرسوم يُتَّخذ في مجلس الوزررئيس وثالثة أعضاءتُشكَّل الهيئة من •

لة في المادة  والية كل من الرئيس واألعضاء تُحدَّد . أدناه91مجلس الوزراء وفقاً لشروط وآلية التعيين المفصَّ

.سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقطبأربع 

.يُعاِون الهيئة في مهامها جهاز إداري متخصص•

(90م)هيئةتشكيل ال
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هيئة االعتراضات

أي إلزام الجهة الشارية وغيرها من الجهات المعنيّة باإلمتناع عن•

إجراء يخالف أحكام هذا القانون؛ 

ي ال إلغاء كلياً أو جزئياً تصّرف الجهة الشارية أو قرارها الذ•

يمتثل ألحكام هذا القانون في إطار ما قبل التعاقد؛

هذا إلزام الجهة الشارية التي اتّبعَت إجراءات مخاِلفة ألحكام•

تثل القانون بتصحيحها كما وتصحيح أي قرار صادر عنها ال يم

ألحكام هذا القانون في إطار ما قبل التعاقد؛

التأكيد على أي قرار صادر عن الجهة الشارية؛•

إنهاء إجراءات الشراء؛•

رفض الشكوى؛•

.اتخاذ تدابير بديلة بحسب ما تقتضيه الظروف•

هيئةالقرارات 

شبههيئة»مستقلةهيئةهي

تراضاتباإلعللبتّ مستقلة«قضائية

راتالقراأواإلجراءاتبشأنالُمقّدمة

عنالصادرةالضمنيةأوالصريحة

الجهاتمنأيّ أوالشاريةالجهة

أوالشراءبعمليَةاالداريةالمعنيّة

فاتملذلكفيبمابوجهها،المتكّونة

وقيعلتالسابقةالمرحلةفيالتلزيم

الوقتوفيشفافةبطريقةالعقد

.المناسب

الهيئة االعتراضاتطبيعة 



االعتراض والشكوى في مرحلةآليات -2
العقدما قبل توقيع 
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مجلس شورى الدولةالجهة الشارية

مراجعة قرار شكوى

الهيئة

تنفيذ العقد

هيئة االعتراضات

دتوقيع العقاطالق الشراء

ات يسمح آليات واضحة لإلشراف والرقابة، في كافة مراحل الشراء، مرتبطة بنظام متدرج للشكاوى واالستئناف

(الفصل السابع)بتجميد إجراءات الشراء حيث يلزم والبت باالعتراضات والشكاوى ضمن مهل محددة 

هيئة الشراء العام جهة شارية قطاع خاص

العقدوالشكوى في مرحلة ما قبل توقيع آليات االعتراض 
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طلب

شكوى

بالشكوىمهلة البت 

(يوما  20)

مراجعة قرار طلب 

الهيئة

(طالما لم يصدر بعد القرار)حظر توقيع العقد 

1234567يوم

طلب إعادة نظر

مهلة البت بطلب اعادة النظر

(ايام5)

الجهة الشارية

مجلس شورى الدولة

هيئة االعتراضات

قرار تعليق االجراءاتقرار

اعالن المناقصة

:  قرار اللجنة

الغاء الشراء •

طلب تصحيح الخطأ•

الخ•

وىالقرار برّد الشكفي حال كان 
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العقدوالشكوى في مرحلة ما قبل توقيع العتراض اآليات 
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أسئلة ونقاش
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