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 الئحة سلوكيات وأخالقيات القائمني على تطبيق نظام املنافسات واملشرتيات احلكومية مشروع  

 

 الفصل االول

 أهداف الالئحة ونطاق تطبيقها
 وىل :املادة األ

املعاني املوضحة أمام  -وردت يف هذه الالئحة  أينما -يقصد بالعبارات واملصطلحات اآلتية 
 الف ذلك :مل يقتض السياق خ ما –كل منها 

  . نظام املنافسات واملشرتيات احلكومية والئحته التنفيذية النظام :
 .املنافسات واملشرتيات احلكومية  نظام تطبيقالئحة سلوكيات القائمني على  الالئحة :

 أعمال املنافسات أمني وتنفيذعالقة مباشرة أوغري مباشرة يف ت كل موظف له : املوظف 
 .واملشرتيات احلكومية 

 : الثانيةاملادة 

يقصد بالئحة سلوكيات وأخالقيات القائمني على تطبيق النظام جمموعة مبادئ ومعايري 
ىل ضبط سلوك املوظف إن النزاهة والشفافية واملساءلة ووواجبات وحمظورات تهدف إىل ضما

 احلكومية . باألعمال واملشرتياتيف مجيع ما يتعلق 
 : الثالثةاملادة 

 إىل :تهدف هذه الالئحة 
تطبيق نظام املنافسات يف التعامل والتصرف عند  للموظفإرساء مبادئ االنضباط الوظيفي  -1

 .واملشرتيات احلكومية والئحته التنفيذية 

 الوظيفية املوظف واجباته ومهامهحتقيق الشفافية والنزاهة واملوضوعية والفاعلية أثناء تأدية  -2
. 

ة عند مباشرة عمليات الشراء واإلشراف عليها االلتزام بأحكام النظام والئحته التنفيذي  -3
 واستالمها .

 املشرتيات احلكومية .نظام املنافسات و ثناء تنفيذأضبط سلوك املوظف  -4
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 مانة لدى املوظف واالبتعاد عن مواطن الشبهات .غرس مكارم األخالق واأل -5

ة وجودة ىل ضرورة تقديم اخلدمات املتعلقة باملشرتيات احلكومية بسرعإتوجيه املوظف  -6
  عالية وبأعلى درجات املهنية واحليادية .

 املادة الرابعة :

 وتنفيذتسري أحكام هذه الالئحة على كل من له عالقة مباشرة أو غري مباشرة يف تأمني 
األعمال واملشرتيات احلكومية من العاملني يف الدولة مبن فيهم موظفي املؤسسات واهليئات 

كما يسري تطبيق هذه الالئحة  ،تعاونني مع اجلهة احلكومية العامة وذوي العقود اخلاصة وامل
 على موردي اجلهة احلكومية .

 

  الفصل الثاني

 الواجبات

 : املادة اخلامسة
مدونة قواعد السلوك التنفيذيه وماورد يف  ولوائحةورد يف نظام اخلدمة املدنية  مع مراعاة ما

 .خالقيات الوظيفة العامة أالوظيفي و
 يلي : ما وظفاملجيب على 

ي عمله بتجرد من ن يؤدأويف حدود الصالحيات املخولة له وبعمله حبسن نية  القيام  -1
و خمالفة  النظام أو الضرر باملصلحة العامة لتحقيق مصلحة أهمال سوء القصد أو اإل
 . خاصة له أو للغري

تعاقد وفقا االلتزام بالشفافية والوضوح والعالنية يف مجيع مراحل الطرح والرتسية وال  -2
  . والئحتة التنفيذية ألحكام النظام

عدم ولوكهم املهين أي مالحظات أو مآخذ ن ال يشوب سأالبعد عن مواطن الشبهات و  -3
 .و املتعاقدين أاالحنياز ألحد املتنافسني 

بتأمني احلميدة وأداء واجباتهم فيما يتعلق  خالقواألالتحلي باألمانة واالستقامة   -4
 . عمال واملشرتيات بكل أمانة وجترد وحيادية ومسؤولية األ وتنفيذ
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عمال والتأكد من تطبيقه على األ الشراء عملياتوجراءات إبأحكام النظام يف كافة  االلتزام -5

 واملشرتيات . 

ز أي منهم يالتعامل مع املقاولني واملوردين على أساس املساواة والعدالة وعدم متي -6
 خرين .بأفضلية عن اآل

ن املنافسه من شأنها أن تؤثر يف و منحه معلومات خاصة عأز أي متنافس متييعدم  -7
 .عداد العرضإ

و أو حضور دعوات أاملقاولني واملوردين خارج العمل قامة عالقات مع إالبعد عن  -8
 . مناسبات خاصة بهم

 د وفقا لشروطه ومبا حيقق مصلحة املرفق .وتنفيذ العق االلتزام مبتابعة  -9
 

 الفصل الثالث

 ظوراتاحمل

 : السادسةاملادة 

ورد يف مدونة قواعد السلوك  التنفيذية وما هولوائحورد يف نظام اخلدمة املدنية  مراعاة مامع 
 . الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة

 يلي : ما املوظفعلى حيظر
مراحل الطرح والرتسية  ي مرحلة منأعمال واملشرتيات يف ي معلومات عن األأإفشاء   -1

 . عدا مايسمح به النظام و املوظفنيأواء للمقاولني أو املوردين سوالتعاقد 

 . ة يف حتقيق مصاحل خاصة له أو لغريهفوظيالاستغالل  -2

املقاولني أو املوردين يتوجب  أي منو الشراء عن أي معلومة تتعلق باملنافسة أخفاء إ -3
 . عليه اإلفصاح عنها

ردين مبا يف ذلك الوسائل الدعائية سواء و املوأكراميات من املقاولني قبول اهلدايا واإل  -4
 . و غري مباشرأ بطريق مباشر

 . احلكومية لألعمال واملشرتياتة يإساءة استعمال السلطة الوظيف -5
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أو احلصول على مزايا  و لغريهأو غري مباشر من الوظيفة سواء له أاالنتفاع بطريق مباشر  -6

 . مصلحة مالية أو معنوية بغرض حتقيق

  .و االجتهاد ملصلحة أحد املقاولني أو املوردين أظام تفسري نصوص الن -7

عمال خمالفة للشروط أضرار مبصلحة املشروع مثل استالم األو خالل بشروط التعاقد أاإل -8
 واملواصفات .

رفض جراء معني جيب عليه اختاذه مبا يف ذلك إو أصدار قرار إو تعطيل أاالمتناع  -9
صدار إو أ تأخرياعتماد املخططات وأات فاستالم العينات املطابقة للشروط واملواص

 . دون سبب مشروع املوافقات

 تعطيل صرف مستخلصات املقاولني واملوردين . -10

 
  الفصل الرابع
 العقوبات

 : السابعةاملادة 
يعاقب كل من خيالف أحكام هذه الالئحة بالعقوبات املنصوص عليها يف األنظمة  -1

 اجلزائية حبسب نوع املخالفة . 

والعاملني يف  املوظفني تأديبنظمة أوفقا لألحكام املنصوص عليها يف  بيًايتأديعاقب  -2
 .  واألنظمة األخرى ذات العالقة الدولة
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