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 نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

 أحكام عامة :الباب األول

 :الفصل األول

 التعريفات

 المادة األولى:

المعاايي المضحاحة  -أينما وردت في هذا النظام-يقصد بالعبارات والمصطلحات اآلتية 

 ذلك: خالفأمام كل منها، ما لم يقتض السياق 

 ة.يظام المنافسات والمشتريات الحكضمي النظام:

 الالئحة التنفيذية للنظام. الالئحة:

 وزير المالية. الوزير:

                  وزارة المالية.الوزارة: 

 هيئة المحتضى المحلي والمشتريات الحكضمية.الهيئة: 

تحادد بقارار والجهة المعنياة بالشاراا اتراتراتيجي المض اد الجهة المختصة بالشراء الموحد: 

 مجلس الضزراا.  من

الاضزارات واجهها ة الحكضمياة والهيئاات والمصاالم والم رساات العاماة  ت الحكوميةة:الجها

 واجهه ة ذات الشخصية المعنضية العامة المستقلة.

الاااضزير أو الااارئيس أو المحاااافؤ أو المسااا وج اجوج فاااي الجهاااة رئةةةيل الجهةةةة الحكوميةةةة: 

 الحكضمية.

 خاحعة إلشراف الضزارة.بضابة إلكترويية مض دة للمشتريات الحكضمية البوابة: 
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اتفاقيااة بااين ههااة أو أكااار ماان الجهااات الحكضميااة ووا ااد أو أكااار ماان  االتفاقيةةة ااراريةةة:

المضردين أو المقااولين أو المتعهادين، وتتنامن شاروح وأ كاام العقاضد التاي راتتم تررايتها 

 أثناا مدة معينة.

مخفنة تعاقبيًا خالج مدة أرلضب إلكترويي لتقديم عروض  المزايدة العكسية االكترونية:

 محددة بغرض اختيار أقل العروض رعرًا.

إعاداد  -دون  صار-خدمات ذات طبيعة مهنية أو ارتشارية، وتشمل الخدمات االستشارية: 

الدرارات واجبحاث، ووحع المضاصفات والمخططات والتصميمات واإلشراف على تنفياذها، 

 كخدمات المحاربين والمحامين.

تحقااا الجهااة الحكضميااة ماان تااضافر الماا هالت والقاادرات الالزمااة لتنفيااذ  :التأهيةةل المسةةب 

 اجعماج وتأمين المشتريات لدى المتنافسين قبل تقديمهم العروض.

ماان تااضافر الماا هالت  -بعااد اختيااار أفناال عاارض-تحقااا الجهااة الحكضميااة  التأهيةةل الالحةة :

 مشتريات قبل التررية عليه.مقدم العرض لتنفيذ اجعماج وتأمين اللدى والقدرات الالزمة 

فتاارة تباادأ ماان تاااريا إخطااار المتنافسااين بااالعرض الفااائ  ماان أهاال النظاار فااي  فتةةرة التوقةة :

 التظلمات التي يقدمضيها.

 الة يكضن فيها تهديد السالمة العامة أو اجمن العام أو الصحة العامة هديًا  الحالة الطارئة:

ساائر فاي اجرواأ أو الممتلكاات، وت يمكان التعامال وغير متضقع، أو يكضن فيها إخالج ينذر بخ

 معها بإهرااات المنافسة العادية.

 الااة يكااضن فيهااا تنفيااذ اجعماااج أو تااأمين المشااتريات فااي وقاا  قصااير أماارًا  الحالةةة العاة:ةةة:

 هضهرًيا وحرورًيا لنمان رالمة وكفاية رير العمل في الجهة الحكضمية.
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 الفصل الثاني:

 أهداف النظام  

 المادة الثانية:

 :اآلتي إلىيهدف النظام  

تأثير المصالم ارتغالج النفضذ وومنع  ،المشترياتباجعماج و تنظيم اإلهرااات ذات الصلة -1 

 وذلك  ماية للماج العام. ؛الشخصية فيها

وتنفيذها بأراعار  اجعماج والمشتريات تحقيا أفنل قيمة للماج العام عند التعاقد على -2 

 تنافسية عادلة.

؛ تحقيقاًا نافساين، وتضفير معاملاة عادلاة للمتوتحقيا المساواة ،تع ي  الن اهة والمنافسة -3 

 لمبدأ تكاف  الفرص.

 المشتريات.و اجعماج الشفافية في هميع إهرااات حمان -4 

 .تع ي  التنمية اتقتصادية -5 

 

 الفصل الثالث:

 المبادئ األساسية

 

 :الثالثة المادة

المارخ   اجشاخاصمشاترياتها ماع  وتاأمينأعمالهاا د تنفياذ تتعامل الجهاات الحكضمياة عنا -1

 .طبقًا لأليظمة والقضاعد المتبعة بذلك،لهم 

أو تنفياذ أعمااج لتاأمين مشاتريات شاخاص أهايا  ماع أ عناد تعاملهاا الحكضمياة على الجهاة -2

لتاأمين المشاتريات أو  شاخ  محلاي م هالعدم تضافر أكاار مان لتأكد من اداخل المملكة 

هاذ    كاملتطبياا  وتحادد الالئحاة الشاروح والناضابال الالزماة .المطلضباة عمااجتنفيذ اج

 الفقرة.
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 :رابعةالمادة ال

ممان تتاضافر فايهم  ،الحكضمياة الجهاةالراغبين في التعامل مع  اجشخاصيعطى هميع 

  .على قدم المساواةفرصًا متساوية ويعاملضن  ؛الشروح التي ت هلهم لهذا التعامل

 :خامسةالمادة ال

اا  ،ةالمطلضباااجعماااج والمشااتريات واحااحة ومض اادة عاان معلضمااات  للمتنافسااينر ضف  ت 

 . نضن من الحصضج عليها في وق  محددويمك  

 :السادسةالمادة 

 .وتكاف  الفرص والشفافية تخنع المنافسة العامة لمبادئ العاليية

 :المادة السابعة

 .النظام ج كامت يجضز قبضج العروض والتعاقد بمضهبها إت طبقًا 

  :المادة الثامنة

للجهاااة ة فاااي  ااادود ات تياهاااات الفعليااا والتعاقاااد اجعمااااج والمشاااتريات طااارأيكاااضن 

  .في السضق اجرعار السائدة عنبأرعار عادلة ت ت يد و ،الحكضمية

 المادة التاسعة: 

تكاااضن اجولضياااة فاااي التعامااال للمنشاااتت الصاااغيرة والمتضراااطة المحلياااة وللمحتاااضى 

( 3وتضحم الالئحة المشار إليها فاي الفقارة   .كات المدرهة في السضق المالية، وللشرالمحلي

 .آلية ذلك من النظام ادة  السادرة والتسعين(من الم
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 الفصل الرابع:

 نطاق تطبي  النظام

 :العاشرةالمادة 

 الجهات الحكضمية. هميع النظام على طباي

 الحادية عشرة:المادة 

ها ذ خارج المملكاة، ويجاضز اراتانا لمشتريات التي تنف  خنع ج كام النظام اجعماج وات

  .من بعض تلك اج كام وفا ما تضححه الالئحة

 

 :الفصل الخامل

 التخطيط المسب 

 عشرة: ثانيةالمادة ال

والتنسايا ماع الاضزارة فاي  هامشاترياتهاا وعمالجحكضمية التخطيال المسابا ال ةجهالعلى  -1

مالياة بنشار خطاة تتنارا  ماع كال رانة تا م فاي بداياة ، وتللها المالية اتعتماداتتضفير 

وذلاك  ،ةمي اييتها تتنمن المعلضمات الرئيسة  ضج أعمالها ومشترياتها خالج هاذ  السان

 دون إخالج بما يقتنيه اجمن الضطني من ررية.

 ومشترياتها أي الت ام.  أعمالهات يترت  على يشر الجهة الحكضمية خطال  -2
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 الفصل السادس:

 المؤسسي ظيمالتن

 :عشرة لثةالثاالمادة 

 :باآلتي الضزارةقضم ت؛ تنفيذًا ج كام النظام -1 

 وتطضيرها بشكل مستمر.  ،واإلشراف عليها ،إيشاا البضابة -أ

المتعلقاة بتنفياذ  ،وإصدار التضهيهات والتعليماات واجدلاة اإلرشاادية ،وحع السيارات -ب

 أ كام النظام والالئحة.

ومتابعاة تطبياا  ،فاي البضاباة ويشرها ،المتعلقة بأيشطة المنافسات همع المعلضمات -ج

 وذلك دون إخالج بأدوار الجهات الرقابية اجخرى. أ كام النظام،

 .البضابة من خالج ،التعامل معهمحظضر المالقضائم الخاصة باجشخاص  يشر -د

اذج للعقااضد، يعتمااد الااضزير يماااذج وثااائا المنافسااات، ووثااائا التأهياال المساابا، ويماا -2

أخااااارى تتطلبهاااااا طبيعاااااة اجعمااااااج أو  وثيقاااااةالمتعاقااااادين، وأي  أداا ويمااااااذج تقيااااايم

 المشتريات.

 :عشرة رابعةالالمادة 

؛ تنفياااذًا ج كااام النظاااامدون إخااالج باختصاااص الهيئاااة العامااة للصاااناعات العسااكرية، و 

 :بما يليالجهة المختصة بالشراا المض د  تخت 
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 مضاصافاتها وتض ياد ،التي تحتاج إليها أكار من ههاة  كضمياةت اجعماج والمشترياتحديد -1 

وإبارام  ،أفنالها ختياروا ودرارتها العروض يتلق  و ،طر ها إهرااات هميع ومباشرة ،الفنية

 .ج كام النظام ييابًة عن الجهات الحكضمية وفقاً  شأيهافي اتفاقيات إطارية 

 الجهاات وتمكاين إطارياة، اتفاقياات اشأيهفي المبرم المشتريات وباجعماج  قضائم إعداد-2 

مان خاالج  ه اتتفاقياات اإلطارياة مان بناضدتتنامنعلاى ماا عليها و طالعات من الحكضمية

 .البضابة

 وتكااااليق تقديرياااةمراهعاااة ماااا ترفعاااه إليهاااا الجهاااات الحكضمياااة مااان دراراااات هااادوى -3 

ووثاائا  وماا يتعلاا بهاا مان وثاائا للمنافساة ،التاي تتاضلى طر هاا للمشتريات واجعمااج

  .مدة تحددها الالئحةشأيها خالج في وإبداا الرأي  -ن وهدإ- المسبا للتأهيل

 يمياتقويماذج  ،للعقضديماذج وثائا المنافسات ووثائا التأهيل المسبا، ويماذج إعداد -4 

ماع  تفاابماا ي طبيعة اجعماج أو المشاتريات؛ وأي وثيقة أخرى تتطلبها ،المتعاقدين أداا

والتساعين( مان  السادراةئحة واللضائم المنصضص عليها فاي الماادة  والال أ كام النظام

 النظام.

القااائمين علااى تطبيااا  مهاااراتإعااداد الباارامت التدريبيااة الالزمااة لتطااضير ماا هالت و-5 

 .في الجهات الحكضميةأ كام النظام 
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 :عشرة خامسةالالمادة 

التااي  القااضائم الااضاردة فااي اجعماااج المشااتريات أو تنفيااذ تااأمين الحكضميااة للجهااة يجااضز ت -1

 التااي أبرمتهااا اإلطاريااة اتتفاقيااات خااالج ماان إت الجهااة المختصااة بالشااراا المض ااد تعاادها

 .الجهة المختصة بالشراا المض د

الجهااة بعااد مضافقااة -لجهااة الحكضميااة ل ماان هااذ  المااادة، (1ماان  كاام الفقاارة   ارااتاناا -2

 وفقاااً  القااضائمفااي  الااضاردة المشااتريات تااأميناجعماااج وتنفيااذ  -المختصااة بالشااراا المض ااد

 النظام. ج كام

 نإ-أو قبال إهاراا التأهيال المسابا  قبال طارأ مشااريعها أو أعمالهاا الحكضمياة ةالجها على -3

 المسباالتقديرية ووثائا المنافسة ووثائا التأهيل  والتكلفةعرض درارة الجدوى  -وهد

لمراهعتهااا  ؛لمختصااة بالشااراا المض اادالجهااة اعلااى  إهاارااات،ماان  ومااا اتخذتااه -ن وهاادتإ-

خاالج هاذ  الجهة المختصاة بالشاراا المض اد فإن لم ترد  ،الالئحة التي تحددها المدةخالج 

الجهاة المختصاة بالشاراا  تطلباه بماااتلتا ام  حكضمياةالمدة عدت مضافقة، وعلى الجهة ال

 .تعديالت منالمض د 

للجهاة الحكضمياة طارأ مشااريعها أو أعمالهاا  ،( من هذ  المادة3ارتاناا من  كم الفقرة   -4

دون عرض درارة الجدوى والتكلفاة التقديرياة ووثاائا  -إن وهد- أو إهراا التأهيل المسبا

الجهااة ومااا اتخذتااه ماان إهاارااات، علااى  -إن وهاادت-المنافسااة ووثااائا التأهياال المساابا

التقديرياة  تكلفتهااالتي ت ت ياد اجعماج والمشتريات ؛ وذلك في المختصة بالشراا المض د

 ويكتفااى ،أو التااي تنطااضي علااى  الااة طارئااة أو عاهلااة الالئحااة تحاادد  الااذي المبلاا  علااى

 شأيها.في  تم بماالجهة المختصة بالشراا المض د  بإشعار
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 الفصل السابع:

  البوابة

 

 عشرة: السادسةالمادة 

يتعاذر ذلاك  ماا لام-ج البضاباة إهرااات المنافسات والمشتريات الحكضمية من خاال تطرأ

  وفقًا لما تضححه الالئحة. -جرباب فنية أو جرباب تتعلا باجمن الضطني

 عشرة: السابعةالمادة 

فر فااااي البضابااااة أعلااااى درهااااات الخصضصااااية والساااارية واجمااااان وشاااافافية اتااااضيأن  يجاااا  -1

 .المعلضمات، مع حمان رالمة اإلهرااات

 علاااى المعلضماااات اتطاااالع ي الشاااأنوالمهتماااين مااان ذو للاااراغبينيجااا  أن تتااايم البضاباااة  -2

 التي تحددها الالئحة. والبيايات المتعلقة بالمنافسات 

دون فيااه هميااع المعلضمااات والبيايااات رااجل لكاال ههااة  كضميااة ياايخصاا  فااي البضابااة  -3

وفقااًا لمااا طر تااه ماان مشاااريع وأعماااج  أبرمتااه ماان عقااضد وبمااا واإلهاارااات المتعلقااة بمااا

 الالئحة. تضححه

الااضزارة مقاااباًل ماليااًا عاان الخاادمات التااي تقاادمها البضابااة، ويحاادد مجلااس الااضزراا تتقاحااى  -4

 .مقدار هذا المقابل، ويجضز تعديله بقرار من المجلس بناًا على اقتراأ من الضزارة
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 الفصل الثامن:

 شروط التعامل وتأهيل المتنافسين

 

 :عشرة الثامنةالمادة 

الالزماة الشاروح  معهم الجهات الحكضمياة لتتعامفر في اجشخاص الذين ايج  أن تتض

  المشتريات وفقًا لما تضححه الالئحة.تأمين لتنفيذ اجعماج و

 :التاسعة عشرةالمادة 

وفقااًا لمااا  ا أو ت ااا فااي اجعماااج والمشااترياتإهااراا تأهياال مساابلجهااة الحكضميااة علااى ا -1

 الالئحة.  تضححه 

من اهتاز التأهيل  علىفي المنافسة  كةللمشارا تأهيل مسبا، تقتصر الدعضة في  اج إهرا -2

 .فقال المسبا

 :العشرون المادة

مضحاضعية وقابلاة للقياام ومتعلقاة التأهيل المسابا أو الال اا  معايير يج  أن تكضن

وبماا يتنارا   ،بالقدرات الفنية والمالياة واإلدارياة ومقادار اتلت اماات التعاقدياة للمتنافساين

 .وقيمته المشروع أو العمل و جمهمع طبيعة 
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 الفصل التاسع:

 وثائ  المنافسة

 والعشرون: الحاديةالمادة 

المعلضمااات والبيايااات الخاصااة باجعماااج والمشااتريات  اتيجاا  أن تتناامن وثااائا المنافساا -1

 .المطرو ة وفقًا لما تحدد  الالئحة

 فااي  اااج تعااذر ذلااك جراابابو .البضابااةفااي  ضثااائا المنافسااةل لكتروييااةإيجاا  تااضفير يسااا  -2

  .يسا ورقية كافيةتضفر ف فنية،

 وثائا المنافسة.تكاليق معايير تحديد الالئحة  تحدد -3

 

 الفصل العاشر:

 الشروط والمواصفات

 العشرون:و الثانيةالمادة 

تفصايلية  والمشاتريات المطرو اة الفنياة لألعمااجالشروح والمضاصفات  أن تكضنيج  -1 

أو المضاصافات العالمياة  ة المعتمادةوأن تراعي المضاصفات القياري ،وواححة دقيقةو

تتنمن اإلشارة إلى يضع أو صنق معاين، ، وأت معتمدة وطنية فيما ليس له مضاصفات

 إت علااى، أو وحااع مضاصاافات ت تنطبااا راام تجاااري بعينااهاتجاريااة أو  عالمااةأو تحديااد 

 منتجين أو مضردين بعينهم. مقاولين أو

رام اعالماة تجارياة أو يجاضز اإلشاارة إلاى ، ( مان هاذ  الماادة1ارتاناا من  كم الفقرة  -2 

الحاااتت التااي يتعااذر فيهااا وصااق وتحديااد المضاصاافات الفنيااة بشااكل فااي  تجاااري بعينااه

أن والجهاة المختصاة بالشاراا المض اد الحصضج على مضافقة مسبقة مان  بشرحدقيا، 

  يعادلها". "وما عبارةتتنمن وثائا المنافسة 

فاااي المضاصااافات الفنياااة، وأت تتجااااوز  اهاااات  علاااى الجهاااة الحكضمياااة عااادم المبالغاااة-3 

  .المالية المخصصة له داتواتعتماومتطلبات المشروع 
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 اترتعاية بمان تارى اتراتئنام بارأيهم مان ذوي الخبارة واتختصااص الحكضمية للجهة-4 

 عند وحع المضاصفات الفنية.

تطلباات مأن تأخاذ فاي الحسابان  -عند وحاع المضاصافات الفنياة- على الجهة الحكضمية-5 

 .وا تياهاتهماجشخاص ذوي اإلعاقة 

 

 الفصل الحادي عشر:

 التقديرية ك:فةتال

 :والعشرون الثالثة المادة

 القيام باآلتي:  -وحع التكلفة التقديرية لألعماج والمشترياتقبل -على الجهة الحكضمية 

همالياة درارة أرعار السضق بشكل دقيا، وأن تراعي في ذلك تحديد  د أعلى للقيمة اإل -1

 المتضقعة للعقد. 

 على ررية التكلفة التقديرية.  للمحافظةوحع النضابال الالزمة  -2

 

 الفصل الثاني عشر:

 العروض تقييم معايير

 :والعشرون الرابعة المادة

العااروض تحاادد الجهااة الحكضميااة فااي وثااائا المنافسااة معااايير تقياايم ومقاريااة وقبااضج 

  الالئحة. تضححهلما  وفقاً 

 :والعشرون لخامسةا المادة

اجعماااج مااع طبيعااة  تتناراا مضحااضعية و غياار السااعريةيجاا  أن تكااضن معااايير التقياايم 

  .قابلة للتحديد الكمي -بالقدر الممكن عملياً -وأن تكضن  والمشتريات المراد طر ها،
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 الفصل الثالث عشر:

نافسةتجزئة الم  

 والعشرون: السادسةالمادة 

أو  ريات من أهل الضصضج بها إلى صال ية الشراا المباشارت تجضز تج ئة اجعماج والمشت

   حين.المفض   المس ولينصال يات  أو المنافسة المحدودة

 

 الفصل الرابع عشر:

 المتنافسين تضامن

 :والعشرون السابعة المادة

 لما تضححه الالئحة. وفقاً  قبضج العروض بالتنامنيجضز 
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 :الثاني الباب

 دتعاقال أساليب

 

 الفصل األول:

 العامة المنافسة

 :والعشرون الثامنة المادة

بمضهاا   منهااا تطاارأ هميااع اجعماااج والمشااتريات فااي منافسااة عامااة عاادا مااا يسااتانى

 النظام.أ كام 

 :التاسعة والعشرونالمادة 

  الالئحة. وفقًا لما تضححه ،ن عن المنافسة العامة في البضابةيتم اإلعال -1

فااي البضابااة  هاااإذا تعااذر اإلعااالن عنلة اإلعااالن عاان المنافسااة العامااة تحاادد الالئحااة ورااي -2

 .جرباب فنية

 

 الفصل الثاني:

 المحدودة المنافسة

 :الثالثونالمادة 

 الحاتت اآلتية:في  للجهة الحكضمية التعاقد بأرلضب المنافسة المحدودة

لمقاااااولين أو فر إت لاااادى عااادد محااادود مااان اات تتاااضإذا كايااا  اجعمااااج والمشاااتريات  -1

   المضردين أو المتعهدين.

، رياااج (خمساامائة ألااق علااى التقديريااة  ت ت يااد قيمتهاااإذا كاياا  اجعماااج والمشااتريات  -2

وفاي  وذلك بدعضة أكبر عدد ممكن من المتنافسين علاى أت يقال عاددهم عان خمساة.
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 هااذ  الحالااة تكااضن اجولضيااة فااي تضهيااه الاادعضة للتفاااوض وتقااديم العاارض للمنشااتت

  الصغيرة والمتضرطة المحلية.

 .الحاتت العاهلة -3

 اتأهليااة أو كياياا إذا كايا  اجعماااج والمشاتريات متااضافرة لادى م رسااات أو همعياات -4

 ن تتضلى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه.أإلى الربم، بشرح  هغير هادف

  .الخدمات اترتشارية -5

 ااات لتنفيذ هذ  المادة.تحدد الالئحة ما يل م من حضابال وإهرو  

 

 الفصل الثالث:

 ح:تينمر ع:ى المنافسة

 :الثالثونو الحاديةالمادة 

إذا تعااذر تحديااد المضاصاافات الفنيااة  علااى ماار لتينالمنافسااة  طاارأللجهااة الحكضميااة 

بسااب  الطبيعااة المعقاادة والتخصصااية  ؛والشااروح التعاقديااة النهائيااة تحدياادًا كاااماًل ودقيقاااً 

  الالئحة. تضححهوفقًا لما  مشترياتوال لبعض اجعماج

 

 :الفصل الرابع

 المباشر الشراء

 :الثالثونو الثانيةالمادة 

 بأرلضب الشراا المباشر في الحاتت اآلتية:التعاقد للجهة الحكضمية  

، وذلاك مان خاالج الهيئاة عساكرية وقطاع غيارهاالمعادات اللحة وارااجمشتريات تأمين  -1

 .العامة للصناعات العسكرية

فرة  صااريًا لاادى متعهااد أو مقاااوج أو مااضرد وا ااد، امتااض اجعماااج والمشااترياتإذا كاياا   -2

 .على أن يكضن التعاقد وفا ما تحدد  الالئحة ،ولم يكن لها بديل مقبضج
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فاي و .ريااج (ألاق مائاة ت تتجاوز مبلا   كلفة التقديرية لألعماج والمشترياتتالإذا كاي   -3

 .المحلية للمنشتت الصغيرة والمتضرطةفي تضهيه الدعضة  اجولضيةتكضن هذ  الحالة 

 وت يمكان معاه لحماياة مصاالم اجمان الاضطني احاروريً اراتخدام هاذا اجرالضب  إذا كان -4

ويجااا  فاااي هاااذ  الحالاااة أن تقاااضم الجهاااة  .اراااتخدام المنافساااة العاماااة أو المحااادودة

هاذا ي دعتهاا تراتخدام بإعداد تقرير يتنامن اجراباب التا -بعد إبرام العقد-الحكضمية 

 .بنسخة منه وت ويد ديضان المراقبة العامة اجرلضب

 أو كياان ةوا ادم رساة أو همعياة أهلياة فرة لادى اإذا كاي  اجعماج والمشتريات متض -5

ن تتضلى بنفسها القيام بما تم التعاقد أ بشرح ربم،إلى ال ةهادفالغير  وا د من الكيايات

 عليه.

   .الحاتت الطارئة -6

( ماان 1دون إخاالج باختصاااص الهيئاة العامااة للصاناعات العسااكرية بماا ورد فااي الفقارة  

   لتنفيذ ما ورد في هذ  المادة. حضابال وإهراااتتحدد الالئحة ما يل م من هذ  المادة؛ 

 

 الفصل الخامل:

 ااراريةاالتفاقية 

 :والثالثون الثالثةالمادة 

 كاام تتنامن اج ع مان ررا  علياه المنافساةما إطارياة اتفاقياةللجهة الحكضمياة إبارام 

التااي يتعااذر فيهااا تحديااد كميااات التااي راايجري فااي إطارهااا تنفيااذ العقااد، وذلااك فااي الحاااتت 

اجصناف أو  جم اجعمااج أو الخادمات المتعاقاد عليهاا أو مضعاد تنفياذها، وفقاًا لماا تضحاحه 

  الالئحة.
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 :السادسالفصل 

 االكترونية العكسية المزايدة

 :والثالثون الرابعة المادة

تضحاااحه اراااتخدام أرااالضب الم ايااادة العكساااية اإللكترويياااة وفقاااًا لماااا للجهاااة الحكضمياااة 

 :اآلتيمع مراعاة  الالئحة،

 أن تعد الجهة الحكضمية مضاصفات فنية مفصلة. -1

اج. تكفل ةرضق تنافسيأن يكضن هناك  -2  التنافس الفع 

  .يبشكل آل هاوترتبعن طريا البضابة  ل العروضتستقبأن  -3

 .ويهايتها تاريا بداية الم ايدة تحددأن  -4

د المتنافسضأن  -5  البضابة.ن بالمعلضمات الالزمة وإرشادات ارتخدام ي و 

 

 :السابعالفصل 

 تورين الصناعة ونقل المعرفة

 المادة الخامسة والثالثون:

بعاد مضافقاة - على طل  مان إ ادى الجهاات الحكضمياةمن تلقاا يفسها أو بناًا للهيئة 

  التعاقد على تضطين صناعة ويقل معرفة وفقًا للنضابال التي تحددها الالئحة. -الضزارة

 

 :الثامنالفصل 

 المسابقة

 :والثالثون السادسة المادة

للجهة الحكضمياة أن تتعاقاد علاى أفنال فكارة وتصاميم، أو غيرهاا مان  قاضق الملكياة 

 .تضححه الالئحةوفقًا لما  المسابقة، أرلضب الفكرية، عن طريا
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 :الثالث الباب

 والترسية العروض

 

 الفصل األول:

 العروض تقديم

 :والثالثون السابعةالمادة 

 .الالئحة تحدد ما  وفا، ج البضابةالمن خ ةشفرقدم العروض مت -1

قادم بخاالف ت التايض و، وت يجضز قبضج العارالقبضله المحددض في المضعد والعر تقدم -2

 ذلك.

مختضمااة إذا تعااذر تقااديمها ماان خااالج البضابااة جرااباب  ظااروفبااضج العااروض فااي يجااضز ق -3

 فنية.

، البضاباةمان خاالج اجشاخاص الاذين تقادمضا بعروحاهم عن أرماا  الحكضميةتعلن الجهة  -4

تحاااددها التاااي عااان ذلاااك بالضرااايلة  فاااتعلنوإذا تعاااذر اراااتخدام البضاباااة جراااباب فنياااة 

 .الالئحة

 :والثالثون الثامنةالمادة 

 المطلضبة. من المشترياتطل  إرفاق عينة  للجهة الحكضمية

 :والثالثون التاسعةالمادة 

يضماااًا مااان التااااريا المحااادد لفاااتم  (نتساااعي ة راااريان العاااروض فاااي المنافساااات تكاااضن ماااد-1 

 حمايه اتبتدائي. إليه هذ  المدة فال يعادخالج  عرحه ض، فإن رح  مقدم العرضالعرو

وعلاى مان  ،أخارى يضمااً  (تساعين لمادة  راريان العاروض مدةتمديد  للجهة الحكضمية يجضز-2 

 .اترتمرار في المنافسة تمديد مدة رريان حمايه اتبتدائييرغ  من المتنافسين في 
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 :األربعونالمادة 

ض فاي خطااب العارض، يخفاتة وماا يارد عليهاا مان زياادة أو يج  أن تحدد اجرعار اإلهماليا -1

 للعرض. اً لض كان مرافقخطاب مستقل  تى  اطةرم بضدض يقيخفتوت يعتد بأي 

 -ج كااام النظااام اتت التااي يجااضز التفاااوض فيهااا وفقاااً فااي غياار الحاا- ت يجااضز للمتنافسااين -2

 .اتعديل أرعار عروحهم بال يادة أو التخفيض بعد تقديمه

 

 الفصل الثاني:

 يالضمان االبتدائ

 :واألربعونالحادية المادة 

قيماة  %( مان2 %( إلاى 1مان   بنسابة تتاراوأ اً ابتادائي اً يحما المتنافس مع عرحهقدم ي  -1 

 . ويستبعد العرض الذي لم يقدم معه النمان.العرض

 تحدد الالئحة اج كام المتعلقة بالنمان اتبتدائي.-2 

 :واألربعون الثانية المادة

ي في ت يل م تقديم النمان اتبتدائ، من النظام واجربعين( الحاديةارتاناا من  كم المادة   

 الحاتت اآلتية:

 الشراا المباشر. -1

 المسابقة. -2

 .تعاقدات الجهات الحكضمية فيما بينها -3

 .كيان غير هادف إلى الربم م رسة أو همعية أهلية أوالتعاقد مع  -4 

 المنشتت الصغيرة والمتضرطة المحلية.التعاقد مع  -5
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 الفصل الثالث:

 فتح العروض

 :واألربعون الثالثةالمادة 

وفقاًا  العاروض،لفاتم  لجنة أو أكار يفضحهمن بقرار من رئيس الجهة الحكضمية أو  نتكض  

  لما تضححه الالئحة.

 :الرابعة واألربعونالمادة 

ااد  ،مضعااد ايتهاااا ماادة تلقااي العااروضأعناااا اللجنااة فااي هميااع حنااضر ب تفااتم العااروض -1 ويع 

 عان العارض الماالي، وفاي الحااتت التاي تتطلا  تقاديم عارض فناي مساتقل محنر باذلك،

 .العروضإهرااات فتم تحدد الالئحة و تفتم العروض الفنية دون المالية،

 .العروض  نضر هلسات فتم العروض جصحاب -2

إلاى لجناة  والعاروضإ الاة محنارها  ؛أياام مان تااريا فاتم العاروض (ثالثة خالج على اللجنة  -3

 فح  العروض.

 

 الفصل الرابع:

 اقدالتع وصالحية العروض فحص

 :واألربعون الخامسةالمادة 

ن لجنة أو أكار بقرار من رئيس الجهاة الحكضمياة أو مان يفضحاه لفحا  العاروض، وفقاًا  -1 تكض 

التررااية  فحاا  العااروض وتقااديم تضصااياتها فاايوتتااضلى هااذ  اللجنااة  .لمااا تضحااحه الالئحااة

ا بتقاارير تساتعين فاي إعاداد تضصاياته ، ولهاا أنج كاام النظاام وفقااً  ،على أفنال العاروض

  من فنيين متخصصين.

أن تشااارك فاااي  نااضر هلسااات لجناااة فحاا  العاااروض، للجهااة المختصااة بالشاااراا المض ااد  -2

 .اللجنة وتكضن لها صال يات بقية أعناا
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ن التضصيات فيتضصياتها تصدر لجنة فح  العروض -3  الارأي المخاالق  محنر مع بياان ، وتدو 

به من أعمااج واتخذتاه مان إهارااات، ويعارض  ، وهميع ما قام كل رأيوأرباب  -إن وهد-

  المحنر على صا   الصال ية للب  في التررية بما يتفا مع أ كام النظام.

، كماااا ت التررااايةت يجاااضز الجماااع باااين رئاراااة لجناااة فحااا  العاااروض وصاااال ية البااا  فاااي  -4

ورئاراااااة لجناااااة فحااااا  العاااااروض أو العاااااروض يجاااااضز الجماااااع باااااين رئاراااااة لجناااااة فاااااتم 

  ما. العنضية فيه

 :واألربعون السادسةالمادة 

للمعايير المنصضص عليها فاي وثاائا المنافساة، وتساتبعد العاروض  فح  العروض وفقاً ت -1

 .يات اتبتدائية جصحابهاترد النماو ،المخالفة

فح   فيج  ،مختضمين العروض في ملفين إلكتروييين أو في مظروفينقدم   في  اج -2

العاروض  لهام وتساتبعد العاروض الفنياة غيار المقبضلاة وتاردالعروض الفنية دون المالياة، 

 المالية دون فتحها مع النمايات اتبتدائية جصحابها.

وتقاادم تضصااياتها علااى أفناال  العااروض الماليااة للعااروض الفنيااة المقبضلااة، اللجنااة تفحاا  -3

 وفقًا لمعايير التقييم المعلن عنها في وثائا المنافسة. ،العروض

 :واألربعون السابعةالمادة 

للجنة فح  العروض التفاوض مع صا   أفنل عرض ثم مع من يليه من المتنافسين 

 :اآلتيتين في الحالتين

اللجناة بشاكل ظااهر، تحادد  الساضقاجراعار الساائدة فاي عان أفنال عارض  رعر إذا ارتفع -1

 فاإن ،، وتطل  كتابياًا مان صاا به تخفايض راعر مبل  التخفيض بما يتفا مع تلك اجرعار

العارض الاذي صاا    ماع اللجناة تتفااوضفأو لم يصل بساعر  إلاى المبلا  المحادد،  ،امتنع

 ، فااإن لاامأن يااتم التضصاال إلااى السااعر المحاادد إلااى صااحاب العااروضأوهكااذا مااع بقيااة  يليااه

تضصل  المنافسة. تل    إليه ي 
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ن ماا تطلاا  اللجنااة كتابًياااالمبااال  المعتماادة للمشااروع،  علااىض زادت قيمااة أفناال عاارإذا  -2

لام يصال بساعر  إلاى فاإن امتناع أو  ،صا به تخفيض عرحه بما يتفا مع المبال  المعتمادة

صاحاب أوهكاذا ماع بقياة  صا   العرض الذي يلياه مع اللجنة تتفاوضف، المبل  المطلضب

تضصل العروض ؛ إلاى راعر يتفاا ماع المباال  المعتمادة، فاإن لام ياتم التضصال إلياه إلى أن ي 

إلغااا بعاض البناضد أو  -الجهاة المختصاة بالشاراا المض ادافقاة بعاد مض- للجهة الحكضمياةف

ت ياا ثر ذلااك علااى اتيتفاااع بالمشااروع أو أ علااى، تخفينااها للضصااضج إلااى المبلاا  المعتمااد

 المنافسة. تل    فإن تعذر إلغاا بعض بنضد المشروع أو تخفينها؛ ،ترتي  العروض

  :واألربعون الثامنةالمادة 

فاااأكار عااان  %(25إذا قااال بنسااابة  إت  ساااب  تاااديي أراااعار عاد أي عااارض بت يجااضز اراااتب

بعاد  أن تقاضم لجناة فحا  العاروض بشارح، فاي الساضق كلفة التقديرية واجراعار الساائدةتال

وأن تطلا  مناه كتابياًا تقاديم  ،بمناقشاة صاا   العارض المانخفض رعار التقديريةجمراهعة ا

ياااة لعرحاااه وشااارأ أراااباب  اللجناااة  اقتنااااعوفاااي  ااااج عااادم ، ايخفاحاااهتفاصااايل للعناصااار المكض 

 .العرض بارتبعاديجضز لها التضصية ف العقد،على تنفيذ  بمقدرته

 :واألربعون التاسعةالمادة 

وفقًا لما  ،بقية المتنافسين بذلك وإشعار ،المنافسةيتائت  إعالن على الجهة الحكضمية

 الالئحة. تضححه

 :الخمسونالمادة 

غيااار مطابقاااة لضثاااائا  تنااام أيهااااروض وام  عااادة عاااأو قاااد ،ت عااارض وا ااادإذا لااام يقااادم إ -1

، فااال يجااضز قبااضج هااذا العاارض إت إذا كاياا  أرااعار  مماثلااة -وا ااد   عاارض   عاادا-المنافسااة

 مضافقة رئيس الجهة الحكضمية. عد وب في السضق لألرعار السائدة

   تحدد الالئحة اج كام الالزمة عند تساوي العروض. -2
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 :والخمسون الحاديةالمادة 

 اآلتية: الحاتت في تلغى المنافسة

 .ايمكن تداركه أخطاا هضهرية تإذا كان في وثائا المنافسة  -1

خذ -2  ت يمكن تصحيحه.الالئحة  وأ كام النظام إهراا مخالق ج إذا ات 

 ،مان ممارراات الفسااد  أو ارتكاب أيعلى أن هناك ا تياًت  واححةم شرات  إذا كان هناك -3

لمتنافسين أو أطراف لهم صلة بالمنافسة علاى يحاض ت يمكان معاه ترراية بين ا اً أو تضاط 

  .والالئحةالمنافسة بما يتفا مع أ كام النظام 

   وثائا المنافسة.إذا خالف  هميع العروض  -4

 المصلحة العامة ذلك.اقتن  إذا  -5

  الثانية والخمسون: المادة

والناامايات ثااائا المنافسااة العااروض قيمااة و جصااحابتاارد فااي  اااج إلغاااا المنافسااة 

 الالئحة. تضححهلما  وفقاً  ،اتبتدائية

 

 الفصل الخامل:

 فترة التوق 

 :والخمسون الثالثة المادة

عان  ت تقال ، بفتارة تضقاقواإلعاالن عناه قرار التررية صدور تلت م الجهة الحكضمية بعد

د الترراية وتضقياع اعتماا هاات يجاضز خالل ؛أياام عمال  عشارة( علاىوت ت يد  عمل أيام (خمسة 

     .قرار التررية منتمكين المتنافسين من التظلم وذلك ل؛ العقد
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 الفصل السادس:

 الصالحيات

 :والخمسون الرابعةالمادة 

والتكليق باجعماج  وتأمين المشتريات تنفيذ اجعماجلتكضن صال ية الب  في المنافسات  -1

 الحالتين اآلتيتين:له التفضيض في اإلحافية لرئيس الجهة الحكضمية، و

عشااارة   علاااىبماااا ت ي ياااد  وتاااأمين المشاااتريات تنفياااذ اجعمااااجساااات لالبااا  فاااي المناف -أ

 رياج. (ماليين

ا اد أو ريااج للمشاروع الض (خمسة مالياين على  ي يدالتكليق باجعماج اإلحافية بما ت  -ب

  أيهما أقل. ؛كلفة المشروعت%( من 10 

 له التفضيض في ذلك.ولرئيس الجهة الحكضمية، تكضن صال ية إلغاا المنافسة  -2

 تكضن صال ية إيهاا العقضد لرئيس الجهة الحكضمية، وله التفضيض في ذلك. -3

بماا ت ي ياد لاه التفاضيض واا المباشر لرئيس الجهة الحكضمياة، تكضن صال ية الب  في الشر -4

 رياج. ثالثة ماليين(  على

المنقاضتت لارئيس الجهاة الحكضمياة، ولاه التفاضيض  تكضن صال ية الب  والتررية في بياع -5

 في ذلك. 

 يراعى أن يكضن التفضيض متدرهًا بحس  مس ولية الشخ  المفضض. -6
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 :الرابع الباب

 االعقود وتنفيذه إبرام

 

 الفصل األول:

 تنفيذها ومدد العقود صياغة

 :الخامسة والخمسونالمادة 

صاااا العقااضد ووثائقهااا وملحقاتهااا باللغااة  -1 العربيااة، ويجااضز ارااتخدام لغااة أخاارى إلااى هاياا  ت 

ااا العربياااة دة فاااي تفساااير العقاااد وتنفياااذ  وتحدياااد علاااى أن تكاااضن العربياااة هاااي المعتم 

 مضاصفاته ومخططاته والمرارالت المتعلقة به.

المتبادلااة باادًت ماان تحرياار العقااد إذا كاياا  قيمااة  رارااالتللجهااة الحكضميااة اتكتفاااا بالم -2

 رياج. (ثالثمائة ألق  علىالعقد ت ت يد 

 :السادسة والخمسونالمادة 

الخاادمات ذات التنفيااذ المسااتمر، كالصااياية والنظافااة والتشااغيل  عقااضدماادة  ت تتجاااوز -1

بعاد  ؛لعقضد التي تتطل  طبيعتهاا ذلاكفي ا ، وتجضز زيادتهارنضات (خمس  ،واإلعاشة

 .مضافقة الضزارة

ددة لتنفياذ المشاروع ماع  جام اجعمااج يج  في هميع العقضد أن تتنار  المادة المحا -2

 .سنضية المخصصة للصرف على المشروعوطبيعتها، ومع اتعتمادات ال

اات   -3 تتعلااا بمسااتضى اجداا والتقياايم  ذات التنفيااذ المسااتمر شااروطاً  الخاادمات عقااضدمن ن 

إذا لاام يكاان أو تقلااي  الاادفعات العقااد  بحيااي يجااضز للجهااة الحكضميااة إيهاااا ؛سااتمرالم

   .لتنفيذ  كم هذ  الفقرة ما يل م الالئحة تضحما، وحيً اجداا مر

 :السابعة والخمسون المادة

 أيضاع العقضد التي يجضز للجهات الحكضمية ارتخدامها.تحدد الالئحة 
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 :الثامنة والخمسون المادة

إلاااى تتعلاااا بنقااال المعرفاااة والتااادري  ومهاااارات التشاااغيل  اً يجاااضز تنااامين العقاااضد بناااضد

  .ضميةالجهات الحكمضظفي 

 :التاسعة والخمسونالمادة 

وتقاديم  بقارار التررايةبعاد إبالغاه صا   العارض الفاائ  يحرر العقد بين الجهة الحكضمية و -1

   .خطاب النمان النهائي

اا -2 مك  تنفيااذ العقااد خااالج الباادا فااي ماان  فااي عقااضد اإليشااااات العامااة المتعاقااد معااه ني 

 ذلك. غيرمالم تن  وثائا المنافسة على  ،يةالترر بقراريضمًا من تاريا إبالغه  (رتين 

 :الستونالمادة 

لمراهعتهااا  الااضزارةعلااى  -تحااددها الالئحااةالتااي -عاارض عقضدهااا ب تلتاا م الجهااات الحكضميااة -1

مان تااريا  يضم عمال (خمسة عشر تلك العقضد خالج  مراهعة الضزارةقبل تضقيعها، وعلى 

 كم هذ  ويستانى من  ة.دت مضافقالمدة ع  فإن لم ترد الضزارة خالج هذ   إليها.ورودها 

   .للدولة مي ايية العامةالب اعتماداتالجهات التي ليس لها  المادة

  تحدد الالئحة حضابال تطبيا هذ  المادة.-3 

 

 الفصل الثاني:

 الضمان النهائي

 :والستون الحادية المادة

، وذلاك ن قيمة العقاد%( م5بنسبة   يج  على من تتم التررية عليه تقديم حمان يهائي -1

تمدياد للجهاة الحكضمياة ويجاضز  .التررايةب إبالغاه من تاريا عمل يضم (عشرخمسة  خالج 

عاااد  لماادة مماثلااة.هااذ  الماادة  ويااتم  ،يه الناامان اتبتاادائياالإوإن تااأخر عاان ذلااك فااال ي 

بعااد  وفقااًا ج كااام النظااام، ويجااضز زيااادة يساابة الناامان ،التفاااوض مااع العاارض الااذي يليااه

 .الضزير مضافقة
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بادفع غراماة  -إذا كاان مان المنشاتت الصاغيرة والمتضراطة المحلياة-يلت م صا   العرض  -2

سح  عرحه بوذلك إذا قام  ،مالية إلى الجهة الحكضمية تساوي قيمة النمان اتبتدائي

الترراية   ااج تما فاي م النامان النهاائي يقادأو إذا لم  ،قبل ايتهاا مدة رريان العروض

أو من تاريا ايتهاا مهلة تقديم  ،من تاريا رح  عرحه يضماً  (رتين مرور وفي  اج  عليه.

مان التعامال  بمنعاهيعاقا   ؛النمان النهائي دون أن يقضم بدفع الغرامة المالية المقررة

 .ةمع الجهات الحكضمية لمدة رن

 ت يل م تقديم النمان النهائي في الحاتت اآلتية: -3

 ألق( رياج. مائةشتريات ت تتجاوز  إذا كاي  قيمة اجعماج والم -أ

 .بين الجهات الحكضمية التعاقد -ب

 .م رسة أو همعية أهلية أو كيان غير هادف إلى الربممع  التعاقد -ج

 م مالها.أمن ر %(51 مع الشركات التي تملك الدولة فيها يسبة ت تقل عن  التعاقد -د

ي ررا عليه تضريدها، وقبلتهاا الجهاة بتضريد هميع اجصناف الت معه إذا قام المتعاقد -ها

، أو قام بتضريد ه ا منها دة المحددة إليداع النمان النهائيالحكضمية يهائًيا خالج الم

ل هذا الج ا وكان ثمنه يكفي لتغطية قيمة النامان النهاائي، علاى أت يصارف ماا ب  وق  

 الت امه. معه يغطي قيمة النمان إت بعد تنفيذ المتعاقد

  عماج إحافية.أالمتعاقد ب لقإذا ك   -و

المشاروع  ويساتلمبالت اماتاه  المتعاقاد معاه ييج  ات تفاظ بالنمان النهاائي إلاى أن يفا -4

   وفقًا ج كام العقد وشروطه. ،ارتالمًا يهائياً 

 :والستون الثانيةالمادة 

 ماا ياتم ذات التنفيذ المستمر رنضيًا بحس  الخدمات عقضدالنمان النهائي في  يخفض

قيمااة اجعماااج ماان  %(5 ع اج ااضاج عاان ، علااى أت يقاال الناامان فااي همياااجعماااج   ماانفيااذتن

 المتبقية من العقد.
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 :والستون الثالثةالمادة 

 :اآلتيةذا كاي  وفا أ د اجشكاج تقبل النمايات إ 

 خطاب حمان بنكي من أ د البنضك المحلية. -1

 ة أ د البنضك المحلية.يقدم بضراط خارج المملكةخطاب حمان بنكي من بنك  -2

 .خر تحدد  الالئحةأي شكل آ -3

 تضحم الالئحة شروح النمايات وأ كامها ويماذهها.و 

 

 الفصل الثالث:

 المقابل المالي

 :والستون الرابعةالمادة 

فااي وثااائا  تاادفع قيمااة العقااضد بالرياااج السااعضدي، ويجااضز أن تحاادد الجهااة الحكضميااة

 . الضزارةن يكضن ذلك بمضافقة مسبقة من على أ أو أكار المنافسة عملة أخرى

 :الخامسة والستونالمادة 

تكضن القيمة اإلهمالياة للعقاد شااااملة همياع تكااليق تنفياذ  وفقاًا لشاروطه، بماا فاي 

يجاضز اإلعفااا منهاا أو إعفااا أربااأ  ، وتذلك قيماة الرراضم والنارائ  التاي يادفعها المتعاقاد

خااضج مااضظفيهم مان النااريبة أو دفعهااا عاانهم عاادا مااا المتعاقادين مااع الجهااة الحكضميااة أو د  

  . خاص   يظامي   ن   بارتاني 

  :السادسة والستونالمادة 

 للمتعاقااد معهااا دفعااة مقدمااة مقاباال حاامان بنكااي مساااو   للجهااة الحكضميااة أن تاادفع

  لما تضححه الالئحة. لهذ  القيمة، وفقاً 

 :السابعة والستونالمادة 

 وفقًا لما تضححه الالئحة.لجهة الحكضمية تعاقد مع اتصرف مستحقات الم
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 الفصل الرابع:

 التغيير تعديل األسعار وأوامر

 

 :الثامنة والستونالمادة 

بال يادة أو الانق  إت فاي الحااتت  ت يجضز تعديل أرعار العقضد أو اتتفاقيات اإلطارية   

 اآلتية:

والتاي تحاددها المنافساة ر أراعار الماضاد أو الخادمات الرئيساة الداخلاة فاي بناضد تغي -1

 .الالئحة

 الجمركية أو الررضم أو النرائ . التعرفةتعديل  -2

 أثناا تنفيذ العقد صعضبات مادية لم يكن باإلمكان تضقعها.  إذا  صل -3

 هذ  المادة.  كماإلهرااات الالزمة لتطبيا الشروح والالئحة  تضحم 

 :التاسعة والستونالمادة 

 بال ياادة فاي العقاد إصادار أوامار تغييار -ا تياهاتها الفعلية في  دود-للجهة الحكضمية 

%( ماان 20ض بمااا ت يتجاااوز  يخفتإصاادار أواماار تغيياار باااللهااا و %( ماان قيمتااه،10  ت يتجاااوزبمااا 

  لما تضححه الالئحة. قيمته، وفقاً 

 

 الفصل الخامل:

 والتعاقد من البارنعن العقد التنازل 

 :السبعونالمادة 

د آخار إت  أو ه ا مناه التنازج عن العقد معه دت يجضز للمتعاق لمقااوج أو متعهاد أو ماضر 

، وتضحاام الالئحااة شااروح الااضزارةالجهااة الحكضميااة وماان مكتضبااة بعااد الحصااضج علااى مضافقااة 

 وحضابال التنازج عن العقد أو ه ا منه.
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 :والسبعون الحاديةالمادة 

د آخاار دون التعاقااد ماان الباااطن مااع مقاااوج أ معااه ت يجااضز للمتعاقااد-1  و متعهااد أو مااضر 

الحصضج على مضافقة مكتضبة من الجهة الحكضمية، وتحدد الالئحة شروح التعاقد من 

 .وحضابطه الباطن

د ماان -2  للجهااة الحكضميااة تقااديم الاادفعات مباشاارة إلااى المقاااوج أو المتعهااد أو المااضر 

 الباطن، وتحدد الالئحة شروح وحضابال ذلك.

ًت بالتناامن ماع المقااوج أو المتعهاد  ومس -ميع اج ضاجفي ه- معه يكضن المتعاقد-3 

د من الباطن عن تنفيذ العقد وفقًا لشروطه.  أو المضر 

 

 الفصل السادس:

 العقود وتمديد الغرامات

 

 :والسبعون الثانيةالمادة 

ت تفاارض عليااه غرامااة تااأخير  ؛د المحااددإذا تااأخر المتعاقااد فااي تنفيااذ العقااد عاان المضعاا

، ويجاضز زياادة %( من قيمة العقاضد اجخارى20 التضريد، وت تتجاوز  يمة عقد%( من ق6تتجاوز  

للمتنافساين قبال تقاديم  تضحام تلاك ال ياادةعلى أن  ،تلك النس  بمضافقة مسبقة من الضزير

  .عروحهم

 :والسبعون الثالثةالمادة 

ر المتعاقد  اتاه؛نفيذ المستمر فاي تنفياذ الت امذات الت الخدماتفي عقضد  معه إذا قص 

فرض عليه غرامة ت تتجاوز   نفاذ20ت  ، %( من قيمة العقد، ماع  سام قيماة اجعمااج التاي لام ت 

للمتنافساين تضحام تلاك ال ياادة علاى أن  ،النسبة بمضافقة مسبقة من الضزيرجضز زيادة تلك وي

  .قبل تقديم عروحهم
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  :والسبعون الرابعةالمادة 

 الحاتت اآلتية: في واإلعفاا من الغرامة تمديد العقد يكضن 

لق المتعاقد  -1 ، بشارح أن تكاضن المادة المناافة متنارابة ماع بأعمااج إحاافيةمعه إذا ك 

  جم اجعماج وطبيعتها وتاريا التكليق بها.

إذا كاياا  اتعتمااادات الماليااة الساانضية للمشااروع غياار كافيااة إليجاااز العماال فااي الضقاا   -2

  المحدد.

 .حكضمية أو ظروف طارئةالة جهالإذا كان التأخير يعضد إلى  -3

 عن تنفيذ العقد جرباب خارهة عن إرادته. معه إذا تأخر المتعاقد -4

إلااى إذا صاادر أماار ماان الجهااة الحكضميااة بإيقاااف اجعماااج أو بعنااها جرااباب ت تعااضد  -5

  .المتعاقد معه

  .واإلعفاا من الغرامة تحدد الالئحة حضابال وإهرااات تمديد العقضدو

 

 ع:الفصل الساب

 معه السحب الجزئي والتنفيذ ع:ى حساب المتعاقد

 

 الخامسة والسبعون: المادة

 وتنفيذها علاى  سااب المتعاقادوالمشتريات للجهة الحكضمية رح  ه ا من اجعماج 

  .ما يل م لتطبيا هذ  المادة الالئحة وتضحم ،بعد إيذار إذا أخل بالت اماته التعاقدية  معه؛
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 الفصل الثامن:

 قودالع إنهاء

 

 :السادسة والسبعونالمادة 

 العقد في الحاتت اآلتية: إيهاا على الجهة الحكضميةيج   -1

طة غياار  بطريااا مباشاار أو غياار اراابضبنفسااه أو -قااد شاارع  معااهإذا تبااين أن المتعاقااد  -أ

ام النظام أو  صال علاى العقاد في رشضة أ د مضظفي الجهات الخاحعة ج ك -مباشر

ا مان ذلاك أثنااا أو التحايل أو الت وير أو التالع  أو مارم أيً طريا الرشضة أو الغش  عن

 .للعقد تنفيذ 

بضحاعه  الره، أو ثب  إعسار ، أو صادر أمار، أو طل  إشهار إفالمتعاقد معه إذا أفلس -ب

 تح  الحرارة، أو كان شركة وهرى  لها أو تصفيتها.

 لجهة الحكضمية والضزارة.دون مضافقة مكتضبة من ا عن العقد معه إذا تنازج المتعاقد -ج

 العقد في الحاتت التالية: إيهاا الحكضمية للجهةيجضز  -2

باأي شارح مان  أو أخال   ،أو تباطاأ فاي تنفياذ  ،عان البادا فاي العمال معه إذا تأخر المتعاقد -أ

 .ذلكيضمًا من تاريا إبالغه كتابة ب (خمسة عشر أوحاعه خالج  ولم يصحم شروح العقد

العقااد وتسااضى المسااتحقات وتعاااد  ينهااىوفااي هااذ  الحالااة  .معااه اقاادإذا تااضفي المتع -ب

 أن علاى -بعد مضافقتهم-لضرثة وللجهة الحكضمية اترتمرار في التعاقد مع ا .النمايات

 لديهم الم هالت الفنية والنمايات الالزمة إلكماج تنفيذ العقد. يتضافر

مضافقااة مكتضبااة ماان الجهااة  لتنفيااذ العقااد ماان الباااطن دون المتعاقااد معااه إذا تعاقااد -ج

 الحكضمية.

اجعمااج  طر ا  باهناه باجرالضب الاذي العقد، طرأ اجه اا المتبقياة م إيهاايجضز في  اج  -3

وللجهة الحكضمية تضهياه دعاضة إلهاراا منافساة محادودة جصاحاب العاروض  ،والمشتريات
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طل  منهم تقديم عروض ،التي كاي  تلي العرض الفائ  في الترتي  هديدة ويجرى  بحيي ي 

 ها وفقًا ج كام النظام.تقييم

 تحدد الالئحة الشروح واإلهرااات الالزمة لتطبيا أ كام هذ  المادة. -4

 :السابعة والسبعونالمادة 

العقد إذا اقتن  المصلحة العامة ذلك، أو إذا تم اتتفااق علاى  إيهااللجهة الحكضمية 

للشروح واإلهرااات التي تضححها  اً وفق ،زارةبعد مضافقة الض وذلك مع المتعاقد معه اإليهاا

  الالئحة.

 :الثامنة والسبعونالمادة 

مان الماادة /ج( 2أو الفقارة   (/أ2 الفقارة أو  (1  الفقارة العقاد بمضها  إيهااايج  عند   

، مصااادرة الناامان النهااائي وذلااك دون إخااالج بحااا الجهااة ( ماان النظااامنيالسادرااة والساابع 

بااالتعضيض عمااا لحااا بهااا ماان حاارر، وتاا ود اللجنااة  معااه اقاادى المتعالحكضميااة فااي الرهااضع علاا

؛ للنظار فاي مناع بنسخة من القارار ن( من النظامالمادة  الاامنة والاماييالمنصضص عليها في 

  .مع الجهة الحكضمية التعامل مع المتعاقد

 

 الفصل التاسع:

 معه المتعاقد أداء تقييم

 

 :التاسعة والسبعونالمادة 

وذلاك  لعقاد،تنفياذ  ل مااجتاك بعاد امعها تقيايم أداا المتعاقاد الحكضمياةتتضلى الجهة 

أن إت بعاد  ؛يتاائت تقيايم أداا المتعاقادين تعلانوت  .المتعاقادينأداا بارتخدام يمضذج تقيايم 

اجثاار و، ذلااك تحاادد الالئحااة النااضابال واإلهاارااات الالزمااة لتنفيااذو .قاارار التقياايم يهائًيااا يكااضن

 اا المتعاقد.المترت  على حعق أد
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 :الخامل الباب

 المنقوالت بيع

 

 :الثمانون المادة

جهاااات الحكضمياااة إلاااى الللجهاااة الحكضمياااة التناااازج عماااا تساااتغني عناااه مااان منقاااضتت 

حاااايال الجهااااة الااااضزارة علااااى أن تشااااعر ،والجهااااات التابعااااة لهااااا المالكااااة  الحكضميااااة بااااذلك. وت 

لهاا  وكمياتهاا، وتحادد لمنقاضتتا أصانافبالجهاات الحكضمياة  -من خالج البضاباة-للمنقضتت 

الم ايادة ن طرياا عافإن لم ترد خالج تلك المدة هاز لها بيعهاا  .مدة لإلفصاأ عن رغبتها فيها

فااي البضابااة عنهااا  بعااد اإلعااالنرياااج فااأكار،  (مااائتي ألااق العاماااة إذا بلغاا  قيمتهااا التقديرياااة 

  لعامة.طبقًا لقضاعد اإلعالن عن المنافسات ا ؛اإللكترويي ومضقعها

 :والثمانون الحادية المادة

باع  رياج؛ إما بالم ايدة العاماة،  (مائتي ألق التي تقل قيمتها التقديرية عن  المنقضتتت 

، بشاارح أن للدولااة محققااة لمصاالحة الخ ينااة العامااة الحكضميااة بالطريقااة التااي تراهااا الجهااةأو 

 تتيم الجهة المجاج جكبر عدد من الم ايدين.

 :والثمانون ةالثانيالمادة 

%( مان 2مختضمة، يقدم الم ايد مع عرحه حمايًا ابتادائيًا قادر    عروضكاي  الم ايدة بإذا  -1

 قيمة العرض.

خاالج  خمساة من قيمة عرحه، وذلك  (%5على من تررض عليه الم ايدة زيادة حمايه إلى   -2

عااد إلياه  هتلاك المادة دون زيادتا يتهااااوفاي  ااج  تاريا التررية، يضم عمل منعشر(  فاال ي 

المنقاااضتت التاااي قيماااة فااارج عااان النااامان إت بعاااد تساااديد كامااال ، وت ي  حااامايه اتبتااادائي

عاد النمان إلى من لم يرم  عليه الم اد.وتكاليق يقلها اشتراها    ، وي 

 %( ماان قيمتهااا،5  قاادر كاياا  الم اياادة علنيااة يقاادم ماان تررااض عليااه الم اياادة حاامايًا إذا  -3

 في الم ايدة العلنية. كنمانقدي ييك المصرفي أو مبل  ويجضز قبضج الش
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 :والثمانون الثالثةالمادة 

نهاا مارة أخارى. فاإن لام يتقادم يعلن عفالم يتقدم أ اد للم ايادة بعاد اإلعاالن عنهاا، إذا 

الاايياة، فلصاا   الصاال ية الحاا فاي دعاضة مختصاين فاي مجااج اجصاناف الماراد  للمارةأ د 

والم رساات ، هااز منحهاا للجمعياات اً منارااب اً رااعر قدميفإن لم  بيعها وعرض بيعها عليهم.

شعر أو أي كيان غير هادف للربم اجهلية  بذلك. الضزارة، على أن ت 

 :والثمانون الرابعةالمادة 

 .ين لجان البيع فيهاالالئحة إهرااات الم ايدة وتكض تحدد

 :والثمانون الخامسةالمادة 

ارااتبداج مااا لااديها ماان اترااتئجار، أو  بطريقااة اهاتهااابعااض ا تي تااأمينللجهااة الحكضميااة 

 ًا للنضابال التي تحددها الالئحة.بأخرى هديدة، وفق منقضتت

 

 الباب السادس

 والتظ:مات والمخالفات الشكاوى في النظر

 

 :السادسة والثمانونالمادة 

ن بقرار من  -1 دد فياه ويحا مختصاين، ت يقال عاددهم عان خمساةاللجنة أو أكار مان  الضزيرتكض 

اان  فااي رئاايس اللجنااة ويائبااه هااذ   تشااكيلويعاااد  علااى عنااض ا تياااطي أو أكااار. القاارار، وي 

قضاعااد  يحاادد اً قاارار الااضزير ويصاادر .العنااضية فيهااااللجنااة كاال ثااالث راانضات، ويجااضز تجديااد 

 .مكافتت أعنائها وركرتيرها، ويحدد اعمل اللجنة وإهراااته

  تخت  اللجنة بما يلي: -2

أو مان أي قارار أو إهاراا تتخاذ  الجهاة  الترراية قارارظلماات المتنافساين مان النظر في ت -أ

 .التررية قرارالحكضمية قبل 

  .اجداامن قرارات تقييم  معهم المتعاقدالنظر في تظلمات  -ب
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  .وفقًا ج كام المادة  الاامنة والستضن( من النظامالنظر في طلبات تعديل اجرعار  -ج

 مل مة للجهة الحكضمية. تكضن قرارات اللجنة -3

يعاااد إليااه إذا ثباا  صااحة ؛ بتاادائيتساااوي يصااق قيمااة الناامان اي اً يقاادم المااتظلم حااماي -4

  . التظلم

  :السابعة والثمانونالمادة 

قاارار قباال  ،تخذتااهماان أي قاارار ا الااتظلم أمااام الجهااة الحكضميااة متنااافس الحااا فاايلكاال  -1

الاتظلم أماام  ولاه كاذلك، القارار صادور ياتاار مان عمل أيام (خمسة وذلك خالج  ،التررية

 وذلاك خاالج فتارة التضقاق المشاار إليهاا فاي الماادة ،قارار الترراية علىالجهة الحكضمية 

 .من النظام (نالاالاة والخمسي 

من تااريا ورود  يضم عمل (خمسة عشر خالج  في التظلم يج  على الجهة الحكضمية الب    -2

 .لب  في التظلم عد رفناً التظلم، فإن من  تلك المدة دون ا

أياام مان تااريا إبالغاه بقارار رفاض تظلماه أو مان تااريا مناي المادة  (ثالثة للمتظلم خالج  -3

اللجناة إلاى  ياتظلمأن  ؛الب  في تظلمه( من هذ  المادة دون 2المشار إليها في الفقرة  

 .( من النظامنيالسادرة والامايالمشار إليها في المادة  

فيماا يارد إليهاا  النظام، الب   من ن( يالمادة  السادرة والامايلمشار إليها في على اللجنة ا -4

 من تااريا ورودهاا إليهاا. يضم عمل (خمسة عشر من تظلمات وإبالا أصحاب الشأن خالج 

 .لمدة مماثلةالتمديد للجنة و

 إت بعد مراعاة اآلتي: ارتكماج إهرااات التعاقدت يجضز للجهة الحكضمية  -5

 تهاا فترة التضقق دون ورود تظلمات.اي -أ 

تخااذ  مان إهارااات مخالفاة ج كاام تصاحيم ماا تام اياتم ورود تظلام وقبضلاه؛  في  اج -ب

صاحح  الجهاة الحكضمياة ماا اتخذتاه  وفاي  ااج المنافساة. فتلا   ن أمكن وإت إالنظام 

فيجا  مانم صاا    ؛عارض آخار فاضزويتت عن ذلك  ،من إهرااات مخالفة ج كام النظام

دون غيااار  فرصاااة لتقاااديم تظلماااه مااان ذلاااك التغييااار إلاااى الجهاااة  المساااتبعدالعااارض 
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هااذ    كاامشااأن تظلمااه سااري فااي ، ويالحكضميااة خااالج ماادة مماثلااة لماادة التضقااق

 المادة.

( ماان هااذ  4منااي الفتاارة المشااار إليهااا فااي الفقاارة  و فااي  اااج ورود تظلاام ورفنااه؛ -ج

    م.المادة دون قيام اللجنة بإصدار قرار في التظل

 :الثامنة والثمانون المادة

ن بقرار من الضزير لجنة أو أكار مان المختصاين، ت يقال عاددهم عان خمساة ويحادد فياه  -1 تكض 

اان  فااي القاارار علااى عنااض ا تياااطي أو أكااار. ويعاااد تشااكيل هااذ   رئاايس اللجنااة ويائبااه، وي 

ًا يحادد قضاعاد اللجنة كال ثاالث رانضات، ويجاضز تجدياد العناضية فيهاا. ويصادر الاضزير قارار

 عمل اللجنة وإهراااتها، ويحدد مكافتت أعنائها وركرتيرها.

 كااام النظااام ج معهاام المتنافسااين والمتعاقاادتااضلى هااذ  اللجنااة النظاار فااي مخالفااات ت -2

 .معهم والعقضد المبرمة

فاي  اا المخاالق  للجناة أن تصادر ؛أي يظاام آخارباأي عقضباة يان  عليهاا خالج اإل مع عدم -3

ز خمس رنضات، أو بتخفيض مية مدة ت تتجاوالجهات الحكضمن التعامل مع  هنعقرارًا بم

  .أو بهما معاً  -ن وهدإ-تصنيفه 

أن تفارض علياه غراماة مالياة  ؛المخاالقفاي  اا تطبياا عقضباة المناع من  بدًت يجضز للجنة  -4

  .لعرحهاإلهمالية  قيمةال%( من 10بنسبة ت تتجاوز  

بضقاق  المحكمة اإلداريةمن  أمرما لم يصدر ، هارفذة من تاريا صدوياتكضن قرارات اللجنة  -5

 .تنفيذها

أمام المحكمة اإلدارية، خالج  رتين( يضماًا مان تااريا العلام  التظلم من قرارات اللجنةيجضز  -6

  بالقرار.

ينشر ملخ  القرار على يفقة المخالق في إ دى الصحق المحلية أو في أي وريلة أخرى  -7

 ي الحالتين التاليتين:مناربة، ف



 

38 

 

( ماان هااذ  المااادة، دون أن يااتظلم صااا   6إذا مناا  الماادة المشااار إليهااا فااي الفقاارة   -أ

 الشأن أمام المحكمة اإلدارية.

 بتأييد قرار اللجنة.من المحكمة اإلدارية إذا صدر  كمًا يهائيًا  -ب

 

 :السابع الباب

 ختامية أحكام

 

 :التاسعة والثمانونالمادة 

أن تتضلى بنفسها بشرح التعاقد فيما بينها بطريا اتتفاق المباشر،  كضميةالحللجهات 

أن تنااضب عاان بعنااها فااي مباشاارة إهاارااات  كااذلك الهااو، أو تااأمين المشااتريات تنفيااذ اجعماااج

   التعاقد.

 :التسعونالمادة 

يكضن التعاقد ماع المصارأ لهام بالعمال مباشاارة، وت تجاضز الضرااطة فاي التعاقاد، وت 

عد  ع أو الضكيل المعتمد من المنتت اجصلي.ي    وريطًا المضز 

 :والتسعون الحادية المادة

 ،وثاااائا المنافساااةو ،عقاااضدلل النمااااذج المعتمااادةالحكضمياااة باراااتخدام  تلتااا م الجهاااة

وأي وثيقاة أخارى تتطلبهاا طبيعاة  ،تقيايم أداا المتعاقادينويمااذج  ،المسابا التأهيلوثائا و

  .اجعماج أو المشتريات

  :والتسعون الثانية مادةال

العقاااد وفقاااًا لشاااروطه، وإذا أخلااا  بتنفياااذ الت اماتهاااا فاااي علاااى الجهاااة الحكضمياااة تنفياااذ  -1

  مطالبة بالتعضيض.التقدم إلى المحكمة اإلدارية لل معها هاز للمتعاقدالت اماتها 

 .ئحةالال تضححهى التحكيم وفا ما اتتفاق عل -الضزيربعد مضافقة - هة الحكضميةللج -2

 .العقضد حل الن اعات التي تطرأ أثناا تنفيذأخرى لتحدد الالئحة ورائل  -3
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 الثالثة والتسعون: المادة

تلتاا م الشااركات التااي تنفااذ اجعماااج والمشااتريات ييابااة عاان الجهااات الحكضميااة بتطبيااا 

 أ كام النظام.

 :والتسعون الرابعة المادة

لمضظااق المساا وج عنهااا للمساااالة ض اكاال مخالفااة جي  كاام ماان أ كااام النظااام تعاار  

مان اج كاام الج ائياة  اغيرهايظاام العمال والماضظفين والتأديبية، وفقاًا ج كاام يظاام تأديا  

الحااا فااي إقامااة الاادعضى  الحكضميااة ، وللجهااةالمااضظفين والعاااملين اجخاارى المطبقااة علااى

 المديية على المخالق عند اتقتناا.

 :والتسعون الخامسة المادة

رئايس مجلاس الاضزراا ع إلاى رفافي ؛اهة إلى ارتاناا  كم مان أ كاام النظاامإذا ظهرت  

ورئيس مجلس إدارة الهيئة الضزير  يكضن من بينهمت يقل عدد أعنائها عن ثالثة لتكضين لجنة 

 مساضغاتهاا واتراتانماع تحدياد محال  ،لدراراة المضحاضعالمخات   ورئيس الجهاة الحكضمياة

  للتضهيه بما يرا . الضزراا رئيس مجلسوالرفع بما يرويه إلى 

  :والتسعون السادسةالمادة 

 اآلتي: الضزارةمع مراعاة ما تن  عليه اجيظمة ذات العالقة، تعد  

 تئحة لتنظيم تعارض المصالم بشأن تطبيا أ كام النظام والالئحة. -1

 لتنظيم رلضكيات وأخالقيات القائمين على تطبيا أ كام النظام والالئحة. تئحة -2

والشااركات  المحليااة ت الصااغيرة والمتضرااطةتالمحتااضى المحلااي والمنشاا تفناايلتئحااة  -3

 الهيئااةباتشااتراك مااع  ، وذلااكفااي اجعماااج والمشااترياتالمدرهااة فااي السااضق الماليااة 

  تشمل: على أن ،هيئة السضق الماليةو الصغيرة والمتضرطة تتوالهيئة العامة للمنش

يفية ا تسابه وتطبيقه في اجعماج والمشاتريات بماا آليات تفنيل المحتضى المحلي وك -أ

في ذلك يسبة أفنلية في التقييم الفني والمالي للعروض أو يسبة إل امية للمحتاضى 

 المحلي من القيمة اإلهمالية للعقد.
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والشاركات المدرهاة فاي الساضق ة المحلياة آلية تفنيل المنشتت الصاغيرة والمتضراط -ب

يات بماا فاي ذلاك يسابة أفنالية فاي تقيايم العاروض أو فاي اجعمااج والمشاترالمالية 

 .يطاق رعر محدد أو يسبة مئضية من القيمة اإلهمالية للعقضد

 الغرامات المترتبة بسب  عدم الت ام المتعاقدين لمتطلبات المحتضى المحلي. -ج

 ،( يضماااً مائااة وعشاارينيصاادر مجلااس الااضزراا اللااضائم المشااار إليهااا فااي هااذ  المااادة خااالج  

  .عمل بها من تاريا العمل بالنظاموي

 :السابعة والتسعونالمادة 

الجريادة  فاي النظاام يشار تااريا مانيضماًا  (مائاة وعشارين يصادر الاضزير الالئحاة خاالج 

   بالنظام. العمل تاريا من ويعمل بها الررمية،

  :الثامنة والتسعونالمادة 

الصااادر بالمررااضم  ،يااةيحاال هااذا النظااام محاال يظااام المنافسااات والمشااتريات الحكضم

لغي ما يتعارض معه من أ كامها4/9/1427 ( وتاريا58الملكي رقم  م/  .، وي 

 التاسعة والتسعون: المادة

  الررمية. الجريدة في يشر  تاريا من يضماً  (مائة وعشرين  مني بعد بالنظام يعمل


