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الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )85وتاريخ 7441/9/4هـ
املبادئ األساسية
املادة األوىل:
يهدف هذا النظام إىل :
أ  -تنظيم إجراءات املنافسات واملشرتيات اليت تقـوم بهـا اههـات احلكوميـة ومنـث تـملصا املصـاص الشيصـية فيهـا
وذلك محاية للمال العام .
ب  -حتقيــأ أقصــج درجــات الكالايــة ا قلصــادية للملصــول الــج املشــرتيات احلكوميــة وتناليــذ مشــروااتها بملســعار
تنافسية اادلة .
ج  -تعزيز النزاهة واملنافسة وتوفا معاملة اادلة للملعهدين واملقاولني ؛ حتقيقًا ملبدأ تكافؤ الالرص .
د  -حتقيأ الشالافية يف مجيث مراحل إجراءات املنافسات واملشرتيات احلكومية .

املادة الثانية :
تلعامل اههات احلكومية اند تناليـذ منافسـاتها وتـوفا مشـرتياتها مـث األفـراد واملؤسسـات والشـرصات املـر

ـم

مبزاولة العمل الذي تقث يف نطاقه األامال طبقاً لألنظمة والقوااد امللبعة .

املادة الثالثة :
مث مراااة ما ورد يف نظام ا سلثمار األجنيب يعطـج مجيـث األفـراد واملؤسسـات والشـرصات الـراابني يف اللعامـل مـث
احلكومة ممن تلوافر فيهم الشروط اليت تؤهلهم ذا اللعامل فرصاً ملساوية ويعاملون الج قدم املساواة .

املادة الرابعة :
ت ــوفر للملنافس ــني املعلوم ــات الوال ــملة الكامل ــة واملوح ــدة ا ــن العم ــل املطل ــوب و كن ــون م ــن احلص ــول ال ــج ه ــذ
املعلومات يف وقت حمدد صما توفر نسخ صافية من وصائأ املنافسة لللبية طلبات الراابني يف احلصول اليها .

املادة اخلامسة :
تكون األولوية يف اللعامل للمصنواات واملنلجات واخلدمات الوطنية وما يعامل معامللها .

املادة السادسة :
تطرح مجيث األامال واملشرتيات احلكومية يف منافسة اامة ادا ما يسلثنج من املنافسة مبوجب أحكام هذا النظام .

املادة السابعة :
أ  -يعلــن اــن مجيــث املنافســات احلكوميــة يف اهريــدة الر

يــة ويف صــملياللني حمليــلني وبالوســائل ا ا نيــة

ا لكرتونيــة وفقـاً ملــا حتــدد ال ئملــة اللناليذيــة ــذا النظــام ونــب أن اــدد يف ا اـ ن اــن املنافســة مواــد
تقديم العروض وفلح املظاريف ومكانهما .

ب  -األامال أو املشاريث ذات الطبيعة اخلاصة الـيت يلـوفر ـا ملعهـد أو مقـاول دا ـل اململكـة يـلم ا اـ ن انهـا
ارج اململكة با لافة إىل ا ا ن انها يف الدا ل وفقاً ملا تضمنله الالقرة السابقة .

املادة الثامنة :
نوز قبول العروض واللعاقد مبوجبها إ طبقاً للشروط واملواصالات املولواة ا .

املادة اللاسعة :
نـب أن يـلم الشــراء وتناليـذ األامــال واملشـاريث بملســعار اادلـة تزيــد الـج األســعار السـائدة وتعــد املنافسـة الوســيلة
العملية للوصول إىل ذلك وفأ األحكام الواردة يف هذا النظام .

تقديم العروض وفلح املظاريف
املادة العاشرة :
تقدم العروض يف مظاريف خملومة يف املواد واملكان احملددين لقبو ا  .و نـوز قبـول العـروض الـيت تقـدم
أو تصل إىل اههة احلكومية بعد انلهاء املواد احملدد للقد ها .ونـوز تقـديم العـروض وفلملهـا اـن طريـأ الوسـائل
ا لكرتونية وفقاً ملا حتدد ال ئملة اللناليذية ذا النظام وتعلن اههة احلكومية اـن أ

ـاء الشـرصات واملؤسسـات

اليت تقدمت بعرولها .
املادة احلادية اشرة :
يقــدم مــث العــرض لــمان ابلــدائي يــرتاوح مــن ( )%7إىل (( )%4مــن واحــد إىل اصــنني يف املائــة) مــن قيملــه وفق ـاً لشــروط
املنافسة  .و يلزم تقديم هذا الضمان يف احلا ت اللالية:
أ  -الشراء املباشر (إ إذا صانت العروض مغلقة) .
ب  -تعاقدات اههـات اخلالـعة ألحكـام هـذا النظـام فيمـا بينهـا ويف اللعاقـد مـث اهمعيـات اخلايـة واهمعيـات
ذات النالث العام بشرط تناليذها األامال بنالسها .

املادة الثانية اشرة :
أ  -تكــون مــدة ســريان العــروض يف املنافســات العامــة تســعني يومـاً مــن اللــاريخ احملــدد لالــلح املظــاريف فـ ن ســملب
مقدم العرض ارله قبل انلهاء هذ املدة ف يعاد له لمانه ا بلدائي .
ب -

نوز متديد مدة سريان العرض والضمان ا بلدائي إ مبوافقة مقدم العرض .

املادة الثالثة اشرة :
نــب أن حتــدد األســعار ا مجاليــة ومــا يــرد اليهــا مــن زيــادة أو االــي
االي

يف طــاب العــرض األصــلي  .و يعلــد بــملي

يقدم بوساطة طاب مسلقل حلج لو صان مرافقاً للعرض .

و نــوز للملنافســني يف اــا احلــا ت الــيت نــوز اللالــاوض فيهــا وفق ـاً ألحكــام هــذا النظــام تعــديل أســعار ارولــهم
بعد تقد ها .

بالزيادة أو الليالي

املادة الرابعة اشرة :
تكوّن هنة أو أصثر لدى اههة احلكومية لاللح املظاريف يقل ادد أاضائها اـن ص صـة إلـافة إىل رئيسـها الـذي
تقل مرتبله ان العاشرة أو ما يعاد ا  .وين

يف اللكوّين الج اضو احلياطي يكمل النصاب إن اـاب أحـد األاضـاء .

ويعاد تكوّين اللجنة صل ص ث سنوات .

املادة اخلامسة اشرة :
تالــلح املظــاريف

ضــور مجيــث أاض ـ اء هنــة فــلح املظــاريف يف املواــد احملــدد لــذلك  .وتعلــن الــج مــن حضــر مــن

امللنافســني أو منــدوبيهم األســعار الــواردة يف العــروض ونــب الــج هــذ اللجنــة إحالــة حمضــرها وأورا املنافســة إىل
هنة فمل

العروض

ل سبعة أيام من تاريخ فلح املظاريف.

العروض وص حية اللعاقد

فمل
املادة السادسة اشرة :

أ  -تك ـوّن يف اههــة احلكوميــة هنــة أو أصثــر لالمل ـ

العــروض تلكــون مــن ص صــة أاضــاء الــج األقــل إلــافة إىل

رئيسها الذي تقـل مرتبلـه اـن الثالثـة اشـرة أو مـا يعاد ـا الـج أن يكـون مـن بيـنهم املراقـب املـالي ومـن هـو
يف اللكوّ ين الج اضـو احليـاطي يكمـل النصـاب إن اـاب أحـد األاضـاء وتلـوىل

مؤهل تملهي ً نظامياً  .ويُن

هذ اللجنة تقديم توصياتها يف الرتسية الـج أفضـل العـروض وفقـ ًا ألحكـام هـذا النظـام و ئمللـه اللناليذيـة
و ا أن تسلعني يف تقديم توصياتها بلقرير من فنيني مليصصني .
ب  -يعاد تكوين اللجنة صل سنة .

املادة السابعة اشرة :
نوز اهمث بني رئاسة هنة فملـ
فلح املظاريف ورئاسة هنة فمل

العـروض وصـ حية البـت يف املنافسـة صمـا نـوز اهمـث بـني رئاسـة هنـة

العروض أو العضوية فيهما .

املادة الثامنة اشرة :
نوز أن يرأس هنة فمل

العروض موظف تقل مرتبله ان العاشرة أو مـا يعاد ـا إذا صانـت مشـكلة يف اـا مقـر

اههة الرئيس .

املادة اللاسعة اشرة :
تليذ اللجنة توصياتها

ضور صامل أاضائها وتدون هذ اللوصيات يف حمضر ويولح الرأي امليـالف إن وجـد

وحجة ص الرأيني ليعرض الج صاحب الص حية للبت يف الرتسية مبا يلالأ مث أحكام هذا النظام .

املادة العشرون :
نـب الـج اههــة احلكوميـة البــت يف العـروض واالمـاد الرتســية ـ ل املــدة احملـددة لسـريان العــروض املشـار إليهــا يف
املادة الثانية اشرة وبعد انلهاء هذ املدة تليذ ا جراءات ال زمة اادة الضمانات ا بلدائية ألصملابها .

املادة احلادية والعشرون :
نــوز للجنــة فمل ـ

العــروض اللالــاوض مــث صــاحب أقــل اــرض مطــابأ للشــروط واملواصــالات صــم مــث مــن يليــه مــن

امللنافسني يف احلاللني اللاليلني :
أ  -إذا ارتالعت العروض ان أسعار السو بشكل ظاهر حتدد اللجنة مبلغ الليالي
وتطلـب صلابيـاً مــن صــاحب العــرض األقــل االــي

مبا يلالـأ مـث أسـعار السـو

ســعر  .فـ ن املنــث أو ع يصــل بســعر إىل املبلــغ احملــدد

تلالاوض مث العرض الذي يليه وهكـذا  .فـ ن ع يـلم اللوصـل إىل السـعر احملـدد تلغـج املنافسـة ويعـاد طرحهـا
من جديد .
ب  -إذا زادت قيمة العروض الج املبالغ املعلمدة للمشروع نوز للجهة احلكومية إلغاء بع

البنـود أو االيضـها

للوصــول إىل املبــالغ املعلمــدة بشــرط أن يــؤصر ذلــك الــج ا نلالــاع باملشــروع أو ترتيــب العــروض وإ تُلغ ــج
املنافسة .

املادة الثانية والعشرون :
نوز اسلبعاد أي ارض

جـة تـدني أسـعار إ إذا قـل بنسـبة ( )%58مخسـة وص صـني يف املائـة فـملصثر اـن تقـديرات

اههــة احلكوميــة واألســعار الســائدة ونــوز للجنــة فمل ـ

العــروض بعــد مناقشــة صــاحب العــرض وإجــراء اللملليــل

املالي والالين ووصو ا إىل قنااة مبقدرة صاحب العرض الج تناليذ العقد اللوصية بعدم اسلبعاد العرض .

املادة الثالثة والعشرون :
نوز للجنة فمل

العروض اللوصية باسلبعاد أي ارض من العروض من املنافسة حلج لو صان أقـل العـروض سـعراً

إذا تبني أن لدى صاحب العرض اددًا من املشاريث ورأت اللجنة أن حجم اللزاماتـه اللعاقديـة قـد أصـبح مرتالعـاً الـج
حنو يالو قدراته املالية أو الالنية مبـا يـؤصر الـج تناليـذ

للزاماتـه اللعاقديـة ويف هـذ احلالـة تلالـاوض مـث العطـاء

الذي يليه وفقاً لقوااد اللالاوض احملددة يف هذا النظام .

املادة الرابعة والعشرون :
إذا ع يقدم للمنافسـة إ اـرض واحـد أو قـدمت اـدة اـروض واتضـح أنهـا اـا مطابقـة للشـروط واملواصـالات – اـدا
ارض واحـد – فـ نـوز قبـول هـذا العـرض إ إذا صانـت أسـعار مماصلـة لألسـعار السـائدة وصانـت حاجـة العمـل
تسمح ب اادة طرح املنافسة مرة أ رى وذلك بعد موافقة الوزير امليل

أو رئيس الدائرة املسلقلة .

املادة اخلامسة والعشرون :
مث مراااة ما ورد يف املادتني (احلادية والعشرين) و(الرابعة والعشرين) من هذا النظام:
أ -

نوز إلغاء امل نافس ــة إ للمصلملة العامـة أو مليالالـة إجراءاتهـا أحكـام النظـام أو لوجـود أ طـاء جوهريـة
مؤصرة يف الشروط أو املواصالات وتكون ص حية ا لغاء للوزير امليل

أو رئيس الدائرة املسلقلة .

ب  -ترد ألصملاب العروض قيمة وصائأ املنافسة يف حالة ا لغاء ألسباب تعود للجهة احلكومية .

املادة السادسة والعشرون :
تكـون صـ حية البـت يف املنافسـة وتناليــذ األامـال للـوزير أو رئـيس الـدائرة املســلقلة ونـوز لـه اللالـوي
مبا يزيد الج ص صة م يني ريال الج أن يكون اللالوي

ملدرجاً

سب مسؤولية الشي

املالوض .

للمســؤولني

صيااة العقود ومدة تناليذها
املادة السابعة والعشرون :
تصاغ العقود ووصائقها وململقاتها باللغة العربية  .ونوز اسليدام لغة أ رى إىل جانب العربية الـج أن تكـون اللغـة
العربية هي اللغة املعلمدة يف تالسا العقد وتناليذ وحتديد مواصالاته وخمططاته واملراس ت امللعلقة به .

املادة الثامنة والعشرون :
أ -

تلجاوز مدة تناليذ اقود اخلدمات ذات اللناليذ املسلمر صالصيانة والنظافـة واللشـغيل وا ااشـة مخـس
سنوات  .ونوز زيادة هذ املدة للعقود اليت تلطلب ذلك بعد موافقة وزارة املالية .

ب  -نب يف اقود مشاريث األشغال العامة أن تلناسب املدة احملددة للناليذ املشروع مث صمية األامـال وطبيعلهـا
ومث ا المادات السنوية امليصصة للصرف الج املشروع .

املادة اللاسعة والعشرون :
تللزم اههات احلكومية اند إاداد اقودها باسليدام مناذج العقود اليت تعلمد وفقاً ذا النظام .

املادة الث صون :
أ  -اــرر الع قــد بــني اههــة احلكوميــة ومــن رســت اليــه األامــال بعــد إب اــه بالرتســية وتقــديم طــاب الضــمان
النهائي .
ب  -يسلم موقث العمل للملعاقد

ل سلني يوماً من تاريخ االماد الرتسية .

املادة احلادية والث صون :
نوز للجهة احلكومية ا صلالاء باملكاتبات امللبادلة بد ً من حترير العقد إذا صانت قيمة العقـد ص اائـة ألـف ريـال
فملقل .

املادة الثانية والث صون :
تللزم مجيث اههات واملصاص وا يئات واملؤسسات احلكومية بعرض اقودها اليت تزيد مدة تناليـذها الـج سـنة وتبلـغ
قيملها مخسة م يني ريال فملصثر الج وزارة املاليـة ملراجعلهـا قبـل توقيعهـا  .والـج وزارة املاليـة إنهـاء املراجعـة ـ ل
أسبواني من تاريخ ورود العقد ف ن ع ترد الوزارة

ل هذ املدة ادت موافقة .

الضمانات البنكية
املادة الثالثة والث صون :
أ  -نــب الــج مــن تــلم الرتســية اليــه أن يقــدم لــماناً نهائيـاً بنســبة ( )%8مخســة يف املائــة مــن قيمــة العقــد ـ ل
اشرة أيام من تاريخ الرتسية ونوز متديد هذ املدة لالرتة مماصلة وإن تمل ر اـن ذلـك فـ يعـاد لـه الضـمان
ا بلدائي ويلم اللالاوض مث العرض الذي يليه وفقاً ألحكام هذا النظام .
ب -

يلزم تقديم الضمان النهائي يف حالة الشراء املباشر ما ع تـر اههـة احلكوميـة امللعاقـدة لـرورة إىل ذلـك .
وتعالج من تقديم الضمان النهائي اههات اخلالـعة ألحكـام هـذا النظـام واملؤسسـات العامـة والشـرصات الـيت
تسـاهم احلكومـة فيهــا بنسـبة تقــل اـن ( )%87واحــد ومخسـني يف املائــة مـن رأس ما ــا واهمعيـات اخلايــة
واهمعيات ذات النالث العام بشرط تناليذها األامال بنالسها .

ج  -نب ا حلالاظ بالضمان النهائي حلج ينالذ امللعاقـد اللزاماتـه ويف اقـود األشـغال العامـة حلـج انلهـاء فـرتة
الصيانة وتسلم األامال نهائياً .
د  -يلم االي

الضمان النهائي يف العقـ ود ذات اللناليـذ املسـلمر سـنوي ًا

سـب تناليـذ األامـال بشـرط أ يقـل

الضمان ان ( )%8مخسة يف املائة من قيمة األامال امللبقية من العقد .

املادة الرابعة والث صون :
تقبل الضمانات إذا صانت وفأ أحد األشكال اللالية :
أ -

طاب لمان بنكي من أحد البنوك احمللية .

ب -

طاب لمان بنكي من بنك يف اخلارج يقدم بوساطة أحد البنوك احمللية العاملة يف اململكة .

ج  -تملمني نقدي إىل جانب الضمان البنكي يف احلا ت اخلاصة بلملمني ا ااشـة أو الـيت تلطلـب تملمينـاً اـاج ً مبـا
يلجاوز تكلالة ا ااشة أو األامال ملدة ص صة أيام .

املادة اخلامسة والث صون :
تولح ال ئملة اللناليذية ذا النظام شروط الضمانات البنكية واملالية وأحكامها ومناذجها .

زيادة اللزامات امللعاقد وااليضها
املادة السادسة والث صون :
نــوز للجهــة احلكوميــة زيــادة اللزامــات امللعاقــد لــمن نطــا العقــد مبــا يلجــاوز ( )%71اشــرة يف املائــة مــن القيمــة
ا مجالية للعقد أو االي
الضوابط ال زمة لذلك.

هـذ ا للزامـات مبـا

يلجـاوز ( )%41اشـرين يف املائـة  .وتولـح ال ئملـة اللناليذيـة

صرف املقابل املالي
املادة السابعة والث صون :
تــدفث قيمــة العقــود بالريــال الســعودي  .ونــوز أن تــدفث بــملي املــة أ ــرى بعــد اللنســيأ مــث وزارة املاليــة  .ويــن

يف

شـروط املنافسة الج العملة اليت يقدم بها العرض الج أنه نوز دفث قيمة العقد بملصثر من املة واحدة .

املادة الثامنة والث صون :
نوز للجهة احلكومية أن تدفث للملعاقد معهـا دفعـة مقدمـة مـن اسـلملقاقه بنسـبة ( )%8مخسـة يف املائـة مـن القيمـة
ا مجالية للعقد بشرط أ تلجاوز قيمة الدفعة مبلغ مخسـني مليـون ريـال أو مـا يعاد ـا مقابـل لـمان بنكـي مسـاو
ــذ القيمــة ويــن

الــج الدفعــة املقدمــة إن وجــدت يف الشــروط واملواصــالات انــد طــرح املنافســة وحتســم هــذ

الدفعــة مــن مسليلصــات امللعاقــد الــج أقســاط ابلــداءت مــن املســليل

األول وفق ـاً للضــوابط املولــملة يف ال ئملــة

اللناليذية .

املادة اللاسعة والث صون :
تصــرف مســلملقات املقــاول الــج دفعــات طبق ـ ًا ملــا يــلم إ ــاز مــن امــل مبوجــب املسليلصــات الــيت تعلمــدها اههــة
احلكومية .

املادة األربعون :
يصرف املسليل

األ ا الذي نب أ يقل ان ( )%71اشرة يف املائـة يف اقـود األشـغال العامـة واـن ( )%8مخسـة يف

املائة يف العقود األ رى بعد تسليم األامال تسليماً ابلدائياً أو توريد املشرتيات .

املادة احلادية واألربعون :
نـوز للجهــة احلكوميــة انــد احلاجــة وبعــد ا تالــا مــث وزارة املاليــة أن تنالــذ بعـ

مشــاريعها

يــك تســدد اللكــاليف

الج أقساط سنوية الج أن تطرح مثل تلك األامال يف منافسة اامة .

املادة الثانية واألربعون :
تكــون القيمــة ا مجاليــة للعقــد شـ ــاملة ومغطيــة مجيــث تكــاليف تناليــذ وفق ـاً لشــروطه مبــا يف ذلــك قيمــة الرســوم
والضــرائب الــيت يــدفعها امللعاقــد  .و نــوز ا االــاء منهــا أو إاالــاء أربــاح امللعاقــدين مــث اههــة احلكوميــة أو دُ ــول
موظاليهم من الضريبة أو دفعها انهم ادا ما اسلثين من ذلك مبوجب ن

نظامي اص .

املادة الثالثة واألربعون :
اند تعديل اللعريالة اهمرصية أو الرسوم أو الضرائب أو املواد أو اخلدمات املسـعرة ر
تاريخ تقديم العرض – تزاد قيمة العقد أو تـنق

–

يـاً بالزيـادة أو الـنق

– بعـد

سـب األحـوال – مبقـدار الالـر  .ويشـرتط لـدفث الالـر النـات

ان الزيادة ما يلي :
أ  -أن يثبت امللعاقد أنه دفث اللعريالة اهمرصية أو الرسوم أو الضـرائب أو املـواد أو اخلـدمات املسـعرة ر
أساس الالئات املعدلة بالزيادة نليجة توريد مواد خمصصة ألامال العقد .

يـاً الـج

ب  -أ يكون تعديل اللعريالة اهمرصية أو الرسوم أو الضـرائب أو املـواد أو اخلـدمات املسـعرة ر

يـ ًا قـد صـدر بعـد

انلهــاء املــدة احملــددة للناليــذ العقــد أو أن يكــون حتمــل امللعاقــد ــا نليجــة للــمل ر يف اللناليــذ إ إذا أصبــت أن
اللمل ا صان بسبب ارج ان إرادته .
ويف صل األحوال خيصم من امللعاقد مقدار الالـر يف الرسـوم أو الضـرائب أو املـواد أو اخلـدمات املسـعرة ر
بعد االيضها ما ع يثبت امللعاقد أنه أداها الج أساس الالئات األصلية قبل اللعديل .

يـاً

قوااد الشراء املباشر
املادة الرابعة واألربعون :
نــوز تــوفا احلياجــات اههــة احلكوميــة وتناليــذ أاما ــا اــن طريــأ الشــراء املباشــر يف احلــا ت العاجلــة الــج أ
تلجاوز قيمة الشراء مليون ريال .

املادة اخلامسة واألربعون :
أ  -انــد تناليــذ األامــال واملشــرتيات اــن طريــأ الشــراء املباشــر نــب احلصــول الــج ص صــة اــروض الــج األقــل
وتالمل

هذ العروض هنة يكونها الوزير امليل

أو رئيس الدائرة املسلقلة الج أ تلجاوز اللكـاليف السـعر

السائد يف السو .
ب  -تكون ص حية البت يف الشراء املباشر للوزير أو رئيس الدائرة املسـلقلة

و نـوز لـه اللالـوي

إ يف حـدود

مخسمائة ألف ريال .
ج  -األامال واملشـرتيات الـيت تزيـد قيملهـا الـج ص صـني ألـف ريـال يـلم توفاهـا وفـأ األسـلوب الـذي تـرا اههـة
احلكومية مناسباً .
د  -نوز للجهة احلكومية توفا احلياجاتها اليت تلم بالشراء املباشر ان طريأ الوسائل ا ليكرتونية .

املادة السادسة واألربعون :
جتــوز جتزئــة املشــرتيات أو األامــال مــن أجــل الوصــول بهــا إىل صـ حية الشــراء املباشــر  .صمــا جتــوز جتزئــة هــذ
األامال من أجل الوصول بها إىل ص حية املسؤولني املالولني .

املشرتيات واألامال املسلثناة من املنافسة العامة
املادة السابعة واألربعون :
اسلثنا تء من املنافسة العامة نوز توفا احلياجـات اههـات احلكوميـة مـن األامـال واملشـرتيات اللـالي ذصرهـا وفقـ ًا
لألساليب احملددة لشرائها حلج لو جتاوزت تكلاللها ص حية الشراء املباشر وهي :
أ  -األس ــلملة واملع ــدات العس ــكرية وقط ــث اياره ــا بالش ــراء مباش ــرة م ــن الش ــرصات املنلج ــة وي ــلم ا لي ــار أفض ــل
العروض مبا اقأ املصلملة العامة من قبل هنة وزارية تكوّن بملمر ملكي ذا الغـرض مـن ص صـة أاضـاء الـج
األقل إلافة إىل رئيسها صم تعرض توصياتها الج رئيس جملس الوزراء للموافقة اليها .
ب  -األامــال ا سلشــارية والالني ــة والدراســات وول ــث املواصــالات وامليطط ــات وا شــراف ال ــج تناليــذها و ــدمات
احملاســبني واحملــامني واملسلشــارين القــانونيني اــن طريــأ داــوة مخســة مكاتــب مليصصــة مــن املــر

ــا

مبمارســة هــذ األامــال الــج األقــل ليقــدم صــل مــنهم ارلــه ـ ل مــدة حتــددها اههــة وتــلم الرتســية وفقـاً
ألحكام املادة السادسة اشرة من هذا النظام .
ج  -قطث ايار اآل ت امليكانيكية والكهربائية وا لكرتونية واملعدات ان طريأ داوة ص صة مليصصني الـج األقـل
ليقـدم صـل مـنهم ارلـه ـ ل مـدة حتـددها اههـة ويكـون الــوزير امليـل
الالمل

أو رئـيس الـدائرة املسـلقلة هنــة

هذ العروض وخيلار أفضلها .

د  -الســلث أو ا نشــاءات أو اخلــدمات الــيت تلــوافر إ لــدى ملعهــد أو مقــاول أو منــل واحــد وع يكــن ــا بــديل
مقبول يلم توفاها بالشراء املباشر بعد موافقة الـوزير امليـل
املولملة يف ال ئملة اللناليذية .
هـ  -املسللزمات الطبية املطلوبة ااج ً يف حا ت ظهور أوبئة .

أو رئـيس الـدائرة املسـلقلة وفقـ ًا لتجـراءات

الغرامات ومتديد العقود
املادة الثامنة واألربعون :
إذا تمل ر امللعاقد يف تناليذ العقد ان املواد احملدد تالرض اليـه ارامـة تـمل ا

تلجـاوز ( )%6سـلة يف املائـة مـن قيمـة

اقود اللوريد و تلجاوز ( )%71اشرة يف املائة من قيمة العقود األ رى .

املادة اللاسعة واألربعون :
إذا قصر امللعاقد يف اقود الصيانة واللشغيل والعقود ذات اللناليذ املسلمر يف تناليذ اللزاماته تالـرض اليـه ارامـة
تلجاوز ( )%71اشـ ــرة يف املائة من قيمة العقد مث حسم قيمة األامال اليت ع تنالذ .

املادة اخلمسون :
يلململ امللعاقد تكاليف ا شراف الج تناليذ املشروع

ل مدة ضواه لغرامة اللمل ا .

املادة احلادية واخلمسون :
يلم متديد العقد وا االاء من الغرامة باتالا اههة احلكومية امللعاقـدة مـث وزارة املاليـة إذا صـان اللـمل ا ناجتـ ًا اـن
ظروف طارئة أو لسبب ارج ان إرادة امللعاقد بشرط أن تلناسب مدة اللمل ا مث هذ األسباب .

املادة الثانية واخلمسون :
للوزير امليل

أو رئيس الدائرة املسلقلة متديد العقد يف احلا ت اللالية :

أ  -إذا صلــف امللعاقــد بملامــال إلــافية الــج مــا ورد يف العقــد بشــرط أن تكــون املــدة املضــافة ملناســبة مــث حجــم
األامال وطبيعلها وتاريخ اللكليف بها .
ب  -إذا صدر أمر من اههة احلكومية ب يقاف األامال أو بعضها ألسباب تعود للملعاقد .
ج  -إذا صانت ا المادات املالية السنوية للمشروع اا صافية

از العمل يف الوقت احملدد .

املادة الثالثة واخلمسون :
نوز للجهة احلكومية سملب العمل من امللعاقد ومن صم فسخ العقد أو اللناليذ الج حسابه مث بقـاء حـأ اههـة يف
الرجوع الج امللعاقد باللعوي

املسلملأ اما حلقها من لرر بسبب ذلك يف أي من احلا ت اللالية :

أ  -إذا صبت أن امللعاقد قد شرع بنالسه أو بوساطة اا بطريأ مباشر أو اا مباشر يف رشوة أحـد مـوظالي اههـات
اخلالعة ألحكام هذا النظام أو حصل الج العقد ان طريأ الرشوة .
ب  -إذا تمل ر ان البدء يف العمل أو تباطمل يف تناليذ أو أ ل بملي شرط من شروط العقـد وع يصـلح أولـااه ـ ل
مخسة اشر يوماً من تاريخ إب اه صلابة بلصمليح الولث .
ج  -إذا ت نازل ان العقد أو تعاقد للناليذ من الباطن دون إذن طي مسبأ من اههة احلكومية .
د  -إذا أفلس أو طلب إشهار إف سه أو صبت إاسار أو صدر أمر بولـعه حتـت احلراسـة أو صـان شـرصة وجـرى
حلها أو تصاليلها .
هـ  -إذا تويف امللعاقد وصانت مؤه تـه الشيصـية حمـل االبـار يف اللعاقـد ونـوز للجهـة احلكوميـة ا سـلمرار يف
اللعاقد مث الورصة إذا توافرت الضمانات الالنية أو املالية الكافية لدى الورصة .

وتولح ال ئملة اللناليذية ا جراءات ال زمة ملا ورد يف الالقرات السابقة.

املادة الرابعة واخلمسون :
نــب الــج اههــة احلكوميــة تناليــذ العقــد وفق ـاً لشــروطه وإذا أ لــت بلناليــذ اللزاماتهــا مبــا يف ذلــك تــمل ا ســداد
املسلملقات جاز للملعاقد اللقدم بهذ املطالبات أمام اللجنة املنصـوص اليهـا يف املـادة (الثامنـة والسـبعني) مـن هـذا
النظام .

بيث املنقو ت
املادة اخلامسة واخلمسون :
نوز للجهة احلكومية اللنازل اما تسلغين انه مـن منقـو ت إىل اههـات احلكوميـة واههـات اللدريبيـة اللابعـة ـا
الــج أن تشــعر وزارة املاليــة بــذلك  .وحتــيط اههــة املالكــة للمنقــو ت اههــات احلكوميــة يف املنطقــة الــيت تقــث فيهــا
بملنواع األصناف وصمياتها وحتدد ا مـدة لتفصـاح اـن رابلهـا فيهـا فـ ن ع تـرد ـ ل تلـك املـدة جـاز ـا بيعهـا
ان طريأ املزايــدة العامــة إذا بلغـت قيملهـا اللقديريــة مـائيت ألـف ريـال فـملصثر ويعلـن انهـا طبقـ ًا لقوااـد ا اـ ن
ان املنافسات العامة .

املادة السادسة واخلمسون :
تباع األصناف اليت تقل قيملها اللقديرية ان مائيت ألف ريـال ؛ إمـا باملزايـدة العامـة أو بالطريقـة الـيت تراهـا اههـة
حمققة ملصلملة اخلزينة العامة بشرط أن تليح اجملال ألصرب ادد من املزايدين .

املادة السابعة واخلمسون :
إن صانــت املزايــدة مبظــاريف خملومــة يقــدم املزايــد مــث ارلــه لــماناً ابلــدائياً قــدر ( )%4اصنــان يف املائــة مــن قيمــة
العـرض  .والـج مـن ترسـو اليـه املزايـدة زيـادة لــماناً إىل ( )%8مخسـة يف املائـة و يالـرج انـه إ بعـد تسـديد صامــل
القيمة ونقل األصناف اليت اشرتاها  .ويعاد الضمان إىل من ع يرسُ اليه املزاد  .وإن صانـت املزايـدة النيـة يقـدم مـن
ترســو اليــه املزايــدة لــمانًا بواقــث ( )%8مخســة يف املائــة مــن قيملهــا  .ونــوز قبــول الشــيك املصــريف أو املبلــغ النقــدي
لمانات يف املزايدة العلنية .

املادة الثامنة واخلمسون :
إن ع يلقدم أحد للمزايدة بعـد ا اـ ن انهـا يعلـن انهـا مـرة أ ـرى  .فـ ن ع يلقـدم أحـد للمـرة الثانيـة فلصـاحب
الصـ حية احلــأ يف داــوة خملصــني يف جمــال األصــناف املــراد بيعهــا واــرض بيعهــا الــيهم  .ف ـ ن ع يــلم تقــدم س ــعر
مناسـب جاز منملها للجمعيات اخلاية أو اهمعيات ذات النالث العام الج أن تشعر وزارة املالية بذلك .

املادة اللاسعة واخلمسون :
للوزير أو رئيس الدائرة املسلقلة ص حية االماد ترسية املزايدات العامة يف بيـث املنقـو ت  .ونـوز لـه اللالـوي
يزيد الج مليون ريال الج أن يكون اللالوي

ملدرجاً

سب مسؤولية الشي

املادة السلون :
تولح ال ئملة اللناليذية ذا النظام إجراءات املزايدة وتكوّين هان البيث فيها .

املالوض .

فيمـا

تملجا العقارات واسلثمارها
املادة احلادية والسلون :
فيما ع يرد فيه ن

اص يكون تملجا واسلثمار العقارات اليت متلكها الدولـة – ممـا ع يسـعر ر

يـاً – اـن طريـأ

املزايدة العامة وفقاً لتجراءات املولملة يف ال ئملة اللناليذية ذا النظام .

املادة الثانية والسلون :
نوز للجهة احلكومية أن تؤجر اقارًا أو جزءًا منه مقابـل إنشـاء منشـحت حسـب شـروط ومواصـالات تضـعها صـم تـؤول
ملكية هذ املنشحت إىل اههة احلكومية وفأ ما تبينه ال ئملة اللناليذية ذا النظام .

املادة الثالثة والسلون :
يلم االماد ترسـية املزايـدات العامـة يف تـملجا واسـلثمار العقـارات احلكوميـة وفقـاً ألحكـام املـادة (اللاسـعة واخلمسـني)
من هذا النظام .

أحكام اامة
املادة الرابعة والسلون :
نب أن يكون اللعاقد الج أساس شروط ومواصـالات فنيـة دقيقـة ومالصـلة مطابقـة للمواصـالات القياسـية املعلمـدة
أو املواصالات العاملية فيما ليس له مواصالات معلمدة .

املادة اخلامسة والسلون :
نــب الــج اههــة احلكوميــة انــد إاــداد مواصــالات وشــروط املنافســة أن تكــون حمققــة للمصــلملة العامــة وأ تكــون
معدة لللطابأ مث منلجات أو دمات مماصلة لشرصات أو موردين بعينهم .

املادة السادسة والسلون :
ن ــوز اللعاق ــد ال ــج أام ــال ا ــا حم ــددة صمياته ــا وفئاته ــا ومواص ــالاتها يف العق ــد  .صم ــا ن ــوز ول ــث مب ــالغ
احلياطية يف العقد للناليذ أامال طارئة ع يلم اللنافس اليها .

املادة السابعة والسلون :
نوز للجهة احلكومية توفا بع

احلياجاتها با سلئجار أو اسلبدال ما لديها من أجهـزة ومعـدات بـمل رى جديـدة

وفقاً للضوابط اليت حتددها ال ئملة اللناليذية ذا النظام .

املادة الثامنة والسلون :
للجهات اخلالعة ألحكام هذا النظام اللعاقد فيما بينها بطريأ ا تالا املباشر بشـرط تناليـذها األامـال بنالسـها .
صما أن ذ اههات أن تنوب ان بعضها يف مباشرة إجراءات اللعاقد .

املادة اللاسعة والسلون :
م ــث مراا ــاة ا تالاقي ــات واملعاه ــدات الدولي ــة الناف ــذة ال ــيت تك ــون اململك ــة طرفـ ـاً فيه ــا يطب ــأ ه ــذا النظ ــام و ئملل ــه
اللناليذيــة الــج مجيــث األجهــزة احلكوميــة والــوزارات واملصــاص واملؤسســات العامــة واألجهــزة ذات الشيصــية املعنويــة
العامة املسلقلة ؛ ادا اههات اليت ا نظام اص فيطبأ اليها هذا النظام فيما ع يُنظم يف أنظملها .

املادة السبعون :
خيضــث ألحكــام هــذا النظــام املشــرواات واألامــال الــيت تنالــذها اههــات احلكوميــة ــارج اململكــة وبالنســبة لطلبــات
ا سلثناء من أحكام هذا النظام يف هذا اخلصوص تلم دراسـله مـن قبـل وزارة املاليـة حسـب مـا تقلضـيه ظـروف تناليـذ
هذ املشرواات ومبا اقأ املصلملة العامة ويلم الرفث ان ذلك لرئيس جملس الوزراء للبت فيه .

املادة احلادية والسبعون :
يــلم اللعاقــد مــث املصــرح ــم بالعمــل مباش ــرة و جتــوز الوســاطة يف اللعاقــد  .و يعــد وســيط ًا املــوزع أو الوصيــل
املعلمد من املنل ا ألصلي  .وينالذ امللعاقد العمل بنالسه و نوز لـه اللنـازل انـه أو اـن جـزء منـه أو إنابـة اـا يف
تناليذ بغـا إذن طـي سـابأ مـن اههـة امللعاقـدة  .ومـث ذلـك يبقـج امللعاقـد مسـئو باللضـامن مـث امللنـازل إليـه أو
املقاول من الباطن ان تناليذ العقد .

املادة الثانية والسبعون :
تعد وزارة املالية مناذج العقود مبا يلالأ وأحكام هذا النظام وترفعها إىل جملس الوزراء للموافقة اليها .

املادة الثالثة والسبعون :
الج مجيـث العـاملني يف اههـات احلكوميـة احملافظـة الـج سـرية املعلومـات املقدمـة يف العـروض واـدم ا فصـاح انهـا
للملنافسني اآل رين أو ااهم باسلثناء ما ن

اليه يف هذا النظام .

املادة الرابعة والسبعون :
نــب الــج مجيــث اههــات احلكوميــة ا ا ـ ن اــن نلــائ املنافســات العامــة واملشــرتيات احلكوميــة الــيت تلعاقــد الــج
تناليذها وتزيد الج مائة ألف ريال  .وحتدد ال ئملة اللناليذية أسلوب ا ا ن وإجراءاته .

املادة اخلامسة والسبعون :
صل خمالالة ألي حكم من أحكام هذا النظـام تعـرض املوظـف املسـئول انهـا للمسـاءلة اللملديبيـة وفقـ ًا ألحكـام نظـام
تملديب املوظالني واا من األحكام اهزائية األ رى املطبقة الج العاملني يف القطااات احلكومية واملؤسسـات العامـة
مث احلالاظ اههة باحلأ يف إقامة الداوى اهنائية أو املدنية الج امليالف اند ا قلضاء .

املادة السادسة والسبعون :
يضــمن امللعاقــد مــا اــدث مــن تهــدم صلــي أو جزئــي ملــا أنشــمل

ـ ل اشــر ســنوات مــن تــاريخ تســليمه إيــا للجهــة

احلكومية تسليماً نهائياً ملج صان ذلك ناشئاً ان ايب يف اللناليذ ما ع يكن امللعاقدان قد اتالقا الج بقاء املنشـحت
ملدة أقل من اشر سنوات .

املادة السابعة والسبعون :
نب الج امللعاقدين واههات احلكومية تناليذ اقودهم وفقاً لشروطها و سن نيـة ومبـا يقلضـيه حسـن سـا املرفـأ
العــام ومصــلملله  .والــج الــوزارات واملصــاص احلكوميــة واألجهــزة ذات الشيصــية املعنويــة املســلقلة إب ـ غ وزارة املاليــة
ا ت الغش واللملايل والل اب فور اصلشافها وصـذلك تزويـدها بـالقرارات الـيت تليـذ يف هـذا اخلصـوص مبـا
يف ذلك قرارات سملب العمل .

املادة الثامنة والسبعون :
أ  -يكّون وزير املالية هنة من مسلشارين

يقل اددهم ان ص صة مـن الـوزارة واههـات احلكوميـة األ ـرى ذات

الع قة بعد اللنسيأ مـث تلـك اههـات ويكـون مـن بيـنهم مسلشـار قـانوني و ـبا فـين ويـرأس هـذ اللجنـة
مسلشــار قــانوني تقــل مرتبلــه اــن الثالثــة اشــرة أو مــا يعاد ــا ويــن

يف اللك ـوّين الــج اضــو احليــاطي

وادد مكافحت أاضـائها وسـكرتاها  .ويعـاد تكـوين هـذ اللجنـة صـل صـ ث سـنوات ونـوز جتديـد اضـويلها
ملرة واحد فقط .
ب  -تلــوىل هــذ اللجنــة النظــر يف طلبــات اللعــوي

املقدمــة مــن املقــاولني وامللعهــدين وصــذلك ب اــات الغــش

واللملايل والل اب وقرارات سملب العمل والنظر يف طلبات اههات احلكومية اليت تـرد إىل وزيـر املاليـة بطلـب
منث اللعامل مث املقاول الذي نالذ مشروااً تناليذاً معيباً أو خمالالاً للشروط واملواصالات املولواة له .

ج  -نب الج هذ اللجنة

اع أقوال امللظلمني من املقاولني وامللعهـدين ومـن نسـبت إلـيهم امليالالـة ودفواـاتهم

ووجهة نظر اههة احلكومية يف ذلك حضورياً أو صلابياً و ا أن تسـلعني مبـن تـرا مـن امليلصـني الالنـيني
وتصدر اللجنة قرارهـا –

ضور صامل أاضائها – با مجاع أو باألالبية ويولـح يف حمالـر اللجنـة الـرأي

امليالف إن وجد وحجة ص الرأيني .
د  -إذا صبــت لــدى هــذ اللجنــة أحقيــة املقــاول أو امللعهــد تصــدر اللجنــة قرارهــا يف دفــث اللعويضــات  .ويكــون هــذا
القرار قاب ً ل ارتاض اليه أمام ديوان املظاع

ل سلني يوماً من تاريخ إب اه لصاحب الشملن .

هـ  -إذا صبـت لــدى هــذ اللجنــة خمالالـة امللعاقــد ممــا أشــا إليـه يف الالقــرة (ج) مــن هــذ املـادة تصــدر اللجنــة قــراراً
مبنث اللعامل معه مد ة تلجاوز مخس سنوات  .ويكون هـذا القـرار قـاب ً ل اـرتاض اليـه أمـام ديـوان املظـاع
ل سلني يوماً من تاريخ إب اه لصاحب الشملن .
وبعد صدور حكم نهائي من الديوان با دانة أو إذا انلهت مدة ا ارتاض دون أن يقدم اارتاله يشـهر بـه الـج
نالقله يف صملياللني حمليلني وتبلغ مجيث اههات احلكومية مبنث اللعامل معه بلعميم من وزير املالية .
و  -تولح ال ئملة اللناليذية ذا النظام ا جراءات ال زمة لعمل هذ اللجنة .

املادة اللاسعة والسبعون :
إذا ظهرت حاجة إىل اسلثناء حكم من أحكـام هـذا النظـام فيـلم الرفـث لـرئيس جملـس الـوزراء للكـوين هنـة مـن وزيـر
املاليــة والــوزير امليــل

واصــنني مــن الــوزراء لدراســة املولــوع مــث حتديــد حمــل ا ســلثناء ومربراتــه والرفــث مبــا يرونــه

للمقام السامي لللوجيه مبا يرا .

املادة الثمانون :
يصــدر وزيــر املاليــة ال ئملــة اللناليذيــة ــذا النظــام ـ ل مائــة واشــرين يوم ـاً مــن تــاريخ صــدور وتنشــر يف اهريــدة
الر

ية .

املادة احلادية والثمانون :
ال هذا النظام حمل نظام تملمني مشرتيات احلكومة وتناليذ مشروااتها وأاما ا الصادر باملرسوم امللكـي ذي الـرقم
م 74/واللاريخ  7591/4/1هـ و ئملله اللناليذيـة ويلغـي صـل مـا يلعـارض معـه مـن أحكـام ويطبـأ بعـد مائـة واشـرين
يوماً من تاريخ نشر يف اهريدة الر

ية .

