
 

 

 

 

 

 

الالئحة التنفيذية لنظام املشرتيات واملنافسات 

 احلكومية

 هـ 4/9/7441( وتاريخ 85الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الفصل األول

 إعداد وثائق املنافسة واإلعالن عنها

 املادة األوىل :

 العامة أو تأمني مشرتياتها ، أن تضع شروطًا ومواصفات فنية تفصيليةعلى اجلهات احلكومية قبل طرح أعماهلا يف املنافسات 

، على أن تراعي جتنب اإلشارة إىل النوع  بذلك استشاري، أو تكليف اجلهاز الفين لديهاعن طريق  ، لألعمال املطلوبة ، دقيقة

 أو الصنف ، أو حتديد عالمات جتارية ، أو وضع مواصفات  ال تنطبق إال على عالمات جتارية معينة.

كما جيب عليها عدم املبالغة يف املواصفات ، وأن ال تتجاوز حاجة ومتطلبات املشروع، واالعتمادات املالية املخصصة له ،  وعليها 

 على املكاتب االستشارية اليت تضع املواصفات بالتقيد بذلك. التأكيد

 املادة الثانية :
تكــون األفضــلية يف التعامــل للمصــنوعات واملنتجــات وانــدمات الوطنيــة ، واملنتجــات ،ات املنشــأ الــوطين ، ومــا يعامــل معاملتهــا مــن          

ويـتم الـنع علـى ،لـك يف شـروو  ومواصـفات األعمـال         منتجات وخدمات الـدول األخـر، ، وفقـًا لقواعـد تفضـيل املنتجـات الوطنيـة ،       

 املطلوب تنفيذها .

 املادة الثالثة :
علـى اجلهـات احلكوميـة حتــديو معلومـات مشـاريعها وأعماهلــا قبـل اعتمادهـا ، ومراجعـة املواصــفات الفنيـة والرسـومات واملخططــات ،           

لعامـة أو تـأمني مشـرتياتها ، وةاصـة تلـك الوثـائق الـيت  ضـي         وإجراء أي تعديل أو تصحيح عليها ، قبـل طـرح أعماهلـا يف املنافسـة ا    

 على إعدادها فرتة طويلة ، أو مواصفات األجهزة والربامج اليت جيري حتديثها بشكل مستمر .

  املادة الرابعة :
ك قبــل وضــع   علــى اجلهــة احلكوميــة القيــام باختبــارات فحــع الرتبــة ، وعمــل اجلســات الالزمــة ملشــاريع التنفيــذ الــيت تتطلــب ،لــ              

 التصاميم والرسومات وكميات األعمال.

 املادة انامسة :
تقــوم اجلهــة  احلكوميــة باالســتعانة باجلهــاز الفــين الــذي شــارا يف إعــداد املواصــفات أو  ــلت مــن اجلهــات املتخصصــة بالتســعل،       - أ

ــود والكميــات اناصــة باملنافســة ،          ــة إرشــادية لألعمــال علــى جــداول البن مبــا يتفــق مــع األســعار الســائدة يف    بوضــع أســعار تقديري

الســو، ، ومــن واقــع األســعار الســابق التعامــل بهــا ، و،لــك قبــل اإلعــالن عــن املنافســة ، وتوضــع يف مظــرو   تــوم يرفــع لــرئي         

 جلنة فحع العروض ويفتح من قبل اللجنة عند البت يف املنافسة .

علــى اجلهــة احلكوميــة أن حتــتفش بــدليل شــامل ألســعار املــواد وانــدمات الــيت يتكــرر تأمينهــا ، علــى أن تقــوم  بتحــديو الــدليل       -ب

 بشكل مستمر .  

 املادة السادسة :



هــا جيــوز االمتنـاع عــن بيع  لتلبيــة طلبـات الــرا بني يف شـرائها ، وال   املنافسـة  تــوفل نسـخ كافيــة مـن وثــائق   علـى اجلهــة احلكوميـة    - أ

 املفعول . سارية لقبول العروض املدة احملددة ما دامت ألي سبب كان ،أو االعتذار عن توفل هذت الوثائق 

 جيب أن تكون النسخ املشتملة على وثائق املنافسة مرقمة و تومة ةتم اجلهة . - ب

متناســـبة مـــع تكـــاليف علـــى اجلهـــة احلكوميـــة حتـــري الدقـــة يف حتديـــد أســـعار وثـــائق املنافســـة ،  يـــو تكـــون األســـعار       - ج

 إعدادها ، وأن ال تبالغ بتقدير أمثانها ، مبا يؤدي إىل إحجام الرا بني عن التقدم للمنافسة .

 املادة السابعة :
أعمــال يف ملــا حتتاجــه مــن    طرحهــاتــأمني مشــرتياتها أو  قبــل  ، فر االعتمــادات املاليــة الالزمــة  االتأكــد مــن تــو   احلكوميــةعلــى اجلهــة  

 .املنافسة العامة

 املادة الثامنة :
حتقـــق مصـــلحة للجهـــة    ة، متـــى كانـــت التجزئـــ   عنـــد الرتســـية  جيـــوز أن تتضـــمن شـــروو املنافســـة ، نصـــًا جييـــز جتزئـــة املنافســـة       

احلكومية. كما جيوز أن تتضـمن شـروو املنافسـة نصـًا جييـز للجهـة احلكوميـة إلغـاء بعـأ البنـود أو صفيضـها للوصـول إىل املبـالغ              

 املعتمدة للمشروع .

 املادة التاسعة :
حتــددها اجلهــة احلكوميــة نفســها ، أو  ةجيــوز أن يكــون التوريــد طبقــًا لعينــ ،مــن هــذت الالئحــة )األوىل(م املــادة احكــأب مــع عــدم اإلخــالل

 يقرتحها صاحب العرض ، على أن تكون مطابقة للشروو واملواصفات اليت تضعها اجلهة .

 املادة العاشرة : 
 املنافسات العامة ، وفقًا لإلجراءات التالية :تعلن اجلهات احلكومية عن 

ــائل           -أ ــل ، وبالوسـ ــى األقـ ــدة علـ ــرة واحـ ــتني ، مـ ــحيفتني عليـ ــة ، ويف صـ ــدة الرفيـ ــة يف اجلريـ ــن املنافسـ ــن عـ يعلـ

ــة ، كمــا يــتم تزويــد أمانــة  لــ             ــة ، يف موقــع جريــدة أم القــر، ، ويف موقــع اجلهــة املعلن اإلعالنيــة اإللكرتوني

صــناعية بنســخة مــن اإلعــالن )بصــيغة الكرتونيــة( ، علــى أن يظــل اإلعــالن يف تلــك املواقــع          الغــر  التجاريــة ال 

 مستمرًا ، حتى املوعد النهائي لتقديم العروض.

يكون اإلعالن يف انارج عرب الصحف الرئيسة يف البلدان اليت تقـدم اندمـة ، وعـن طريـق املواقـع اإللكرتونيـة        -ب

ــاللغتني ا  لعربيـــة واإلزليزيـــة ، و كـــن التنســـيق مـــع ســـفارات اململكـــة يف انـــارج ، لطـــرح    اإلعالنيـــة العامليـــة ، بـ

 اإلعالن إ،ا دعت احلاجة لذلك .

إ،ا كــان عــل تنفيــذ املشــروع خــارج اململكــة يعلــن عنــه يف الــداخل وانــارج ، وفقــًا ألســلوب اإلعــالن الــوارد يف         -ج

 الفقرتني) أ ، ب ( من هذت املادة .

 املعلومات التالية : و د أدنى األعمال املعلن عنها ،املنافسة معلومات واضحة وشاملة عن  يتضمن اإلعالن عن  جيب أن  -د

 اسم اجلهة املعلنة   -

 رقم املنافسة ووصفها و رضها   -

  ال التصنيف   -

 قيمة الوثائق ومكان بيعها -

 زمان ومكان تقديم العروض وفتح املظاريف . -



تـاريخ صـدور أول إعـالن يف اجلريـدة الرفيـة حتـى املوعـد النهـائي لتقـديم العـروض عـن ثالثـني يومـًا،              جيب أن ال تقـل املـدة مـن     -هـ

املدة عن ستني يومًا يف املشاريع أو األعمال اليت تبلغ تكاليفها التقديريـة سسـني مليـون ريـال فـأكثر       وال تقل هذت 

. 

لمتقـدمني  لاشـرتاو تأهيـل    أو  د درجـة تصـنيف معينـة ،   ، حتديـ  عالن عن املنافسـة أو بيـع الوثـائق   عند اإل جيوز ال -و

  .  للمنافسة

 املادة احلادية عشرة :
جيب أن تطرح األعمال ،ات التنفيذ املستمر كالصيانة والنظافة والتشـغيل وتقـديم خـدمات اإلعاشـة ومـا شـابهها يف       

 منافسة عامة ، يف بداية السنة األخلة من العقد القائم كحد أقصى.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني

 الشروو الواجب توافرها يف مقدمي العروض

 املادة الثانية عشرة :
 والرتاخيع التالية :وثائق جيب أن تتوافر لد، الرا بني يف التعامل مع اجلهات احلكومية ال -أ

 0  ال األعمال املتقدم هلايف السجل التجاري أو الرتخيع النظامي   - 7

ل األعمال املتقـدم هلـا  إ،ا كانـت قيمـة العـرض رتـا يشـرتو لـه التصـنيف وفقـًا لألحكـام الـواردة يف             شهادة تصنيف يف  ا  - 4

 نظام )تصنيف املقاولني( .

 شهادة تسديد الزكاة أو الضريبة . -3

 شهادة من املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بتسجيل املنشأة يف املؤسسة ، وتسديد احلقو، التأمينية  . -4

 0شهادة االنتساب للغرفة التجارية   - 8

 رخصة االستثمار إ،ا كان املتناف  مرخصًا وفقًا لنظام )االستثمار األجنيب( .  - 6

 شهادة حتقيق النسبة النظامية لتوطني الوظائف . -1

 0جيب أن تكون الوثائق والرتاخيع املشار إليها يف الفقرة ) أ ( من هذت املادة ، سارية املفعول -ب

 املادة الثالثة عشرة :

 ال جيوز التعامل وفقًا ألحكام النظام وهذت الالئحة مع األشخاص املشار إليهم فيما يلي :

 موظفو احلكومة ، ويستثنى من ،لك :  -7

 األعمال  ل التجارية إ،ا صرح هلم مبزاولتها . -أ 

 شراء كتب من تأليفهم سواء منهم مباشرة أو من الناشرين أو املكتبات.    -ب

 شراء حق امللكية األدبية أو الفنية أو مصنفاتهم .أو أعمال فنية بتكليفهم  -ج

 0الدخول يف املزايدات العلنية ، إ،ا كانت األشياء املر وب يف شرائها الستعماهلم اناص  -د

 0صا، إجراءات التعاقد املسجونون جبرم أثناء ا -4

 من تقضي األنظمة مبنع التعامل معهم حتى يرد إليهم اعتبارهم . -3

 0املفلسون ، أو من طلبوا إشهار إفالسهم ، أو ثبت إعسارهم ، أو صدر أمر بوضعهم حتت احلراسة -4

 الشركات اليت جر، حلها أو تصفيتها . -8

  من مل يبلغ من العمر مثانية عشر عاما. -6

 ناقصو األهلية . -1

مــن   نــع حتــى تنتهــي مــدة امل  ،  مــن صــدر قــرار مبنــع التعامــل معهــم مــن اجلهــات املخولــة بــذلك نظامــًا ، أو  كــم قضــائي             -5

 .التعامل 

 

 

 

 



 

 فصل الثالوال

 تقديــم العروض

 املادة الرابعة عشرة :
تقدم العروض مكتوبة على النما،ج األصلية املستلمة من اجلهة احلكومية ، واملختومـة ةتمهـا ، وتوضـع يف مظـاريف     

احلكوميـة ، ويعطـى    ، أو مناولة إىل اجلهـة  املسجل بواسطة الربيد تومة ، مبا يضمن سريتها وعدم فتحها ، و،لك 

يعتد بـأي عـرض يسـلم أو يصـل إىل اجلهـة احلكوميـة بعـد انتهـاء          وال .يثبت فيه تاريخ وساعة التقديم  إيصااًل املتقدم

 املدة احملددة لتقديم العروض .

 املادة انامسة عشرة :
إلعــداد وثــائق املنافســات وتقــديم العــروض املشــار إليهــا يف املــادة )العاشــرة( مــن     ، لكرتونيــةاإل لاســتخدام الوســائ يكــون

 ملا يلي :وفقًا  النظام

املنافســة كاملــة أو جــزء منهــا كجــداول الكميــات ، علــى أقــراص احلاســب ا لــي املد ــة أو          إعــداد وثــائق   - أ

هـا ، وال  كـن تعـديل عتوياتهـا .،     األقراص املرنة وما  اثلها ، اليت  كن فتحها وقراءتها واسـتكمال بيانات 

الكميـات ، وتسـليمها   ويقوم املتناف  بإعداد عرضه على النسخة اليت استلمها ، ووضـع أسـعارت علـى  جـداول     

 للجهة احلكومية ضمن وثائق عرضه األخر،.

 إعداد وثائق املنافسة واستقبال العروض إلكرتونيًا ، باستخدام تقنية التوقيعات اإللكرتونية.   - ب

تســتخدم الوســائل اإللكرتونيــة فيمــا أشــل إليــه يف الفقــرتني )أ ، ب( مــن هــذت املــادة  ، وفقــًا لقواعــد تقنيــة               -ج

 التوقيعات اإللكرتونية يف طرح واستقبال عروض املنافسات احلكومية املعتمدة من وزارة املالية.

 :        املادة السادسة عشرة
علــى املتقــدم للمنافســة مراعــاة  ــال تصــنيف األعمــال املتقــدم هلــا ، مــع التقيــد باحلــدود املاليــة لدرجــة تصــنيفه ،          

 ويستبعد العرض املخالف لذلك .

 السابعة عشرة :املادة 
ــدم هلـــا ،              ــال املتقـ ــة األعمـ ــن طبيعـ ــه ، عـ ــديم عرضـ ــل تقـ ــال أن يتحـــر، قبـ ــذ األعمـ ــدم لتنفيـ ــرض املتقـ ــاحب العـ ــى صـ ــب علـ جيـ

والظرو  املصاحبة للتنفيذ ، ومعرفة كافـة بياناتهـا وتفصـيالتها ، ومـا  كـن أن يـؤثر علـى فهـات عرضـه و ـاطر التزاماتـه .            

عـن األعمــال املطلـوب تنفيـذها قبــل ميعـاد تقــديم      الالزمــة بيانـات الللمتنافســني اإليضـاحات و وعلـى اجلهـة احلكوميــة أن تقـدم    

، الــيت نكنـــه مــن تقيـــيم    وبعــأ املعلومــات العامـــة عنــه   ، علـــى حجــم املشـــروع   - بطلــب منــه   –وإطــالع املتنـــاف    العــروض ، 

 .أورا، املنافسة ئهقبل شرا األعمال

 الثامنة عشرة :املادة 
بينهم ، وفقا لشروو تصنيف املقاولني املتضامنني ، املشـار إليهـا يف    لعرض من عدة مقاولني بالتضامنجيوز أن يقدم ا

 ومع مراعاة الضوابط التالية: نظام )تصنيف املقاولني( ،



أن يتم التضامن قبل تقديم العرض ، ومبوجب اتفاقية مربمـة بـني األطـرا  املتضـامنة ، ومصـدقة مـن جهـة         -7

 ق والتصديق كالغرفة التجارية الصناعية  .،ات اختصاص بالتوثي

أن تتضمن اتفاقية التضامن التزام املتضامنني  تمعني أو منفردين ، بتنفيذ كافـة األعمـال وانـدمات املطروحـة      -4

 يف املنافسة .

،  أن توضح اتفاقية التضامن املمثـل القـانوني لطـريف التضـامن أمـام اجلهـة احلكوميـة ، السـتكمال إجـراءات التعاقـد           -3

 وتوقيع العقد ، واملسهولية عن التوقيعات واملخاطبات مع اجلهة احلكومية .

 صتم وتوقع وثائق العرض ومستنداته ، من مجيع املتضامنني ، ويرفق أصل االتفاقية مع العرض . -4

 ال جيوز ألحد املتضامنني التقدم بعرض منفرد ، أو التضامن مع متناف  آخر للمشروع نفسه . -8

 ل اتفاقية التضامن بعد تقد ها دون موافقة اجلهة احلكومية .ال جيوز تعدي -6

 املادة التاسعة عشرة :

ال جيــوز أن يتقــدم املتنــاف  بعــرض مــراد  أو بــديل ، إال إ،ا تضــمنت شــروو املنافســة الــنع علــى تقــديم عــرض بــديل وفقــًا              

الـة بالرتسـية علـى أقـل العـروض املقدمـة       لشروو ومواصفات عددة تضعها اجلهة للعرض البـديل ، وتلتـزم اجلهـة يف هـذت احل    

 املطابقة للشروو واملواصفات .

 املادة العشرون :
جيــب علــى املتنــاف  تقــديم ســعرت وفقــًا للشــروو واملواصــفات وجــداول الكميــات املعتمــدة مــن اجلهــة احلكوميــة ، وال     - أ

بنــود املنافســة أو مواصــفاتها .   جيــوز لــه إجــراء أي تعــديل أو إبــداء أي حتفــش عليهــا ، أو القيــام بشــطب أي بنــد مــن         

 ويستبعد العرض املخالف لذلك  .

ــة  اإلفراديــة واإلمجاليــة يف جــداول الكميــات    أســعار العــرض تــدون  - ب بالعملــة احملليــة ، مــا مل  يــنع علــى     رقمــًا وكتاب

 تقد ها بعملة أخر، .

 جيريــه صــاحب العــرض  تصــحيح   يف قائمــة األســعار ، وأي   التعــديل ، أو احملــو ، أو الطمــ  ،  ملقــدم العــرض  وزجيــال  - ج

 وختمه.   التوقيع عليهويها جيب إعادة كتابته رقمًا وكتابة عل

ــن       - د ــر مـ ــو أو الطمـــ  أكثـ ــديل أو احملـ ــا التعـ ــر، عليهـ ــعار الـــيت جـ ــات األسـ ــاز   70إ،ا بلغـــت فهـ ــعار جـ ــة األسـ ــن قائمـ % مـ

 استبعاد العرض .

املنافســة ، دون تســعل . إال إ،ا أجــازت شــروو املنافســة   ال جيــوز ملقــدم العــرض أن يغفــل أو يــرتا أي بنــد مــن بنــود           -هـــ

 ،لك .

 املادة احلادية والعشرون :
 أو وطنيــــة ،نتجـــات ال املصـــنوعات أو  املمـــن  ، مـــا إ،ا كانـــت األصـــنا  املـــراد تأمينهـــا       يف عرضـــه  صـــاحب العـــرض   بنييـــ 

 األخر، .دول الإحد،  منتجات 

 املادة الثانية والعشرون :
 خطاب رفي ، حتدد فيه األسعار اإلمجالية ، وما يرد عليها من زيادة أو صفيأ .يقدم العرض مبوجب  - أ

رتــن  لــك نثيلــها نظامــًا ، كمــا    يوقــعفــإن كــان مقــدمًا مــن شــركة أو مؤسســة     ، يوقــع العــرض مــن مقدمــه        -ب

 .ةتم مقدم العرض، جيب ختم العرض وكافة مرفقاته 



 االبتدائي ( . ويستبعد العرض املخالف لذلك .يقدم مع العرض )أصل خطاب الضمان  - ج

 تقدم مع العرض صورة من كافة الوثائق املشار إليها يف املادة )الثانية عشرة( من هذت الالئحة .       -د 

ديــه إ،ا مل يقــدم املتنــاف  مــع عرضــه أيــًا مــن الوثــائق املشــار إىل تقــد ها يف الفقــرة) د( مــن هــذت املــادة ، مــع توافرهــا ل        -هـــ

ــروض            ــع العـ ــة فحـ ــددها جلنـ ــدة حتـ ــه مـ ــاز منحـ ــالحية ، جـ ــة الصـ ــة منتهيـ ــة املقدمـ ــه ، أو أن الوثيقـ ــديم عرضـ ــت تقـ وقـ

الســتكمال تلــك الوثــائق ، ومبــا ال يــؤدي إىل انتهــاء الوقــت احملــدد للبــت يف الرتســية ، فــإن مل يقــدمها يف الوقــت احملــدد      

 يستبعد من املنافسة.

افية مــن جــداول الكميــات وقــوائم األســعار اإلمجاليــة واإلفراديــة مطابقــة لألصــل         يقــدم مــع العــرض صــورة إضــ            -و

و تومــة ةــتم مقــدم العــرض . علــى أن تبقــى الصــورة لــد، جلنــة فحــع العــروض حلــني إنهــاء إجــراءات حتليــل           

 العروض .

 املادة الثالثة والعشرون :

 ديم العروض.جيوز لصاحب العرض أن يسحب عرضه ، قبل انتهاء املدة احملددة لتق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الرابع

 فتـح املظاريـــــف

 املادة الرابعة والعشرون :
الرابعـة  ) ةم املـاد احكـ وفقـًا أل  ، فـتح املظـاريف  أو أكثر ل جلنة ، بتكوينيصدر الوزير أو رئي  الدائرة املستقلة قرارًا  -أ

 من النظام . ( عشرة

 عله يف حالة  يابه .وينع يف القرار على تعيني نائب للرئي  حيل 

ــروع        -ب ــاريف لـــد، الفـ ــتح املظـ ــان فـ ــوين جلـ ــتقلة تفـــويأ صـــالحياتهما يف تكـ ــدائرة املسـ ــوزير أو رئـــي  الـ جيـــوز للـ

 واألجهزة املرتبطة بالوزارة أو الدائرة املستقلة .

 ة انامسة والعشرون :املاد
 )الـورقي واإللكرتونـي(   تسـلم الربيـد اليـومي    ، علـى أن تراعـي اجلهـة    لذلك فتح املظاريف يف الساعة واليوم احملددينت

ــوارد إليهــا   موعــدخــر اليــوم التــالي    فــتح املظــاريف  وال جيــوز أن يتجــاوز موعــد  ، العــروض  يف آخــر موعــد لتقــديم   ال

 .فتح كافة املظاريف يف نف  اجللسةتنهي وعلى اللجنة أن  . لتقديم العروض

 السادسة والعشرون : املادة

بأحكــام املــادة )انامســة والعشــرين( مــن هــذت الالئحــة واملــادة )انامســة عشــرة( مــن النظــام ، جيــوز    مــع عــدم اإلخــالل 

 نديد قبول العروض وتأجيل فتح املظاريف يف األحوال التالية :

إ،ا اتضح عدم استكمال املدة النظامية لتقديم العروض ، احملددة مبوجب املادة )العاشرة فقرة / هـ( مـن هـذت    .7

وعلى اجلهة اإلعالن عن نديد قبـول العـروض وتأجيـل فـتح املظـاريف السـتكمال هـذت املـدة ، وفقـًا           الالئحة ،

   إلجراءات اإلعالن عن املنافسات العامة ، مع إشعار مشرتي وثائق املنافسة بذلك كتابة .

يـات ،  جـداول الكم لـو اكتشـفت أخطـاء جوهريـة يف      إ،ا توافرت أسباب مقبولة لتمديد قبول العروض ، كمـا  .4

أو يف شروو املنافسة ، أو بناء على طلب مربر من أ لب مشـرتي أورا، املنافسـة )تقبلـه اجلهـة احلكوميـة( ، أو      

ويعلن عن نديد قبول العروض وتأجيل فـتح املظـاريف مـدة مناسـبة ،      حالة عدم تقدم عروض للمنافسة ، يف

 وفقًا إلجراءات اإلعالن عن املنافسات العامة ، مع إشعار مشرتي وثائق املنافسة بذلك كتابة.  

إ،ا مل تتمكن جلنة فتح املظاريف من القيام بعملها ألسـباب مقبولـة ، يـتم تأجيـل موعـد فـتح املظـاريف املـدة          .3

والضــرورية ، ويشــعر املتقــدمون للمنافســة بــذلك كتابــة ، وال جيــوز يف هــذت احلالــة قبــول عــروض         الالزمــة 

 جديدة أثناء فرتة التأجيل .

 السابعة والعشرون : املادة
وهــذت  مــع الشــكل الــذي حــددت النظــام       واتفاقهــا  املظــاريف  التأكــد مــن ســالمة    جلنــة فــتح املظــاريف   علــى   -أ  

علــى ،  ضــرها عــدد العــروض املقدمــة ، وإعطــاء كــل عــرض رقمــًا متسلســالً   ، وعليهــا أن تثبــت يف عالالئحــة

 العروض املقدمة . عتيادي بسطه رقم العرض ومقامه عدداهيهة كسر 

ومـا   ، مجـالي وسـعرت اإل  ، سـم مقـدم العـرض   اعلى احلاضرين من أصحاب العروض أو مندوبيهم  تعلن اللجنة -ب

   يف خطاب العرض األصلي. صفيأ زيادة أو من ورد على سعرت



حصــر العينـات ، ومواصــفات األجهـزة واملـواد )الكتالوجــات( املقدمـة مــع      علـى رئـي  اللجنــة وكافـة األعضـاء     -ج

خطـاب العـرض األصـلي ، وجـداول الكميـات ، وخطـاب الضـمان البنكـي ، والشـهادات           التوقيـع علـى  العرض ، و

 نة إجراءاتها.املرفقة ضمن العرض ، واحملضر الذي تدون فيه اللج

علــى اللجنــة إثبــات عتويــات املظــاريف الــيت قامــت بفتحهــا ، ومــا اشــتملت عليــه األســعار الــواردة بهــا  مــن          - د

تعـــديل أو تصـــحيح ، أو طمـــ  ، كمـــا جيـــب عليهـــا حصـــر البنـــود  ـــل املســـعرة ، أو الـــيت مل تـــدون أســـعارها   

 اإلفرادية أو اإلمجالية ، رقمًا وكتابًة .

 ، تصـحيح األخطـاء   العـروض  أو أن تطلـب مـن أصـحاب   ،  عـرض أي  أن تسـتبعد فتح املظاريف جيوز للجنة  ال -هـ 

ــواردة يف عروضــهم ،  الحظــات املأو تــاليف  كمــا ال جيــوز هلــا اســتالم أي عــروض أو مظــاريف أو خطابــات أو       ال

 . عينات يقدمها هلا أصحاب العروض أثناء جلسة فتح املظاريف

يف أعماهلا ، حتيل عضرها وأورا، املنافسة إىل جلنة فحـع العـروض ، مبـا    بعد استكمال جلنة فتح املظار   -و

 ال يتجاوز املدة احملددة هلا مبوجب املادة )انامسة عشرة( من النظام .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل انام 

 فحــــــــع العـــــــروض

 املادة الثامنة والعشرون :
م املــادة  احكــوفقــًا أل  ، فحــع العــروض ل أو أكثــر جلنــة  بتكــوين،  ًايصــدر الــوزير أو رئــي  الــدائرة املســتقلة قــرار      -أ

 وينع يف القرار على تعيني نائب للرئي  حيل عله يف حالة  يابه .  من النظام ، (السادسة عشرة)

 وال يعترب انعقاد اللجنة نظاميًا إال مبشاركة املراقب املالي .

اتهما يف تكــوين جلــان فحــع العــروض لــد، الفــروع      جيــوز للــوزير أو رئــي  الــدائرة املســتقلة تفــويأ صــالحي       -ب

 واألجهزة املرتبطة بالوزارة أو الدائرة املستقلة . 

 املادة التاسعة والعشرون :
ســـعرًا ، وأفضـــلها مـــن الناحيـــة الفنيـــة ، املطـــابق   العـــروض أقـــل علـــى بالرتســـية جلنـــة فحـــع العـــروض توصـــي

، وفقًا ألحكـام النظـام وهـذت الالئحـة       ع الشروو واملواصفاتم ماال يتفق من العروضتستبعد و للشروو واملواصفات ،

. 

 املادة الثالثون :

جيــب علــى جلنــة فحــع العــروض ، وجلــان الشــراء األخــر، ، وجلــان التحليــل الفــين ، أن تلتــزم باملعــايل الفنيــة    

والنظاميـــة لتحليـــل العـــروض ، وحتديـــد املقـــدرة الفنيـــة واملاليـــة للمتنـــاف  ، احملـــددة مبوجـــب أحكـــام النظـــام وهـــذت    

 الالئحة . 

يــة الفنيــة مــا دام مطابقــًا للشــروو واملواصــفات      وال جيــوز اســتبعاد أي عــرض  جــة عــدم مناســبته مــن الناح      

 املوضوعة ، ومتفقًا مع أحكام النظام وهذت الالئحة .

 املادة احلادية والثالثون :
جيــوز للجنــة فحــع العــروض أن تطلــب مــن املتنافســني إيضــاح أي بيانــات أو  مــوض يف عطــاءاتهم ،        - أ

ســني ، وأن ال يــؤدي إىل التغــيل يف مســائل علــى أن ال  ــل ،لــك بتكــافؤ الفــرص ، واملســاواة بــني املتناف 

 جوهرية مبا يف ،لك السعر، أو حيول العرض املخالف للشروو واملواصفات إىل عرض مقبول.

ال جيــوز للجــان التحليــل الفــين أو اإلدارات املختصــة باملنافســات واملشــرتيات لــد، اجلهــة احلكوميــة ،        - ب

( مـن هـذت املـادة إال مبوافقـة مسـبقة مـن جلنــة        اطبـة أصـحاب العـروض مبـا أشـل إليـه يف الفقــرة )أ      

 فحع العروض .

 املادة الثانية والثالثون :
فإن للجنة فحع العروض مع احلق باسـتبعاد العـرض اعتبـار     لبعأ البنود وضع أسعار إ،ا أ فل املتناف  - أ

البنود  ل املسعرة عملة على القيمة اإلمجالية للعرض . ويعترب املتناف  موافقًا على هذا الشـرو عنـد   

 تقد ه لعرضه.



ا مل يف عقود التوريد يعترب املتناف  مل يقدم عرضًا بالنسـبة لألصـنا   ـل املسـعرة ،  ويسـتبعد عرضـه إ،       -ب

 جتز شروو املنافسة التجزئة .

يف حالــة عــدم تنفيــذ املتعاقــد للبنــود احململــة علــى إمجــالي قيمــة العــرض يــتم تنفيــذها علــى حســابه  ، أو      -ج

حيسم ما يقابل تكاليفها حسب متوسط سعر البند لد، املتقدمني للمنافسة ، أو السعر الـذي تقـدرت جلنـة    

 عدم تسعل البنود املغفلة من كافة املتنافسني .فحع العروض يف حالة العرض الواحد أو 

إ،ا عدلت اجلهة احلكومية عن تنفيذ أي بند من البنود احململـة علـى إمجـالي قيمـة العـرض يـتم حسـم مـا          -د

 يقابل تكاليفها وفقًا لألسلوب احملدد لتسعلها املشار إليه يف الفقرة )ج( من هذت املادة.

 املادة الثالثة والثالثون :

ــى - أ ــروض  علـ ــة فحـــع العـ ــد  جلنـ ــة جـ ــات و ولامراجعـ ــعارالكميـ ــرض ،  األسـ ــواردة يف العـ ــواء  الـ ــ يفسـ أو  امفرداتهـ

 .وإجراء التصحيحات املادية الالزمة يف العرض ،  موعها

، وإ،ا  كانــت العــربة بالســعر املــبني كتابــة  ، رقــامخــتال  بــني الســعر املــبني كتابــة والســعر املــبني باأل اإ،ا وجــد  - ب

 . سعر الوحدة وسعر  موعها كانت العربة بسعر الوحدةختال  بني اوجد 

إ،ا وجــدت دالئــل تؤكــد عــدم صــحة الســعر وفقــًا ألســلوب التصــحيح الــوارد يف الفقــرة )ب( مــن هــذت املــادة ،         - ج

فللجنــة فحــع العــروض بعــد التأكــد مــن التــوازن املــالي ألســعار البنــود ، وبعــد مقارنــة الســعر مــع مثيالتــه يف        

ر الـوارد يف العـرض الـذي يثبـت هلـا      العرض والعروض األخر، ، وسعر السو، ، واألسعار التقديرية ، األخذ بالسع

 صحته .

جيــوز للجنـــة فحــع العـــروض التوصــية باســـتبعاد العـــرض إ،ا جتــاوزت األخطـــاء  احلســابية  يف األســـعار بعـــد        - د

 % من إمجالي قيمة العرض زيادًة أو نقصًا . 70تصحيحها وفقًا ألحكام هذت املادة ، أكثر من 

 املادة الرابعة والثالثون :
فحع العروض التأكد من اعتـدال سـعر أقـل العـروض املطـابق للشـروو واملواصـفات ، وعليهـا         على جلنة  -أ

االسرتشـــاد باألمثـــان األخـــلة الســـابق التعامـــل بهـــا ، وأســـعار الســـو، ، واألســـعار التقديريـــة اإلرشـــادية           

 للمنافسة .

األســعار التقديريــة وأســعار يف حالــة زيــادة أســعار العــرض عــن املبــالغ املعتمــدة ، بســبب ارتفــاع األســعار عــن   -ب 

السو، ، يتم التفاوض أواًل لتخفيأ العرض إىل السـعر السـائد ، ثـم يـتم التفـاوض إللغـاء أو صفـيأ        

 بعأ البنود ، وفقًا ألحكام املادة )احلادية والعشرين( من النظام.

 املادة انامسة والثالثون :
 .من أقل العروض ، أو قدر معني ، العرض الذي يكون مبنيًا على صفيأ نسبة مهوية يستبعد

 املادة السادسة والثالثون :
إ،ا تســاو، عرضــان أو أكثــر يف األســعار بعــد تصــحيحها ، جــاز للجهــة احلكوميــة جتزئــة املنافســة بــني العــروض     

ني املتساوية ، إ،ا نع على جواز التجزئة يف شروو املنافسة ، وإ،ا مل ينع على التجزئـة  ، يـتم حتديـد السـعر األقـل بـ      

 العروض املتساوية مبنافسة مغلقة ، ويف ظرو   تومة.

 املادة السابعة والثالثون :



مــع مراعــاة األحكــام الــواردة يف املــادة )الثانيــة والعشــرين( مــن النظــام ، جيــب علــى  جلنــة فحــع العــروض قبــل   

 التوصية باستبعاد العرض الذي قدم أسعارًا متدنية ، مراعاة ما يلي:

األسعار التقديرية اإلرشادية لألعمـال ، وتوافقهـا مـع األسـعار السـائدة يف السـو، عنـد         التأكد من اعتدال - أ

 تقديم العروض.

 التأكد من انربة الفنية لصاحب العرض ، واألعمال املماثلة اليت قام بتنفيذها. - ب

 االطالع على املركز املالي لصاحب العرض للتأكد من مقدرته وإمكاناته املالية. - ج

 العرض إليضاح األس  واملعايل اليت مت مبوجبها حتديد أسعار العرض.مناقشة صاحب  - د

إ،ا توصلت جلنة فحع العروض بإمجاع أعضائها إىل القناعـة بضـعف إمكانـات صـاحب العـرض ، وتـدني         -هـ 

األسعار املقدمة منه ، مبا يؤثر على تنفيذت اللتزاماته ، توصـي باسـتبعاد العـرض . أمـا إ،ا اتضـح تأهيـل       

املتقـدم ، وأن األسـعار املقدمـة منـه تغطـي تكـاليف التنفيـذ ، وإن كانـت متدنيـة ، فتـتم التوصـية             وخربة

 بالرتسية عليه .  

 املادة الثامنة والثالثون :
مــع مراعــاة األحكــام الــواردة يف املــادة )الثالثــة والعشــرين( مــن النظــام ، جيــب علــى جلنــة فحــع العــروض قبــل         

، الــذي يتــبني هلــا أن حجــم التزاماتــه التعاقديــة مرتفــعق علــى  ــو يفــو، قدراتــه       التوصــية باســتبعاد عــرض املتنــاف   

 املالية أو الفنية ، مراعاة ما يلي:

التأكد من حجم التزامات صاحب العرض ، للعقـود القـائم بتنفيـذها لـد، اجلهـة أو  لهـا مـن اجلهـات          - أ

عـل املنافسـة إىل جانـب تلـك العقـود      األخر، ، ومستو، تنفيذها ، وما إ،ا كان بإمكانـه تنفيـذ املشـروع     

 القائمة.

ــابعة         - ب ــادة )السـ ــن املـ ــرتني )ب ، ج( مـ ــا ورد يف الفقـ ــًا ملـ ــة ، وفقـ ــه املاليـ ــة ، وإمكاناتـ ــه الفنيـ ــن خربتـ ــد مـ التأكـ

 والثالثني( من هذت الالئحة .

جـب  أن يكون االستبعاد مبنيًا علـى أسـباب جوهريـة مقبولـة ، يراعـى فيهـا مصـلحة اجلهـة احلكوميـة ، مبو          - ج

 تقرير فين تعدت اجلهة .

إ،ا توصلت جلنة فحع العروض إىل القناعة بـأن إمكانـات املتنـاف  ال تتحمـل إسـناد أعمـال أخـر، إليـه ،          - د

 مبا قد يؤثر على تنفيذت اللتزاماته ، فلها التوصية باستبعادت من املنافسة.

 املادة التاسعة والثالثون :
العروض إ،ا ألغيت املنافسة لسبب يرجـع إىل اجلهـة احلكوميـة ، و،لـك     تعاد قيمة أورا، املنافسة إىل أصحاب  -أ

كمــا لــو ألغيــت املنافســة للمصــلحة العامــة قبــل الرتســية ، أو ملخالفــة إجراءاتهــا ألحكــام النظــام ، أو لوجــود      

ــاد       ــا االعتمـ ــة ، أو جتاوزهـ ــعار املقدمـ ــاع األسـ ــة ارتفـ ــفات ، وكـــذلك إ،ا رأت اجلهـ ــاء يف الشـــروو واملواصـ أخطـ

 خصع للمشروع .امل

ال تعــاد قيمــة أورا، املنافســة إ،ا كــان اإللغــاء بعــد فــتح املظــاريف ، إال ملــن تقــدم بعرضــه للمنافســة ، ويف كــل         -ب   

 األحوال ال تعاد القيمة للمتناف  إال بعد إعادته املستندات اليت اشرتاها .

 املادة األربعون :
 اب استبعادت ، ةطاب رفي ، يف حالة طلبه ،لك .يتم تبليغ صاحب العرض املستبعد من املنافسة بأسب 



 املادة احلادية واألربعون :
ــحاب          -أ ــعر أصـ ــروض ، تشـ ــريان العـ ــدة سـ ــالل  مـ ــية خـ ــت يف الرتسـ ــن البـ ــة مـ ــة احلكوميـ ــتمكن اجلهـ إ،ا مل تـ

 العروض بر بتها نديد مدة سريان عروضهم ملدة تسعني يومًا أخر،.

التمديـد ، نديـد ضـماناتهم وإبـاله اجلهـة احلكوميـة بـذلك         على من يوافق من أصحاب العروض علـى     -ب

خالل أسبوعني من تاريخ اإلشعار بطلب التمديد ، ومن مل يتقدم خـالل هـذت املـدة ، يعـد  ـل موافـق علـى        

 نديد عرضه ، ويعاد له ضمانه االبتدائي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل السادس

 إبرام العقود ومدد تنفيذها

 الثانية واألربعون:املادة 
جيـــب أن تتناســــب مـــدد تنفيــــذ عقـــود انــــدمات ،ات التنفيـــذ املســــتمر مـــع التكــــاليف املعتمـــدة للعقــــد يف        -أ

امليزانيــــة ، علـــــى أن ال تتجــــاوز مـــــدة العقــــد ســـــ  ســــنوات ، وفقـــــًا ألحكــــام املـــــادة )الثامنــــة والعشـــــرين       

 فقرة / أ ( من النظام .

 ن العقود مدة تزيد عن س  سنوات .يتم االتفا، املسبق مع وزارة املالية ملا يتطلب تنفيذت م -ب

ــات        -ج  ــد، اجلهـــ ــر،، لـــ ــدمات األخـــ ــيانة وانـــ ــة والصـــ ــود النظافـــ ــيفية يف عقـــ ــازة الصـــ ــرتة اإلجـــ ــتبعد فـــ تســـ

التعليميــــة ومــــا ماثلـــــها ، وصفــــأ أعـــــداد العمالــــة وعناصــــر العقـــــد  ــــل الالزمـــــة ، إ،ا كانــــت تلـــــك        

 اجلهات تزاول نشاطًا عدودًا خالل تلك الفرتة .

 ثالثة واألربعون :املادة ال
ــإ،ا تــــأخر املتعاقــــد عــــن املوعــــد      - أ بعــــد تقــــديم الضــــمان النهــــائي حتــــدد اجلهــــة موعــــدًا لتوقيــــع العقــــد ، فــ

احملـــدد دون عـــذر مقبـــول ، يـــتم إنـــذارت ةطـــاب مســـجل ، فـــإ،ا مل حيضـــر لتوقيـــع العقـــد خـــالل سســــة             

ــا      ــًا ألحكـــ ــه ، وفقـــ ــذار ، يـــــتم ســـــحب العمـــــل منـــ ــارت باإلنـــ ــاريخ إخطـــ ــًا مـــــن تـــ ــة عشـــــر يومـــ ــادة )الثالثـــ م املـــ

 وانمسني( من النظام .

حتـــــــدد اجلهـــــــة احلكوميـــــــة يف عقودهـــــــا شـــــــروو ومـــــــدة ســـــــريان )وثيقـــــــة التـــــــأمني( واملوعـــــــد احملـــــــدد    - ب

 لتقد ها ، و،لك فيما يشرتو فيه من العقود إجراء التأمني .

  املادة الرابعة واألربعون :
ــد ، ونســـ        - أ ــخة للمتعاقـ ــل ، نسـ ــى األقـ ــخ علـ ــع نسـ ــن أربـ ــد مـ ــرر العقـ ــخة    حيـ ــذ ، ونسـ ــى التنفيـ ــر  علـ خة للمشـ

 لإلدارة املختصة باحملاسبة ، ونسخة لديوان املراقبة العامة.

 تبلغ مصلحة الزكاة والدخل ، باملعلومات اليت  تطلبها عن العقد واليت تشمل: - ب

 اسم وعنوان املتعاقد . -

 موضوع العقد وقيمته اإلمجالية وشروطه املالية . -

 تاريخ بدء تنفيذت وانتهائه . -

 أي تغيلات تطرأ على العقد . -

 املادة انامسة واألربعون :
يســــلم موقــــع العمــــل يف عقــــود اإلشــــغال العامــــة خــــالل املــــدة املشــــار إليهــــا يف املــــادة )الــــثالثني فقــــرة /ب(    - أ

 من النظام.

ــا إىل             -ب   ــل فيهـــ ــدء العمـــ ــاج بـــ ــيت حيتـــ ــتمر الـــ ــذ املســـ ــدمات ،ات التنفيـــ ــود انـــ ــل يف عقـــ ــع العمـــ ــلم موقـــ يســـ

ســـتمرار تقـــديم اندمـــة وعــــدم انقطاعهـــا )تســـليمًا أوليـــًا( قبــــل انتهـــاء مـــدة العقـــد القــــائم          التجهيـــز ال 



ــم يســـلم            ــائم. ثـ ــد القـ ــع متعهـــد العقـ ــيق مـ ــال بالتنسـ ــل والتجهيـــز لألعمـ ــن التحضـ ــد مـ ــتمكني املتعاقـ ، لـ

 املوقع للبدء يف تنفيذ العقد بعد انتهاء العقد السابق .

 املادة السادسة واألربعون :
ــأخر  - أ ــتم      إ،ا تـــ ــة ، يـــ ــغال العامـــ ــود األشـــ ــع العمـــــل يف عقـــ ــتالم موقـــ ــن اســـ ــد عـــ ــع املتعاقـــ ــأ أو امتنـــ أو تباطـــ

ــارت            ــاريخ إخطـــ ــن تـــ ــًا مـــ ــر يومـــ ــة عشـــ ــالل سســـ ــع خـــ ــتلم املوقـــ ــإ،ا مل يســـ ــجل ، فـــ ــاب مســـ ــذارت ةطـــ إنـــ

باإلنـــــذار ، تعـــــد اجلهـــــة عضـــــر تســـــليم حكمـــــي للموقـــــع ، ويبلـــــغ بـــــه املتعاقـــــد مـــــع إنـــــذارت للبـــــدء يف    

شــــر يومـــًا مــــن تــــاريخ إخطــــارت بــــذلك، فـــإ،ا انقضــــت هــــذت املــــدة ومل يبــــدأ يف   التنفيـــذ خــــالل سســــة ع 

 العمل ، جاز سحب األعمال منه ، وفقًا ألحكام املادة )الثالثة وانمسني( من النظام .

ـــه        - ب ــة بــــذلك ، فلــــي  لــ ــه مــــن اســــتالم موقــــع العمــــل ، ومل تقتنــــع اجلهــ إ،ا احــــتج املتعاقــــد بوجــــود عوائــــق ننعــ

 وإ،ا كان لـه حتفظات جتات املوقع يقوم بتدوينها يف عضر تسليم املوقع. احلق برفأ االستالم ،

ــذارت بــــذلك            -ج ــتم إنــ ــتمر يــ ــذ املســ ــدمات ،ات التنفيــ ــل يف عقــــود انــ ــع العمــ ــتالم موقــ ــن اســ ــد عــ ــأخر املتعاقــ إ،ا تــ

فـــــإ،ا مل يســـــتلم املوقـــــع خـــــالل سســـــة عشـــــر يومـــــًا مـــــن تـــــاريخ إشـــــعارت باإلنـــــذار تســـــحب األعمـــــال وفقـــــًا ألحكـــــام     

 ملادة )الثالثة وانمسني ( من النظام .ا

 :السابعة واألربعون  املادة
 :ي يل ما ، مراعاةجزء منه  وأعلى اجلهة احلكومية قبل موافقتها على التنازل عن العقد  

عنهـا ، و،لـك مبوجـب      خـر، للمتعاقـد سـبق لـه التنـازل      أهنـاا عقـود    تكانـ  إ،اسباب طلب التنـازل ، وعمـا   أمعرفة  - أ

 . احلكومية اجلهة إىليقدمه املتعاقد  إقرار

 .  صاحبة املشروع  احلكومية د التزاماتهما جتات اجلهةيتحدلالتنازل  ان يكون التنازل مبوجب اتفاقية يربمها طرفأ    -ب

 0وموافقتها على التنازل  احلكومية ال بعد اعتمادها من اجلهةإوالتعترب االتفاقية نافذة 

 0 متدنيةضرار باملشروع بتنفيذت بأسعار ىل اإلإيؤدي التنازل  أن ال  -ج

عمـال املتنـازل لـه     ـال ودرجـة األ   يف ، وأن يكـون مصـنفاً  شـروو التعامـل مـع احلكومـة      إليـه املقـاول املتنـازل    يففر اأن تتو  -د 

 .عنها

 :الثامنة واألربعون  املادة

والفنيــة بكامــل تفاصــيلها ، وعليــه     ةميم اهلندســي اعــن مراجعــة التصــ   مســهوالً  تعاقــد يف عقــود األشــغال العامــة   يعتــرب امل 

فـــور  و املخططــات أاملواصـــفات  خطــاء يف أ مــا جيـــد مــن   وأخطـــاء الفنيــة املـــؤثرة علــى ســالمة املنشـــ ت ،    اجلهــة باأل  إخطــار 

و املشــر  أاملصــمم  االستشــاري،لــك  فــييع وال ، كمــا جيــب عليــه مراجعــة تقــارير وتوصــيات فحــع الرتبــة .    اكتشــافها

 0 ةمسهولياتهما العقديمن 

 :التاسعة واألربعون   املادة
  للمتعاقد التخلي عن تنفيذ التزاماته ، استنادًا إىل إخالل اجلهة احلكومية يف تنفيذ التزاماتها . جيوزال  

 

 

 



 الفصل السابع

 الضمانات البنكية

 شروو الضمان االبتدائي : –أواًل 

 املادة انمسون : 
 جيب النع يف شروو املنافسة ، على نسبة الضمان االبتدائي .   -أ 

، وال تعتـرب كسـور    مهمـا كانـت نسـبة الـنقع    ، بتـدائي نـاقع   اجيوز قبول العرض الذي يقدم معـه ضـمان    ال -ب

 . يح الريال نقصًا يف الضمان ، وينسب الضمان إىل قيمة العرض اإلمجالية قبل املراجعة والتصح

مــدة ال تقــل عــن )تســعني يومــًا( مــن التــاريخ احملــدد لفــتح املظــاريف ،    يكــون الضــمان االبتــدائي ســاري املفعــول    -ج

 ويستبعد العرض املخالف لذلك ، مهما كانت مدة النقع .

م تقوم اجلهة بطلب نديـد الضـمان االبتـدائي ملـن رسـت عليـه األعمـال يف حالـة انتهـاء مـدة سـريانه قبـل تقـدي               -د

 الضمان النهائي.

، وكــذلك يف حالــة إلغــاء  ســتبعدة بعــد البــت يف الرتســيةأصــحاب العــروض  امل إىلتــرد الضــمانات االبتدائيــة  -هـــ 

أو بعـد انتهـاء الوقـت احملـدد لسـريان العـروض ،  مـا مل يبـد صـاحب العـرض ر بتـه يف االســتمرار يف             املنافسـة ، 

 ة )احلادية واألربعني( من هذت الالئحة . االرتباو بعرضه ، وفقًا ملا نصت عليه املاد

قبـل   فراج عن ضماناتهم االبتدائيـة اإل ، أصحاب العروض من طلبتقديرها وببناء على  احلكومية جيوز للجهة -و

ــية ،  ــا    البـــت يف الرتسـ ــاريف وانكشـ ــد فـــتح املظـ ــعار األســـعار ،إ،ا تـــبني بعـ ــ تلـــك العـــروض أن أسـ أو  ة ،مرتفعـ

 .ول دون الرتسية عليها حي مبا واملواصفات ، لشروول الفة 

 ثانيًا : شروو الضمان النهائي :

 املادة احلادية وانمسون :
جيب االلتزام باملدة احملددة لتقديم الضمان النهائي املشار إليهـا يف املـادة )الثالثـة والـثالثني فقـرة/أ( مـن النظـام .         –أ 

وقبلتهــا  ، الــيت رســا عليــه توريــدها   األصــنا بتوريــد مجيــع   تعاقــداملإ،ا قــام  النهــائي يلــزم تقــديم الضــمان وال 

، أو قـام بتوريـد جـزء منهـا وقبـل هـذا اجلـزء         النهائي املدة احملددة إليداع الضمان خاللنهائيًا  احلكومية اجلهة

 تنفيـذ  إال بعـد قيمـة الضـمان    يال يصـر  مـا يغطـ   أن ، علـى  النهـائي   وكان مثنه يكفـي لتغطيـة قيمـة الضـمان    

 .لتزاماتهال املتعاقد

ندد مدة سريان الضمان النهائي يف عقود األشغال العامة إ،ا تأخر املتعاقد يف تنفيـذ أعمـال الصـيانة والضـمان        -ب    

 ، بعد انتهاء سنة الضمان ، املشار إليها يف املادة )السابعة بعد املهة( من هذت الالئحة .

 ال يلزم مطالبة املتعاقد بتقديم ضمان نهائي يف حالة تكليفه بأعمال إضافية . -ج      

 

 



 ثالثًا : شروو ضمان الدفعة املقدمة :

 املادة الثانية وانمسون :
، ســاري املفعــول حتــى اســرتداد كامــل الدفعــة   مســاويًا لقيمتهــا ، وأن يكــون  املقدمــةجيــب أن يكــون ضــمان الدفعــة  

مــن الدفعــة   بإشــعار البنــك مصــدر الضــمان بتخفــيأ قيمتــه بــنف  النســبة الــيت يــتم اســرتدادها     تقــوم اجلهــة  و

  . ودون طلب من املتعاقد، ويف تاريخ احلسم  ، طبقًا للمستخلصات،  املقدمة

 رابعًا : نديد الضمانات :

 : املادة الثالثة وانمسون
دة سـريانه ، و،لـك يف حالـة تـوافر األسـباب احملـددة       على اجلهة احلكومية نديد صالحية الضمان قبـل انتهـاء مـ    -أ

 ، مبوجب النظام وهذت الالئحة وشروو التعاقد . تمديد صالحية الضمانل

ويكـون التمديـد    ، ويزود املتعاقـد بصـورة   منـه ،    ىل البنك مباشرةإبتوجيه طلب التمديد  احلكوميةتقوم اجلهة  -ب

، ويشــار يف طلــب التمديــد أنــه إ،ا مل ينــه البنــك إجــراءات التمديــد قبــل انتهــاء مــدة         للفــرتة الضــرورية الالزمــة 

 .فورًا للجهة دفع قيمة الضمانسريان الضمان ، جيب عليه 

 خامسًا : مصادرة الضمانات :

 املادة الرابعة وانمسون :
حملـددة مبوجـب النظـام وهـذت     على اجلهة احلكومية يف حالة توافر أسباب مصـادرة الضـمان البنكـي للمتعاقـد ا     -أ

الالئحة وشروو التعاقد ، العـرض علـى  جلنـة فحـع العـروض أو اللجنـة املختصـة بالشـراء  سـب األحـوال ،           

املرتتبـة   ا ثـار ، مـع األخـذ يف االعتبـار     يف الرتسـية  صاحب الصالحية إىلوتقديم توصية مسببة  لدراسة احلالة

 .ومدة سريان الضمان  ، على املصادرة

وال  تـد   ، علـى الضـمان انـاص بالعمليـة الـيت أخـل املتعاقـد فيهـا بالتزاماتـه          مقتصـراً يكون طلب املصـادرة   -ب

، كمــا ال جيــوز  ســواء لـد، جهــة واحــدة أو عــدة جهــات  ، خــر،األ إىل مصـادرة الضــمانات اناصــة بالعمليــات 

 . مصادرة الضمان ألسباب أخر،  ل األسباب اليت قدم الضمان ألجلها

عند مصادرة الضمان االبتدائي يف املنافسات اجملزأة تقتصر املصادرة على جزء من قيمـة الضـمان ، منسـوبة     -ج

 إىل قيمة األعمال اليت نت ترسيتها على املتعاقد .

إ،ا قـررت اجلهـة احلكوميــة مصـادرة الضــمان ، عليهـا أن تطلــب مـن البنــك مصـدر الضــمان مصـادرته بشــكل         -د

 عبارة )مصادرة الضمان( .صريح  يو تستخدم 

 .ىل الطلب فورًا إ، وجيب على البنك أن يستجيب  مباشرةىل البنك إ طلب املصادرةوجه وي

 

 



 سادسًا: أحكام عامة يف الضمانات:

 انامسة وانمسون :املادة 
ابعـة والثالثـون   إ،ا قدم الضمان من بنك أجنيب بوساطة أحد البنوا احمللية ، وفقًا ملا أشارت إليـه املـادة   )الر   -أ

فقــرة /ب( مــن النظــام ، جيــب علــى اجلهــة احلكوميــة التأكيــد علــى البنــك احمللــي بــااللتزام بشــروو وقواعــد    

 الضمانات البنكية احملددة مبوجب النظام وهذت الالئحة.

 جيوز أن يقدم الضمان من عدة بنوا ، يلتزم مبوجبه كل بنك بأداء نسبة عددة من  قيمة   الضمان . -ب

ىل حكـم قضـائي أو قـرار مـن     إدون حاجة  احلكومية ، يكون الضمان واجب الدفع عند أول طلب من جانب اجلهة -ج

 .هيهة حتكيم 

وتكـــون قيمتـــه خاليـــة مـــن أيـــة خصـــومات تتعلـــق  ، و ـــل قابـــل لإللغـــاء، جيـــب أن يكـــون الضـــمان  ـــل مشـــروو    -د

 .خر،أو النفقات األ ، أو الرسوم ، بالضرائب

املقدمـة مـن املتعاقـدين معهـا ، ومتابعـة       ملراقبـة الضـمانات   يكون لد، اجلهة احلكوميـة سـجالت خاصـة   جيب أن  -هـ 

 ، أو اإلفراج عنها . صادرتهاإجراءات طلب نديد سريانها ، أو م

 املادة السادسة وانمسون :
تطبق أحكام الضمانات ومنا،جها وشروطها املشار إليهـا يف النظـام ويف هـذت الالئحـة ، علـى كافـة الضـمانات الـيت          –أ 

تطلبهــا اجلهــات احلكوميــة تطبيقــًا ألحكامهمــا ، مبــا يف ،لــك الضــمانات املطلوبــة يف املزايــدات العامــة لبيــع           

 فيما مل ينظم بنع خاص .املنقوالت ، أو تأجل العقارات احلكومية واستثمارها ، و،لك 

 يتم التقيد بنما،ج وصيغ الضمانات البنكية املعتمدة من وزارة املالية ، وفقًا ألحكام النظام وهذت الالئحة . -ب

 سابعًا : التأمني النقدي :

 السابعة وانمسون :املادة 
 ة :وفقًا للضوابط التالينظام ، يقدم التأمني النقدي املشار إليه يف املادة )الرابعة والثالثني فقرة /ج( من ال

 . باملبلغألمني الصندو، يف اجلهة مقابل سند  يسلم مبلغ التأمني النقدي - أ

ال تــدخل هــذت املبــالغ يف حســاب الصــندو، ، أو الســجالت املاليــة ، وتكــون جــاهزة عنــد طلــب جلنــة اإلشــرا       -ب

املسـتفيدة مـن العقـد     يف اجلهـة  دارةإلاعتماد مدير ا بعدالصر  من قبل اللجنة  على تنفيذ األعمال ، ويتم

. 

 .حيسم املبلغ من مستحقاته  ، فإن تأخريصر  من املبلغ فورًا  عوض مايل عاقداملت تقوم اجلهة بإخطار -ج

 ال جيوز استخدام التأمني النقدي أو مصادرته أل راض أخر،  ل ما خصع له . -د 

 للمتعاقد.م ملسلسند االمبوجب ،  تنفيذ العقدنتهاء اد بعد اقللمتع أو ما بقي منه يعاد التأمني النقدي -هـ

جيوز أن يودع مبلغ التأمني النقدي  ساب لد، مؤسسة النقـد العربـي السـعودي ، أو يف أحـد البنـوا ، وفقـًا        - و

 للتعليمات املالية للميزانية واحلسابات .

 



 الفصل الثامن

 زيادة التزامات املتعاقد وصفيضها 

 وانمسون :املادة الثامنة 
على اجلهة احلكومية يف حالة رتارسة صالحياتها يف زيادة التزامات املتعاقد أو صفيضـها ، أو إجـراء أي تعـديل    

 أو تغيل يف األعمال املتعاقد على تنفيذها مراعاة الضوابط التالية :

 أن تكون األعمال اإلضافية عاًل للعقد وليست خارجة عن نطاقه .  -7

ــق  -4 ــا   أن حتقـ ــال مـ ــة لألعمـ ــيلات الالزمـ ــديالت أو التغـ ــى أن     التعـ ــق ، علـ ــلحة املرفـ ــدم مصـ ــؤدي ،لـــك إىل   ـ ال يـ

 اإلخالل بالشروو واملواصفات ، أو التغيل يف طبيعة العقد . أو توازنه املالي .

 التأكد من توافر املبالغ الالزمة لتغطية قيمة األعمال اإلضافية ، قبل تعميد املتعاقد بها .  -3

أو  عــرض علــى جلنــة فحــع العــروض  يــتم ال ،يف العقــد  ةبنــود أو كميــات رتاثلــ  اإلضــافية لألعمــالمل يكــن  إ،ا -4

األســعار املقدمــة مــن    التكليــف بتلــك األعمــال، ومناســبة    لدراســة اللجنــة املختصــة بالشــراء  ســب األحــوال ،    

لتعاقد على تنفيذها بواسطة مقـاولني آخـرين   ايتم   ، لجنةالتنتهي إليه  على ما املتعاقدفان مل يوافق  تعاقد .امل

 ، وفقًا ألحكام النظام وهذت الالئحة.

 ال جيوز التكليف بأعمال إضافية بعد استالم األعمال عل العقد. -8

 املتعاقــد واملــدد املســتحقة عــن األعمــال اإلضــافية ،    مجيــع األوامــر اناصــة بزيــادة أو صفــيأ التزامــات      صــدرت -6

 .من قبل صاحب الصالحية يف الرتسية، وأوامر التغيل 

 التاسعة وانمسون : املادة
بهـا . وال   يإال بتعميد خط،  تنفيذ أية أعمال أو خدمات  ل مشمولة بكميات وبنود العقد للمتعاقدجيوز  ال 

 يستحق املتعاقد قيمة األعمال اليت ينفذها باملخالفة لذلك .

 املادة الستون :
 وخــدمات اإلعاشــةوالنظافــة والتشــغيل  ةكالصــيان ، ،ات التنفيــذ املســتمر انــدمات جيــوز نديــد مــدة عقــود 

تكـون هـذت النسـبة قـد اسـتنفدت يف تنفيـذ        ال بشـرو أن   اإلمجاليـة ،  % من قيمـة العقـد  70نسبة  مبا ال يتجاوز

 يف العقد. بنود أو كميات إضافية

 احلادية والستون :املادة 
شــراء املباشــر املنصــوص عليهــا يف املــادة )الرابعــة واألربعــني ( مــن النظــام ،      جيــوز تكليــف املتعاقــد يف عقــود ال  

والعقــود املســتثناة مــن املنافســة العامــة املنصــوص عليهــا يف املــادة )الســابعة واألربعــني( مــن النظــام ، بأعمــال     

 % من قيمة العقد ، وفقًا لشروو التكليف باألعمال اإلضافية .70إضافية مبا ال يتجاوز نسبة 

 

 



 الفصل التاسع

 صر  املقابل املالي

 املادة الثانية والستون :
تصر  الدفعة املقدمة من استحقا، املتعاقدين وفقًا لألحكام الواردة يف املـادة )الثامنـة والـثالثني( مـن النظـام ،      

 مع مراعاة الضوابط التالية : 

قبـل الـنع علـى صـر  الدفعـة املقدمـة يف        التأكد من توفر السيولة املالية الالزمـة يف االعتمـاد املخصـع    .7

 شروو املنافسة .

تصــر  قيمــة الدفعــة املقدمــة بعــد تقــديم املتعاقــد الضــمان انــاص بهــا ، وتســتوفى مــن مســتحقاته علــى        .4

دفعــات بنســبة مســاوية )للنســبة املهويــة( للدفعــة املقدمــة ، و،لــك مــن قيمــة كــل مســتخلع ، اعتبــارًا مــن     

 املستخلع األول .

   دفعة مقدمة عند جتديد العقود القائمة ، أو نديدها ، أو التكليف بأعمال إضافية.ال جيوز صر .3

تراعــى الضــوابط املتعلقــة بضــمان الدفعــة املقدمــة املشــار إليهــا يف املــادة )الثامنــة والــثالثني ( مــن النظــام          .4

 واملادة )الثانية وانمسني( من هذت الالئحة.

 املادة الثالثة والستون :

بعــد أن حيســم مــا يتحقــق علــى املتعاقــد مــن     وفــق مــا يــتم إزــازت مــن أعمــال ،    تعاقــدينامل تتصــر  مســتحقا 

 رامــات أو حســومات أخــر، ، وفقــًا لشــروو التعاقــد . علــى أن ال تتجــاوز مــدة الصــر  ثالثــني يومــًا مــن تــاريخ      

 إجازة املراقب املالي ألمر الدفع أو الشيك .

 املادة الرابعة والستون :
عتمــادات املســتندية  اال لالئحــةوفقــًا  ، دفــع قيمــة العقــود انارجيــة عــن طريــق فــتح إعتمــادات مســتندية      جيــوز

 . املعتمدة من وزارة املالية

 املادة انامسة والستون :

 واألعــدادلكميــات والبنــود املقايســة الفعليــة علــى الطبيعــة لعلــى أســاس  ةالعامــ األشــغالتــتم احملاســبة يف عقــود 

 .اليت مت تنفيذها

 املادة السادسة والستون :
مــع مراعــاة مــا ورد يف املــادة )األربعــني( مــن النظــام ، يصــر  املســتخلع انتــامي بعــد تنفيــذ املتعاقــد لكافــة              

 التزاماته التعاقدية ، وتقد ه الشهادات التالية :

 تحقة.شهادة من مصلحة الزكاة والدخل ، تثبت تسديد الزكاة أو الضريبة املس -7

ــو،         -4 ــديد احلقـ ــة ، وتسـ ــأة يف املؤسسـ ــجيل املنشـ ــة ، بتسـ ــات االجتماعيـ ــة للتأمينـ ــة العامـ ــن املؤسسـ ــهادة مـ شـ

 التأمينية .

 الشهادات اليت يتوجب تقد ها مبوجب منا،ج العقود املعتمدة . – 3



 املادة السابعة والستون :
املتعاقــدة، ووفقــًا لصــيغة  بعــد موافقــة اجلهــة ، التنــازل عــن املبــالغ املســتحقة لــه مبوجــب العقــد  تعاقــدجيــوز للم

 ومبـا للجهـة أو  لهـا مـن اجلهـات احلكوميـة       ،  ـل ،لـك بأحكـام العقـد     علـى أن ال ،  التنازل املعتمدة من وزارة املالية

 املتعاقد.  من حقو، جتات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل العاشر

 قواعد الشراء املباشر

 املادة الثامنة والستون :
مــن أحكــام مبوجــب املــواد )الرابعــة واألربعــني وانامســة واألربعــني والسادســة واألربعــني( مــن    مــع مراعــاة مــا ورد  

ــأخر إجــراءات املنافســة العامــة ، مــع األخــذ يف            ــة الــيت ال حتتمــل ت النظــام ، تقــدر اجلهــات احلكوميــة احلــاالت العاجل

 ينها .االعتبار مصلحة املرفق ، وظرو  التنفيذ ، وكمية ونوع األعمال املطلوب تأم

 املادة التاسعة والستون :
ال تعترب األعمال ،ات التنفيذ املستمر كعقود الصيانة والنظافة والتشغيل وخدمات اإلعاشـة والنقـل ، وكافـة    

األعمـــال الـــيت يـــتم تأمينهـــا بشـــكل دوري ومتكـــرر ، وأعمـــال األشـــغال العامـــة الـــيت يـــتم اإلعـــداد هلـــا ووضـــع شـــروطها    

نفيذها ، من احلاالت العاجلة الـيت جيـوز تأمينهـا بالشـراء املباشـر ، إال حينمـا تتـوافر        ومواصفاتها و ططاتها قبل ت

 يف تلك األعمال شروو الشراء املباشر ، احملددة مبوجب أحكام النظام وهذت الالئحة .

 املادة السبعون :
ل اجلهــة علــى عــدد جيــب إتاحــة الفرصــة يف الشــراء املباشــر ألكــرب عــدد مــن املتعــاملني ،  يــو ال يقتصــر تعامــ 

عدد منهم ، أو تتعامل بشكل مستمر مع شـركات أو مؤسسـات بعينهـا ، وعليهـا أن حتـتفش لـديها بقـوائم ملـن ير ـب          

 من املؤسسات والشركات التسجيل لتقديم خدماتها يف  تلف األعمال.

 املادة احلادية والسبعون :
ــتم       ــا الـــيت تـ ــة تـــأمني احتياجاتهـ ــة اجلهـــة احلكوميـ ــة ر بـ ــائل الشـــراء       يف حالـ ــن طريـــق وسـ ــراء املباشـــر عـ بالشـ

اإللكرتونية ، طبقًا للمادة )انامسة واألربعني فقرة / د ( من النظام ، يـتم مراعـاة الضـوابط الـيت تضـعها وزارة املاليـة       

 . 

 

 

 

 

 

 



 الفصل احلادي عشر

 املشرتيات وأالعمال املستثناة من املنافسة العامة

 املادة الثانية والسبعون :
علــى اجلهــات احلكوميــة عنــد ر بتهــا يف تــأمني الســلع واإلنشــاءات أو انــدمات املشــار إليهــا يف املــادة )الســابعة          

 أو منتج واحد ، مراعاة ما يلي:توافر إال لد، متعهد أو مقاول واألربعني فقرة /د( من النظام ، اليت ال ت

دمــة أو اإلنشــاءات ، وأن ال يكــون هنــاا أن تكــون هنــاا حاجــة ملحــة لــد، اجلهــة للحصــول علــى الســلعة أو ان   -1

 بديل مناسب  كن احلصول عليه من مصادر أخر، .

يــتم اإلعــالن وفقــًا إلجــراءات اإلعــالن  عــن املنافســات العامــة ، بغــرض التأكــد مــن أن الســلعة أو اندمــة أو    -2

لتجاريـة ، وقواعـد   اإلنشاءات ال تتوافر إال لد، منتج أو مورد واحد . وكذلك مـن خـالل املصـادر الرفيـة ا    

 البيانات واملعلومات ، املتوافرة لد، اجلهة احلكومية أو  لها من اجلهات ،ات العالقة .

 أن يكون السعر املؤمن به مناسبًا ، وإ،ا كان مرتفعًا يبحو عن بدائل مقبولة .   -3  

 املادة الثالثة والسبعون :
املستثناة من املنافسة العامة املشار إليهـا يف املـادة   فيما عدا ما نظم مبوجب نع خاص ، تسري على األعمال  

 )السابعة واألربعني( من النظام ، إجراءات املنافسات العامة الواردة يف النظام وهذت الالئحة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل الثاني عشر

تأمني االحتياجات )باالستهجار( أو )استبدال األجهزة  واملعدات 

 جديدة(بأخر، 

 أواًل : استهجار املعدات واألجهزة والربامج :

 املادة الرابعة والسبعون :
،  بـرامج احلاسـب ا لـي   ووأجهـزة   املعـدات ك على اجلهـات احلكوميـة عنـد ر بتهـا يف تـأمني بعـأ احتياجاتهـا ،        

 التالية : باالستهجار ، مراعاة الضوابط

 أفضل من الشراء .أن حيقق االستهجار مصلحة للجهة احلكومية  -7

يكون تقدير االحتياج إىل االستهجار بناء على تقرير فـين تعـدت جلنـة فنيـة متخصصـة ، يعتمـد مـن قبـل صـاحب           -4

 الصالحية يف الرتسية .

أن تكون األجهزة أو اللوازم املستأجرة مؤمنًا عليها من قبل املؤجر ، أو أن تكون حتت  ضـمانه مـدة االسـتهجار ، مـع      -3

  كل األحوال بصيانتها خالل مدة االستهجار .التزامه يف

 ال تتجاوز س  سنوات .دة للعقد يف امليزانية ، على أن جيب أن تتناسب مدة االستهجار مع التكاليف املعتم -4

 ثانيًا: استبدال األجهزة واملعدات بأخر، جديدة:

 املادة انامسة والسبعون :
مـع دفـع الفـر، يف     ، أجهـزة أو معـدات بـأخر، جديـدة     مـا لـديها مـن    ستبدالا على اجلهات احلكومية عند ر بتها

 ط التالية :ضوابلا ، مراعاةالقيمة 

 تكــون تكلفــة أو ،املســتمر  التطــوركــون مــن األجهــزة الــيت هلــا صــفة أن تأو  ة ،جهــزنتهــاء العمــر االفرتاضــي لألا -7

 انتها .الصيانة وقطع الغيار مرتفعة ، مقارنة بتكلفة األجهزة اجلديدة وصي

 0أفضل من البيع  وفرًا للخزينة العامة ستبدالالا حيققأن  - 4

 تنييف الفقـر  يشـمل مـا ،كـر    ، تقرير فـين عنهـا   إعدادوالقد ة ، من اجلهة ملعاينة األجهزة فنية تشكل جلنة  -3

 .   تقديريةوقيمتها ال ، وحالتها الراهنة، مع إيضاح تاريخ شرائها وتكلفتها املؤمنة بها،  ( من هذت املادة4، 7)

تضمن شروو ومواصفات األجهزة اجلديدة املطروحة للتناف  القيمة التقديرية لألجهـزة القد ـة ، ويكـون     -4

 التناف  يف قيمة األجهزة اجلديدة .

 أن يسمح البند املختع لد، اجلهة ةصم كامل تكلفة األصل اجلديد .-8

 قيمــة األصــل القــديم لإليــرادات  ويــتم قيــد عتمــاد املخصــع ،مــن اال األصــل اجلديــد إمجــالي تكلفــةصــم   -6

 . ويصر  للمورد األصل القديم مع فر، القيمة كمبيعات حكومية ،

 



 السادسة والسبعون : املادة
تطرح يف املنافسة العامة ، احتياجات اجلهة احلكومية الـيت تـتم باالسـتهجار ، أو باسـتبدال مـا لـديها مـن أجهـزة            

ومعدات بأخر، جديدة ، وجيوز تأمينهـا بالشـراء املباشـر، إ،ا مل تتجـاوز تكاليفهـا مليـون ريـال ، وتـوافرت فيهـا          

 شروو الشراء املباشر . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عشر الفصل الثالو

 الغرامات

 املادة السابعة والسبعون :
ــأخر يف    %7 قــدرها رامــة  ، حتســم عليــه لتزاماتــه ايف تنفيــذ   إ،ا تــأخر املتعهــد يف عقــود التوريــد   مــن قيمــة مــا ت

 للعقد. اإلمجاليةقيمة ال% من 6إمجالي الغرامة  على أن ال يتجاوز ، توريدت عن كل أسبوع

 الثامنة والسبعون :املادة 

مـن   أسـبوع  يتطبـق  رامـة التـأخل بعـد مضـ     ،  دون حتديـد مـدة معينـة   بالتوريد فوريـًا   تعميدالإ،ا كان  - أ

 .تاريخ التعميد

 ال حتسم الغرامة عن مدد التأخل اليت تقل عن أسبوع . - ب

 التاسعة والسبعون :املادة 
ــأخر االستشــاري  التزاماتــه ، حتســم عليــه   اإلشــرا  ، أو قصــر يف تنفيــذ   يف تــأمني جهــاز   شــرا يف عقــود اإل إ،ا ت

 اإلمجالية للعقد.قيمة ال% من 70يتجاوز إمجالي الغرامة  على أن ال  رامة تقدر يف العقد ،

 الثمانون :املادة 

الفنيـة   واألعمـال  ووضـع املواصـفات واملخططـات    عـداد الدراسـات  إيف عقود التصـاميم و إ،ا تأخر أو قصر املتعاقد  

تقـدر يف العقـد ، علـى     رامـة   عليـه  حتسـم ،  ستشارين القـانونيني يف تنفيـذ التزاماتـه   وخدمات احملاسبني واحملامني وامل

 اإلمجالية للعقد. قيمة ال% من 70إمجالي الغرامة  أن ال يتجاوز

 املادة احلادية والثمانون :
ت وتقــديم خــدما الصــيانة والنظافــة والتشــغيل  انــدمات ،ات التنفيــذ املســتمر ، ك   قــودعيف إ،ا قصــر املتعاقــد  

 علــى أن ال  ، حتســم عليــه  رامــة تقــدر يف العقــد     التزاماتــه ، يف تنفيــذ  وعقــود النقــل ، ويف عقــود التصــنيع ،     اإلعاشــة

 ة اإلمجالية للعقد .قيمال% من 70يتجاوز إمجالي الغرامة 

 الثانية والثمانون :املادة 
ــا يف       ــار إليهـ ــود املشـ ــات يف العقـ ــدير الغرامـ ــد تقـ ــة عنـ ــات احلكوميـ ــى اجلهـ ــبعني ،  جيـــب علـ ــعة والسـ ــواد )التاسـ املـ

والثمــانني ، واحلاديــة والثمــانني( مــن هــذت الالئحــة ، الــنع يف شــروو املنافســة ويف شــروو العقــد علــى أســلوب حســم     

الغرامــة ،  يــو تغطــي الغرامــة كافــة جوانــب التقصــل ، أو التــأخل يف التنفيــذ ، وتتــدرج يف التطبيــق ، مــع تناســب        

واء كانــت مببلــغ مقطــوع ، أو بنســبة عــددة مــن قيمــة البنــد املقصــر يف تنفيــذت ، أو       الغرامــة مــع درجــة املخالفــة  ســ   

 بأسلوب آخر يتالءم مع طبيعة البند املقصر يف تنفيذت .

 املادة الثالثة والثمانون : 
والثمـانني  باإلضافة إىل حسـم الغرامـة يف العقـود املشـار إليهـا يف املـواد ) التاسـعة والسـبعني ، والثمـانني ، واحلاديـة            

( مــن هــذت الالئحــة ، يــتم حســم قيمــة البنــود وانــدمات  ــل املنفــذة ، أو الــيت نفــذت خالفــًا ملــا مت االتفــا، بــه ، مهمــًا بلغــت         



قيمتهــا ، باعتبارهــا بنــودًا  ــل مؤمنــة ، و،لــك كــالنقع يف مســتو، األداء ، املتمثــل يف ســوء التنفيــذ ، أو الــنقع يف عــدد          

 املواد ، أو املعدات الالزمة للتنفيذ . الفنيني ، أو العمال ، أو

 الرابعة والثمانون :املادة 
للتسـليم ،   كـاماًل يف املواعيـد احملـددة    هعن إنام العمـل وتسـليم   ، العامة األشغاليف عقود   تعاقدإ،ا تأخر امل 

و،لـك بقسـمة قيمـة العقـد علـى       ، حتتسب على أساس متوسـط التكلفـة اليوميـة للمشـروع     تطبق عليه  رامة تأخل ،

 وفقًا ملا يلي : ،مدته 

حتــى تبلــغ  ، بقــدر ربــع متوســط التكلفــة اليوميــة عــن كــل يــوم تــأخل   ،  رامــة علــى اجلــزء األول مــن مــدة التــأخل   -أ

 .% من مدة العقد 70يومًا أو  سسة عشرأكثر املدتني 

حتـى يبلـغ    ، ط التكلفـة اليوميـة عـن كـل يـوم تـأخل      متوسـ  نصـف  رامة على اجلزء الثاني من مدة التأخل بقدر  -ب

 .% من مدة العقد 78يومًا أو نسبة  ثالثنياجلزءان أكثر املدتني 

متوسـط التكلفـة اليوميـة عـن كـل يـوم تـأخل تـال ألكثـر          كامـل   رامة على اجلزء الثالو من مـدة التـأخل بقـدر     -ج    

ة نسـبة  سـوم جيـوز أن يتجـاوز  مـوع الغرامـات احمل     والادة ، مـن هـذت املـ    ا يف الفقـرة )ب( مـ املدتني املنصـوص عليه 

 . % من قيمة العقد70

ــن  نـــع أن اجلـــزء املتـــأخر ال  احلكوميـــة رأت اجلهـــة إ،ا -د ــل يف امليعـــاد       مـ ــى الوجـــه األكمـ ــل علـ احملـــدد   االنتفـــاع بالعمـ

، مت مـــن العمـــل نفســـه  علــى مـــا  ســـلبيًايـــؤثر تـــأثلًا  وال، ســـتعمال أي منفعــة أخـــر،  ارتباكـــًا يف ايســـبب  وال،  هنتهائــ ال

فيقتصر حسـم الغرامـة علـى قيمـة األعمـال املتـأخرة ، وفقـًا ألسـلوب احتسـاب الغرامـة علـى األعمـال األصـلية ، علـى أن               

 . % من قيمة األعمال املتأخرة70الغرامة نسبة  ال يتجاوز إمجالي

 املادة انامسة والثمانون :
قــود املختلطــة ، يف تنفيــذ التزاماتــه ، تطبــق الغرامــة علــى  كــل جــزء حســب          إ،ا قصــر أو تــأخر املتعاقــد يف الع  

طبيعته ، ومبا ال يتجاوز احلد األعلى لنسبة الغرامـة املقـررة مبوجـب النظـام . بشـرو أن تكـون أجـزاء العقـد منفصـلة          

 .ذ، والتسليم ، والقيمة اإلمجاليةعن بعضها البعأ ، من حيو مدة التنفي

 مانون :السادسة والثاملادة 
 النتهـاء يتم حسم  رامـة تـأخل علـى الفـرتة التاليـة       ، مدة العقد انتهاءبعد  تعاقديف حالة سحب املشروع من امل

 .حتى تاريخ السحب مدة العقد

 املادة السابعة والثمانون :

عقـود  حتسم  رامة التأخل أو التقصـل مـن مسـتحقات املتعاقـد عنـد اسـتحقاقها. وجيـوز للجهـة احلكوميـة يف          

% مـن قيمــة كـل مســتخلع مقابـل  رامــة التـأخل املســتحقة علــى     70األشـغال العامــة أن تكتفـي  ســم مـاال يتجــاوز    

 املادة الثامنة والثمانون : املتعاقد ، وتستوفى بقية الغرامة من املستخلع النهائي .

علـــى  ستشــاري املشــر   د االعقــ  حســـب تكــاليف  ،خــالل فــرتة التــأخل    علـــى املشــروع  تكــاليف اإلشــرا    تعاقــد يتحمــل امل 

حســب خــالل فــرتة التــأخل   اإلشــرا تكــاليف  بســتحتنفســها ،  احلكوميــة يــتم مــن قبــل اجلهــة   التنفيــذ ، وإ،ا كــان اإلشــرا  

 :املعادلة التالية 

 



 (باليوم )دة التأخلم                                                                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ          ×   __7__×     التنفيذعقد قيمة  أتعاب اإلشرا  عن مدة التأخل =

 (باليوم)مدة العقـــد                 700                                                 

 املادة التاسعة والثمانون :
يــة يف آن واحــد ،  يــتم  احتســاب إ،ا كــان أفــراد االستشــاري يشــرفون علــى أكثــر مــن مشــروع لــد، اجلهــة احلكوم            

 أتعاب أفراد االستشاري للمشروع املتأخر تنفيذت ، حسب املعادلة التالية:

 

 أتعاب اإلشرا )الشهرية( للمشروع املتأخر تنفيذت =     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الشهرية للمشروع حتسم تكاليف اإلشرا  من مستحقات املتعاقد  سب مدة التأخل .وبعد حتديد كامل أتعاب اإلشرا  

 قيمة املشروع× الراتب الشهري للموظف أو)للموظفني( 

 إمجالي قيمة املشاريع اليت يشر  عليها االستشاري

 )اليت مل يتم استالمها (

 

 التسعون :املادة 

 . التمديد عن مدةمن تكاليف اإلشرا   تعاقدإ،ا مت نديد العقد يعفى امل

 احلادية والتسعون :املادة 

إعـادة النظـر يف عــدد    احلكوميـة  فعلـى اجلهـة  ، مــن التنفيـذ   تعاقـد إ،ا انتهـت مـدة العقـد األصـلية ومل ينتـه امل      

مبـا يتفـق مـع املرحلـة الـيت       ،  اشـر معـه علـى حجـم وتكلفـة جهـاز اإل      واالتفا، على التنفيذ ، املشر  االستشاريأفراد 

 .األعمال املتبقية، ومع كمية ونوع وصل إليها املشروع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الرابع عشر

 نديد العقود واإلعفاء من  رامة التأخل

 املادة الثانية والتسعون :
ال جيوز للجهة احلكومية إصدار قرار بتمديد العقـد ، أو إبـاله املتعاقـد بتمديـد عقـدت ، يف  ـل احلـاالت احملـددة         

 مبوجب املادة )الثانية وانمسني( من النظام ، ما مل يتم االتفا، بذلك مع وزارة املالية . 

 ب التمديد املعفى من الغرامة .وال يعد منح املتعاقد فرصة الستكمال األعمال مع حسم الغرامة ، من با

 املادة الثالثة والتسعون :
ال ينظر يف نديد العقد وإعفاء املتعاقـد مـن الغرامـة ، يف احلـاالت احملـددة مبوجـب املـادة )احلاديـة وانمسـني(          

 . من النظام ، إال بعد استالم األعمال استالمًا ابتدائيًا ، أو استالم األصنا  املوردة يف عقود التوريد

 املادة الرابعة والتسعون :
على اجلهة احلكوميـة قبـل طلـب موافقـة وزارة املاليـة علـى نديـد العقـد يف احلـاالت احملـددة مبوجـب املـادة              –أ 

)احلادية وانمسني( من النظـام ، أن تقـوم بدراسـة طلـب التمديـد مـن الناحيـة الفنيـة والقانونيـة ، مـن           

خل ، واملــدد املســتحقة عــن كــل ســبب علــى حــدة ، وعــرض  قبــل جلنــة متخصصــة ، لتحديــد أســباب التــأ 

 تقريرها على جلنة فحع العروض .

 حيال طلب التمديد إىل وزارة املالية ، مرفقة به املستندات التالية : –ب 

 صورة من وثائق العقد . -7

 صورة من عضر تسليم املوقع، أو خطاب التعميد يف عقود التوريد . -4

 ول بإزاز األعمال ، موضحًا فيه رقم وتاريخ قيدت لد، اجلهة احلكومية .أصل انطاب املقدم من املقا -3

كافــة املســتندات الــيت قــدمها املقــاول أو الــيت اعتمــدت عليهــا اجلهــة احلكوميــة يف دراســتها، مــع صــورة مــن     -4

 التقرير الفين املشار إليه يف الفقرة )أ( من هذت املادة .

ر املعاينـــة ، أو عاضـــر االســـتالم اجلزئيـــة )إن وجـــدت( ، صــورة مـــن عضـــر االســـتالم االبتـــدائي ، وعاضـــ  -8

 ومستندات االستالم املؤقت اناصة بعمليات التوريد .

 صورة من خطابات إخطار املقاول بالتوقف عن العمل ، أو تكليفه بأعمال إضافية )إن وجدت( . -6

كـون مشـتماًل علـى املـربرات     عضر جلنة فحع العروض املشار إليه يف الفقرة )أ( من هـذت املـادة ، علـى أن ي    -1

 اليت اعتمدت عليها اللجنة يف توصياتها، ومعتمدًا من الوزير املختع أو رئي  الدائرة املستقلة .

 املادة انامسة والتسعون :
تصــدر أوامــر إيقــا  املتعاقــدين عــن األعمــال أو جــزء منهــا ، مــن قبــل صــاحب الصــالحية يف الرتســية . وجيــب أن يكــون   

إيقــا  األعمــال متزامنــًا مــع فــرتة التوقــف الفعليــة ، و طــر املتعاقــد بــذلك ، مبوجــب خطــاب حيــدد فيــه           األمــر الصــادر ب 

 تاريخ بدء إيقا  األعمال أو إيقا  جزء منها ، كما جيب إخطارت باستهنا  األعمال بعد زوال أسباب التوقف .

 



 املادة السادسة والتسعون :
وانمســني فقــرة /ب( مــن النظــام ، يــتم تعــويأ املتعاقــد عــن كامــل مــدة     مــع مراعــاة مــا ورد يف املــادة )الثانيــة   

التوقف الكلي مبدة رتاثلة، وإ،ا كان التوقف جزئيًا يعوض مبدة تتناسب مع تأثل اجلـزء املوقـف علـى سـل املشـروع ،      

 مبوجب تقرير فين تعدت اجلهة .

 املادة السابعة والتسعون :
يعوض املتعاقد عن كل ثالثني يومًا متصلة من اإليقا  الكلي مبدة ثالثة أيام ،  لغـرض التجهيـز والتهيهـة    

 الستهنا  األعمال ، على أن ال يتجاوز إمجالي مدد التعويأ سسة وأربعني يومًا . 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل انام  عشر

 سحب األعمال من املتعاقد

 املادة الثامنة والتسعون :
لعمل من املتعاقد بقرار من الوزير املخـتع أو رئـي  الـدائرة املسـتقلة . بنـاء علـى توصـية مـن جلنـة          يتم سحب ا

 فحع العروض ، أو اللجنة املختصة بالشراء  سب األحوال ، ويتم إخطار املتعاقد بذلك ةطاب مسجل .

 : املادة التاسعة والتسعون

املســحوبة منــه األعمــال ، ونــدد الضــمان املقــدم منــه   تقــوم اجلهــة احلكوميــة بــاحلجز علــى مســتحقات املتعاقــد   

 يو يظل ساري املفعول حتى تتخذ قرارًا نهائيًا مبصادرته ، و،لـك لتغطيـة مطالباتهـا جتـات املتعاقـد ، حلـني إجـراء        

 احملاسبة النهائية على أعمال املشروع .

 املادة املهة :
أن يكـون التنفيـذ وفقـًا للشـروو واملواصـفات الـيت مت        إ،ا قررت اجلهة تنفيـذ العمـل علـى حسـاب املتعاقـد ، جيـب      

 التعاقد مبوجبها مع املتعاقد املسحوبة منه األعمال .  

 وتنفذ األعمال املسحوبة على حساب املتعاقد بإحد، الطر، التالية :  

ويف ،  املتعاقــد عليهــال بــنف  األســعار اعمــلتنفيــذ األ يلــي املتعاقــد األول الــذي رض الثــانيتفــا، مــع صــاحب العــ اال -أ     

وصــل إىل يــتم التفــإن مل  . أصــحاب العــروض األخــر، بالرتتيــب وهكــذا    التفــاوض مــع حالــة عــدم موافقتــه يــتم    

  . ةاألسعار السائدمبا ال يتجاوز للتنفيذ ،  بالرتتيباملتقدمني مجيع فاوض مع ، يتم التاألسعار املتعاقد عليها 

بالشــراء مــال وفقــًا ملــا أشــل إليــه يف الفقــرة )أ( مــن هــذت املــادة ، يــتم تنفيــذها      إ،ا مل تــتمكن اجلهــة مــن تنفيــذ األع   -ب  

 . السائدة األسعاريتجاوز  ومبا ال ، إ،ا كانت قيمتها يف حدود تلك الصالحية ، املباشر

األعمــال  إ،ا مل تــتمكن اجلهــة مــن تنفيــذ األعمــال وفقــًا ملــا أشــل إليــه يف الفقــرتني )أ ، ب( مــن هــذت املــادة ، تطــرح        –ج 

 املسحوبة يف املنافسة العامة وفقًا ألحكام النظام وهذت الالئحة . 

إ،ا كانــت األعمــال املســحوبة مــن عقــود املشــرتيات املســتثناة مــن املنافســة العامــة ، تنفــذ علــى حســاب املتعاقــد ،       -د

 وفقًا لألسلوب احملدد لشرائها مبوجب املادة )السابعة واألربعني( من النظام .

إ،ا مل تتجــاوز قيمــة األعمــال املســحوبة مهــة ألــف ريــال ، جــاز للجهــة احلكوميــة تأمينهــا بالطريقــة الــيت تراهــا     -هـــ

 مناسبة ، مبا ال يتجاوز األسعار السائدة . 

 املادة احلادية بعد املهة :
د ثبـت فيـه حالـة املشـروع عنـ     ت باالشرتاا مع املتعاقد املسحوبة منـه األعمـال أو رتثلـة ،    حيرر عضر - أ

املتعاقـد أو رتثلـه بعـد إخطـارت      إن مل حيضـر ، ووما يوجد بـاملوقع مـن أدوات ومـواد ومعـدات     ، السحب 

 ، فلي  لـه حق االعرتاض على ما ورد باحملضر. بذلك

 للجهة املتعاقدة احلق يف حجز املواد واملعدات املوجـودة يف املوقـع ، وللمتعاقـد املسـحوبة منـه األعمـال       - ب

 .املعدات وا الت العائدة له اسرتدادبعد تسوية حسابه وسداد املبالغ املرتتبة عليه 



بعـد إثبـات حالتهـا ،     السـتكمال تنفيـذ األعمـال املسـحوبة،     ستخدام املـواد واملعـدات  ااحلق ب للجهة املتعاقدة     -ج      

املماثلــة  ، واألجــرةير قيمــة املــواد  دقــت وفقــًا ملــا  أشــل  إليــه يف الفقــرة )أ( مــن هــذت املــادة ، علــى أن يــتم   

 ت ، وفقًا لألسعار السائدة .املعدا الستخدام

  الثانية بعد املهة :املادة 
 التنفيذ .الناجتة عن  تالفروقاكافة  تعاقد املسحوبة منه األعمال يف حالة تنفيذها على حسابه ،يتحمل امل

 املادة الثالثة بعد املهة :

تــدير املشــروع أو األعمــال املتعاقــد علــى تنفيــذها بنفســها ، أو تســند ،لــك إىل مكتــب   جيــوز للجهــة احلكوميــة أن

 استشاري ، إ،ا رأت أن ،لك حيقق مصلحة للمشروع أفضل من السحب.

 املادة الرابعة بعد املهة : 
ــادة )               ــا نصــت عليــه امل الثالثــة وانمســني  إ،ا تــوفى املتعاقــد ومل ير ــب ورثتــه باالســتمرار يف تنفيــذ العقــد ، وفقــًا مل

فقرة/هـــ( مــن النظــام ، يفســخ العقــد وحتصــر كافــة األعمــال الــيت مت تنفيــذها ، واملــواد املوجــودة يف املوقــع ، مبوجــب       

عضـــر يوقـــع عليـــه وكيـــل الورثـــة أو مـــن ينـــوب عـــنهم ، ويفـــرج عـــن الضـــمان النهـــائي بعـــد تســـوية كافـــة احلقـــو،     

 وااللتزامات املرتتبة على العقد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 س عشرالفصل الساد

 عقود األشغال العامة وعقود اندماتعمال أاستالم 

 :انامسة بعد املهة املادة 
إ،ا انتهت مدة العقد يف عقود األشغال العامـة ومل يسـلم املتعاقـد األعمـال ، تكـون اجلهـة جلنـة فنيـة ملعاينـة األعمـال ،           

زـاز وحتديـد أسـباب ومعوقـات التـأخل يف      وإعداد عضر باالشرتاا مـع املتعاقـد ، حلصـر األعمـال املنجـزة ونسـبة اإل      

 التنفيذ .

 املادة السادسة بعد املهة :
ــال  تســـتلم  ، وعلـــى اجلهـــة هـــابإزاز إشـــعارًاابتـــدائيًا بعـــد تقـــديم املتعاقـــد  اســـتالمًا ال العامـــة غعقـــود األشـــ يفاألعمـ

مل  وإ،اسسـة عشـر يومـًا مـن تـاريخ ورود إشـعار املتعاقـد ،         خـالل  ، املعاينـة واالسـتالم   يف ءجلنـة للبـد   تكـوين  احلكوميـة 

 نع من التشغيل أو التجربـة ، أو عـدم    كوجود ما ،عالقة للمتعاقد بها ال ألسباب ، تتمكن اجلهة من  استالم املشروع

املتعاقـد   مبشـاركة  عضـر معاينـة   ، تعـد بـذلك   من مسـهوليات اجلهـة  رتا هو و لسبب آخر أ  الكهربائي ،التيار  توافر

 .املشروع  يفعمال املنجزة األ كافة حلصر أو رتثله ، 

 : السابعة بعد املهة املادة

شـغال العامـة حتـت ضـمان     عقـود األ  يفيبقـى املشـروع   مع عدم اإلخالل بأحكام املادة )السادسة والسبعني( من النظام ،  

 )إن وجـدت( ، وتبـدأ هـذت املـدة لنـواقع املشـروع       ياعتبارًا من تاريخ االسـتالم االبتـدائ   ، )سنة(ال تقل عن  مدة ، املتعاقد

 .من تاريخ استالمها 

 :الثامنة بعد املهة  املادة
صـالح  إبصـيانة و )السـابعة بعـد املهـة( مـن هـذت  الالئحـة،       املـادة   يفليهـا  إيلتزم املتعاقد خالل سنة الضمان املشار     -أ

حيـول اسـتالم اجلهـة لألعمـال مـع       وال ، التنفيـذ  يف و عيوبأ ، املواد املستخدمة يفمن عيوب يظهر  واستبدال ما

مل يــتم تداركــه  رتــا، و مــواد  الفــة للمواصــفات أ ، يظهــر مــن نــواقع و مــاأ ، عليهــا هــابــداء مالحظاتإعــدم 

يلتـزم بـذلك ، تنفـذ األعمـال علـى      وإ،ا مل  ، بضـمانها وصـيانتها   تعاقـد دون التـزام امل  ي ،ثناء االستالم االبتـدائ أ

 حسابه ، بعد إنذارت ، بالطريقة اليت تراها اجلهة مناسبة، مبا ال يتجاوز األسعار السائدة .

و العاديـــة أعمـــال الصـــيانة الدوريـــة أ ( مــن هـــذت املـــادة ،  ة ) أالفقـــر املشـــار إليهـــا يفيشــمل الضـــمان والصـــيانة   ال  -ب

 . يف التنفيذ  وأاملواد  يفىل عيب إ  صول الفنيةسبب ،لك وفقا لأل مل يرجع ما، الناجتة عن االستخدام 

 : التاسعة بعد املهة املادة
املشــار إليهــا يف املــادة   الضــمان والصــيانة  مــدةانتهــاء  ، بعــدعقــود األشــغال العامــة   يفعمــال اســتالمًا نهائيــًا  األ تســتلم

ومواصــفات األجهــزة   وتســليمه املخططــات،  تنفيــذ املتعاقــد اللتزاماتــه  )الســابعة بعــد املهــة( مــن هــذت الالئحــة ، وبعــد   

 .شغال العامة ينظمه منو،ج عقد األ وفقًا ملا ، واملستندات املتعلقة باملشروع،  واملعدات



 : العاشرة بعد املهة املادة
مبوجـب  ، العقـد   مـدة  بعـد انتهـاء  عمـال واسـتالمها   اجلهـة جلنـة فنيـة ملعاينـة األ     كونت، العقود ،ات التنفيذ املستمر  يف

 باســتكمال يلتــزم املتعاقــد  ، عمــالتنفيــذ األ نقــع يف وأتقصــل  أيوجــد  وإ،ا . أو رتثلــه عضــر يوقــع عليــه املتعاقــد  

، وإ،ا مل يلتزم بذلك ، تنفذ على حسابه ، بعـد إنـذارت ، بالطريقـة الـيت تراهـا اجلهـة مناسـبة ، مبـا ال يتجـاوز          تنفيذها 

 ة .األسعار السائد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل السابع عشر

 استالم األصنا  املوردة

 املادة احلادية عشرة بعد املهة :
مسـتودعات   إىل األصـنا  بتسـليم   تعاقـد يقـوم امل مع مراعاة ما ورد يف  قواعـد وإجـراءات املسـتودعات احلكوميـة ،     

 .مبوجب العقد  للتسليم أو إىل املكان احملدد كومية ،اجلهة احل

 عشرة بعد املهة :الثانية املادة 

 ، سـتالم مؤقـت  اوحيـرر بـذلك إشـعار    . سـتالمًا مؤقتـًا   استالم  األصنا  اليت حتتاج إىل فحع اتقوم اجلهة ب 

  ستالم النهائي .هو تاريخ االا يف حالة قبوهل لألصنا  ويعترب تاريخ االستالم املؤقت .يوضح به ما مت توريدت 

 الثالثة عشرة بعد املهة :املادة 
ويعتـرب  ، ضور إجراءات الفحـع واالسـتالم النهـائي    حل ، جتماع جلنة الفحع واالستالمامبوعد  وردامل شعري 

 .صاحب الصالحية قبل مبجرد املوافقة عليه من  ًاصنا  نافذقرار اللجنة بقبول أو رفأ األ

 املادة الرابعة عشرة بعد املهة :
ةطــاب مســجل باألصــنا    ورد  طــر املــ ، جلنــة الفحــع صــنفًا أو أكثــر مــن األصــنا  املــوردة      إ،ا رفضــت 

 .  وتوريد بديل عنها،  وبوجوب سحبها خالل سبعة أيام، وأسباب رفضها ، املرفوضة 

 . وال تتحمل اجلهة مسهولية ما حيدث لألصنا  من فقدان أو تلف بعد انتهاء املدة احملددة لسحبها

 امسة عشرة بعد املهة :اناملادة 
وقبـل هـذا   ، أو العينـة املعتمـدة   ، إعادة حتليل األصنا  املرفوضة لعـدم مطابقتهـا للمواصـفات     وردإ،ا طلب امل 

 .مل تكن النتيجة لصاحله  ما، نه يتحمل مصاريف التحليل إالطلب ف

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثامن عشر

 بيع املنقوالت

 املادة السادسة عشرة بعد املهة :
مع مراعاة ما ورد باملواد )انامسة وانمسني حتى التاسعة وانمسـني( مـن النظـام ، ومـع مراعـاة مـا ورد مـن أحكـام           

لتقــدير ،  احلكوميــة جلنــة ال يقــل عــدد أعضــائها عــن ثالثــة   اجلهــةيف قواعــد وإجــراءات املســتودعات احلكوميــة ، تكــون  

 األصـنا  وتكلفتهـا وعمرهـا االفرتاضـي و ـل      يراعى يف التقدير حالـة ، على أن بيعها   املراد واملنقوالت قيمة األصنا 

 ـال األصـنا  املـراد بيعهـا ،     هلـا خـربة يف    االستعانة جبهة تسـعل تقدير الثمن ، وجيوز املؤثرة يف عناصر المن ،لك 

 إ،ا مل يتوافر لد، اجلهة احلكومية انربة الكافية .

 السابعة عشرة بعد املهة :املادة 
،  مــن قبــل رئــي  جلنــة البيــع  ضــور أعضــائها ، وال يفــتح إال يف مظــرو   تــوم األســعار التقديريــةتوضــع  

  و،لك بعد فتح مظاريف املزايدة ، أو انتهاء املزاد العلين .

 الثامنة عشرة بعد املهة : املادة
تكــون اجلهــة احلكوميــة جلنــة ال يقــل عــدد أعضــائها عــن ثالثــة ، إلجــراء املزايــدة العلنيــة ، أو فــتح         - أ

 مظاريف وفحع عروض األصنا  املراد بيعها يف املزايدة بواسطة الظرو  املختومة  .  

علـى   تتأكد اللجنة من سالمة املظاريف ووثائق املزايدة والضمانات املقدمـة ، ومراجعـة األسـعار  ، وتعلـن     - ب

 احلاضرين من أصحاب العروض أو مندوبيهم أسعار العروض .

تســتكمل اللجنـــة إجــراءات املزايـــدة ، وحتديــد أفضـــل العــروض املطابقـــة لشــروو املزايـــدة ، وترفــع عضـــرها        -ج    

 لصاحب الصالحية العتماد الرتسية.

وضــح فيــه إجــراءات املزايــدة وســعر مــن رســا  إ،ا كانــت املزايــدة علنيــة ، تعــد اللجنــة بعــد نهايــة املــزاد عضــرًا ت   -د   

 عليه املزاد ، والضمان املقدم منه ، وترفع عضرها إىل صاحب الصالحية العتماد الرتسية.

 التاسعة عشرة بعد املهة : املادة

بعـد إعـادة    ، يعلـن عنهـا مـرة أخـر،    % ، 78بنسـبة تزيـد عـن     أسعار املزايدة عن األسـعار التقديريـة   اخنفضتإ،ا  

ها ، فإن مل يتم احلصول على سعر مناسب ، جاز بيعها أو التصر  فيها وفقًا ألحكـام املـادة )الثامنـة وانمسـني     تقدير

 ( من النظام .

 املادة العشرون بعد املهة :
إ،ا كانت األصنا  أو املنقوالت رتا يتلف سريعًا بالتخزين ، جاز بيعهـا وفقـًا ألحكـام املـادة )السادسـة وانمسـني(            

 من النظام .

 املادة احلادية والعشرون بعد املهة :

انتهــاء جيــب البــت يف ترســيه املزايــدة خــالل مــدة ال تتجــاوز ثالثــني يومــًا مــن تــاريخ فــتح مظــاريف املزايــدة ، أو          

املزايــدة العلنيــة ، فــإ،ا مضــت هــذت املــدة دون البــت يف املزايــدة ، جــاز للمتزايــد الرجــوع يف عرضــه ، واســرتداد ضــمانه ،           



مبوجب خطاب يقدمه للجهة ، خالل عشرة أيام من انتهاء املدة احملددة للبـت يف الرتسـية ، ومـن مل يتقـدم خـالل هـذت       

 املدة يعترب موافقًا على استمرار عرضه.

 املادة الثانية والعشرون بعد املهة :
تـأخر   باعتماد الرتسـية ، فـإن   إشعارت ة أيام من تاريخعشراملزايدة تسديد قيمتها خالل  هجيب على من ترسو علي

 إنذارت ةطـاب مسـجل ، فـإن مل يسـدد القيمـة خـالل سسـة عشـر يومـًا مـن تـاريخ إخطـارت باإلنـذار ،              يتم التسديد عن

أصـحاب العـروض األخـر، بالرتتيـب ، للوصـول إىل سـعر مـن رسـت عليـه املزايـدة ،            التفـاوض مـع  م يـت و، ضـمانه   يصادر

 فإن مل يتم التوصل إىل هذا السعر ،  يعاد طرحها من جديد.

 املادة الثالثة والعشرون بعد املهة :

 تزيد عـن سسـة عشـر    بعد سداد قيمة األصنا  واملنقوالت املباعة يلتزم املشرتي بنقل ما اشرتات خالل مدة    ال

يومًا من تاريخ التسديد ، فإن تأخر عن ،لك ، يوجه له إنذار ةطاب مسجل لنقلـها خـالل مـدة رتاثلـة ، فـإن مل يقـم       

بنقلها ، فال يفرج عن الضمان املقدم منه حتى يتم نقلها ، وفقًا ملا نصت عليه املـادة )السـابعة وانمسـني( مـن النظـام      

 بأجرة التخزين .، مع جواز الرجوع عليه  

وال تتحمــل اجلهــة احلكوميــة مســهولية مــا حيــدث لألصــنا  واملنقــوالت املباعــة مــن فقــدان أو تلــف بعــد انتهــاء       

 املهلة احملددة لنقلها .

 املادة الرابعة والعشرون بعد املهة :

املشــرتي ، ال تتجــاوز    جيــوز االســتعانة بالوســطاء املــرخع هلــم ، إلجــراء املزايــدة العلنيــة ، مقابــل عمولــة يــدفعها              

 % من قيمة املبيعات . 4.8العمولة املتعار  عليها ، و د أقصى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل التاسع عشر

 قواعد تأجل العقارات احلكومية واستثمارها

  املادة انامسة والعشرون بعد املهة :
مــن   العقــارات اململوكــة للدولــة   أو اســتثمار مــا يــدخل ضــمن نطــا، اختصاصــها مــن       تــأجل جيــوز للجهــات احلكوميــة   

و لهــا . ومواقــع أجهــزة البيــع الــذاتي والصــرا  ا لــي   ، احملالت التجاريــة والســكنية واملواقــع اإلعالنيــة  ، كــ األراضــي واملبــاني

ســـيق مـــع وزارة املاليـــة )مصـــلحة أمـــالا     وعلـــى اجلهـــة احلكوميـــة حتديـــد منـــاطق االســـتثمار يف املشـــاريع االســـتثمارية بالتن       

 الدولة( .

 السادسة والعشرون بعد املهة:املادة 
اإلعالن عن التأجل أو االسـتثمار وفقـًا لقواعـد وإجـراءات اإلعـالن عـن املنافسـات العامـة ، كمـا يـتم إىل           يتم  

 لالستثمار ، وإباله أمانة  ل  الغر  التجارية الصـناعية بـذلك ،   ملتخصصني يف اجملال املطروحجانب ،لك دعوة ا

 أو ،ات التخصع التقين والفين.      ستثمارية الكبلةإ،ا كان من املشاريع اال

 املادة السابعة والعشرون بعد املهة:
أجل أو تقـــوم اجلهـــة احلكوميـــة قبـــل اإلعـــالن عـــن املزايـــدة العامـــة ، بإعـــداد وثـــائق وشـــروو ومواصـــفات التـــ   

وكميــات  العامــة للتعاقــد ،شــروو ، كال املتعلقــة باملزايــدةعلومــات كافــة املشــتمل علــى تينبغــي أن  الــيت االســتثمار ،

 . ومدة اإلجيار أو االستثمار ، املراد إقامتها يف املوقع ، والتجهيزات، واإلنشاءات  ، األعمالونوع 

 املادة الثامنة والعشرون بعد املهة:
رام عقود التأجل أو االسـتثمار مـع األشـخاص املمنـوع التعامـل معهـم وفقـًا ألحكـام املـادة )الثالثـة عشـرة (            ال جيوز إب   

 من هذت الالئحة .

 املادة التاسعة والعشرون بعد املهة :
عناصــر املــؤثرة يف  تقــوم اجلهــة احلكوميــة بتقــدير احلــد األدنــى لألجــرة أو عوائــد االســتثمار وفقــًا لألســعار الســائدة ، مــع مراعــاة  ال          

تقـدير األجـرة أو عوائــد االسـتثمار ، مبوجــب عضـر تعـدت جلنــة فنيـة متخصصــة تكونهـا اجلهـة هلــذا الغـرض ، ال يقــل عـدد أعضــائها           

عــن ثالثــة ، ومبشــاركة عضــو مــن وزارة املاليــة )مصــلحة أمــالا الدولــة( ، ويوضــع التقــدير يف مظــرو   تــوم ، ال يفــتح إال مــن قبــل    

 عروض التأجل واالستثمار ،  ضور كامل أعضائها . رئي  جلنة فحع

 هة :املادة الثالثون بعد امل

جيــوز التـــأجل وإبــرام عقـــود االســتثمار فيمـــا بـــني اجلهــات احلكوميـــة اناضــعة ألحكـــام النظــام وهـــذت الالئحـــة ،            

% مــن رأس 87وكــذلك مــع املؤسســات العامــة والشــركات اململوكــة للدولــة ، أو الــيت تســاهم فيهــا بنســبة ال تقــل عــن   

ة بتقـدير قيمـة األجـرة والعوائـد االسـتثمارية وفقـًا ألحكـام        ماهلا ، باالتفا، املباشر ، و،لك بعد أن تقـوم اجلهـة املـؤجر   

 املادة )التاسعة والعشرين بعد املهة( من هذت الالئحة .

 



 احلادية والثالثون بعد املهة:املادة 
ة جيـــوز للجهـــة احلكوميـــة بعـــد االتفـــا، مـــع وزارة املاليـــة صصـــيع أمـــاكن للجمعيـــات ،ات النفـــع العـــام ، واجلمعيـــات انليـــ           

  .  ملزاولة نشاطها أو تقديم خدمات إنسانية يف املباني واملرافق التابعة هلا 

 املادة الثانية والثالثون بعد املهة :
تقــدم عــروض االســتهجار أو االســتثمار علــى الوثــائق األصــلية املســتلمة مــن اجلهــة احلكوميــة ، يف ظــرو   تومــة . وجيــب          

 تأجل أو االستثمار املطروحة يف املزايدة العامة .على صاحب العرض استكمال كافة شروو ال

 املادة الثالثة والثالثون بعد املهة:

للتكـاليف الكليـة لالسـتثمار ، وإن    %( مـن القيمـة اإلمجاليـة    8بنسـبة )   بنكـي  يقدم مـع العـرض ضـمان    - أ

مانات وتـرد الضـ   ، % مـن األجـرة السـنوية   78كانت العمليـة تـأجلًا دون اسـتثمار يكـون الضـمان بنسـبة       

 بعد الرتسية.  ل املقبولةإىل أصحاب العروض 

% مـن األجـرة السـنوية ، بعـد اسـتكمال      78جيوز صفيأ نسبة الضمان البنكي يف عقود االسـتثمار إىل   - ب

 التجهيزات اإلنشائية .

 املادة الرابعة والثالثون بعد املهة :
رئيســها ، لفــتح مظــاريف املزايــدات العامــة يف تكــون اجلهــة جلنــة ال يقــل عــدد أعضــائها عــن ثالثــة إضــافة إىل  

التــأجل واالســتثمار ، وتقــوم اللجنــة بأعماهلــا وفقــًا لإلجــراءات احملــددة للجنــة فــتح املظــاريف يف املنافســات العامــة ،        

ويصــدر قــرار تكــوين اللجنــة مــن الــوزير املخــتع أو رئــي  الــدائرة املســتقلة أو مــن يفوضــه ، ويعــاد تكــوين اللجنــة كــل  

 سنوات .ثالث 

 املادة انامسة والثالثون بعد املهة :
تكـون اجلهـة جلنــة ال يقـل عــدد أعضـائها عـن ثالثــة إضـافة إىل رئيســها الـذي جيـب أن ال تقــل مرتبتـه عــن )الثانيـة عشــرة(            - أ

املاليـة ،  أو ما يعادهلا ، لفحع عـروض املزايـدات العامـة يف التـأجل واالسـتثمار ، ويكـون مـن بـني أعضـائها عضـو مـن وزارة            

 وتتوىل اللجنة فحع وحتليل العروض ورفع توصياتها لصاحب الصالحية يف الرتسية .

يصدر قرار تكوين اللجنة من الوزير املختع أو رئي  الدائرة املستقلة أو من يفوضـه ، ويعـاد تكـوين اللجنـة كـل       -ب

 ثالث سنوات .

  تقوم اللجنة بأعماهلا وتصدر توصياتها ، وفقًا لإلجراءات احملددة للجنة فحع العروض  يف املنافسات العامة . -ج

 املادة السادسة والثالثون بعد املهة:
فـإن مل يتقـدم إال عـرض     ، عـالن مـرة أخـر،   يعـاد اإل  ، عـرض واحـد   إالقـدم  تمل يو أعلن عـن املزايـدة العامـة    إ،ا 

  .ات الرتسية بعد موافقة صاحب الصالحية واحد تستكمل إجراء

 املادة السابعة والثالثون بعد املهة:
جيوز التأجل بطريق املزايـدة العلنيـة املفتوحـة ، أمـا يف موقـع العقـار أو يف مقـر اجلهـة احلكوميـة ، وتكـون اجلهـة             - أ

 زارة املالية . جلنة إلجراء املزاد ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة على أن يكون من بينهم عضو من و



تعد اللجنة عضرًا بإجراءات املزايدة وأعلـى سـعر وصـل إليـه املـزاد ، وترفـع عضـرها إىل جلنـة فحـع عـروض             - ب

التأجل واالسـتثمار ، وجيـوز قبـول املبـالغ النقديـة أو الشـيك املصـريف ضـمانات يف املزايـدة العلنيـة ، وتسـتكمل            

 طة الظرو  املختومة.إجراءات الرتسية وفقًا ألحكام املزايدة بواس

 املادة الثامنة والثالثون بعد املهة:
إ،ا تقدم مستثمر أو مسـتأجر بعـرض السـتثمار أو اسـتهجار أحـد املواقـع الـيت مل تطـرح لالسـتثمار ، ورأت اجلهـة           

املزايـدة ،  مناسبة استثمار أو تأجل املوقع ، تعلن عـن ،لـك ، وتشـعر املتقـدم لالسـتثمار بتقـديم عرضـه ، وفقـًا لشـروو          

فإن مل يتقدم مستثمرون آخرون ، يعاد اإلعـالن مـرة أخـر، ، فـإن مل يتقـدم مسـتثمرون آخـرون للمـرة الثانيـة تسـتكمل           

 إجراءات الرتسية، وفقًا ألحكام العرض الواحد املشار إليها يف املادة )السادسة والثالثني بعد املهة( من هذت الالئحة.

 ملهة: املادة التاسعة والثالثون بعد ا
 علـى أن ال ،  املشـروع ، ومـا يتحقـق للجهـة فيـه مـن عوائـد        سـتثمار حجـم  يراعى عند حتديـد مـدة التـأجل واال    

 املدد التالية : تتجاوز

 س  سنوات للتأجل بدون استثمار . - أ

  . تشييدهاو ببنائها ستثمارها القيامللمواقع اليت يشرتو ال سنة ةعشرس     - ب

 .بعد موافقة وزارة املالية ، الكرب،  ثماريةاالست ن سنة للمشاريعيعشر -ج

 األربعون بعد املهة:املادة 

إ،ا انسحب املستثمر أو املستأجر بعد الرتسية يصادر ضمانه ، بعد إنـذارت ةطـاب مسـجل وانقضـاء سسـة عشـر يومـًا        

الــذي  للوصـول إىل السـعر  ، الـذين يلونـه بالرتتيـب     روضويـتم التفـاوض مـع أصــحاب العـ    مـن تـاريخ إخطـارت باإلنـذار ،     

ــإ،ا مل يـــتم الوصـــول إىل هـــذا الســـعر ،    وإ،ا انســـحب املســـتثمر أو ،  تطـــرح يف املزايـــدة مـــرة أخـــر، نـــت بـــه الرتســـية ، فـ

 % من إمجالي سعر العرض .4املستأجر بعد فتح املظاريف وقبل الرتسية يصادر جزء من ضمانه مبا يعادل 

 احلادية واألربعون بعد املهة:املادة 
أجــرة  خــالل عشــرة أيــام مــن بدايــة كــل ســنة تعاقديــة ، وجيــوز االتفــا،  علــى تســديد       الســنوية كاملــة  دد األجــرةتســ

 .دفعة واحدة السنوات احملددة يف العقد 

 الثانية واألربعون بعد املهة:املادة 
ســني ألــف ريــال  ، الــيت تبلــغ إيراداتهــا الســنوية س  التــأجل أو االســتثمار دوتــزود وزارة املاليــة بنســخة مــن عقــ  

 ها .ملراجعت،  اقبل توقيعه،  فأكثر

 واألربعون بعد املهة: الثالثة املادة
ال يفرج عن الضمان الذي قدمه املستأجر أو املستثمر حتى انتهاء مدة العقـد ، وتسـليم العقـار وفقـًا لشـروو       

 0التعاقد 

 :الرابعة واألربعون بعد املهةاملادة 

وانـدمات الـيت تقـوم بهـا اجلهـة ، كالنظافـة        ، تكاليف املاء والكهرباء واهلاتف أو املستثمر يتحمل املستأجر 

والصــيانة واحلراســة ، وإ،ا كــان املوقــع مرتبطــًا ةــدمات اجلهــة املــؤجرة  يــو ال  كــن فصــل اندمــة عــن خــدمات        



مات ، والـنع عليهـا يف   املرفق العام ، تقـوم اجلهـة عنـد طـرح املوقـع لالسـتثمار أو التـأجل بتقـدير تكـاليف تلـك انـد           

 شروو املزايدة عند طرحها ويف شروو العقد ،  يو تدفع مع األجرة السنوية ، أو شهريًا  سب األحوال.

 انامسة واألربعون بعد املهة:املادة 
إ،ا كان التأجل أو االستثمار مقابـل إنشـاء منشـ ت تـؤول ملكيتهـا للجهـة احلكوميـة بعـد نهايـة العقـد وفقـًا ملـا             

رت إليه املادة )الثانيـة والسـتني( مـن النظـام ، يراعـى باإلضـافة إىل قواعـد التـأجل واالسـتثمار املشـار إليهـا يف هـذت             أشا

 الالئحة ، ما يلي  :

 على اجلهة احلكومية أن تضع الشروو واملواصفات واملخططات وكميات األعمال املطروحة لالستثمار . -7

اهلندسية التفصيلية للمشروع املعدة من قبل املستثمر، وحيق هلـا اإلشـرا    تعتمد اجلهة التصاميم واملخططات  -4

 على التنفيذ إشرافًا كليًا أو جزئيًا.  

  جيب على املستثمر االلتزام بصيانة املشروع وترميمه حتى تسليمه بعد نهاية عقد االستثمار . -3

مل ،لـك املنشـ ت واملبـاني والتجهيـزات والتأثيـو      تستلم اجلهة املشروع كـاماًل بعـد انتهـاء مـدة االسـتثمار ، ويشـ       -4

 واألجهزة املنقولة من معدات وآليات .

 السادسة واألربعون بعد املهة: املادة
إزالتهـا إ،ا  ب احلق بإلزامـه  وهلا . للجهة املؤجرة يشيدها املستثمر أو املستأجرمجيع املنش ت اليت  ملكية تؤول 

وفقـًا ألحكـام املـادة )الثانيـة والسـتني( مـن النظـام ، مـا مل يكـن منفـذًا خالفـًا             ، باسـتثناء مـا يـتم اسـتثمارت     ،لك ر بت

 للشروو واملواصفات املعتمدة من اجلهة .

 السابعة واألربعون بعد املهة:املادة 
البنكي ، مع بقاء حـق اجلهـة يف الرجـوع علـى املسـتثمر       فسخ العقد ومصادرة الضماناحلكومية  جيوز للجهة 

 احلاالت التالية : أي من يف أو املستأجر عما حلقها من ضرر بسبب ،لك

تنفيـذ التزاماتـه ، رتـا يشـرتو فيهـا تقـديم خدمـة معينـة ، أو تنفيـذ منشـ ت ،           يف  أو املسـتأجر  إ،ا أخفق املسـتثمر  -7

% مـن مـدة االسـتثمار ، أو االسـتهجار ، أيهمـا      70ثالثـة أشـهر أو    د مضـي بعـ  تعود ملصلحة اجلهة احلكومية ، و،لك

 ل لد، اجلهة.دون عذر مقبو أكثر ،

 عن املدة احملددة له بعد إنذارت ، ومضي سسة عشر يومًا من تاريخ إخطارت باإلنذار .إ،ا تأخر يف تسديد األجرة  -4

، أو تنازل عنـه للغـل ، دون    يف عقد االستثمار ، أو التأجل املتفق عليه إ،ا استخدم املوقع  لنشاو  الف النشاو -3

 . إخطارت باإلنذار تاريخ سسة عشر يومًا من ، بعد إنذارت لتصحيح الوضع ومضي موافقة خطية من اجلهة

 إ،ا توافر أحد األسباب الواردة يف  املادة )الثالثة وانمسني الفقرتني أ ، د( من النظام . -4

 واألربعون بعد املهة: الثامنةاملادة 
إ،ا تــويف املســتأجر ومل ير ــب ورثتــه باالســتمرار يف العقــد ، يفســخ العقــد ، ويفــرج عــن الضــمان املقــدم منــه بعــد تســوية كافــة احلقــو،   

وإ،ا كـان املتـوفى مسـتثمرًا ، وقـد أقـام منشـ ت علـى املوقـع ، ومل ير ـب ورثتـه االسـتمرار يف العقـد ،              ، وااللتزامات املرتتبـة علـى العقـد    

 حيال العقد إىل اجلهة القضائية املختصة للنظر يف ا ثار املرتتبة على فسخ العقد .

 التاسعة واألربعون بعد املهة: املادة



لغـاء العقـد قبـل    ، إ رئي  الدائرة املستقلة ، وموافقة وزارة املاليـة احلكومية بعد موافقة الوزير املختع أو  جيوز للجهة

ــأجل  ا ــتأجر أو املســـتثمر بـــذلك ،     نتهـــاء مـــدة التـ ــد إشـــعار املسـ ــلحة العامـــة . بعـ ــباب تتعلـــق باملصـ أو االســـتثمار ، ألسـ

ر موجـودات  وانقضاء ثالثـة أشـهر مـن تـاريخ إشـعارت بـذلك.  ويعـد عضـرًا مشـرتكًا مـع املسـتأجر أو املسـتثمر حلصـ             

املوقع وما أقيم به من منش ت . وحيال العقد إىل اجلهة القضائية املختصة للنظـر يف ا ثـار املرتتبـة علـى إلغـاء العقـد       

 وتقدير التعويأ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل العشرون

 اإلعالن عن أفاء املتقدمني بعروضهم وعن 

 نتائج املنافسات العامة واملشرتيات

 املتقدمني بعروضهمأوال : اإلعالن عن أفاء 

 املادة  انمسون بعد املهة:

تنشــر اجلهــات احلكوميــة أفــاء الشــركات واملؤسســات الــيت تقــدمت بعروضــها يف املنافســات العامــة واملشــرتيات      

 وفقًا للضوابط التالية:

أفـاء  تعد اجلهـة لوحـة إعالنـات يف مقـر اإلدارة املختصـة باملنافسـات واملشـرتيات ، يف مكـان ظـاهر تعلـن فيـه             -7

الشركات واملؤسسات اليت تقدمت بعروضها. كما يـتم إعالنهـا يف املوقـع اإللكرتونـي للجهـة ، ويسـتمر نشـر        

 اإلعالن ملا ال يقل عن سسة عشر يومًا .

 يتم اإلعالن بعد فتح املظاريف وإعالن األسعار على أن يشتمل اإلعالن على املعلومات التالية : -4

 أو املؤسسة املتقدمة ، والقيمة اإلمجالية لعرضها .اسم وعنوان ونشاو الشركة  –أ 

 اسم املنافسة ، و رضها ، ومكان تنفيذها . –ب 

 ال يلزم النشر يف األعمال اليت تبلغ تكاليفها مهة ألف ريال فأقل . -3

 ثانيًا : اإلعالن عن نتائج املنافسات العامة واملشرتيات

 املادة احلادية وانمسون بعد املهة:
ــال وفقــًا            تنشــر  ــائج املنافســات العامــة واملشــرتيات الــيت تنفــذها وتزيــد قيمتهــا عــن مهــة ألــف ري ــة نت اجلهــات احلكومي

 للضوابط التالية :

تقــوم اجلهــة احلكوميــة وفقــًا لســجالت املنافســات واملشــرتيات لــديها ، بنشــر بيانــات إحصــائية عــن نتــائج املنافســات     .7

 يال كل ستني يومًا  د أقصى ، وتشمل البيانات املعلومات التالية :واملشرتيات اليت تزيد قيمتها عن مهة ألف ر

 نوع العقد و األعمال اليت نت ترسيتها .   -أ 

اسم وعنوان اجلهة اليت قامـت برتسـية العقـد ، وعنـوان مـن  كـن االتصـال بـه للحصـول علـى معلومـات عـن              -ب 

 العقد .

 إلمجالية .مكان تنفيذ العقد وتاريخ توقيعه ، وقيمته ا -ج 

 اسم وعنوان ونشاو الشركة أو املؤسسة الفائزة بالعقد . -د 

 تنشر معلومات العقود كل عقد على حدت . .4

صتــار اجلهــة وســائل النشــر املناســبة يف الصــحف والوســائل اإلعالنيــة األخــر، ، كمــا يــتم النشــر يف املوقــع              .3

ــن      ــة الصـ ــر  التجاريـ ــ  الغـ ــة  لـ ــد أمانـ ــع تزويـ ــة ، مـ ــي للجهـ ــيغة   اإللكرتونـ ــالن )بصـ ــن اإلعـ ــخة مـ اعية بنسـ

 إلكرتونية( .



يســـتثنى مـــن اإلعـــالن والنشـــر ، املشـــار إليـــه يف هـــذت املـــادة ، واملـــادة )انمســـني بعـــد املهـــة( مـــن هـــذت الالئحـــة ،    .4

مشــرتيات األســلحة والــذخائر ، واملعــدات العســكرية ولوازمهــا ، واملشــرتيات املتعلقــة بــاألمن الــداخلي ، والــدفاع   

 الوطين .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل احلادي والعشرون

 إجراءات جلنة النظر يف التعويأ ومنع التعامل مع املقاولني

 املادة الثانية وانمسون بعد املهة:
ــًا        ــدين ( وفقــــ ــاولني واملتعهــــ ــع املقــــ ــل مــــ ــع التعامــــ ــويأ ومنــــ ــات التعــــ ــر يف طلبــــ ــة النظــــ ــل ) جلنــــ ــنظم عمــــ يــــ

 لإلجراءات التالية :

 التعويأ :أواًل : شروو النظر يف طلبات 
ــام       .7 ــًا لنظــــ ــة وفقــــ ــى العقــــــود املربمــــ ــاء علــــ ــة بنــــ ــات التعــــــويأ املقدمــــ ــالنظر يف طلبــــ ــة بــــ صــــــتع اللجنــــ

 املنافسات واملشرتيات احلكومية وهذت الالئحة .

 ال تنظر دعو، املطالبة بالتعويأ إال بعد انتهاء تنفيذ العقد وتسليم األعمال تسليمًا نهائيًا . .4

املتعاقــــدة بطلــــب التعــــويأ ، فــــإن مل يقتنــــع املــــدعي مبــــا تنتهــــي إليـــــه         أن يــــتم اللجــــوء أواًل إىل اجلهــــة     .3

اجلهــــة ، أو مضــــت مــــدة ســــتني يومــــًا مــــن تــــاريخ رفــــع املطالبــــة إىل اجلهــــة مبســــتندات مكتملــــة دون البــــت     

 فيها ، جاز رفع املطالبة باحلق املدعى به إىل اللجنة.

 ثانيًا : التشكيل اإلداري ملكتب اللجنة :
داري ألمانة سر اللجنة وما حتتاجه من موظفني بقرار من وزيـر املاليـة ، بنـاءل علـى اقـرتاح      يعتمد التشكيل اإل

 من رئي  وأعضاء اللجنة .

 ثالثًا : مهام أمانة سر اللجنة :
 تقديم املساندة الفنية واإلدارية ألعمال اللجنة وتنظيم جلساتها وكتابة عاضرها. .7

واســتقبال املــراجعني والتبليــغ باإلشــعارات والقــرارات وقيــد املعــامالت الــواردة   التنســيق بــني اللجنــة واجلهــات األخــر،   .4

 وعرضها على رئي  اللجنة .

حيضـر أمــني ســر اللجنــة جلســات اللجنــة ويعــد عاضـر اجللســات موضــحًا بهــا تــاريخ اجللســة ومكــان ووقــت     .3

 انعقادها، واإلجراءات اليت نت فيها .

سـجل خـاص إ،ا كانـت القـرارات الصـادرة  قهـم نهائيـة ، وإعــداد         تسـجيل أفـاء املمنـوع التعامـل معهـم يف      .4

 مشاريع التعاميم بتوقيع وزير املالية ، إلباله اجلهات احلكومية بقرارات املنع من التعامل .

 التنسيق مع اجلهة املختصة بوزارة املالية ، للتشهل باملخالفني إ،ا كانت القرارات الصادرة  قهم نهائية . .8

 إجراءات عمل اللجنة :رابعًا : 
تستكمل اللجنة كافة املعلومات واملستندات املتعلقة بالقضـية . وحتـال القضـايا بتوجيـه مـن رئـي  اللجنـة         .7

إىل أعضــائها بالتســاوي مبــن فــيهم رئــي  اللجنــة لدراســتها ، ومــن ثــم مناقشــتها مــع بقيــة أعضــاء اللجنــة ،     

 وإصدار القرار املناسب .



مستندات متعلقة بالقضية ، وهلا يف هذا الشأن طلب رتثلـي اجلهـات احلكوميـة    للجنة طلب أي معلومات أو  .4

 ،ات العالقة حضوريًا ، وفاع الشهود واالستجواب ، وفاع دفوعاته وتظلمات املقاولني حضوريًا . 

تـه  ال جيوز للجنة إصـدار القـرار قبـل اسـتدعاء صـاحب الشـأن أو وكيلـه حضـوريًا ، وفـاع أقوالـه واسـتكمال دفوعا            .3

، ويـــتم إبـــاله ،وي الشـــأن مبيعـــاد اجللســـة مبوجـــب خطابـــات رفيـــة علـــى عنـــاوينهم لـــد، اللجنـــة ، أو عـــن طريـــق  

ــق            ــة احلـ ــرتني فللجنـ ــه مـ ــد تبليغـ ــة بعـ ــرة الثالثـ ــر للمـ ــن مل حيضـ ــبة . ومـ ــيلة مناسـ ــأي وسـ ــاكم اإلداري  ، أو بـ احلـ

 بإصدار القرار بشأنه  يابيًا .

حيضر املدعي للمرة الثالثة بعد إشعارت بذلك ، أو بعد مضـي ثالثـة   تشطب دعو، املطالبة بالتعويأ إ،ا مل  .4

أشهر من تاريخ تركه دعوات ، وعدم تقد ه املستندات اليت تسند مطالبته ، وال تقبل إعـادة الـدعو، إال بعـذر    

 مقبول لد، اللجنة  ، فإن أعيدت الدعو، ومل حيضر بعد إشعارت بطلب احلضور مرتني تشطب الدعو، .

ى عضــو اللجنـة التنحـي عــن نظـر القضــية إ،ا وجـد سـببًا مــن أسـباب التنحـي الــواردة مبوجـب نظــام         جيـب علـ   .8

 املرافعات الشرعية.

إ،ا قل النصاب القانوني إلصدار القرار بسبب تنحي أحـد األعضـاء أو  يابـه حيضـر العضـو االحتيـاطي، فـإن         .6

قـانوني ، وإن  ـاب رئـي  اللجنـة أو تنحـى      مل يكتمل النصاب يكلف وزير املالية من يرات الستكمال النصـاب ال 

 ترأس اللجنة نائب الرئي .

إ،ا تبني للجنة مـن خـالل نظرهـا القضـية مـا يشـل إىل وجـود جر ـة يعاقـب عليهـا نظامـًا ، فعليهـا إحالتهـا               .1

إىل اجلهــة املختصــة بنظرهــا ، وتســتمر  اللجنــة يف الســل يف نظــر الــدعو، ، مــا مل يتــبني هلــا أنــه ال  كــن             

 ا فيها حتى يتم البت يف القضية األخر،.نظره

إ،ا طلب املدعي يف دعو، التعويأ االستعانة جبهة خربة إلبداء رأيها يف النواحي الفنيـة أو احملاسـبية ، جـاز     .5

 للجنة وفقًا لتقديرها االستجابة لطلبه وإحالة أورا، القضية إىل من ترات من انرباء ، على نفقة املدعي .

ة مســببة ومشــتملة علــى احليثيــات والوقــائع . ويــنع يف القــرار علــى أن ألي مــن طــريف       تكــون قــرارات اللجنــ   .9

 ( يومًا من تاريخ إبال ه بالقرار .60القضية حق االعرتاض عليه أمام ديوان املظامل خالل )

ن ال تعترب قرارات اللجنة الصادرة يف  ل صاحل انزانة العامة نهائية ، حتى يصدر بها حكم نهـائي مـن ديـوا    .70

 املظامل .

يبلــغ القــرار لطــريف الــدعو، مبوجــب خطــاب تبليــغ رفــي ، وإ،ا رفــأ صــاحب الشــأن اســتالم القــرار يــتم               .77

التسليم عن طريق احلاكم اإلداري ، ويعترب القرار يف هذت احلالة مسـتلمًا مـن تـاريخ إيداعـه لـد، احلـاكم       

 اإلداري .

مطالبـة قائمـة يف موضـوعها لـد، جهـة قضـائية أو       ال تنظر اللجنة يف القضـية إ،ا كـان لـد، صـاحب الشـأن       .74

 إدارية أو هيهة حتكيم ، بغرض الفصل فيها. وال فيما صدر يف الدعاو، من أحكام اكتسبت صفة القطعية .

 ترفع اللجنة تقريرًا سنويًا إىل وزير املالية عن إزازاتها وأعماهلا . .73

مـــن تــاريخ نفـــا، نظــام املنافســـات واملشـــرتيات   تســري هـــذت اإلجــراءات علـــى القضـــايا الــيت تبلـــغ بهــا اللجنـــة      .74

 احلكومية .

 

 



 والعشرون الثانيالفصل 

 عامة أحكام

 :الثالثة وانمسون بعد املهة  املادة
نطـا، احلـرمني الشـريفني )مكـة      شغال العامة اجلـاري تنفيـذها يف  جباري لكافة عقود األإتعترب فرتة احلج فرتة توقف 

احلجـة حتـى اليـوم انـام  عشـر       ،يول من شهر من اليوم األ ًااعتبار ، املشاعر املقدسة يفو ، أاملكرمة واملدينة املنورة( 

 .ماكن املقدسة األ يفعقود تنفيذ مشاريعها  يفاجلهات احلكومية النع على ،لك  يمنه ، وتراع

 :الرابعة وانمسون بعد املهة املادة 
 نصوصــًا صــالف تربمهــا اجلهــات احلكوميــة الــيتووثــائق العقــود  واملشــرتيات ، شــروو املنافســات ال جيــوز تضــمني 

التطبيـق علـى تلـك الوثـائق      يف أو هذت الالئحة ، وتعتـرب أحكامهمـا مقدمـة    نظام املنافسات واملشرتيات احلكومية

 0واملستندات 

 :وانمسون بعد املهة انامسة  املادة
هـــ . وتــتم مراجعتهــا بعــد مــرور   40/4/7445عتبــارًا مــن تــاريخ  ااجلريــدة الرفيــة ، وتطبــق   يفتنشــر هــذت الالئحــة   

 سنتني من تاريخ تطبيقها.


