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الفصل األول
أحكام تمهيدية
اس م ال ق ا ن و ن
1ـ يسمى هذا القانون " قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة . " 2010

تطبيق
2ـ ( )1تطبق أحكام هذا القانون على المشتريات العامة في الحاالت اآلتية :
( أ) مشتريات جميع أجهزة الدولة بمستويات الحكم المختلفة ،
(ب) جميع المشتريات والتخلص من األصول الذي يتم عن طريق المنافسة بواسطة إحدى أجهزة الد
القانون علي خالف ذلك ،
(ج ) المشتريات الممولة من أموال عامة لألجهزة غير الحكومية ،
(د ) مشتريات أجهزة الدفاع واألمن القومي مع مراعاة ما يلي :
(أوال �) ضرورة أن تتم مشترياتها وتخلصها من األصول على أساس قائمة ثنائية تغطي كل المواد التي
والمفتوحة وكذلك طرق التخلص ،
(ثانيا�) االتفاق سنويا� مع اإلدارة العامة للمشتريات علي فئة المواد التي يجب تضمينها في القائمة ا
الشراء المقيدة المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه والتي ستطبق على أي
المقيدة .
( )2تطبق أحكام هذا القانون على المشتريات وتنفيذ العقود الممولة من مؤسسات التمويل الدولية
الثنائي المالي والمنح ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك .
تفسير

3ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر :
" الشراء " قانونا� يعني انتقال حق من شخص آلخر تترتب عليه التزامات بين الطرفين وال يشمل الرخ
"إجراءات الشراء" يقصد بها اإلجراءات التي يجب إتباعها بوساطة اإلدارة العامة أو أي جهاز شراء بالو
" عملية الشراء" يقصد بها المراحل المتتالية في دورة الشراء وتشمل الخطة  ،وإختيار اإلجراءات  ،و
وإجراءات إستالم العروض من مقدمي العطاءات  ،وفحص وتقييم العروض وإبرام العقد ،
" عقد الشراء " هو الحصول بأي طريقة على سلع أو أعمال أو خدمات وال يشمل االيجار واإلستئجار
" اإلدارة العامة " يقصد بها اإلدارة العامة للمشتريات بالوزارة ،
" الوزارة " يقصد بها وزارة المالية واالقتصاد الوطنى ،
" الوزير " يقصد به وزير المالية واالقتصاد الوطنى ،
" السلطة المصدقة " يقصد بها المسئول التنفيذي األول عن الوحدة ،
" الوحدة " يقصد بها أي وحدة من أجهزة الدولة ،
" أجهزة الدولة " يقصد بها أى مرفق تابع للحكومة فى أى مستوى من مستويات الحكم فى السود
الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارات والوحدات التابعة لها والمؤسسات الدستورية واألجهزة التابعة له
التابعة لها والقوات المسلحة والشرطة واألمن ،والمرافق واألجهزة النظيرة فى مستويات الحكم األخ
والشركات التى تمتلكها الحكومة فى أى مستوى من مستويات الحكم فى السودان بنسبة
عن  %20والمفوضيات المنشأة وفقا� التفاقيات السالم وبنك السودان المركزى والمصارف التجارية وا
"المنظمات شبه الحكومية" يقصد بها :
(أ ) أي جهة اعتبارية أنشئت بموجب
قانون أو قرار جمهوري ،
(ب) أي شركة مسجلة بموجب قانون
الشركات لسنة  1925على أال تقل
مساهمة الدولة في رأسمالها عن
، %20
(ج) أي جهة قانونية أخرى تملك الدولة
فيها  %50أو أكثر من رأسمالها ،
"االختيار التنافسي" يقصد به طريقة الشراء التي يتم بموجبها دعوة عدد محدود من الموردين  ،المق
مقدمي الخدمات بواسطة اإلدارة المختصة بالشراء للتنافس على تقديم عطاءات بسعر أو بدون سع
على أساس الجودة فقط أو على أساس الجمع بين الجودة والتكلفة ،
"المناقصة أو العطاء " يقصد بها طريقة الشراء التي يتم بموجبها دعوة الموردين المقاولين أو االستش
للسلع أو األعمال أو الخدمات وذلك بإعالن عام ينشر بوسائل اإلعالم المتاحة،
" التخلص " يقصد به جرد الممتلكات العامة بما فيها حقوق الملكية والملكية الفكرية واالسم التجاري
جهاز شراء والتخلص منها بإحدى طرق التخلص ،
" عملية التخلص " يقصد بها المراحل المتتابعة من خطة اختياراإلجراء وطلب تقديم عروض من مقدم
تلك العروض وإرساء العقد ،
"ممارسة احتيالية " يقصد بها تشويه الحقائق بقصد التأثير على عملية شراء أو تنفيذ عقد لألضرار ب
مقدمي العطاءات بقصد تقديم أسعار عطاء على أسس غير صحيحة بقصد حرمانها من فوائد التنافس
بعد تقديم العطاء ،
" العروض الدولية يقصد بها مجموعة اإلجراءات التي يتم بها التعاقد عن طريق المنافسة الدولية المف
التنافسية "
" العروض الدولية يقصد بها مجموعة اإلجراءات التي يتم بها التعاقد عن طريق الدعوة المباشرة لعدد
والهيئات والموردين والمقاولين بدون إعالن مفتوح وذلك في حالة
التنافسية المحدودة " تأهيلها المسبق أو الالحق أو في حالة وجود عدد محدود من الموردين ،
"ضمانات العرض" يقصد به الضمان المقدم من المتنافسين للجهة المشترية لتأكيد الجدية وضمان تن
ال ع ق د ،
" الشراء الدولي " يقصد به المناقصات التي تدعي لها شركات عالمية أو إقليمية للمشاركة في تقد
مشروعات عامة ،
" الشراء المحلي " يقصد به مجموعة اإلجراءات التي يتم بها التنافس لعدد محدود من الشركات وال
تأهيلهم من ذوي الكفاءة الفنية والمقدرة المالية ،
" التأهيل المسبق " يقصد به اإلجراء الرسمي الذي يتم بموجبه دعوة الموردين  ،المقاولين أو االس
مواردهم وقدراتهم لفحصها قبل الدعوة للعطاء على أساس ضمان توفر الحد األدنى من معايير الخبر
المنافسة بين الشركات المحلية ووكالء الشركات األجنبية بالبالد ،
" التأهيل الالحق " يقصد به اإلجراء الرسمي الذي يطبق بعد تقييم العطاءات وقبل إبرام العقد لتحدي
تم تقييمه باعتباره أقل عطاء  ،يملك الخبرة  ،القدرة والموارد المالية لتنفيذ العقد بصورة فعالة ،
"المعدات الرأسمالية " يقصد بها األصول المعمرة التي يعتبر ثمنها مصروفا� رأسماليا� وليس مصروفا� إي
ويستثني من ذلك المباني والمنشآت ،
" أقل تكلفة مقيمة " يقصد بها السعر المعروض من مورد  ،أو مقاول أو استشاري والذي وجد أنه األ
جميع العوامل ذات الصلة شريطة أن تكون تلك العوامل قد تم تعيينها في مستندات العطاء ،
" السلع " يقصد بها أي مواد خام  ،أو منتجات  ،أو معدات أو أي أشياء أخرى سواء كانت في شكل

والكهرباء والممتلكات غير الملموسة والممتلكات الفكرية بما في ذلك أي خدمات عرضية لتوريد الس
الخدمات قيمة السلع ،
" الخدمات " يقصد بها أي موضوع للشراء بخالف السلع أو األعمال يستلزم تقديم عمل ويستغرق و
تسليم التقارير  ،أو الرسومات أو التصميمات  ،وتأجير أو استعمال السيارات أو اآلليات أو المعدات بغر
ع م ل م ن أي ن و ع ،
" األعمال " يقصد بها :
(أ ) جميع األعمال المرتبطة باإلنشاء ،
وإعادة اإلنشاء  ،والهدم أو صيانة
أو تجديد مبنى  ،وتشييد طريق
أو مجال جوي ،
(ب) أي أعمال مدنية أخرى كتجهيز الموقع
وأقامه أو بناء أو تركيب المعدات أو
المواد أو التشطيب أو الديكور ،
(ج) األعمال التي يكون أساسها الحصول
على نتائج مادية يمكن قياسها كالحفر
و الخرائط والتصوير باألقمار
الصناعية وغيرها ،
" العطاء الفائز " يقصد به العطاء الذي تم اختياره من السلطة المختصة بسبب :
(أ ) تقديمه ألقل قيمة تكلفة إذا كانت
طريقة الشراء التي استخدمت هي
المناقصة التنافسية،
(ب) كونه أكثر استجابة الحتياجات الوحدة
إذا كانت طريقة الشراء التي استخدمت
هي طريقة األسعار التنافسية  ،شراء
من مصدر واحد  ،أو إذا كانت البضائع
أو الخدمات المطلوب شرائها ذات قيمة
بسيطة ،
" مدة اإلعالن " يقصد بها الفترة بين تاريخ إعالن الدعوة لتقديم العروض والتاريخ النهائي الستالم الع
" العرض " يقصد به المقترح الذي يتقدم به المشارك في العطاء استجابة للدعوة المقدمة من الوحد
الشراء المتبعة ،
" مستندات المناقصة " يقصد بها الوثائق التي تصدرها الوحدة المشترية والتي على أساسها يتم ت
" تأمين العرض " يقصد به الضمان البنكي أو أي شكل آخر من الضمان الذي يقدمه المشارك في الع
مسئوليات المشارك في العملية الشرائية بما في ذلك المسئولية لتوقيع العقد إذا تم قبول عرضه ط
القانون ومستندات المناقصة ،
" السلطة المختصة " يقصد بها وزير الوزارة المعنية ووكالء وأمناء ومديري األجهزة الحكومية ،
" المنافس " يقصد به أي شركة أو مورد أو مقاول يشارك في المنافسات طبقا� لإلعالن الصادر من ال
" الوحدة المشترية " يقصد بها الوحدات التي تنشئها األجهزة القومية في الوزارات والهيئات والشرك
الشراء من مرحلة إعداد مستندات المناقصة حتى مرحلة التعاقد والتوريد والتخزين ،
"العرض األقل األول " يقصد به العرض األقل سعرا� من بين العروض المتنافسة بعد تقييم كل عناصر ا
للسلعة أو الخدمات أو األعمال ،
" لجنة المشتريات " يقصد بها اللجنة التي تشكلها الوحدة المشترية من العاملين ومن خارج الوحدة
" االستشاري " يقصد به الشخص أو مجموعة األشخاص أو الشركة الذي يقوم بتقديم الخدمات االس
" ضم ا ن �
حسن التنفيذ " يقصد به الضمان البنكي الذي يقدمه صاحب العرض الفائز لضمان تنفيذ العم
الخدمات بما فيها الخدمات االستشارية ،
" العمل المباشر " يقصد به القيام بأعمال التشييد عن طريق استخدام عمالة ومعدات الوحدة المش

الفصل الثاني
اإلدارة العامة للشراء والتعاقد
اختصاصات اإلدارة العامة
4ـ ( )1تختص اإلدارة العامة بوضع السياسات العامة للشراء والتعاقد ومراقبة تنفيذها بهدف ضمان س
الحكومية والتأكد من أنها تتم وفق القانون واللوائح التي تصدر بموجبه وتحقق الكفاءة االقتصادية الم
بعيدا� عن استخدام السلطات التقديرية .
( )2دون اإلخالل بعموم ما تقدم تكون لإلدارة العامة االختصاصات اآلتية :
( أ) تقديم النصح للحكومة القومية وحكومات الواليات والوحدات الحكومية واألجهزة القانونية فيما يخت
وممارسة المشتريات ،
(ب) مراقبة والتقرير بشأن ممارسة نظم المشتريات في جمهورية السودان والتوجيه بشأن أي تعدي
(ج ) وضع معايير للتدريب وتحديد مستويات الكفاءة وسبل التطوير المهني للعاملين بلجان الشراء وا

ذات الصلة ،
(د ) تنظيم وحفظ نظام لنشر المعلومات حول فرص المشتريات العامة  ،وأي معلومات ذات فائدة عام
(هـ) إجراء فحوصات دورية لسجالت وإجراءات األجهزة الشرائية التي توجد في أي من األجهزة الحكو
بصورة صحيحة ،
(و ) مراقبة إبرام وتنفيذ العقود العامة بغرض ضمان أن :
(أوال �) تلك العقود قد أبرمت بنزاهة وعدالة ،
(ثانيا�) الظروف التي تم بموجبها إبرام أي عقد أو إنهائه ليس لها عالقة بأي معامالت مشبوهة ،
(ثالثا�) تنفيذ كل بند من بنود أي عقد يطابق نصوصه وذلك دون المساس باختصاصات أي جهة عامة
(ز ) تأسيس نظام مراقبة المشتريات أثناء عملية إعداد المناقصات ومراجعة العقد خالل تنفيذه والقي
العقد فيما يتعلق بأي مشتريات إذا اقتضت الضرورة ذلك ،
(ح ) تطوير السياسات والمحافظة علي خطة عملية لبناء القدرات لترقيه الموارد البشرية والمؤسس
(ط ) خلق روابط مؤسسية مع الجهات ذات الصلة واالهتمام المهني بالمشتريات العامة ،
(ى ) إجراء البحوث والمسوحات الوطنية والدولية حول المشتريات ،
(ك ) إصدار وثائق العطاءات القياسية ونماذج العقود الواجب إتباعها بواسطة وحدات الشراء ،
(ل ) جمع قاعدة واسعة من المعلومات عن الموردين والمقاولين واألسعار وتوزيعها على الوحدات ،
(م ) إصدار الموجهات والمراشد الالزمة لتنفيذ عمليات الشراء ،
(ن) إعداد تقرير سنوي عن مدى تنفيذ نظام المشتريات والنشاط الشرائي العام وتقديمه للسلطة ا

سلطات اإلدارة العامة
5ـ تكون لإلدارة العامة في سبيل ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون السلطات اآل
( أ) اإلطالع علي جميع الدفاتر  ،والسجالت  ،والمستندات أو أي ممتلكات أخرى تابعة ألي جهاز ش
استشاري  ،أو استشاري من الباطن  ،مقاول من الباطن أو مورد من الباطن سواء كانت في حيازة
آ خر ،
(ب) دخول أي مباني أو مواقع تم أو سيتم فيها أو ستنفذ فيها أعمال عقد عام ،
(ج ) إجراء التحقيقات الالزمة لضمان تطبيق وممارسة مقاييس العدالة  ،والمنافسة  ،والشفافية وع
المشتريات ومراقبة التزام وحدات الشراء بالقانون واللوائح ،
(د ) الدخول خالل ساعات العمل الرسمية ألي مباني يشغلها أي شخص إلجراء التحريات أو فحص
الممتلكات التي تعتبر الزمة وضرورية إلجراء أي تحقيق وإتخاذ اإلجراءات القانونية فى حالة المخالفة
(هـ) طلب أي معلومات تتعلق بإرساء عطاء أو أي عقد عام أو أي معلومات أخرى تعتبرها اإلدارة العام
(و ) طلب أي معلومات من أي موظف عام أو أي شخص آخر ليمدها بها بالطريقة وفي األوقات التي
بمنح إصدار  ،أو وقف أو إبطال أي عمل مقرر وأي معلومات أخرى متعلقة بها ،
(ز ) طلب أي مساعدة مهنية أو فنية من أي جهة أو شخص داخل أو خارج السودان ،
(ح ) القيام بتنظيم دورات تدريبية للعاملين بإدارات الشراء والتعاقد بالوحدات الحكومية المختلفة للتع
للوصول لفهم مشترك بين الوحدات المختلفة .
الهيكل التنظيمي والوظيفي لإلدارة العامة
6ـ ( )1يكون لإلدارة العامة هيكل تنظيمي إداري يحدد إدارات وأقسام اإلدارة العامة .
( ) 2يكون لإلدارة العامة هيكل وظيفي ضمن وظائف الوزارة .

التقارير
7ـ على اإلدارة العامة أن تقدم خالل ثالثة أشهر بعد انتهاء السنة المالية :
( أ) تقريرا� للوزير عن األداء السنوي الخاص بنشاطات تلك السنة ويتكون من :
(أوال) البيانات المالية والخطة اإلدارية السنوية ،
(ثانيا) تقييما� لعمليات اإلدارة العامة وأجهزة المشتريات بالوحدات ،
(ثالثا) أي معلومات أخرى حسبما يوجه به المجلس الوطني ،
(ب) يقدم الوزير أمام المجلس الوطني تقريرا� بتقييم األداء السنوي خالل شهرين من تاريخ استالمه
ضم ن ت ق ر ي ر ال و زارة .

الفصل الثالث
وحدات المشتريات بأجهزة الدولة
إنشاء الوحدات وهياكلها
8ـ ( )1يتم بموجب هذا القانون إنشاء وحدات للشراء والتعاقد الحكومي بالوحدات الكبري التي تتطلب
للشراء والتعاقد وفق توصية اإلدارة العامة للشراء والتعاقد .
( )2يتم تزويد وحدات الشراء باألجهزة الحكومية بعدد مناسب من ذوي الكفاءات والتخصصات الفنية ا
( )3على الوزارات المختصة وضع هيكل هرمى إلدارة المشتروات وتحديد نوع التخصصات األكاديمية ا
مهام واختصاصات وحدات الشراء بأجهزة الدولة

9ـ تكون لوحدات الشراء بأجهزة الدولة المهام واالختصاصات اآلتية :
( أ) دراسة خطط الشراء والتخلص من األصول بالجهاز الحكومي الذي تتبع له وتقديم مقترحات وتوص
(ب) التنسيق مع لجنة المشتريات واإلدارة العامة للشراء والتعاقد الحكومي ووضع مسودة إعالن الع
المستندات المتعلقة بالعطاء ،
(ج ) القيام بأعمال السكرتارية للجنة المشتريات ،
(د ) تحضير وثائق عقودات العطاءات وإصدار أوامر التكليف الصادرة من لجنة الشراء أو اإلدارة العليا للو
المنفذة ،
(هـ) حفظ كل المستندات المتعلقة بالشراء وتقديم التقارير الدورية لإلدارة العامة للشراء والتعاقد الح
متى ما طلب ذلك ،
(و ) أي مهام أو واجبات أخرى تحددها السلطة المختصة .

الفصل الرابع
لجان المشتريات
تشكيل لجان المشتريات
10ـ ( )1تشكل بموجب هذا القانون لجان للمشتريات في كل وحدة من وحدات أجهزة الدولة .
( )2يكون تشكيل اللجنة وكيفية اختيار األعضاء حسبما هو منصوص عليه في البند (6
( )3يتم اختيار أعضاء لجنة المشتريات من ذوي الخبرات والمؤهالت الفنية المطلوبة حسب نوعية الع
( )4يجب علي أي شخص تم اختياره عضوا� في اللجنة وكان عضوا� في شركة أو شراكة أو أي جهة
خدمة شخص أو شركة أو أي صلة قرابة بشخص قدم عرضا� لتوريد سلع أو لتقديم خدمات متعلقة به
وأال يشارك أو يناقش أو يصوت في أي مسألة متعلقة بذلك العرض .
( )5يتم اختيار لجان المشتريات بواسطة التنفيذي األول للوحدة ويجوز لمدير الشئون المالية واإلدارية
تقديم مقترح أمر التشكيل وتحديد مؤهالت األعضاء في فترة ال تجاوز أسبوعين من تاريخ إصدار قرار
األول وإخطار اإلدارة العامة بذلك .
( )6يتم تكوين اللجنة من رئيس وأربعة أعضاء علي األقل مع ممثل لإلدارة العامة للشراء الحكومي إ
المالية ورئيس وحدة المشتريات بالمنشأة وممثل اإلدارة القانونية بالوحدة وممثل لإلدارة الداخلية ال
اختصاصها باإلضافة إلي عضو من الجهة الممولة .
( )7يقوم رئيس وحدة المشتريات أو من يفوضه بأي من أجهزة الدولة بأعمال السكرتارية للجنة .
( )8تقوم سكرتارية اللجنة بمسئولية أخذ الوقائع لجلسات اللجنة واالحتفاظ بملفات منتظمة ألعماله
( )9تكون ملفات اللجنة متاحة لإلطالع والتفتيش بواسطة اإلدارة العامة دوريا� ولجهاز االستئنافات مت
النصاب القانوني للجنة
11ـ يكون النصاب قانونيا� بحضور أربعة أعضاء إضافة لرئيس اللجنة .

مهام واختصاصات لجان المشتريات
12ـ يكون للجان المشتريات بالوحدات المهام واالختصاصات اآلتية :
( أ) اإلشراف التام علي كل مراحل العطاء بدءا� بمراجعة مسودة اإلعالن عن العطاء ووثائقه حتى الفر
القبول ،
(ب) وضع خطط الشراء للمنشأة والموافقة عليها مع وضع وتحديد الجداول الزمنية لعمليات الشراء و
ب ذ لك ،
(ج ) تقديم واعتماد التقارير الدورية لسير عمليات الشراء والتعاقد لإلدارة العامة ،
(د ) متابعة سير تنفيذ كل التعاقدات السابقة والمستمرة مع اإلدارة المعنية داخل الجهاز الحكومي
طارئه ترتبط بسير التنفيذ ،
(هـ) أي اختصاصات أخري تحددها السلطة المختصة .

الفصل الخامس
الشراء الحكومى
مبادئ الشراء الحكومي
13ـ ( )1تعتبر مبادئ الشراء الحكومي ملزمة لكل الوحدات واألجهزة الحكومية وذلك قبل قيامها بالتع
مشروعاتها وأعمالها لحماية مصالح الدولة المالية .
( )2يجب أن تتم جميع المشتريات العامة ألجهزة الدولة عن طريق المناقصة التنافسية باستخدام ال
بطريقة تمكن من إعالء قيم المنافسة وتحقيق الكفاءة االقتصادية  ،القيمة المالية الشفافية والعدالة
( )3يجب أن تكون طريقة الشراء معتمدة علي نوع وقيمة المشتريات .
( )4يجب أن يكون العطاء الفائز هو الذي يستوفي المواصفات المطلوبة والمحددة في مستندات العط
تقييمها .
( )5يكون لجميع األفراد والشركات الحق في التقدم للمناقصة في حالة استيفاء الشروط المطلوبة .
( )6تعتبر المساواة بين المتنافسين مبدأ� أساسيا� تقوم عليه المنافسات المفتوحة وال يجوز التمييز ب
نظامي ويجب منحهم الفرص المتساوية .

القيود التي ترد على مبدأ المساواة
14ـ ( )1يحظر على العاملين الذين يشغلون مناصب في الدولة الدخول في المنافسات ومزاولة األعم
( )2تكون المنافسة المحدودة قاصرة فقط علي الجهات التي سبق تأهيلها وأصحاب القدرة علي التن
( )3لألجهزة الحكومية الحق في استبعاد العروض غير الصالحة إذا ثبت لها عدم المقدرة أو الكفاءة .
( )4يمنع المتقدم من المنافسة إذا ثبت أنه قد سبق أن أخل بالتزاماته في عقود سابقة .
( )5يجب علي األجهزة الحكومية عند طرحها للمناقصة العامة أن توفر للمتنافسين معلومات كاملة و
ويتم تمكينهم من الحصول علي هذه المعلومات في وقت واحد ويحدد ميعاد واحد لتقديم العروض .
( )6يجب علي األجهزة الحكومية عدم قبول أي عروض تنافسية إال من األفراد والمؤسسات والشركا
العمل الذي تقع في نطاقه األعمال أو السلع أو الخدمات موضوع المناقصة وتستبعد من المنافسة ا
الشرط .
( )7يجوز إرساء العطاء على الشركات غير المسجلة بالسودان والتي لم يسبق لها تعامل سابق بال
( )8ال يجوز قبول العطاء األقل سعرا� إذا كان غير مصنف في مجال العمل موضوع المنافسة .
( )9يجب أن يتم الشراء أو التعاقد لتنفيذ األعمال بأسعار عادلة ال تزيد عن األسعار السائدة في الس
فحص وتحليل العروض االلتزام باألسعار السائدة وأن تسترشد بآخر أسعار سبق التعامل بها محليا� أ
( )10ال يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إال طبقا� للشروط والمواصفات الموضوعة وأن تشتمل هذ
النقاط الجوهرية الخاصة بالجودة والمواصفات ومشتمالتها الواجب توافرها .
( )11يجب علي الشركات االستشارية أن تعد الشروط وفقا� لمواصفات قياسية مناسبة ومحايدة تتج
معينة بواسطة جهة خاصة بعينها .
( )12ال يجوز شراء أصناف أو التعاقد مع األشخاص المذكورين :
( أ) من ثبت إستخدامه الغش والتحايل والتالعب في تعامله مع الوحدات الحكومية ،
(ب) من سبق أن سحبت منه بعض األعمال لعدم كفاءته ومقدرته أو تخصصه ،
(ج ) من تقضي األنظمة بمنع التعامل معهم ،
(د ) المحكوم بالسجن أثناء اتخاذ إجراءات التعاقد .
( )13على األجهزة الحكومية إبالغ الوزارة بحاالت الغش والتحايل والتالعب إذا اكتشفت أثناء أو بعد ا
اتخذت .
( )14تكون أولوية التعاقد لشراء وتنفيذ األعمال لألفراد والمؤسسات السودانية المرخص لهم بالعمل
المتبعة .
( )15يجوز للوزارة أن تحدد بعض األعمال والمقاوالت التي يجب أن يعهد تنفيذها إلي المقاولين السو
المشاريع إلعطاء الفرصة للمقاولين السودانيين للتأهل لها وتنفيذها .
( )16يلتزم جميع المقاولين غير السودانيين بأن يعهدوا إلي مقاولين سودانيين بالكامل بما ال يقل ع
تضمنتها عقودهم .
( )17يلتزم جميع المقاولين بشراء األدوات والمعدات التي يحتاجونها لغرض تنفيذ عقودهم من الوكال
واآلالت في السودان وال يجوز لهم االستيراد مباشرة من الخارج إال في حالة استيراد المعدات المس
الوكالء عن توفير هذه االحتياجات والمواصفات بالسودان .
( )18يلتزم المقاولون بالحصول على الخدمات التالية من مؤسسات وشركات سودانية محلية :
( أ) خدمات نقل البضائع واألفراد داخل السودان ،
(ب) خدمات التأمين المحلية ،
(ج ) الخدمات المصرفية ،
(د ) خدمات تأجير وشراء األراضي ،
(هـ) خدمات اإلعاشة وتوريد المواد الغذائية .
( )19يجب علي األجهزة الحكومية أن تشجع الصناعات والمنتجات السودانية وتفضلها على األجنبية
الذي تقرر الشراء من أجله .
( )20يجوز شراء المنتجات والصناعات الوطنية إذا كانت أسعارها تزيد بنسبة  %10كحد أقصى عن غ
استوفت المواصفات المطلوبة.

تأهيل الموردين والمقاولين
15ـ ( )1في حالة التعاقد مع أي مقاول أو مورد يجب أن تتوفر لديه المؤهالت المهنية والفنية  ،والجد
المالية  ،والمعدات والموجودات  ،والتسهيالت التشغيلية  ،والقدرات اإلدارية  ،والخبرة في مجال األع
الموارد البشرية الالزمة وذلك لتنفيذ األعمال موضوع التعاقد .
( )2ال يجوز التعاقد مع أي جهة لتنفيذ مشروعات الدولة إال إذا كانت مؤهلة وفقا� لما ورد بالبند (
( )3يجب أن تكون للموردين والمقاولين السلطة والصفة القانونية للدخول في عقود الشراء والتوريد و

إلغاء جميع العطاءات  ،العروض  ،المقترحات والمناقصات
16ـ ( )1يجوز لألجهزة الحكومية عند طرحها ألي مناقصة رفض جميع العطاءات والمقترحات والعروض
البت في العروض أو إرساء العطاء على أي جهة  ،وإبالغ جميع المشاركين في المنافسة بذلك دون
لرفض العطاء .
( )2ال تترتب أية مسئولية علي األجهزة الحكومية عند قيامها برفض العطاءات كما ورد بالبند (

ال م و ردي ن ال ذ ي ن ت ق د م و ا ب ع ر و ضه م .
( )3يجوز إلغاء المنافسة في الحاالت اآلتية :
( أ) زوال الحاجة ،
(ب) إذا تبين للجنة فحص العروض أن جميع العروض غير مناسبة من حيث السعر والشروط أو المواص
(ج ) إذا لم تتمكن لجنة فحص العروض من الوصول إلي نتيجة في المفاوضات .

الفصل السادس
طرق الشراء
المنافسة العامة
17ـ ( )1يجب علي الوحدة الحكومية التي ترغب في التعاقد علي شراء سلع أو خدمات أو تنفيذ أعم
العامة وأن تستخدم طرق الشراء الواردة في هذا القانون معتمدة في ذلك علي نوعية وقيمة المشت
( )2يكون شراء جميع السلع والخدمات والتعاقد علي األعمال والتخلص من األصول والبيع لكل الوحد
المنافسة العامة سواء كانت عن طريق العروض التنافسية الدولية أو العروض التنافسية المحلية وذل
والشفافية والحفاظ على المال العام .

اختيار طرق الشراء
18ـ ( )1الوحدات العامة التي تتعامل في شراكة مع القطاع الخاص عليها تطبيق قواعد الشراء حس
القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
( )2تلتزم كل منشأة خاصة تدخل في شراكة مع وحدة من وحدات القطاع العام أن تطبق قواعد الش
في هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
( )3على الوحدة الحكومية التي ترغب في طرح منافسة عامة أن تعلن كل الموردين والمقاولين لمد
وتتيح لهم فرص متساوية للدخول في العطاءات الخاصة بالسلع والخدمات .

الدعوة واإلعالن للمناقصة
19ـ ( )1على الوحدة الحكومية التي تطرح عطاء للمنافسة العامة أن تعلن الموردين والمقاولين لتس
السلع أو تنفيذ أعمال المشروع المطلوبة في العطاء قبل قفل صندوق العطاءات لدي سكرتير الوحدة
( )2يعلن عن العطاءات المطلوبة حسبما هو منصوص عليه في هذا القانون واللوائح على أوسع نطا
الموردين والمقاولين المحتملين .
( )3يجب أن يكون التاريخ المعلن لفتح مظاريف العطاءات هو ذات تاريخ تسليم العروض أو بعده مباش
المظاريف في اإلعالن .

التأهيل المسبق للمقاولين والموردين
20ـ ( )1يجب علي الموردين والمقاولين واالستشاريين الذين يرغبون في المشاركة في عطاءات أج
باستيفاء المعايير الخاصة بالتأهيل والتي حددتها جهة الشراء أو السلطات المختصة .
( )2على الموردين  ،المقاولين واالستشاريين المحليون والذين لديهم الرغبة في المشاركة في أي
متطلبات التسجيل لدى الجهات المهنية أو السلطات المختصة في السودان .
( )3يجب أن تكون معايير التأهيل معروفة وأن يتم تطبيقها علي جميع الموردين والمقاولين واالستش
تأهيل أي مورد أو مقاول أو استشاري .
( )4يجوز للجهات الحكومية الشروع في إجراءات التأهيل المسبق لبعض المنشئات بغرض التعرف ع
أو المقاولين وذلك قبل أو بعد تقديم الدعوة لتقديم العطاءات لتوريد البضائع  ،أو األعمال أو الخدمات .

إصدار مستندات العطاء
21ـ ( )1على الوحدات الحكومية تسليم مستندات العطاء مباشرة بعد اإلعالن األول لكل الموردين و
في العطاء بعد دفع الرسوم المطلوبة إن وجدت .
( )2يجب تمليك كل المتقدمين للعطاء معلومات المشروع وإتاحة الفرص المتساوية لهم للحصول عل
( )3يجب أال تشتمل المستندات الخاصة بالعطاءات علي أي مصطلحات تميز بين الموردين والمقاولي
التي تنص عليها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون .
( )4تحدد رسوم كراسة العطاء في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون .

محتويات مستندات العطاء
22ـ ( )1على الوحدات الحكومية استخدام كراسات عطاء نموذجية كما هو محدد في الجدول الملحق
( )2يجب أن تكون لغة مستندات العطاءات واضحة تشجع علي المنافسة وأن تحتوي على كل المعل
لعطاءات السلع واألعمال والخدمات .

صحة سريان العروض وضمان المناقصة
23ـ على الوحدات الحكومية أن تطلب من المتنافسين تقديم عروضهم وبيان فترة سريان الضمان كم
العطاء علي أن تكون هذه الفترة كافية بحيث تمكن الوحدات الحكومية من استكمال مقارنة العروض
اتخاذ القرار من مراجعة توصيات اإلرساء وإعالن العرض الفائز .

معايير التقييم
24ـ ( )1يجب أن ينص في كراسة العطاء على مواصفات السلع والخدمات وعلى أسس تقييم العروض
( )2يجب أن تحدد كراسة العطاء معايير للتقييم إضافة للسعر والتي يؤخذ بها في تقييم العروض وكي
للتقييم .
( )3بالرغم من ما ورد في البند ( )2يجوز للمتنافسين تقديم خيارات بديلة لطريقة توريد السلع وتنفي
يشترط أن ينص على ذلك في كراسة العطاء .

استالم وفتح العطاء
25ـ ( )1يجب أن تكون اللجنة التي أصدرت كراسة العطاءات هي ذات اللجنة التي تستلم العروض م
عليها في القانون واللوائح التي تصدر بموجبه .
( )2يجب على سكرتير لجنة العطاءات إذا طلب منه ذلك منح كل متقدم للعطاء مستند يوضح موعد
عرض يصل بعد قفل صندوق العطاءات فيجب أن يعاد لصاحبه دون أن يفتح .

تقييم ومقارنة العروض
26ـ ( )1على وحدة الشراء تقييم كل عرض من العروض التي تم تقديمها لتحديد قيمته حتى تتمكن
وليس من الضروري أن يكون العرض األقل سعرا� هو العرض الفائز .
( )2يجب أن يوضع في االعتبار المعايير الخاصة بالتقييم والسعر عند تحديد العرض األفضل علي أن ي
الخاصة بشراء السلع  ،أما المعايير الخاصة باألعمال يجب أن تحدد مباشرة وفقا� للشروط المالية للتق
( )3يجب أن يستبعد أي عرض تكون قيمته أكبر أو أقل من التقييم المسبق للعطاء بصورة كبيرة ويكو
( )4تعد الوحدة الحكومية تقرير مفصل عن تقييم ومقارنة العروض وتوضح المبررات التي استندت علي
ع ر ض م ن ال ع ر و ض ال م ق د م ة .

التأهيل الالحق للمقاولين والموردين
27ـ ( )1في حالة وجود بعض المشاركين الذين لم يسبق تأهيلهم من قبل على لجنة العطاءات والو
الشخص الذي قدم أقل العروض لتوريد السلع أو الخدمات أو األعمال أو أعلى العروض في حالة مبيع
األصول لديه القدرة واإلمكانيات في تنفيذ العطاء أو المقاولة بكفاءة كما هو مطلوب في مواصفات الع
( )2يجب تحديد معايير التأهيل الالزمة في مستندات العطاء  ،وإذا لم يستوفي أي مقاول أو مورد أي
في هذه الحالة رفض العرض المقدم .
( )3على الجهات الحكومية المشترية عند شراءها أي بضائع أو خدمات في حالة العطاءات العالمية
ومقارنة العروض أن تمنح هامش أفضلية لبعض العطاءات الخاصة بمواد مصنعة  ،منتجة أو مستخرجة
المقدمة من مقاولين سودانيين أو خدمات من استشاريين سودانيين وأن يحدد ذلك بوضوح في مس

الموافقة على ترسيه العقد
28ـ على اإلدارة العامة للشراء والتعاقد اإلطالع علي تقييم وتوصيات الوحدات الحكومية في المبالغ
تصدرها الوزارة وإصدار قرارها إما :
(أ ) بالموافقة علي التوصيات وتفويض الوحدات الحكومية بقبول العرض الفائز في نموذج القبول الموج
(ب) رفض منح التفويض بقبول أي عرض وإعادة تقرير التقييم للوحدة الحكومية بالتوجيه بإعادة تقييم
العطاء أو أي إجراء آخر .

التغييرات والتعديالت
29ـ ( )1ال تبدل أو تعدل عقود الشراء بأي طريقة بعد التوقيع عليها بواسطة الطرفين إال إذا كان التبد
( أ) لصالح الدولة أو ال يضر بمصالحها ،
(ب) معتمدا� من سلطة مخولة قانونا� .
( )2أي إضافة لقيمة عقد الشراء يجب أن تقيم وتتم الموافقة عليها من السلطة المختصة .

وضع بعض المقاولين في قائمة الحظر
30ـ يجوز للسلطات المختصة في الدولة الحق في حظر أو وضع الموردين  ،المقاولين أو المستشاري
معينة ومنعهم من المشاركة في العطاءات الحكومية  ،على أن يتم إبالغ أجهزة الدولة ووحدات الش

الفصل السابع
إ جر ا ء ا ت ش ر ا ء ا ل م ع د ا ت
اختيار نوع المعدات
31ـ يتم شراء المعدات الرأسمالية لتحقيق أيا� من العناصر المنصوص عليها في اللوائح المفسرة لهذ

تحديد عناصر التكلفة في شراء المعدات الرأسمالية
32ـ يتم تحديد عناصر التكلفة في شراء المعدات الرأسمالية حسب العوامل المنصوص عليها في الل

كيفية اختيار المصادر لشراء المعدات
33ـ عند اختيار مصادر شراء المعدات الرأسمالية فيجب دراسة وتقويم ما يلي :
( أ) مدي االعتماد علي المورد ومقدار الثقة فيه ،
(ب) الثمن المعقول ،
(ج ) االهتمام بتركيب المعدات ،
(د ) اإلشراف علي أمر تشغيلها ،
(هـ) مدى توافر قطع الغيار الخاصة بالمعدات ،
(و ) مدى توافر االستعدادات الخاصة بصيانتها وتصليحها طوال مدة استخدامها.

الخدمة الهندسية للمعدات
34ـ يجب مراعاة اعتبارات الخدمة الهندسية للمعدات فيما يتعلق بتحصيل ثمن الخدمة من البائع قبل
وقيمتها بعد إتمام عملية البيع .
طرق شراء المعدات الرأسمالية
35ـ يجب أن تشمل إجراءات شراء المعدات الرأسمالية الخطوات التالية :
( أ) تقرير الحاجة إلي المعدات ،
(ب) تحديد المواصفات ،
(ج ) اإلعالن عن العطاء ،
(د ) التفاوض مع الموردين ،
(هـ) إرساء العطاء ،
(و ) إصدار أمر الشراء ( التوريد ) ،
(ز ) متابعة أمر الشراء ( التوريد ) ،
(ح ) استالم المعدات ابتدائيا� ،
(ط ) الفحص الفني للمعدات ،
(ى ) التشغيل النهائي .

مراقبة مصادر الشراء في التصنيع والتوريد
36ـ يجب الموافقة علي كل األعمال الهندسية للمعدات الرأسمالية بواسطة الجهة المتعاقدة أو جه
البدء في صناعة هذه المعدات كما يجب مراقبة العملية اإلنتاجية للمعدات لضمان التوريد في الزمان

الفصل الثامن
التعاقد علي المشروعات العامة
صيغ التعاقد
37ـ يجوز أن تكون العقود علي المشروعات العامة بصيغة العقد الشامل لجميع األعمال أو العقد لكل
اتحاد المقاولين وذلك على النحو التالي :
( أ) التعاقد علي جميع األعمال وذلك في حالة التعاقد مع مقاول واحد لجميع األعمال حيث يلتزم الم
المشروع المختلفة ويعتبر ملزما� تجاه الوحدة المتعاقدة حتى ولو نفذ هذه األعمال عن طريق عقودات
(ب) في حالة التعاقد لكل عمل متخصص يجوز أن يقسم المشروع لعدة أقسام حسب طبيعة المش
قسم مع مقاول مستقل  ،علي أن يراعي أن يكون التعاقد مع كل مقاول علي أعمال متجانسة ،
(ج ) في حالة التعاقد مع اتحاد مقاولين يجوز أن يتم التعاقد علي تنفيذ مشروع بجميع أعماله مع م
بينهم ويعتبر جميع المقاولين مسئولين بالتضامن واإلنفراد تجاه الوحدة المتعاقدة سواء شاركوا في
أحدهم نيابة عنهم .

التعاقد بطريقة تسليم مفتاح
38ـ ( )1إذا تم التعاقد بطريقة تسليم المفتاح يجب أن يلتزم المقاول بإعداد التصاميم الداخلية للمش
وتنفيذ كافة األعمال الهندسية والتشغيل وضمان تشغيل المشروع خالل فترة الضمان .
( )2يجوز أن تساهم الوحدة المتعاقدة بإعداد التصاميم األولية وبيان أغراض المشروع وأي معلومات
المقاول إلعداد التصاميم النهائية .
( )3يجوز أن يتم تنفيذ المشروع عن طريق التصميم والتنفيذ كل علي حده وفي هذه الحالة تلتزم ال
التصاميم ومواصفات المشروع عن طريق استشاري يراعي في اختياره الخبرة في تنفيذ أعمال مما

انتقاء المقاول الذي يعهد إليه تنفيذ المشروع
39ـ ( )1يتم اختيار المقاول الذي يسند إليه تنفيذ المشروع علي أساس المنافسة الحرة من بين أف
من مقدرته الفنية والمالية .
( )2يراعى عند اختيار المقاول لتنفيذ المشروع ما يلي :
( أ) الخبرة الفنية واإلمكانيات البشرية والمالية بالقدر الذي يمكن من حسن تنفيذ األعمال ،
(ب) قدرة المقاول علي توفير الحلول الفنية ،
(ج ) األعمال السابقة المنجزة والسمعة .

تحسين الشروط المدرجة فى العقد
40ـ يجوز تحسين الشروط المدرجة في العقد بين الوحدة المتعاقدة والمقاول بما يتوافق والظروف وا
ال ع ق د .

نقل التقنية والمعرفة للعاملين
41ـ يجب على المقاول نقل التقانة والمعرفة إلي العاملين في المشروع عن طريق تدريبهم على ح
أفضل الطرق .

تعليمات المتناقصين والشروط العامة
42ـ تكون التعليمات والشروط العامة لألفراد والشركات المتنافسين في مناقصات مشتريات أجهزة ال
المرفق بهذا القانون وتكون هذه التعليمات والشروط جزءا� ال يتجزأ من هذا القانون .

الفصل التاسع
اختيار الخدمات االستشارية
التعاقد مع الجهات االستشارية
43ـ ( )1في حالة التعاقد علي تنفيذ المشروعات العامة يجوز أن تسند الوحدة المتعاقدة إلدارة المش
بوضع تصاميم المشروع ومواصفاته وإدارة أعمال تنفيذه وبدء تشغيله والمعاونة في الحصول علي تم
( )2يجوز أن تكون الجهة االستشارية شخصا� واحدا� أو عدة أشخاص تحت قيادة موحدة .
اختيار المستشارين
44ـ ( )1ع
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