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تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان لسنة 2022
صادرة باالستناد ألحكام الفقرة (ب) من املادة ( )93من
نظام املشرتيات احلكومية رقم ( )8لسنة  2022وتعديالته

المادة ( :)1تسمى هذه التعليمات (تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان لسنة )2022
ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة ( :)2أ .يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني
المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
النظـــــــــــــــــــــام  :نظاااام المشاااتريات ال كومياااة رقااام ( )8لسااانة 2022
وتعديالته والتعليمات الصادرة بموجبه.
األمانــــــــــــــــــــة  :أمانة عمان
المجلــــــــــــــــــس  :مجلس أمانة عمان
األميــــــــــــــــــــن

 :أمين عمان

مدير المدينـــــــــــة  :مدير مدينة عمان
المدير التنفيـــــــذي  :المدير التنفيذي ألي مديرية في األمانة
مدير الدائــــــــــــرة  :مدير أي إدارة في االمانة
لجنة الشـــــــــــراء  :لجنااة الشااراء الرئيسااية أو الفرعيااة وحس ا مقت ااى
ال ال.
لجنة البيـــــــــــــــع  :لجنااة بيااع اللااوازم الصااال ة وغياار الصااال ة المشااكلة
بموج هذه التعليمات.
ب .تعتمد التعاريف الواردة في النظام والتعليمات الصادرة بموجبه لغايات
تطبيق هذه التعليمات.
المادة (:)3

تشكل لجان الشراء والسقوف المالية ونماذج الشراء وتكون جميع العمليات
من صالحيات لجان األمانة الصادرة بموج هذه التعليمات.

المادة (:)4

يتم شراء اللوازم والخدمات االستشارية عن طريق المناقصة العامة
أو الم دودة او الشراء المباشر وفقا للصالحيات التالية:
أ .الشراء عن طريق المناقصة العامة أو الم دودة:
 .1بمصادقة مدير الدائرة بنا ًء على قرار لجنة تشكل من ثالثة موظفين
إذا كانت القيمة ال تزيد على ( )1000الف دينار.
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بمصادقة المدير التنفيذي بنا ًء على قرار لجنة تشكل من ثالثة
موظفين اذا زادت القيمة على ( )1000الف دينار ولم تتجاوز
( )5000خمسة آالف دينار.
بمصادقة مدير المدينة بناء على قرار لجنة تشكل من ثالثة موظفين
اذا زادت القيمة على ( )5000خمسة آالف دينار ولم تتجاوز
( )60000ستين الف دينار.
بمصادقة األمين بناء على قرار لجنة تشكل من ثالثة موظفين إذا
زادت القيمة على ( )60000ستين ألف دينار ولم تتجاوز
( )200000مائتي ألف دينار.
بقرار من لجنة الشراء الرئيسية إذا زادت القيمة على ()200000
مائتي الف دينار.

ب .الشراء المباشر:
 .1بقاااااارار ماااااان ماااااادير الاااااادائرة إذا كاناااااات القيمااااااة ال تزيااااااد علااااااى
( )1000الف دينار.
 .2بقااااااااارار مااااااااان المااااااااادير التنفياااااااااذي اذا زادت القيماااااااااة علاااااااااى
( )1000الف دينار ولم تتجاوز ( )2000الفي دينار.
 .3بمصادقة المدير التنفيذي بناء علاى لجناة تشاكل مان ثالثاة ماوظفين
إذا زادت القيمااااااة علااااااى ( )2000الفااااااي دينااااااار ولاااااام تتجاااااااوز
( )3500ثالثة االف وخمسمائة دينار.
 .4بقاااااااااارار ماااااااااان ماااااااااادير المدينااااااااااة اذا زادت القيمااااااااااة علااااااااااى
( )3500ثالثااااة آالف وخمساااامائة دينااااار ولاااام تتجاااااوز ()5000
خمسة االف دينار.
 .5بمصادقة مدير المدينة بناء على قرار لجنة تشكل من ثالثة موظفين
اذا زادت القيماااة علاااى ( )5000خمساااة آالف ديناااار ولااام تتجااااوز
( )30000ثالثين الف دينار.
 .6بقرار من االمين إذا زادت القيمة على ( )30000ثالثين الف ديناار
ولم تتجاوز ( )45000خمسة وأربعين الف دينار.
 .7بمصادقة األمين بناء علاى قارار لجناة تشاكل مان ثالثاة ماوظفين إذا
زادت القيماااة علاااى ( )45000خمساااة وأربعاااين ألاااف ديناااار ولااام
تتجاوز ( )100000مائة ألف دينار.
 .8بقرار من لجنة الشراء الرئيسية إذا زادت القيمة على ()100000
مائة الف دينار.
المادة (:)5

يتم شراء االشغال واالستشارات الفنية عن طريق المناقصة العامة
أو الم دودة او الشراء المباشر وفقا للصالحيات التالية:
أ .الشراء عن طريق المناقصة العامة أو الم دودة:
 .1بقرار من مدير الدائرة بنا ًء على قرار لجنة تشكل من ثالثة موظفين
إذا كانت القيمة ال تزيد على ( )1000الف دينار.
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بمصادقة المدير التنفيذي بنا ًء على قرار لجنة تشكل من ثالثة
موظفين اذا زادت القيمة على ( )1000الف دينار ولم تتجاوز
( )5000خمسة آالف دينار.
بمصادقة مدير المدينة بناء على قرار لجنة تشكل من ثالثة موظفين
اذا زادت القيمة على ( )5000خمسة آالف دينار ولم تتجاوز
( )70000سبعين الف دينار.
بمصادقة األمين بناء على قرار لجنة تشكل من ثالثة موظفين إذا
زادت القيمة على ( )70000سبعين ألف دينار ولم تتجاوز
( )300000ثالثمائة ألف دينار.
بقرار من لجنة الشراء الرئيسية إذا زادت القيمة على ()300000
ثالثمائة الف دينار.

ب .الشراء المباشر:
 .1بقاااااارار ماااااان ماااااادير الاااااادائرة إذا كاناااااات القيمااااااة ال تزيااااااد علااااااى
( )1000الف دينار.
 .2بقااااااااارار مااااااااان المااااااااادير التنفياااااااااذي اذا زادت القيماااااااااة علاااااااااى
( )1000الف دينار ولم تتجاوز ( )2500الفين وخمسمائة دينار.
 .3بمصااادقة الماادير التنفيااذي بنااا ًء علااى قاارار لجنااة تشااكل ماان ثالثااة
موظفين اذا زادت القيمة على ( )2500الفين وخمسمائة دينار ولام
تتجاوز ( )4000اربعة آالف دينار.
 .4بقاااااااااارار ماااااااااان ماااااااااادير المدينااااااااااة اذا زادت القيمااااااااااة علااااااااااى
( ) 4000أربعااااااااااااااااااة آالف دينااااااااااااااااااار ولاااااااااااااااااام تتجاااااااااااااااااااوز
( )7500سبعة االف وخمسمائة دينار.
 .5بمصادقة مدير المدينة بناء على قرار لجنة تشكل من ثالثة موظفين
اذا زادت القيمااة علااى ( )7500ساابعة االف وخمساامائة دينااار ولاام
تتجاوز ( )25000خمسة وعشرين ألف دينار.
 .6بقااااااااااااااارار مااااااااااااااان األماااااااااااااااين إ ذا زادت القيماااااااااااااااة علاااااااااااااااى
( )25000خمساااااااة وعشااااااارين الاااااااف ديناااااااار ولااااااام تتجااااااااوز
( )40000أربعين الف دينار.
 .7بمصادقة األمين بناء علاى قارار لجناة تشاكل مان ثالثاة ماوظفين إذا
زادت القيماااة علاااى ( )40000اربعاااين ألاااف ديناااار ولااام تتجااااوز
( )150000مائة وخمسين ألف دينار.
 .8بقااااارار مااااان لجناااااة الشاااااراء الرئيساااااية إذا زادت القيماااااة علاااااى
( )150000مائة وخمسين الف دينار.
المادة ( :)6أ.

تشكل لجنة الشراء الرئيسية من سبعة أشخاص يسميهم المجلس من
بين أع ائه ويسمي من بينهم رئيسا لها ونائبا للرئيس ،وتتولى هذه
اللجنة عمليات الشراء مهما بلغت قيمتها.
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ب .تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت ال اجة الى ذلك بدعوة من رئيسها
او نائبه في حال غيابه ويكون النصاب قانونيا ب ور أربعة من
أع ائها على االقل على ان يكون رئيس اللجنة او نائبه في حال غيابه
من بينهم ،وتصدر قراراتها بأكثرية أربعة من أع ائها على األقل.
ج .يصادق أمين عمان على قرارات لجنة الشراء الرئيسية.
المادة (:)7

مع مراعاة ما ورد في النظام:
أ .تباع اللوازم الصال ة وغير الصال ة والفائ ة عن حاجة األمانة بعد
استنفاذ الطرق جميعها لالستفادة منها في أي دائرة أخرى إلى األشخاص
أو الشركات أو المؤسسات األهلية بالسعر العادل الذي تقدره لجنة
يشكلها المجلس من بين أع ائه وتتولى اللجنة بيع هذه اللوازم مهما
بلغت قيمتها.
ب .تشكل لجنة بيع اللوازم الصال ة وغير الصال ة من خمسة أشخاص
يعينهم المجلس من بين أع ائه ويسمي من بينهم رئيسا لها ونائبا
للرئيس.
ج .تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت ال اجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها
أو نائبه في حال غيابه ويكون النصاب قانونيا ب ور ثالثة من
أع ائها على األقل على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه في حال غيابه
من بينهم وتصدر قراراتها بأكثرية ثالثة من أع ائها على األقل.
د .يصااااادق أمااااين عمااااان علااااى قاااارارات لجنااااة بيااااع اللااااوازم الصااااال ة
وغير الصال ة.

المادة (:)8

يتاااولى األماااين التوقياااع علاااى االتفاقياااات التاااي تبااارم ماااع المتعهااادين تنفياااذا
للقرارات الصادرة عن لجان الشراء والبيع.

المادة (:)9

تش ن اللوازم التي تم شراؤها لألمانة من خارج المملكة باسم األمانة.

المادة ( :)10مع مراعاة ما ورد في النظام يتم شط أي خسارة أو نقص يقع في اللوازم
شريطة أن ال يكون هناك إهمال أو اختالس بنا ًء على تنسي لجنة يشكلها
األمين من ثالثة موظفين وفقا ً للصالحيات التالية:
 .1بقرار من مدير المدينة إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء ال تزيد
على ( )5000خمسة االف دينار.
 .2بقرار من أمين عمان إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء ال تزيد
على ( )20000عشرين الف دينار.
 .3بقرار من مجلس االمانة إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تزيد
على ( )20000عشرين الف دينار.
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أ -اذا اقت ت ال اجة الى زيادة في كميات اللوازم المشتراه فللجنة
الشراء في األمانة مهما بلغت قيمتها وبموافقة المتعهد اصدار قرار
الحق لقرار اإلحالة على أن ال تتجاوز في مجموعها ما نسبته
( )%35من الكمية الواردة في عقد الشراء ،على أن يصادق مدير
المدينة على قراراتها لغاية ( )60000ستين الف دينار وما زاد على
ذلك بمصادقة األمين.
ب -إذا تطلبت ال اجة إلى تخفيض كميات اللوازم المشتراه فللجنة الشراء
في األمانة وبموافقة المتعهد إصدار قرار الحق لقرار اإلحالة على أن
ال تتجاوز في مجموعها ما نسبته ( )%50من الكمية الواردة في
عقد الشراء على أن يصادق مدير المدينة على قراراتها.
ج -للجنة الشراء في األمانة اصدار قرار إحالة الحق مهما بلغت قيمته
وبموافقة المتعهد لتمديد المدد في الخدمات االستشارية وغير
االستشارية على أن ال تتجاوز في مجموعها ( )%50من المدد
األصلية للعطاء على أن يصادق مدير المدينة على قراراتها لغاية
( )60000ستين الف دينار وما زاد على ذلك بمصادقة األمين.

المادة ()12

أ .اذا تطلبت ظروف العمل إحداث بنود جديدة في تنفيذ األشغال لم تكن
واردة في أي من وثائق المناقصة اصال على ان تكون االعمال مرتبطة
ارتباطا ً وثيقا ً بطبيعة العقد فان ت ديد أسعار هذه البنود ومدد تنفيذها
يكون خاضعا لموافقة األمين.
ب .اذا اقت ت ال اجة إلجراء أي تعديل او إضافة أو تغيير اثناء تنفيذ
األشغال أو الخدمات الفنية فان قرار إحالة المناقصة يبقى نافذا ويترت
على الجهة التي تتولى اإلشراف على تنفيذ المناقصة ان تقدم تقريرا
فنيا مسبقا الى األمين يت من مبررات القيام باألعمال اإلضافية ومدى
ال اجة اليها وتأثيرها على قيمة المناقصة ،ويتم إقرار األعمال
اإلضافية وإصدار األوامر التغييرية بقرار من لجنة الشراء وبموافقة
المتعهد وفقا للصالحيات التالية:
 .1بمصادقة مدير المدينة اذا كانت القيمة ال تزيد على ( )%35من
قيمة المناقصة او ال تتجاوز ( )100000مائة الف دينار ايهما
أقل.
 .2بمصادقة أمين عمان إذا كانت القيمة تزيد على ()%35
او تتجاوز ( )100000مائة الف دينار.

المادة ( :)13تميز جميع لوازم األمانة بوسم كلما كان ذلك ممكنا.
المادة ( :)14تعفى األمانة من توجيه أي إخطار أو إنذار إلى أي متعهد للقيام بأي من
االلتزامات القانونية أو التعاقدية المفروضة عليه سواء كان ذلك اإلخطار
أو اإلنذار عدليا أو عاديا إال إذ نص العقد بين الفريقين على غير ذلك.
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المادة ( :)15أ .ي ق للدائرة الفنية المختصة أن ت دد عينة ليتم الشراء بشكل مطابق
لها من كافة الوجوه ،شريطة أن ال تكون م صورة بماركة واحدة
أو مصنع واحد ،وفي هذه ال الة توضع في مكان معين لدى الدائرة
الفنية المختصة ويذكر المكان وعنوانه في وثيقة دعوة المناقصة
ليتمكن المناقصين من االطالع عليها.
ب .يجوز للمناقص أن يعزز عرضه بعينة وله أن يعتبرها عينة من جميع
الوجوه أو ي دد الصفة المقدمة من أجلها ويذكر ذلك صراحة في
عرضه ،وت فظ العينات التي تُعتمد عند اإلحالة في الدائرة الفنية
المختصة بعد التوقيع عليها من قِبل اللجنة الفنية المختصة ،وذلك
لمقارنتها باللوازم الموردة عند التسلم.
ج .تكون المواصفات المذكورة في وثيقة دعوة المناقصة أو قرار اإلحالة
ال د األدنى المقبول ،وال تلغي مواصفات العينات المقدمة مواصفات
وثيقة دعوة المناقصة أو قرار اإلحالة إال إذا تفوقت عليها.
د .ترد العينات المقدمة من المناقصين الذين لم تتم اإلحالة عليهم عند
طلبها خطيا ً خالل شهرين من تاريخ اإلحالة النهائية ،وال تكون الدائرة
الفنية المختصة مسؤولة عن فقدها أو تلفها بعد هذا الموعد ،وفي
جميع األحوال يفقد المناقص ال ق في المطالبة بهذه العينات إذا لم
يطال بها خطيا خالل شهرين من اإلحالة النهائية ،وتدخل في قيود
الدائرة حس األصول.
هـ .ال ترد العينات التي تم استهالكها أثناء إجراء الف وصات عليها إلى
المناقصين.
و .ي دد مدير الدائرة الفنية المختصة طريقة تسلم العينات واالحتفاظ بها
وإدخالها للقيود وطريقة إعادتها للمناقصين.
ز .ترد عينات المتعهدين الذين تمت اإلحالة عليهم بعد تسلم اللوازم الموردة
منهم والمطابقة لشروط اإلحالة ،إال إذا ورد خالف ذلك في قرار
اإلحالة ،كما يجوز اعتبار العينة المعتمدة من اللجنة الفنية الدارسة
للعطاء جزءا ً من المواد الموردة.
المادة ( :)16يتم إصدار نماذج الشراء بعد إعتمادها من األمين.
المادة ( :)17تلغي هذه التعليمات تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان الكبرى
لسنة .2019

رئيس الــــــــــــــــــــــــوزراء
الدكتور بشر هاني اخلصاونــــة

