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 لمنافسات والمشتريات الحكوميةالالئحة التنفيذية لنظام ا

   هـ4/9/1427( وتاريخ  58/مرقم ) المرسوم الملكي ب الصادر 

 الفصل األول 

 وثائق المنافسة واإلعالن عنها إعداد

 املادة األوىل :

 أ  تضر  ، ترممي  مترتحياتها  وأالعامرة  المنافسرات فر  هرا عمالأالحكومية قبل طرح   الجهاتعلى 

، أو الجهرا  الفنر  لرديها عر  طحير   ، لألعمرال المط وبرة ، دقيقرة يةمواصفات فنيرة تفصري و ا  تحوط

تحديرد عممرات أو ، ع ر  أ  تحاعر  تجنرإل ارتراحى الر  النرول أو الصرنف  ، بذلك استتاحيتك يف 

 .معينة تجاحية   اال ع   عمماتأو وض  مواصفات  ال تنطب  ، تجاحية

 ، تتجرراو  حاجررة ومتط بررات المتررحولوأ  ال، كمررا يجررإل ع يهررا عرردغ المبالمررة فرر  المواصررفات  

التر  تضر  المواصرفات  االستتراحيةوع يها التمكيد ع ر  المكاترإل   ،واالعتمادات المالية المخصصة له 

 بالتقيد بذلك.

 الثانية : المادة

والمنتجرات ذات المنترم ، ل مصرنوعات والمنتجرات والخردمات الوطنيرة  ف  التعامل تكو  األفض ية

وفقرا  لقواعرد تفضريل المنتجرات  ، ل معام تها مر  منتجرات وخردمات الردول األخرح وما يعام ، الوطن  

 . المط وإل تنفيذهامواصفات األعمال والوطنية ، ويتغ النص ع   ذلك ف  تحوط  

 ة :املادة الثالث

ومحاجعرة المواصرفات  ، قبل اعتمادها وأعمالها الحكومية تحديث مع ومات متاحيعها الجهات ع   

 فر  المنافسرة طح  أعمالهرا قبل ، واجحاء أي تعديل أو تصحيح ع يها ، سومات والمخططاتالفنية والح

، أو مواصرفات  ، وبخاصة ت ك الوثائ  الت  يمض  ع   اعدادها فتحى طوي ة تممي  متتحياتهاأو  العامة

 مستمح .مج الت  يجحي تحديثها بتكل األجه ى والبحا
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  : املادة الرابعة

ليت  القيام با حلكوميةعلى اجلهة ا ليت  تتل ختبارات فحص الرتبة ، وعمل اجلسات الالزمة ملشاريع التنفيذ ا

 .التصاميم والرسومات وكميات األعمال قبل وضع ذلك

 : امسةاملادة اخل

أو غيرح  مر   باالستعانة بالجها  الفن  الذي تاحك ف  اعرداد المواصرفاتالحكومية   الجهة تقوغ -أ

ع ر  جرداول البنرود  وضر  أسرعاح تقديحيرة احترادية لألعمرالب ،عيحالجهرات المتخصصرة بالتسر 

ومر  واقر  األسرعاح ، بما يتفر  مر  األسرعاح السرائدى فر  السرو   ، والكميات الخاصة بالمنافسة

يحفر  وتوضر  فر  مورحوف مختروغ  ، عر  المنافسرة ارعرم  ، وذلرك قبرل  الساب  التعامل بهرا

 .  جنة عند البت ف  المنافسةويفتح م  قبل اللجنة فحص العحوض  لحئيس

ع ر   ، تممينها أ  تحتفو بدليل تامل ألسعاح المواد والخدمات الت  يتكححالحكومية  ع   الجهة -إل

 .   بتكل مستمحتحديث الدليل ب أ  تقوغ 

 : املادة السادسة

ا لت بية ط بات الحاغبي  فر  ترحائه المنافسة وثائ  توفيح نسخ كافية م   ع   الجهة الحكومية  -أ

 مرا دامرت ، ألي سبإل كرا  يجو  االمتنال ع  بيعها أو االعتذاح ع  توفيح هذ  الوثائ   ، وال

 .المفعول  ساحية لقبول العحوض المدى المحددى

 يجإل أ  تكو  النسخ المتتم ة ع   وثائ  المنافسة محقمة ومختومة بختغ الجهة . -إل

تكرو  األسرعاح بحيرث  ، لمنافسرةتححي الدقة ف  تحديرد أسرعاح وثرائ  ا ع   الجهة الحكومية   -ج

بما يؤدي الر  احجراغ الرحاغبي  عر   ، هاثمانعدادها ، وأ  ال تبالغ بتقديح أمتناسبة م  تكاليف ا

 التقدغ ل منافسة .
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 : سابعةاملادة ال

 طححهراتممي  متتحياتها أو قبل  ، فح االعتمادات المالية الم مةاالتمكد م  تو الحكوميةع   الجهة 

 .أعمال ف  المنافسة العامةتاجه م  لما تح

 : الثامنةاملادة 

 ةمتر  كانرت التج ئر ،  عند التحسرية منافسةيجي  تج ئة ال نصا   ، تحوط المنافسةيجو  أ  تتضم  

كما يجو  أ  تتضم  تحوط المنافسة نصا  يجي  ل جهة الحكوميرة المراء  تحق  مص حة ل جهة الحكومية.

 لمبالغ المعتمدى ل متحول .  الابعض البنود أو تخفيضها ل وصول 

 : التاسعةاملادة 

 ةيجرو  أ  يكرو  التوحيرد طبقرا  لعينر  ،مر  هرذ  المئحرة )األولر  غ المرادى احكر مب م  عدغ ارخرمل

ل تررحوط ع رر  أ  تكررو  مطابقررة  ، أو يقتححهررا صرراحإل العررحض ، نفسررهاتحررددها الجهررة الحكوميررة 

 . الت  تضعها الجهة لمواصفاتوا

 :  شرةاملادة العا

 وفقا  لإلجحاءات التالية : ،العامة  منافساتالتع   الجهات الحكومية ع  

ى واحردى ع ر  مح، ف  الجحيدى الحسمية , وف  صحيفتي  مح يتي   يع   ع  المنافسة -أ

وفر  موقر  ، جحيردى أغ القرح  ف  موقر  ، لكتحونية وبالوسائل ارعمنية ار ، األقل

ة مر  خسر مج س المرحف التجاحيرة الصرناعية بن يد أمانةكما يتغ ت و ، الجهة المع نة

حت   ، ف  ت ك المواق  مستمحا   ارعم ع   أ  يول ،   الكتحونية ة)بصيم ارعم 

 الموعد النهائ  لتقديغ العحوض.

،  الخدمرة التر  تقردغارعم  ف  الخاحج عبح الصحف الحئيسرة فر  الب ردا   يكو  -إل

بال متي  العحبية وارنج ي ية ،  ، ارعمنية العالميةوع  طحي  المواق  ارلكتحونية 

لطح  ارعم  اذا دعت الحاجرة  ، ويمك  التنسي  م  سفاحات المم كة ف  الخاحج

 لذلك .
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وفقرا   ، اذا كا  محل تنفيذ المتحول خاحج المم كة يع   عنه فر  الرداخل والخراحج -ج

 . م  هذ  المادى ) أ ، إل  الواحد ف  الفقحتي  ارعم ألس وإل 

 ، المع ر  عنهرااألعمرال المنافسة مع ومات واضحة وتام ة عر   يتضم  ارعم  ع   يجإل أ    -د

 المع ومات التالية : بحد أدن  و

 سغ الجهة المع نة  ا -

 حقغ المنافسة ووصفها وغحضها   -

 ف  مجال التصني -

 قيمة الوثائ  ومكا  بيعها -

  ما  ومكا  تقديغ العحوض وفتح المواحيف . -

فر  الجحيردى الحسرمية حتر  الموعرد النهرائ   أول اعم  يجإل أ  ال تقل المدى م  تاحيخ صدوح  -هر

سرتي  يومرا  فر  المتراحي  أو  المردى عر  لتقديغ العحوض ع  ثمثري  يومرا ، وال تقرل هرذ  

 .   م يو  لاير فمكثحلت  تب غ تكاليفها التقديحية خمسيال ااألعم

 أو  , تحديرد دحجرة تصرنيف معينرة ، منافسة أو بي  الوثائ عم  ع  العند ار يجو  ال -و

  .  متقدمي  ل منافسةلاتتحاط تمهيل 

 : احلادية عشرة املادة

تقديغ خدمات تطح  األعمال ذات التنفيذ المستمح كالصيانة والنوافة والتتميل ويجإل أ  

 .قص د القائغ كحد أبداية السنة األخيحى م  العق ف  ، ارعاتة وما تابهها ف  منافسة عامة
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 الفصل الثاني

 فرها في مقدمي العروضاالشروط الواجب تو

 عشرة : ثانيةاملادة ال

 : التاليةوالتحاخيص وثائ  ة اليالحكوم الجهات فح لد  الحاغبي  ف  التعامل م اتوتيجإل أ   -أ

 0 غ لهامجال األعمال المتقدف   أو التحخيص النوام   السجل التجاحي  - 1

 التصرنيف هلر ممرا يترتحط  حضتهادى تصنيف ف  مجال األعمال المتقدغ لها  اذا كانت قيمة الع  - 2

 .  المقاولي   تصنيف)فقا  لألحكاغ الواحدى ف  نواغ و

 تهادى تسديد ال كاى أو الضحيبة . -3

وتسرديد الحقرو  تسجيل المنتمى فر  المؤسسرة ، ب االجتماعيةسة العامة ل تممينات تهادى م  المؤس -4

 التممينية  .

 0تهادى االنتساإل ل محفة التجاحية   - 5

 .  االستثماح األجنب  )حخصة االستثماح اذا كا  المتنافس محخصا  وفقا  لنواغ   - 6

 . النوامية لتوطي  الووائف نسبةالتهادى تحقي   -7

 0ساحية المفعول ، هذ  المادىالفقحى ) أ   م   ف   اليهااح يجإل أ  تكو  الوثائ  والتحاخيص المت -إل

 عشرة : ثالثةاملادة ال

 حكاغ النواغ وهذ  المئحة م  األتخاص المتاح اليهغ فيما ي   :التعامل وفقا  أل ال يجو 

   ويستثن  م  ذلك :، مووفو الحكومة  -1

 عمال غيح التجاحية اذا صح  لهغ بم اولتها .األ -أ     

 منهغ مباتحى أو م  الناتحي  أو المكتبات.  تحاء كتإل م  تمليفهغ سواء   -إل     

 .تحاء ح  الم كية األدبية أو الفنية أو مصنفاتهغ أو عمال فنية مبتك يفهغ  -ج     

 0الدخول ف  الم ايدات الع نية ، اذا كانت األتياء المحغوإل ف  تحائها الستعمالهغ الخاص  -د   
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 0ات التعاقد المسجونو  بجحغ أثناء اتخاذ اجحاء -2

 التعامل معهغ حت  يحد اليهغ اعتباحهغ . بمن م  تقض  األنومة  -3

تحررت  غ، أو صرردح أمرح بوضررعهغ ، أو ثبررت اعسراحهغ ح افمسرهاتررها واأو مرر  ط بر  ، و  المف سر -4

 0الححاسة 

 جح  ح ها أو تصفيتها . التحكات الت   -5

  م  لغ يب غ م  العمح ثمانية عتح عاما. -6

 ه ية .األ ناقصو -7

حتر  ،  أو بحكرغ قضرائ  ، م  الجهرات المخولرة برذلك نوامرا   غمن  التعامل معهبم  صدح قحاح  -8

 .م  التعامل  من تنته  مدى ال
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 الفصل الثالث

 ـم العروضتقديـ

 : عشرة رابعةاملادة ال

، يررة الحكوممكتوبررة ع رر  النمرراذج األصرر ية المسررت مة مرر  الجهررة  تقرردغ العررحوض 

 وذلرك، سحيتها وعدغ فتحها  ضم بما ي ، مواحيف مختومة وتوض  ف  ،والمختومة بختمها 

يثبرت فيره  ايصراال   ويعطر  المتقردغ ،الحكومية  ، أو مناولة ال  الجهة المسجل بواسطة البحيد

 انتهراء بعردالحكوميرة لجهرة ا الر  أو يصرل بمي عحض يس غ وال يعتد .تاحيخ وساعة التقديغ 

 العحوض . لمحددى لتقديغالمدى ا

 : ة عشرةامساخلاملادة 

المتراح  رعداد وثائ  المنافسات وتقديغ العحوض ، لكتحونيةار لاستخداغ الوسائ يكو 

 : لما ي  وفقا   اليها ف  المادى )العاتحى  م  النواغ

ع ر  أقرحاص الحاسرإل  ، منهرا كجرداول الكميرات أو ج ء اعداد وثائ  المنافسة كام ة -أ

الت  يمك  فتحها وقحاءتهرا واسرتكمال ، ماث ها ياألقحاص المحنة وما  وألمدمجة اآلل  ا

 .  وال يمك  تعديل محتوياتها، بياناتها 

 ووضر  أسرعاح  ع ر  ، ويقوغ المتنافس بإعداد عحضه ع   النسخة التر  اسرت مها 

 ضم  وثائ  عحضه األخح .الحكومية وتس يمها ل جهة ، جداول الكميات 

باسررتخداغ تقنيررة التوقيعررات  ،سررتقبال العررحوض الكتحونيررا    المنافسررة وااعررداد وثررائ  -إل

 ارلكتحونية.
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وفقرا  ،   م  هذ  المادى  الفقحتي  )أ ، إل لكتحونية فيما أتيح اليه ف تستخدغ الوسائل ار  -ج  

لقواعد تقنية التوقيعات ارلكتحونية ف  طح  واسرتقبال عرحوض المنافسرات الحكوميرة 

 و احى المالية. م  مدىالمعت

         : ة عشرةدسالساالمادة 

مر  التقيرد بالحردود ،  المتقردغ لهرا األعمرال تقدغ ل منافسة محاعاى مجال تصرنيفمع   ال

 ، ويستبعد العحض المخالف لذلك .المالية لدحجة تصنيفه 

 عشرة : ةسابعاملادة ال

عر  طبيعرة ، بل تقرديغ عحضره أ  يتحح  قلتنفيذ األعمال المتقدغ  صاحإل العحض يجإل ع   

ومرا يمكر   ، والوحوف المصاحبة ل تنفيذ ، ومعحفة كافة بياناتها وتفصريمتها ، األعمال المتقدغ لها

 أ  تقرردغ ل متنافسرري  لحكوميررةوع رر  الجهررة ا . أ  يررؤثح ع رر  فئررات عحضرره ومخرراطح الت اماترره

واطرمل  ، ميعراد تقرديغ العرحوضقبل  مال المط وإل تنفيذهاع  األع الم مة بياناتالاريضاحات و

مكنره مر  ت  التر   ، وبعرض المع ومرات العامرة عنره، ع   حجغ المتحول  - بط إل منه –المتنافس 

 .أوحا  المنافسة ئهقبل تحا تقييغ األعمال

 : عشرة ثامنةالاملادة 

تصررنيف وفقررا لتررحوط  ، بيررنهغ يجررو  أ  يقرردغ العررحض مرر  عرردى مقرراولي  بالتضررام  

مر  محاعراى الضروابط و ،  المقراولي  تصنيف)المتاح اليها ف  نواغ  ، امني المقاولي  المتض

 :التالية

برري  األطررحاف  ، وبموجررإل اتفاقيررة مبحمررة ضأ  يررتغ التضررام  قبررل تقررديغ العررح -1

 ةلمحفرر اذات اختصرراص بررالتوثي  والتصرردي  ك جهررةومصرردقة مرر  ، المتضررامنة 

 . الصناعية  التجاحية
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األعمرال  تنفيذ كافةب ، منفحدي  وأ مجتمعي  لمتضامني االت اغ  م أ  تتضم  اتفاقية التضا -2

 . المطحوحة ف  المنافسة والخدمات

 ، التضررام  أمرراغ الجهررة الحكوميررة  طحفرر الممثررل القررانون  ل التضررام  تفاقيررةوضررح اأ  ت -3

ولية عر  التوقيعرات والمخاطبرات مر  والمسرئ، وتوقي  العقرد  ، ستكمال اجحاءات التعاقدال

 الحكومية .الجهة 

تفاقية مر  حف  أصل االتختغ وتوق  وثائ  العحض ومستنداته ، م  جمي  المتضامني  ، وي -4

 العحض .

  مترحوللال يجو  ألحد المتضامني  التقدغ بعحض منفحد ، أو التضام  م  متنرافس خخرح  -5

 . نفسه

 ال يجو  تعديل اتفاقية التضام  بعد تقديمها دو  موافقة الجهة الحكومية . -6

 : ةتاسعة عشرالدة املا

 الرنص ترحوط المنافسرة تضرمنتاال اذا  ، أو برديل ال يجو  أ  يتقدغ المتنافس بعرحض مرحادف

تقديغ عحض بديل وفقا  لتحوط ومواصفات محددى تضعها الجهة ل عحض البديل ، وت ت غ الجهرة ع   

 . ع   أقل العحوض المقدمة المطابقة ل تحوط والمواصفات يةبالتحسف  هذ  الحالة 

 العشرون :املادة 

يجإل ع   المتنافس تقديغ سعح  وفقا  ل تحوط والمواصفات وجداول الكميرات المعتمردى مر   -أ

أو القيرراغ  ، اجررحاء أي تعررديل أو ابررداء أي تحفررو ع يهررا وال يجررو  لرره ، الحكوميررة الجهررة

 . ويستبعد العحض المخالف لذلك  . بتطإل أي بند م  بنود المنافسة أو مواصفاتها

 المح يرةبالعم رة  حقما  وكتابة ف  جداول الكمياتارجمالية فحادية وار أسعاح العحض تدو  -إل

 . ة أخح  تقديمها بعم ع   ينص  لغ  ما ،

   فرر  قائمررة األسررعاح ، وأي  ، طمررس ، أو ال أو المحررو ، التعررديل لمقرردغ العررحض جررو يال    -ج

 التوقير  ع يرهو يهرا يجرإل اعرادى كتابتره حقمرا  وكتابرةع  يجحيره صراحإل العرحض تصحيح

   .وختمه



 -11- 

 

 

 

 

 

 

 

مر   %10 أكثرح مر  فئات األسعاح الت  جح  ع يها التعديل أو المحو أو الطمرس اذا ب مت    -د

 العحض . ستبعادا جا  قائمة األسعاح

اال اذا  . ، دو  تسرعيح المنافسرة بنرودأو يتحك أي بنرد مر   أ  يمفل ال يجو  لمقدغ العحض  -هر   

 . كذلتحوط المنافسة  أجا ت

 والعشرون : حلاديةاملادة ا

مصرنوعات أو المر  ، ما اذا كانت األصناف المحاد تممينهرا  ف  عحضه صاحإل العحض بي ي 

 خح  .األدول الاحد   منتجات  أو ، وطنيةجات المنت ال

 والعشرون : انيةثاملادة ال

 فيضن زيادة أو ختوما يرد عليها م،  اإلمجاليةسعار حتدد فيه األ،  رمسي لابخ مبوج  العرضيقدم  -أ

. 

ممر  يم رك تمثي هرا  يوقر فرإ  كرا  مقردما  مر  ترحكة أو مؤسسرة  ، يوق  العحض م  مقدمه -ب      

 .بختغ مقدغ العحض، نواما  ، كما يجإل ختغ العحض وكافة محفقاته 

 . لذلك ويستبعد العرض املخالف . بتدائي (دم مع العرض )أصل خلاب الضمان االيق -ج

مر  هرذ    ة عترحى)الثانير  ىصوحى م  كافة الوثائ  المتاح اليها ف  المرادقدغ م  العحض ت  -د 

 . المئحة

مر  هرذ    ) دفر  الفقرحى المتاح الر  تقرديمها اذا لغ يقدغ المتنافس م  عحضه أيا  م  الوثائ    -هر

جرا  ، أو أ  الوثيقة المقدمة منتهيرة الصرمحية  فحها لديه وقت تقديغ عحضه ،ام  تو ، المادى

 انتهراءوبمرا ال يرؤدي الر   ، سرتكمال ت رك الوثرائ ال تحددها لجنة فحص العرحوض مدى منحه

 .يستبعد م  المنافسة ف  الوقت المحدد ها فإ  لغ يقدم ، الوقت المحدد ل بت ف  التحسية

 ارفحاديرةويقدغ م  العحض صوحى اضافية م  جداول الكميات وقروائغ األسرعاح ارجماليرة  -و

مة بختغ مقردغ العرحض . ع ر  أ  تبقر  الصروحى لرد  لجنرة فحرص مطابقة لألصل ومختو

 العحوض لحي  انهاء اجحاءات تح يل العحوض .

 والعشرون : ثالثةاملادة ال
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 .المرردى المحررددى لتقررديغ العررحوض انتهرراءقبررل  ، يجررو  لصرراحإل العررحض أ  يسررحإل عحضرره

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع      

 ـفلمظاريــــح افتـ

 رون :والعش رابعةاملادة ال

 ، فرتح الموراحيفأو أكثرح ل لجنرة تكروي ب، يصدح الو يح أو حئيس الدائحى المستق ة قحاحا   -أ

  . م  النواغ  الحابعة عتحى) ىغ الماداحكوفقا  أل

 ل حئيس يحل مح ه ف  حالة غيابه . نائإلوينص ف  القحاح ع   تعيي  

ا فرر  تكرروي  لجررا  فررتح يجررو  ل ررو يح أو حئرريس الرردائحى المسررتق ة تفررويض صررمحياتهم -إل

 المواحيف لد  الفحول واألجه ى المحتبطة بالو احى أو الدائحى المستق ة .

 : والعشرون امسةاخلة املاد

، ع   أ  تحاع  الجهة تسر غ البحيرد  لذلك فتح المواحيف ف  الساعة واليوغ المحددي ت 

 .  عحوضال ف  خخح موعد لتقديغ الواحد اليها )الوحق  وارلكتحون   اليوم 

 . لتقرديغ العرحوض موعردخرح اليوغ الترال  آل فتح المواحيف وال يجو  أ  يتجاو  موعد

 تنه  فتح كافة المواحيف ف  نفس الج سة .وع   ال جنة أ  

 : والعشرون سادسةال املادة

والمادى )الخامسرة  والعتحي   م  هذ  المئحة ةخامسال)م  عدغ ارخمل بمحكاغ المادى  

 ف  األحوال التالية :تح المواحيف تمجيل فو تمديد قبول العحوض يجو ، نواغ عتحى  م  ال

المحررددى بموجررإل المررادى  ، تقررديغ العررحوضل يررةالمرردى النوام اتضررح عرردغ اسررتكمال اذا -1

 ع  تمديد قبول العحوضعم  ار الجهة وع   ،   م  هذ  المئحةهرفقحى /  عاتحى)ال

عر  المنافسرات  ارعم وفقا  رجحاءات  ، مدىهذ  ال الستكمال يل فتح المواحيفوتمج
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  . كتابة م  اتعاح متتحي وثائ  المنافسة بذلك،  العامة

 

 

 

 

 

 

     أخطاء جوهحيرة فر   كما لو اكتتفت، لتمديد قبول العحوض  فحت أسباإل مقبولةاا تواذ -2

 مر  أغ رإل مترتحي أو ف  تحوط المنافسرة ، أو بنراء ع ر  ط رإل مبرحح ، جداول الكميات

  . أو ف  حالة عدغ تقدغ عحوض ل منافسة ،  تقب ه الجهة الحكومية) أوحا  المنافسة

 وفقرا  رجرحاءات،  مدى مناسبة وتمجيل فتح المواحيفعحوض الع  تمديد قبول  ويع  

  .كتابة م  اتعاح متتحي وثائ  المنافسة بذلك ، ع  المنافسات العامة ارعم 

يتغ تمجيل موعد فتح ،  ةقبولألسباإل مم  القياغ بعم ها  يفلجنة فتح المواح تتمك اذا لغ -3

وال  ،  ل منافسرة برذلك كتابرة وويترعح المتقردم،  لمدى الم مرة والضرحوحيةا المواحيف

 . التمجيل فتحى قبول عحوض جديدى أثناء ف  هذ  الحالة يجو 

 : والعشرون سابعةال املادة

مر  التركل الرذي حردد   واتفاقهرا الموراحيف التمكد مر  سرممة لجنة فتح المواحيفع    -أ  

، وع يها أ  تثبت ف  محضرحها عردد العرحوض المقدمرة ، واعطراء وهذ  المئحةالنواغ 

 عتيرادي بسرطه حقرغ العرحض ومقامره عردداع   هيئة كسح ،  كل عحض حقما  متس سم  

 العحوض المقدمة .

 ، سرغ مقردغ العرحضاع ر  الحاضرحي  مر  أصرحاإل العرحوض أو منردوبيهغ  تع   ال جنة -ب

فرر  خطرراإل العررحض  تخفرريض  يررادى أو مرر  وحد ع رر  سررعح ومررا  ، جمررال وسررعح  ار

   .األص  

 مواصررفات األجهرر ى والمرروادو ، العينررات حصررح ع رر  حئرريس ال جنررة وكافررة األعضرراء -ج

وجرداول  ، خطراإل العرحض األصر   التوقير  ع ر و ، م  العحض المقدمة )الكتالوجات 

والمحضرح  ، والترهادات المحفقرة ضرم  العرحض ، ا  البنكر الضرم وخطاإل الكميات ،

 الذي تدو  فيه ال جنة اجحاءاتها.
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األسعاح  وما اتتم ت ع يه ، ثبات محتويات المواحيف الت  قامت بفتحهاا جنة الع    -د

بنرود غيرح ال كما يجرإل ع يهرا حصرح ، طمسأو  ، أو تصحيح تعديلم  الواحدى بها  

 . وكتابة  حقما   ، جماليةأو ار ارفحادية أسعاحها لغ تدو الت  مسعحى ، أو ال

 أو أ  تط رإل مر  أصرحاإل ، عرحضأي  أ  تسرتبعديجو  ل جنة فتح الموراحيف  ال -هر 

 . ف  عحوضهغالواحدى ممحوات الأو تمف   ، تصحيح األخطاء العحوض

ا كما ال يجو  لها استمغ أي عحوض أو مواحيف أو خطابات أو عينات يقدمه 

 . أثناء ج سة فتح المواحيف لها أصحاإل العحوض

محضرحها وأوحا  المنافسرة الر  تحيرل ، ستكمال لجنة فتح المواحيف أعمالهرا بعد ا   -و

بموجرإل المرادى )الخامسرة  لهرا بما ال يتجاو  المدى المحرددى ، لجنة فحص العحوض

 عتحى  م  النواغ .
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 الفصل الخامس

 عـــــــروضفحــــــــص ال

 : الثامنة والعشروناملادة 

 ، فحرص العرحوضل أو أكثح لجنة بتكوي ،  ا  يصدح الو يح أو حئيس الدائحى المستق ة قحاح -أ

نائرإل  ويرنص فر  القرحاح ع ر  تعيري  ، مر  النوراغ  السادسرة عترحىغ المرادى )احكوفقا  أل

 ل حئيس يحل مح ه ف  حالة غيابه . 

 . المحاقإل المال  كةحمتاواميا  اال بال يعتبح انعقاد ال جنة نو

يجو  ل و يح أو حئيس الدائحى المسرتق ة تفرويض صرمحياتهما فر  تكروي  لجرا  فحرص  -إل

 العحوض لد  الفحول واألجه ى المحتبطة بالو احى أو الدائحى المستق ة .  

 : التاسعة والعشروناملادة 

، وأفض ها مر  الناحيرة سعحا   العحوض أقل ع   يةبالتحس لجنة فحص العحوض توص 

مرر  التررحوط  مرراال يتفرر  مرر  العررحوضتسررتبعد و ،المطرراب  ل تررحوط والمواصررفات ، الفنيررة 

 وفقا  ألحكاغ النواغ وهذ  المئحة . ،  والمواصفات

 الثالثون :املادة 

أ   ، ولجرا  التح يرل الفنر ، ولجا  التحاء األخرح   ، يجإل ع   لجنة فحص العحوض

 ، وتحديد المقدحى الفنية والماليرة ل متنرافس ، ية والنوامية لتح يل العحوضت ت غ بالمعاييح الفن

   .المحددى بموجإل أحكاغ النواغ وهذ  المئحة 

مطابقا  ل تحوط  ما داغوال يجو  استبعاد أي عحض بحجة عدغ مناسبته م  الناحية الفنية 

 .وهذ  المئحة  أحكاغ النواغ ومتفقا  م  ،والمواصفات الموضوعة 
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 والثالثون : اديةاملادة احل

يجررو  ل جنررة فحررص العررحوض أ  تط ررإل مرر  المتنافسرري  ايضررا  أي بيانررات أو  -أ

والمسراواى بري   ، ع ر  أ  ال يخرل ذلرك بتكرافؤ الفرحص ، غموض ف  عطاءاتهغ

تمييح ف  مسائل جوهحية بما ف  ذلرك السرعح, أو الوأ  ال يؤدي ال   ، المتنافسي 

 مقبول. حضتحوط والمواصفات ال  عالمخالف ل  حضيحول الع

لرد   والمتتحيات المختصة بالمنافسات ارداحاتال يجو  ل جا  التح يل الفن  أو  -إل

ما أتيح اليه ف  الفقحى )أ  م  هذ  بمخاطبة أصحاإل العحوض  ، الجهة الحكومية

 م  لجنة فحص العحوض . مسبقة المادى اال بموافقة

 : والثالثون ثانيةاملادة ال

مر  الحر   جنرة فحرص العرحوضفإ  ل  لبعض البنود وض  أسعاح فل المتنافسغأاذا  -أ

 . البنود غيح المسعحى محم ة ع   القيمرة ارجماليرة ل عرحض اعتباحالعحض  باستبعاد

 بح المتنافس موافقا  ع   هذا التحط عند تقديمه لعحضه.تويع

  ، اف غيرح المسرعحىألصرنل لغ يقدغ عحضا  بالنسربةف  عقود التوحيد يعتبح المتنافس  -إل

 .ئة اذا لغ تج  تحوط المنافسة التج  ويستبعد عحضه

يتغ تنفيذها ع    المحم ة ع   اجمال  قيمة العحض دو بنف  حالة عدغ تنفيذ المتعاقد ل -ج

ة منافسر حسإل متوسط سعح البند لد  المتقردمي  ل  ايحسغ ما يقابل تكاليفه أو ، حسابه 

 د أو عدغ تسرعيحاحص العحوض ف  حالة العحض الو، أو السعح الذي تقدح  لجنة فح

 المتنافسي  . كافة م  البنود الممف ة

قيمرة  اجمرال اذا عدلت الجهة الحكومية عر  تنفيرذ أي بنرد مر  البنرود المحم رة ع ر   -د

فر  لألسر وإل المحردد لتسرعيحها المتراح اليره حسغ ما يقابل تكاليفها وفقا  تغ العحض ي

 .ىالفقحى )ج  م  هذ  الماد
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 : والثالثون ثالثةالاملادة 

 الرواحدى فر  العرحض ، األسرعاحالكميرات و ولامحاجعة جرد ع   لجنة فحص العحوض -أ

 .واجحاء التصحيحات المادية الم مة ف  العحض ، أو مجموعها امفحداته ف سواء 

سرعح كانرت العبرحى بال ، حقاغختمف بي  السعح المبي  كتابة والسعح المبي  باألااذا وجد  -إل

ختمف بي  سعح الوحدى وسعح مجموعها كانرت العبرحى بسرعح ا، واذا وجد  المبي  كتابة

 . الوحدى

  إل) اذا وجدت دالئل تؤكد عدغ صحة السعح وفقا  ألس وإل التصحيح الرواحد فر  الفقرحى  -ج

 ، بعد التمكد مر  التروا   المرال  ألسرعاح البنرود فحص العحوض ف  جنة ، م  هذ  المادى

 ، وسررعح السررو  ، األخررح  حض والعررحوضالعرر  السررعح مرر  مثيمترره فرر  وبعررد مقاحنررة

 لها صحته . يثبتالذي  الواحد ف  العحض السعحاألخذ ب ، واألسعاح التقديحية

 الحسابية  خطاء العحض اذا تجاو ت األ باستبعاد ل جنة فحص العحوض التوصيةيجو    -د

% مر  اجمرال  قيمرة  10 ح مر أكثر  ، ألحكاغ هذ  المادىوفقا   تصحيحهاف  األسعاح بعد 

 أو نقصا  . العحض  يادى  

 : والثالثون رابعةالاملادة 

ع   لجنة فحص العحوض التمكد م  اعتدال سرعح أقرل العرحوض المطراب  ل ترحوط  -أ

التعامرل بهرا ، وأسرعاح  ثمرا  األخيرحى السراب ستحتاد باألوع يها اال ، والمواصفات

 ة ل منافسة .حتاديواألسعاح التقديحية ار ، السو 

بسربإل احتفرال األسرعاح عر   ، ض ع  المبرالغ المعتمردىف  حالة  يادى أسعاح العح -إل 

ض ال  السرعح يتغ التفاوض أوال  لتخفيض العح,  السو  التقديحية وأسعاح سعاحاأل

 ألحكراغ المررادى وفقررا   ، , ثرغ يررتغ التفراوض رلمراء أو تخفرريض بعرض البنرود السرائد

 النواغ.    م )الحادية والعتحي
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 : والثالثون امسةاملادة اخل

مر  أقرل  ، أو قردح معري  ، العحض الذي يكو  مبنيا  ع ر  تخفريض نسربة مئويرة يستبعد

 .العحوض

 : السادسة والثالثوناملادة 

تج ئرة الحكوميرة  جرا  ل جهرة ، أكثح ف  األسعاح بعد تصرحيحها أواذا تساو  عحضا  

لرغ ، واذا  اذا نص ع   جوا  التج ئة ف  تحوط المنافسة ، بي  العحوض المتساويةالمنافسة 

فر  و ، يتغ تحديد السعح األقل بي  العحوض المتسراوية بمنافسرة مم قرة،  التج ئة  نص ع  ي

 وحوف مختومة.

 : السابعة والثالثوناملادة 

يجإل ع ر   لجنرة  ، م  محاعاى األحكاغ الواحدى ف  المادى )الثانية والعتحي   م  النواغ

 ما ي  : محاعاى ، العحض الذي قدغ أسعاحا  متدنية باستبعادلتوصية قبل اص العحوض فح

وتوافقهررا مرر  األسررعاح  ، يررة ارحتررادية لألعمررالالتقديح األسررعاح التمكررد مرر  اعترردال -أ

 السائدى ف  السو  عند تقديغ العحوض.

 يذها.ة الت  قاغ بتنفواألعمال المماث ،  حضصاحإل العل الفنية خبحىال التمكد م  -إل

 مقدحته وامكاناته المالية. ل تمكد م طمل ع   المحك  المال  لصاحإل العحض اال -ج

أسرعاح  ترغ بموجبهرا تحديرداألسس والمعاييح التر   يضا رمناقتة صاحإل العحض  -د

 العحض.
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ضرعف امكانرات الر  القناعرة ب بإجمال أعضرائها لجنة فحص العحوضاذا توص ت   - هر

 ، يؤثح ع   تنفيرذ  اللت اماترهبما  ، األسعاح المقدمة منه وتدن  ، صاحإل العحض

وأ  األسررعاح  ، متقرردغأمررا اذا اتضررح تمهيررل وخبررحى ال . توصرر  باسررتبعاد العررحض

ع يه  حسيةبالتة توصيال تتغف ,   كانت متدنيةوا، تمط  تكاليف التنفيذ ه المقدمة من

.   

 : الثامنة والثالثوناملادة 

يجرإل ع ر  لجنرة  ، حدى ف  المادى )الثالثة والعتحي   مر  النوراغم  محاعاى األحكاغ الوا

حجرغ الت اماتره  تبي  لهرا أ ي الذي ، عحض المتنافس باستبعادلتوصية قبل افحص العحوض 

 ي  : محاعاى ما، ع   نحو يفو  قدحاته المالية أو الفنية  محتف    التعاقدية

ئغ بتنفيرذها لرد  الجهرة أو ل عقرود القرا، التمكد م  حجرغ الت امرات صراحإل العرحض  -أ

 إمكانه تنفيذ المترحول وما اذا كا  ب ، تنفيذها ستو وم ، غيحها م  الجهات األخح 

 محل المنافسة ال  جانإل ت ك العقود القائمة.

, ج  مر   وفقا  لما وحد ف  الفقرحتي  )إل ، المالية وامكاناته ، الفنية خبحتهالتمكد م   -إل

 . هذ  المئحةم    والثمثي  سابعةالمادى )ال

جهرة يحاعر  فيهرا مصر حة ال ، قبولةم جوهحية أ  يكو  االستبعاد مبنيا  ع   أسباإل -ج

 . تعد  الجهة بموجإل تقحيح فن  ، الحكومية

بم  امكانات المتنافس ال تتحمل اسرناد  ال  القناعة لجنة فحص العحوض توص تاذا  -د

باسرتبعاد  مر   ةف ها التوصي ، ما قد يؤثح ع   تنفيذ  اللت اماتهب ، ليهاأخح   أعمال

 .المنافسة
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 : التاسعة والثالثوناملادة 

 يحجر  الر  سربإلل ألميت المنافسرةأصحاإل العحوض اذا تعاد قيمة أوحا  المنافسة ال   -أ

، أو ألميرت المنافسرة ل مصر حة العامرة قبرل التحسرية  وذلرك كمرا لرو ، الجهة الحكومية

جررود أخطرراء فرر  التررحوط والمواصررفات ، لوغ ، أو لمخالفررة اجحاءاتهررا ألحكرراغ النوررا

أو تجاو هررا االعتمرراد المخصررص  ، سررعاح المقدمررةوكررذلك اذا حأت الجهررة احتفررال األ

 ل متحول .

 بعحضره اال لم  تقردغ ، ال تعاد قيمة أوحا  المنافسة اذا كا  ارلماء بعد فتح المواحيف-إل   

لمسرتندات التر  نرافس اال بعرد اعادتره االقيمرة ل متوف  كل األحروال ال تعراد  ، ل منافسة

 اتتحاها .

 األربعون :المادة 

، بخطراإل حسرم  ،  سرتبعاد حض المستبعد م  المنافسة بمسباإل اصاحإل الع يتغ تب يغ 

 ف  حالة ط به ذلك .

 : احلادية واألربعوناملادة 

اذا لغ تتمك  الجهة الحكومية م  البت ف  التحسية خرمل  مردى سرحيا  العرحوض ،   -أ

  عحوضرهغ لمردى تسرعي  يومرا  تتعح أصحاإل العحوض بحغبتها تمديد مدى سرحيا

 .أخح 

ع   م  يواف  م  أصحاإل العحوض ع   التمديد ، تمديد ضماناتهغ وابرم  الجهرة  -إل

مر  لرغ يتقردغ الحكومية بذلك خمل أسبوعي  م  تراحيخ ارترعاح بط رإل التمديرد ، و

 يد عحضه ، ويعاد له ضمانه االبتدائ  .غيح مواف  ع   تمد يعد ، خمل هذ  المدى
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 الفصل السادس

 برام العقود ومدد تنفيذهاإ

 واألربعون: ثانيةاملادة  ال

مرر  التكرراليف  مرردد تنفيررذ عقررود الخرردمات ذات التنفيررذ المسررتمح يجررإل أ  تتناسررإل -أ
، خمررس سررنوات  أ  ال تتجرراو  مرردى العقررد ع رر  ، المعتمرردى ل عقررد فرر  المي انيررة

 .  فقحى / أ   م  النواغ المادى )الثامنة والعتحي ألحكاغا  وفق

 احى الماليررة لمررا يتط ررإل تنفيررذ  مرر  العقررود مرردى ت يررد مرر  و المسررب  يررتغ االتفررا  -إل
 ع  خمس سنوات .

تسرررتبعد فترررحى ارجرررا ى الصررريفية فررر  عقرررود النوافرررة والصررريانة والخررردمات  - ج
أعررداد العمالررة وعناصررح وتخفررض لررد  الجهررات التع يميررة ومررا ماث هررا ،  ،األخررح 

اذا كانررت ت ررك الجهررات ترر اول نترراطا  محرردودا  خررمل ت ررك  ، د غيررح الم مررةالعقرر 
 الفتحى .

 :واألربعون  ثالثةاملادة ال

فرررإذا ترررمخح  ،تحررردد الجهرررة موعررردا  لتوقيررر  العقرررد بعرررد تقرررديغ الضرررما  النهرررائ   -أ
 ، مسررجلطرراإل يررتغ انررذاح  بخ،  مقبررول المحرردد دو  عررذحالمتعاقررد عرر  الموعررد 

خمسرررة عترررح يومررا  مررر  تررراحيخ اخطررراح  لرررغ يحضرررح لتوقيررر  العقررد خرررمل  فررإذا
   مرر   ألحكرراغ المررادى )الثالثررة والخمسرريوفقررا  ،  سررحإل العمررل منرره يررتغ ،بارنررذاح 
 النواغ .

تحررردد الجهرررة الحكوميرررة فررر  عقودهرررا ترررحوط ومررردى سرررحيا  )وثيقرررة الترررممي    -إل
 . حط فيه م  العقود اجحاء التممي يتتفيما  وذلك والموعد المحدد لتقديمها ،

  : واألربعون رابعةال المادة

، ونسررخة ل متررحف ع رر   ل متعاقررد نسررخة ، ع رر  األقررل نسررخ أحبرر يحررحح العقررد مرر   -أ
 .ونسخة لديوا  المحاقبة العامة ، داحى المختصة بالمحاسبةونسخة لإل ، التنفيذ
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والتررر     العقررردعررر  هررراتط ب  التررر بالمع ومرررات  ، مصررر حة ال كررراى والررردخل تب رررغ  -إل

 :تتمل

 سغ وعنوا  المتعاقد .ا -

 موضول العقد وقيمته ارجمالية وتحوطه المالية . -

 نتهائه .تاحيخ بدء تنفيذ  وا -

 حات تطحأ ع   العقد .يأي تمي -

 :ة واألربعون خلامساملادة ا

فرر  المررادى  االمترراح اليهرر  العامررة خررمل المرردى ارتررمالفرر  عقررود  وقرر  العمررليسرر غ م -أ
   فقحى /إل  م  النواغ.لثمثي)ا

برردء  الترر  يحترراج عقررود الخرردمات ذات التنفيررذ المسررتمح يسرر غ موقرر  العمررل فرر    -إل  
  تسرر يما  أوليررا  )انقطاعهررا  غوعررد سررتمحاح تقررديغ الخدمررةال تجهيرر ال الرر العمررل فيهررا 
المتعاقررد مرر  التحضرريح والتجهيرر  لألعمررال  لتمكرري  ،اء مرردى العقررد القررائغ قبررل انتهرر 

 نتهراءا بعرد تنفيرذ العقردفر   ءل برد نسي  مر  متعهرد العقرد القرائغ. ثرغ يسر غ الموقر بالت
 . العقد الساب 

 :ة واألربعون سادساملادة ال

فررر  عقرررود  اذا ترررمخح أو تباطرررم أو امتنررر  المتعاقرررد عررر  اسرررتمغ موقررر  العمرررل -أ
 فررإذا لررغ يسررت غ الموقرر  خررمل ، بخطرراإل مسررجليررتغ انررذاح  ،  األتررمال العامررة

تعررد الجهررة محضررح تسرر يغ  ،ح يومررا  مرر  ترراحيخ اخطرراح  بارنررذاح خمسررة عترر 
ويب ررغ برره المتعاقررد مرر  انررذاح  ل برردء فرر  التنفيررذ خررمل خمسررة  ، حكمرر  ل موقرر 

فررإذا انقضررت هررذ  المرردى ولررغ يبرردأ فرر   ،عتررح يومررا  مرر  ترراحيخ اخطرراح  بررذلك
    ألحكرراغ المررادى )الثالثررة والخمسرريا  وفقرر  ، جررا  سررحإل األعمررال منرره ، العمررل

 م  النواغ .
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ولررغ تقتنرر  الجهررة  ، اذا احررتج المتعاقررد بوجررود عوائرر  تمنعرره مرر  اسررتمغ موقرر  العمررل -إل

, واذا كررا  لررره تحفوررات تجررا  الموقرر  يقرروغ  ف رريس لررره الحرر  بررحفض االسررتمغ ، بررذلك

 بتدوينها ف  محضح تس يغ الموق .

لخررردمات ذات التنفيرررذ اذا ترررمخح المتعاقرررد عررر  اسرررتمغ موقررر  العمرررل فررر  عقرررود ا -ج

بررذلك فررإذا لررغ يسررت غ الموقرر  خررمل خمسررة عتررح يومررا  مرر  ترراحيخ  انررذاح المسررتمح يررتغ 

 تسحإل األعمال وفقا  ألحكاغ المادى )الثالثة والخمسي    م  النواغ . بارنذاح اتعاح 

 : السابعة واألربعون  المادة

 :  ي  ما ، محاعاىج ء منه  وأع   الجهة الحكومية قبل موافقتها ع   التنا ل ع  العقد  

  خرح  ل متعاقرد سرب  لره التنرا ل أهناك عقرود  تكان  اذاسباإل ط إل التنا ل ، وعما أمعحفة  -أ

 . الحكومية الجهة ال  يقدمه المتعاقد  اقحاحعنها ، وذلك بموجإل 

 د الت اماتهمررا تجررا  الجهررةيرر تحدلالتنررا ل  ا  يكررو  التنررا ل بموجررإل اتفاقيررة يبحمهررا طحفرر أ    -إل

 .  صاحبة المتحول  لحكوميةا

 0وموافقتها ع   التنا ل  الحكومية ال بعد اعتمادها م  الجهةاتفاقية نافذى والتعتبح اال

 0 متدنيةضحاح بالمتحول بتنفيذ  بمسعاح ل  ارايؤدي التنا ل  أ  ال  -ج

مجرال  فر   ا  ، وأ  يكو  مصنفتحوط التعامل م  الحكومة  اليهالمقاول المتنا ل  ف  فح اأ  تتو  -د 

 .عمال المتنا ل له عنهااألودحجة 

 : الثامنة واألربعون  المادة

والفنيرة بكامرل  ةميغ الهندسري اع  محاجعرة التصر  مسئوال   تعاقد ف  عقود األتمال العامةيعتبح الم 

 مرا يجرد مر  وأخطاء الفنية المؤثحى ع   سممة المنترتت ، الجهة باأل اخطاحفاصي ها ، وع يه ت 

، كمررا يجررإل ع يرره محاجعررة تقرراحيح  فرروح اكتتررافها و المخططرراتأمواصررفات ال   خطرراء فرر أ

و المترحف مر  مسرئولياتهما أالمصرمغ  االستتراحيذلرك  فر  يع وال وتوصيات فحرص التحبرة .

 0 ةالعقدي 
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 : التاسعة واألربعون  المادة

فر  تنفيرذ ل متعاقد التخ ر  عر  تنفيرذ الت اماتره ، اسرتنادا  الر  اخرمل الجهرة الحكوميرة  يجو  ال 

  الت اماتها .

 

 

 

 

 

 

 الفصل السابع

 الضمانات البنكية

 الضمان االبتدائي :شروط  –أواًل 

 :  اخلمسوناملادة 

  . نسبة الضما  االبتدائ ع    ، المنافسةف  تحوط  جإل النصي  -أ 

 ، مهما كانت نسبة النقص، بتدائ  ناقص اقبول العحض الذي يقدغ معه ضما   يجو  ال -إل

قيمررة العررحض  الرر وينسررإل الضررما  ،  فرر  الضررما  ا  تبررح كسرروح الررلاير نقصرر وال تع

 . ارجمالية قبل المحاجعة والتصحيح 

مر  التراحيخ   تسرعي  يومرا  ) ال تقرل عر  مردىيكو  الضما  االبتدائ  سراحي المفعرول   -ج

 . مهما كانت مدى النقص ،ويستبعد العحض المخالف لذلك  ، المحدد لفتح المواحيف

نتهراء مردى   لم  حست ع يه األعمال ف  حالة اغ الجهة بط إل تمديد الضما  االبتدائتقو  -د

 سحيانه قبل تقديغ الضما  النهائ .

 ، التحسريةبعرد البرت فر   سرتبعدىالم أصرحاإل العرحوض  الر تحد الضمانات االبتدائية  - هر

 لغ ما  ، حوضانتهاء الوقت المحدد لسحيا  الع بعد أو ، حالة الماء المنافسةف   وكذلك

وفقا  لما نصرت ع يره  ، االستمحاح ف  االحتباط بعحضه ف  يبد صاحإل العحض حغبته

    م  هذ  المئحة .واألحبعي  الحاديةالمادى )

فرحاج عر  ار ، أصرحاإل العرحوض م  ط إلتقديحها وببناء ع    الحكومية يجو  ل جهة -و

بعرد فرتح الموراحيف وانكتراف  اذا تبري قبرل البرت فر  التحسرية ،  ضماناتهغ االبتدائية
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 بمرا والمواصرفات ،  ترحوطلأو مخالفرة  ة ،محتفعر  ت ك العرحوض أ  أسعاح األسعاح ،

 .حول دو  التحسية ع يها ي

 

 

 

 

 

 

 الضمان النهائي :شروط ثانيًا : 

 : احلادية واخلمسوناملادة 

المررادى )الثالثررة  ليهررا فرر المترراح ا االلترر اغ بالمرردى المحررددى لتقررديغ الضررما  النهررائ يجررإل  –أ 

بتوحيرد  المتعاقرداذا قراغ  النهرائ  ي ر غ تقرديغ الضرما  وال .   فقحى/أ  م  النواغوالثمثي

المردى  خرملنهائيرا   الحكوميرة وقب تهرا الجهرة ، الت  حسا ع يه توحيردها األصنافجمي  

منره ا  ث، أو قاغ بتوحيد ج ء منها وقبل هرذا الجر ء وكر  النهائ  المحددى ريدال الضما 

 ال بعرداقيمة الضرما    ال يصحف ما يمطأ  ، ع   النهائ   يكف  لتمطية قيمة الضما 

 .لت اماتهال المتعاقد تنفيذ

اذا تمخح المتعاقرد فر  تنفيرذ  سحيا  الضما  النهائ  ف  عقود األتمال العامة مدى تمدد   -إل    

 ابعةسر الالمرادى ) فر  االمتاح اليه ، نتهاء سنة الضما بعد ا ، أعمال الصيانة والضما 

 .  م  هذ  المئحة بعد المئة

 . ف  حالة تك يفه بمعمال اضافيةال ي  غ مطالبة المتعاقد بتقديغ ضما  نهائ   -ج    

 ضمان الدفعة املقدمة :شروط ثالثًا : 

 : الثانية واخلمسوناملادة 

لمفعرول حتر  سراحي ا لقيمتهرا ، وأ  يكرو  يا  مسراو المقدمرةضما  الدفعة  جإل أ  يكو ي

تقوغ الجهة بإتعاح البنرك مصردح الضرما  بتخفريض قيمتره برنفس و، استحداد كامل الدفعة 

، وفر  تراحيخ الحسرغ  ، طبقا  ل مستخ صرات،  م  الدفعة المقدمة النسبة الت  يتغ استحدادها
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  . ودو  ط إل م  المتعاقد

 

 

 

 

 

 رابعًا : متديد الضمانات :

 : اخلمسونالثالثة واملادة 

فر  حالرة  وذلرك ، هسرحيان مردى انتهراء   الجهة الحكومية تمديد صرمحية الضرما  قبرل ع -أ

بموجرإل النوراغ وهرذ  المئحرة وترحوط  ، تمديد صمحية الضما ل توافح األسباإل المحددى

 . التعاقد

   وير ود المتعاقرد بصروحى،  ل  البنرك مباترحىابتوجيه ط إل التمديد  الحكوميةتقوغ الجهة  -إل

اذا لرغ ينره يتاح فر  ط رإل التمديرد أنره و،    التمديد ل فتحى الضحوحية الم مةويكو ، منه

 دفر  قيمرة الضرما  يجرإل ع يرهنتهاء مدى سرحيا  الضرما  ، ااجحاءات التمديد قبل البنك 

 .فوحا   ل جهة

 خامسًا : مصادرة الضمانات :

 واخلمسون : رابعةاملادة ال

المحرددى  مصرادحى الضرما  البنكر  ل متعاقرد أسباإلف  حالة توافح  ع   الجهة الحكومية -أ

لجنرة فحرص العرحوض أو  عحض ع   ال ،بموجإل النواغ وهذ  المئحة وتحوط التعاقد 

 الر وتقرديغ توصرية مسرببة  لدحاسرة الحالرة ، األحروال بحسرإل التحاءب المختصة  جنةال

 ، مصادحىالمتحتبة ع   ال اآلثاح، م  األخذ ف  االعتباح  ف  التحسية صاحإل الصمحية

 .ومدى سحيا  الضما  

ع   الضما  الخاص بالعم ية الت  أخرل المتعاقرد فيهرا  مقتصحا  يكو  ط إل المصادحى  -إل

  ات  مصرررررادحى الضرررررمانات الخاصرررررة بالعم يررررر الررررر وال يمترررررد  ، بالت اماتررررره

جرو  مصرادحى الضرما  ، كمرا ال ي سواء لد  جهرة واحردى أو عردى جهرات ، خح األ



 -27- 

 . الضما  ألج ها اإل الت  قدغألسباإل أخح  غيح األسب

ى تقتصح المصرادحى ع ر  جر ء أالضما  االبتدائ  ف  المنافسات المج  عند مصادحى -ج

 د .اقع   المتع الت  تمت تحسيتهاقيمة األعمال ال   منسوبة ، م  قيمة الضما 

 

 

 

 

 

ع يهررا أ  تط ررإل مرر  البنررك مصرردح  ،اذا قررححت الجهررة الحكوميررة مصررادحى الضررما   -د

 ا  مصادحته بتكل صحيح بحيث تستخدغ عباحى )مصادحى الضما   .الضم

لر  الط رإل ا، ويجإل ع   البنك أ  يستجيإل  مباتحىل  البنك ا ط إل المصادحىوجه يو

 .فوحا  

 :سادسًا: أحكام عامة يف الضمانات

 اخلمسون :و امسةاخلاملادة 

عيتة  فقًا ملا أشارتو ، من بنك أجنيب بوساطة أحد البنوك احملليةإذا قدم الضمان  -أ إليه املادة   )الراب

بيتااللتمام ن فقرة /ب( من النظام ، جي  على اجلهة احلكومية التأكيد على البوالثالثو ليتي  نك احمل

 هذه الالئحة.و النظام شروط وقواعد الضمانات البنكية احملددة مبوج ب

 الضمان .  قيمة  سبة حمددة من مم مبوجبه كل بنك بأداء نتيل ، جيوز أن يقدم الضمان من عدة بنوك -ب

لر  احاجرة دو   ، الحكوميرة يكو  الضما  واجإل الدف  عند أول ط إل م  جانإل الجهرة -ج

 .حكغ قضائ  أو قحاح م  هيئة تحكيغ 

وتكو  قيمته خالية مر  أيرة  ، وغيح قابل لإللماء، يجإل أ  يكو  الضما  غيح متحوط    -د

 .خح أو النفقات األ ، أو الحسوغ ، خصومات تتع   بالضحائإل

المقدمرة مر   لمحاقبرة الضرمانات سرجمت خاصرة الحكوميرة يكو  لرد  الجهرةيجإل أ   -هر 

 أو ارفحاج عنها . ، صادحتهاأو م ، ومتابعة اجحاءات ط إل تمديد سحيانها، المتعاقدي  معها 

 :والخمسون  السادسة المادة

، هرذ  المئحرة فر  و ليها ف  النوراغالمتاح ا هاوتحوط ونماذجها تطب  أحكاغ الضمانات – أ

بمرا فر  ذلرك ، ا مر ع   كافة الضمانات التر  تط بهرا الجهرات الحكوميرة تطبيقرا  ألحكامه

تمجيح العقراحات الحكوميرة  وألبي  المنقوالت ،  الضمانات المط وبة ف  الم ايدات العامة
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 . نص خاصب ينوغلغ  فيماوذلك  ، تثماحهاواس

وفقرا  ألحكراغ ،  المعتمردى مر  و احى الماليرة يغ الضرمانات البنكيرةنمراذج وصر ب يتغ التقيد -إل

 النواغ وهذ  المئحة .

 

 

 

 

 

 

 سابعًا : التأمني النقدي :

 : بعة واخلمسونالسااملادة 

وفقرا   ،   فقحى /ج  مر  النوراغالمادى )الحابعة والثمثي يقدغ التممي  النقدي المتاح اليه ف 

 ة :ل ضوابط التالي

 . بالمب غهة مقابل سند ألمي  الصندو  ف  الج التممي  النقدي يس غ مب غ -أ

وتكو  جاه ى عنرد ، أو السجمت المالية ، ال تدخل هذ  المبالغ ف  حساإل الصندو   -إل

اعتمراد  بعردالصحف مر  قبرل ال جنرة  ويتغ، ع   تنفيذ األعمال  ارتحافط إل لجنة 

 . م  العقد المستفيدى ف  الجهة داحىمديح ار

يحسرغ  فرإ  ترمخح، يصحف مر  المب رغ فروحا   عوض مايل عاقدالمت تقوغ الجهة بإخطاح -ج

 .المب غ م  مستحقاته 

 ال يجو  استخداغ التممي  النقدي أو مصادحته ألغحاض أخح  غيح ما خصص له . - د

سرند البموجرإل ،  تنفيرذ العقردنتهراء اد بعرد اقر ل متع أو ما بقر  منره يعاد التممي  النقدي -هر

 .ل متعاقدغ  لمسا

يجو  أ  يودل مب غ التممي  النقدي بحساإل لد  مؤسسرة النقرد العحبر  السرعودي ، أو  -و

 . ل تع يمات المالية ل مي انية والحساباتف  أحد البنوك ، وفقا  
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 الفصل الثامن

 د وتخفيضها اقزيادة التزامات المتع

 : واخلمسون الثامنةاملادة 

أو  يررادى الت امررات المتعاقررد فرر   تهااصررمحي فرر  حالررة مماحسررةميررة ع رر  الجهررة الحكو

محاعراى الضروابط  المتعاقد ع   تنفيرذها أو اجحاء أي تعديل أو تمييح ف  األعمال ، تخفيضها

 :التالية 

 أ  تكو  األعمال ارضافية محم  ل عقد وليست خاحجة ع  نطاقه .  -1

    حفر  ، ع ر  أ   مرة لألعمرال مرا يخردغ مصر حة الميرحات الميالتعديمت أو التم أن حتقق  -2

أو  و التمييرح فر  طبيعرة العقرد .أ ، خرمل بالترحوط والمواصرفاتال يؤدي ذلرك الر  ار

 توا نه المال  .

 بها . تعميد المتعاقدقبل  ، األعمال ارضافية قيمةلتمطية  غ الم مةفح المبالاتوالتمكد م    -3

عرحض ع ر  لجنرة يرتغ ال ،فر  العقرد  ةبنود أو كميات مماث ر  افيةارض لألعماللغ يك   اذا -4

التك يرف بت رك  لدحاسرة ، بحسرإل األحروال المختصرة بالترحاء  جنرةأو ال فحص العحوض

تنته  اليه  ع   ما المتعاقدفا  لغ يواف   . تعاقداألسعاح المقدمة م  الم ومناسبة ،األعمال

وفقرا  ألحكراغ النوراغ وهرذ   ، مقراولي  خخرحي  بواسرطةالتعاقد ع ر  تنفيرذها يتغ   ،  جنةال

 المئحة.

 د.عقألعمال محل الا ستمغاضافية بعد ال يجو  التك يف بمعمال ا -5

المتعاقد والمردد المسرتحقة عر  جمي  األوامح الخاصة ب يادى أو تخفيض الت امات  صدحت -6
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 .تحسيةم  قبل صاحإل الصمحية ف  ال، وأوامح التمييح  ، األعمال ارضافية

 

 

 

 

 

 

 : واخلمسون تاسعةال املادة

اال ،  تنفيذ أية أعمال أو خردمات غيرح مترمولة بكميرات وبنرود العقرد ل متعاقديجو   ال 

 قيمة األعمال الت  ينفذها بالمخالفة لذلك . المتعاقد وال يستح  .بها   بتعميد خط

 : الستوناملادة 

والنوافرة والتترميل  ةكالصريان ، سرتمحذات التنفيرذ الم الخردمات عقودتمديد مدى يجو   

         بتررحط   ، ارجماليررة مرر  قيمررة العقررد %10نسرربة  بمررا ال يتجرراو  ارعاتررةخرردمات و

 ف  العقد. تكو  هذ  النسبة قد استنفدت ف  تنفيذ بنود أو كميات اضافية ال أ 

 : احلادية والستوناملادة 

 يهرا فر  المرادى )الحابعرة منصوص ععقود التحاء المباتح ال يجو  تك يف المتعاقد ف 

 يهرا فر  م  المنافسة العامرة المنصروص ع ىوالعقود المستثنا،   م  النواغ   حبعيواأل

مر   %10تجاو  نسربة ي بمعمال اضافية بما ال ، م  النواغ   حبعيالمادى )السابعة واأل

 وفقا  لتحوط التك يف باألعمال ارضافية .قيمة العقد ، 
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 فصل التاسعال

 صرف المقابل المالي

 : الثانية والستوناملادة 

الثامنرة )لألحكاغ الرواحدى فر  المرادى وفقا   المتعاقدي مقدمة م  استحقا  الدفعة الصحف ت

 محاعاى الضوابط التالية : م   ، م  النواغ   والثمثي

ع ر   قبرل الرنص خصرصعتمراد الماالالتمكد م  تروفح السريولة الماليرة الم مرة فر   .1

 .لمنافسة اصحف الدفعة المقدمة ف  تحوط 

مر   ، وتسرتوف  بهرالضرما  الخراص بعد تقديغ المتعاقد ا قيمة الدفعة المقدمة صحفت .2

م  قيمرة  مساوية )ل نسبة المئوية  ل دفعة المقدمة ، وذلك ع   دفعات بنسبة همستحقات

 .اعتباحا  م  المستخ ص األول  ، كل مستخ ص

أو التك يرف ، أو تمديردها  ، تجديرد العقرود القائمرة عنرددمرة ال يجو  صحف دفعرة مق .3

 بمعمال اضافية.

)الثامنرة  المرادى المتراح اليهرا فر تحاع  الضروابط المتع قرة بضرما  الدفعرة المقدمرة  .4

   م  هذ  المئحة.الثانية والخمسي ) والثمثي    م  النواغ والمادى

 : الستونو الثالثة ملادةا

مرا يتحقر   حسرغبعرد أ  ي ، نجا   م  أعمرالاتغ يوف  ما  دي تعاقالم تصحف مستحقات

أ  ال  ع رر  . وفقررا  لتررحوط التعاقررد ، ع رر  المتعاقررد مرر  غحامررات أو حسررومات أخررح 

 ألمح الردف  أو التريك ثمثي  يوما  م  تاحيخ اجا ى المحاقإل المال  تتجاو  مدى الصحف

. 

 : والستون املادة الرابعة

 لمئحررةوفقررا   ، خاحجيررة عرر  طحيرر  فررتح اعتمررادات مسررتنديةدفرر  قيمررة العقررود ال جررو ي

 . عتمادات المستندية المعتمدى م  و احى الماليةاال
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 : الستونو اخلامسةاملادة 

 كميرات المقايسة الفع ية ع   الطبيعة لع   أساس  ةالعام األتمالتتغ المحاسبة ف  عقود 

 .الت  تغ تنفيذها عدادواألوالبنود 

 : والستون السادسة املادة

يصحف المسرتخ ص الخترام  بعرد  ،    م  النواغمحاعاى ما وحد ف  المادى )األحبعيم  

 وتقديمه التهادات التالية :، لت اماته التعاقدية تنفيذ المتعاقد لكافة ا

 تثبت تسديد ال كاى أو الضحيبة المستحقة. ، تهادى م  مص حة ال كاى والدخل -1

 ، جيل المنترمى فر  المؤسسرةتسر ب ، ة العامة ل تممينرات االجتماعيرةتهادى م  المؤسس -2

 لحقو  التممينية .وتسديد ا

 . يتوجإل تقديمها بموجإل نماذج العقود المعتمدى الت  تهاداتال – 3

 : ابعة والستونساملادة ال

 بعررد موافقررة الجهررة ، التنررا ل عرر  المبررالغ المسررتحقة لرره بموجررإل العقررد تعاقررديجررو  ل م

يخرل ذلرك بمحكراغ  ع ر  أ  ال،  المعتمردى مر  و احى الماليرة التنرا ل لصيمةووفقا   ،دىالمتعاق

  المتعاقد.م  حقو  تجا   وبما ل جهة أو غيحها م  الجهات الحكومية ، العقد
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 الفصل العاشر

 قواعد الشراء المباشر

 : والستون الثامنةاملادة 

مرواد )الحابعرة واألحبعري  والخامسرة واألحبعري  م  محاعاى ما وحد م  أحكاغ بموجإل ال

الحراالت العاج رة التر  ال تحتمرل  ات الحكوميرةح الجهر تقد ،    م  النواغوالسادسة واألحبعي

 ، وورحوف التنفيرذ، مص حة المحف  م  األخذ ف  االعتباح  ، اءات المنافسة العامةاجح تمخح

 وكمية ونول األعمال المط وإل تممينها .

 : والستون اسعةتالاملادة 

خرردمات تعتبررح األعمررال ذات التنفيررذ المسررتمح كعقررود الصرريانة والنوافررة والتتررميل و ال

وأعمرال األترمال  ، وكافة األعمال الت  يرتغ تممينهرا بتركل دوحي ومتكرحح ارعاتة والنقل ،

مر   ، ومواصرفاتها ومخططاتهرا قبرل تنفيرذها ترحوطهايرتغ ارعرداد لهرا ووضر  العامة الت  

فر  ت رك األعمرال  اال حينمرا تتروافح ، تممينهرا بالترحاء المباترح جرو ت العاج ة الت  يالحاال

 المحددى بموجإل أحكاغ النواغ وهذ  المئحة .،  التحاء المباتح تحوط

 : السبعوناملادة 

بحيرث ال يقتصرح  ، عرام ي يجإل اتاحة الفحصة ف  التحاء المباترح ألكبرح عردد مر  المت

هرا مؤسسات بعين تحكات أو تعامل بتكل مستمح م أو ت هغ ،حدد منتعامل الجهة ع   عدد م

وع يها أ  تحتفو لديها بقوائغ لم  يحغإل م  المؤسسات والتحكات التسجيل لتقديغ خدماتها ، 

 ف  مخت ف األعمال.

 : احلادية والسبعوناملادة 

طحير  عر  احتياجاتها الت  ترتغ بالترحاء المباترح  تممي  ف  حالة حغبة الجهة الحكومية

يرتغ ، فقرحى / د   مر  النوراغ  واألحبعري طبقرا  ل مرادى )الخامسرة  ، ارلكتحونيرة التحاء لوسائ
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 .   لضوابط الت  تضعها و احى الماليةمحاعاى ا
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 الفصل الحادي عشر

 المستثناة من المنافسة العامة وأالعمال المشتريات

 : الثانية والسبعوناملادة 

المتاح اليها  الخدمات وأ وارنتاءاتتممي  الس    ف  حغبتها دعن ع   الجهات الحكومية

    فح اال لرد  متعهرد أو مقراولاالت  ال تترو،  ف  المادى )السابعة واألحبعي  فقحى /د  م  النواغ

 ما ي  : محاعاى،  واحد أو منتج

 ، نتراءاتحصول ع   الس عة أو الخدمة أو ارأ  تكو  هناك حاجة م حة لد  الجهة ل   -1

 وأ  ال يكو  هناك بديل مناسإل يمك  الحصول ع يه م  مصادح أخح  .

مر  أ   بمرحض التمكرد، عم   ع  المنافسات العامرة وفقا  رجحاءات ار عم را يتغ -2

مر   وكرذلك . فح اال لد  منرتج أو مروحد واحرداالس عة أو الخدمة أو ارنتاءات ال تتو

فحى لرد  االمترو ، بيانرات والمع ومراتوقواعرد ال، خمل المصادح الحسرمية التجاحيرة 

 م  الجهات ذات العمقة .أو غيحها  ميةالحكو الجهة

 .بحث ع  بدائل مقبولة يواذا كا  محتفعا  ،  أ  يكو  السعح المؤم  به مناسبا     -3 

 : السبعونالثالثة و المادة

 تسرحي ع ر  األعمرال المسرتثناى مر  المنافسرة ، بموجإل نص خراص غفيما عدا ما نو 

 اجرحاءات المنافسرات العامرة ، حبعي   مر  النوراغاح اليها ف  المادى )السابعة واألالمت العامة

 . الواحدى ف  النواغ وهذ  المئحة

 

   

 

 



 -36- 

 

  

 

 

 

 الفصل الثاني عشر         

 جهزةاألل استبدا)أو  (االستئجارب)حتياجات االأمين ت   

 بأخرى جديدة( معداتلاو 

 أواًل : استئجار املعدات واألجهمة والربامج :

 : والسبعون رابعةالاملادة 

وأجهر ى  المعرداتك  ، حتياجاتهرابعرض ا ترممي  فر  ع   الجهات الحكومية عند حغبتهرا

 :التالية  محاعاى الضوابط ، باالستئجاح ، بحامج الحاسإل اآلل و

 أفضل م  التحاء . الحكومية أ  يحق  االستئجاح مص حة ل جهة -1

، االستئجاح بناء ع ر  تقحيرح فنر  تعرد  لجنرة فنيرة متخصصرة  ال يكو  تقديح االحتياج  -2

 . ف  التحسية يعتمد م  قبل صاحإل الصمحية

 أو أ  تكرو  تحرت  ، ع يها م  قبل المؤجح ا  المستمجحى مؤمن ل وا غأ  تكو  األجه ى أو ا -3

 . خمل مدى االستئجاح بصيانتها ف  كل األحوال الت امه م  ، ضمانه مدى االستئجاح

         أ ع رر   ، يجررإل أ  تتناسررإل مرردى االسررتئجاح مرر  التكرراليف المعتمرردى ل عقررد فرر  المي انيررة -4

 خمس سنوات .ال تتجاو  
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 جديدة: واملعدات بأخرىثانيًا: استبدال األجهمة 

 : والسبعون خلامسةاملادة ا

 أجه ى أو معدات بمخح  جديردى م  ما لديها ستبدالا لحكومية عند حغبتهاع   الجهات ا

 ط التالية :ضوابلا محاعاى، م  دف  الفح  ف  القيمة  ،

 التطروحكو  مر  األجهر ى التر  لهرا صرفة تأ  أو  ، ى جهنتهاء العمح االفتحاض  لألا -1

األجهرر ى تك فررة بمقاحنررة  ، محتفعررة الصرريانة وقطرر  الميرراح تكررو  تك فررة أو ،المسررتمح 

 .وصيانتها  الجديدى

 0أفضل م  البي   وفحا  ل خ ينة العامة ستبدالالا يحق أ   - 2

يترمل  ، تقحيرح فنر  عنهرا اعدادو، القديمة م  الجهة لمعاينة األجه ى فنية تتكل لجنة  -3

حيخ تحائها وتك فتها المؤمنة م  ايضا  تا،  م  هذ  المادى  2، 1) تي ف  الفقح ما ذكح

 .  تقديحيةوقيمتها ال ، وحالتها الحاهنة، بها

 التقديحيررة قيمررةالجهرر ى الجديرردى المطحوحررة ل تنررافس األمواصررفات تضررم  تررحوط و -4

 ويكو  التنافس ف  قيمة األجه ى الجديدى . ، جه ى القديمةلأل

 البند المختص لد  الجهة بخصغ كامل تك فة األصل الجديد . سمحأ  ي-5

قيمرة األصرل  ويرتغ قيرد ، م  االعتمراد المخصرص األصل الجديد فةاجمال  تك خصغ ي -6

 . ويصحف ل موحد األصل القديغ م  فح  القيمة ، كمبيعات حكومية القديغ لإليحادات

 : والسبعون سادسةال المادة

 أو ، الترر  تررتغ باالسررتئجاح الحكوميررة حتياجررات الجهررةا ، العامررة ةفرر  المنافسرر  تطررح    

 ،، ويجو  تممينها بالتحاء المباترح  أجه ى ومعدات بمخح  جديدى ستبدال ما لديها ماب

   فيها تحوط التحاء المباتح .وتوافحت ، اذا لغ تتجاو  تكاليفها م يو  لاير 
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 الفصل الثالث عشر

 الغرامات

 : ابعة والسبعونسالاملادة 

 %1 قردحهاغحامرة  ع يره ، تحسرغلت اماتره اف  تنفيذ   ف  عقود التوحيداذا تمخح المتعهد 

مر   %6اجمرال  المحامرة  ع ر  أ  ال يتجراو  ، م  قيمة ما تمخح ف  توحيد  ع  كل أسربول

 ل عقد. ارجماليةقيمة ال

 : والسبعون ثامنةالاملادة 

تطبر  غحامرة الترمخيح بعرد ،  دو  تحديد مدى معينرةبالتوحيد فوحيا   تعميداذا كا  ال -أ

 .م  تاحيخ التعميد أسبول  مض

 ع  أسبول . قلتالت   التمخيح مدد تحسغ المحامة ع  ال -إل

 : والسبعون تاسعةالاملادة 

أو قصرح فر  تنفيرذ ،  ارترحافف  تممي  جها   تحافف  عقود ار اذا تمخح االستتاحي

مر   %10يتجاو  اجمرال  المحامرة  ع   أ  ال ، تحسغ ع يه غحامة تقدح ف  العقد، لت اماته ا

 ارجمالية ل عقد.قيمة ال

 : الثمانوناملادة 

ووضر  المواصرفات  عرداد الدحاسراتافر  عقرود التصراميغ و اذا تمخح أو قصح المتعاقد 

فر   الفنيرة وخردمات المحاسربي  والمحرامي  والمستتراحي  القرانونيي  واألعمال والمخططات

 %10اجمال  المحامرة  ع   أ  ال يتجاو  ، تقدح ف  العقدغحامة  ع يه تحسغ،  تنفيذ الت اماته

 ارجمالية ل عقد. قيمة الم  
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 : احلادية والثمانوناملادة 

الصيانة والنوافة والتترميل ك ، ذات التنفيذ المستمح الخدمات قودعف  اذا قصح المتعاقد 

تحسرغ ع يره  ، الت اماترهف  تنفيذ  ، , وف  عقود التصني  وعقود النقل وتقديغ خدمات ارعاتة

 ة ارجمالية ل عقد .قيمالم   %10يتجاو  اجمال  المحامة  أ  الع    ، تقدح ف  العقدغحامة 

 : الثانية والثمانوناملادة 

العقرود المتراح اليهرا فر  المرواد  فر  المحامرات جإل ع   الجهات الحكومية عنرد تقرديحي

ترحوط  الرنص فر ،  مر  هرذ  المئحرة والحاديرة والثمراني  ، والثماني   ، )التاسعة والسبعي 

المحامرة كافرة جوانرإل  تمطر بحيرث  ، المحامرة العقد ع   أس وإل حسغ تحوط  المنافسة وف

مرر  تناسررإل المحامررة مرر  دحجررة  ، فرر  التطبيرر  دحجتترر و ، أو التررمخيح فرر  التنفيررذ، التقصرريح 

أو  ، أو بنسبة محددى م  قيمة البنرد المقصرح فر  تنفيرذ  ، مقطول سواء كانت بمب غ  المخالفة

 . البند المقصح ف  تنفيذ  م  طبيعة يتمءغ بمس وإل خخح

   : ثمانونالو الثالثة المادة

والسربعي  ،  تاسرعةالمتراح اليهرا فر  المرواد ) ال عقرودالفر   المحامرةحسرغ  ال ضافة بار 

 ، حسغ قيمة البنود والخدمات غيح المنفرذىيتغ ،  م  هذ  المئحة  والثماني  ، والحادية والثماني  

 ، وذلرك مؤمنرةغيرح  ا  عتباحها بنودبا ، مهما  ب مت قيمتها ، تفا  بهأو الت  نفذت خمفا  لما تغ اال

 ، العمرال أو ، يري  فنال عرددف  نقص الأو  ، المتمثل ف  سوء التنفيذ ، داءمستو  األ ف  نقصكال

 أو المعدات الم مة ل تنفيذ .، أو المواد 

 : والثمانون الرابعةاملادة 

كرامم  فر   هعر  اتمراغ العمرل وتسر يم ، العامرة األترمالفر  عقرود   تعاقداذا تمخح الم 

تحتسرإل ع ر  أسراس متوسرط التك فرة  ، تطب  ع يه غحامة ترمخيح ، ل تس يغ المواعيد المحددى

 وفقا  لما ي   : ،وذلك بقسمة قيمة العقد ع   مدته  ، اليومية ل متحول

اليوميرة عر  كرل يروغ بقدح حب  متوسط التك فة  ، غحامة ع   الج ء األول م  مدى التمخيح  -أ

 .م  مدى العقد  %10يوما  أو  خمسة عتححت  تب غ  أكثح المدتي  ، تمخيح 
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متوسط التك فة اليومية عر  كرل يروغ  نصفغحامة ع   الج ء الثان  م  مدى التمخيح بقدح  -إل

 .م  مدى العقد  %15يوما  أو نسبة  ثمثي حت  يب غ الج ءا  أكثح المدتي   ، تمخيح

متوسط التك فة اليومية عر  كرل يروغ كامل غحامة ع   الج ء الثالث م  مدى التمخيح بقدح  -ج    

 م  هذ  المادى . ا ف  الفقحى )إل متمخيح تال ألكثح المدتي  المنصوص ع يه

 . م  قيمة العقد %10ة نسبة محسوميجو  أ  يتجاو  مجمول المحامات ال وال 

االنتفرال بالعمرل ع ر  الوجره األكمرل  م   يمن  المتمخح الأ  الج ء  الحكومية حأت الجهة اذا -د

يرؤثح  وال، سرتعمال أي منفعرة أخرح  احتباكرا  فر  ايسبإل  وال،  هنتهائالمحدد ال ف  الميعاد 

، محامة ع   قيمة األعمال المتمخحى فيقتصح حسغ ال، تغ م  العمل نفسه  ع   ما س بيا  تمثيحا   

المحامرة  ع   أ  ال يتجراو  اجمرال ، األعمال األص ية وفقا  ألس وإل احتساإل المحامة ع   

 . م  قيمة األعمال المتمخحى % 10نسبة 

 : والثمانون اخلامسةاملادة 

 ع ر  تطب  المحامة  ، ف  تنفيذ الت اماته ، ف  العقود المخت طةاذا قصح أو تمخح المتعاقد 

 . مة المقححى بموجإل النواغوبما ال يتجاو  الحد األع   لنسبة المحا،  كل ج ء حسإل طبيعته

، والتسر يغ  ،التنفيرذ ىم  حيرث مرد ، ة ع  بعضها البعضنفص أج اء العقد مبتحط أ  تكو  

 . ليةوالقيمة ارجما

 : والثمانون سادسةالاملادة 

يتغ حسغ غحامة تمخيح ع ر   ، مدى العقد انتهاءبعد  تعاقدف  حالة سحإل المتحول م  الم

 .حت  تاحيخ السحإل دى العقدم النتهاءالفتحى التالية 
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 : ابعة والثمانونالساملادة 

 اسرتحقاقها. ويجرو  ل جهرة عنردتحسغ غحامة التمخيح أو التقصيح م  مستحقات المتعاقرد 

 م  قيمة كل مسرتخ ص %10ف  عقود األتمال العامة أ  تكتف  بحسغ ماال يتجاو   الحكومية

وتستوف  بقية المحامة م  المستخ ص النهرائ   ، قدالمستحقة ع   المتعا مقابل غحامة التمخيح

 : والثمانون ثامنةالاملادة  .

عقرد  حسرإل تكراليف ،خرمل فترحى الترمخيح ع ر  المترحول تكراليف ارترحاف تعاقرديتحمل الم

 إلسر ت تح، نفسها  الحكومية يتغ م  قبل الجهة تحافاذا كا  ارو،  ع   التنفيذ ستتاحي المتحفاال

 :حسإل المعادلة التالية ل فتحى التمخيح خم رتحافاتكاليف 

  باليوغ )دى التمخيحم                                                    

  ررررررررررررررررررررررررررررررر         __  × 1×    __ عقد التنفيذ قيمة  =  ع  مدى التمخيح ارتحاف أتعاإل 

  باليوغ)رد مدى العقرر                100                                                 

 : والثمانون تاسعةالاملادة 

فر  خ  الحكوميرة اذا كا  أفحاد االستتاحي يتحفو  ع   أكثح م  متحول لد  الجهرة            

حسرإل المعادلرة  ،  مترحول المترمخح تنفيرذ لاالستتاحي  أتعاإل أفحادحتساإل ا يتغ   ، واحد

 التالية:

 

    =  تنفيذ  المتمخح  ل متحول  )التهحية  تحافأتعاإل ار

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

 

أتعـا  اإشرـفاا الرـةريل للمعـفو   كامـ  وبعد تحديد

 متحول × قيمة الأو)ل مووفي   الحاتإل التهحي ل مووف 
 

 ياجمال  قيمة المتاحي  الت  يتحف ع يها االستتاح
 )الت  لغ يتغ استممها   
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ــد  ــ ح ا  الم عاقـ ــم مسـ ــفاا مـ ــالشر اإشرـ ــم تكـ تحسـ
 بحسب مدة ال أخشر .

 

 

 

 

 

 : التسعوندة املا

 . التمديرررد عررر  مررردىمررر  تكررراليف ارترررحاف  متعاقررردالعقرررد يعفررر  ال اذا ترررغ تمديرررد 

 : احلادية والتسعوناملادة 

اعرادى  الحكومية فع   الجهة، م  التنفيذ  تعاقداذا انتهت مدى العقد األص ية ولغ ينته الم 

جها  ع   حجغ وتك فة  معه واالتفا  ، ع   التنفيذ المتحف االستتاحيالنوح ف  عدد أفحاد 

األعمرال كميرة ونرول مر  و، بما يتف  مر  المحح رة التر  وصرل اليهرا المترحول  ، فاتحار

 .المتبقية
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 الفصل الرابع عشر

 عفاء من غرامة التأخيرتمديد العقود واإل

 : الثانية والتسعوناملادة 

فر   ، م  المتعاقد بتمديد عقرد أو اب ، ال يجو  ل جهة الحكومية اصداح قحاح بتمديد العقد

لرغ يرتغ االتفرا  برذلك  ما ،    م  النواغدى بموجإل المادى )الثانية والخمسيغيح الحاالت المحد

   .م  و احى المالية 

، مر  براإل التمديرد فحصرة السرتكمال األعمرال مر  حسرغ المحامرة  منح المتعاقرد دوال يع

 م  المحامة . المعف 

 : التسعونو الثالثة املادة

ف  الحاالت المحددى بموجإل المادى ، محامة الوح ف  تمديد العقد واعفاء المتعاقد م  ينال 

أو اسررتمغ ، اسررتمغ األعمررال اسررتمما  ابترردائيا   ال بعرردا ،    مرر  النورراغ)الحاديررة والخمسرري

 األصناف الموحدى ف  عقود التوحيد .

 : والتسعون رابعةالاملادة 

و احى المالية ع   تمديرد العقرد فر  الحراالت  ط إل موافقةل قب ع   الجهة الحكومية –أ 

دحاسرة ط رإل ب أ  تقروغ ،    مر  النوراغالمادى )الحاديرة والخمسري حددى بموجإلالم

لتحديرد أسرباإل  ، متخصصرةمر  قبرل لجنرة  ، التمديد م  الناحية الفنيرة والقانونيرة

ع ر  لجنرة  تقحيحهراعرحض و،  ىوالمدد المستحقة ع  كل سبإل ع   حد، التمخيح 

 .فحص العحوض 
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 :به المستندات التالية  محفقة ، و احى المالية ال يحال ط إل التمديد  –إل 

 العقد . وثائ  صوحى م  -1

 ف  عقود التوحيد . خطاإل التعميدصوحى م  محضح تس يغ الموق ، أو  -2

  لد  حقغ وتاحيخ قيد موضحا  فيه ، األعمال إنجا أصل الخطاإل المقدغ م  المقاول ب -3

 . الحكومية الجهة

فرر   الحكوميررة المسررتندات الترر  قرردمها المقرراول أو الترر  اعتمرردت ع يهررا الجهررةكافررة  -4

 . م  هذ  المادى )أ  الفقحىالفن  المتاح اليه ف  تقحيح صوحى م  ال م  ،دحاستها

 أو محاضرح االسرتمغ ، ومحاضرح المعاينرة ، صوحى م  محضح االسرتمغ االبتردائ  -5

 مستندات االستمغ المؤقت الخاصة بعم يات التوحيد .و،   دتا  وج)الج ئية 

أو تك يفره بمعمرال اضرافية  ، اخطاح المقاول بالتوقف ع  العمرلخطابات م  صوحى  -6

 )ا  وجدت  .

ع ر  أ   ، مر  هرذ  المرادى  أ)الفقرحى المتاح اليره فر   لجنة فحص العحوضمحضح  -7

  جنة ف  توصرياتها, ومعتمردا  مر المبححات الت  اعتمدت ع يها اليكو  متتمم  ع   

 الو يح المختص أو حئيس الدائحى المستق ة .
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 : والتسعون امسةاملادة اخل

م  قبل صاحإل الصرمحية فر  ، تصدح أوامح ايقاف المتعاقدي  ع  األعمال أو ج ء منها 

،  وقرف الفع يرةا  مر  فترحى التنر يجإل أ  يكو  األمح الصرادح بإيقراف األعمرال مت امو .التحسية 

جر ء منهرا  ايقاف ايقاف األعمال أو فيه تاحيخ بدء حدديبموجإل خطاإل  ، عاقد بذلكالمت ويخطح

 ستئناف األعمال بعد  وال أسباإل التوقف .بااخطاح   يجإلكما ، 

 : والتسعون لسادسةااملادة 

 ضيرتغ تعروي ،   مر  النوراغفقرحى /إل  مسريم  محاعاى ما وحد فر  المرادى )الثانيرة والخ

د ع  كامرل مردى التوقرف الك ر  بمردى مماث رة، واذا كرا  التوقرف ج ئيرا  يعروض بمردى المتعاق

 . تعد  الجهةتقحيح فن   بموجإل، تتناسإل م  تمثيح الج ء الموقف ع   سيح المتحول 

 : ابعة والتسعونالساملادة 

 ،  مردى ثمثرة أيراغب الك ر  اريقرافمر  متصر ة المتعاقد عر  كرل ثمثري  يومرا   يعوض

خمسة  اجمال  مدد التعويض تجاو يال  ع   أ  ، اف األعماللمحض التجهي  والتهيئة الستئن

    يوما  .يوأحبع
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 الفصل الخامس عشر

 ل من المتعاقداعمسحب األ    

 : والتسعون ثامنةالاملادة 

بنراء  . ص أو حئيس الدائحى المستق ةالو يح المخت بقحاح م  المتعاقد يتغ سحإل العمل م 

، ويرتغ  بحسإل األحروال ة المختصة بالتحاءنج أو ال ،حص العحوض ع   توصية م  لجنة ف

 . مسجلبخطاإل اخطاح المتعاقد بذلك 

 : والتسعون تاسعةالاملادة 

وتمردد  ، الحكومية بالحج  ع   مسرتحقات المتعاقرد المسرحوبة منره األعمرالالجهة  قوغت

بحيث يول ساحي المفعرول حتر  تتخرذ قرحاحا  نهائيرا  بمصرادحته ، وذلرك  مقدغ منهالضما  ال

 لحي  اجحاء المحاسبة النهائية ع   أعمال المتحول . ، تجا  المتعاقد مطالباتهالتمطية 

 : املئةاملادة 

يجإل أ  يكو  التنفيرذ وفقرا  ل ترحوط  ، اذا قححت الجهة تنفيذ العمل ع   حساإل المتعاقد

 .  ات الت  تغ التعاقد بموجبها م  المتعاقد المسحوبة منه األعمالوالمواصف

 التالية : بإحد  الطح  ع   حساإل المتعاقد المسحوبة األعمال وتنفذ 

ل برنفس األسرعاح اعمر لتنفيذ األ ي   المتعاقد األول الذي الثان  حضتفا  م  صاحإل العاال -أ     

أصرحاإل العرحوض األخرح   التفراوض مر غ وف  حالرة عردغ موافقتره يرت،  المتعاقد ع يها

جمير  فاوض م  يتغ الت، وصل ال  األسعاح المتعاقد ع يها يتغ التفإ  لغ  . بالتحتيإل وهكذا

  . ىاألسعاح السائدبما ال يتجاو  ل تنفيذ ،  بالتحتيإلالمتقدمي  

يرتغ ،  هذ  المرادى م  أ ) اذا لغ تتمك  الجهة م  تنفيذ األعمال وفقا  لما أتيح اليه ف  الفقحى -إل  

يتجراو   وبمرا ال ، اذا كانرت قيمتهرا فر  حردود ت رك الصرمحية ، بالتحاء المباتح هاذيتنف

 . السائدى األسعاح

 



 -47- 

 

 

 

 

 

 

مر  هرذ   إل  ، أ) اليره فر  الفقرحتي  وفقا  لما أتيح اذا لغ تتمك  الجهة م  تنفيذ األعمال –ج 

 .  وهذ  المئحة امة وفقا  ألحكاغ النواغف  المنافسة الع وبةحسالم طح  األعمالت ، المادى

 تنفرذ، عقود المتتحيات المسرتثناى مر  المنافسرة العامرة  المسحوبة م  األعمال اذا كانت    -د

   يحبعالسابعة واأل)وفقا  لألس وإل المحدد لتحائها بموجإل المادى  ، ع   حساإل المتعاقد

 م  النواغ .

 تممينهرا ل جهرة الحكوميرة جرا ، ئرة ألرف لاير م وبةعمرال المسرحاألقيمرة  لغ تتجاو اذا  -هر

  .بما ال يتجاو  األسعاح السائدى ،  مناسبة بالطحيقة الت  تحاها

 : احلادية بعد املئةاملادة 

ثبرت ت أو ممث رة ، المسرحوبة منره األعمرال باالتتحاك م  المتعاقد يححح محضح -أ

، ات ومواد ومعردات وما يوجد بالموق  م  أدو، فيه حالة المتحول عند السحإل 

ره حر  االعترحاض ،  برذلك اخطاح بعد  المتعاقد أو ممث ه ا  لغ يحضحو ف ريس لر

 .ع   ما وحد بالمحضح

 ل متعاقدو ، حج  المواد والمعدات الموجودى ف  الموق الح  ف   ل جهة المتعاقدى -إل

 اسرتحدادبعد تسوية حسابه وسرداد المبرالغ المتحتبرة ع يره  المسحوبة منه األعمال

 .لمعدات واآلالت العائدى لها

 سررتكمال تنفيررذ األعمررالال سررتخداغ المررواد والمعررداتاالحرر  ب ل جهررة المتعاقرردى     -ج      

 ،م  هذ  المرادى   )أوفقا  لما  أتيح  اليه ف  الفقحى ، بعد اثبات حالتها  المسحوبة،

وفقررا  ،  تالمعرردا السررتخداغالمماث ررة  األجررحىو،  يح قيمررة المررواد دتقرر  ع رر  أ  يررتغ

 .لألسعاح السائدى 
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  : الثانية بعد املئةاملادة 

 تالفحوقراكافرة  ، ع ر  حسرابه فر  حالرة تنفيرذها لاعممنه األ ةتعاقد المسحوبيتحمل الم

 . التنفيذالناتجة ع  

 : املئة الثالثة بعد املادة

أو  ، فسرهابن أ  تديح المتحول أو األعمرال المتعاقرد ع ر  تنفيرذها الحكومية يجو  ل جهة

 أفضل م  السحإل. تحولاذا حأت أ  ذلك يحق  مص حة ل م ،ند ذلك ال  مكتإل استتاحي تس

  ئة :بعد الم رابعةال المادة

نصرت ع يره وفقرا  لمرا ، االسرتمحاح فر  تنفيرذ العقرد ب هتوحثاذا توف  المتعاقد ولغ يحغإل      

عمرال التر  ترغ حصرح كافرة األتو فسرخ العقردي ،   فقحى/هر  م  النوراغالمادى )الثالثة والخمسي

أو مر   وكيرل الوحثرة يوقر  ع يرهبموجرإل محضرح ، الموجودى فر  الموقر   والمواد ، تنفيذها

تسوية كافة الحقو  وااللت امات المتحتبة ع ر   ويفحج ع  الضما  النهائ  بعد ، ينوإل عنهغ

 .العقد 
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 الفصل السادس عشر 
 عقود الخدماتعقود األشغال العامة وعمال أاستالم 

 

 : ئة بعد الم خامسةالالمادة 

 الجهرة لجنرة كرو ت ، اذا انتهت مدى العقد ف  عقود األتمال العامة ولغ يس غ المتعاقد األعمرال

لحصرح األعمرال المنجر ى  ، المتعاقرد محضرح باالترتحاك مر  عردادوا، ال لمعاينة األعم فنية

 تنفيذ .ال التمخيح ف  سباإل ومعوقاتأ نجا  وتحديدونسبة ار

 : ئةبعد الم سادسةال المادة

،  اهر بإنجا  ا  اترعاحابتدائيا  بعد تقديغ المتعاقد  استمما  ال العامة معقود األت ف األعمال  تست غ

خمسة عتح يوما  مر   خمل ، المعاينة واالستمغ ف  ءلجنة ل بد تكوي  الحكومية وع   الجهة

عمقرة  ال ألسرباإل ، لجهة م   استمغ المتحوللغ تتمك  ا واذاتاحيخ وحود اتعاح المتعاقد ، 

        ، الكهحبرائ التيراح  فحاترويمنر  مر  التترميل أو التجحبرة ، أو عردغ  كوجود مرا ،ل متعاقد بها

      بمتراحكة المتعاقرد  محضرح معاينرة تعرد برذلك ، مر  مسرئوليات الجهرةمما هو و لسبإل خخح أ

 .المتحول  ف عمال المنج ى األ كافة لحصح  ، أو ممث ه

 : ئةبعد الم ابعةسال المادة

عقرود  فر يبقر  المترحول     مر  النوراغ ، دى )السادسة والسبعيخمل بمحكاغ المام  عدغ ار

احا  مر  تراحيخ االسرتمغ اعتبر  ، )سرنة ال تقل ع   مدى ، تمال العامة تحت ضما  المتعاقداأل

 .م  تاحيخ استممها   ا  وجدت)، وتبدأ هذ  المدى لنواقص المتحول   االبتدائ
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 : ئةبعد الم ثامنةال المادة

 ابعة بعرد المئرة  مر  هرذ  )السر المرادى  ف ليها ا  المتاح ي ت غ المتعاقد خمل سنة الضما    -أ

و أ ، تخدمةالمرواد المسر  فر يوهرح مر  عيروإل  صم  واسرتبدال مراابصيانة و، المئحة

و أ ، ع يها هابداء ممحواتاجهة لألعمال م  عدغ ول استمغ اليح وال ، التنفيذ ف  عيوإل

ثنراء االسرتمغ ألرغ يرتغ تداحكره  مما، و مواد مخالفة ل مواصفات أ ، يوهح م  نواقص ما

 األعمرال تنفرذ ، برذلك غ تواذا لغ ي  ، بضمانها وصيانتها تعاقددو  الت اغ الم ،  االبتدائ

بمرا ال يتجراو  األسرعاح  ،لجهرة مناسربةبالطحيقة الت  تحاها ا ، انذاح بعد  ، ع   حسابه

 السائدى .

عمال الصريانة أ ، م  هذ  المادى   أ )ى الفقح ف  االمتاح اليهيتمل الضما  والصيانة  ال  -إل

  صرول الفنيرةلغ يحج  سربإل ذلرك وفقرا لأل ما، و العادية الناتجة ع  االستخداغ أالدوحية 

 . ف  التنفيذ  وأالمواد  ف ل  عيإل ا

 : ئةبعد الم تاسعةلا المادة

 الضرما  والصريانة مردىانتهراء  بعرد، عقود األتمال العامرة  ف عمال استمما  نهائيا  األ تست غ

 ، تنفيرذ المتعاقرد اللت اماتره وبعد ، بعد المئة  م  هذ  المئحة ةابعسال)ى المتاح اليها ف  الماد

وفقرا   ، لمتع قة بالمترحولوالمستندات ا،  ومواصفات األجه ى والمعدات وتس يمه المخططات

 .تمال العامة ه نموذج عقد األينوم لما

 : ئةبعد الم عاشرةال المادة

 عمال واستممها بعد انتهراءالجهة لجنة فنية لمعاينة األ كو ت، العقود ذات التنفيذ المستمح  ف 

  فر  نقرص وأتقصيح  أيوجد  واذا . أو ممث ه بموجإل محضح يوق  ع يه المتعاقد، العقد  مدى

، بعرد  تنفذ ع   حسابه ، بذلك  ت غواذا لغ ي، تنفيذها  ستكمالبا ي ت غ المتعاقد ، عمالتنفيذ األ

 بما ال يتجاو  األسعاح السائدى . ،بالطحيقة الت  تحاها الجهة مناسبة  ، نذاح ا
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 الفصل السابع عشر 

 استالم األصناف الموردة

 ئة :بعد امل احلادية عشرةاملادة 

بتسر يغ  تعاقرديقروغ الم ، حاعاى ما وحد ف   قواعد واجحاءات المستودعات الحكوميةم  م

 .بموجإل العقد  ل تس يغ أو ال  المكا  المحدد ، حكوميةمستودعات الجهة ال ال  األصناف

 ئة :بعد امل لثانية عشرةااملادة 

حرحح برذلك وي .سرتمما  مؤقترا  ااألصناف الت  تحتاج الر  فحرص  ستمغ اتقوغ الجهة ب 

ف   لألصناف ويعتبح تاحيخ االستمغ المؤقت .يوضح به ما تغ توحيد   ، ستمغ مؤقتااتعاح 

  . ستمغ النهائ هو تاحيخ اال هاحالة قبول

 ئة :بعد امل ثالثة عشرةالاملادة 

حضروح اجرحاءات الفحرص ل ، جتمرال لجنرة الفحرص واالسرتمغابموعد  وحدالم تعحي 

بمجحد الموافقرة ع يره  ا  صناف نافذعتبح قحاح ال جنة بقبول أو حفض األوي، واالستمغ النهائ  

 .صاحإل الصمحية قبل م  

 ئة :بعد امل عشرة رابعةالاملادة 

 وحد يخطررح المرر ، لجنررة الفحررص صررنفا  أو أكثررح مرر  األصررناف المرروحدى  اذا حفضررت 

،  ة أياغوبوجوإل سحبها خمل سبع، وأسباإل حفضها ، بخطاإل مسجل باألصناف المحفوضة 

  . وتوحيد بديل عنها

نتهاء المدى المحددى دث لألصناف م  فقدا  أو ت ف بعد اوال تتحمل الجهة مسئولية ما يح

 . سحبهال

 ئة :بعد امل عشرة امسةاخلاملادة 

أو ، اعرادى تح يرل األصرناف المحفوضرة لعردغ مطابقتهرا ل مواصرفات  وحداذا ط إل الم 

لغ تك  النتيجرة لصرالحه  ما، التح يل  نه يتحمل مصاحيفإإل فهذا الط  وقبل، العينة المعتمدى 

. 
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 عشر ثامنالفصل ال

 بيع المنقوالت

 ئة :بعد امل ةعشر سادسةالاملادة 

مر  و،  م  النوراغ   المواد )الخامسة والخمسي  حت  التاسعة والخمسيبوحد  م  محاعاى ما  

 الجهررةتكررو   ، ودعات الحكوميررةمررا وحد مرر  أحكرراغ فرر  قواعررد واجررحاءات المسررتمحاعرراى 

  المرحاد والمنقروالت لتقرديح قيمرة األصرناف،  ال يقل عدد أعضائها عر  ثمثرة لجنة الحكومية

ذلرك  األصناف وتك فتها وعمحهرا االفتحاضر  وغيرح حالةيحاع  ف  التقديح ، ع   أ  بيعها 

مجرال ا خبرحى فر  لهر  االستعانة بجهرة تسرعيحتقديح الثم  ، ويجو  المؤثحى ف  عناصح الم  

 الخبحى الكافية . الحكومية فح لد  الجهةا، اذا لغ يتواألصناف المحاد بيعها 

 ئة :بعد امل ةابعة عشرالساملادة 

م  قبل حئيس لجنرة البير   وال يفتح اال،  ف  موحوف مختوغ توض  األسعاح التقديحية 

   م اد الع ن  .نتهاء الأو ا ، بعد فتح مواحيف الم ايدى وذلك ، بحضوح أعضائها

 ئة :بعد امل ةعشر ثامنةال املادة

 رجحاء الم ايردى الع نيرة ، ال يقل عدد أعضائها ع  ثمثة لجنة الحكومية الجهة تكو  -أ

فر  الم ايردى بواسرطة  فتح مواحيف وفحرص عرحوض األصرناف المرحاد بيعهرا وأ ،

  .  الوحوف المختومة

المقدمرة ، ومحاجعرة ى والضمانات د ايال جنة م  سممة المواحيف ووثائ  الم تمكدت -إل

 أسررعاح  مرر  أصررحاإل العررحوض أو منرردوبيهغ ع رر  الحاضررحي تع رر ، و األسررعاح 

 . العحوض
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وتحديد أفضل العحوض المطابقة لتحوط الم ايردى ،  تستكمل ال جنة اجحاءات الم ايدى -ج    

 التحسية. عتمادالها لصاحإل الصمحية محضححف  تو، 

اجرحاءات  فيره وضرحتعد ال جنة بعد نهاية المر اد محضرحا  ت ، ع نية الم ايدى اذا كانت  -د   

وتحفر  محضرحها الر   ، والضرما  المقردغ منره ،   حسا ع يه المر ادم الم ايدى وسعح

 التحسية. العتمادصاحإل الصمحية 

 ئة :بعد امل ةعشر تاسعةال املادة

يع ر  عنهرا ،  %15سبة ت يد ع  بن األسعاح التقديحية أسعاح الم ايدى ع  انخفضتاذا  

بيعهرا أو  جرا ، سرعح مناسرإل  يرتغ الحصرول ع ر لرغ  فإ تقديحها ، بعد اعادى  ، محى أخح 

     م  النواغ . ألحكاغ المادى )الثامنة والخمسيالتصحف فيها وفقا  

 : ئةبعد الم العشرون المادة

جرا  بيعهرا وفقرا  ألحكراغ  ، لتخ ي برااذا كانت األصناف أو المنقوالت مما يت رف سرحيعا       

    م  النواغ .مسيالمادى )السادسة والخ

 ئة :بعد امل احلادية والعشروناملادة 

فرتح موراحيف  ى ال تتجاو  ثمثي  يوما  م  تاحيخمدالم ايدى خمل  تحسيهيجإل البت ف  

جرا   ، دىدو  البرت فر  الم اير  ، فرإذا مضرت هرذ  المردىالع نية  ىديانتهاء الم ا الم ايدى ، أو

خرمل ،   جهرةيقدمره لبموجرإل خطراإل ، واسرتحداد ضرمانه ، ل مت ايد الحجرول فر  عحضره 

عتبرح يى مردهرذ  ال خرملوم  لغ يتقردغ ،  نتهاء المدى المحددى ل بت ف  التحسيةعتحى أياغ م  ا

 ع   استمحاح عحضه. ا  موافق
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 ئة :بعد امل الثانية والعشروناملادة 

 اترعاح  ى أيراغ مر  تراحيخعترحالم ايدى تسرديد قيمتهرا خرمل  هيجإل ع   م  تحسو ع ي

فإ  لغ يسدد القيمة خمل ،  مسجلانذاح  بخطاإل  يتغ التسديد تمخح ع  فإ  ، عتماد التحسيةاب

أصرحاإل  التفراوض مر يتغ و، ضمانه  يصادح ،خطاح  بارنذاح خمسة عتح يوما  م  تاحيخ ا

إ  لرغ يرتغ فر ،  مر  حسرت ع يره الم ايردىح لر  سرعل وصرول ا، بالتحتيرإل  األخرح  العحوض

 م  جديد. طححهاعاد ي،  هذا السعح  ال التوصل 

 ئة :بعد امل ونالعشرالثالثة و املادة

   ى مردالمباعة ي ت غ المتتحي بنقرل مرا اترتحا  خرمل  والمنقوالت بعد سداد قيمة األصناف

يوجه له انذاح بخطاإل  ، لكتمخح ع  ذ فإ ،  ت يد ع  خمسة عتح يوما  م  تاحيخ التسديد ال

الضما  المقدغ منه حت  يتغ  فحج ع فم ي،  فإ  لغ يقغ بنق ها، لنق ها خمل مدى مماث ة  مسجل

م  جروا  الحجرول ع يره  ،  م  النواغ   والخمسيالسابعة )وفقا  لما نصت ع يه المادى ، نق ها 

 . جحى التخ ي مب

ت المباعرة مر  فقردا  لألصناف والمنقروالمسئولية ما يحدث  الحكومية وال تتحمل الجهة

 نتهاء المه ة المحددى لنق ها .أو ت ف بعد ا

 : ئةبعد الم والعشرون رابعةال المادة

مقابل عمولرة يردفعها ، رجحاء الم ايدى الع نية  المحخص لهغ ، بالوسطاءاالستعانة  يجو     

 % م  قيمة المبيعات . 2.5 وبحد أقص ، ال تتجاو  العمولة المتعاحف ع يها ، المتتحي 
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 عشر  تاسعالفصل ال

 قواعد تأجير العقارات الحكومية واستثمارها

 : بعد املئة والعشرون امسةاخلاملادة 

العقراحات  مرا يردخل ضرم  نطرا  اختصاصرها مر  ستثماحا وأ تمجيح الحكومية جهات يجو  ل

، يررة والسرركنية والمواقرر  ارعمنيررة المحمت التجاحكرر ،  مرر  األحاضرر  والمبرران   المم وكررة ل دولررة

. وع ر  الجهررة الحكوميرة تحديرد منرراط   وغيحهراومواقر  أجهر ى البيرر  الرذات  والصرحاف اآللرر  

 .)مص حة أممك الدولة  لتنسي  م  و احى المالية با االستثماح ف  المتاحي  االستثماحية

 ئة:بعد امل والعشرون سادسةالاملادة 

عرم  عر  المنافسرات ستثماح وفقا  لقواعد واجحاءات ارأو االعم  ع  التمجيح اريتغ  

برم  وا ، لمستثماح لمتخصصي  ف  المجال المطحو دعوى ا ل  جانإل ذلكا كما يتغ، العامة 

      سرتثماحية الكبيرحىاذا كرا  مر  المتراحي  اال ، برذلك الصرناعية أمانة مج س المحف التجاحية

 .أو ذات التخصص التقن  والفن 

 ئة:بعد امل والعشرون ابعةالسادة امل

ثررائ  وتررحوط بإعررداد و ، عرر  الم ايرردى العامررةعررم  تقرروغ الجهررة الحكوميررة قبررل ار 

المتع قررة مع ومررات كافررة التررتمل ع رر  تينبمرر  أ   الترر  ، ومواصررفات التررمجيح أو االسررتثماح

 ، والتجهير ات، وارنتراءات  ، األعمرالوكميات ونول  ، العامة ل تعاقدتحوط كال،  لم ايدىبا

 . ومدى اريجاح أو االستثماح ، المحاد اقامتها ف  الموق 

 ئة:بعد الم والعشرون ثامنةالالمادة 

االسرتثماح مرر  األترخاص الممنرول التعامررل معهرغ وفقررا   الترمجيح أو برحاغ عقررودا ال يجرو    

 ألحكاغ المادى )الثالثة عتحى   م  هذ  المئحة .
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 ئة :بعد الم شرونوالع التاسعةالمادة 

مر   ، ألسرعاح السرائدىلوفقرا   أو عوائرد االسرتثماحجرحى لألتقوغ الجهة الحكوميرة بتقرديح الحرد األدنر     

تعرد  لجنرة فنيرة بموجرإل محضرح ،  سرتثماحأو عوائرد اال األجرحى عاى  العناصرح المرؤثحى فر  تقرديحمحا

مر  و احى  عضرووبمتراحكة ،  ثرةال يقل عدد أعضائها ع  ثم،  تكونها الجهة لهذا المحض متخصصة

 لجنرة حئريس م  قبرل يفتح اال ال،  مختوغ ف  موحوف التقديح ويوض ،  )مص حة أممك الدولة  المالية

 بحضوح كامل أعضائها .،  فحص عحوض التمجيح واالستثماح

 ئة :بعد الم الثالثونالمادة 

حكومية الخاضعة ألحكاغ النواغ بحاغ عقود االستثماح فيما بي  الجهات اليجو  التمجيح وا     

أو الت  تساهغ فيهرا ، المؤسسات العامة والتحكات المم وكة ل دولة  م  وكذلك، وهذ  المئحة 

وغ الجهة المؤجحى بعد أ  تق، وذلك باالتفا  المباتح ، م  حأس مالها  %51بنسبة ال تقل ع  

م    بعد المئة والعتحي  تاسعةال)ادى ألحكاغ المجحى والعوائد االستثماحية وفقا  بتقديح قيمة األ

 . هذ  المئحة

 ئة:بعد امل احلادية والثالثوناملادة 

تخصيص أمراك  ل جمعيرات ذات النفر  العراغ  بعد االتفا  م  و احى المالية الحكومية يجو  ل جهة        

  .   التابعة لها  الخيحية لم اولة نتاطها أو تقديغ خدمات انسانية ف  المبان  والمحاف والجمعيات، 
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 : ئةبعد امل الثانية والثالثون املادة

ميتة،  احلكومية ة من اجلهةعلى الوثائق األصلية املستلم االستئجار أو االستثمار عروضتقدم     ظيترو  تتو .  يف 

 . املمايدة العامةامللروحة يف  شروط التأجري أو االستثماركافة  استكمال العرضوجي  على صاح  

 ئة:امل بعد لثالثة والثالثونااملادة 

الك يرة   تكراليفل  م  القيمرة ارجماليرة %5بنسبة )  بنك  يقدغ م  العحض ضما  -أ

  %15اسرتثماح يكرو  الضرما  بنسربة دو   ا  وا  كانت العم ية ترمجيح، مستثماح ل

بعرد  غيرح المقبولرةالضمانات ال  أصحاإل العحوض وتحد  ، األجحى السنويةم   

 .التحسية

األجرحى  مر  %15الر  يجو  تخفيض نسبة الضما  البنك  فر  عقرود االسرتثماح  -إل

 ستكمال التجهي ات ارنتائية .بعد ا، السنوية 

 ئة :بعد امل والثالثون رابعةالاملادة 

لفرتح موراحيف ، ال يقل عدد أعضائها ع  ثمثة اضافة ال  حئيسرها تكو  الجهة لجنة 

المحرددى  لإلجرحاءاتوتقروغ ال جنرة بمعمالهرا وفقرا  ، ستثماح واال الم ايدات العامة ف  التمجيح

تكوي  ال جنة م  الو يح المخرتص يصدح قحاح و ، ح المواحيف ف  المنافسات العامةل جنة فت

 ال جنة كل ثمث سنوات . تكوي ويعاد ، أو حئيس الدائحى المستق ة أو م  يفوضه 

 ئة :بعد امل والثالثون امسةخلا املادة

عيتن  جييت  أن ها الذيهة جلنة ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة إضافة إىل رئيستكون اجل -أ تيته  قيتل مرتب ال ت

بيتني  املمايدات العامة يفلفحص عروض  ، أو ما يعادهلا (عشرة الثانية) ميتن  كيتون  التأجري واالستثمار ، وي

صيتالحية يف توصياتها لص عروض ورفعال وحتليل وتتوىل اللجنة فحص، أعضائها عضو من وزارة املالية  اح  ال

 الرتسية .
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، تكوي  ال جنة م  الو يح المختص أو حئيس الدائحى المستق ة أو م  يفوضره يصدح قحاح  -ب

 ال جنة كل ثمث سنوات . ويعاد تكوي 

 وفقا  لإلجحاءات المحددى ل جنة فحص العرحوض ، تقوغ ال جنة بمعمالها وتصدح توصياتها  -ج

  ف  المنافسات العامة .

 ئة:بعد امل والثالثون السادسةاملادة 

 ، عرم  مرحى أخرح يعراد ار ، عحض واحد االقدغ تلغ يو ع   ع  الم ايدى العامةأ اذا 

  .فإ  لغ يتقدغ اال عحض واحد تستكمل اجحاءات التحسية بعد موافقة صاحإل الصمحية 

 ئة:بعد امل والثالثون ابعةساملادة ال

 ما ف  موقر  العقراح أو فر  مقرح الجهرةأ ، لع نية المفتوحةالتمجيح بطحي  الم ايدى ا يجو  -أ

 ع ر  أ  ال يقرل عردد أعضرائها عر  ثمثرة رجحاء الم اد لجنةوتكو  الجهة ،  الحكومية

 .   و احى المالية معضو  يكو  م  بينهغ

وتحف  محضحها ،  اد سعح وصل اليه الم أع  بإجحاءات الم ايدى و ا  ال جنة محضح تعد  -إل

النقديرة أو التريك  المبرالغقبرول ويجرو  ، التمجيح واالسرتثماح  عحوضحص لجنة ف ال 

وتسررتكمل اجررحاءات التحسررية وفقررا  ألحكرراغ ،  ضررمانات فرر  الم ايرردى الع نيررة المصررحف 

 الم ايدى بواسطة الوحوف المختومة.

 ئة:بعد امل والثالثون ثامنةال املادة

اح أحرد المواقر  التر  لرغ تطرح  سرتئجالسرتثماح أو ا عحضاذا تقدغ مستثمح أو مستمجح ب

المتقردغ  وتترعح، ذلرك ع   ع  ت ، الموق  أو تمجيح ستثماحاوحأت الجهة مناسبة  ، مستثماحل

يعراد ،  خخرحو   وفرإ  لرغ يتقردغ مسرتثمح ،وفقا  لتحوط الم ايردى ، ستثماح بتقديغ عحضه لم

سررتكمل اجررحاءات ت فررإ  لررغ يتقرردغ مسررتثمحو  خخررحو  ل مررحى الثانيررة ،مررحى أخررح   عررم ار

  ئرةبعرد الم والثمثري  لسادسرةاحكاغ العحض الواحد المتاح اليها ف  المرادى )وفقا  أل ،التحسية

 .م  هذ  المئحة
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  ئة:بعد امل والثالثون تاسعةالاملادة 

وما يتحق  ل جهرة فيره مر  ، المتحول  ستثماح حجغيحاع  عند تحديد مدى التمجيح واال 

 المدد التالية : تجاو ت ع   أ  ال،  عوائد

 ستثماح .سنوات ل تمجيح بدو  ا خمس -أ

  . تتييدهاو ببنائها ستثماحها القياغل مواق  الت  يتتحط ال سنة ىعتح خمس  -إل

 .بعد موافقة و احى المالية ، الكبح   االستثماحية   سنة ل متاحي يعتح -ج

 ئة:بعد امل األربعوناملادة 

بخطراإل انرذاح   بعرد ، عد التحسية يصرادح ضرمانهاذا انسحإل المستثمح أو المستمجح ب 

ويرتغ التفراوض مر  أصرحاإل ،  نذاح  بارخطاحم  تاحيخ اخمسة عتح يوما   وانقضاء مسجل

لرغ يرتغ  إذافر ،  تمرت بره التحسرية الرذي ل وصول الر  السرعح، الذي  ي ونه بالتحتيإل  حوضالع

 .   تطح  ف  الم ايدى محى أخح  ، السعح هذا ال الوصول 

حيف وقبل التحسية يصرادح جر ء مر  ا انسحإل المستثمح أو المستمجح بعد فتح المواواذ 

 م  اجمال  سعح العحض . %2بما يعادل  هضمان

 ئة:بعد امل احلادية واألربعوناملادة 

خمل عتحى أياغ م  بداية كل سنة تعاقدية ، ويجرو  االتفرا    السنوية كام ة تسدد األجحى

 .دفعة واحدى ف  العقد  محددىال أجحى السنوات ع   تسديد

 ئة:بعد امل الثانية واألربعوناملادة 

الت  تب غ ايحاداتها السنوية ،  أو االستثماح تمجيحال دوعقت ود و احى المالية بنسخة م   

 . هالمحاجعت،  اقبل توقيعه،  ألف لاير فمكثح  يخمس
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 ئة:بعد امل ربعوناألو الثالثة املادة

وتسر يغ ،  الذي قدمه المستمجح أو المستثمح حت  انتهاء مدى العقد ال يفحج ع  الضما  

 0 وفقا  لتحوط التعاقدالعقاح 

 :ئةبعد امل واألربعون رابعةالاملادة 

والخدمات التر  تقروغ  ، تكاليف الماء والكهحباء والهاتف أو المستثمح يتحمل المستمجح 

الموق  محتبطا  بخدمات الجهة المرؤجحى  واذا كا ، كالنوافة والصيانة والححاسة  ، بها الجهة

تقروغ الجهرة عنرد طرح  الموقر  ، فصرل الخدمرة عر  خردمات المحفر  العراغ  بحيث ال يمكر 

عنرد   ايردىوالرنص ع يهرا فر  ترحوط الم، لمستثماح أو التمجيح بتقديح تكاليف ت ك الخدمات 

 بحسإل األحوال.أو تهحيا   ، جحى السنويةبحيث تدف  م  األ، تحوط العقد ف  و طححها

 ئة:بعد امل واألربعون امسةاخلاملادة 

اذا كا  التمجيح أو االستثماح مقابل انتاء منتتت تؤول م كيتها ل جهة الحكومية بعد نهاية 

 ضرافة الر  قواعرديحاعر  بار، العقد وفقا  لما أتاحت اليه المادى )الثانية والستي   م  النوراغ 

 : ما ي    ، ف  هذ  المئحةا التمجيح واالستثماح المتاح اليه

الترحوط والمواصررفات والمخططررات وكميررات األعمررال  أ  تضرر  الحكوميررة ع ر  الجهررة -1

 . المطحوحة لمستثماح

المعرردى مرر  قبررل ل متررحول  التفصرري ية ميغ والمخططررات الهندسرريةاتعتمررد الجهررة التصرر  -2

  .ويح  لها ارتحاف ع   التنفيذ اتحافا  ك يا  أو ج ئيا  ، المستثمح

حتر  تسر يمه بعرد نهايرة عقرد  المترحول وتحميمرهصريانة ب يجإل ع   المسرتثمح االلتر اغ -3

  . االستثماح

ويترمل ذلرك المنترتت والمبران  ، تست غ الجهة المتحول كامم  بعد انتهاء مردى االسرتثماح  -4

 .المنقولة م  معدات وخليات والتجهي ات والتمثيث واألجه ى 
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 ئة:بعد امل ألربعونوا سادسةال املادة

 ولهرا . ل جهرة المرؤجحى يدها المستثمح أو المستمجحتيجمي  المنتتت الت   م كية تؤول 

الثانيرة ) مرادىسرتثماح  وفقرا  ألحكراغ الستثناء ما يرتغ ابا ، ذلك حغبتإ التها اذا ب بإل امه الح 

 تمدى م  الجهة .خمفا  ل تحوط والمواصفات المع لغ يك  منفذا   ما،  م  النواغ   والستي

 ئة:بعد امل واألربعون ابعةسالاملادة 

م  بقاء حر  الجهرة فر   ، البنك  فسخ العقد ومصادحى الضما  الحكومية يجو  ل جهة 

الحراالت  أي مر  فر  الحجول ع   المستثمح أو المستمجح عما لحقها مر  ضرحح بسربإل ذلرك

 التالية :

 ، تقديغ خدمرة معينرة امما يتتحط فيه، ت اماته تنفيذ الف   أو المستمجح اذا أخف  المستثمح -1

 %10ثمثرة أترهح أو  بعد مض  وذلكالحكومية ، تعود لمص حة الجهة ، أو تنفيذ منتتت 

 ل لد  الجهة.دو  عذح مقبو ، أيهما أكثح ، أو االستئجاح ، م  مدى االستثماح

خمسرة عترح يومرا    ضر وم، ع  المدى المحددى له بعد انرذاح  اذا تمخح ف  تسديد األجحى  -2

 . بارنذاح اخطاح م  تاحيخ 

، أو  أو الترمجيح، ف  عقد االستثماح  المتف  ع يه اذا استخدغ الموق   لنتاط يخالف النتاط -3

 بعرد انرذاح  لتصرحيح الوضر  ومضر ،  دو  موافقة خطية م  الجهرة، تنا ل عنه ل ميح 

 . بارنذاح اخطاح  تاحيخ خمسة عتح يوما  م 

 .   م  النواغد،  أ تي فقحال  المادى )الثالثة والخمسي األسباإل الواحدى ف   فح أحداتواذا  -4
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 ئة:عد املب واألربعون ثامنةالاملادة 

نيته ويفرج عن الضمان، يفسخ العقد ، االستمرار يف العقد بإذا تويف املستأجر ومل يرغ  ورثته  عيتد املقدم م  ب

 . ملرتتبة على العقد تسوية كافة احلقوق وااللتمامات ا

قيتد ، ومل يرغ  ورثته االستمرار يف العقد ، وقد أقام منشآت على املوقع  ، ًامستثمر وإذا كان املتوفى  حيال الع

 العقد . فسخ املرتتبة على ثاراجلهة القضائية املختصة للنظر يف اآل إىل

 ئة:بعد امل واألربعون تاسعةال املادة

، افقررة الررو يح المخررتص أو حئرريس الرردائحى المسررتق ة بعررد مو الحكوميررة يجررو  ل جهررة 

تتع ر  ألسرباإل  ، أو االسرتثماحنتهراء مردى الترمجيح الماء العقرد قبرل ا،  وموافقة و احى المالية

 وانقضاء ثمثة أتهح مر  تراحيخ، بعد اتعاح المستمجح أو المستثمح بذلك  . العامة مص حةبال

مسرتمجح أو المسرتثمح لحصرح موجرودات الموقر  مر  ال ا  متتحك ا  محضحويعد   .بذلك اتعاح 

 نوح ف  اآلثاح المتحتبرة لعقد ال  الجهة القضائية المختصة ويحال ال .وما أقيغ به م  منتتت 

 . وتقديح التعويض ع   الماء العقد



 -63- 

 

 

 

 

 

 

 العشرونالفصل 

  وعن اء املتقدمني بعروضهماإلعالن عن أمس

 نتائج املنافسات العامة واملشرتيات

 عالن عن أسماء المتقدمين بعروضهمال : اإلأو

 ئة:بعد امل اخلمسوناملادة  

أسررماء التررحكات والمؤسسررات الترر  تقرردمت بعحوضررها فرر   الحكوميررة اتالجهرر  نتررحت

 المنافسات العامة والمتتحيات وفقا  ل ضوابط التالية:

  فر ،  لمنافسرات والمترتحياتباالمختصرة  ارداحىتعد الجهة لوحرة اعمنرات فر  مقرح  -1

كمرا يرتغ  ع   فيه أسماء التحكات والمؤسسرات التر  تقردمت بعحوضرها.تمكا  واهح 

قرل عر  خمسرة مرا ال يلعرم  ويستمح نتح ار، لكتحون  ل جهة ف  الموق  ار اعمنها

 عتح يوما  .

يتررتمل ارعررم  ع رر   أ األسررعاح ع رر   بعررد فررتح المورراحيف واعررم يررتغ ارعررم   -2

 المع ومات التالية :

 .جمالية لعحضها القيمة ارو، وعنوا  ونتاط التحكة أو المؤسسة المتقدمة  اسغ –أ 

 ومكا  تنفيذها .، وغحضها ، سة اسغ المناف –إل 

 ئة ألف لاير فمقل .تب غ تكاليفها م الت  األعمال ف النتح ال ي  غ  -3
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 عالن عن نتائج املنافسات العامة واملشرتياتثانيًا : اإل

 ئة:بعد امل واخلمسون احلاديةاملادة 

وت يد قيمتها عر  نتائج المنافسات العامة والمتتحيات الت  تنفذها  الجهات الحكومية تنتح

 :  ضوابط التاليةل ا  مئة ألف لاير وفق

بيانررات  نتررحب، تقرروغ الجهررة الحكوميررة وفقررا  لسررجمت المنافسررات والمتررتحيات لررديها  .1

كل ستي   ئة ألف لاير  ت يد قيمتها ع  مالمتتحيات التاحصائية ع  نتائج المنافسات و

 وتتمل البيانات المع ومات التالية :، بحد أقص   يوما  

 تحسيتها . تنول العقد و األعمال الت  تم   -أ 

, وعنروا  مر  يمكر  االتصرال بره  العقرد بتحسريةاسغ وعنوا  الجهرة التر  قامرت  -إل 

 ل حصول ع   مع ومات ع  العقد .

 .، وقيمته ارجمالية  د وتاحيخ توقيعهمكا  تنفيذ العق -ج 

 . حكة أو المؤسسة الفائ ى بالعقداسغ وعنوا  ونتاط الت -د 

 د كل عقد ع   حد  .ومع ومات العق نتحت .2

كما ،  تختاح الجهة وسائل النتح المناسبة ف  الصحف والوسائل ارعمنية األخح  .3

ة مج ررس المررحف التجاحيررة ت ويد أمان م  ،  ف  الموق  ارلكتحون  ل جهةيتغ النتح 

 . كتحونية لبصيمة ا) ارعم  بنسخة م   الصناعية

بعررد  الخمسرري  ) والمررادى،  ىالمرراد هذ  المتاح اليه ف  ، يستثن  م  ارعم  والنتح .4

والمعرردات العسرركحية ، ائح متررتحيات األسرر حة والررذخ ، ذ  المئحررةمرر  هرر المئررة  

 والدفال الوطن  . ،   المتتحيات المتع قة باألم  الداخولوا مها ، و
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 العشرونو ادياحل الفصل

 جلنة النظر يف التعويض ومنع التعامل مع املقاولني إجراءات

 ئة:بعد امل واخلمسون ثانيةالاملادة 

 لجنرررة النورررح فررر  ط برررات التعرررويض ومنررر  التعامرررل مررر  المقررراولي )  نوغ عمرررليررر 

 : لإلجحاءات التاليةوفقا     والمتعهدي 

 ط النظر يف طلبات التعويض :: شرو أواًل

 وفقررا  بنرراء ع رر  العقررود المبحمررة  المقدمررةط بررات التعررويض  فرر  بررالنوحال جنررة  خررتصت -1

 نواغ المنافسات والمتتحيات الحكومية وهذ  المئحة .ل

ال تنوررح دعررو  المطالبررة بررالتعويض اال بعررد انتهرراء تنفيررذ العقررد وتسرر يغ األعمررال   -2

 . تس يما  نهائيا  

المرردع   يقتنرر  فررإ  لررغ ، ال جرروء أوال  الرر  الجهررة المتعاقرردى بط ررإل التعررويض يررتغ أ   -3

الرر   المطالبررة حفرر مرر  ترراحيخ  ي  يومررا  سررت ت مرردىأو مضرر ،  الجهررة اليرره تنتهرر بمررا 

جررا  حفرر  المطالبررة بررالح  المرردع  برره ، بررت فيهررا دو  ال الجهررة بمسررتندات مكتم ررة

 .ال  ال جنة

   اللجنة :ًا : التشكيل اإلداري ملكتثاني

التترركيل ارداحي ألمانررة سررح ال جنررة ومررا تحتاجرره مرر  مررووفي  بقررحاح مرر   يعتمررد

 . ع   اقتحا  م  حئيس وأعضاء ال جنة بناء  ، و يح المالية 
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 ًا : مهام أمانة سر اللجنة :ثالث

 تقررررديغ المسرررراندى الفنيررررة وارداحيررررة ألعمررررال ال جنررررة وتنورررريغ ج سرررراتها وكتابررررة  -1

 محاضحها.

التنسرري  برري  ال جنررة والجهررات األخررح  واسررتقبال المررحاجعي  والتب يررغ بارتررعاحات   -2

 ال جنة . الواحدى وعحضها ع   حئيس المعاممت  قيدوالقحاحات و

محاضررح الج سررات موضررحا  بهررا  يحضررح أمرري  سررح ال جنررة ج سررات ال جنررة ويعررد  -3

 يها .ادها, وارجحاءات الت  تمت فتاحيخ الج سة ومكا  ووقت انعق

القررحاحات  اذا كانررتأسررماء الممنررول التعامررل معهررغ فرر  سررجل خرراص  ليسررجت  -4

 ، متررراحي  التعررراميغ بتوقيررر  و يرررح الماليرررة عرررداداو ، الصرررادحى بحقهرررغ نهائيرررة

 . ربم  الجهات الحكومية بقحاحات المن  م  التعامل

 ا كانرررتاذ تترررهيح بالمخرررالفي  ل،  الماليرررة و احىالمختصرررة بررر  التنسررري  مررر  الجهرررة -5

 نهائية . القحاحات الصادحى بحقهغ

 : إجراءات عمل اللجنة : رابعًا

وتحرررال  .متع قرررة بالقضرررية تسرررتكمل ال جنرررة كافرررة المع ومرررات والمسرررتندات ال – 1

فرريهغ حئرريس  ال جنررة الرر  أعضررائها بالتسرراوي بمرر  القضررايا بتوجيرره مرر  حئرريس

واصررداح القررحاح ، ة ومرر  ثررغ مناقتررتها مرر  بقيررة أعضرراء ال جنرر ، ال جنررة لدحاسررتها 

 . مناسإلال

ولهررا فرر  هررذا التررم  ، ط ررإل أي مع ومررات أو مسررتندات متع قررة بالقضررية  جنررة ل –2

وسرررمال الترررهود ، ط رررإل ممث ررر  الجهرررات الحكوميرررة ذات العمقرررة حضررروحيا  

 .  وتو مات المقاولي  حضوحيا   هعاتدفو, وسمال  واالستجواإل
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 ، ل اسررتدعاء صرراحإل التررم  أو وكي رره حضرروحيا  ال يجررو  ل جنررة اصررداح القررحاح قبرر  – 3

، ويرررتغ ابرررم  ذوي الترررم  بميعررراد الج سرررة  عاترررهدفو واسرررتكمالوسرررمال أقوالررره 

أو عرر  طحيرر  الحرراكغ  ، بموجررإل خطابررات حسررمية ع رر  عنرراوينهغ لررد  ال جنررة

بعررد تب يمرره   مررحى الثالثررةل. ومرر  لررغ يحضررح  أو بررمي وسرري ة مناسرربة،  ارداحي 

 .غيابيا   بتمنه   بإصداح القحاحف  جنة الح محتي  

تتررطإل دعررو  المطالبررة بررالتعويض اذا لررغ يحضررح المرردع  ل مررحى الثالثررة بعررد  – 4

وعرردغ ، ثمثررة أتررهح مرر  ترراحيخ تحكرره دعرروا   بعررد مضرر , أو بررذلك  اتررعاح 

بعرررذح  االالررردعو  اعرررادى وال تقبرررل ،  المسرررتندات التررر  تسرررند مطالبتررره تقديمررره

بعررد اتررعاح  بط ررإل  أعيرردت الرردعو  ولررغ يحضررح، فررإ   مقبررول لررد  ال جنررة 

 .تتطإل الدعو   الحضوح محتي 

مرر  أسررباإل  ا  يجررإل ع رر  عضررو ال جنررة التنحرر  عرر  نوررح القضررية اذا وجررد سرربب - 5

 .التنح  الواحدى بموجإل نواغ المحافعات التحعية

اذا قررل النصرراإل القررانون  رصررداح القررحاح بسرربإل تنحرر  أحررد األعضرراء أو غيابرره  - 6

مررل النصرراإل يك ررف و يررح الماليررة مرر  تعضررو االحتيرراط , فررإ  لررغ يكيحضررح ال

تررحأس  أو تنحرر  حئرريس ال جنررة غرراإل، وا   يررحا  السررتكمال النصرراإل القررانون 

 نائإل الحئيس. ال جنة

عاقررإل يمررا يترريح الرر  وجررود جحيمررة  نوحهررا القضرريةاذا تبرري  ل جنررة مرر  خررمل  - 7

, وتسررتمح  ال جنررة بنوحهررا  ةفع يهررا احالتهررا الرر  الجهررة المختصرر ، ع يهررا نوامررا  

فيهررا حترر   نوحهررامررا لررغ يتبرري  لهررا أنرره ال يمكرر  ، فرر  السرريح فرر  نوررح الرردعو  

 .يتغ البت ف  القضية األخح 
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جهررة خبررحى ربررداء حأيهررا فرر  ب االسررتعانةاذا ط ررإل المرردع  فرر  دعررو  التعررويض   -8

سرررتجابة لط بررره النرررواح  الفنيرررة أو المحاسررربية ، جرررا  ل جنرررة وفقرررا  لتقرررديحها اال

 ع   نفقة المدع  . ، ال  م  تحا  م  الخبحاء احالة أوحا  القضيةو

ويررنص فرر   .تكررو  قررحاحات ال جنررة مسررببة ومتررتم ة ع رر  الحيثيررات والوقررائ    -9

أمرراغ ديرروا   االعتررحاض ع يررهحرر   لقررحاح ع رر  أ  ألي مرر  طحفرر  القضرريةا

 .بالقحاح    يوما  م  تاحيخ ابمغه60الموالغ خمل )

، نهائيررة  الخ انررة العامررةال تعتبررح قررحاحات ال جنررة الصررادحى فرر  غيررح صررالح  -10

 حت  يصدح بها حكغ نهائ  م  ديوا  الموالغ .

اذا حفرررض ، و بموجرررإل خطررراإل تب يرررغ حسرررم  طحفررر  الررردعو ليب رررغ القرررحاح  -11

، اسرررتمغ القرررحاح يرررتغ التسررر يغ عررر  طحيررر  الحررراكغ ارداحي صررراحإل الترررم  

 داحي . م  تاحيخ ايداعه لد  الحاكغ ارذ  الحالة مست ما  ويعتبح القحاح ف  ه

لقضررية اذا كررا  لررد  صرراحإل التررم  مطالبررة قائمررة فرر  ال تنوررح ال جنررة فرر  ا -12

بمرررحض الفصرررل  ، أو هيئرررة تحكررريغ موضررروعها لرررد  جهرررة قضرررائية أو اداحيرررة

 صفة القطعية . اكتسبتم  أحكاغ  ف  الدعاو فيما صدح وال  .هافي

 . وأعمالها هاانجا اتنة تقحيحا  سنويا  ال  و يح المالية ع  تحف  ال ج -13

ع رر  القضررايا الترر  تب ررغ بهررا ال جنررة مرر  ترراحيخ نفرراذ  ارجررحاءاتتسررحي هررذ   -14

 نواغ المنافسات والمتتحيات الحكومية .
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 والعشرون الثانيالفصل  

 عامة أحكام
 

 :ئة بعد الم والخمسون ثالثةال المادة

نطرا    تمال العامة الجاحي تنفيذها فجباحي لكافة عقود األافتحى توقف  فتحى الحجتعتبح  

 ا  اعتبراح ، المتراعح المقدسرة فر و أ، )مكة المكحمة والمدينة المنوحى  لححمي  التحيفي  ا

الجهرات   خرامس عترح منره ، وتحاعر الحجرة حتر  اليروغ ال ذيول م  تهح م  اليوغ األ

 .ماك  المقدسة األ ف تنفيذ متاحيعها  عقود ف الحكومية النص ع   ذلك 

 :ئة بعد الم والخمسون رابعةلاالمادة 

تبحمهرا الجهرات  التر ووثرائ  العقرود  ، والمترتحيات تحوط المنافسرات يجو  تضمي  ال 

هذ  المئحة ، وتعتبح  وأ نواغ المنافسات والمتتحيات الحكومية خالفوصا  تنص الحكومية

 0بي  ع   ت ك الوثائ  والمستندات التط ف  مقدمةأحكامهما 

 :ئة بعد الم والخمسون خامسةال المادة

وتتغ  . هر20/2/1428عتباحا  م  تاحيخ ا  الجحيدى الحسمية ، وتطب ف حة تنتح هذ  المئ 

 بعد محوح سنتي  م  تاحيخ تطبيقها. تهامحاجع
 


