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  : ةــــــــــــــالجه

    

األجهـزة  /مؤسسـة /هيئـة /مصـلحة /وحدة إدارية/ديوان عام وزارة

الوحـدات   التي تتضمنها الموازنة العامة للدولـة و  المركزية األخرى

وغيرها مـن  الصناديق المتخصصة /ذات الموازنة المستقلة والملحقة

  .القانون وهذه الالئحة تسري عليها أحكامالتي الجهات 

ه قانون السـلطة  دأمانة العاصمة، المحافظة، المديرية، بحسب ما يحد  : ةــــدة اإلداريــــالوحـ

  .المحلية 

دواوين الوزارات (لجان المناقصات والمزايدات في السلطة المركزية   :   ـةــلجنة المناقصات المختص

جهزة المركزية األخرى المؤسسات العامة والهيئات والمصالح واأل –

ولجـان المناقصـات   ) التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة وفروعها

ولجان ووحدات القطاع العام والمزايدات المحلية في الوحدات اإلدارية 

المناقصات في الوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق 

  .المتخصصة

اءات الفنية واإلدارية والقانونية التي يتم بموجبها فتح مجموعة اإلجر  : لـــــــــأهيــــالت

باب المنافسة عن طريق اإلعالن عبر وسائل اإلعالم المناسبة لجميع 

الراغبين في التقدم بالوثائق والبيانات التـي تثبـت مـدى أهليـتهم     

وقدرتهم الفنية والمالية لتنفيذ العمل المطلـوب أو تقـديم الخـدمات    

  .االستشارية 

 :بير عن االهتمام بالمشاركةالتع

  

  

األساليب اإلدارية والفنية والقانونية المسـتخدمة مـن قبـل الجهـة     

لإلعالن للشركات االستشارية للتعبير عن االهتمام للمشاركة في تقديم 

  .الخدمات االستشارية المعلن عنها بمناقصة، وفقاً ألسس تنافسية 

 :ةــــــــــــالمنـاقص

  

  

ت اإلدارية والفنية والقانونية التي تتخـذها الجهـة   مجموعة اإلجراءا

لتنفيذ أعمالها المختلفة بطريقة تنافسية وفق وثائق المناقصة بهـدف  

الوصول إلى أفضل العطاءات وذلك استناداً إلـى معـايير ودرجـات    

التقييم المحددة للمناقصة المعلنة بما يتفق وأحكـام القـانون وهـذه    

  .الالئحة

 :ةـــــمـة العاـــالمناقص

  

المناقصة التي يتم فيها فتح باب المنافسة للراغبين فـي المشـاركة   

لتنفيذ األعمال المختلفة للمستوفين للشروط األساسية للتأهيل المحددة 

في وثائق المناقصة وذلك عن طريق إعالن يتم نشره من قبل الجهة 

 المختصة في وسائل اإلعالم الحكومية وأي وسائل إعالم أخرى وفقـاً 

  .للشروط المحددة في القانون وهذه الالئحة 
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، التوريدات، الخدمات االستشـارية، والخـدمات   تنفيذ أعمال األشغال  :راء ــــــة الشــــعملي

  . األخرى بمختلف أنواعها

 :دودةــــة المحــــالمناقص

  

مجموعة اإلجراءات الفنية واإلدارية والقانونية التي تقوم بها الجهـة  

قصة العامة عدا اإلعالن لفتح باب المنافسة بين عدد محدود في المنا

من الشركات المستوفية لشروط التأهيل أو بين عدد محـدود ال يقـل   

عن ثالثة من المتقدمين وفقاً للشروط المحددة فـي القـانون وهـذه    

  .الالئحة

 :ـةــــــــــارسـمـالم

  

تتخـذها الجهـة    مجموعة اإلجراءات اإلدارية والفنية والقانونية التي

بغرض الحصول على عروض أسعار وذلك إلتمـام عمليـة الشـراء    

بصورة مبسطة وسريعة فيما يخـص السـلع النمطيـة أو األعمـال     

البسيطة أو الخدمات وبما ال يتجاوز السقف المالي المنصوص عليـه  

  .في هذه الالئحة

 :رــــذ باألمر المباشــالتنفي

  

ارية والقانونية التي تقوم بها الجهـة  مجموعة اإلجراءات الفنية واإلد

للتفاوض واالتفاق المباشر بينها وأي شخص يتم التعاقد معه لتوريـد  

  .سلعة أو تأدية خدمة وفقاً للشروط المحددة في القانون وهذه الالئحة

 :ةــــــق المناقصـــوثائ

  

الوثائق التي تتضمن الشروط والقواعد القانونية والمالية والتصـاميم  

بحسـب طبيعـة   (لمواصفات الفنية والجداول والمتطلبات األخـرى  وا

التي تمكن المشـاركين مـن الـدخول فـي     ) عملية الشراءونوعية 

المناقصة، كما تتضمن األسس والمعايير التي على أساسـها سـيتم   

  .التأهيل والتحليل والتقييم الفني والمالي والبت

  :راءـــالشالمقاولة أو د ــعق

  

يتعهـد  أو االستشاري أو المتعهد أو البائع ة والمقاولعقد بين الجه

ذ عمالً أو يقدم خدمة مقابل ينفيورد سلعة أو أو ئاً فيه بأن يصنع شي

  .طبقاً ألحكام القانون وهذه الالئحة والقوانين النافذةأجر 

  .أي شخص طبيعي أو اعتباري  :ـصــــــــــــالشخ

يـورد سـلعة أو   بمقتضى عقد المقاولة أن يصنع شيئاً أو من يتعهد  : عـــــاول أو البائـــالمق

  .مقابل ثمنبشيء ينفذ عمالً بمقابل أو يبيع 

أي شخص مؤهل للقيام بالخدمات االستشارية تم اختياره وفقاً للقانون   : اريـــــــــــاالستش

  .وهذه الالئحة وشروط الدعوة لتقديم الخدمة
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  .لمستلزمات والمواد األخرىالسلع وا :داتـــــــــــــالتوري

 : اءــــــــــــــالعط

  

العرض المقدم من قبل المتناقص أو المتزايد بغرض المنافسة وفقـاً  

  .لإلجراءات المحددة في القانون وهذه الالئحة

 : ةـــــات االستشاريــالخدم

  

الخدمات الفنية أو الدراسات االقتصـادية أو الماليـة أو اإلداريـة أو    

ية المختلفة التـي يقـوم بتنفيـذها وتقـديمها استشـاريون      القانون

متخصصون ومؤهلون في األعمال المطلوب تنفيذها سواًء باإلعداد أو 

  .التصميم أو اإلشراف على التنفيذ أو التقييم أو االستالم

خدمات النقل أو الصيانة أو النظافـة وغيرهـا باسـتثناء الخـدمات       :رىــــــات األخـــالخدم

  .اريةاالستش

 :الـــــال األشغـــــأعم

  

األعمال اإلنشائية المختلفة أو التركيبية أو التجميعية وكل ماهو وارد 

  .في عقد المناقصة 

 :ن ـة ذات المرحلتيـــالمناقص

  

مجموعة اإلجراءات اإلدارية والفنية والقانونية التي تتخـذها الجهـة   

ـ  ديم العطـاءات  بهدف طرح مناقصة عامة تتضمن المرحلة األولى تق

الفنية حسب كراسة الشروط والمواصفات األولية، ثم يـتم اسـتكمال   

الصيغة النهائية للشروط والمواصفات للمرحلة الثانية من المناقصة، 

  حيث تقدم عطاءات نهائية مع األسعار

 :ـــن ة المظروفيــــمناقص

  

جهـة  مجموعة اإلجراءات اإلدارية والفنية والقانونية التي تتخـذها ال 

بغرض طرح مناقصة على أساس تقديم عرضـين منفصـلين فنـي    

  .ومالي، وهو إجراء يقتصر على شراء الخدمات االستشارية

 :د ـــــــزايــــــالمت

  

  

القانون الشخص الذي يتقدم في مزايدة بحسب اإلجراءات المحددة في 

الالئحة لشراء أصناف أو أي ممتلكات أخرى اقتضت طبيعتهـا  وهذه 

بالمزاد أو تلك المستغنى عنها التي ال يمكن االستفادة منها فـي   البيع

  .الجهة

 :ةـــــدة العامـــــالمزاي

  

  

مجموعة اإلجراءات الفنية واإلدارية والقانونية التي تقوم بها الجهـة  

لفتح باب المنافسة للراغبين في شراء األصول أو األصـناف أو أيـة   

إعالن يتم نشره في وسـائل   ممتلكات أخرى المراد بيعها عن طريق

اإلعالم الحكومية وأي وسائل أخرى  وفقاً للشـروط المحـددة فـي    

  .القانون وهذه الالئحة
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 :دودةـــدة المحـــــالمزاي

  

  

مجموعة اإلجراءات الفنية واإلدارية والقانونية التي تقوم بها الجهـة  

محـدود   في المزايدة العامة عدا اإلعالن لفتح باب المنافسة بين عدد

من المتزايدين تقوم الجهة بإخطارهم وفقاً للشـروط المحـددة فـي    

  .القانون وهذه الالئحة

خطة سنوية تعدها الجهة تتضمن عمليات الشراء المطلوب تنفيـذها    :المقايسة السنوية وخطة الشراء

  .في إطار برامج اإلنفاق الرأسمالي والعمليات الجارية لسنة قادمة

األماكن الُمحّرزة والمجهزة والمعدة لحفظ ممتلكات ووثـائق الجهـة     :ازنـــــــــــــالمخ

  .ولوازم عملها وأنشطتها

الشخص المسئول مسئولية مباشرة عن المخـزن والمشـرف علـى      : ـزنـــــن المخــــأمي

تخزين األصناف والمهمات التي بعهدته وترتيبها وصرفها وتسجيلها 

  .في السجالت الرسمية الخاصة بها

الحصر اإللزامي السنوي أو المفاجئ لكامل محتويـات المخـازن أو     :ـردــــــــــــالجـ

  .بعضها

يخرج عن السيطرة ألحـد  وال يمكن توقعه وقت التعاقد دث الذياالح  :رة ـــــالقاه القـــــوة

اللتزاماته مستحيالً مـن   أداءهيجعل مما يترتب عليه أن طرفي العقد 

  .الناحية العملية

وأدوات وخـدمات فنيـة   وآالتاألموال المنقولة الالزمة للجهة من معدات   : اتـــــــــــلمخزونا

  وغيرها من اللوازم المعدة الستعمال الجهة والمحفوظة في المخازن

  .طويلةاألصناف التي تقاوم االستعمال مدة   :ةـــاف المستديمــــاألصن

  .تي تفني أو تنتهي باالستعمالاألصناف ال  : الكـــلالستهاألصناف المعدة 

األصناف التي يتقرر أنها تالفة أو غير صالحة لالستعمال لدى الجهة   :األصناف غير الصالحة لالستعمال

  .لغرض الذي اشتريت من أجلهالنتهاء اأو 

التوريـدات، أعمـال   (األدلة الخاصة بأعمال المشـتريات المختلفـة     :اتـادية للمشتريــاألدلة اإلرش

  .المعتمدة والمقرة من مجلس الوزراء )غال، الخدمات االستشاريةاألش

الخاصة بالمشـتريات المختلفـة المتضـمنة التعليمـات     التعاقديةالوثائق  :ةــــــائق النمطيـــالوث

المختلفة بحسب طبيعـة ونوعيـة    والنماذج والشروط والمتطلبات األخرى

  .ءالمعتمدة والمقرة من مجلس الوزرا عملية الشراء

ضمن موازنة الجهة يخصص لعملية شـراء محـدده وفقـاً    مرصود مبلغ   :يـــــاد المالــــاالعتم

  .العامةات الموازنتنفيذ  إجراءات  و لقواعد

 البنك المركزي اليمني  :البنك المركزي 
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  :ي تهدف هذه الالئحة إلى تحقيق ما يل :  ) ٣ ( مادة

حماية المال العام والحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة ومحاربة الفساد في أعمال   - أ 

 .المناقصات والمزايدات

 . العدالة والمساواة بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات  -ب 

النزاهة والشفافية والمساءلة وضبط وتحديد اإلجراءات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات   - ج 

 .والمخازن

 .ءة االقتصادية في أعمال المناقصات والمزايداتالكفا  - د 

اإلشراف والرقابة على أعمال وإجراءات المناقصات والمزايدات والمخازن وذلك لضمان   - ه 

 .سالمتها للحفاظ على المال العام والمصلحة العامة

 .دفع وتشجيع المقاولين والموردين واالستشاريين إلى تطوير أدائهم مهنياً واقتصادياً  -و 

  :تسري أحكام هذه الالئحة على الجهات التالية:  ) ٤ ( مادة

 .دواوين عموم الوزارات  - أ 

المؤسسات العامة والهيئات والمصالح والصناديق المتخصصة ومختلف الجهات في   -ب 

السلطة المركزية وفروعها في وحدات السلطة المحلية وغيرها من الجهات التي 

 .تتضمنها الموازنة العامة للدولة

 .ارية للسلطة المحليةالوحدات اإلد  - ج 

 . وحدات القطاع العام  - د 

   .الجهات ذات الموازنات المستقلة والملحقة  - ه 

حاالت الشراء والتوريدات والمقاوالت والتعاقدات على الخدمات التي تتم بموجب   -و 

إال إذا نصت تلك االتفاقيات على خالف بقانون اتفاقيات القروض والمنح المصادق عليها 

 .ذلك
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فأكثر من رأسمالها أن تضع كل ) ٪٥٠(على وحدات القطاع المختلط التي تمتلك الدولة  - أ :) ٥ (مادة 

  اللوائح تعتبر هذه  وال ا لتنظيم أعمال المناقصات والمزايداتمنها لوائح خاصة به

  وإقرارها من السلطة المختصة في كل منها المفعول إال بعد الموافقة عليها  سارية

 .مجلس الوزراءمن 

من رأسمالها أن تضع كل ) ٪٥٠(ات القطاع المختلط التي تمتلك الدولة أقل من على وحد  -ب 

قر من السلطة يها وتيوافق عل لتنظيم أعمال المناقصات والمزايداتمنها لوائح خاصة بها 

 .إنشائهاالمختصة فيها وفقاً لقانون 

العسكرية  على وزارة الدفاع أن تضع الئحة خاصة بها للتوريدات واألعمال ذات األغراض  - ج 

 .وال تعتبر سارية المفعول إال بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء

يحق للهيئة العليا الرقابة على أعمال المناقصات والمزايدات في الجهات المشار إليها في   - د 

 .من هذه المادة) أ ، ب ، ج( الفقرات 

 للسـقف المـالي   )أ(إذا تجاوزت قيمة مناقصات وحدات القطاع المشار إليها في الفقـرة    - ه 

  .فإن إقرار تلك المناقصات يندرج في إطار صالحيات اللجنة العلياالمحدد في هذه الالئحة 

يتم وهذه الالئحة إلى أن  وعلى الجهات المشار إليها في هذه المادة تطبيق أحكام القانون

بشرط أن تكون تلك اللوائح منسـجمة مـع أهـداف    اللوائح والموافقة عليها إقرار تلك 

  .وهذه الالئحة مبادئ القانونو
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ضمان تكافؤ الفرص وهذه الالئحة الخاضعة ألحكام القانون  جميع الجهاتيجب على  :)  ٦ (مادة 

  .والمزايداتفي المناقصات  العادلة لجميع المتنافسينوالمعاملة المتساوية و

تجري كل عمليات الشراء من خالل المناقصات العامة ما لم يكن نوع آخر من أنواع  ): ٧ (مادة 

 .المحددة في القانون وهذه الالئحةإذا توفرت الشروط المناقصات أكثر مالئمة 

المقدمة والعقود وجميع اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في وثائق المناقصة والعطاءات  :) ٨ (مادة 

إال إذا نصت وثائق المناقصة ل اعموتسليم األ، )المستخلصات(المراسالت وشهادات الدفع 

  .غير ذلكعلى 

العالقة مراعاة ارفع  ذوييجب على لجان المناقصات والمزايدات المختلفة وموظفي الدولة  -أ ): ٩ ( مادة

أو الشراء عملية ة وظيفة من وظائف ومبادئ الشفافية أثناء تأدي األخالقيةالمعايير 

القانونية وتطبيق العقوبات للمساءلة  المزايدات ويخضع كل من يخل بهذه المعايير

  . النافذة ذات العالقةواللوائح المنصوص عليها في القوانين 

أثناء دراستهم وتقديمهم  األخالقيةالعطاءات مراعاة ارفع المعايير  أصحابيجب على كافة  -ب

للمساءلة بهذه المعايير كل من يخل ويخضع بها ات وتنفيذ األعمال المكلفين للعطاء

  .  لقوانين واللوائح النافذة ذات العالقةالقانونية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في ا

نوع المناقصة أو  بغرض تغييرأي عملية شراء تجزئة بأي حال من األحوال ال يجوز  : ) ١٠ ( مادة

لجنة المناقصات في المستوى التهرب من عرض عملية الشراء على أو  أسلوب التعاقد

  . ها للمساءلة القانونيةيوأي مخالفة ألحكام هذه المادة تعرض مرتكب األعلى



  
 

٩ 
 

  إجراء أي عملية شراء عدم الجهات الخاضعة ألحكام القانون وهذه الالئحة يجب على  - أ  :) ١١ (مادة 

 .  أي عملية شراء مخالفة لذلكوتلغى مالي اعتماد لها يكن ما لم 

حاالت الطوارئ أو في لجهة ليجوز من هذه المادة ) أ(ن أحكام الفقرة استثناًء م-ب

أي عملية أن تجري التنفيذ الكوارث المعلنة رسمياً من قبل الدولة التي تتطلب سرعة 

الية وزارة المالمعتمدة للجهة وفق توجيهات عليا بالتنسيق مع خارج الموازنة شراء 

 .  أكيد توفير التمويل لت

قرضاً أجنبياً أو منحة، تكون وزارة التخطيط ) كلياً كان أم جزئيا(إذا كان مصدر التمويل  -أ  : ) ١٢ ( مادة

 .والتعاون الدولي هي المسئولة عن التنسيق العام للمشروع

كة في للحضور والمشاروزارة التخطيط والتعاون الدولي ممثل عن جهة دعوة العلى  -ب

بغرض تقديم المشورة للجنة جهات مانحة المناقصة الممولة من كافة مراحل 

 .  المناقصات المختصة

لقانون وهذه الالئحة ما لم أحكام اعلى عملية الشراء ذات التمويل الخارجي تسري  - ج

تنص اتفاقية التمويل الصادرة بقانون نافذ على خالف ذلك فيتم تطبيق إجراءات 

 .ت التمويلوتعليمات جها

في الشهرين األخيرين من السنة المالية، وُيستثنى  ألعمال الشراءال يجوز إجراء التعاقدات ) :   ١٣( مادة 

ذات التمويل الخارجي أو التي يصدر بها قرار من اللجنـة العليـا   عمليات الشراء من ذلك 

  :يراعى في ذلك ما يلي أنشريطة  للمناقصات

ليها قبل انتهاء السنة المالية ووفقا لإلجراءات المحددة في استكمال إجراءات التعاقد ع  - أ 

 .هذه الالئحة

 .التاليةالجهة للسنة المالية  موازنةقيمة هذه التعاقدات أو القيمة المتبقية ضمن أن   -ب 

يجب على كافة لجان المناقصات المنصوص عليها في القانون وهذه الالئحة والقائمين على :  )  ١٤ ( مادة

بشكل عام تحمل مسئولية التوثيق واألرشفة لكل عمليات الشراء بصورة  اءالشرأعمال 

منظمة ومرتبة يسهل الرجوع إليها في أي وقت وذلك بحفظها في أماكن مناسبة وآمنة من 

وتطبيق  القانونيةللمساءلة ويخضع كل من يخالف هذه المادة أي مخاطر أو تلف أو ضياع 

  .ن واللوائح النافذة ذات العالقةالعقوبات المنصوص عليها في القواني

@ @

@ @
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ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@ @

@@paŠaŒìÛa@pbîÛì÷ß@ @
@ @

@ @

كزي للرقابة والمحاسبة الجهاز المرو بما ال يخل بمهام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد:  ) ١٥( مادة 

 :  المحددة لكل منها فيما يليالمهام واالختصاصات  أدناهالوزارات تتولى والهيئة العليا 

 : زارة الماليةو  -أ 

على المناقصات  القانون وهذه الالئحة من الناحية المالية أحكامتنفيذ  مراقبة .١

 . من خالل المشاركة في جميع مراحل عملية الشراء والمزايدات

الرقابة الدورية على صحة وسالمة التخزين واإلجراءات المخزنية ووسائل األمان   .٢

 .المطبقة بالتنسيق مع الجهات المختصة

من نماذج وسجالت والمستندية طبع وتوزيع المجموعة الدفترية إعداد و  .٣

أعمال المزايدات والمخازن وتعميمها على كافة ودفاتر قيد لكافة واستمارات 

 .  الجهات الخاضعة ألحكام القانون وهذه الالئحة

تنظيم أعمال والنماذج والتعليمات الخاصة ب اإلرشاديوطباعة الدليل إصدار   .٤

 .المخازن

الدفاتر والسجالت واالستمارات والنماذج التي تقوم طباعة اإلشراف والرقابة على   .٥

إنشائها  لقوانينالجهات الخاضعة ألحكام القانون وهذه الالئحة بطباعتها وفقاً 

سري عليها كل ما ورد في هذه الالئحة والقوانين النافذة من حيث طباعتها وي

 . أو إتالفها وتخزينها وصرفها لالستخدام أو بيعها

 : وزارة األشغال العامة والطرق  -ب 

للتأكد من سالمة التنفيذ طبقاً للمواصفات اإلنشاءات على تنفيذ عقود الفنية الرقابة  .١

 .الفنية والمتطلبات المحددة

تقديم االستشارات الفنية في إعداد الدراسات الفنية والتصاميم ووثائق المناقصات  .٢

لفة أو اإلشراف على تنفيذ المشاريع للجهات األخرى ألعمال المقاوالت المخت

الخاضعة ألحكام القانون وهذه الالئحة التي ال تمتلك القدرة الفنية أو التي اليوجد 

 .لديها كادر فني متخصص إلنجاز األعمال الفنية المطلوبة



  
 

١١ 
 

الئحة تنظم تسجيل وتصنيف المقاولين واالستشاريين في جميع مشروع إعداد  .٣

رئيس ، وإصدارها من بالتنسيق مع الجهات ذات العالقةوالفنية ة المجاالت الهندسي

 .  بعد موافقة مجلس الوزراء مجلس الوزراء

واالستشاريين الئحة تنظم القائمة السوداء للمقاولين والموردين مشروع إعداد  .٤

بعد موافقة  مجلس الوزراءرئيس وإصدارها من بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة، 

 .مجلس الوزراء

 العامة للمباني الحكومية والطرقات وثائق نمطية للمواصفات الفنيةمشروع إعداد  .٥

 بالتنسيق مع الجهات ذات العالقةوأعمال الصرف الصحي والخدمات االستشارية 

  .  بعد موافقة مجلس الوزراء مجلس الوزراءرئيس وإصدارها من 

حكومية والطرقات اإلشراف على المباني الإرشادي ألعمال دليل مشروع إعداد  .٦

رئيس وإصدارها من بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة، الصرف الصحي وأعمال 

 .بعد موافقة مجلس الوزراء مجلس الوزراء

   :وزارة التخطيط والتعاون الدولي  -ج 

المشروعات اإلنمائية الممولة كلياً أو جزئياً من خالل واإلشراف على التنسيق  .١

  .قروض أو منح خارجية

ساهمة الحكومة في المشاريع الممولة خارجياً بالتنسيق مع وزارة المالية تحديد م .٢

 . المستفيدةوالجهة 

الممولة تقديم المشورة للجهات والمشاركة في كافة مراحل المناقصة للمشروعات  .٣

 .خارجياً

   :الصناعة والتجارةوزارة   -د 

مختصة الئحة خاصة بتسجيل وتصنيف الموردين بمشاركة الجهات المشروع إعداد  .١

 .بعد موافقة مجلس الوزراء مجلس الوزراءرئيس وإصدارها من  ذات العالقة

المواصفات العامة القياسية للتوريدات المختلفة بمشاركة الئحة مشروع إعداد  .٢

بعد موافقة  مجلس الوزراءرئيس وإصدارها من  الجهات المختصة ذات العالقة

  .مجلس الوزراء
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sÛbrÛa@lbjÛa@ @

@ÈÛa@ò—Óbä¾abßô‹‚þa@õa‹“Ûa@Ö‹ ë@ò@ @

Þëþa@Ý—ÐÛa@ @

@@òßbÈÛa@ò—Óbä¾a@ @

عن طريق إجراء مناقصة عامة يتم اإلعالن عنها عملية الشراء تنفيذ يكون التعاقد على :  ) ١٦( مادة 

  .داخل الجمهورية أو داخل الجمهورية وخارجها حسب طبيعة كل مناقصة

أهيل المسبق للمقاولين والموردين لمناقصات يجب أن يتم اإلعالن في مناقصة عامة للت):  ١٧( مادة 

، مع إمكانية اإلعالن للتأهيل )واحد مليار ريال(المشاريع الكبيرة التي تزيد تكلفتها عن 

المسبق ألي مشاريع تقل عن هذه التكلفة إذا ما تطلب تنفيذها أو توريدها مهارات وقدرات 

أو الموردين على أن يتم اإلعالن  ينفنية ومالية ال تتوفر إال لدى عدد محدود من المقاول

عنها داخل الجمهورية أو داخلها وخارجها بحسب طبيعة ونوعية كل مناقصة وبعد أخذ 

 .موافقة لجنة المناقصات في المستوى المختص

الشراء بحيث ال يتم االنتقال مباشرة إلى المناقصة المحدودة عملية يجب التدرج عند إجراء ):  ١٨( مادة 

المناقصة العامة سواء باإلعالن للتأهيل المسبق ألعمال األشغال إجراءات تباع إال بعد إ

إلجراءات  اًوفق للخدمات االستشاريةبالمشاركة اإلعالن للتعبير عن االهتمام  والتوريدات أو

  .لمناقصة المحدودة أو الممارسة أو األمر المباشر المحددة في هذه الالئحةاضوابط و

الخدمات االستشارية فيتم استخدام المظروفين قديم العطاءات بمظروف واحد ماعدا تيتم :  ) ١٩( مادة 

  .خاص بالعرض الماليواآلخر  خاص بالعرض الفنيأحدهما المنفصلين 

عملية الشراء كافية بحسب طبيعة وحجم وتعقيد بمدة فترة تقديم العطاءات تحدد يجب أن :  ) ٢٠( مادة 

وبما ال يخل بالفترات المحددة في هذه  ي لدراسة الوثائقالفعلوبما يتناسب مع االحتياج 

  .  الالئحة
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ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@ @

@@ô‹‚þa@õa‹“Ûa@Ö‹ @ @

Þëþa@Ê‹ÐÛa@ @
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األشغال أعمال إذا تعذر التحديد الفني الكامل للمواصفات بسبب الطبيعة المعقدة للمواد أو ):  ٢١( مادة 

وعلى النحو مناقصة عامة يجوز لها إتباع نظام المرحلتين ي فالتي ترغب الجهة طرحها 

  : التالي
  

  : األولىفي المرحلة ) أ 
يتم إتباع إجراءات المناقصة العامة المفتوحة للشركات المتخصصة في المجال المطلوب  .١

  .لتقديم عطاءات فنية بدون أسعار

وشروط مواصفات أهداف وفي كراسة الشروط والمواصفات بصورة أولية الجهة تحدد  .٢

بعملية الشراء ذلك من المواصفات الخاصة والعقد واألداء المتوقع وغير عملية الشراء 

الفنية  همالتقدم بعطاءاتالراغبين من  وتطلبوالمؤهالت الالزمة لتنفيذ العقد المطلوبة 

على أن يتم تحديد ذلك بصورة  للعقدمن قبلهم بدون أسعار إلى جانب الشروط المقترحة 

 .حة في التعليمات لمقدمي العطاءاتواض

تتبع في هذه المرحلة اإلجراءات المحددة في هذه الالئحة فيما يخص تشكيل لجنة فنية  .٣

وفتح المظاريف وأعمال التحليل والتقييم، عنها واإلعالن للمناقصة إلعداد الوثيقة األولية 

إذا اقتضى أو من خارجها في الجهة  من الفنيينمناسباً بمن تراه ولها الحق في االستعانة 

  .ذلك األمر

العروض المقدمة من مقدمي العطاءات لفهم يتم في هذه المرحلة االستفسار والمناقشة مع  .٤

أصحاب استعداد الناحية الفنية وإجراء التغييرات التي قد تتطلبها عملية الشراء ومدى 

 .لتغييراتلهذه الالستجابة  العطاءات

بما في ذلك وصف الموضوع محل تفسارات والمناقشات كافة االستوثيق تدوين ويتم  .٥

في الملف وحفظها لنتائج عن املخص وطبيعة المناقشات والردود عليها و المناقشة

 .الخاص بالمناقصة ليصبح جزءاً من الوثائق الرسمية للجهة

تقرها الجهة في المواصفات الخاصة بالمعدات يجب إخطار كافة الموردين بالتغييرات التي  .٦

في شروط العقد ودعوتهم إلى تقديم عروض فنية معدلة خالل فتر ة زمنية تحدد في  أو

 .اإلخطار

  



  
 

١٤ 
 

 
تقوم اللجنة الفنية برفع تقرير فني متكامل عن نتائج أعمال الدراسة والمراجعة  .٧

المختصة التخاذ أي من القرارات إلى لجنة المناقصات والمناقشات التي تم التوصل إليها 

 :  التالية 

وأعمال المناقشات للمناقصة التي تولت إعداد الوثيقة األولية الفنية ف اللجنة تكلي •

الفنية بإعداد الوثيقة النهائية وفقاً للنتائج التي تم التوصل إليها ليتم إقرارها من قبل 

 . لجنة المناقصات المختصة

كبيرة  لمتطلبات وشروط الجهةإذا كانت التغييرات المقترحة  إلغاء إجراءات المناقصة •

وإخطار  لدرجة تتطلب المزيد من التخطيط ودراسة السوق والمراجعة الفنية

 .  بذلكالمتنافسين 

 :في نهاية المرحلة األولى يتم القيام باآلتي  .٨

يمكن للجهة صاحبة المناقصة رفض العطاءات التي ال تفي وال يمكن بتعديلها أن تفي  •

  جاز أو تتضمن أوجه ضعف أخرى تجعلها بالمتطلبات األساسية أو الفترة المطلوبة لإلن

 .ال تستجيب بدرجة كافية لمطالب الجهة

تعديل المواصفات الفنية ومعايير التقييم وشروط العقد لزيادة المنافسة وتوضيح  •

 .منهجية التقييم لبحث مختلف الخيارات التي طرحها مقدمو العطاءات

  : المرحلة الثانية في ) ب

بما فيها المواصفات الفنية والشروط بصورة متكاملة ونهائية  بعد إعداد وثيقة المناقصة .١

 : وفقاً للنتائج التي تم إقرارها في المرحلة األولى يجب التأكد من التالي

 القانون وهذه الالئحة؛أحكام أن كافة وثائق المناقصة تنسجم مع  •

 الجهة؛ موازنة ضمن أن تمويل المناقصة مدرج  •

 .تم استيعابهاد أن كافة المتطلبات األخرى ق •

لم ترفض عطاءاتهم في المستجيبين الذين المتقدمين توجيه إخطارات رسمية بدعوة كافة  .٢

 .طبقاً للوثائق المعدلة للمناقصةفنية ومالية نهائية المرحلة األولى إلى التقدم بعطاءات 

تقييم يتم إتباع اإلجراءات المحددة في هذه الالئحة فيما يخص فتح المظاريف والتحليل وال .٣

 .والبت
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ïãbrÛa@Ê‹ÐÛa@ @
@ @

@†ë‡a@ò—Óbä¾añ@ @

دعوة لتقديم عطاءات إلى عدد التوجيه يتم فيها طريقة من طرق الشراء المناقصة المحدودة ):  ٢٢( مادة 

ممن تم تأهيلهم األشخاص المشتغلين بنوع النشاط المطلوب محدود ال يقل عن ثالثة من 

تخصصين في عملية الشراء المطلوبة ووفقاً أو من الممسبقاً وفق إجراءات تنافسية 

  . للشروط المحددة في القانون وهذه الالئحة

أو تنفيذ األعمال أو أداء للسلع الشراء المناقصة العامة يكون وأحكام مراعاة شروط  مع):  ٢٣( مادة 

  :أيٍ من الحاالت اآلتيةبالمناقصة المحدودة في الخدمات 

  .لمطلوب في إطار السقف المالي للمناقصة المحدودةعندما يكون مبلغ تنفيذ العمل ا  - أ 

 .عندما تكون مرتبطة بمتنافسين سبق إجراء تأهيل مسبق لهم  -ب 

 مقتصرة على موردين أو مقاولين أو استشاريين أو عملية الشراءعندما تكون طبيعة   - ج 

فنيين أو خبراء محدودين وأن يكون ذلك بقرار مسـبب ، وتوجـه الـدعوة لتقـديم     

مشتغلين بنوع النشاط ممن تتوافر فيهم شروط الكفاءة الفنيـة والماليـة   العطاءات لل

 .والمقيدين في الجهة

  .قد أجريت لها مناقصتان عامتان دون تحقيق نتيجة ايجابيةتكون  عندما  - د 

وفي جميع األحوال يجب موافقة لجنة المناقصات المختصة قبل اللجوء إلى هـذه الطريقـة   

، فـي السـوق    التكلفة التقديرية واألسعار السائدةتقاربة مع وعليها أن تتأكد أن األسعار م

  .المحدودة بالمناقصة العمليةاألسباب التي أدت إلى تنفيذ  المناقصةن تبين بأوليات أو

والشروط  واألحكامجميع اإلجراءات  تنفيذ أعمال الشراء بالمناقصة المحدودةتطبق عند ) :  ٢٤( مادة 

، ويتم اإلعالنعدا  الالئحةهذه القانون ولمنصوص عليها في وا العامة بالمناقصة الخاصة

أو عبر  سلم باليد مقابل إيصاليبموجب إخطار  ة المحدودةدعوة المتناقصين في المناقص

  .البريد المسجل أو بأي وسيلة اتصال مضمونة الوصول
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@sÛbrÛa@Ê‹ÐÛa@ @

@à¾aŠbò@ @

  اس المفاضلة ما بين عروض األسعار المقَدمة الممارسة أسلوب شراء يقوم على أس):  ٢٥ (مادة 

  .شفافية المنافسةبحد أدنى ثالثة عروض لضمان  من عدة موردين أو من عدة مقاولين

 يجوز استخدام الممارسة لشراء سلع جاهزة متوفرة أو مواد أولية ذات مواصفات قياسية:  ) ٢٦ ( مادة 

قيمة السلع أو األشغال المراد  ، بشرط أال تتجاوزأو أشغال بسيطة أو خدمات أخرى

  .في هذه الالئحةللممارسة المحدد شراؤها السقف المالي 

 : اآلتية اإلجراءات  إتباععند استخدام أسلوب الممارسة جهة العلى :  ) ٢٧( مادة 

عدد ال يقل من أو المشتغلين بنوع النشاط طلب عروض أسعار من أكبر عدد ممكن من   - أ 

 .ة المطلوبة ليست متاحة لدى أكثر من ثالثة موردينثالثة إذا كانت السلععن 

 الجودة والكمية بشانطلب عروض األسعار بيانات واضحة  على الجهة أن تضمن  -ب 

 األسعارطلب عروض يتم تحديدها ضمن  أخرىمتطلبات  وأيوالتسليم وشروط الدفع 

 .وبما ال يتعارض مع أحكام القانون وهذه  الالئحة

وقتاً كافياً إلعداد عروض األسعار وتقديمها وال ُيسمح  وضالعرمقدمو  يجب أن يمنح  - ج 

 .ال يجوز تعديله أو التفاوض عليهولمقدم العطاء بتقديم أكثر من عرض سعر 

العطاءات في المناقصات لتقييم مبادئ ال ذاتفي تقييم عروض األسعار يراعى  يجب أن   - د 

 . العامة

ل إستيفائه بقية االشتراطات يوجه أمر الشراء لصاحب العطاء األقل سعراً في حا  - ه 

 الخاصة بالجودة والكمية والتسليم

 .تُدَرج شروط العرض المقبول ضمن أمر الشراء أو العقد المقتضب  -و 

يفي بالمتطلبات المحددة في طلب  أقل سعر مقيمأمر شراء أو عقد مقتضب مع  يحرر  -ز 

 . تقديم العروض
Éia‹Ûa@Ê‹ÐÛa@ @

ßþbi@õa‹“Ûa’bj¾a@‹‹ 

 .وحيدالشراء باألمر المباشر هو تعاقد بال منافسة مع مصدر :  )  ٢٨( مادة 

للجهة القيام بعملية يجوز مع مراعاة شروط وأحكام المناقصة العامة والمحدودة والممارسة  : ) ٢٩( مادة 

 :اآلتيةاألمر المباشر في أي من الحاالت التنفيذ بطريقة بالشراء 

السقف المالي المحدد للشراء باألمر ي إطار فالمطلوبة عندما يكون مبلغ تنفيذ العمل   - أ 

 .المباشر
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مصدر ال ليس لها إاألصناف المراد شراؤها قطع غيار لمعدات أو آالت  عندما تكون  -ب 

 .ديوح

األشغال أو الخدمات المطلوبة إال أعمال تعذر تلبية المتطلبات الفنية للسلع أو  إذا  - ج 

 .بواسطة فني أو متخصص معين

األشغال أو الخدمات المطلوبة عن طريق أعمال راء السلع أو أخفقت محاولتان لش إذا  - د 

 . الممارسة

أو غيرها من الظروف  المعلنة رسمياًالطبيعية الكوارث مثل طوارئ في حاالت ال  - ه 

 . الفوري التنفيذالقهرية التي تتطلب 
  

موافقة لجنة المناقصات المختصة قبل اللجوء إلى هذه الطريقة وفي جميع األحوال يجب 

  .يها أن تتأكد أن األسعار متقاربة مع األسعار السائدة في السوقوعل
  

ßb©a@Ê‹ÐÛa@ @

@‹’bj¾a@ÑîÜØnÛa@ @

للجنة المناقصات والمزايدات المختصة في الجهات التي تتبعها هيئات أو مؤسسات لها يجوز :  ) ٣٠( مادة 

ف المباشر في أيٍ من موارد ذاتية وتتبعها وحدات تنفيذية أن تكلفها بتنفيذ األشغال بالتكلي

  :الحاالت اآلتية 

 .الكوارث الطبيعية التي تستدعي العمل الفوري  - أ 

 .وجود  مخاطر محتملة في موقع التنفيذ  -ب 

صغر حجم األشغال المطلوبة أو وجودها في مواقع مبعثرة أو نائية مما يترتب عليه   - ج 

 .احتمال عزوف شركات المقاوالت المؤهلة عن تقديم عطاءات بأسعار معقولة

منظورة التي تتطلب سرعة التنفيذ دون الأعمال إصالح أو صيانة الخدمات غير   - د 

 .تأخير

التنقيب عن اآلثار أو تنفيذ أعمال ترميم المتاحف بالمسح واألعمال الفنية المتعلقة   - ه 

 .التاريخية

  :اآلتيةمراعاة الضوابط وفي جميع الحاالت يجب 

محددة في القانون وهذه الالئحة إعداد وثيقة شراء متكاملة وفقاً لإلجراءات ال .١

 .سب طبيعة المشروع المطلوب تنفيذهبح

 .إعداد تكلفة تقديرية واقعية تراعي الظروف الخاصة بالمشروع .٢

استكمال اإلجراءات الخاصة بالمصادقة على عملية الشراء وفقاً للصالحيات  .٣

 . المالية المحددة في هذه الالئحة
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@lbjÛaÉia‹Ûa@@ @
@ @

@Û@bîÜÈÛa@ò÷îapa‡ía¾aë@pb—Óbä¾a@óÜÇ@òibÓ‹Ü@ @
@ @

@ @

بالشخصية االعتبارية ويكون لها االستقالل المالي واإلداري الهيئة العليا للرقابة تتمتع  -أ ) :   ٣١( مادة 
 .وتخضع إلشراف رئيس الجمهورية

يكون مقر الهيئة في العاصمة صنعاء ويجوز لها إنشاء فروع في المحافظات بقرار من -ب    
  .س إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس اإلدارةرئيس مجل

علـى  من سبعة أعضاء يتم ترشيحهم تدار الهيئة العليا عن طريق مجلس إدارة مكون  -أ) :   ٣٢(  مادة 
  : النحو اآلتي 

 .أربعة أشخاص يتم تسميتهم من بين عشرين شخصاً يرشحهم مجلس الوزراء .١
يرشحهم مجلس  ة قضاةائية يتم تسميته من بين خمسممثل عن السلطة القض .٢

 .القضاء األعلى
ممثل عن القطاع التجاري والصناعي يتم تسميته من بين خمسة أشخاص يرشحهم  .٣

 .االتحاد العام للغرف التجارية والصناعية
يتم تسميته من بين خمسة ) نقابة المهندسين(ممثل عن منظمات المجتمع المدني  .٤

 . ةلنقابترشحهم اأشخاص 
من هذه المادة مسؤولية التأكد من ) أ(في الفقرة المشار إليها نية تتولى الجهات المع -ب

هذه الالئحة من ) ٣٣(استيفاء كافة المرشحين للشروط القانونية المحددة في المادة 
  .قبل الرفع إلى مجلس الشورى

تضع هيئة رئاسة مجلس الشورى الضوابط واإلجراءات المنظمة لعملية الترشيح  - ج

  . الهيئة العليا لعضوية مجلس إدارة

  : يتبع في التعيين لعضوية مجلس إدارة الهيئة اإلجراءات اآلتية  - د
من هذه المادة إلى هيئة رئاسة مجلس ) أ(تقدم الجهات المشار إليها في الفقرة  .١

الشورى قائمة بأسماء مرشحيها لعضوية مجلس اإلدارة ممن تتوفر فيهم الشروط 
وز أسبوعين من تاريخ إعالن هيئة رئاسة مجلس خالل مدة ال تتجا قانوناًالمحددة 

 .الشورى عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الهيئة العليا
أسماء مرشحي الجهات المشار إليها في بتلقي رئاسة مجلس الشورى تقوم هيئة  .٢

ستكمال إجراءات فحص ملفات وامن هذه المادة خالل المدة المحددة لها ) أ(الفقرة 
شحين خالل مدة أسبوع من تاريخ انتهاء فترة اإلعالن عن فتح باب ووثائق المر

الترشيح وإعداد محضر بأسماء المرشحين المستوفين للشروط والوثائق المطلوبة 
 .وعرضه على مجلس الشورى
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قائمة مكونه من أربعة عشر شخصاً على أن تضم  باختياريقوم مجلس الشورى  .٣
وشخصين المرشحين من مجلس الوزراء  من قائمةهذه القائمة ثمانية أشخاص 

من الفقرة ) ٤،  ٣،  ٢(من كل من ممثلي الجهات األخرى المشار إليها في البنود 
 .  من هذه المادة) أ(

يقدم رئيس مجلس الشورى قائمة أسماء المرشحين األربع عشرة المشار إليها في  .٤

يين سبعة منهم من هذه الفقرة إلى رئيس الجمهورية ليصدر قرار بتع) ٣(البند 

من هذه ) أ(أعضاء لمجلس إدارة الهيئة العليا مع عدم اإلخالل بأحكام الفقرة 

 .المادة
 

من هذه المادة يختار رئيس الجمهورية من بين قائمة ) أ(مع مراعاة أحكام الفقرة  - ج

المرشحين المرفوعة إليه من مجلس الشورى البديل في حالة خلو مقعد أي عضو من 

  . إدارة الهيئة العلياأعضاء مجلس 

  :الشروط اآلتيةالهيئة العليا يجب أن تتوفر في كل عضو من أعضاء مجلس إدارة  -أ ) :  ٣٣( مادة 
 .أن يكون حاصالً على مؤهل جامعي .١

 .أن يكون لديه خبرة عملية ال تقل عن خمسة عشر عاماً بعد حصوله على المؤهل الجامعي .٢

 .ت في جريمة مخلة بالشرف واألمانةأن ال يكون قد صدر ضده حكم قضائي با .٣

 أن يقدم إقراراً بالذمة المالية وفقاً لقانون الذمة المالية .٤
 

  .أربع سنواتالهيئة العليا مجلس إدارة تكون مدة العضوية في  -ب 

  .وأية وظيفة عامةالهيئة العليا مجلس إدارة ية ال يجوز الجمع بين عضو –ج 

هيئة العليا أول اجتماع له خالل أسبوع من تاريخ صدور قرار رئيس يعقد مجلس إدارة ال - أ): ٣٤( مادة 

  .الجمهورية بتعيينه، ويترأس هذا االجتماع أكبر األعضاء سناً

في اجتماعه األول رئيساً له من بين أعضائه باألغلبية مجلس إدارة الهيئة العليا ينتخب  -ب  

  ).واحد+ النصف (المطلقة ألعضائه 

بسنتين تبدأ من تاريخ أول اجتماع للمجلس جلس إدارة الهيئة العليا متحدد مدة رئيس  - ج  

وتنتهي بانتهائها ما لم يوافق المجلس باألغلبية المطلقة ألعضائه على تمديدها لفترة 

  .أخرى مماثلة

ألي سبب من األسباب المنصوص عليها مجلس إدارة الهيئة العليا رئيس  منصبإذا خال  - د  

ثالثين  عنئحة فيتولى مهامه مؤقتاً أكبر األعضاء سناً لمدة ال تزيد في القانون وهذه الال

يتم خاللها دعوة المجلس النتخاب رئيس جديد له لبقية  المنصبيوماً من تاريخ خلو 

المدة المحددة للرئيس السابق ما لم تكن المدة المتبقية لهذا األخير أو للمجلس تقل عن 

  .ستين يوماً

  



  
 

٢٠ 
 

هو الرئيس التنفيذي للهيئة العليا الذي يتولى تصريف الهيئة العليا  مجلس إدارةرئيس  - هـ  

شئونها اإلدارية والمالية والفنية والرقابية وتنفيذ قرارات مجلس إدارتها وتمثيلها أمام 

  .الغير، وتحدد الالئحة التنظيمية للهيئة العليا مهامه وصالحياته بصورة مفصلة وواضحة

دارة الهيئة العليا بصفة دورية مرة على األقل كل شهر ويجوز لرئيس يجتمع مجلس إ - أ): ٣٥(مادة 

المجلس أو متى طلب منه ثالثة على األقل من أعضاء المجلس دعوة المجلس إلى 

  .اجتماع استثنائي كلما دعت الضرورة إلى ذلك

وفي جميع األحوال توجه الدعوة الجتماع المجلس خطياً من قبل رئيس المجلس إلى كل   

من أعضاء المجلس على عنوانه المبين بسجالت الهيئة العليا وذلك قبل موعد عضو 

انعقاد االجتماع بخمسة أيام على األقل مع جواز تخفيض هذه المدة إلى يومين بالنسبة 

لالجتماع االستثنائي، على أن تتضمن الدعوة بيان مكان وزمان عقد االجتماع وجدول 

  .أعماله

قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من رة الهيئة العليا مجلس إدايكون اجتماع  -ب  

هذا النصاب في االجتماع  ربينهم رئيس المجلس أو من يفوضه عند غيابه، فإذا لم يتوف

األول أجل االجتماع إلى يوم العمل التالي مباشرة وفي نفس المكان والزمان وفي حالة 

يومين من التاريخ  عنيؤجل لمدة ال تزيد عدم اكتمال النصاب في االجتماع الثاني ف

المحدد لعقد االجتماع الثاني فإذا لم يكتمل النصاب القانوني لعقد االجتماع في المرة 

الثالثة فيتم تعليق اجتماعات المجلس وإعداد تقرير بذلك من قبل رئيس المجلس 

عليق وأسماء مشتمالً على بيان أسباب التيرفع لرئيس الجمهورية واألعضاء الحاضرين 

أثر ذلك على قيام الهيئة بالمهام المنوطة بها واألعضاء المتغيبين ومبررات غيابهم 

في رئيس الجمهورية ما يراه الزماً الستمرار الهيئة ليتخذ مشفوعاً بالتوصيات والحلول 

  .األهداف التي أنشئت من أجلهاتحقيق 

أعضائه الحاضرين فإذا تساوت األصوات قراراته بأغلبية مجلس إدارة الهيئة العليا يصدر  - ج  

  .هيرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس أو من يفوضه عند غياب

للقرار  معارضتهوفي جميع األحوال ال يجوز للعضو أن يمتنع عن التصويت وعليه عند     

  .خطياً في محضر االجتماع والتوقيع عليه معارضتهالمطروح للتصويت تثبيت 
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ج اأن يطلب خطياً من رئيس المجلس إدرمجلس إدارة الهيئة العليا ن أعضاء لكل عضو م - د  

روع جدول أعماله وذلك قبل الموعد شباختصاصات المجلس ضمن مأي موضوع متعلق 

المحدد لعقد االجتماع بثالثة أيام على األقل، وعلى رئيس المجلس أن يوجه سكرتير 

بيان ما قد يكون له من مالحظات أو المجلس بإدراجها ضمن مشروع جدول األعمال مع 

  .مقترحات حولها

غير المسائل المدرجة في جدول في أن يتداول مجلس إدارة الهيئة العليا لال يجوز  - هـ  

األعمال باستثناء ما قد يتكشف من وقائع خطيرة أو ذات أهمية أثناء االجتماع أو يقرر 

  .األعمالالمجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين إضافتها إلى جدول 

  : عند الحاجة مجلس إدارة الهيئة العليا ليحق  -و  

 لالسترشادأن يدعو لحضور اجتماعاته من يراه من ذوي الخبرة واالختصاص  .١

برأيه في موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة على المجلس وله دعوة 

حول مسائل معينة معروضة منه رئيس الجهة أو أي من موظفيها لالستيضاح 

 .  هعلي

وفي جميع األحوال ال يكون ألي من هؤالء الحق في التصويت على ما يتخذه 

  .المجلس من قرارات

أو من غيرهم يعهد إليها ببعض من مهامه  أعضائهأن يشكل لجنة أو أكثر من بين  .٢

على أن تعرض نتائج أعمالها على المجلس لمناقشتها واتخاذ ما يراه مناسباً 

 . بشأنها

وتحدد  اإلدارةمجلس سكرتيراً يصدر بتعيينه قرار من رئيس الهيئة كون لمجلس إدارة ي : ) ٣٦ (مادة 

  . الالئحة التنظيمية للهيئة مهامه واختصاصاته

  :تتولى الهيئة العليا ممارسة المهام واالختصاصات اآلتية ) : ٣٧( مادة 

ـ   - أ  ة التقـارير  الرقابة واإلشراف على سالمة إجراءات أعمال المناقصات والمزايدات ودراس

في كافة الجهات الخاضعة ألحكام القـانون   المختصةالمرفوعة إليها من لجان المناقصات 

عن أنشطة المناقصات والمزايدات واتخاذ اإلجراءات القانونيـة والقـرارات   وهذه الالئحة 

 .ذات العالقة والقوانين النافذةوهذه الالئحة الالزمة بشأنها طبقاً ألحكام القانون 

تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات ومراجعـة السـقف    اقتراح  -ب 

المالي لكل مستوى من المستويات بالتنسيق مع الجهات المختصة وتقديمها إلـى مجلـس   

 .الوزراء
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النظر والبت في الشكاوى والتظلمات المرفوعة إليها من المتناقصين والمتزايدين واتخـاذ    - ج 

 .وهذه الالئحةة الالزمة بشأنها طبقاً ألحكام القانون اإلجراءات القانوني

إصدار التوجيهات واإلرشادات والتعليمات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات وفقـاً ألحكـام     - د 

القانون وهذه الالئحة وتعميمها على كافة لجان المناقصات علـى المسـتويين المركـزي    

 .والمحلي ويجب على تلك اللجان العمل بها

رق متخصصة للقيام بزيارات ميدانية تفتيشية إلى الجهات الخاضعة ألحكام القانون تكليف ف  - ه 

المناقصة أو المزايدة تنفيذ وهذه الالئحة متى ما استدعى ذلك وفي أي مرحلة من مراحل 

ولهذه الفرق الحق في الحصـول علـى كافـة المعلومـات      جراءاتهاللتحقق من سالمة إ

 .مهمتهاوالوثائق التي تمكنها من أداء 

إحالة أي مخالفات أو خروقات تتعلق بالمناقصات والمزايدات قد ترتكب في أي جهة مـن    -و 

إلى النيابـة العامـة التخـاذ اإلجـراءات     وهذه الالئحة الجهات الخاضعة ألحكام القانون 

دون اإلخالل بمهام واختصاصات الهيئة الوطنية العليا لمكافحـة   القانونية بشأن مرتكبيها

 .جهاز المركزي للرقابة والمحاسبةالفساد وال

من هذه المادة للهيئة حق توقيف رئيس أي لجنة أو أي ) و(مع مراعاة ما ورد في الفقرة   -ز 

عضو من أعضاء لجنة المناقصات والمزايدات إذا اتضح تورطه في أعمال مخالفة ألحكام 

 .واتخاذ اإلجراءات الالزمةوهذه الالئحة القانون 

العليا لمكافحة الفساد بأي قضية مـن قضـايا الفسـاد فـي مجـال       إبالغ الهيئة الوطنية  - ح 

 . المناقصات والمزايدات

 . للهيئة العليا إتاحة جلسة أو أكثر من جلساتها العادية للجمهور وذلك بقرار داخلي . ١  - ط 

في حال قررت الهيئة العليا إتاحة إحدى جلساتها العامة للجمهور فعليها أن تعلن في .  ٢ 

 .ية مسبقاً عن التفاصيل الخاصة بتوقيت ومكان وموضوع الجلسةالصحف الرسم

للهيئة العليا بأغلبية األصوات أن تغلق جزءاً من جلسة عادية كانـت قـد أتاحتهـا    .  ٣ 

 .للجمهور

 .بها للتواصل مع الجمهور اًتنشئ الهيئة العليا موقعاً الكترونياً خاص   -ي 

 .يةرفع تقارير دورية عن نشاطها إلى رئيس الجمهور - ك 

تؤدي الهيئة العليا مهامها واختصاصاتها باستقاللية وشفافية وحيادية كاملة وال يجوز ألي ) :  ٣٨( مادة 

جهة التدخل في شؤونها بأي صورة كانت ويعد مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها 

  .القانون

  



  
 

٢٣ 
 

واإلدارية للهيئة يتكون من  يكون للهيئة العليا مكتب فني يتولى تنفيذ المهام الفنية - أ ) :  ٣٩( مادة 

موظفين وفنيين من ذوي الخبرة والكفاءة والتأهيل في مجال المناقصات والمزايدات 

رئيس وتحدد الالئحة التنظيمية للهيئة مهام المكتب واختصاصاته وتصدر بقرار من 

مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس مجلس اإلدارة بعد موافقة مجلس 

  .اإلدارة

الجمع بين عملهم في الهيئة وأية وظيفة عامـة أو  العليا  لهيئةاوز للعاملين في ال يج-ب 

  .خاصة

ويصـدر بتعيينـه   مجلس إدارة الهيئة العليا رشحه يالمكتب الفني مديراً تنفيذياً  يرأس -ج

  .قرار من رئيس الهيئة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد

اضاها رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة والعاملين في الهيئة تحدد المزايا والحوافز التي يتق) :  ٤٠( مادة 

بعد الهيئة العليا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس مجلس إدارة 

  .موافقة مجلس الوزراء

يكون للهيئة العليا موازنة خاصة يتبع في إعدادها القواعد المعمول بها في إعداد الموازنة ) :  ٤١( مادة 

  .لدولةالعامة ل

يحظر على رئيس وأعضاء الهيئة العليا الدخول في المناقصات أو المزايدات أو التعاقد  - أ ) :  ٤٢( مادة 

في تنفيذ أعمال وهذه الالئحة بالذات أو بالواسطة مع الجهات الخاضعة ألحكام القانون 

 .مقاوالت أو توريدات أو خدمات استشارية

 ىعند عرض أي موضوع عل اوأي من أعضائهلعليا مجلس إدارة الهيئة اعلى رئيس - ب    

تكون له فيه أو ألي من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة  المجلس

بها كتابياً وأن ال يشارك في المداوالت مجلس إدارة الهيئة العليا أو غير مباشرة أن يعلم 

لسبب على نصاب عقد اجتماع بشأنها وال يؤثر عدم حضوره لهذا ايجريها المجلس التي 

بقوة  المجلسمجلس اإلدارة، ويترتب على مخالفة أحكام هذه الفقرة انتهاء عضويته من 

  .القانون

مجلس إدارة الهيئة هذه الالئحة ال تنتهي العضوية في من  )٤٢(المادة مع مراعاة أحكام ) :  ٤٣( مادة 

  :إال في أّي من الحاالت اآلتية العليا 

 .الالئحة هذه من) ٣٣(في المادة لشرط من الشروط المحددة  فقدان العضو  - أ 

 .االستقالة   -ب 

 .الوفـاة   - ج 

غياب العضو أربعة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متقطعة خالل العام بدون عذر   - د 

 .مقبول
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ثبوت إفشاء العضو ألية معلومات ذات طبيعة سرية في المسائل التي يطلع عليها بحكم   - ه 

 .رة الهيئة العليامجلس إداعضويته في 

ثبوت استغالل العضو مركزه ألغراض تحقيق كسب أو منفعة ذاتية بشكل مباشـر أو    -و 

 .غير مباشر

أو الفساد  االحتيالالوظيفة أو بتهمة  استغاللصدور حكم قضائي نهائي بالسجن بتهمة   -ز 

 .أو السرقة أو أي عمل جنائي مماثل يجعل العضو غير جدير بالثقة ألداء وظيفته

من قبيل المخالفات الموجبة لمساءلة رؤساء وأعضاء لجان المناقصات في الجهات  تعد) :  ٤٤( مادة 

  :بالتضامن فيما بينهم ما يلي  وهذه الالئحة الخاضعة ألحكام القانون

 تجاهل الرد على استفسارات الهيئة العليا أو مكاتباتها أو التأخر في الـرد عليهـا    - أ 

 :التاليةلمواعيد وفقاً ل

سبعة أيام عمـل  يتجاوز  ال طلب وثائق مناقصات بما الرد علي  خصفيما ي .١

 .من تاريخ استالم الطلب

عمل من  فيما يخص الرد على استفسارات متعددة بما ال يتجاوز عشرة أيام .٢

 .تاريخ استالم الطلب

خمسة عشـر   نجاز بما ال يتجاوزفيما يخص الرد على إعداد ورفع تقارير ا .٣

 .الطلب يوم عمل من تاريخ استالم

من قبل الجهة فيجب عليهـا أخـذ   فترة أطول للرد إذا تطلب األمر وفي كل األحوال 

 .موافقة الهيئة العليا

توجيهـات أو  تعطيل تنفيذ ما جاء في تقارير الهيئة العليا أو تعديل ما تضمنته من   -ب 

 . و التراخي في تنفيذهاأ تعليمات أو توصيات

 .المستندات التي تطلبهاعدم موافاة الهيئة العليا بالوثائق و  - ج 

عدم تمكين ممثلي الهيئة العليا من القيام بأعمال الفحـص والتفتـيش والمراجعـة      - د 

 .لوثائق ومستندات المناقصات التي تبت فيها

للهيئة العليا أن تطلب من بما ال يتعارض مع قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ) :  ٤٥( مادة 

الفحص والمراجعة ألية مخالفات أو خروقات تتعلق  لمحاسبةالجهاز المركزي للرقابة وا

وهذه الالئحة الخاضعة ألحكام القانون بالمناقصات والمزايدات قد ترتكب في الجهات 

  .  وفقاً للقوانين النافذة ذات العالقة بشأنهاللتحقيق وإحالتها إلى النيابة العامة 

  

  

          @ @
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وتتبع مجلس  دارياإلمالي والستقالل ها االكون ليبالشخصية االعتبارية وتتمتع اللجنة العليا ) :  ٤٦ (مادة 

  .الوزراء ويكون مقرها العاصمة صنعاء

 تشكل اللجنة العليا من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار جمهوري بناًء على - أ ) :  ٤٧ (مادة 

لس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء على أن تتوفر في كل عرض من رئيس مج

  :منهم الشروط  التالية

 .على مؤهل جامعي  أن يكون حاصالً .١

أن يكون لديه خبرة عملية ال تقل عن خمس عشر سنة بعد حصوله على المؤهل  .٢

 .الجامعي

 . أن ال يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف واألمانة .٣

 .الذمة المالية قدم إقراراً بالذمة المالية وفقاً لقانونأن ي .٤

  .تكون مدة العضوية في اللجنة العليا أربع سنوات - ب 

  .ال يجوز الجمع بين عضوية اللجنة العليا وأية وظيفة عامة أو خاصة -ج 
 

ا ضمن صـالحيتها  تتولى اللجنة العليا فيما يتعلق بالمناقصات والمزايدات التي تندرج قيمته) :  ٤٨ (مادة 

المالية والمرفوعة إليها من قبل لجان المناقصات في دواوين عموم الوزارات والمؤسسـات  

والصناديق المتخصصـة ومختلـف   العامة والهيئات والمصالح واألجهزة المركزية األخرى 

المحلية في أمانـة العاصـمة والمحافظـات    ولجان المناقصات الجهات في السلطة المركزية 

وتسري عليها أحكام القانون وهذه من الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة وغيرها 

  :المهام واالختصاصات اآلتيةالالئحة 

التحقق من كفاية المواصفات الفنية وسالمتها بعد وثائق المناقصات والمزايدات  إقرار  - أ 

  .وإصدار الموافقة عليها قبل طرحها للمتناقصين أو المتزايدين

 .أعمال لجان  فتح مظاريف المناقصات والمزايداتن يمثلها لحضور تكليف م  -ب 

دراسة ومراجعة نتائج أعمال التحليل والتقييم من مختلف النواحي الفنية والمالية   - ج 

 .بعد إجراء المناقصة أو المزايدة إليهاوالقانونية والتوصيات المرفوعة 

الفنية عن نتائج دراستها  الجنتهدراسة ومناقشة التقارير الفنية التي يتم رفعها من قبل   - د 

القرارات المناسبة لكل موضوع  واتخاذالمحالة إليها للدراسة  للمواضيعومراجعتها 

  .ةعلى حد

 .استكمال إجراءات البت في المناقصات والمزايدات وإقرار الصيغة النهائية للعقد  - ه 
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رها في خطياً ونش الجهات المعنية بها وتبليغفي محاضر رسمية  اتسجيل قراراته  -و 
  .صحيفة يومية واسعة االنتشار وأي وسيلة أخرى مناسبة

 .رفع تقارير دورية عن نشاطها إلى مجلس الوزراء والهيئة العليا  -ز 
برامج تدريب وتأهيل لرؤساء وأعضاء لجان المناقصات والكوادر وتنفيذ إعداد   - ح 

 .المساعدة
 .طبيعة مهامها  وتقتضيها كلف بها من قبل مجلس الوزراءتمهام أخرى  ةالقيام بأي  - ط 

تكون للجنة العليا الئحة داخلية تنظم اجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها وتصدر بقرار مـن  ) :   ٤٩ (مادة 
 .رئيس الوزراء بناًء على عرض من رئيس اللجنة بعد موافقة مجلس الوزراء

  تعيين موظفيه  يكون للجنة العليا جهاز فني يتم تحديد مهامه واختصاصاته وآلية - أ : )٥٠( مادة
  من اإلداريين والفنيين وفقاً لمعايير تنافسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء 

 .بناًء على عرض من رئيس اللجنة بعد موافقة مجلس الوزراء
يكون للجنة العليا إدارات مساعدة تحدد مهامها واختصاصاتها بالئحة تنظيمية تصدر  -ب 

  ى عرض من رئيس اللجنـة بعـد موافقـة    بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناًء عل
  مجلس الوزراء

ال يجوز لموظفي الجهاز الفني الجمع بين عملهم في اللجنة وأية وظيفـة عامـة أو    -ج 
  . خاصة

تحدد المزايا والحوافز التي يتقاضاها رئيس وأعضاء اللجنة العليا أثناء العضوية والعاملون ) :  ٥١ (مادة 
زراء بناًء على عرض من رئيس اللجنة بعد موافقة مجلـس  بها بقرار من رئيس مجلس الو

  .الوزراء

يكون للجنة العليا موازنة خاصة يتبع في إعدادها القواعد المعمول بها في إعداد الموازنـة  ) :  ٥٢ (مادة 
  .العامة للدولة

العليا إال فـي   ضوية من اللجنة، ال تنتهي العهذه الالئحة من) ٤٧(أحكام المادة مع مراعاة ) :  ٣٥ (مادة 
  :من الحاالت اآلتية أي

 . ي القانون وهذه الالئحةففقدان العضو لشرط من الشروط المحددة   - أ 
 .االستقالة   -ب 
 .الوفاة   - ج 
غياب العضو أربعة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متقطعة خالل العام بدون عـذر    - د 

 .مقبول
ئل التي يطلع عليها بحكم ثبوت إفشاء العضو ألية معلومات ذات طبيعة سرية في المسا  - ه 

 .عضويته في اللجنة
ثبوت استغالل العضو مركزه ألغراض تحقيق كسب أو منفعة ذاتية بشكل مباشر أو غيـر    -و 

 .مباشر
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تؤدي اللجنة العليا مهامها واختصاصاتها باستقاللية وحيادية كاملة وال يجـوز ألي جهـة   ) :   ٥٤ (مادة 

  .مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانونالتدخل في شؤونها بأي صورة كانت، ويعد 

على اللجنة العليا دعوة رئيس الجهة أو من ينوبه لحضور اجتماعاتها عند النظر في مناقصة ) : ٥٥ (مادة 

تخص الجهة دون أن يكون له صوت معدود في اتخاذ القرارات كما يجوز لها دعوة من تراه 

  .اللجنة دون أن يكون له صوت معدودمن ذوي الخبرة واالختصاص لحضور اجتماعات 

يحظر على رئيس وأعضاء اللجنة العليا الدخول في المناقصات أو المزايدات أو التعاقـد   -أ) :  ٥٦ (مادة 

في تنفيذ أعمال وهذه الالئحة بأنفسهم  أو بالواسطة مع الجهات الخاضعة ألحكام القانون 

 .مقاوالت أو توريدات أو خدمات استشارية

رئيس اللجنة العليا أو أي من أعضائها عند عرض أي موضوع على اللجنة تكون  على -ب 

له فيه أو ألي من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصـلحة مباشـرة أو غيـر    

مباشرة أن يعلم اللجنة بها كتابياً وأن ال يشارك في المداوالت التـي تجريهـا اللجنـة    

بب على نصاب عقد االجتماع، ويترتـب علـى   بشأنها وال يؤثر عدم حضوره لهذا الس

  .مخالفة أحكام هذه الفقرة انتهاء عضويته من اللجنة بقوة القانون

يجب على رئيس وأعضاء اللجنة العليا قبل مباشرتهم لمهامهم أن يقدموا إلى رئـيس    –ج 

الوزراء إقراراً يبينوا فيه أي عالقة لهم في أي عقد مع أي جهة لهم فيها أي مصلحة 

  .على أن يتم تجديد هذا اإلقرار كل ستة أشهر بعد تعيينهم

تتيح اللجنة العليا كافة البيانات والوثائق الرسمية للهيئة العليا والجهاز المركزي للرقابة   –د 

  .والمحاسبة عند طلب ذلك رسمياً

ال يحق لرئيس وأعضاء اللجنة العليا وكذا العـاملين فـي اللجنـة العليـا اسـتخدام       -هـ 

لمعلومات السرية التي تتضمنها البيانات والوثائق الرسمية للجنة العليا إال بالقدر الذي ا

تقتضيه متطلبات تنفيذ المهام كما ال يحق لهم اإلفصاح عن المعلومات السرية بصـورة  

مباشرة أو غير مباشرة ألي شخص خارج اللجنة العليا إال بما هو مسموح بـه وفقـاً   

  .لالئحةألحكام القانون وهذه ا

  .اً خاصاً بها للتواصل مع الجمهورتنشئ اللجنة العليا موقعاً الكتروني   –و 
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في كل ديوان مـن  مزايدات الوئيس الجهة لجنة للمناقصات بقرار من الوزير أو رتشكل  -أ  : ) ٥٧ ( مادة
دواوين عموم الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والمصالح واألجهـزة المركزيـة   
األخرى برئاسة الوزير أو رئيس الجهة وعضوية أربعة من المختصين في الجهة ممـن  

  :تتوفر في كل منهم الشروط اآلتية
 .معيأن يكون حاصالً على مؤهل جا .١

 .أن يكون لديه خبرة عملية ال تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على المؤهل الجامعي .٢

 .أن ال يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف واألمانة .٣

 .الذمة المالية أن يقدم إقراراً بالذمة المالية وفقاً لقانون .٤

  .سابقة أربع سنواتمدة العضوية في اللجنة المشار إليها في الفقرة ال -ب 
في كل فـرع مـن   مزايدات اللمناقصات وة للجنالمحافظ /بقرار من أمين العاصمةتشكل  -أ : )  ٥٨ ( مادة

فروع المؤسسات والهيئات العامة والمصالح واألجهزة المركزية األخـرى فـي أمانـة    
 العاصمة والمحافظات برئاسة مدير الفرع وعضوية أربعة من الموظفين العـاملين فـي  

  :نطاق أي منها على أن تتوافر في كل منهم الشروط التالية
 .أن يكون حاصالً على مؤهل جامعي .١

 .الجامعي   أن يكون لديه خبرة عملية ال تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على المؤهل .٢

 .أن ال يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف واألمانة .٣

 .وفقاً لقانون الذمة الماليةلية أن يقدم إقراراً بالذمة الما .٤

  .مدة العضوية في اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة أربع سنوات -ب 
تشكل بقرار من مدير عام المديرية لجنة للمناقصات والمزايدات في فروع المؤسسـات    -أ) :  ٥٩ ( مادة

برئاسة مدير الفرع  والهيئات العامة والمصالح واألجهزة المركزية األخرى في المديريات
ا على أن تتوافر في كل مـنهم  لموظفين العاملين في نطاق أي منهوعضوية أربعة من ا

  :الشروط التالية
  .أن يكون حاصالً على مؤهل جامعي .١

 .أن يكون لديه خبرة عملية ال تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على المؤهل الجامعي .٢

 .يمة مخلة بالشرف واألمانةأن ال يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جر .٣

 .لقانون الذمة الماليةبالذمة المالية وفقاً  اًأن يقدم إقرار .٤

  .أربع سنواتفي الفقرة السابقة مدة العضوية في اللجنة المشار إليها  -ب
  



  
 

٢٩ 
 

  :حو التاليفي أمانة العاصمة والمحافظات على النمزايدات اللمناقصات وة محلية لتشكل لجن: ) ٦٠ ( مادة

  رئيساً   رئيس المجلس المحلي–محافظ المحافظة /لعاصمةأمين ا  - أ 

  نائبا للرئيس          أمين عام المجلس المحلي  -ب 

  أعضاء                  رؤساء اللجان المتخصصة        - ج 

  عضواً      مدير عام الجهاز التنفيذي المعني              - د 

  :حو التاليى النفي كل مديرية علمزايدات اللمناقصات وة محلية لتشكل لجن:  ) ٦١ ( مادة

  رئيساً       رئيس المجلس المحلي   –مدير عام المديرية   - أ 

  نائباً للرئيس                            أمين عام المجلس المحلي    -ب 

  أعضاء       رؤساء اللجان المتخصصة                    - ج 

  عضواً  المدير المختص المعني                                      - د 
  

  

  

  

 كافة المناقصات التي تنـدرج البت النهائية في المناقصات المختصة سلطة يكون للجان  -أ:   ) ٦٢ ( مادة

 .المالية المحددة في هذه الالئحةصالحياتها ضمن  قيمتها

 قيمتهابأي عملية شراء تندرج فيما يتعلق نهائياً المختصة يعتبر قرار لجنة المناقصات  -ب   

  :ما يلي يتبعهضمن صالحياتها المالية ما لم 

من تاريخ إخطـاره رسـمياً   مدة أقصاها عشرة أيام خالل  المتناقصينمن أحد تظلم  .١

 . باسم المتناقص الفائز

 .اإلجراءات التي تمت بتوقيفمن األجهزة الرقابية المخولة قانوناً  توجيهات رسمية .٢

من هـذه الالئحـة    )٦١، ٦٠، ٥٩، ٥٨، ٥٧(المواد تتولى اللجان المشكلة بموجب أحكام :  ) ٣٦ ( مادة

مع مراعـاة  ضمن صالحياتها المالية  قيمتهافيما يتعلق بالمناقصات والمزايدات التي تندرج 

  : واالختصاصات التاليةالمهام ضمان االلتزام بكافة القوانين واللوائح النافذة ممارسة 

الفنية والتحقق من كفاية المواصفات الفنية إعداد المواصفات مراجعة تقارير لجان   - أ 

وما زاد وسالمتها وإقرار وثائق المناقصات والتكلفة التقديرية قبل طرحها للتنافس 

من حيث األعلى في المستوى إلى اللجنة صالحيتها فيجب عليها الرفع عن 

 : التي تراها مع مراعاة ما يليمع التوصيات الصالحيات المالية 

 . سم المشروعإب توفر االعتماد المالي .١

 .قصة والمواصفات الفنيةمراجعة وثائق المنا .٢

 .راجعة محاضر جلسات اللجان الفنيةم .٣

 .مراجعة التكلفة التقديرية .٤
 



  
 

٣٠ 
 

 . لذلكالقانونية توفر الشروط بعد التحقق من  الواجب إتباعها الشراءإقرار طريقة   -ب 

مراجعة إجراءات فتح المظاريف وتقارير التحليل والتقييم الفني والمالي والقانوني   - ج 

 .  التوصل إليهاوالتوصيات التي تم 

البت في المناقصات والمزايدات التي تقع في نطاق اختصاصها أو رفعها إلى اللجنة   - د 

مع من حيث الصالحيات المالية المحددة في هذه الالئحة األعلى في المستوى 

 .  التي تراهاالتوصيات 

 .   إقرار صيغة العقد بعد استكمال إجراءات البت  - ه 

 .والتعليمات الصادرة من الهيئة العلياتنفيذ التوجيهات واإلرشادات   -و 

تنفيذ اإلرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات األخرى ذات العالقة وفقاً   -ز 

 . للصالحيات القانونية الممنوحة لها

تسجيل قراراتها ونتائج أعمالها في محاضر رسمية وإبالغ الجهات المعنية بها   - ح 

 .خطياً ونشرها بأي وسيلة إعالم مناسبة

 .ارير ربع سنوية عن كافة أنشطة المناقصات والمزايدات إلى الهيئة العليارفع تق  - ط 

 .أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة نشاطها أو تدخل في نطاق اختصاصاتها  -ي 

وبما ال يخـل بمهـام واختصاصـات    الهيئة العليا المختصة لرقابة تخضع لجان المناقصات ) :  ٦٤ ( مادة

 .  ساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبةالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الف

تطلبها الهيئة العليـا  لمناقصات أو مزايدات أي وثائق تقديم المختصة لجان المناقصات  على) :  ٦٥ ( مادة

أي  فيما تراهأو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة 

 .  ها القانونيةوفقاً لصالحياتهذه الجهات من 

يجب على اللجان المختصة إبالغ اللجنة العليا بمذكرة رسمية بموعد ومكـان جلسـة فـتح    ) :  ٦٦ ( مادة

التي تندرج ضمن صالحيات اللجنة العليا ليتسنى لها تكليف ممثل عنها للمناقصات المظاريف 

  . للحضور 

اركة ضمن أعمال لجان إعـداد وثـائق   ر على أعضاء لجان المناقصات المختصة المشظيح) :  ٦٧ ( مادة

  .المناقصات أو لجان التحليل والتقييم أو لجان الفحص واالستالم

  
  



  
 

٣١ 
 

  :، في أي من الحاالت اآلتيةالمختصةتتوجب إقالة عضو لجنة المناقصات  ) :  ٦٨ ( مادة

ثبوت إفشاء العضو ألية معلومات ذات طبيعة سرية في المسائل التي يطلع عليها بحكـم    - أ 

 .ه في اللجنةعضويت

لتحقيـق  بشكل مباشر أو غير مباشر، ألي من سلطاته الرسمية، ثبوت استغالل العضو   -ب 

 .  كسب أو منفعة ذاتية

 .  األخرى المحددة في القانون وهذه الالئحةمخالفات أي من الارتكاب   - ج 

الفسـاد أو   بتهمة استغالل الوظيفة أو االحتيال أوبات في أي قضية صدور حكم قضائي   - د 

 .ألداء وظيفته ة أو أي عمل جنائي مماثل يجعله غير جدير بالثقةالسرق

إعفـاءه مـن   من رئيس الجهـة  يحق لعضو لجنة المناقصات في أي وقت أن يطلب كتابةً  :  ) ٦٩ ( مادة

  .  عضوية اللجنة

ـ   ) :  ٧٠ ( مادة ة يكون للجنة المناقصات والمزايدات في وحدات السلطة المركزية سـكرتيراً تختـاره اللجن

  .  به قرار من رئيس اللجنة ويصدر

يكون للجان المناقصات المحلية في أمانة العاصمة والمحافظـات والمـديريات سـكرتارية     :  ) ٧١ ( مادة

 .  خاصة بكل منها يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوحدة اإلدارية

 :  ليةلجنة المناقصات المختصة القيام بالمهام التاكرتير سيتولى  :  ) ٧٢ ( مادة

اللجنة على استالم الموضوعات والمكاتبات التي ترد إلى اللجنة وتسجيلها وعرضها   - أ 

الفنية أو لجنة تحليل العطاءات بحسب األحوال بناء على التأشيرات الصادرة بهذا الشأن 

  .من رئيس اللجنة

ها على لغرض عرضالمكلفة بأعمال التحليل والتقييم للعطاءات استالم تقارير اللجنة الفنية   -ب 

  .المناقصات المختصة لجنة

التي تتطلبها أعمال وكافة أعمال السكرتارية أعمال الطباعة والتصوير اإلشراف على   - ج 

  . اللجنة

أو من نائبه المكلف رسمياً من القيام بكافة االتصاالت التي يكلَف بها من رئيس اللجنة   - د 

 .الجتماعات اللجنةرئيس اللجنة بهدف التحضير 

  

  



  
 

٣٢ 
 

  .اللجنة إلى الجهات المعنية إبالغ قرارات  - ه 

 .إعداد مسودات التقارير الدورية بالتنسيق مع اإلدارات المعنية في الجهة  -و 

وهذه القيام بأعمال التوثيق والحفظ باتباع األساليب الحديثة وبما يتفق مع أحكام القانون   -ز 

 .الالئحة والقوانين األخرى ذات العالقة

 .ئيس اللجنةالقيام بأي أعمال أخرى يكلَف بها من ر  - ح 

  :على النحو التاليالمختصة  لجان المناقصاتاجتماعات تنظم  ) :  ٧٣ ( مادة

 األغلبيـة المطلقـة ألعضـاء   صحيحاً بحضور المختصة ون اجتماع لجنة المناقصات ـيك  - أ 

رئيس اللجنة أو مـن يكلفـه رسـمياً    من بينهم ، شريطة أن يكون )١+ النصف (اللجنة 

 . برئاسة اللجنة

من قبـل  لحضور اجتماعات لجان المناقصات المختصة بموجب خطاب رسمي يتم الدعوة   -ب 

جدول األعمال وموعد ومكان االجتماع والوثائق الخاصة  يرفق بهرئيس لجنة المناقصات 

سـاعة مـن   ) ٤٨(توجيه الدعوة قبل يتم  أنبالمواضيع المعروضة على االجتماع وعلى 

 .موعد االجتماع

شخص معني بالمواضـيع المعروضـة   دعوة أي مختصة لرئيس لجنة المناقصات اليجوز   - ج 

 .  االجتماع دون أن يكون له حق التصويت على القرارات المتخذةلحضور اللجنة على 

أهـم  وتـدوين  اللجنة إعداد محاضر اجتماعات المختصة لجنة المناقصات سكرتير  يتولى  - د 

ألي عضو علـى   تدوين أي تحفظ أو اعتراضالمداوالت التي تمت والقرارات المتخذة مع 

 . القرار المتخذ وسبب ذلك

  . ضمن محضر االجتماع أي وثائق ذات صلة بأي موضوع مطروحيتم إثبات   - ه 

المختصة أن ينيب غيره في حضور اجتماعات اللجنة، كما ال يجوز لعضو لجنة المناقصات   -و 

 .بالوكالة على قراراتهاال يجوز التصويت 

أعضاء رئيس اللجنة بتكليف أحد يقوم مختصة اللجنة المناقصات في حالة غياب سكرتير   -ز 

 .محضر االجتماعبتدوين لجنة المناقصات 

  

  

 
@ @



  
 

٣٣ 
 

  :تشكيل اللجان الفنية:  ) ٧٤ ( مادة

  :في السلطة المركزية  - أ 

والمصالح والشركات في دواوين عموم الوزارات والمؤسسات والهيئات  تشكل .١

من الفنيين تريات واألجهزة المركزية األخرى لجان فنية متخصصة في مجال المش

عملية الشراء بحسب طبيعة ونوعية بقرار من رئيس الجهة والماليين والقانونيين 

 .  اتنفيذهالمطلوب 

تشكل في فروع المؤسسات والهيئات والشركات والمصالح في المحافظات وأمانة  .٢

من الفنيين في مجال المشتريات العاصمة وفي المديريات لجان فنية متخصصة 

بقرار من رئيس الجهة بحسب طبيعة ونوعية عملية الشراء والقانونيين والماليين 

 .المطلوب تنفيذها
 

في دواوين عموم الوزارات والمؤسسات حجم نشاط مشترياتها كبير للجهة التي يجوز  .٣

إنشاء وحدة مشتريات فنية واألجهزة المركزية األخرى والشركات والهيئات والمصالح 

يتم للتجديد لمرة واحدة بعد إجراء تقييم سنوي ألدائها ولفترة سنتين قابلة متخصصة 

يتم تحديدها من قبل لجنة فنية تشكل وفق أسس ومعايير تنافسية اختيار أعضائها 

بقرار من رئيس الجهة على أن يتم رفع هذه األسس والمعايير إلى لجنة المناقصات 

ية االختيار لألشخاص قبل إنزالها للتنافس، وعلى أن يراعى أولو إلقرارها المختصة

 .المتقدمين من الجهة نفسها المستوفين للشروط المحددة
 

 

  :في السلطة المحلية  -ب 

بقرار من رئيس الجهة فنية في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات  اًلجان تشكل

 هامن الناحية الفنية في مهامتها تتولى مساعدتكون تابعة للجنة المناقصات المحلية و

ها، على أن يمثل في عضويتها متخصصين فنيين من األجهزة التنفيذية المحددة ل

  :التالية 

  .المعني بالمشروعالجهاز التنفيذي  .١

 .الجهاز التنفيذي لوزارة األشغال .٢

 .الجهاز التنفيذي لوزارة التخطيط .٣

 .الجهاز التنفيذي لوزارة المالية .٤

  

  



  
 

٣٤ 
 

هذه الالئحـة   من) ٧٤(المشكلة وفقاً للمادة الفنية وحدة المشتريات  وأتتولى اللجان الفنية  ) : ٥٧ ( مادة

  : المهام اآلتية

اقتراح ما إذا كانت طبيعة المناقصة تتطلب إتباع إجراءات التأهيل المسبق أو التأهيل   - أ 

 .الالحق وفقاً ألحكام القانون وهذه الالئحة

 .ءبحسب طبيعة عملية الشرا إعداد وثيقة التأهيل المسبق وأسس ومعايير التأهيل  -ب 

 إعداد المواصفات الفنية والشروط ووثائق المناقصة األخرى ومعايير التأهيل الالحق  - ج 

 .بحسب طبيعة عملية الشراء

ألعمال األشغال تحديد طريقة تقديم العطاءات إما بمظروف واحد فني ومالي   - د 

أو بمظروفين منفصلين أحدهما فني واآلخر مالي والتوريدات والخدمات األخرى 

  .ت االستشاريةألعمال الخدما

إعداد التكلفة التقديرية التفصيلية حسب طبيعة ونوعية عملية الشراء ومكان العمل   - ه 

حتى يتم استكمال إجراءات فتح المظاريف  والمحافظة على سريتها المطلوب تنفيذه

 .وإثباتها ضمن محضر فتح المظاريف كمبلغ إجمالي

تقديرية إلى لجنة المناقصات رفع المواصفات ووثائق المناقصة األخرى والتكلفة ال  -و 

 .إلقرارها وفقاً ألحكام القانون وهذه الالئحة المختصة في الجهة

  .قبل لجنة المناقصات المختصةكلف بها من تأية مهام أخرى   -ز 

والوحـدات  الفنية في السـلطة المركزيـة    أو اللجانيحق لكل من وحدة المشتريات الفنية  ) : ٧٦ ( مادة

االستعانة بمن تراه من الفنيين المتخصصين سواًء من الجهة نفسـها  عند االقتضاء اإلدارية 

أو من أي جهة حكومية أخرى، أو االستعانة باستشاري بحسب طبيعة ونوعية عملية الشراء 

 .المطلوب تنفيذها لمساعدتها في تنفيذ أي من مهامها المحددة في هذه الالئحة

هـذه   مـن ) ٧٤(لنص المـادة  شتريات الفنية المشكلة وفقاً تتبع اللجان الفنية أو وحدة الم ) : ٧٧ ( مادة

  .الالئحة لجان المناقصات المختصة



  
 

٣٥ 
 

@ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@ @

@òîÛb¾a@ÒìÔÛaë@pbîyý—Ûa@ @

الصـالحيات  وبحسـب   مزايدة أو البت فيهاكل لجنة قرار البدء بإجراء المناقصة أو ال تتخذ ) : ٧٨ ( مادة
األشـغال  وألعمال التوريدات المناقصات لية للجان المالية المحددة لها وتصنف السقوف الما

  :إلى ثالث مستويات على النحو التاليوالخدمات األخرى 
  . اللجنة العليا بهختص وت: األولالمستوى   - أ 
  :الثانيالمستوى   -ب 

  :السلطة المركزية يف .١
  المناقصات والمزايدات في دواوين عموم الوزارات وتحدد صالحياتها المالية لجان  •

 .اللجنة العليا اختصاصمن  هعن دوما زا) مليون ريال ٥٠٢(بمبلغ 
  والشركاتالمناقصات والمزايدات في دواوين عموم المؤسسات والهيئات لجان  •

والمصالح واألجهزة المركزية األخرى وتحدد صالحياتها المالية والجامعات العامة 
ير المختص ه يراس لجنة المناقصات الوزعن دوما زا ) مليون ريال ١٢٥( بمبلغ

يرفع إلى اللجنة صالحية لجنة المناقصات في دواوين عموم الوزارات وما زاد عن 
 .  العليا عبر الوزير المختص 

 :في السلطة المحلية .٢
المناقصات المحلية في أمانة العاصمة أو المحافظة وتحدد صالحياتها المالية  لجنة •

 .لجنة العلياال اختصاصمن  هعن دوما زا ) مليون ريال ١٥٠(بمبلغ  
 :المختلطفي وحدات القطاع  .٣

  القانون  من) هـ(الفقرة ) ٥(في المادة المحددة  المختلطفي وحدات القطاع  •
من اختصاص ، وما زاد عنه )مليون ريال ٦٠٠(تحدد صالحياتها المالية بمبلغ 

 . اللجنة العليا
  :المستوى الثالث  - ج 

  : في السلطة المركزية .١
يئات العامة والمصالح واألجهزة المركزية األخرى المؤسسات والهتختص به فروع  •

  )مليون ريال ٥٠(وتحدد صالحياتها المالية بمبلغ وأمانة العاصمة المحافظات في 
 .وما زاد عنه من اختصاص لجنة المناقصات في الدواوين العامة لها

فروع المؤسسات والهيئات العامة والمصالح واألجهزة المركزية األخرى  تختص به •
وما زاد عن )  مليون ريال ١٠(المديريات وتحدد صالحياتها المالية بمبلغ  في

صالحيتها يتم رفعه إلى لجنة المناقصات في فرع الجهة في أمانة العاصمة أو 
 . المحافظة

 


السقوف والصلاحيات
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  :في السلطة المحلية .٢
  لجان المناقصات المحلية في المديريات وتحدد صالحياتها المالية بمبلغ هب تختص •

أمانة العاصمة زاد عنه من اختصاص لجان المناقصات المحلية في  وما )المليون ري ١٥(

  . ةالمحافظأو 
الصالحيات المالية المحددة لها وتصنف بحسب  البت فيهاوكل لجنة قرار البدء بإجراء المناقصة  تتخذ ) : ٧٩ ( مادة

يات علـى النحـو   إلى ثالث مسـتو  االستشاريةلخدمات ألعمال ا المناقصاتالسقوف المالية للجان 
  :التالي

  . اللجنة العليا بهختص وت: األولالمستوى   - أ 
  :الثانيالمستوى   -ب 

  :السلطة المركزية في .١
  المناقصات والمزايدات في دواوين عموم الوزارات وتحدد صالحياتها المالية بمبلغلجان  •

 .اللجنة العليا  اختصاصمن  هعن دزاوما  ) مليون ريال ٦٠(
  العامة والشركات والهيئات  دات في دواوين عموم المؤسساتالمناقصات والمزايلجان  •

  بمبلغ والمصالح واألجهزة المركزية األخرى وتحدد صالحياتها المالية والجامعات 
لجنة المناقصات الوزير المختص وما زاد عن  يرأسه عن دوما زا )مليون ريال ٤٠(

إلى الوزير المختص  صالحية لجنة المناقصات في دواوين عموم الوزارات يرفع عبر
 .اللجنة العليا

 :في السلطة المحلية .٢
المناقصات المحلية في أمانة العاصمة أو المحافظة وتحدد صالحياتها المالية بمبلغ  لجنة •

  .اللجنة العليا اختصاصمن  هعن دزاوما ) مليون ريال ٢٠(
 : وحدات القطاع المختلطفي  .٣

من القانون تحدد ) هـ(الفقرة ) ٥(في وحدات القطاع المختلط المحدد في المادة  •
  . اللجنة العليامن اختصاص زاد عنه  وما) ريالمليون  ١٠٠(بمبلغ صالحياتها المالية 

  :المستوى الثالث  - ج 
  : في وحدات السلطة المركزية .١
فروع المؤسسات والهيئات العامة والمصالح واألجهزة المركزية لجان المناقصات في  •

 )مليون ريال ٥( بمبلغ ها الماليةوتحدد صالحيات حافظاتوالم األخرى في أمانة العاصمة
  .وما زاد عنه من اختصاص لجنة المناقصات في الدواوين العامة لها

فروع المؤسسات والهيئات العامة والمصالح واألجهزة المركزية المناقصات في  لجان •
زاد عن  ماو) مليون ريال ٣(األخرى في المديريات وتحدد صالحياتها المالية بمبلغ 

 . صالحيتها يتم رفعه إلى لجنة المناقصات في فرع الجهة في أمانة العاصمة أو المحافظة
  :في وحدات السلطة المحلية .٢
  به لجان المناقصات المحلية في المديريات وتحدد صالحياتها المالية بمبلغ  تختص •

  ة العاصمة وما زاد عنه من اختصاص لجان المناقصات المحلية في أمان) مليون ريال ٣(
 .ةالمحافظ أو

   
@ @
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علـى لجـان   السقوف الماليـة  لطرق الشراء األخرى تطبق في سبيل اختيار النوع المالئم  ) : ٨٠ ( مادة
 : فيالمختصة المناقصات 

 .الوزارات على مستوى السلطة المركزيةدواوين عموم  .١
 .المحافظة/ أمانة العاصمة .٢
والمصالح واألجهزة المركزية الجامعات ووالشركات المؤسسات والهيئات عموم دواوين  .٣

 .على مستوى السلطة المركزيةاألخرى 
    

  

 المحدد لها السقف المالي  طريقة الشراء 
 .)مليون ريال٣(ما زاد عن المناقصة العامة

  )مليون ريال ٣( مبلغ وبما ال يتجاوز) مليون ريال١,٥(ما زاد عن المناقصة المحدودة
  )مليون ريال ١,٥(وبما ال يتجاوز مبلغ)ألف ريال١٠٠(نما زاد ع الممارسة

 .)ألف ريال١٠٠(بما ال يتجاوز الشراء باألمر المباشر
السقوف الماليـة علـى لجـان    لطرق الشراء األخرى تطبق  في سبيل اختيار النوع المالئم ) : ٨١ ( مادة

 : فيالمختصة المناقصات 
 .المديريات  - أ 
والمصالح واألجهزة المركزية األخرى في أمانة والشركات  فروع المؤسسات والهيئات  -ب 

 .  ها في المديريات العاصمة والمحافظات وفروع
 المحدد لها السقف المالي طريقة الشراء 
 )ريالمليون(ما زاد عن المناقصة العامة
 )مليون ريال( مبلغ وبما ال يتجاوز)ألف ريال٥٠٠(ما زاد عن المناقصة المحدودة

 )ألف ريال ٥٠٠( مبلغ وبما ال يتجاوز)ألف ريال٥٠(ما زاد عن ممارسةال
 )ألف ريال٥٠(بما ال يتجاوز الشراء باألمر المباشر

  .يتم البدء بعملية الشراء بموافقة رئيس الجهة أو من يفوضه بذلك ) : ٨٢( مادة
ة العليا وترفع لمجلس الوزراء للموافقـة  تراجع السقوف المالية من قبل الهيئة العليا واللجن ) : ٨٣ ( مادة

 :عليها وفقا للتالي
المركزية في دواوين عموم الوزارات وأجهزة السلطة المحلية فـي  يجوز ألجهزة السلطة   - أ 

العاصمة والمحافظات طلب رفع السقوف المالية المعتمدة لشراء السـلع واألشـغال   أمانة 
 .   الهيئة العلياإلى دم مسبب يقطلب كتابي بموجب االستشارية   والخدمات

، ولهـا أن تطلـب   عبر لجنة فنية مشـتركة  اللجنة العليا بتقييم الطلبالهيئة العليا و تقوم  -ب 
 .  لقدراتلمزيداً من المعلومات أو تقوم بزيارة ميدانية الستكمال تقييمها 

اللجنة العليا وتقريراً إلى الهيئة العليا  المكلفة عند االنتهاء من تقييم القدرات، ترفع اللجنة  - ج 
 اللجنـة على وفي كل األحوال يجب  متضمنا توصياتها بشأن رفع السقف المالي من عدمه

 .من تاريخ تشكيلها يوماً) ٩٠(االنتهاء من تقييم القدرات خالل تسعين  المكلفة
فـي   المرفوعة التوصيةنتائج التقييم و قرارها بناًء على واللجنة العليا تتخذ الهيئة العليا   - د 

 .  ع مشترك برئاسة رئيس الهيئة العليااجتما
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بما يتفق وأحكام هذه المادة، تعديل السـقوف الماليـة المعتمـدة     يتم تلقائياً من حين آلخر ) : ٨٤ ( مادة
 : على النحو التاليالمختلفة من قبل الهيئة العليا واللجنة العليا لعمليات الشراء والمزايدات 

قوم تأو أكثر في أي سنة، %) ١٥(شرة نقطة مئوية إذا بلغ معدل التضخم المحلي خمس ع  - أ 
من تاريخ إعالن البنك  خالل مدة ال تتجاوز خمسة عشر يوماً، العليا اللجنة العليا والهيئة

  .واتخاذ ما يلزم بتشكيل لجنة مشتركة للقيام بتقييم الوضعالمركزي لمعدل التضخم، 
عتمدة عندما يبلغ معدل التضخم المحلي تطبق المعادلة اآلتية في تعديل السقوف المالية الم  -ب 

  :سنة أو أكثر في أي%) ١٥(خمس عشرة نقطة مئوية 
  .السقف المعتمد+ نسبة التضخم  ×السقف المعتمد = السقف المالي الجديد 

السقف المالي الجديد ما سيعتمد للسنة  يمثلاض تطبيق المعادلة المشار إليها وألغر
ف الساري خالل السنة السابقة، ونسبة التضخم هي التالية، والسقف المعتمد هو السق

معدل التضخم المحلي محسوباً على مؤشر أسعار المستهلكين بالجمهورية وفق ما 
  .يحدده ويعلنه البنك المركزي اليمني كل عام

أي سنة إذا قل معدل التضخم المحلي عن السقوف المالية في ال يجوز إدخال أي تعديل في   - ج 
 %).١٥(ة خمس عشرة نقطة مئوي

في السنوات التي ال يتم فيها إدخال تعديالت، إذا بلغ مجموع الزيادات في المعدل المعلـن    - د 
يتم تشكيل أو أكثر، %) ١٥(للتضخم المحلي خالل عدة سنوات خمس عشرة نقطة مئوية 

يوماً ) ١٥(فيما ال يتجاوز خمسة عشر  واللجنة العليا العليا لجنة فنية مشتركة من الهيئة 
بتقييم الوضع ورفع تقريـر  ريخ إعالن البنك المركزي أحدث معدل للتضخم السنوي،من تا

ما كانـت   فإذافني ألعضاء الهيئة وأعضاء اللجنة العليا والتوصيات التي تم التوصل لها 
 فيـتم رفـع   %) ١٥(خمس عشرة نقطـة مئويـة   النتائج تؤكد ارتفاع معدل التضخم عن 

 :معادلة التاليةالسقوف المالية المعتمدة طبقاً لل
  أخر سقف مالي معتمد+  ]مجموع نسب التضخم[× آخر سقف مالي معتمد = لسقف المالي الجديد ا

السقف المالي الجديد ما سيعتمد للسنة التالية، وآخر سقف مالي معتمد هو السقف  يمثلو
المعتمد الساري آنذاك ومجموع نسب التضخم هو معدالت التضخم المحلي المعلنة خالل 

  .  لسنوات السابقة مباشرة ا
ال يجوز أن تتجاوز الزيادات التلقائية في السقوف الماليـة المعتمـدة ألي سـنة خمسـاً       - ه 

 %).٢٥(وعشرين نقطة مئوية 
رفعه في حالة تأيام و) ٥(بشأن مشروع القرار خالل خمسة  تقرر الهيئة العليا واللجنة العليا ) : ٨٥ ( مادة

  .الالئحةللسقوف المالية المحددة في هذه قراره كتعديل الموافقة إلى مجلس الوزراء إل
ات الشراء التي تبـدأ  ال تسري السقوف المالية المعتمدة بأثر رجعي وال تطبق إال على عملي ) : ٨٦ ( مادة

وتبعاً لذلك، تستمر عمليات الشراء التي بـدأت   صدور قرار التعديل من مجلس الوزراء،بعد 
  .معتمدة لسنة سابقةطبقاً للسقوف المالية ال
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عملية وطبيعة أساليب التخطيط التي تتناسب مع حجم  إتباعيجب على لجان المناقصات   -أ) :  ٨٧( مادة 

إعداد دراسة مع األخذ بعين االعتبار  ةمبالغدون أي  الفعلي وفي إطار االحتياجالشراء 

الفنيين بإشراك الموظفين المالئمين والخبراء لعملية الشراء الجدوى االقتصادية والفنية 

  . القانونيين والماليين بحسب طبيعة ونوعية عملية الشراء و

 :العوامل اآلتيةلعملية الشراء يجب أن تتضمن عملية التخطيط  -ب

 .المطلوبةالشراء مدى تعقد عملية  .١

 .مدى توفر منتجات وخدمات بديلة .٢

 .المخاطرة احتماالت .٣

 .قواعد قانونية لمتطلبات التخطيط وجود أي .٤

األدلة اإلرشـادية  باستخدام االلتزام الجهات الخاضعة ألحكام القانون وهذه الالئحة على كافة ) :  ٨٨( مادة 

جزءاً ال يتجـزأ مـن هـذه     هااعتبارألعمال الشراء المختلفة بووثائق المناقصات النمطية 

 .  الالئحة

لعمليات الشـراء التـي   لتوريدات أو تنفيذ أعمال األشغال لتستخدم الوثائق النمطية البسيطة ) :  ٨٩(مادة 

وما ) مليون ريال ١٠٠(تزيد قيمتها عن السقف المالي للمناقصة المحدودة وبما ال يتجاوز 

 .  طية العاديةزاد عن ذلك يتم استخدام الوثائق النم

المعلومات الضرورية التـي  لكافة لة شامة واضحة ومفصلة ووثائق المناقصيجب أن تكون ) :  ٩٠( مادة 

   .هميحتاجها المتنافسون لتقديم عطاءات

 : على األتي بوجه خاص ةتشتمل وثائق المناقص) :  ٩١( مادة 

 :وهي الوثائق األساسية التي يجب تقديمها مع وثائق العطاءات  - أ 

 ثالثين(مبلغ  عنللمشاريع التي تزيد كلفتها لمقاولين اشهادة تسجيل وتصنيف  .١

 .  )عشرة مليون ريال(للتوريدات التي تزيد كلفتها عن مبلغوالموردين  )ريال مليون

 .البطاقة الضريبية سارية المفعول .٢

 .شهادة ضريبة المبيعات سارية المفعول .٣

 .سارية المفعول البطاقة الزكوية .٤

 .سارية المفعول التأمينيةالبطاقة  .٥

 .شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول .٦
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من هذه ) أ(الوثائق والشهادات المحددة في الفقرة تقديم من تستثني الشركات األجنبية   -ب 

التي تنتمي إليها القانونية المؤهلة الصادرة من البلدان بتقديم الوثائق  ىويكتفالمادة 

وتعمد من الجهات المختصة ع التحري عن صحتها معند تقديم عطاءاتهم تلك الشركات 

بكافة  عدم اإلخاللمع مراعاة باإلرساء وتقديم ضمان األداء اإلخطار بعد قانوناً 

 .عند تنفيذ العقد النافذة ذات العالقةالقوانين واللوائح القانونية المحددة في  اإلجراءات

السابقة في تنفيذ  دنى للخبرةمقدمي العطاءات، مثل الحد األلالمطلوبة  التأهيلمعايير   - ج 

وغيرها من المعايير ومنشأ التصنيع للمواد والمالية القدرات الفنية أعمال مشابهة و

وهذه  القانونأحكام مع  بما يتفقالمناقصة وثيقة ضمن التي تحددها جهة الشراء 

 . الالئحة

 .  تحظر ذلكوجود أي قيود قانونية عدم من حيث السلع  أأهلية منش  - د 

 .يم العطاءات وموعد ومكان تقديمهاات تقدإجراء  - ه 

 .ساعة ومكان فتح العطاءاتتاريخ و  -و 

 .معايير تقييم العطاءات  -ز 

 .الضمانات المطلوبة  - ح 

 .شروط التسليم  - ط 

 .  عملية الشراءتتطلبها أي شروط خاصة   -ي 

وكذا  سار عن شروط المناقصة وإجراءاتهااألحكام التي تتيح لمقدمي العطاءات االستف - ك 

 . الرد عليها

 .تالناشئة عن العقد المبرم إن وجدكام تسوية المنازعات أح  -ل 

لقانون المناقصات والئحته التنفيذية والقوانين بأن العقد المبرم سيفسر طبقاً يبين  حكم  - م 

 .النافذة ذات العالقة

  .م اليمنييوفقاً لقانون التحكيتم في اليمن  تحكيمال - ن 

 .أي شروط أخرى تتفق مع أحكام القانون وهذه الالئحة  - س 

التي ال تـتالئم  أو عمليات الشراء األخرى يجوز في المشاريع الكبيرة ذات الطبيعة الخاصة ) :  ٩٢( مادة 

بما يتالئم مع طبيعتها ة أن يتم إعداد وثائق مناقصالنمطية المعتمدة وثائق المناقصات معها 

من قبـل   القانون وهذه الالئحة وأخذ الموافقة المسبقة عليها أهدافانسجامها مع شريطة 

  .  اللجنة العليا 

  



  
 

٤١ 
 

لمناقصات وفقاً لإلجراءات والقواعـد القانونيـة والمهنيـة    اونماذج الجهة بسجالت تحتفظ ) :  ٩٣( مادة 

 : أهمهاوالمعمول بها 

 : السجالت  - أ 

  .  سجل العينات النموذجية المسلمة للمتقدمين .١

 .سجل محاضر لجان فتح المظاريف الفنية والمالية .٢

 .  ألعمال الخدمات االستشاريةتح المظاريف الفنية فقط سجل محاضر لجان ف .٣

 .  المناقصات فيسجل محاضر لجان البت  .٤

 .سجل محاضر لجان الممارسات .٥

 .سجل العطاءات والعينات المسلمة من الموردين .٦

 .الموردين والمقاولين المعتمدين لدى الجهة  أسماءبسجل  .٧

 : النماذج  -ب 

 .  الشراء لعمليةنموذج إعداد التكلفة التقديرية  .١

 .نموذج التقدم بالعطاءات في المناقصات  .٢

  . قبول العطاء إخطارنموذج  .٣

 .التنفيذعقد نموذج  .٤

 .ماذج الضماناتن .٥

 . عمليات الشراءنموذج إبالغ مصلحة الضرائب بعقود  .٦

      . أو نماذج تضمنتها األدلة اإلرشادية والوثائق النمطيةأي سجالت    - ج 

مـن هـذه    )٧٤(المـادة  المشكلة وفقاً لنص أو وحدة المشتريات الفنية ة تقوم اللجنة الفني) :  ٤٩( مادة 

ووثائق المناقصة واالشتراطات الفنية والتكلفة التقديرية لكل صنف الالئحة بإعداد المواصفات 

ورفعها إلى لجنة المناقصـات المختصـة   عملية الشراء المطلوبة أو بند بحسب طبيعة ونوع 

اإلرشـادية  االلتـزام باألدلـة   قبل إنزالها للمتناقصين على أن يتم إلقرارها بصورتها النهائية 

  .  للمناقصات المختلفة والوثائق النمطية بحسب نوعية عملية الشراء
     

إعداد المواصـفات الفنيـة ووثـائق    ب المكلفةأو وحدة المشتريات الفنية اللجنة الفنية على ) :  ٩٥( مادة 

  :مراعاة ما يليالمناقصة األخرى 

المالي ضمن موازنة الجهة لنفس السنة المالية وفي حالة  تأكد من توفر االعتمادال  - أ 

 .التمويل الخارجي يجب التأكد من نفاذ اتفاقية التمويل

 .دراسة الجدوىفي ضوء  التأكد من االحتياج الفعلي  -ب 

 .  الالزمة لذلك اإلجرائيةمراجعة طلب الشراء والتأكد من استيفاء كافة الخطوات   - ج 

  .خطاب الدعوة بحسب طبيعة ونوعية عملية الشراء/يغة اإلعالنإعداد ص  - د 



  
 

٤٢ 
 

والشروط إعداد الرسومات والمخططات والمواصفات الفنية وجداول الكميات   - ه 

بحيث تكون شاملة لكافة الجوانب والتفاصيل التي تفي بالغرض األخرى والمتطلبات 

 .  لية الشراءعمطبيعة ونوعية مع المناقصة بما يتناسب  إنزالالذي من اجله تم 

 .وفقاً لإلجراءات المحددة في هذه الالئحة تحديد مبلغ ضمان العطاء بمبلغ مقطوع   -و 
ألعمال أو  المنتجة محليا ألعمال التوريدات األصناف أوالمواد  استخدامأن يتم   -ز 

 .  المستوردةكلما كان ذلك ممكناً شريطة تساوي الجودة مع مثيالتها  مقاوالت األشغال
إعداد المواصفات الفنية  عندالتنفيذ والظروف البيئية المحيطة بمنطقة  طبيعة المناخ  - ح 

 .ووثائق المناقصة
واختيار العطاء الفني والمالي التقييم سيتم تحديد األسس والمعايير التي على أساسها   - ط 

 . الفائز بحسب طبيعة ونوعية عملية الشراء المطلوبة

 : أن تكونشراء لعملية الينبغي للمتطلبات والمواصفات الفنية   -ي 

 .شروط األداء والمتطلبات الوظيفيةمحددة على أساس  .١

 : ما يلي باستثناء طبق على المشترياتتملتزمة بالمعايير الدولية التي  .٢

 .وانين النافذة ذات العالقةتطلبها القتاستخدام معايير يمنية  •

 .فشل المعايير الدولية في تلبية متطلبات الجهة •

وحدة المشتريات الفنية المكلفة بإعداد المواصفات الفنية تحرر اللجنة الفنية أو   - ك 

ووثائق المناقصة األخرى محضرا بجميع أعمالها والتوقيع عليه من رئيس وأعضاء 

 .اللجنة أو الوحدة

في جميع عمليات الشـراء وضـع    المكلفة بإعداد وثائق المناقصات الفنيةلجان العلى  -أ ) :  ٩٦( مادة 

فـي  أساس متطلبات عملية الشراء وأهدافها واألوضـاع السـائدة   تقدير للتكاليف على 

  .السوق

 :عند إعداد التكلفة التقديرية ألي عملية شراء يجب األخذ بعين االعتبار العوامل اآلتية -ب

 .قوائم األسعار المنشورة .١

الجهة أو أي جهة أجرتها لعمليات شراء مماثلة بيانات التطور الزمني لألسعار  .٢

 .أخرى

 .سعر الوحدةتحليل  .٣

 .  مماثلة سبق تنفيذها في الجهة أو لدى أي جهة أخرىالمقارنة بعمليات شراء  .٤

  

  
 



  
 

٤٣ 
 

 :تشتمل عناصر التكلفة على ما يلي - ج

 . تكلفة المواد .١

 . تكلفة العمالة .٢

 .ت وغيرهاالتكاليف المباشرة األخرى بما في ذلك المعدات والتنقالت وتكنولوجيا المعلوما .٣

 . أمين وأي مصاريف أخرى لها ارتباط بعملية الشراءالرسوم والضرائب والت .٤

أو المعقدة أن تضع تقدير التكاليف  الكبيرةيجوز للجان الفنية في عمليات الشراء  - د

  .بمساعدة خبراء فنيين
 

مع األخذ فـي   إطاراً زمنياً لعملية الشراءأو وحدة المشتريات الفنية تضع اللجان الفنية  -أ) :  ٩٧( مادة 

  :ر ما يلياالعتبا

لضمان تقدم أكبر عدد  لإلعالن عن المناقصة وعدد الصحف ونوعيتها الوقت الالزم .١

 .ممكن من المتنافسين

 .لتقديم عطاءاتهمالوقت الالزم ألصحاب العطاءات  .٢

 .الوقت الالزم لتحديد فترة صالحية العطاءات والضمانات .٣

 .الوقت الالزم لتحليل العطاءات المقدمة وتقييمها .٤

 .لالزم للبت في العطاءاتالوقت ا .٥

 .في الحاالت التي يسمح بها القانون الوقت الالزم للتفاوض .٦

 .الوقت الالزم إلتمام تنفيذ العقد .٧

القانونية والسياسية  اإلجراءاتمراجعة أو وحدة المشتريات الفنية اللجان الفنية  على-ب

    .السارية والتي تؤثر في عملية الشراءواالقتصادية 

يجب على لجنـة إعـداد ومراجعـة    المواد السابقة في هذا الفصل  مع عدم اإلخالل بأحكام: )  ٩٨( مادة 

 :المواصفات الفنية ووثائق المناقصة الخاصة بأعمال التوريدات المختلفة مراعاة ما يلي

منتج من مصدر معين وال يجوز  أورقم معين  أوإلى أي نوعية أو صنف  اإلشارةعدم   - أ 

 .  الواردة في الكاتلوجات األرقام أوالمات التجارية استخدام األسماء أو الع

 . اضحةوتكون المعايير ومستوى المصنعية المطلوبة دقيقة و أن  -ب 

تكون هذه  أنإلى  اإلشارةيجب ) standards(عند تحديد مواصفات قياسية   - ج 

 .المعترف بها المواصفات تكافئ وال تقل عن المواصفات الدولية

وأال احتياجات حقيقية مرتبطة مباشرة بتنفيذ األعمال  والسلع هي األصنافتكون  أن  - د 

يتم التأكد من أن على بأقل من االحتياج الفعلي بقصد تغيير طريقة الشراء تكون 

 .قبل البدء باإلجراءات التنفيذية لعملية الشراءالمخزون الفعلي 
 



  
 

٤٤ 
 

من  إلى مجموعات متجانسة كلما كان ذلك ممكناً لتحقيق أكبر قدر األصنافتبويب   - ه 

 .المنافسة

عملية الشراء هي توريد وتركيب وتشغيل وتدريب فيجب أن تكون عندما تكون   -و 

مستوفاة لكافة مراحل الدراسة من جميع النواحي االقتصادية وأنها وفق األولويات من 

 .حيث األهمية الفعلية

تعيين شركة فاحصة لفحص المواد التي عملية الشراء طبيعة ونوعية عندما تتطلُب   -ز 

ضمن وثائق ذلك توريدها وتركيبها وتشغيلها فيجب توضيح أو م توريدها سيت

 .  المناقصة

يجب على لجنة إعداد من هذه الالئحة المواد السابقة في هذا الفصل  بإحكام اإلخاللمع عدم ) :  ٩٩( مادة 

  :ومراجعة المواصفات الفنية الخاصة بأعمال األشغال مراعاة ما يلي

ملكا مشاريع المباني والمنشآت الحكومية  إلقامةالمخصص الموقع  أنالتأكد من   - أ 

 .  اإلشكاالتالنزاعات وأو متنازل بها لمصلحة المشروع وخال من للجهة 

  .أن ال تكون تكلفة تسوية الموقع مكلفة بصورة غير مقبولة  -ب 

الطرق  متضمنةًالقائمة والمتوقع إقامتها  المنشآتإعداد خارطة عامة للموقع تبين   - ج 

 .األخرى والخدمات

إلعداد الرسومات للتصاميم اإلنشائية وإجراء اختبارات التربة بصورة دقيقة كأساس   - د 

 بصورة صحيحة وفقا للرسومات والمخططات ووضع المواصفات واحتساب الكميات

الظروف المناخية والجيولوجية للموقع وتأثيراتها في إعداد المخططات والرسومات   - ه 

 .ياتوالمواد المستخدمة واحتساب الكم

، اإلنشائيةالمساحية، المعمارية، (إعداد المخططات والرسومات بصورة دقيقة وكاملة   -و 

 .المشروعوحجم بحسب طبيعة ونوعية ) ، وغيرها الكهربائية، الصحية، الميكانيكية

سهلة للمواد والمعدات مع وعبارات إعداد المواصفات الفنية بطريقة واضحة وبلغة   -ز 

 .لمواد المستخدمة في األعمالتحديد المواصفات القياسية ل

إعداد جداول الكميات لألعمال المطلوبة بشكل تفصيلي من واقع المخططات   - ح 

مع مراعاة استخدام المواد المحلية في منطقة تنفيذ  والرسومات ولجميع بنود األعمال

 .  المشروع قدر اإلمكان

 .عدم إدراج بند للمبالغ االحتياطية  - ط 

وضع بنود األعمال واالبتعاد قدر اإلمكان عن بنود قياس في استخدام وحدات   -ي 

 .بالمقطوعية



  
 

٤٥ 
 

من األعمال يجب تحديد التزاماته بدقة  ءجز أيعن تصميم  إذا كان المقاول مسئوالً  - ك 

 .كاملة

مراجعة بالجهات التي تستخدم مخططات ورسومات ومواصفات نمطية لمشاريعها قيام   -ل 

بيعة الموقع من حيث هذه المخططات والرسومات والمواصفات بما يتالءم وط

 .  اختبارات التربة والمناخ والطبيعة الجيولوجية

وضع ملحق خاص بالمخططات والرسومات بشكل منفصل عن وثائق المناقصة مع   - م 

 .عدادها أاإلشارة إلى أنواعها و
    

 يجب علـى لجنـة  من هذه الالئحة المواد السابقة في هذا الفصل بأحكام مع عدم اإلخالل ) :  ١٠٠( مادة 

والخدمات األخرى االستشارية للخدمات إعداد ومراجعة الشروط المرجعية المطلوب تنفيذها 

  :يلي مراعاة ماعند طلب تقديم العروض الفنية والمالية 

 .ونطاقها ومدة تنفيذها بوضوح أهدافهاتوصيف المهمة وتحديد   - أ 
دمات إعداد الشروط المرجعية والمتطلبات األخرى المطلوب تقديمها ألعمال الخ  -ب 

االستشارية بحيث تكون شاملة لكافة المتطلبات والمهام التي تفي بالغرض وبما 
 .يتناسب ونوعية الخدمات المطلوب تقديمها

تزويد االستشاريين بكافة البيانات والمعلومات والدراسات ذات العالقة الموجودة لديها   - ج 
ين في المشاركة قبل قبل تقديم العطاءات أو تحديد اجتماع لكافة االستشاريين الراغب

عن طبيعة المهمة وبما  كاملة ومحددة وواضحةتقديم العطاءات العطائهم خلفية 
 .تقديم عطاءات مستجيبة ومنافسةفي من االستفادة منها  هميمكن

مشاريع قوانين أو توصيات أو رسومات أو تقارير من تحديد المخرجات المطلوبة   - د 
 . لكل ُمخرج على حده والفترة الزمنية لهذه المخرجاتوغيرها، 

 .   لالستشاريين من قبل الجهة ستقدم تحديد التسهيالت التي   - ه 
عندما تكون طبيعة الخدمات االستشارية المطلوب تقديمها هي نقل المعرفة والتدريب   -و 

للفترة الزمنية للتدريب شاملة  فيجب تحديد المطلوب من ذلك بصورة مفصلة وواضحة
 .عداد المتدربين وشروط اختيارهمأوالمواد التدريبية والوسائل و

مرحلة دراسة (تقسيم العمل إلى مراحل بحسب طبيعة الخدمة المطلوب تقديمها   -ز 
  - مرحلة التحليل والتقييم  - إعداد الوثائق مرحلة  -مرحلة التصميم  - الجدوى 
 .  )اإلشرافمرحلة 

  .  في التقييم الختيار االستشاريالمتبعة تحديد الطريقة   - ح 
مراجعة المواصفات الفنية أو الفنية أو وحدة المشتريات الفنية المكلفة بإعداد  اللجانتعتبر ) :  ١٠١( مادة 

ووثائق واالشتراطات الفنية والتكلفة التقديرية الشروط المرجعية والرسومات والمخططات و

  .مسؤولية كاملة عن صحة وسالمة اإلعداد أو المراجعةالمناقصة األخرى مسئولة 
    



  
 

٤٦ 
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الهندسة أو تصميم في مجاالت تخطيط المدن للحصول على مسابقات التصميم  إجراءيجوز ) :  ١٠٢( مادة 

 :يلي على أن يتم ماجائزة أو بدون المعمارية مقابل 
 .واإلعالن عنها عند تنظيم مسابقات التصميم ووثائقها المعمول بهاالمناقصات إجراءات إتباع   - أ 

 .فتح مظاريف خطابات المشاركين في مسابقة التصميمإجراءات باع إت  -ب 

 .قواعد التحليل والتقييم للمشاركات في المسابقةإتباع   - ج 
  

تتناسب مع حجم ودرجة تعقد المشروع المعمـاري أو  إجراءات منظمة  على الجهة إتباع) :  ١٠٣( مادة 

شريطة  الخاصة بالمناقصات بما يتفق واإلرشادات واإلجراءاتالمطلوب تنفيذه التخطيطي 

 :أن تشتمل عملية التنظيم للمسابقة ما يلي

 .عملية والجمالية لمسابقة التصميموضع توصيف واضح ومحدد لألهداف ال  - أ 

وضع تعريف مفصل للتصميم المطلوب وموقعه واستخداماته المتوقعة وغير ذلك من   -ب 

 .االعتبارات

طبيعة و ناسبتبما يالمطلوب ال مجالمن ذوي الخبرة في المختصين الفنيين إشراك   - ج 

 .مسابقة التصميممن من أجل تحديد المطلوب المشروع 
  

وعضوية ثالثة موظفي الجهة ال تقل درجته عن مدير عام برئاسة أحد تشكل لجنة فنية  -أ) :  ١٠٤( مادة 

لجنة المناقصات من رئيس الجهة بعد موافقة بقرار من ذوي الخبرة في الجهة أشخاص 

  .المختصة

فـي  ترشيح فنيين متخصصين من هذه المادة ) أ(اللجنة المشار إليها في الفقرة تتولى  -ب

أن جوز وي عضوية لجنة التحكيم للمسابقةلالهندسة المعمارية  وأالمدن مجاالت تخطيط 

  .األخرى أو من القطاع الخاصمن الجهات يكون المرشح لعضوية لجنة التحكيم 

للشروط المطلوبة إلى لجنة خمسة مرشحين مستوفين أسماء اللجنة الفنية قائمة بترفع  -ج

للمسابقة ويصدر بهم قرار من  التحكيمللجنة  همثالثة منالمناقصات المختصة الختيار 

  . رئيس الجهة

  :اآلتيةالشروط لجنة التحكيم يجب أن تتوفر في عضو ) :  ١٠٥( مادة 

 .طلوبفي الهندسة للمجال الم حاصالً على مؤهل جامعيأن يكون   - أ 

المطلوب سنوات في مجال التخصص  عشرخبرة عملية ال تقل عن أن تكون لديه   -ب 

 .بعد حصوله على المؤهل الجامعيللمسابقة 

أو له عالقة مباشرة أو غير مباشرة بأحد المتقدمين أال يكون مشاركاً في المسابقة   - ج 

 .للمسابقة
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    :بما يلي لجنة التحكيممهام أعضاء تتحدد ) :  ١٠٦( مادة 
في المسابقة على أساس المعايير  على حدةلكل مشاركة المقدمة  األعمالقيام بتقييم ال  - أ 

   .مسبقاً المحددة
 .المطلوبةللمتطلبات الفنية استبعاد المشاركات التي ال تلبي الحد األدنى   -ب 
إلى لجنة المناقصات بنتائج التحليل والتقييم والتوصيات الالزمة لالختيار رفع تقرير فني    - ج 

  .هاإلقرار
  .إذا تطلب األمر ذلك المختصة جنة المناقصاتللالالزمة  اإليضاحاتتقديم   - د 
كتابة ملخص للخصائص الفريدة للمشاركة الفائزة من حيث تحقيقها ألهداف التصميم   - ه 

 .والمعايير المستخدمة
 .اسم الفائز بالمسابقةعن  اإلعالنالجهة عند  مع المشاركة  -و 
 .  ون أو تظلمات على النتائج المعلنة المشاركة مع الجهة للرد على أي طع  -ز 

ما بذلوه من وقت وجهد وخبرة أثناء نظير مكافآت لجنة التحكيم أعضاء  يمنح - أ:  ) ١٠٧(مادة 
استكمال وتدفع بعد ة يتم تقديرها من قبل رئيس الجهة مشاركتهم في عضوية اللجن

  .المهام المحددة لهموإنجاز 
مقـر  خـارج   انتقـالهم إذا تطلب األمـر  النتقال الالزم يمنح أعضاء لجنة التحكيم بدل ا -ب

  .الجهة
لجنـة  بعـد موافقـة   هذه الالئحة  من) ١٠٤(المادة المشكلة وفقاً لنص  على اللجنة الفنية) : ٠٨١(مادة 

 : اآلتي  يشمل مسابقةوضع إطار زمني لكل المختصة  المناقصات
تالية في صحيفتين رسميتين أيام مت ةبما ال يقل عن ثالث عن المسابقة نشر اإلعالن  - أ 

وموقع الجهة االلكتروني يوضح فيه اسم الجهة ومكان تسليم وثائق المسابقة ومكان 
 .وموعد تقديم المشاركات

 .لعرض وثائق المسابقة للبيع الكافيالوقت إتاحة   -ب 
والوثائق األخرى المطلوبة وفقاً  تصميماتهمإلعداد للمتسابقين  الالزمالوقت إتاحة   - ج 

 : لألتي
خمسة ُيمنح المتسابقون مهلة ال تقل عن ي حالة التصميمات الفنية العادية ف .١

 .إلعداد مشاركاتهم وتقديمهاوأربعين يوماً 
ال تقل عن في حالة التصميمات الفنية المعقدة يمنح المتسابقون مدة أطول  .٢

 .إلعداد مشاركاتهم وتقديمهاستين يوماً 
المشاركات المقدمة وإثباتها في محضر تحديد الموعد والوقت الالزم الستالم وفتح   - د 

 .استالم رسمي
 .واختيار الفائز الوقت الالزم لتحليل المشاركات المقدمة وتقييمهاتحديد   - ه 

إلقـرار  المحددة في هـذه الالئحـة   حسب اإلجراءات الفائز في المسابقة إقرار اختيار يتم ) :  ١٠٩( مادة 
توصـياتها  ب ةمقرونشكلة لهذا الغرض المناقصات من حيث عرض التقرير الفني للجنة الم

  .المناسبلجنة المناقصات المختصة التخاذ القرار إلى 
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عن طريق إجراء مناقصة عامة يتم اإلعالن عنهـا  عمليات الشراء تنفيذ يكون التعاقد على )  ١١٠( مادة 

بعد التأكـد مـن    يعة كل مناقصةداخل الجمهورية أو داخل الجمهورية وخارجها حسب طب

  : التالي

في المستوى المختص حسب الحصول على الموافقة النهائية من قبل لجنة المناقصات   - أ 

إلقرار صيغة اإلعالن والمواصفات ووثائق الصالحيات المالية المحددة في هذه الالئحة 

 .المناقصات األخرى والتكلفة التقديرية وإقرار إنزال إعالن المناقصة

ذا كانت عملية الشراء سيتم تمويلها خارجياً فيجب الحصول على موافقة جهة التمويل وإ

  .إذا اشترطت اتفاقية التمويل ذلك قبل إنزال اإلعالن

استيفاء كافة الوثائق والمحاضر الموقع عليها من اللجان المختصة للمراحل السابقة   -ب 

 إنزال اإلعالنثائق المناقصة ووات المختصة إلقرار للجنة المناقص مكتملةبهدف تقديمها 

  .بحسب الصالحيات المالية المحددة في هذه الالئحة

 : اإلدارية التاليةوالفنية استكمال كافة الترتيبات   - ج 

أن تكون وثائق المناقصة كاملة وواضحة ومرتبة ومرقمة بشكل متسلسل وأن جميع  .١

ن وثائق موجودة ضمعملية الشراء النماذج والملحقات المطلوبة حسب طبيعة 

 .المناقصة

على  الجهة الرسمي بخاتم مختومةإعداد النسخ الكافية للبيع من وثائق المناقصة  .٢

 .يتم بيعها بموجب محضر رسميلم أن يتم إثبات النسخ المباعة وتلك التي 

التي تم بموجبها طباعة الفعلية وفقاً للكلفة يتم تحديد تكلفة بيع وثائق المناقصة  .٣

تورد إلى حساب إدارية مصاريف %) ١٠(إليها يعها مضاف وتصوير الوثائق وتوز

 .  صادرة من الجهة المختصة قانوناًالموارد المختص بموجب سندات رسمية 

 .مجاناًالمحدودة والمناقصات الخدمات االستشارية ح وثائق التأهيل المسبق وتمن .٤

التي تبين بشـكل أساسـي اسـم    يحتوي اإلعالن على كافة البيانات والمعلومات  أنيجب ) :  ١١١( مادة 

وفتـرة  ومبلغ الضمان المناقصة الجهة واسم المناقصة ومصدر التمويل ومكان بيع وثائق 

والفترة المسـموح  والشهادات والبطاقات القانونية المطلوبة وقيمة وثائق المناقصة سريانه 

وأي بيانات  وموعد ومكان تسليم العطاءات وفترة صالحية العطاءبها لبيع وثائق المناقصة 

  . أخرى تراها الجهة ضرورية
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  في مناقصات المشاريع التي يتطلب تنفيذها أو توريدها مهارات وقدرات فنية ومالية يجب  ) : ١١٢( مادة 

 إتبـاع االستشاريين  أوالموردين البائعين أو ال تتوفر إال لدى عدد محدود من المقاولين أو 

  :التالي

صـورة مـن   للخدمات االستشارية لتحديد القائمـة المح اإلعالن للتعبير عن االهتمام   - أ 

 .الفنية والمالية ملتقديم عروضه مسيتم توجيه الدعوة له الذيناالستشاريين المؤهلين 

أو البـائعين أو  المقـاولين  اإلعالن للتأهيل المسبق لتحديد القائمة المحصـورة مـن     -ب 

  .الفنية والمالية موضهلتقديم عر مسيتم توجيه الدعوة لهالذين الموردين المؤهلين 

  :للخدمات االستشارية وفقاً لآلتيبالمشاركة  للتعبير عن االهتماماإلعالن يتم ) :  ١١٣( مادة 

وكل المعلومات المتعلقة بالمناقصة على بالمشاركة اإلعالن للتعبير عن االهتمام  عرض  - أ 

 .في المستوى المختص ألخذ الموافقة عليهلجنة المناقصات 

متتالية أيام  ثالثيفتين يوميتين رسميتين لمدة عن االهتمام في صحير للتعب اإلعالن  -ب 

ليوم واحد في صحيفة خارجية واسعة ووموقع الجهة االلكتروني داخل الجمهورية 

 .تطلب طبيعتها ذلكتالتي االنتشار لألعمال 

في صـحيفتين  شغال ألعمال التوريدات واأل اإلعالنات الدورية عن التأهيل المسبقتتم  -أ) :  ١١٤( مادة 

وفي صحيفة خارجية بحسب طبيعة لمدة ثالثة أيام متتالية رسميتين واسعتي االنتشار 

  . وفي الموقع االلكتروني للجهة لمرة واحدة الحالة 

على كافة البيانات والمعلومات ألعمال الشراء التأهيل المسبق  إعالن يشتمليجب أن  -ب

وأسـس ومعـايير   لومات المطلوب تقديمها التي توضح اسم الجهة وقائمة بكل المع

ومكان التقديم وأي بيانات أخرى تراهـا  التأهيل التي سيتم إتباعها لتحديد المؤهلين 

 . لكي تتمكن من خاللها تقييم مدى استجابة العطاءات الجهة ضرورية

زيـة وباسـم   العامة باسم الجهة في وحدات السـلطة المرك ة المناقصعن عالن اإليتم  -أ) :  ١١٥( مادة 

صـحيفتين  وذلك عن طريق النشر فـي  اإلدارية وحدات الالمجلس المحلي المعني في 

  .لثالثة أيام متتالية وموقع الجهة االلكترونياالنتشار تي يومية واسعرسميتين 

الجمهوريـة  يتم نشر إعالن المناقصات الدولية في وسائل نشر واسعة االنتشار داخل  -ب

صحيفة خارجية وفي لثالثة أيام متتالية واسعتي االنتشار ة يوميفي صحيفتين رسميتين 

  .  باللغة العربية واإلنجليزية وموقع الجهة اإللكتروني لمرة واحدة

  بفتـرة  وبما يتناسب مع االحتياج الفعلي للدراسـة   ةفترة تقديم العطاءات بفترة كافي تحدد) :  ١١٦( مادة 

المناقصات الكبيرة التي تزيد تكلفتها عدا إعالن  من تاريخ نشر أول ثالثين يوماً ال تقل عن

خمسة بفترة ال تقل عن لها العطاءات التقديرية عن خمسمائة مليون ريال، فتحدد مدة تقديم 

  . من تاريخ نشر أول إعالنوأربعون يوماً 
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ثـائق  يجب علي الجهة تمكين كافة الراغبين في التقدم للمناقصة من االطالع علـي و  -أ) :  ١١٧( مادة 

عبـر  وأوقات الـدوام الرسـمي   وفي وثائق الالمناقصة خالل الفترة المسموح بها لبيع 

  .  الموقع االلكتروني للجهة

فتح السابقة للموعد المحدد لال يجوز بيع وثائق المناقصة خالل الخمسة األيام األخيرة  -ب

  .المظاريف 

مـدة تقـديم   تمديـد  بافة الطلبات الخاصـة  دراسة كالمختصة المناقصات يجوز للجنة  -أ) :  ١١٨( مادة 

ولها الحق في الموافقة أو الرفض وإذا ما ممن تقدموا لشراء وثائق المناقصة العطاءات 

عند إنزال  إتباعهتمت الموافقة فيجب عليها اإلعالن عن التمديد بنفس األسلوب الذي تم 

إذا ما تم الرفض فيجـب  وقبل انتهاء الموعد النهائي لتقديم العطاءات اإلعالن األساسي 

توجيه رسائل إلى المتقدمين بطلب التمديد إلشعارهم برفض التمديد مع توضيح أسـباب  

  .هذا الرفض

ة األخيـر خـالل الخمسـة األيـام    الجهة ليست ملزمة بدراسة طلبات التمديد التي ترد  -ب

ذا فتح المظاريف كحد أقصى من أول تاريخ لنشر اإلعالن ومع ذلـك إ موعد السابقة ل

ففي هذه الحالة يجـوز  تقبله لجنة المناقصات المختصة تقدم أي مشارك بطلب مسبب 

  .تمديد موعد تقديم العطاءات

ي تمديد للموعد النهائي لتقديم العطاءات في نفس الصحيفة التـي تـم   أيجب اإلعالن عن ) :  ١١٩( مادة 

ـ % ٥٠تجاوز مدة التمديد عن تفيها نشر اإلعالن بحيث ال  األساسـية لإلعـالن   دة من الم

  : في أي من الحالتين اآلتيتينعلى أن يكون التمديد ولمرة واحدة 

% ٥٠ما نسبته  أوالمناقصة ممن اشتروا وثائق ثالثة  األقلإذا تقدم بطلب التمديد على   - أ 

  . ممن اشتروا وثائق المناقصة

نفسها  اإلعالن سواء من قبل الجهةفي وثائق المناقصة بعد إذا تم اكتشاف وجود خطأ   -ب 

أن هذا المختصة أو من قبل المتقدمين لشراء وثائق المناقصة ورأت لجنة المناقصات 

 إضافيإعداد ملحق المختصة الخطأ مؤثر ففي هذه الحالة على لجنة المناقصات 

وتحدد  رسمياً بهوإخطار من اشتروا وثائق المناقصة بالتعديالت المطلوبة ويوزع مجانا 

عند  إتباعهالذي تم  األسلوبع نشر إعالن عن التمديد بنفس المدة الالزمة للتمديد م

 . اإلعالن األساسي إنزال

ولفترة العطاءات لفترة تقديم إجراء تمديد ثان في المناقصات الكبيرة والمعقدة يجوز للجهة ) :  ١٢٠ (مادة 

  .  المختصة اتقرار لجنة المناقصفي شريطة تبرير ذلك  ةمناسب
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السقف المالي  تزيد تكلفتها التقديرية عنضمان عطاء في كل المناقصات التي  يجب تقديم) :  ١٢١( مادة 

تستثنى مناقصات الخدمات االستشـارية مـن   وللمناقصة المحدودة المحدد في هذه الالئحة 

  .شرط تقديم ضمان العطاء

قل عـن  تال بنسبة  عطاء بمبلغ مقطوع تحدد قيمتهيجب أن يقدم مع كل عطاء ضمان  -أ ) : ١٢٢( مادة 

  .لعملية الشراء المطلوبةمن التكلفة التقديرية % ٣عن  وال تزيد% ٢

 :بإحدى الطرق التاليةمع مظروف العطاء يتم تقديم ضمان العطاء  -ب 

كضمان شيك مقبول الدفع من البنك المسحوب عليه باسم الجهة صاحبة المناقصة  .١

يكون هذا البنك معتمداً لدى البنك المركـزي كمـا تقبـل     أنطة شريلمقدم العطاء 

المحليـة  من أحد البنـوك   اعتمادهاالشيكات المسحوبة على بنوك بالخارج بشرط 

من تـاريخ انتهـاء    اًلمدة ال تقل عن ثالثين يوموالمعتمدة من قبل البنك المركزي 

 .فترة صالحية العطاء

ا من قبل البنك المركزي بإصدار مثل هذه ضمانة بنكية من أحد البنوك المصرح له .٢

سارية المفعول لمدة ال تقل خالية من أي قيد أو شرط ووتكون الضمانة  الضمانات

باسـم الجهـة صـاحبة     عن ثالثين يوماً من تاريخ انتهاء فترة صالحية العطـاء 

 .المناقصة

بنـك  بـل  قيكون معززاً من  أنإذا كان الضمان البنكي مقدماً من بنك خارجي فيجب و

 . مصرح له من قبل البنك المركزي داخل الجمهورية

ذات الكلفة الكبيرة تحديد مبلغ مقطوع  اإلستراتيجيةفي المناقصات الكبيرة أو يجوز للجهة ) :  ١٢٣( مادة 

من المادة السابقة على أن يـتم  ) أ(لضمان العطاء أقل من النسبة المشار إليها في الفقرة 

 . من قبل اللجنة العلياألخذ الموافقة عليه ئق المناقصة وثامقترح بذلك مع رفع 

ما لم  فيجب أن يقدم الضمان باسم االئتالف) ائتالف(عندما يكون العطاء مقدم من شركاء ) :  ١٢٤( مادة 

 . تنص وثيقة االئتالف أن يتم تقديم الضمان باسم أحد الشركاء

مـن قبـل   د تقديم ضمان األداء والتوقيع على العقد بع هصاحبعاد ضمان العطاء إلى ي -أ@) :  ١٢٥( مادة 

 . صاحب العطاء الفائز

يحق البت خالل الفترة القانونية لصالحية العطاءات  إجراءاتحالة تأخر الجهة عن في - ب 

 إليموجه ى كتاب طلبألصحاب العطاءات الراغبين سحب أصول ضماناتهم بموجب 

    .وأخذ استالم بذلكة ضمان العطاء بإعاد التوجيهوعلى رئيس الجهة  رئيس الجهة
@ @


الضمانات الخاصة بالمناقصات




  
 

٥٢ 
 

 : اآلتيةالحاالت يحق للجهة مصادرة ضمان العطاء في أيٍ من @) :  ١٢٦( مادة 
إذا طلب أيٍ من مقدمي العطاءات سحب عطائه بعد فتح المظاريف خالل مدة صالحية   - أ 

 .العطاءات
 .لم يقبل صاحب العطاء الفائز بالتصحيحات الحسابية إذا  -ب 
 .ضمان األداء في المدة المحددة بإخطار قبول عطائه الفائزحب العطاء إذا لم يقدم صا  - ج 
المحددة للجهة أن صاحب العطاء قد أخل بقواعد السلوك والمبادئ األخالقية  ثبتإذا   - د 

خالل فترة دراسة وتقديم العطاء وإجراءات التحليل والتقييم هذه الالئحة القانون وفي 
 . والبت

تتجاوز خمسة عشر يوماً  الضمان األداء في فترة  يقدمأن  الفائزالعطاء  لى صاحبع -أ) :  ١٢٧( مادة 
  بما تتحدد قيمته تبدأ من تاريخ اليوم التالي إلخطاره بخطاب مسجل بقبول عطائه 

د ومن قيمة عق%) ١٥(ال يقل عن األشغال وبما من قيمة عقود %) ١٠(يقل عن  ال
والخدمات التي ترى اللجنة االستشارية األخرى وتستثنى الخدمات لتوريدات والخدمات ا

@.  العليا استثنائها من تقديم ضمان األداء بحسب طبيعتها @
  :اآلتيةالطرق يقدم ضمان األداء بإحدى  -ب

 . من قبل البنك المركزي شيك مقبول الدفع من أحد البنوك المعتمدة .١
 .  اباتخطاب ضمان غير مشروط من أحد البنوك المصرح لها بإصدار مثل هذه الخط .٢

إجـراءات  انتهاء تبدأ من وقت إصداره وحتى ضمان األداء بمدة سريان تتحدد فترة  -ج
الجهة في تمديد صـالحية   حقمع  الفحص واالستالم االبتدائي الخالي من التحفظات

يكـون لـه حـق    ال وإشعار مقدم الضـمان بـذلك دون أن   عند االقتضاء الضمان 
     .االعتراض

بأكمله وال يرد إال بعد التأكد من تنفيذ المورد ساري المفعول األداء  بضمان حتفاظااليجب ) :  ١٢٨( مادة 
 العقد المبرمفي وثائق المناقصة ووالشروط المحددة  االلتزاماتكافة لالمتعهد أو أو المقاول 
إجراء التسويات المحاسبية المحددة في دليل النظام المحاسبي وتسليم الضـمان  مع مراعاة 
  .  بأي وسيلة أخرى مضمونة االستالم اء باليد أو لمقدمه سو

  :اآلتيةفي أي من الحاالت  األداء ضمانيتم مصادرة ) :  ١٢٩( مادة 
 .أثناء التنفيذبأي شرط من شروط العقد المورد أو  المقاولإخالل  عند  -  أ
بالمبادئ في جميع مراحل المناقصة والتعاقد ثبوت عدم التزام المقاول أو المورد عند   - ب

إبالغ في الجهة حق مع هذه الالئحة القانون وأو قواعد السلوك المحددة في خالقية األ
طبقا للقـوانين واللـوائح    األخرىالقانونية  اإلجراءاتالجهات المختصة قانونا باتخاذ 

 .وال يحق للجهة الضامنة االمتناع عن مصادرة الضمانذات العالقة  النافذة
 أنيجب ونصت عليه وثائق المناقصة مكانية صرف دفعة مقدمة إلجهة اى لد كونيعندما ) :  ١٣٠( مادة 

كي غير مشـروط  من قيمة العقد شريطة تقديم ضمان بن% ٢٠تزيد الدفعة المقدمة عن  ال
  . الدفعة المقدمةبنفس مبلغ  لإللغاءقابل  وغير
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@ @
@ @
@ @

يحق لكل من تقدم لشراء وثائق المناقصة التقدم بطلب التوضيح او االستفسار عن أي  -أ) :  ١٣١( مادة 

  .أمر ورد بوثائق المناقصة خالل الفترة المسموح بها لبيع الوثائق

اشتروا وثائق المناقصـة خـالل   من الذين كافة االستفسارات  الجهة قبول  ىعليجب  -ب

 .فترة المسموح بها لبيع وثائق المناقصةال

  : هم وفقاً لما يلياستفساراتاشتروا وثائق المناقصة تقديم الذين على يجب ) :  ١٣٢( مادة 

التي يتم إنزال وثائقها باللغة العربية ويجوز في حالة المناقصات أن تكون مكتوبة   -  أ

 .  معاًباللغتين أو  إلنكليزيةأن تُكتب باللغة االدولية المناقصات باللغة االنجليزية أو 

بأي وسيلة أو باليد وثيقة المناقصة  فيتسلم إلى العنوان المحدد من قبل الجهة أن   - ب

@  .  أخرى مضمونه التسليم  @
@ @

فترة القبل انتهاء بشكل سريع وبدون إبطاء  على كافة االستفساراتيجب علي الجهة الرد ) :  ١٣٣( مادة 

يـتمكن الـذين   لكي  بوقت كافاقصة وموعد تقديم العطاءات بيع وثائق المنالمسموح بها ل

  .من دراستها واستيعابها ضمن عطاءاتهم اشتروا وثائق المناقصة

 بإعداد الردود علـى االستفسـارات  المكلفة الفنية  وحدة المشترياتأو  تقوم اللجنة الفنية) :  ١٣٤( مادة 

 : يراعى ما يليعلى أن  اهوعرضها على لجنة المناقصات المختصة لدراستها وإقرار

 .والردود عليها بصورة مكتملة وواضحةاالستفسارات ن وثيقة الردود كافة يتضم   - أ 

تعميم الردود على جميع المتقدمين الذين اشتروا وثائق المناقصة دون تحديد مصدر   -ب 

 .االستفساراتأو ار االستفس

التي تم إنزال ت تُكتب جميع الردود باللغة العربية، ويجوز في حالة المناقصاأن   - ج 

 .أو اللغتين معا أن تُكتب باللغة اإلنكليزية وثائقها باللغة االنجليزية

  .االلكترونيالجهة  موقع فيالردود وتنشر االستفسارات يجب أن    - د 

 .المناقصةوملف سجالت وتوثيقها ضمن كافة االستفسارات والردود عليها  ل يتسج   - ه 

من وثائق المناقصة قبل فتح المظاريف في أي مـن الحـاالت   يحق للجهة تعديل أي جزء ) :  ١٣٥( مادة 

  :  اآلتية 

  .تغيير في بعض المتطلبات  - أ 

  .تغيير في اإلطار الزمني  -ب 

 . أي تغييرات أخرى قد تؤثر على دراسة العطاءات قبل تقديمها  - ج 
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  : ما يليمراعاة عند تعديل أي جزء في وثائق المناقصة يجب على الجهة ) :  ١٣٦( مادة 

  . المناقصة المعدلة توضح التغيير المطلوب ن وثائقإ  - أ 

ن أمام المشاركين الذين تقدموا لشراء وثائق المناقصة وقتاً كافياً لالستجابة للتغييرات إ  -ب 

 .قبل تقديم عطاءاتهم

إشعار كل من تقدم لشراء وثائق المناقصة بالتعديالت التي تمت بموجب خطابات   - ج 

المأمونة باإلضافة إلى نشرها في الموقع رسمية لكل متقدم تسلم عبر وسائل اإليصال 

أما المشاركين الذين تقدموا لشراء وثائق المناقصة بعد إجراء  االلكتروني للجهة

  .التعديالت فيتم تسليمهم وثائق المناقصة مع التعديالت التي تمت

 . م وثائق المناقصة المعدلة مجاناً للمشاركين الذي سبق لهم شراء وثيقة المناقصةيتسل  - د 
 

قاموا بشراء وثائق المناقصة قبل تقـديم  الذين من للجهة عقد اجتماع مع الراغبين  يحق) :  ١٣٧( مادة 

ويحَدد موعد هذا االجتماع قبل تقـديم العطـاءات    العطاءات إذا تطلبت طبيعة المناقصة ذلك

 :على أن يتبع اآلتي ةرسمي اتبذلك بموجب خطابجميع المتقدمين  وإشعار بوقت مناسب

حضور اجتماع ما قبل تقديم وكيله المعتمد وثائق المناقصة أو ى لكل من اشتريحق   - أ 

 .  العطاءات

بموجب وا وثائق المناقصة محضراً لالجتماع وتوزعه على كل من اشتر الجهةتحرر   -ب 

  .التسليم مضمونة خطابات رسمية تسلم باليد أو البريد أو بأي وسيلة رسمية أخرى

 .االلكترونيجهة الع موق فيمحضر االجتماع  يتم نشر  - ج 

والردود على االستفسارات التي تم إشعار المتقـدمين لشـراء وثـائق    تعتبر التوضيحات ) :  ١٣٨( مادة 

 .المناقصات بها رسمياً جزء ال يتجزأ من وثائق المناقصة
  
 

  

ïãbrÛa@Ê‹ÐÛa@ @
@ @
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الخاصة بإعداد وتقديم العطاء وزيارة موقع التنفيـذ أو  يتحمل مقدم العطاء جميع التكاليف ) :  ١٣٩( مادة 

ال تتحمل الجهة بأي حـال مـن   و مكان تسليم األصناف النهائي المحدد في وثائق المناقصة

  .األحوال أية مسئولية عن تلك التكاليف بغض النظر عن نتيجة المناقصة

المناقصـة  تضمنته وثائق  الذيطاءات وفقا لنموذج تقديم الع أصحابهاتقدم العطاءات من ) :  ١٤٠( مادة 

) ٥٠(الجهة والمؤشر عليها برقم وتاريخ قسيمة تحصيل الـثمن نمـوذج    بخاتم ةالمختوم

  .ويجب تقديمها وفقا للتعليمات والشروط المحددة في وثائق المناقصة حسابات
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  :ما يليمراعاة  عطاءمقدم كل يجب على ) :  ١٤١( مادة 

 : األشغال  أعمالفي   )أ 
 إقراراًعدم تقديم أي مالحظات حول الرسومات والمواصفات ووثائق المناقصة  يعتبر .١

منه بصحة وسالمة هذه التصاميم والمواصفات والتزاماً بالتنفيذ بموجبها وال يحق له 

 . أسعارالمطالبة بفوارق  أوالمطالبة بأي تعديل 

ته واإلطالع طبيع والتأكد منموقع المشروع مندوبه بمعاينة عن طريق قيام بنفسه أو ال .٢

من صالحية التربة أو المبنى وفقاً  للتحققوالدراسات الالزمة  االختباراتعلى 

 . ألعمالالمعدة لتنفيذ اللرسومات والتصاميم وجداول الكميات 
 

 :في أعمال التوريدات  )ب 
وثائق  ألية مالحظات على المواصفات الفنية أو الرسومات أوئه إبداإن عدم  .١

منه بصحتها وسالمتها،  إقراراًيعتبر توريد والتركيب والتشغيل المناقصة ألعمال ال

المطالبة  أوالخدمات المكملة  أو األصنافوال يحق له المطالبة بأي تعديالت في 

 .أسعاربفوارق 

عطاء الطبيعة المناقصة هي توريد وتركيب وتشغيل فيجب على مقدم  عندما تكون .٢

كافة البيانات والمعلومات ه ومن يعتوالتأكد من طببنفسه معاينة موقع التنفيذ 

 .المرتبطة بتنفيذ المشروع بصورة مباشرة مثل االختبارات وطبيعة المناخوالخدمات 
 

 :في األعمال االستشارية   )ج 
@ 

دراسة الشروط المرجعية لتقديم الخدمات االستشارية ويعتبر عدم  يجب على مقدم العطاء

منه  إقراراًأو على وثائق المناقصة األخرى ية مالحظات على الشروط المرجعية إبدائه أل

بحسب شروط ونماذج المناقصة وال يحق له المطالبة بأي المطلوبة بتنفيذ كافة األعمال 

  . فوارق أسعار

يجب على المتقدمين قبل تقديم العطاءات إبداء مالحظاتهم  عمليات الشراءحاالت وفي جميع 

  . عدم تقديم ذلك الفنية مكتوبة إلى الجهة ويتحملون مسؤولية

  :  مراعاة اآلتي عند كتابة العطاء المقدم من المتناقصين يجب ) :  ١٤٢( مادة 

الوحدات وأي بيانات أخرى مطلوبة من مقدم  أسعار وإجماليالوحدات  أسعار كتابة  - أ 

يمحى على أن يوضح سعر الوحدة وعدد الوحدات بالعدد أو الوزن أو  العطاء بحبر ال

األسعار باألرقام وعلى أن تكتب ات تفصيلية أخرى والثمن اإلجمالي المقاس أو أي بيان

 .والحروف
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بعد ملئها وال يجوز الكشط أو المحو في  األسعارأن يوقع مقدم العطاء على قائمة   -ب 

كتابته بحبر ال يمحى  إعادةأو غيرها يجب  األسعاروكل تصحيح في  األسعارقائمة 

 .يحهذا التصحبجانب توقيع الرقما وحروفا و

 .عطائهبلد المنشأ لألصناف المقدم عنها  سماالعطاء مقدم يوضح أن   - ج 

إذا كانت العطاءات مصحوبة بنماذج عينات تم طلبها ضمن وثائق المناقصة فيجـب علـى   ) :  ١٤٣( مادة 

مقدمي العطاءات قبل تسليمها مع وثائق العطاء تسجيل كافـة البيانـات الخاصـة باسـم     

ناقصة التي قدمت من أجلها وكذا التأكيد بـأن هـذه العينـة    صاحب العينة واسم ورقم الم

  . البند المحدد في وثائق المناقصة مطابقة لمواصفات

يجب على مقدم العطاء تقديم كافة الوثائق والبيانات المحددة في وثائق المناقصـة التـي   ) :  ١٤٤( مادة 

  .هالمواد المشترا جودةعلى التنفيذ وكذا ته وقدرته تثبت أهلي

تنص وثيقة المناقصة علـى  ما لم كلياً أو جزئياً عطاءات بديله ال يحق لمقدم العطاء تقديم ) :  ١٤٥( ادة م

  .  خالف ذلك

الخدمات االستشـارية   أو األشغاليجب أن يقدم مع كل عطاء ضمان لجودة التوريدات أو ) :  ١٤٦( مادة 

  :على النحو التالي

 : أعمال التوريداتفي   - أ 
للفترة المحددة في وثيقة ء ضمان كتابي لجودة المواد الموردة يقدم صاحب العطا .١

مالم تحدد الخالي من التحفظات  االستالم االبتدائيإصدار شهادة من تاريخ  المناقصة

أي عيوب فنية ناتجة عن التصنيع أو أي عطل  إلصالح وثائق المناقصة فترة أطول

 . أو التركيبات أو التعبئة خالل فترة الضمان نتيجة لرداءة التصنيع أو التغليف

 المسئولية الكاملة عن استبدال األصناف المعيبة خالل فترة الضمان المورديتحمل  .٢

  .المحددة

 :األشغال أعمالفي   -ب 
للفترة المحددة في وثيقة لجودة تنفيذ األعمال  كتابيصاحب العطاء ضمان يقدم  .١

 . الخالي من التحفظاتاالستالم االبتدائي إصدار شهادة من تاريخ تبدأ  المناقصة

المحددة في وثيقة  خالل الفترةتظهر يتحمل المقاول المسئولية الكاملة عن أية عيوب  .٢

 .المناقصة

 :الخدمات االستشارية أعمالفي   - ج 
وفقاً تقديمها  المطلوبجودة األعمال االستشارية لكتابي يقدم مع كل عطاء ضمان 

 .للمعايير المهنية المتعارف عليها
@ @ 
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أو العطاءات بالريال اليمني، مالم تحدد وثائق المناقصـة عملـة    أسعارتقدم  أنيجب ) :  ١٤٧( مادة 
 .بحسب نشرة البنك المركزي أخرى قابلة للتحويلعمالت 

يجب أن تكون األسعار المقدمة من أصحاب العطـاءات لجميـع أعمـال التوريـدات     ) :  ١٤٨( مادة 
خرى شاملة كافة التكاليف الالزمة لتنفيـذ  واألشغال والخدمات االستشارية والخدمات األ

االلتزامات وتكاليف النقل والتأمين على المواد والمعدات والتجهيزات والعمال وما يرتبط 
بها أثناء عملية التنفيذ وفقاً للقوانين النافذة وكذا الضرائب والرسـوم الجمركيـة وأي   

  .وقت تقديم العطاءاتعوائد قانونية أخرى ما لم تكن معفاة وفقاً لقانون نافذ 
الوحدات المقدمة من أصحاب العطاءات ثابتة خالل فتـرة تنفيـذ    أسعاريجب أن تكون ) :  ١٤٩( مادة 

  .العقد، ولن يتم االلتفات إلى أي مطالبة من مقدم العطاء بتعديل األسعار
قصـة سـواء   ال يحق ألي من مقدمي العطاءات التقدم بأكثر من عطاء واحد في المنا) :  ١٥٠( مادة 

وفي هذه الحالة يجـب علـى لجنـة     )ائتالف(منفرداً أو ضمن شركة أو ضمن شركاء 
المناقصات المختصة استبعاد كافة العطاءات المقدمة منه ومصادرة ضماناتها أو إلغـاء  
العقد ومصادرة ضمان األداء إذا تبين للجهة ذلك بعد التعاقد معه، بخالف أن يكون مقدم 

أو أن وثائق المناقصة سـمحت بالتقـدم    ،من الباطن مع عطاء آخرأحد العطاءات مقدم 
 .بعطاءات بديلة

يتم تسليم العطاءات في الموعد والمكان المحددين في وثائق المناقصة إلى سكرتارية لجنـة  ) :  ١٥١( مادة 

  .الجهة بخاتممقابل إيصال رسمي معتمد ومختوم  المناقصات سواء باليد أو بالبريد المسجل

   : عند تقديم العطاءات من متناقصين غير محليين يراعى اآلتي) :  ١٥٢( مادة 

الشركة في عطائه  تفوضهمقدم العطاء أو وكيله الرسمي أو من  يوضحيجب أن   - أ 
 ترسلها الجهةوتعتبر اإلعالنات والخطابات التي  مخاطبته من خاللهالعنوان الذي يمكن 

  .  صحيحاً لمقدم العطاء أنها قد سلمت تسليماًهذا العنوان على إليه 
 بتقديم العطاءات يجب أن يرفق ضمن العطاء توكيالًالوكيل أو المفوض في حالة قيام   -ب 

 .  من قبل الجهة المختصة عليه اًمصدق اًأو تفويض
يقدم ضمن وثائق المناقصة عقد أولي لهذه  أنإذا كان مقدم العطاء شركة ائتالف فيجب   - ج 

ء ونسبة مشاركتهم في رأس مال الشركة الشركا أسماءموضحا فيه  الشراكة
نيابة عن بالتوقيع والتزاماتهم بالشركة واسم المدير المسئول المخول من قبل الشركاء 

 . الشركة 
األشغال أعمال للتوريدات وتسعين يوماً ال تقل عن صالحية سريان العطاء بفترة فترة تحدد ) :  ١٥٣( مادة 

أعمـال  للتوريـدات و  مائة وعشرين يوماًال يقل عن وبما والخدمات االستشارية البسيطة 

ما لم تتطلب طبيعة ونوعية المناقصة  ريالخمسمائة مليون التي تزيد كلفتها عن األشغال 

  .المناقصة ينص عليها في وثيقةمن ذلك فترة أطول 



  
 

٥٨ 
 

Ý—ÐÛa@‘†bÛa@@ @
@ @

nÏÄ¾a@|ÑíŠb@ @
@ @@ @@ @

برئاسـة أحـد أعضـاء لجنـة     فتح المظـاريف  للجنة بقرار من رئيس الجهة تشكل  -أ) :  ١٥٤( مادة 

 :وعضويةالمناقصات 

ممن يتمتعون من الجهة  المشترياتأعمال من المختصين في ثالثة على األقل  .١

  .  إجراءات جلسة فتح المظاريف بكل كفاءة ومسئوليةببالخبرة للقيام 

 يذيالجهاز التنفممثل عن والسلطة المركزية اإلدارة المعنية في وحدات ممثل عن  .٢

 .اإلداريةوحدات الالمختص في 

 .الجهةفي  مدير الحساباتأو  المدير المالي .٣

ثالثة من أعضائها تنفيذ تولى يفي الجهات التي لها وحدات مشتريات متخصصة  -ب

 اإلدارةاإلدارة المعنية وممثل عن ممثل عن بحضور أعمال جلسة فتح المظاريف و

  .حد أعضاء لجنة المناقصاتعلى أن يرأس لجنة فتح المظاريف أ المالية

عمليات الشراء الصغيرة التي تشكل بقرار من رئيس الجهة لجنة ثابتة لفتح مظاريف  - ج

للقيام ، ال تتجاوز قيمتها السقف المالي للمناقصة المحدودة المحددة في هذه الالئحة

  :اليوتشكل على النحو التبكافة المهام المحددة للجنة فتح المظاريف في هذه الالئحة 

 .رئيساً  المدير المالي بحسب األحوال/مدير عام الشئون المالية .١

 عضواً          .مدير الشئون القانونية .٢

 عضواً        .مدير المشتريات والمخازن .٣

 عضواً      مدير إدارة يختاره رئيس الجهة/مدير عام  .٤
@ @
@ @

بالبريـد أو  م تسليمها تتقبل العطاءات المقدمة حتى الساعة المحددة لفتح المظاريف سواء ) :  ١٥٥( مادة 

ويعاد إلـى مقدمـه   الموعد المحدد وال يلتفت إلى أي عطاء يرد بعد  أصحابهاباليد من قبل 

  .  بحالته دون فتحه 

  .  الموعد المحدد لفتح المظاريفعطائه بعد  فيال يحق لمقدم العطاء إدخال أي تغيير ) :  ١٥٦( مادة 

عـن اسـتالم    المسـئولة اإلدارة المعنيـة  وثيقة المناقصة على الجهة أن تحدد في يجب ) :  ١٥٧( مادة 

تحريزها بحالتها المسـلمة دون أي  ومظاريف العطاءات وتسجليها وحفظها في مكان آمن 

  .  تغيير حتى موعد فتح المظاريف
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لمقدم العطاء سحب عطاءه قبل فتح أول مظروف ويعاد له ضمان العطاء ويجوز لـه  يحق ) :  ١٥٨( مادة 

دم لنفس المناقصة عند إعادة اإلعالن لنفس المناقصة مرة أخرى دون أي اعتـراض  أن يتق

   :من قبل الجهة وفقا لآلتي

يجب على مقدم العطاء إخطار الجهة بموجب طلب مكتوب بسحب عطائه واسترداد   - أ 

   .ضمان العطاء

د لفتح يسلم الطلب الكتابي إلى اإلدارة المعنية بالجهة باليد قبل الموعد النهائي المحد  -ب 

 .  المظاريف

  :  يجب على الجهة عند استالمها طلب سحب العطاء القيام بما يلي  - ج 

  .التأكد من أن الطلب مقدم من صاحب العطاء نفسه أو من يمثله قانوناً .١

  .قيد طلب االنسحاب في سجالت المناقصة ويحفظ ضمن ملف المناقصة .٢

بذلك بعد التأكد من  إعادة ضمان العطاء باليد لصاحب العطاء نفسه أو من يفوضه .٣

هويته وقانونية التفويض ويؤخذ منه استالم بذلك وحفظه في ملف المناقصة وإذا 

لم يتم الحضور الستالم الضمان يتم تسليمه إلى البنك الضامن بموجب خطاب 

  .رسمي وأخذ استالم بذلك

إعادة مظروف العطاء إلى صاحبه أو من يفوضه وإذا لم يتم الحضور لالستالم في  .٤

وعد ال يتجاوز ثالثين يوماً من تاريخ إشعاره بالحضور لالستالم يتم إتالفه من م

 . قبل لجنة تكلف لهذا الغرض وإثبات حالة اإلتالف بموجب محضر رسمي

مكان المحددين في وثائق يجب أن يتم فتح المظاريف بصورة علنية في الموعد وال -أ ): ١٥٩( مادة 

 .رسميساعات الدوام الأثناء المناقصة 

فـي   تسجل لجنة فتح المظاريف كافة العطاءات المقدمة وتدون محضر جلسة الفـتح  -ب

 .النموذج والسجل المخصص لذلك

 سجيل بيانات كل العطاءات المقدمـة لجان فتح المظاريف هي المسئولة عن إثبات وت -ج

الموعـد  العطاءات التي تـرد بعـد   وال يحق لها قبول أو رفض أي عطاء، باستثناء 

  .فيتم رفضهامحدد لفتح المظاريف ال

فيجـب البـدء بفـتح    ) فني ومـالي (في حالة التقدم للمناقصات بعطاءات بمظروفين  -د

المظروف الفني وإذا لم يقبل العرض الفني ال يجوز فتح المظروف المالي ويتم استبعاد 

 .العطاء ويقتصر هذا اإلجراء على الخدمات االستشارية فقط
  

@ @
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الراغبين  حضور مقدمي العطاءات أو وكالئهم المعتمدينبفتَح مظاريف العطاءات تُ - أ ): ١٦٠( مادة 

   .بالحضور وال يحق للجهة منع أي صاحب عطاء من حضور جلسة فتح المظاريف

حضور مقدمي العطاءات أو وكالئهم من خالل التوقيع على النموذج  إثباتيتم  -ب

   .والسجل المخصص لذلك

، ولكل من لجنة فتح المظاريفاءات أو وكالئهم التدخل في أعمال ال يحق لمقدمي العط - ج

لديه اعتراض على إجراءات الفتح التقدم باعتراضه خطياً إلى رئيس لجنة المناقصات 

  .المختصة
 

  : يجب على لجنة فتح المظاريف البدء بإجراءات الفتح وفقا للخطوات التالية) :  ١٦١( مادة 

 .  عملية فتح المظاريفريف الجلسة ويبين إجراءات يفتتح رئيس لجنة فتح المظا  - أ 

يتم وضع كل المظاريف في مكان آمن وعلى مرأى من المشاركين فـي جلسـة فـتح      -ب 

وتوضع العينات التي قدمها المشاركون في المناقصة بمعزل عن المظاريف  المظاريف

 .المتقدمين بوضوح على العينات المقدمة أسماءبعد التأكد من كتابة 

لـنفس   أنهـا عينـة يؤكـد    أولتحقق من أن كل ما هو مكتوب على كل مظروف يتم ا  - ج 

المناقصة وان المكتوب يطابق ماهو مطلوب في وثائق المناقصة وأن المظاريف مغلقة 

 .ومختومة بالشمع األحمر بطريقة سليمة

مقدمي العطـاءات المنسـحبين أو    أسماءقبل البدء بفتح المظاريف يجب اإلعالن عن   - د 

 .محضر فتح المظاريف فيبتعديالت على عطاءاتهم وإثبات ذلك  المتقدمين

  . إثبات عدد العطاءات المسلمة في محضر جلسة فتح المظاريف  - ه 

يقوم رئيس لجنة فتح المظاريف بترقيم جميع مظاريف العطاءات بالتسلسل بحيث يأخذ   -و 

عدد  ليإجمابسطه رقم العطاء ومقامه  اعتياديكل عطاء رقماً مسلسالً على هيئة كسر 

عـدد   إثباتوت بالتتابع اثم تبدأ اللجنة بفتح مظاريف أصول العطاء العطاءات الواردة

 .النسخ المسلمة لكل عطاء على حدة

 :  من النسخة األصليةبصورة علنية من كل عطاء التالية البيانات تقرأ   -ز 

 .أسم وبلد صاحب العطاء .١

 .العطاء المقطوعمبلغ ضمان  .٢

  .ة الصالحية أو رقم الشيك المعتمدومد) لضامنا(اسم البنك المسحوب عليه  .٣

 .إجمالي قيمة العطاء والعملة .٤

 .  كل بديل مقدم إذا سمح بذلك في وثيقة المناقصةقيمة  .٥

 .من إجمالي قيمة العطاء) خصم(قيمة أي تخفيضات  .٦
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 .اء أو خصم من إجمالي قيمة العطاءأي خصم مشروط بتعدد اإلرس .٧

 .بل فتح المظاريفو مسحوبات قدمت قأي تغييرات أ .٨

 .عملية الشراءأي بيانات أخرى تراها اللجنة ضرورية بحسب طبيعة  .٩
 . إعالن واثبات إجمالي التكلفة التقديرية في محضر فتح المظاريف  - ح 
في حالة ما إذا وباللغة االنجليزية  يتم قراءة البيانات السابقة للعطاءات باللغة العربية  - ط 

    .كان هناك مشاركون من شركات أجنبية
فني العرض ال(في مناقصات أعمال الخدمات االستشارية ذات المظروفين المنفصلين   -ي 

يتم ترقيم المظاريف الفنية والمالية بأرقام متسلسلة بطريقة الكسر ) ماليالعرض وال
ات الفنيـة لكـل   ثم تُفَرز مظـاريف العطـاء   والتوقيع عليها) مقام/بسط(االعتيادي 

ز العطاءات المالية لكل المتقدمين علـى حـدة مـرة    وبعدها تُفَر المتقدمين على حدة
 : أخرى والبدء بإجراءات الفتح على النحو التالي

عدد مظاريف العروض و اسم صاحب العطاءفتح المظاريف الفنية واثبات  .١
المالية لكل عطاء على حدة مقفلة بحالتها المسلمة تمهيدا لتحريزها وأي بيانات 

 .ةضروري اللجنةفنية أخرى تراها 
  تحريز المظاريف المالية بصورة محكمة بحالتها المسلمة في مكان مقفل وآمن  .٢

نتائج التحليل الفني من قبل لجنة  إقرارال يمكن الوصول إليه حتى يتم استكمال 
قبول  إقرارالمناقصات وتحديد موعد فتح المظاريف المالية للعطاءات التي تم 

 .مختصةال تأهيلها فنياً من قبل لجنة المناقصات
يتم اإلعالن عن النتائج النهائية للتقييم الفني بفتح المظاريف المالية قبل البدء  .٣

 .بالدرجات في بداية جلسة فتح المظاريف المالية
 فتح المظاريف المالية للمناقصة في الموعد المحدد في قرار لجنة المناقصات .٤

ريف المالية حيث تعقد لجنة فتح المظاريف جلسة علنية لفتح المظا المختصة
قبولها فنيا من قبل لجنة المناقصات بنفس الترقيم  إقرارللعطاءات التي تم 

وتعاد المظاريف المالية للعطاءات  والتوقيع عليها وتوضيح تاريخ الفتح السابق
 .مقفلة كما سلمت أصحابهامقبولة فنيا إلى ال غير

الً فـي نمـوذج تقـديم    لجنة فتح المظاريف أن يوقعوا توقيعاً كاموأعضاء ى رئيس عل - ك 
وأي تخفيضات تم تقـديمها والمواصـفات الفنيـة     واإلجماليات األسعارالعطاء وجداول 

أما بالنسبة لبقيـة   بصورة دقيقة إلثباتهاطلبت في وثائق المناقصة  إنالخاصة والعينات 
وإذا وجـدت أي   يوقع عليهـا توقيعـاً أوليـاً    أنوثائق العرض األصلية األخرى فيمكن 

بـالحبر  توضع عليها دائـرة  ينبغي أن ) نواقص(ت لألسعار أو أخطاء واضحة تصحيحا
وإثباتها ضمن ملحق لمحضر فتح المظاريف والتوقيع  مر ويوقع بجانبها توقيعاً كامالًاألح
 .عليه
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التأشير بدائرة حمراء حول كل كشط أو تصحيح ووضع خط أفقي قرين كل صنف أو بند   -ل 

وإثبات كل كشط أو تصحيح وضعت حولـه   تأشير عليهالعطاء والفي لم يوضع له سعر 

دائرة حمراء بمحضر لجنة فتح المظاريف أو بيان مرفق به توضيح ما بـداخل الـدائرة   

التوقيـع  و الحمراء تفصيالً كلما كان ذلك ممكناً ما لم توكل هذه المهمة إلى لجنة التحليل

 .تمن رئيس اللجنة ومن جميع أعضائها على جميع هذه التأشيرا

التوقيع من رئيس اللجنة ومن جميع أعضائها على محضر لجنة فتح المظـاريف بعـد     - م 

  .إثبات كافة الخطوات المتقدمة

مراجعة العينات المقدمة من مقدمي العطاءات المدونة بـالنموذج المعـد لـذلك عنـد       - ن 

ورودها بعد التأكد من سالمة أختامها وغالفاتها ويوقع عليها من رئـيس وأعضـاء   

العينات التي ترد داخل مظاريف العطاءات بعد إثباتهـا  لى جانب توقيعهم على إاللجنة 

أسـوة  سكرتارية لجنة فتح المظـاريف  العينات إلى جميع تسلم و في النموذج المذكور

 .بباقي العطاءات

على محضـر   باالستالموتوقيعه اإلدارة المالية  لممثلتسليم أصول ضمانات العطاءات   - س 

 مقفلـة خزينـة  يدها في الحسابات المختصة واالحتفاظ بها في لجنة فتح المظاريف وق

 مـع على أن يتولى تسليم صور من تلك الضمانات إلى لجنة التحليل بغرض مراجعتها 

العطـاءات   اتسالمة ضمان ةيمسئولاإلدارة المالية  تحملمع مراعاة  وثائق المناقصة

 .أو السرقة انفي حالة الفقد

 .أن تستكمل جميع أعمالها في نفس الجلسةيجب على لجنة فتح المظاريف   - ع 

سـلمت مـع   يتم إرفاق العطاءات وجميع األوراق الخاصة والمظاريف والعينات التي   - ف 

التحليـل   إلى اللجنة الفنية التي ستتولى عمليةبمحضر اللجنة وتسليمها مظروف العطاء 

  .والتقييم الفني والمالي

له من بيانات ومبالغ في محضر فتح المظاريف عبارة عـن  يتم قراءته وتسجي مايعتبر كل  :) ١٦٢( مادة 

  .  للمتقدمين على المركز التنافسيمؤشراً  تعدوقائع كما وردت وال 
  

مع مراعاة أحكام القانون وهذه الالئحة يجوز فتح العطاء الوحيد وإثباته في محضر فـتح  ) :  ١٦٣( مادة 

المتطلبات  بق للشروط والمواصفات وكافةوإذا تبين بعد التحليل والتقييم أنه مطاالمظاريف 

في واألسعار السائدة  األخرى المحددة في وثائق المناقصة، وأنه في حدود التكلفة التقديرية

 الالئحةوهذه  المحددة في القانونالقانونية  اإلجراءاتبقية  فتستكمل بشأنه السوق في حينه

الفنية والشروط الرئيسية المحددة فـي  تبين عدم مطابقته للمواصفات أما إذا للبت والتعاقد 

فيتم إعادة إنزال المناقصة مرة أخرى بعد مراجعة وثائق المناقصة بصورة وثيقة المناقصة 

  .أدق وفتح باب المنافسة بشكل أوسع
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من هذه  )٧٤(لنص المادة المشكلة وفقاً  أو وحدة المشتريات الفنيةتتولى اللجنة الفنية  -أ) :  ٤١٦( مادة 

  .  للعطاءات الالئحة أعمال التحليل والتقييم الفني والمالي والقانوني

يجوز لرئيس الجهة بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة تشكيل لجنة فنيـة خاصـة    -ب

  .ألعمال التحليل والتقييم بحسب طبيعة ونوعية عملية الشراء

والتقييم جميع وثائق المناقصة التي تم فتحها من قبل لجنـة فـتح   التحليل لجنة سلم تت -أ) :  ١٦٥( مادة 

وفرزها المقدمة إلى محضر لجنة الفتح والتكلفة التقديرية والعينات  باإلضافةالمظاريف 

بموجـب محضـر    يوم فتح المظـاريف  وإثباتهوفقا لما تم استالمه  اكتمالهاوالتأكد من 

جنة فتح المظاريف ورئيس لجنة التحليل على أن يـتم هـذا   رسمي للتسليم بين رئيس ل

  .من تاريخ فتح المظاريفعمل ي يومال تتجاوز خالل فترة التسليم 

وتـتم   وثيقة المناقصةتخضع عملية تقييم العطاءات للمعايير والمنهجية الموضحة في  -ب

  .مالمقارنة بين العطاءات على أساس األسعار المقيمة لتحديد أقل عطاء مقي
@ @@ @@ @

 ية شراء على حدةلكل عملوالتقييم  عمل لجنة التحليلموعد انتهاء الجهة يحدد رئيس  -أ) :  ١٦٦( مادة 

 . بموجب توجيه خطي

علـى موعـد   النتهاء عمل لجنة التحليل والتقييم سابقاً المحدد يجب أن يكون الموعد  -ب

مـن رسـت    وإخطاركاف إلتمام إجراءات  البت بوقت صالحية العطاءات فترة انتهاء 

بالحضور لتوقيع العقد مع مراعاة صالحيات اللجان في المستوى األعلى عليه المناقصة 

 . المحددة في هذه الالئحة الماليةالصالحيات بحسب 

أخـذ الموافقـة مـن    فعليها إذا لم تستطع اللجنة استكمال أعمالها خالل المدة المحددة  -ج

فيتم أخذ موافقـة  فترة صالحية العطاءات تمديد األمر تطلب ذا إوللتمديد رئيس الجهة 

 .  على ذلكأصحاب العطاءات 
  

يحظر على الجهة الدخول في مفاوضات مع أي من مقدمي العطاءات ألي سبب كان  - أ@) : ١٦٧( مادة 

   .أثناء تحليل وتقييم العطاءات

تقيـيم  أي معلومـات تتعلـق ب  يحظر على كافة العاملين في مجال المشتريات إفشاء  -ب

 آخـرين  أشخاص أي أوومقارنة وتحليل وتأهيل العطاءات ألي مشارك في المناقصة 

 .   على صاحب العطاء الفائز باإلرساءكافة المشتركين  إبالغحتى يتم 
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  : بما يليوالتقييم التحليل تحدد مهام لجنة ) :  ١٦٨( مادة 

لذلك وفقا لألسس مراجعة وثائق التأهيل المسبق وتفريغها في الجداول المخصصة   - أ 

 إقرارلتحديد المؤهلين لتقديم عطاءاتهم وذلك بعد وثيقة التأهيل والمعايير المحددة في 

 هذه الالئحةالمحددة في القانونية طبقا لإلجراءات  للنتائج لجنة المناقصات المختصة

يتم إجراء تأهيل الحق ألقل عطاء مقيم مستوف المسبق يتم إجراء التأهيل إذا لم و

وط والمواصفات الفنية وفقاً لألسس والمعايير المحددة مسبقاً في وثيقة للشر

 .  المناقصة

لشهادات ئها لفيما يتعلق باستيفاللعطاءات المقدمة االستجابة األولية تقييم البدء ب  -ب 

للجهة إذا كانت هناك يمكن وفي وثيقة المناقصة المحددة للشروط وفقاً والبطاقات 

الذين لديهم مقدمي العطاءات مخاطبة مة هذه الوثائق في صحة وسال شكنواقص أو 

خالل الستيفائها والتثبت من صحتها  همدون أي تمييز بينعلى قاعدة واحدة نواقص 

استيفائها  وإذا لم يتمجواز تعديل أو تصحيح ضمان العطاء عدم باستثناء فترة محددة 

 .  ييمقبل االنتهاء من أعمال التحليل والتقاستبعاد العطاء  فيتم

على حده وتفريغ البيانات في لكل عطاء والمالية مراجعة المواصفات الفنية دراسة و  - ج 

 المناقصة وثيقةالمحددة في الفنية ومقارنتها مع المواصفات جداول مخصصة لذلك 

    :لتحدد ما يلي

للمواصفات الفنية  ةوفقاً ألقل األسعار المقيمة المستوفيترتيب العطاءات  .١

 .  بات المحددة في وثيقة المناقصةوالشروط والمتطل

قائمة  االتي لم تتضمنهحاالت االستبعاد مبررات قبول العطاءات أو  مبرراتإثبات  .٢

 .للشروط والمواصفات الفنية المحددة في وثيقة المناقصة العطاءات المستجيبة

  طلـب االستيضـاح   ة بعد موافقة لجنة المناقصات المختصلتحليل والتقييم ايجوز للجنة ) :  ١٦٩( مادة   

  : على أن يراعى ما يليللتأكد منها  العطاءتضمنها عن أي جزئية  التثبتأو 

أن يتم طلب االستيضاح أو االستفسار خطياً والرد عليها خطيـاً مـن قبـل أصـحاب       - أ 

 .  العطاءات 

مالي الطلب االستيضاح أو االستفسار على شفافية التحليل والتقييم الفني ويؤثر أن ال   -ب 

 .تغيير في الترتيب التنافسي للعطاءاتيترتب عليه  أنأو 

 .أن ال يغير من جوهر العطاء المقدم من الناحية الفنية أو المالية  - ج 
  

وفي جميع األحوال يجب أن تعامل كافة العطاءات المستجيبة على قاعدة واحدة وبصـورة  

  .عادلة دون أي تمييز
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إلثبات أهلية أصحاب  أضافية بيانات أو وثائق فنية أيأو طلب يجوز للجهة االستيضاح ) :  ١٧٠( مادة   

  .بالفوزالمرشح التأهيل الالحق للعطاء أو العطاءات أثناء التأهيل المسبق 
 

  : اآلتييجب على لجنة التحليل والتقييم التأكد من مع مراعاة المواد السابقة ) :  ١٧١( مادة 
 

 :واألشغال في أعمال التوريدات  )أ 
 . ل مماثلةالخبرة في أعماتوفر  .١

 .األخيرةللثالث السنوات حجم العمل  .٢

 .للمتقدمين المقدرة المالية .٣

 .وأنها بحالة جيدة معدات الرئيسية المقترحة لتنفيذ األعمالالاآلالت وتوفر  .٤

 .  المشروعوالمؤهالت لألفراد الرئيسيين إلدارة  اتالخبرتوفر  .٥

 .االلتزام بتوفير وتنفيذ خدمات ما بعد البيع .٦

 .  لألعمال أو التوريداتواريخ الهامة المطلوبة أو البرنامج الزمني للتسليم مطابقة الت .٧

وفقاً لما هو  بضمانات األداء والتشغيل والجودةمن قبل المتقدمين االلتزام الواضح  .٨

 .  محدد في وثيقة المناقصة

أن المواصفات الفنية لألصناف المقدمة تتطابق مع المواصفات القياسية واجبة  .٩

 . المحددة في وثيقة المناقصةالتطبيق 

التعاقد من الباطن لتنفيذ بعض األعمال خاصة في أعمال التوريد والتركيب أن  .١٠

 .يتعارض مع أحكام القانون وهذه الالئحة ال والتشغيل

الفنية  مطابقتها للمواصفاتومدى فحص العينات التي سلمت مع العروض  .١١

 .  المحددة في وثيقة المناقصة
 

 :ستشاريةفي األعمال اال  )ب 
@ @

الطريقة التي  أساسيتم التقييم الفني التفصيلي للعروض المقبولة من الفحص األولي على 

 : التاليةمن المعايير  المناقصة لكل معيار وثيقةتم تحديدها في 

 .  في المجال المطلوبالخبرة السابقة  .١

  .االستجابة للشروط المرجعية .٢

   .المؤهالت والتخصص للكادر األساسي للمهمة .٣

    .مالئمة برنامج نقل المعرفة .٤

مشاركة الكادر المحلي ضمن الكادر األساسي المقدم من االستشاري إذا كان مقدم  .٥

  .العطاء استشاريا أجنبيا
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مـالي اسـتيفاء كافـة    الوفني الذات المظروفين المنفصلين في الخدمات االستشارية يجب ) :  ١٧٢( مادة 

  :تاليإجراءات التحليل والتقييم على النحو ال

التحليل والتقييم للعروض الفنية فقط وفقا لألسس والمعايير المحددة في وثائق المناقصة   - أ 

 .واالستشاريين المستبعدين فنياًاالستشاريين المقبولين وتحديد 

أسباب المناقصات لجنة إلقرارها وتحدد رفع نتائج التحليل الفني إلى لجنة المناقصات   -ب 

جلسة فتح موعد وستبعاد العروض غير المؤهلة وأسباب االعروض المؤهلة قبول 

 .  المؤهلةالمظاريف المالية للعروض 

 وفقاً لإلجراءات المحددة في هذه الالئحةللعروض المؤهلة فنياً فتح المظاريف المالية   - ج 

 . منهم استلمتبحالتها كما إلى أصحابها المستبعدة للعروض مظاريف المالية ال وإعادة

لتحديد  نهجية الموضحة في وثائق المناقصةعطاءات للمعايير والمعملية تقييم ال إخضاع  - د 

 .الفائزصاحب العطاء 

فيجب على لجنة التحليـل  كلياً أو جزئياً  عطاءات بديلةإذا سمحت وثائق المناقصة بتقديم ) :  ١٧٣( مادة 

لم  وإذا من حيث المواصفات والسعر األفضلإخضاع هذه البدائل للتقييم بهدف اختيار البديل 

 .أثناء التحليل والتقييمالعطاء  استبعادفيتم  عطاءات بديلةسماح بتقديم يتم ال

قبـل   األصـلية أي تعديالت وردت على العطاءات  إخضاععلى لجنة التحليل والتقييم يجب ) :  ١٧٤( مادة 

  . للتحليل المظاريفالموعد المحدد لفتح 

راء التصحيحات الحسابية للعطـاءات وفقـاً للقواعـد    إجعلى لجنة التحليل والتقييم يجب ) :  ١٧٥( مادة 

 :  التالية

المبلغ بفيعتد تباين بين المبلغ المكتوب بالحروف والمبلغ المكتوب باألرقام، وجود  عند  - أ 

 .المكتوب بالحروف

بسعر الوحدة كما هو سعر الوحدات فيعتد اختالف بين سعر الوحدة وإجمالي وجود  عند  -ب 

 .  العطاءمدون في 

فأكثر % ٣ما نسبته  له مبلغ التصحيح الحسابيإجمالي تبعاد العطاء الذي تجاوز يتم اس  - ج 

يطَبق التصحيح الحسابي والمعلن والمثبت في محضر فتح المظاريف من قيمة العطاء 

  :في الحاالت التالية

 .الخطأ في ضرب سعر الوحدة في الكمية .١

 .  الخطأ في جمع بنود األسعار سواء بالزيادة أو النقص .٢

 . خطأ في ترحيل اإلجماليات من صفحة إلى أخرىال .٣

ال يعتبر عدم تسعير بند من بنود األسعار من األخطاء الحسابية التي وفي جميع األحوال 

 .النسبة المشار إليهايتم احتسابها أثناء تطبيق 
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إذا بلغ إجمالي قيمة البنود غير المسعرة بعد تسعيرها بأعلى األسعار ما نسبته   - د 

 . من قيمة العطاء المقدم فيتم استبعاد العطاء أثناء التحليل والتقييمفأكثر %) ١٠(

عطاءات بعمالت مختلفة قابلة للتحويل يتم تحويل  بتقديمإذا سمح في وثائق المناقصة   - ه 

 :أسعار العطاءات إلى الريال اليمني مع مراعاة ما يلي

البنك في نشرة  الوارديكون تاريخ ومصدر تحديد السعر هو سعر البيع أن  .١

 .احد فروعه أومن قبل البنك عليها المركزي التي يجب الحصول 

يوماً قبل موعد فتح المظاريف المحدد في  ٢٨تحديد تاريخ سعر الصرف بـيتم  .٢

 .لغرض التقييم وثائق المناقصة

يتم وضع أعلى سعر مقدم لهذه األصناف أو  بنود غير مسعرة في عطاء ماوجود عند   -و 

المناقصة على  أرسيتإذا وخرى المستجيبة لغرض التقييم البنود في العطاءات األ

في العطاءات للبنود المقدمة اقل سعر  أساسفيحاسب على صاحب هذا العطاء 

 . المستجيبة 

لعطاء أصبح وحيًدا بعد استبعاد بقية وحيد أو  لعطاء ةفي حالة وجود بنود غير مسعر  -ز 

ه البنود لغرض اإلرساء شريطة عدم العطاءات فيتم اعتماد أسعار التكلفة التقديرية لهذ

من إجمالي قيمة العطاء المعلن والمثبت في %) ١٠(تجاوز قيمة هذه البنود نسبة 

  . محضر فتح المظاريف 

ال يعتد بأي تخفيض مقدم ضمن مظروف العطاء لم يتم قراءته بصورة علنية وإثباته فـي  :  ) ١٧٦( مادة 

  .محضر فتح المظاريف في نفس جلسة الفتح

لعقود أو مجموعات بعد استكمال كـل خطـوات   المشروطة باإلرساء يتم تقييم الخصميات ) :  ١٧٧( مادة 

 .المشروطة لتحديد أقل كلفة للتنفيذالخصميات ومن ثم يتم احتساب التقييم 

نـدا  إذا تبين للجنة التحليل والتقييم أن أيا من العطاءات المستجيبة والمقبولة فنيا تضمن ب) :  ١٧٨( مادة 

السائدة فـي السـوق أو    األسعارأو أكثر بأسعار مرتفعة تزيد عن التكلفة التقديرية أو عن 

تحليـل لمعرفـة   الهذا البند أو البنود للدراسـة و  إخضاعمقارنة بالعروض األخرى فيجب 

عر تقديم تحليل لسلمن صاحب العطاء  اإليضاحالحق في طلب  وللجنةذلك  وأسبابمبررات 

 .المختصة وتقديم رأي بشأنها إلى لجنة المناقصات بنود لدراستهاهذا البند أو ال

لمنتجات المشاريع الزراعية والصناعية إذا سمحت وثائق المناقصة بمنح هامش للتفضيل ) :  ١٧٩( مادة 

في المرحلـة النهائيـة للتقيـيم    األمر  ذاله التنبهعلى لجنة التحليل والتقييم فيجب المحلية 

وفقا للنسبة والشروط المحددة في قانون االستثمار وتقديم  األفضليةه يتم منح هذ أنبشرط 

  .غرض التقييم فقطجهة االختصاص لما يثبت ذلك من 
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  :إذا تبين عند التحليل والتقييم أن العطاءات قد اقترنت بتحفظات يتم اتخاذ اآلتي) :  ١٨٠( مادة 

شروط والمتطلبات الرئيسـية  استبعاد العطاءات المقترنة بتحفظات على المواصفات وال   - أ 

رئيسية غير مـذكورة   اًأو شروط اًقيودتلك المتضمنة أو  المحددة في وثائق المناقصة

  .في وثائق المناقصة

إجراء مراجعة مالية للتحفظات الثانوية، غير تلك المذكورة في الفقرة السابقة من هذه   -ب 

  :لآلتيوفقاً  المادة وإضافتها إلى القيمة اإلجمالية للعطاء

  تقيم محددة ضمن وثائق المناقصة الثانوية التي لها قيمة مالية ظات فحالت .١

 .وفقاً لذلك

فيتم تقدير ضمن وثائق المناقصة الثانوي قيمة مالية واضحة  للتحفظإذا لم يكن  .٢

تقرير التقييم وإرفاق الوثائق في وفق مرجعية واضحة وعادلة يتم إثباتها تكلفتها 

 .  المؤيدة لذلك

القيمة  العطاء تضاف إلى قيمةمن  %)١٠(ن أن التحفظات الثانوية أقل من إذا تبي .٣

 .اإلجمالية للعطاء ويعاد ترتيب العطاءات وفقاً لذلك

تقوم لجنة ف العطاء قيمةمن  %)١٠(من  أكثرتبين أن التحفظات الثانوية أما إذا 

  .م باستبعاد العطاءيالتحليل والتقي

االسـتبعاد ويكـون قـرار    أو على إعادة الترتيب  ال يحق لمقدمي العطاءات االعتراض  - ج 

 .نهائياً المبني على أساس تحليل التحفظات الجهة
 

يتم ترتيب العطاءات المستوفية للشروط والمواصفات الفنية المحددة في وثائق المناقصـة  ) :  ١٨١( مادة 

  .وفقا ألقل األسعار المقيمة

  : اآلتيفي  العطاءاتتتحدد حاالت استبعاد ) :  ١٨٢( مادة 
العطـاءات   فـي أي عطاء ُبني على تخفيض نسبة مئوية أو مبلغ مقطوع من أقل سعر مقـدم    - أ 

 .األخرى

  .أثناء تنفيذ العقد مهما كانت األسبابأو اإلرساء لسعر اتعديل يتضمن شرطاً لأي عطاء   -ب 

 . بضمان العطاء األصل غير المصحوب العطاء  - ج 

 .حددة في وثائق المناقصةالمستوفي للشروط القانونية المالضمان غير   - د 

  . قيمتهمن %) ٣(التصحيحات الحسابية فيه العطاء الذي تتجاوز   - ه 

بتحفظات على المواصفات والشروط والمتطلبات الرئيسية المحددة في وثـائق   المقترن العطاء  -و 

  .المناقصة

    .مقاطعتهاالحكومة اليمنية قررت شخص تابع لدولة مقدم من العطاء ال  -ز 

شـركة أو ضـمن شـركاء    بمفرده أو ضمن كان أكثر من عطاء سواء ب الشخصقدم تفي حال   - ح 

 .  مصادرة ضماناتهامع ) ائتالف(
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هذه القانون والمبادئ األخالقية وقواعد السلوك المحددة في ثبوت إخالل صاحب العطاء بأي من   - ط 

 . الالئحة

 .ئحة المنظمة لذلكالعطاءات المقدمة من األفراد أو الشركات المدرجة بالقائمة السوداء وفقاً لال  -ي 

فـأكثر  %) ١٠(إذا بلغ إجمالي قيمة البنود غير المسعرة بعد تسعيرها بأعلى األسعار ما نسبته  - ك 

 .من قيمة العطاء المقدم

 .العطاء قيمةمن  %)١٠(أكثر من المقيمة التحفظات الثانوية تكلفة تبين أن إذا   -ل 

 .عدم استيفاء أسس وشروط التأهيل المحددة في وثيقة المناقصة  - م 

 . أي حاالت أخرى منصوص عليها في القانون وهذه الالئحة - ن 
@ @@ @@ @

مـن أصـحاب العطـاءات    بيانات أخـرى  أي أن تطلب تقديم التحليل والتقييم يحق للجنة ) :  ١٨٣( مادة 

الوثـائق  أو صـحة  للتيقن من اسـتيفاء  المستجيبة للمواصفات الفنية والشروط الرئيسية 

أو تبعاد المالحظات التي ليس لها تـأثير علـى السـعر    والبيانات خالل الفترة المحددة واس

كما يحق لها الرجوع للبنوك للتأكد من المركز المالي لصـاحب  المواصفات الفنية والشروط 

  .العطاء

لجنة المناقصات المختصة طلب تمديد صالحية العطـاءات لمـدة   بعد موافقة يحق للجهة ) :  ١٨٤( مادة 

ولمقدم العطاء الحق في رفض هذا الطلـب   لفترة األصليةمن ا% ٥٠إضافية بما ال يتجاوز 

وفي حالة الموافقة يـتم تمديـد صـالحية     دون أن يترتب على ذلك مصادرة ضمان العطاء

  .ويجب أن يكون كل من الطلب والرد عليه كتابةً العطاء والضمان للمدة المطلوبة

األسعار المقيمة يقل عن التكلفـة التقديريـة    قلبأللجنة التحليل أن العطاء المقدم إذا تبين ) :  ١٨٥( مادة 

فيجب عليها مراجعة التكلفة التقديريـة  %) ١٥(واألسعار السائدة في السوق بنسبة تتجاوز 

للتأكد من سالمتها ومن ثم يتم طلب تحليل لألسعار من صاحب العطاء وإذا اقتنعت اللجنـة  

رأيها الفنـي والمـالي فـي     ت مبينةتقوم باستكمال إجراءات الببنتائج التحليل والمبررات 

تقريرها أما إذا لم تقتنع بالتحليل والمبررات فيتم استبعاد العطاء واالنتقال إلى العطاء التالي 

  .  في الترتيب من حيث أقل األسعار المقيمة

صـورة  يجب على لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي إعداد تقارير وجداول تفصيلية ب -أZ@@)  ١٨٦( مادة 

 ورفعهـا واضحة ومنظمة عن كافة النتائج التي تم التوصل إليها مشفوعة بالتوصيات 

 .المختصةإلى لجنة المناقصات 

تحدد لجنة التحليل والتقييم في التقرير النهائي األسباب والمبررات القانونية لقبـول أو   -ب

مبلغ الموصى به المقدمة مع تحديد اسم المتناقص الفائز بوضوح وال العطاءاتاستبعاد 

  .باألرقام والحروف
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االنتهاء من إجراءات التحليـل  وهذه الالئحة على جميع الجهات الخاضعة ألحكام القانون ) :  ١٨٧( مادة 

المحددة فـي  العطاءات مدة ال تتجاوز فترة سريان والبت في المناقصات والمزايدات خالل 

  .وثيقة المناقصةإعالن و

القانون وهذه في بحسب الصالحيات المنصوص عليها المختصة تقوم لجان المناقصات  -أ) :  ١٨٨( مادة 

الالئحة بمراجعة التقارير الفنية والكشوفات النهائية الخاصة بتفريغ وتحليل العطاءات 

تها من سـالم والتأكد الفنية  وحدة المشترياتأو اللجنة الفنية والتوصيات المقدمة من 

 .رأيها وإبداء

باإلرساء فـي حـدود صـالحياتها    المختصة يجب أن تكون موافقة لجنة المناقصات  -ب

رفـع كافـة وثـائق    عليها فيجب المالية تها صالحي اإلرساءإذا تجاوز مبلغ و المالية

المناقصة والتقارير الفنية والمالية والمحاضر إلى لجنة المناقصـات فـي المسـتوى    

صاحب العطاء الفائز والمبلغ النهـائي   مبينة اسموعة بتوصياتها النهائية األعلى مشف

  .لهذه التوصيةمع تحديد كافة المبررات القانونية والفنية والمالية  لإلرساء

 .ال يجوز بأي حال من األحوال تجزئة إرساء بنود أعمال األشغال بين مقدمي العطاءات -أ) :  ١٨٩( مادة 

ـ لتوريدات ايجوز في مناقصات  -ب ات أو الخدمات األخرى تجزئة إرساء األصناف أو الكمي

في وثائق المناقصة  صنيفهبحسب ما تم ت متجانسةأو أصناف المعلن عنها كمجموعات 

  لشـروط الفنيـة وا  لمواصـفات ل من العطـاءات المطابقـة   مقيمعلى أساس أقل سعر 

 . المحددة في وثائق المناقصة األخرىوالمتطلبات 

العطـاءات  على أقل ألعمال األشغال والتوريدات والخدمات األخرى يكون إرساء المناقصة ) :  ١٩٠( مادة 

والمتطلبات الفنية والمالية والقانونية والمواصفات  سعرا والمستوفي لكافة الشروطالمقيمة 

  .األخرى المحددة في وثائق المناقصة 

لعدد أعضاء اللجنة الحاضرين  باألغلبية المطلقةالمناقصات المختصة قرارات لجان تصدر ) :  ١٩١ (مادة 

  .رجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنةوفي حالة تساوي األصوات ي
 

وبعد الحصول على التصديقات الالزمة يجب على الجهة قبل انتهاء فترة سريان العطاء  -أ) :  ١٩٢( مادة 

ر رسمي موقع مـن  بموجب إخطاعليه أن تخطر مقدم العطاء الفائز بإرساء المناقصة 

  .  رئيس الجهة أو من يخوله بذلك ومختوم بخاتم الجهة

والمبلغ الذي تم الفائز صاحب العطاء  باسم اآلخرينيتم إخطار كافة مقدمي العطاءات  -ب

  .اإلرساء عليه
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مقدمو العطاءات فترة عشرة أيام للتظلم أمام الجهات المحددة في القانون و هذه يمنح  -ج

  .ن تاريخ إخطارهم رسميا باسم صاحب العطاء الفائز بالمناقصةالالئحة تبدأ م

ال تتجـاوز  من هذه المادة خالل مدة ) أ ، ب(المشار إليه في الفقرتين اإلخطار  يوجه -د

باإلرسـاء علـى أن    صدور قرار لجنة المناقصاتاليوم التالي لمن تاريخ عمل  يومي

 :خطار ما يلياإليتضمن 

 .ناقص الذي رست عليه المناقصةالمت بقبول عطاء اإلشعار .١

 .بعد المراجعة والتصحيحلإلرساء  اإلجماليلمبلغ ا .٢

عن خمسـة   تزيدال ضمان األداء والحضور لتوقيع العقد خالل مدة  تقديمطلب  .٣

 .استالم اإلخطارتاريخ عشر يوماً من 

 . يمبأي وسيلة أخرى مضمونه التسليتم تسليم اإلخطار لصاحب العطاء الفائز باليد أو  -ب

  .كتروني للجهةلالموقع االفي العطاء الفائز  صاحبيتم اإلعالن عن اسم  -ج

  :يتم إرساء مناقصات الخدمات االستشارية وفق المراحل التالية) :  ١٩٣( مادة  

على درجة التأهيل المطلوبة التي تم لالستشاريين الحاصلين إقرار نتائج التأهيل   - أ 

ستوجه إليهم التي مسبقاً لتحديد القائمة المحصورة اإلعالن عنها للتعبير عن االهتمام 

  .الفنية والمالية عروضاللتقديم الدعوة 

إقرار نتائج التحليل الفني لتحديد العروض الحاصلة على الدرجة الفنية المطلوبة   -ب 

  .المستبعدةواألخرى للنجاح 

وفقاً رساء إقرار نتائج التحليل المالي للعروض الفنية الناجحة في التحليل الفني واإل  - ج 

 .  لطريقة االختيار المحددة في وثيقة المناقصة

 .إقرار نتائج التفاوض مع االستشاري الفائز قبل توقيع العقد  - د 

يجب الحصول على الموافقة الخطية من قبل الجهة الممولة قبل إخطار مقدم العطاء الفائز  ) : ١٩٤( مادة 

تمويل الخـارجي إذا اشـترطت اتفاقيـة    باإلرساء والحضور لتوقيع العقد في العقود ذات ال

  .  التمويل ذلك

المناقصة عليه بتقديم ضمان األداء في المدة المحددة له وفقـاً   إرساءإذا لم يقم من تم  -أ) :  ١٩٥( مادة 

الالئحة يحق للجهة إلغاء قبول عطائه ومصادرة ضـمان العطـاء بموجـب    هذه  إلحكام

  .أخرىأي إجراءات لتجاء إلى القضاء أو إلى إنذار أو االخطاب مسجل ودون حاجة 
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يتم إحالة االستشاري الذي رفض الحضور لتوقيع العقد إلى الجهة المختصـة قانونـاً    -ب

  . التخاذ اإلجراءات القانونية تجاهه

من هذه الالئحة يجوز للجنة المناقصات المختصة ) ١٩٥(المادة  بأحكام مع عدم اإلخالل) :  ١٩٦( مادة 

صاحب العطاء الفائز الحضور لتوقيع العقد خالل المدة المحددة بعد أخطاره رفض في حالة 

االنتقال إلى مقدم العطاء التالي في الترتيب من حيث أقل بإرساء المناقصة عليه  رسمياً

العطاءات التالية في ويسري هذا على األسعار المقيمة والمستجيبة للشروط والمواصفات 

الترتيب إذا لم يتم االستجابة إلخطارات الجهة على أن تكون قيمة هذه العطاءات في حدود 

  . التكلفة التقديرية واألسعار السائدة في السوق

  :يتم تحرير وتوقيع العقد على النحو التالي):  ١٩٧( مادة 

الث نسخ طبق األصل نسختين أصليتين وثيحرر مع من رست عليه المناقصة عقد من   - أ 

كطرف أو من يفوضه بذلك المعد لذلك ويوقع على العقد رئيس الجهة وفقاً للنموذج 

  .المتعهد كطرف ثانٍأو االستشاري أو  الموردأو  أول ويوقع المقاول

في ملف المشروع األساسي لمراقبة تنفيذ تحفظ نسخة أصلية مع نسخة طبق األصل   -ب 

 . العقد

  .الثاني للطرفنسخة أصلية سلم ت  - ج 

مع صورة من التقرير الفني والمالي وكشوفات تفريغ طبق األصل تسلم نسخة   - د 

  . الماليةدارة اإلالعطاءات إلى 

   .مع إخطار قبول العطاء لمصلحة الضرائبمن العقد طبق األصل ترسل نسخة   - ه 

 . المعد لذلـك  الخاصيتم قيد جميع العقود في السجل   -و 

 المبرمة على النموذج المعـد لـذلك   خطار مصلحة الضرائب بالعقودعلى جميع الجهات إ) :  ١٩٨( مادة 

وعنـوان المـورد أو    اسـم اإلخطـار   يبينعلى أن من تاريخ توقيع العقد  شهرخالل مدة 

صورة من العقد وأي شـروط تضـمنتها بنـود    مرفقاً بوقيمة العقد أو االستشاري المقاول 

لنقص أو اإللغاء والمـدة المحـددة لتنفيـذ    العقد، وكذا أي تعديالت تطرأ عليه بالزيادة أو ا

  .العقد
@ @



  
 

٧٣ 
 

Ý—ÐÛa@ÉbnÛa@ @
@@õbÌÛgò—Óbä¾a@ÑíŠbÄ¾a@|nÏ@‡Èië@ÝjÓ@@@@@ @

  

من رئيس الجهة بعـد موافقـة   مسبب بقرار مظاريف المناقصة قبل فتح اليجوز إلغاء  -أ) :  ١٩٩( مادة 
  :  وذلك في أي من الحاالت اآلتيةلجنة المناقصات المختصة 

وفي هذه الحالة ال يعاد إنزال اإلعالن   لحاجة للسلع أو األشغال أو الخدماتانتفاء ا .١
  .عن المناقصة في ذات السنة

عما تم تحديده في  السلع أو األشغال أو الخدمات المطلوبةأو طبيعة تغير نوع  .٢
  .وثيقة المناقصة

زال ال يعاد إن الحالةوفي هذه  جهة التمويل الالزم للمناقصةالإذا لم يعد لدى  .٣
  .اإلعالن عن المناقصة في ذات السنة

 .الالئحة هذهو تنسجم مع أحكام القانونإذا تبين أن وثائق المناقصة ال  .٤
من تاريخ ثالثة أيام خالل المناقصة المتقدمين بقرار إلغاء  إخطارجهة على ال يجب -ب

الموقع في وينشر قرار اإللغاء بموجب خطابات رسمية اليوم التالي لصدور القرار وذلك 
وتسجل اإلخطارات في السجل المعد لذلك وتحفظ نسخة منها في ملف  للجهة االلكتروني
 .  المناقصة

إعادة وثائق المناقصة بعد  قيمةمن تقدم لشراء وثائق المناقصة استرداد لكل حق ي - ج
  . إلى الجهة وثيقة المناقصة

 .ها قبل إلغاء المناقصةإلى أصحابها إذا ما تم تسليم اتيتم إعادة ضمانات العطاء - د
ـ  -أ) :  ٢٠٠( مادة  د يجوز إلغاء المناقصة بعد فتح مظاريف العطاءات بقرار مسبب من رئيس الجهة بع

ذلك فـي  بعلى أن يتم إخطار كافة المتقدمين كتابياً  موافقة لجنة المناقصات المختصة
  :أي من الحاالت اآلتية

  .غير مقبولةإذا اقترنت كل العطاءات بتحفظات  .١
تزيد األقل سعراً بعد التقييم من أن العطاء المناقصات المختصة إذا تحققت لجنة  .٢

  . %)١٠( قيمته عن سعر السوق والتكلفة التقديرية بأكثر من
يعاد ال وفي هذه الحالة أو األشغال أو الخدمات لم تعد مطلوبة  التوريداتإذا كانت  .٣

  .  في ذات السنةإنزالها في مناقصة 
 .  تواطؤ بين مقدمي العطاءات وجودإذا تبين  .٤

من  أيامثالثة المتقدمين للمناقصة بقرار اإللغاء خالل جميع  إخطارجهة ال يجب على -ب
نشر قرار اإللغاء في ويبموجب خطابات رسمية اليوم التالي لصدور قرار اإللغاء تاريخ 

 .  الموقع االلكتروني للجهة
  .  حفظ نسخة منها في ملف المناقصةفي السجل المعد لذلك وت اتاإلخطارتسجيل  - ج

يجب على لجنة المناقصات مرة أخرى المناقصة إنزال في الحاالت التي ينطبق عليها إعادة ) :  ٢٠١ (مادة 
القـانون   أحكـام بما ال يتعارض مـع  تها ومعالج الوقوف على األسباب التي أدت إلى ذلك

  .وهذه الالئحة
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@Ý—ÐÛa‹’bÈÛa@ @
@ @

òíŠb“nüa@pbß‡©a@ @
@ @@ @

 : اآلتيةاالستشارية وفقاً لإلجراءات لخدمات ليجب أن تستخدم طريقة طلب تقديم العروض ) :  ٢٠٢( مادة 

  :بالمشاركة االهتماملتعبير عن ل اإلعالن  - أ 

لالستشاريين الراغبين في التقدم بالمشاركة الهتمام عن التعبير ليجب اإلعالن  .١

 .  لخدمات االستشاريةل

على األقل المعلومات بالمشاركة  االهتمامبير عن تعاإلعالن للأن يتضمن يجب  .٢

 :التالية
 .اسم وعنوان الجهة •

 .وصفاً موجزاً للمهمة مع تفاصيل نطاق الخدمات الفكرية والمهنية المطلوبة •

 .  ألداء المهمةالمتقدمين قبل المطلوبة من  الخبرة •

 .   بالمشاركة االهتمامالتعبير عن بيانات وثائق والمكان والموعد النهائي لتقديم  •

  :يراعى في إعدادها مختصرةإعداد قائمة   -ب 
بالمشاركة االهتمام مسبقاً عند اإلعالن للتعبير عن  لالستشاريينأسس ومعايير التأهيل  .١

 .  االستشاريين المؤهلين فنياًبموجبها لتحديد للتقييم 

ممن حصلوا تتكون مما ال يقل عن ستة من مقدمي الطلبات  مختصرةقائمة  اختيار .٢

وفقاً لنتائج المختصرة المؤهلة كانت القائمة  وإذا الدرجات الفنية للتأهيل  أعلىعلى 

 .  ثالثة فيتم إعادة اإلعالن للتعبير عن االهتمام بصورة أوسعأقل من التأهيل تتضمن 

بعد إقرار نتائج التأهيل من قبل لجنة المناقصات المختصة وتحديد القائمة المختصرة  .٣

بالمشاركة ن على الدرجات الفنية المطلوبة في التعبير عن االهتمام بالمؤهلين الحاصلي

 .  توجه الدعوات لهم كتابيا لتقديم العروض الفنية والمالية

بنتائج بالمشاركة االهتمام يتعين إبالغ جميع المتقدمين المشاركين في التعبير عن  .٤

  . نشر النتائج في موقع الجهة االلكترونيوالتقييم 

  :لعروضاتقديم طلب   - ج 
الوثائق النمطية للخدمات باستخدام تقديم العروض على الجهة أن تعد طلب  .١

 اعلى أن يتم إعدادهالموافق عليها من قبل اللجنة العليا تلك المقرة أو االستشارية 

 . الخدمات االستشارية المطلوب تنفيذهابحسب طبيعة ونوعية 

 :تاليض كحد أدنى الوالعرتقديم ينبغي أن تشمل وثيقة طلب  .٢

 .اسم وعنوان الجهة •

 .وصف المهمة المطلوبة •
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 .الشروط المرجعية •

 .  ومعايير التقييم والوزن النسبي الذي سيطبق الفائزاالستشاري  اختيارطريقة  •

 .ماليواآلخر فني أحدهما م العروض في مظروفين منفصلين يتقد •

 .ن والموعد النهائي لتقديم العروضالمكا •

 .االستشاري والجهةات اللتزام ةالمحددصيغة العقد  •

 .نوعية العقد •

على الجهـة  عندما تنطوي مهمة االستشاري على تضارب محتمل في المصالح، فيجب  -أ) :  ٢٠٣( مادة 

  . المهمةاستبعاد من له عالقة بهذه 

عندما يكون االستشاري قد نفذ مهمة سابقة ذات صلة بالمشروع المطلـوب ولـوحظ    -ب

فيجب أن يستثنى االستشاري من المشاركة في هذه  وجود تضارب محتمل في المصالح

  . المهمة الالحقة

اختيار االستشـاري الفـائز   تكون معايير الجودة الفنية واألسعار هي األساس في يجب أن ) :  ٢٠٤( مادة 

وتتحدد الطرق المختلفة لتنفيذ الخدمات االستشـارية علـى النحـو    للخدمات االستشارية 

  : التالي

 :ساس الجودة والتكلفةاالختيار على أ  - أ 

بالمشاركة عبر إعالن للتعبير عن االهتمام  المختصرةعند تحديد القائمة تستخدم 

  .  لتحديد االستشاريين المؤهلين

 : الثابتة الموازنةاالختيار في إطار   -ب 

تستخدم هذه الطريقة عندما تكون المهمة بسيطة ويمكن تعريفها بدقة وعندما تكون 

  .  مد للمهمةفي حدود المبلغ المعت

 : االختيار على أساس أقل تكلفة  - ج 

 وأالتدقيق المالي (ذات الطابع القياسي أو الروتيني ام هذه الطريقة للمهتستخدم 

    . البسيطةلألعمال  )التصميم الهندسي والمعماري

 : االختيار على أساس مصدر وحيد  - د 

 : تستخدم هذه الطريقة في أي من الحاالت التالية

 .سابقة منتهيةلمهمة  اًامتدادمل المطلوب عندما يكون الع .١

كما في حاالت الطوارئ (حيثما يكون من الضروري القيام باختيار سريع  .٢

 ).والكوارث

 .)مليوني ريال( تكلفة المهمةال تتجاوز عندما  .٣

 .عندما يكون هناك استشاري لديه خبرة استثنائية للمهمة .٤
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 :اختيار االستشاريين األفراد  - ه 

 : ة في الحاالت التاليةتستخدم هذه الطريق
 .اًأساسي اًشرطللفرد يكون المؤهل والخبرة عندما  .١

بنفسه دون  عند امتالك االستشاري الفرد القدرة على القيام بالمهمة .٢

 . االستعانة بالغير

يتعين إجراء تقييم العروض الفنية في المرحلة األولى ويجب النظر فقط في تلك العـروض  ) :  ٢٠٥( مادة 
ية للتقيـيم الفنـي والمـالي    مستوى الجودة الفنية قبل إعالنها في المرحلة الثانالتي تحقق 

حقق مستوى الجودة الفنية فيجـوز النظـر    اًواحد اًإذا تبين بعد التقييم أن عرضو الموحد
 .في المرحلة الثانية من التقييم الفني والمالي الموحده المالي عرضل

ات االستشارية وفقاً لمعايير التقييم وطريقة االختيار المحددة في يتم إرساء مناقصة الخدم) :  ٢٠٦( مادة 
 . وثيقة طلب تقديم العروض

في توقيع العقد فيجب على الجهة التفاوض مع االستشـاري   الفائزإذا أخفق االستشاري )  :  ٢٠٧( مادة 
فـي المسـتوى   بعد موافقة لجنة المناقصات التالي من حيث الترتيب المستوفي للشروط 

  .  المختص
تحدد أنواع عقود الخدمات االستشارية في وثائق المناقصة عند طلب  تقـديم العـروض   )  :  ٢٠٨( مادة 

  :  باآلتي 
 :العقد على أساس المقطوعية  - أ 

ويستخدم هذا النوع من العقود للمهام التي يكون فيها محتوى ومدة الخدمات والنتائج 
 :  وجه الخصوص ما يلي المطلوبة من االستشاريين محددة بوضوح وعلى

 .عمليات التخطيط البسيطة .١
 .دراسات الجدوى .٢
 .الهندسية وإعداد وثائق المناقصاتالتصاميم  .٣
 .الدراسات البيئية .٤
 . إعداد أنظمة معالجة البيانات .٥

  :العقد المبنى على الزمن   -ب 
ويستخدم هذا النوع من العقود عندما يكون من الصعب تحديد نطاق الخدمات وطول 

 :  تقييمها، وعلى وجه الخصوص ما يلي وصعوبةفيذ مدة التن
 .الدراسات المعقدة .١
 .اإلشراف على تنفيذ األعمال .٢
 .مهام التدريب .٣

 :العقد على أساس النسبة  المئوية  - ج 
  

  . ويستخدم هذا النوع من العقود على وجه الخصوص للشركات الفاحصة
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@Ý—ÐÛa‹“Ç@ð†b¨a@ @
@ @

òîÈàna@pa‡ÓbÈnÛa@ @
@ @

تكـون مشـاركة المجتمـع    في حالة ما ز تنفيذ األعمال المدنية الصغيرة والتوريدات يجو) :  ٢٠٩( مادة 
المستفيد إيجابية لتعزيز االقتصاد ودعـم جـودة السـلع والخـدمات المطلـوب شـراؤها       

أو إذا كان هدف العملية خلق فرص عمل وإشـراك المجتمـع المسـتفيد مـن     واستدامتها 
مشـروعاتهم  وتشجيعهم على تنفيـذ  لمستفيدين وتعزيز وبناء قدرات ومهارات االمشروع 

وفي جميع األحوال يجـب موافقـة لجنـة     في الوقت المحدد وبأقل تكلفة انجازهاوبفاعلية 
المناقصات المختصة قبل اللجوء إلى هذه الطريقة وعليها أن تتأكد أن األسعار متقاربة مـع  

  .األسعار في السوق
خلق فـرص عمـل أو تشـجيع المجتمـع     صالح المجتمع بهدف يقتصر تنفيذ التعاقدات ل) :  ٢١٠( مادة 

  :كاني محدد شريطة ما يليسالمشروع لتجمع تنفيذ المستفيد على المشاركة والمساهمة في 
 .)ريال ٦,٠٠٠,٠٠٠(ال يزيد الحد األقصى لقيمة العمل المطلوب تنفيذه عن أن   - أ 
و عيناً بما ال يقل عن تقديم مساهمته نقداً أأن يكون المجتمع المستفيد قد وافق على   -ب 

 .هتنفيذمن قيمة المشروع المطلوب  %)٥(نسبة 
توريدات أو أعمال أن تكون طبيعة المشاريع التي يتم تنفيذها أو توريدها عبارة عن   - ج 

ومن النوع الذي يمكن أن يعهد به إلى مقاول أو جمعية صغيرة مرتبطة بتنفيذ المشاريع 
 .  إطار الوحدة اإلداريةتعمل في 

في إطار عمل تأهيلي صغير يتم تنفيذ األعمال المشار إليها في المادتين السابقتين يجب أن ) :  ٢١١(  مادة
محليـة كلمـا   ومواد  ةلمجتمع محلي مستفيد بنظام سعر الوحدة أو القطعة باستخدام عمال

  .الممارسةأمكن ذلك بإتباع إجراءات 
جمعية محلية قادرة على التنفيذ فيجب فتح بـاب   في حالة وجود أكثر من مقاول محلي أو: )  ٢١٢( مادة 

واإلرساء على أقـل  الفنية والمالية م لتقديم عروضه مالمنافسة من خالل توجيه الدعوة له
  .العروض المقيمة

  :مسئولة عنالممولة تعتبر الجهة  ) : ٢١٣( مادة 
 .ة دقيقةإعداد الدراسة الفنية والتصاميم وجداول الكميات والتكلفة التقديرية بصور  - أ 

 .على تنفيذ العمل ينالقادر ينأو المقاول المحليةتحديد الجمعيات   -ب 

 .إعداد الشروط التعاقدية بما يتوافق مع طبيعة تنفيذ التعاقدات المجتمعية  - ج 

 .اإلشراف على التنفيذ وفقاً لوثائق العقد  - د 

 .يب الميدانيإعداد وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل للمنفذين أفراد وجماعات مع التركيز على التدر  - ه 

وفي جميع األحوال يجب أن يتم إقرار هذه الخطوات من قبل لجنة المناقصات المختصة 
  . حسب اإلجراءات المحددة في هذه الالئحة
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يجوز للجهة الممولة االستعانة باستشاري فرد للقيام بتقديم الدعم الفنـي الـالزم لتنفيـذ     ) : ٢١٤( مادة 

ع ومرحلة التنفيذ من خالل اإلشراف على التنفيـذ أو  المشروع في مرحلة الدراسة للمشرو

  .إدارة المشروع

على تنفيذ عمل صغير لمجتمع محلي  القادرالمقاول المؤهل أو  المحليةة تحديد الجمعييتم ) :  ٢١٥( مادة 

 :وفقاً للمعايير التالية مستفيد

لدى الجهات المعنية أو مقاول من نفس  جمعية محلية مسجلةأن تكون   - أ 

  . تمع المستفيدالمج

 . خبرة سابقة في تنفيذ أعمال مماثلة  -ب 

وتنظيم حساباته المشروع تنفيذ إلدارة األعضاء أو العاملين من  عدد كافتوفر   - ج 

بصورة منفصلة  المحاسبية سجالتالوثائق والبما في ذلك المحافظة على 

 .ألموال المشروع

لمخططات لوفقاً األعمال  والعمالة الماهرة في تنفيذاستخدام اليد العاملة المحلية   - د 

 .  الفنية المعتمدة للمشروعمواصفات الو

  :يجب أن يتضمن التعاقد المجتمعي بصورة أساسية ما يلي) :  ٢١٦( مادة 

 .طرفي العقد    - أ 

 .التكلفة اإلجمالية للعمل المطلوب تنفيذه  -ب 

وفقاً لألعمال المنجزة المستوفية للمواصفات أن يتم الدفع بتحديد أسلوب الدفع   - ج 

 .الفنية المحددة

 .  النجاز المشروعالمطلوبة الفترة الزمنية   - د 

  : فيما يتعلق بما يليالعقد  يواجبات ومسؤوليات طرف  - ه 

 .الفنية وجداول الكميات ، والمواصفاتاتخططمتوفير الرسومات، وال  .١

 . المشروعاإلشراف على  .٢

 .في اإلنجاز للمشروعاالجتماعات المنتظمة واالتصاالت لمراقبة التقدم  .٣

 .  والمواد المحليةاستخدام اليد العاملة  .٤

 .التزامات قانونية أخرى وفقاً للقوانين النافذة ذات العالقةأي  .٥
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ال يتم التفاوض مع مقدمي العطاءات في المواصفات الفنية الرئيسية أو األسعار المقدمـة  ) :  ٢١٧( مادة 

  :ةالحاالت التاليمن ذلك األسباب ويستثني  مهما كانت
  .األسعار والمواصفات والشروط صالشراء باألمر والتكليف المباشر فيما يخ عند  - أ 

  . وذلك للمرحلة األولى فقطالمرحلتين المناقصة ذات  إتباع  -ب 

لخدمات االستشارية مع صاحب العطاء المرشح باإلرساء فيما يخص مناقشة العرض الفني ا  - ج 

وأي مقترحات يقدمها االستشاري والطاقم الفني المرشح للمهمة لتنفيذ في المتبع واألسلوب ا

 .وأيه تسهيالت للمهمةوالتقارير التي سترفع عمل الوفترات  لتحسين الشروط المرجعية

في الحاالت التي تراها اللجنة العليا ضرورية إلجراء تفاوض مع مقدمي العطاءات فيجب أن ):  ٢١٨( مادة 

  :  التفاوضعلى عملية  ال يترتب
  .  في وثيقة المناقصة المحددةالمتطلبات الخاصة بتفاصيل التغيير جوهري في الجودة الفنية أو   - أ 

  .لمناقصةافي وثيقة الواردة تغيير جوهري في أحكام وشروط العقد   -ب 

  . تخفيض حجم األعمال المحددة في وثيقة المناقصة إال في الحدود المسموح بها قانوناً  - ج 

  .  وترتيبها تقييم العطاءاتيؤثر في ما قد   - د 
@ @

Ý—ÐÛa@sÛbrÛa@‹“Ç@ @
@ @

@@μÛëbÔ¾a@ëc@åí†Šì¾a@áöaìÓ@ëc@μíŠb“nüaåí‡ànÈ¾a@ @
  

  

تـأهيلهم  الذين سبق للموردين أو المقاولين أو االستشاريين  قوائماستخدام مسك وللجهة ) :  ٢١٩( مادة 

 .لةمبادئ الشفافية والمنافسة العادشريطة إعدادها وفقاً ل

مفتوحة لدى الجهة المعتمدين أو المقاولين أو االستشاريين تكون قوائم الموردين يجب أن ) :  ٢٢٠( مادة 

في أيـام وسـاعات العمـل    لدى الجهة في التقدم للتأهيل والتسجيل الراغبين دائماً أمام 

  .وفقاً لألسس والمعايير المحددة للتأهيل الرسمية

 : التأهيل وفقاً للتالي طلباتمتيجب أن تحدد ) :  ٢٢١( مادة 
 .وفقاً ألحكام القانون وهذه الالئحة والقوانين ذات العالقةالوثائق القانونية المطلوبة توفر   - أ 

 .  مع التحري عن ذلكالخبرة السابقة في مشاريع مماثلة تم تنفيذها   -ب 

 .فذة خالل الثالث السنوات األخيرةحجم األعمال المن   - ج 

 .)والمعدات واآلليات األساسي ادر الفنيمؤهالت الك(القدرة الفنية   - د 

 .القدرة المالية  - ه 

 . أخرى تراها الجهة بحسب طبيعة الحالةمتطلبات أي   -و 
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التي تم المؤهلة يجوز ألي جهة خاضعة ألحكام القانون وهذه الالئحة االستفادة من القائمة ) :  ٢٢٢( مادة 

 : جهة أخرى شريطة ما يليأي تحديدها من قبل 

مماثل من حيث الطبيعة والنوعية والحجم الذي  هوع المطلوب تنفيذأن يكون المشر  - أ 

 .إجراء التأهيل لهسبق 

أكثر من ثمانية عشر عليها أن ال تكون القائمة المطلوب االستفادة منها قد مضى   -ب 

 .  مع أحقية الجهة طلب تحديث بيانات التأهيلشهراً 

ي سيتم االستفادة منها بحيث يجب على الجهة التأكد من اهتمام القائمة المحصورة الت  - ج 

 . ال يقل عدد المهتمين في المشاركة عن ستة متقدمين بموجب خطابات رسمية

البيانات المقدمة لكـل معيـار   لتقييم مسبقاً ضمن وثيقة التأهيل جهة معايير محددة التضع ) :  ٢٢٣( مادة 

 .ن تتسم هذه المعايير بالموضوعيةأعلى على حده 

المقيـدة أسـماؤهم بقائمـة    ين االستشـاري وين المقاولون يالموردعلى الجهة إلزام يجب ) :  ٢٢٤( مادة 

  .  بياناتهم سنوياًالمعتمدين بتحديث  المؤهلين

إذا تبين للجهة فـي أي  ويجب على كل طالبي التأهيل تقديم مستندات ومعلومات صحيحة ) :  ٢٢٥( مادة 

فيجوز لها إسقاط غير صحيحة كانت وقت أن المعلومات المقدمة من أي من طالبي التأهيل 

ين واللوائح النافذة وإشعار الجهة المعنية باتخاذ اإلجراءات القانونية وفقاً للقوانالتأهيل عنه 

  .  ذات العالقة

المعتمدين في  قائمة المؤهليناسم المورد أو المقاول أو االستشاري من  شطبيحق للجهة ) :  ٢٢٦( مادة 

 :أي من الحاالت اآلتية

 .  تدل على افتقاره لألمانة والنزاهةة أو مخالف فعلبوت ارتكابه أي ث  - أ 

 .غير صحيحةثبوت تقديمه بيانات أو وثائق تأهيل   -ب 

 .إضافية مطلوبة بيانات أو وثائقتقديم أي  عن تقاعسه  - ج 

 .  في تنفيذ التزاماته التعاقدية ألي عقد إهمالعن عمد أو  تقاعسه  - د 

أو أي جهة أخرى جهة الق أو تحقيق من قبل التعاون في أي مراجعة أو تدقي هرفض  - ه 

 .  مختصة قانوناً

 .  ذات العالقةأو التشريعات األخرى وهذه الالئحة عدم االلتزام بأحكام القانون ثبوت   -و 

في  القائمة المعتمدةأسماء الموردين أو المقاولين أو االستشاريين من  شطبتُنشر قرارات ) :  ٢٢٧( مادة 

كتابياً بذلك، مع  المورد أو المقاول أو االستشاري المعني ويخطرهة الموقع االلكتروني للج

  .لهيئة العليامن اإلخطار لصورة  نسخ 

  
 



  
 

٨١ 
 

أو اإليقاف المؤقت يحق للمـورد أو   الشطبفي حالة مع مراعاة أحكام الئحة القائمة السوداء ) :  ٢٢٨( مادة 

عند انتهاء فترة الحرمان  المؤهلينالمقاول أو االستشاري التقدم بطلب إلعادة اسمه إلى قوائم 

التـي وضـعتها   للمتطلبات والمعايير أو اإليقاف المؤقت على أن يقدم طلباً جديداً  يثبت تلبيته 

 . اإليقافأو مع ما يثبت انتفاء سبب الحذف  الجهة للقيد والسارية وقت إعادة الطلب

لمؤهلين المعتمدين لدى الجهات المختلفـة بحسـب   ااستخدام قوائم  مراقبةالهيئة العليا  تتولى) :  ٢٢٩( مادة 

 .  طبيعة ونوعية النشاط في كلٍ منها

  إلى الهيئة العليا عـن أو تظلمات يحق للموردين أو المقاولين أو االستشاريين التقدم بشكاوى ) :  ٢٣٠( مادة 

 .  نتائج التأهيل 

 المـؤهلين اسمه من قوائم  شطبمن القيد أو  يحق للمورد أو المقاول أو االستشاري الذي ُمنع) :  ٢٣١( مادة 

بقـرار   إخطاره كتابياًأيام من تاريخ ) ١٠(إلى الهيئة العليا بطلب كتابي خالل عشرة  يتظلمأن 

  .الشطب أو اإليقافأو  المنع
 
  

@Ý—ÐÛaÉia‹Ûa@@‹“Ç@ @
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عد الوفاء به وطرفي العقد وموضوعه ومواصفاته ومكان تنفيذه وم مناقصاتعقود ال تحدد) :  ٢٣٢( مادة 

وغرامات تأخير التنفيـذ أو  أثناء مراحل التنفيذ طرف  على كلالعينية والنقدية  وااللتزامات

  .قانونية أخرىتأخير السداد وضمانات التنفيذ وحاالت إلغاء العقد وأية شروط 

  : على النحو التالي دللعقو بدأ التنفيذي) :  ٢٣٣( مادة 

من تاريخ تسليم الموقع إلى المقاول األشغال مقاوالت عقود تبدأ المدة المحددة لتنفيذ   - أ 

التي  ةالمد أومن تاريخ توقيع العقد  أسبوعينخالل فترة ال تتجاوز خالياً من الموانع 

ويتم هذا التسليم بمحضر كتابي يوقع عليه المقاول أو من يفوضه يحددها العقد 

ويحرر من ثالث نسخ تسلم  اإلشرافوالجهة التي ستتولى معه  المتعاقدةالجهة و

ضمن الثالثة تبقى لدى الجهة المتعاقدة و اإلشراف لجهازللمقاول ونسخة نسخة منه 

  .المناقصةأوليات 

 اًوإذا لم يحضر المقاول أو وكيله الرسمي الستالم الموقع فتحدد الجهة المختصة تاريخ

م وتخطر به المقاول بخطاب مسجل ويعتبر هذا التاريخ موعداً لبدء تنفيذ للتسلي اًمعين

  .األعمال ويحاسب المقاول على أساسه

من االستشارية والخدمات األخرى عقود التوريدات والخدمات لتنفيذ تبدأ المدة المحددة   -ب 

 . المحدد في وثيقة المناقصة والعقد تاريخال
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لعقد خالل مدة ال تتجاوز أسبوعين من تاريخ استكمال إجراءات توقيع اعلى الجهة   - ج 

  استالمها لضمان األداء المستوفي للشروط القانونية وتتحمل مسؤولية التأخير 

 .عن ذلك

تغيير مكان تنفيذ أعمال مقاوالت األشغال والتوريدات والخدمات االستشـارية   زال يجو -أ ) :  ٢٣٤( مادة 

قصة والذي من أجلـه طرحـت المناقصـة    المحددة في وثائق المنا األخرىوالخدمات 

  .لها وقدمت العطاءات واستكملت إجراءات البت

استثناًء من أحكام الفقرة السابقة يجوز تغيير مكان التنفيذ في حالة الضرورة القصوى  - ب 

ووجود مبررات قوية تقرها لجنة المناقصات المختصة وموافقة الطرف الثاني في 

ية التغيير أي التزام مالي إضافي أما إذا ترتب على على عمل بالعقد على أال يترت

عملية التغيير تعديالت فرضتها ظروف الموقع الجديد فتسري عليها األحكام المحددة 

  .الالئحةمن هذه ) ٢٤٢(المادة في 

أو االشتراطات إذا ترتب على عملية تغيير مكان التنفيذ إحداث تعديالت في المواصفات  -  ج  

تجاوزت النسبة المحددة في أو مات جديدة لم يشتمل عليها العقد وبنود وسلع وخد

وهذه ، يتم إعادة طرح المناقصة وفقاً ألحكام القانون هذه الالئحةمن ) ٢٤٢(المادة 

مع تحمل الجهة للمخاسير المالية التي تحملها الطرف الثاني من بعد توقيع الالئحة 

  . العقد

كل المواد واألعمال والتجهيزات والمعـدات التـي   عماله وعلى أمين المقاول التيجب على ) :  ٢٣٥( مادة 

  .  وردها إلى الموقع والتقيد بالقواعد والشروط واإلجراءات المتعلقة بذلك

ر على المقاول أو المورد أن يقوم بتحريك أو نقل المواد واآلالت والمعدات من موقع ظيح) :  ٢٣٦( مادة 

  .مكان أو موقع آخر بدون موافقة خطية من قبل الجهة التنفيذ موضوع المناقصة إلى أي 
  

  

  
  

ïãbrÛa@Ê‹ÐÛa@ @
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 يإذا ما تم إدخال أللعقد صيغة النهائية الة على يجب أخذ موافقة لجنة المناقصات المختص) :  ٢٣٧( مادة 

بأحكام القـانون وهـذه    تعديالت على نموذج العقد المحدد في وثيقة المناقصة وبما ال يخل

 .  الالئحة

  . لغيرهال يحق ألي مقاول أو مورد أو متعهد أو استشاري التنازل عن العقد بالكامل ) :  ٢٣٨( مادة 

  :  يجب االلتزام باآلتي من الباطن التعاقد في حالة  ) :  ٢٣٩( مادة 

لجنة تتخذ وكل عقد من الباطن المختصة ل مناقصاتالحصول على موافقة لجنة ال  - أ 

المورد أو على المعلومات والمبررات التي يقدمها  قرارها بناًءالمناقصات المختصة 

 .  أو المتعهد اإلستشاريأو  المقاول
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 .من قيمة العقد األساسي% ٣٠أن ال تتجاوز قيمة عقود األعمال من الباطن عن   -ب 

 اولعلى المقوهذه الالئحة والشروط المنصوص عليها في القانون  األحكامق يتطب  - ج 

 .من الباطن

لجميع بالتضامن من الباطن كامل المسؤولية المشتركة مقاوليه المقاول وتحمل   - د 

  .  أي إخالل بشروط العقدأو  واإلهمال واألخطاء األعمال
  

  .مرتكبيها للمساءلة القانونيةوكل مخالفة ألحكام هذه المادة تعرض 
@ @

تكليف من يراه مناسباً من ذوي الخبـرة إلدارة  يصدر رئيس الجهة أو من يفوضه قراراً ب) :  ٢٤٠( مادة  

ويتعين علـى الجهـة   العقد بالنسبة لعمليات الشراء التي تتجاوز كلفتها عشرة مليون ريال 

  .  بهذا القرار ياًكتابالطرف الثاني غ بالإ

    :المهام التالية إدارة العقد مسئول يتولى) :  ٢٤١( مادة 

   .لتأكد من تنفيذه وحل أي خالفات تطرأ أوالً بأولمراجعة البرنامج الزمني للتنفيذ وا  - أ 

ه المحددة فيالفنية والمتطلبات األخرى للشروط والمواصفات  وفقاًتنفيذ العقد  التأكد من  -ب 

  . وفي الموعد المحدد

  .  ةالتعاقديااللتزامات بجميع اإليفاء  التأكد من  - ج 

  .  ن أي تأخيردو عقدالالفنية والمالية والقانونية ذات الصلة ب حل المشاكل  - د 

  .  بين طرفي العقدلحفاظ على عالقات عمل جيدة ا  - ه 

 .  العقدومواصفات شروط والتي ال تتفق واألعمال المواد والخدمات رفض   -و 

  .  لتأكد من استيفائها للشروط الواردة في العقدوا شهادات الدفع مراجعة  -ز 

وم برفع تقرير وفي حالة وجود تأخير يق تأخيرتتم دون  أن إجراءات الدفع التأكد من  - ح 

  .  إلى رئيس الجهة مبيناً فيه مبررات التأخير ومقترح المعالجة

أثناء تنفيذ العقد وإعداد الردود عليها وفقاً للصالحيات الممنوحة دراسة كل المراسالت   - ط 

  .  وفي كل األحوال يجب أن ال تكون الردود متعارضة مع أحكام القانون وهذه الالئحة

 . بااللتزامات التعاقديةللوفاء  األخرى اإلجراءات بكافةالقيام   -ي 

 .  تنفيذ العقدب الخاصة وثائقالالمحافظة على  - ك 

 . المراسالت بين طرفي العقدتوثيق كافة   -ل 

  
@ @
@ @
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يحق للجهة بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة أن تعدل العقد بالزيادة أو النقص في أي ) :  ٢٤٢( مادة 
مـن   %)١٠(التعديل ما نسـبته  ، شريطة أن ال تتجاوز قيمة حلة من مراحل تنفيذ العقدمر

مـن قيمـة العقـد     %)٢٠(وما نسبته ي في عقود التوريدات أو الخدمات قيمة العقد األصل
  :مع االلتزام باألسس والقواعد اآلتية األصلي في عقود مقاوالت أعمال األشغال

رورة القصوى ووجود مبررات وأسباب قوية ال سبيل أن يقتصر التعديل على حاالت الض  - أ 
 .لتجنبها

أن تكون األعمال اإلضافية من نفس بنود أعمال األشغال أو السلع أو الخدمات المتعاقد   -ب 
 .دون زيادةاألصلي عليها وبنفس أسعارها في العقد 

أالّ تتضمن األعمال اإلضافية بنود أشغال أو سلع أو خدمات جديدة غير متضمنة في   - ج 
 .وإن كانت في إطار النسبة المشار إليهااألصلي العقد 

 :ما يلي من أحكام الفقرات السابقة  يستثنى  - د 
الطرقـات أو الجسـور أو   أثناء تنفيذ أعمال ظهور أعمال غير منظورة قد تظهر  .١

مشاريع شـبكات الميـاه والصـرف    أو أو مشاريع تصريف مياه األمطار األنفاق 
ها وتحديد تكلفتها بالتنسـيق مـع الجهـات    ففي هذه الحالة يجب حصرالصحي 
بـين الجهـة    والتعامل معها مباشرة بعقود مستقلة يتم إبرامهـا المعنية الخدمية 

صاحبة المشروع بعد إقرارها من قبل لجنة المناقصات بحسـب  والجهة الخدمية 
 .  المالية المحددة في هذه الالئحةوالسقوف الصالحيات 

التـرميم للمبـاني والمرافـق    الصيانة وأعمال قة بالمتعل األعمال غير المنظورة .٢
  .المملوكة للدولة

في جميع األحوال إذا زادت كميات األعمال عن النسب المحددة في هـذه المـادة     - ه 

فيجب أن يتم رفعها إلى اللجنة العليا للمناقصات ألخذ الموافقة المسبقة عليها قبل 

  :التنفيذ على أن يتم إرفاق البيانات التالية 
 .بررات الفنية لبنود الكميات التي زادت عن النسبة القانونية المحددةالم .١

 .تحليل لبنود األسعار التي تم التفاوض على أساسها للتنفيذ بين طرفي العقد .٢

 .مصادقة لجنة المناقصات المختصة على الكميات الزائدة واألسعار المتفق عليها .٣

 . ليا ضروريةأية بيانات أو وثائق فنية أخرى تراها اللجنة الع .٤
    

وفي حالة عدم اقتناع اللجنة العليا بالمبررات الفنية في اعتماد األعمـال الزائـدة فلهـا    
  .واقتراح الحلول المناسبة الحق في رفض طلب الجهة مع توضيح سبب الرفض
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علق تسري على التعديالت جميع األحكام المنصوص عليها في القانون وهذه الالئحة فيما يت) :  ٢٤٣( مادة 
تقديم ضمان أداء بنفس النسبة المحـددة فـي   يوقع عليه من الطرفين مع بعمل عقد ملحق 

 .هذه الالئحة من قيمة العقد الملحق
فـي  الخدمات ذات العالقة  أواألسعار للمواد عندما تكون الحكومة هي المسئولة عن رفع ) :  ٢٤٤( مادة 

في ضوء المعالجات المقرة من ختصة يجوز للجان المناقصات المأو بعضها مكونات العقود 
وفقاً للضـوابط   من تاريخ وقوع األثرتعديل قيمة الجزء المتبقي من العقد مجلس الوزراء 

 :  اآلتية
بوضع القواعد والضوابط بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة قيام الهيئة العليا   - أ 

عين على كافة التي يتو ورفعها إلى مجلس الوزراء لدراستها وإقرارهاواإلرشادات 
 . العمل بموجبهالجان المناقصات المختصة 

من تاريخ األثر المحدد في احتساب المعالجة للمشاريع قيد التنفيذ لألعمال المتبقية   -ب 
 .قرار مجلس الوزراء وفقاً للبرنامج الزمني المحدد في العقد للتنفيذ

ذه الالئحة تشكل لجان فنية في كل جهة من الجهات الخاضعة ألحكام القانون وه  - ج 

وتحديد األعمال لدراسة حالة المشاريع قيد التنفيذ لديها والوقوف على ما تم إنجازه 

 .مقارنة بالبرنامج الزمني للتنفيذالمتبقية التي لم يتم انجازها 

تتولى لجان المناقصات المختصة إقرار المعالجات وفقاً للضوابط والتعليمات المقرة   - د 

 .لى حدهمن مجلس الوزراء لكل مشروع ع

 :للتعويضات المشاريع التاليةتستثنى من المعالجة   - ه 

 .المتعثرةالمشاريع  .١

 . المشاريع التي تم التعاقد على تنفيذها بعد التاريخ المحدد الحتساب األثر .٢
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أعمال األشغال والتوريدات والخـدمات  ة كافلواالستالم  المعاينةوالفحص يجب على الجهة ) :  ٢٤٥( مادة 
لتأكد من تنفيذها طبقـاً للمواصـفات   اوالمتعاقد على تنفيذها األخرى والخدمات االستشارية 

 .والعقد المناقصةوالشروط الفنية والقانونية والمالية المحددة في وثيقة 
والتوريـدات  ل األشـغال  ألعمـا واالستالم لمعاينة للفحص والجان فنية متخصصة  تشكل) :  ٢٤٦( مادة 

والخدمات االستشارية ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجهة ويراعى في تشـكيل هـذه   
  :التاليوعلى النحو شراء على حدة اللجان طبيعة كل عملية 

والخدمات ألعمال األشغال والنهائي  تتولى االستالم االبتدائي واستالملجنة معاينة   - أ 
وبحضور المهندس  ثالثةيقل عددهم عن  ال تضم مهندسين وفنييناالستشارية 

برئاسة مدير عام على  اللجنة تكونأن  ىعل المشرف والذي يكون حضوره للتوضيح
  .األقل من الجهة
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ثالثة من مكونه من عدد ال يقل عن لجنة فحص واستالم األصناف والمهمات الموردة   -ب 
جنة برئاسة مدير تكون اللعلى أن المختصين والفنيين ويضاف إليهم أمين المخزن 

 .من الجهة عام على األقل
لجنة استالم الخدمات االستشارية تضم مختصين من ذوي الخبرة واالختصاص   - ج 

لمراجعة واستالم مخرجات الخدمات وإبداء المالحظات عليها واعتمادها أوالً بأول وفقًأ 
 .لوثائق العقد

فنيين أو استشاري  يجوز للجنة الفحص والمعاينة واالستالم االستعانة بمتخصصين  - د 
 . بعد موافقة رئيس الجهة بحسب طبيعة ونوعية عملية الشراء

قرار التشكيل وإذا  فيوالمعاينة الفحص واالستالم يجب أن يتم تحديد فترة عمل لجان   - ه 
فيجب على اللجنة الرفع بمبررات ذلك التمديد لفترة عملها تطلبت طبيعة عملية الشراء 

انجاز أعمال الفحص والمعاينة  فيقة وأي تأخير إلى رئيس الجهة ألخذ المواف
تحال اللجنة للمساءلة ويتم عن الموعد المحدد لها بدون أي مبرر قانوني واالستالم 

  . تكليف لجنة أخرى
   

أن تكون تكاليف الفحص واالستالم خارج عندما تتطلب عملية الشراء شركة فاحصة فيجب ) :  ٢٤٧ (مادة 
 . من قبل الجهة للشركة الفاحصة وفقاً ألحكام القانون وهذه الالئحةعقد التوريد ويتم الدفع 

  : ما يليواالستالم الفحص والمعاينة يراعى في تشكيل لجان ) :  ٢٤٨( مادة 
الشروط  إعدادفي  اشاركون ممواالستالم المعاينة الفحص ويكون أعضاء لجنة  أن ال  - أ 

 أو اإلشرافوالتقييم اءات التحليل و إجرأاألخرى المواصفات الفنية ووثائق المناقصة و
  .الجهةرئيس بموافقة بأي منهم للتوضيح  االستعانةمع جواز 

ويعتبر ويوقع عليه من جميع أعضائها محضرها على النموذج المعد لذلك اللجنة تدون   -ب 
 اًنهائي اًقرارها بسالمة تنفيذ األعمال من عدمه أو قبول أو رفض األصناف الموردة قرار

وأي تحفظ على ما ورد في المحضر من أي من  من رئيس الجهة ادهاعتمبمجرد 
 األعضاء فيجب إثباته في المحضر مع توضيح سبب التحفظ والتوقيع عليه؛

في الحالة التي يثبت فيها تواطؤ بقبول أعمال غير سليمة أو أعمال وهمية، فيتم إحالة    - ج 
تحمل المقاول أو المورد أو الجهة مع ضرورة كل من تواطأ للمساءلة القانونية من قبل 

 .االستشاري مسئوليته عن سالمة وصحة األعمال التي قام بتنفيذها بحسب العقد
إذا ثبت أن أحد أعضاء لجان المناقصات أو اللجان الفنية أو اللجـان المتخصصـة أو    -أ) :  ٢٤٩( مادة 

مع أحد ؤ طبالتوالجان الفحص واالستالم استغل عمله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
بإفشائه أسراراً تتعلق بالمناقصة أو قام باستالم أو االستشاريين المقاولين أو الموردين 

توريدات بالمخالفة للمواصفات أو وقع على مستخلصـات أو علـى شـهادة اسـتالم     
على الجهة إحالته إلى النيابة العامـة  فبخالف المواصفات أو أعمال الخدمات المقاوالت 
وبما ال يخل بمهام واختصاصات الهيئة الوطنية  ات وفقاً للقوانين النافذةإلجراءالتخاذ ا

  .والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا العليا لمكافحة الفساد
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إلـى القضـاء التخـاذ    في عمليات الشراء يتم إحالة جرائم الغش والتالعب والرشوة  -ب                
ال يخل بمهام واختصاصات الهيئة الوطنيـة العليـا لمكافحـة     اإلجراءات الالزمة، وبما

 .والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا  الفساد
تسلم األصناف المتعاقد عليها في الموعد والمكان المحدد في وثائق المناقصة والعقد سواء ) :  ٢٥٠( مادة 

ميـع المصـروفات والرسـوم    في مخازن الجهة أو أي موقع نهائي آخر خالصـة مـن ج  
  .  المتعاقد عليهاالفنية والشروط مطابقة للمواصفات على أن تكون وغيرها والضرائب 

األصناف الموردة فاتورة من أصل وصورتين مبيناً بها الكميـة وثمـن الوحـدة    تقدم مع ) :  ٢٥١( مادة 
دة مقابل إيصال ويستلم أمين المخزن المختص األصناف الوار والثمن اإلجمالي حسب العقد

لجنـة الفحـص    اجتمـاع مؤقت يقرر فيه حالتها الظاهرية من حيث سالمتها وذلك لحـين  
وتقيد الفواتير عند استالمها  بحضور المتعهد لفحصها واستالمها نهائياً وإضافتها للمخازن

في السجل المعد لذلك وتبين فيه اإلجراءات الخاصة بكل فاتورة وتاريخ كل إجـراء حتـى   
  .تحديد المسئولين في حالة تأخير اإلجراءاتوإرسالها إلى الحسابات لصرف قيمتها تاريخ 

بحضور المورد أو وكيله خالل ثالثة أيام على األكثر مـن   واالستالمتجتمع لجنة الفحص ) :  ٢٥٢( مادة 
ويجب إخطـار   المكان المحدد في عقد التوريد تاريخ وصول األصناف إلى مخازن الجهة أو

  .اللجنة لحضوره اجتماعوعد المورد بم
 وإتمـام يوفر المورد على حسابه العمال واآلالت والمعدات والمواد الالزمة لفتح الطـرود  ) :  ٢٥٣( مادة 

 واالسـتالم عملية الفحص واالستالم بهدف تسليمها ألمـين المخـزن أو للجنـة الفحـص     
ة تـوفير كافـة   عدم توفير ذلك يجوز للجه حالةوفي  المفوضبحضوره أو بحضور وكيله 

وتقـوم   المتطلبات الالزمة لفتح الطرود وإجراءات الفحص واالستالم على حساب المـورد 
إلـى  المواصفات ويحتفظ باألصناف المرفوضـة  ولجنة الفحص بمقارنة األصناف بالعينات 

  .إعادتها للموردحين 
المعاينـة  بطلب إجراء كتابياً  الجهة أو ممثلهايجب على المقاول بمجرد إتمام العمل إخطار ) :  ٢٥٤( مادة 

  .اإلخطارالتي يجب أال تتأخر أكثر من عشرة أيام من تاريخ 
من أي تحفظات  اًخالي تقوم اللجنة المكلفة بالمعاينة باستالم األعمال المنفذة استالماً ابتدائياً) :  ٢٥٥( مادة 

تحديـد مـدة    وفي حالة وجود تحفظات بسيطة ال تمنع من استخدام المشروع يتمجوهرية 
أما في حالة االستالم النهـائي للمشـروع فيجـب أن تكـون      إلنجازها ضمن فترة الصيانة

  .أو مالحظات األعمال المنفذة كاملة وخالية من أي تحفظات
يحق للجهة أو من يمثلها فحص السلع أو اختبارها أو االثنين معا للتحقق مـن مطابقتهـا   ) :  ٢٥٦( مادة 

ميات الواردة في العقد وتحدد وثائق العقد أنواع الفحص واالختبارات والكالفنية للمواصفات 
  .  ومكان إجراءها 

في  أومورديه من الباطن  أومقر المورد  أويجوز إجراء الفحص واالختبار في بلد المنشأ ) :  ٢٥٧( مادة 
د ويجب على المـور  في الموقعين معا أوفي المقر النهائي لوصول السلع  أومكان التسليم 

توفير كافة التسهيالت وتقديم كل مساعدة في الحدود الالزمة للفحص بما في ذلـك تمكـين   
  .  اإلنتاجمن االطالع على الرسومات وبيانات الجهة 
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المكان المحدد رفضها بعد وصولها إلى  أوال يعتبر حق الجهة في فحص السلع واختبارها ) :  ٢٥٨( مادة 

 وإجازتهافحص السلع واختبارها ب اممثله أو السابق قيامه اهمن تنازالً أو لها مقيداًللتسليم 

  . قبل شحنها

الفحـص  نتـائج   هـا األصناف الموردة أن توضح في تقرير بفحصعلى اللجنة التي تقوم ) :  ٢٥٩( مادة 

  التي تم التعاقد على أساسها وعليها أن ترفض األصـناف التـي  الفنية مقارنة بالمواصفات 

  . الفنيةتطابق المواصفات  ال 

رفض األصناف التي تم توريدها بموجب عقد الشراء، فينبغـي  بفي حال تم اتخاذ قرار  -أ ):  ٢٦٠(  مادة

ة أخـرى  على الجهة أن تبلغ المورد بالرفض وأسبابه كتابياً وتسليمه باليد أو بأي وسيل

من المخازن وتوريد األصـناف   األصنافالتسليم حتى يقوم المورد بسحب تلك  مضمونة

البديلة وذلك خالل المدة المحددة ما لم يتحمل المورد تكـاليف التخـزين وأي تكـاليف    

  . أخرى

فعليه أن يتحمل أجور التخزين  المرفوضة األصناففي حالة رفض المورد استالم  -ب

المزاد العلني واسترداد جميع األصناف بيحق للجهة بيع ووالنفقات األخرى ذات الصلة 

  . إعادة المبلغ المتبقي إلى الموردوقيمة بيعها،  النفقات والغرامات من

ألعمال األشغال والتوريدات  )العيوبإصالح (ضمان الصيانة تحدد فترة المسؤولية عن  -أ) :  ٢٦١( مادة 

ثالثة بفترة ال تقل عن التي ال تتجاوز قيمتها السقف المالي للمناقصة المحدودة الصغيرة 

  . فترة أطولتقتضي طبيعة عملية الشراء مالم االستالم الفحص وأشهر من تاريخ 

 ألعمال األشغال والتوريدات) إصالح العيوب(تحدد فترة المسؤولية عن ضمان الصيانة  -ب

من تاريخ االستالم االبتدائي مالم تحدد وثيقة  سنةبفترة ال تقل عن  البسيطة والعادية

 .المناقصة فترة أطول

الموردين أو المقـاولين   أداءمنصف وشفاف لمراقبة وبنظام واضح  تحتفظ أنجهة العلى ) :  ٢٦٢( مادة 

  .تنفيذ التزاماتهم التعاقدية فيأو االستشاريين أو المتعهدين 

ولجنـة  أو المقاول أو االستشاري  يفصل رئيس الجهة في الخالف الذي ينشأ بين المورد) :  ٢٦٣( مادة 

ي الرأي بين أعضاء لجنـة الفحـص   كما يفصل في الخالف فوالمعاينة واالستالم الفحص 

ويجوز لـرئيس  للشروط والمتطلبات المحددة في وثائق المناقصة وفقاً والمعاينة واالستالم 

 ستشاريابذوي الخبرة من الجهة نفسها أو من أي جهة حكومية أخرى أو  االستعانةالجهة 

  .مسؤولية القرار المتخذ، وفي هذه الحالة يتحمل رئيس الجهة متخصص
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  :مراعاة ما يليللجهة صرف دفعة مقدمة شريطة يجوز ) :  ٢٦٤( مادة 

 .أن تكون وثيقة المناقصة قد نصت على ذلك  - أ 

  .من قيمة العقد %)٢٠(ال تزيد قيمة الدفعة المقدمة عن أ  -ب 

 أو شيك مقبول الدفع بنفس مبلـغ  لإللغاءتقديم ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل   - ج 

 . لمدة تنفيذ العقدساري المفعول  عة المقدمةالدف

 . لتنفيذ العقداألغراض المخصصة الدفعة المقدمة في  ماستخدا  - د 

استردادها كاملـة  شريطة استرجاع مبالغ الدفعة المقدمة من المستخلصات المدفوعة   - ه 

وفي حالة تأخر المقاول أو المورد أو االستشـاري  قيمة العقد من % ٨٠ صرفقبل 

فتتحمل الجهة مسـؤولية   االزمني للتنفيذ ألسباب ليس للجهة دخل فيه عن البرنامج

 .استعادة الدفعة المقدمة واتخاذ اإلجراءات وفقاً ألحكام القانون وهذه الالئحة

  تكلفتهـا عـن   تقـل  عمال األشغال أو التوريـدات التـي   ألصرف دفعة مقدمة  عدم  -و 

 ). مليون ريال ٢٠(مبلغ 

  : الدفع ألعمال األشغال والتوريدات والخدمات االستشارية وفقاً للتاليتتم إجراءات ) :  ٢٦٥( مادة 

 : مقاوالت األشغال  -أ 
وفقاً للرسومات والمواصفات الفنية والشروط لألعمال التي تم تنفيذها المقاول يحاسب 

 : على النحو التالي العقدوالكميات والمتطلبات األخرى المحددة في وثائق 

مطابقة للشروط الفعالً األعمال المنجزة قيمة كحد أقصى من  %)٩٠( نسبة .١

شهادات  بموجبللفئات الواردة بالعقد والبرنامج الزمني وفقاً  الفنية والمواصفات

 .الجهة الفنية المشرفة على التنفيذمن قبل  ةموقع )مستخلصات(دفع 

  :يتم صرفه علي النحو التالي األشغالألعمال  )%١٠(بنسبة  المبلغ المحتجز .٢

بدون أي مالحظات  االستالم االبتدائيبعد المبلغ المحتجز من  )%٥٠(نسبة  •

والموقع من اللجنة المكلفة  االستالم االبتدائيبموجب محضر أو تحفظات 

 .والمقاول والمصادق عليه من رئيس الجهة

أي مالحظات بدون  االستالم النهائي بعدمن المبلغ المحتجز ) %٥٠(نسبة  •

بموجب محضر  )إصالح العيوب(الصيانة رة فتانتهاء وبعد أو تحفظات 

مصادق عليه من الووالمقاول الموقع من اللجنة المكلفة واالستالم النهائي 

  .  رئيس الجهة
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المواد المشونة بالموقع ضمن المستخلصات عند محاسبة المقاول  احتساب ال يجوز .٣

لها جهات أما العقود المتعلقة بالمشاريع التي تساهم في تموي لألعمال المنجزة

 .جهة التمويلأجنبية فيتم العمل وفقاً لما جاء في شروط 

 : أعمال التوريدات   -ب 

وتركيبها بعد فحصها  هاتوريدها أو توريدتم  تتم محاسبة المورد للمواد واألصناف التي

على العقد والمتطلبات المحددة في وثائق للمواصفات الفنية والشروط واستالمها وفقا 

  : النحو التالي
  

  :السقف المالي للمناقصة المحدودة قيمتهاالتي ال تتجاوز  لتوريدات الصغيرةا .١

يتم الدفع للمبلغ كامال  بعد استكمال كافة إجراءات الفحص واالستالم والتأكد من إن 

يات المطلوبة دون إي تحفظات أو األصناف الموردة مطابقة للمواصفات الفنية والكم

ومصادق عليه  من قبل المكلفين باالستالم فحص واستالم بموجب محضر مالحظات 

  .أو من يفوضه من رئيس الجهة
  

 : من السوق المحليةلتوريدات ا .٢

توريدها كاملة في وقت واحد يتم  وسيتمالمواد ذات مواصفات موحدة عندما تكون  •

من قيمة العقد بعد استكمال إجراءات الفحص واالستالم  %)٨٥(الدفع بما نسبته 

ما ذا تم صرفها واحتجاز إمالحظات واسترداد الدفعة المقدمة  ي تحفظات أوأدون 

للفترة المحددة في العقد وإطالق ضمان األداء أو إطالق المبلغ  )%١٥( نسبته

 )إصالح العيوب(الصيانة انتهاء فترة  حتىالمحتجز واستبقاء ضمان األداء 

 . العقدالمحددة في 

أو توريد ن توريد وتركيب المواد ذات مواصفات معقدة وتتضمعندما تكون  •

لتأكد من جودتها فيتم الصرف لها بحسب النسب تتطلب اأو مواد وتركيب وتشغيل 

ن يتم تحديدها بما ينسجم مع طبيعة أشريطة  العقدالمحددة للدفع ضمن وثائق 

وطريقة تنفيذها وال يتم الدفع إال بعد استكمال إجراءات الفحص لكل عملية الشراء 

ي تحفظات أو مالحظات وخصم نسبة الدفعة أاإلنجاز دون مرحلة من مراحل 

من كل مبلغ  %)١٥(نسبته  ماالمقدمة من المبلغ المدفوع إذا تم صرفها واحتجاز 

أو إطالق وإطالق ضمان األداء مدفوع حتى يتم االنتهاء من االستالم االبتدائي 

 )إصالح العيوب(ضمان األداء حتى انتهاء فترة الصيانة  واستبقاءالمبلغ المحتجز 

 . محضر فحص واستالم من قبل المكلفين باالستالمبموجب 
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   : من خارج السوق المحليةلتوريدات ا .٣
توريدها من ويجري المواد  ذات مواصفات موحدة وكميات كبيرة عندما تكون  •

من  %)٨٥(اوز الخارج بالكامل دفعة واحدة يتم استكمال إجراءات الدفع بما ال يتج
طبيعة وبما ينسجم  العقددفع يتم تحديدها ضمن وثائق  وذلك بنسبقيمة العقد 
لصالح  هعن طريق خطاب اعتماد معزز غير قابل لإللغاء يتم فتح أو عملية الشراء
   وزارة المالية ىط المعتمدة لدوفقاً لإلجراءات والشرو المصدرالمصنع أو 

توقيع العقد سواًء  تم صرفها عند ما مراعاة خصم مبلغ الدفعة المقدمة إذا ويجب
على أن يتم استكمال إجراءات  العقدبحسب الدفع المحددة في وثائق  دفعة واحدة أو

واالستالم االبتدائي دون أي مالحظات أو تحفظات وإطالق ضمان األداء  الفحص
بعد انتهاء فترة الصيانة والتشغيل  ما إلى من قيمة العقد %)١٥(واحتجاز ما نسبته 

لنهائي واستكمال إجراءات الفحص واالستالم االعقد المحددة في  )إصالح العيوب(
 .دون أي مالحظات أو تحفظات

من الخارج وطبيعتها  هاتوريدويجرى  متعددةالمواد ذات مواصفات عندما تكون  •
توريد وتركيب وتشغيل وتدريب، يتم استكمال إجراءات الدفع على أو توريد وتركيب 

 .عملية الشراءطبيعة وبما ينسجم  العقدوثائق  دفعات تحدد نسب الدفع لها ضمن
من قيمة كل دفعة مستحقة كمبلغ محتجز مع  )%١٥(ما نسبته ويجب مراعاة خصم 

جواز استكمال إجراءات الدفع للمواد أو المعدات أو اآلليات التي يتم  استيرادها من 
المصنع  لصالح هالخارج عن طريق خطاب اعتماد معزز وغير قابل لإللغاء يتم فتح

 . وزارة الماليةى وفقا لإلجراءات والشروط المعتمدة لد المصدرأو 
توفر وكفاية من مدى  دكأالجهة التحري والتعلى جميع األحوال يجب  يوف

 .لمستنديااألعتمادات المالية للتنفيذ وتوافقها مع فترة التنفيذ قبل فتح االعتماد 
بعد ) من قيمة العقد% ١٥ما نسبته ب(التوريدات  ألعماليتم دفع المبلغ المحتجز  •

محضر الفحص العقد بموجب المحددة في  )إصالح العيوب(الصيانة انتهاء فترة 

منفذة أن األعمال بالرأي النهائي والواضح الذي يجب أن يتضمن واالستالم النهائي 

وانه  العقدالمواد مطابقة للمواصفات الفنية ومستوفية للشروط المحددة في وثائق و

تم التأكد من أن المخرجات الفنية للمواد متطابقة مع المواصفات الفنية وبياناتها قد 

 .التي تم اإلرساء على أساسها من قبل لجنة المناقصات في المستوى المختص

ناجمة عن عيوب مصنعية أو غش في وفي جميع األحوال إذا ظهرت عيوب جوهرية 

فإن االستالم النهائي ال يعفي  المورد  الفحص واالستالم النهائيالتنفيذ بعد استكمال 

اللجوء إلى القضاء للمطالبة في لجهة وال يخل ذلك بحق امن تحمل مسئوليته 

  .بالتعويضات الالزمة
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 : أعمال الخدمات االستشارية  -ج 
من قبل الجهة دون استالمها وقبولها التي تم االستشاري لألعمال المنجزة  يحاسب .١

 .العقدالمرجعية المحددة في وثائق  أي تحفظ وفقا للمهام والشروط

من الجهة نفسها أو من لجنة فنية متخصصة وعلى الجهة مراجعة األعمال من قبل 

  .أي جهة مختصة أخرى

جودة  عنوفي كل األحول فإن استالم األعمال ال يعفي االستشاري من مسئوليته 

  .اريةوفقاً لما هو متعارف عليه في تنفيذ األعمال االستشالعمل ومهنيه 

يحق للجهة اللجؤ إلى القضاء للمطالبة بالتعويضات أية عيوب وفي حالة ظهور 

 .الالزمة

 :مراعاة ما يليلمحاسبة األعمال االستشارية يشترط  .٢

ومحضر نسخة من مخرجات األعمال المنفذة اً بها مرفقتقديم فاتورة المطالبة  •

 .من أي تحفظات أو مالحظات خال ستالما

بحسب جدول إذا ما تم صرفها من قيمة الفاتورة لمقدمة الدفعة ا مبلغخصم  •

 . االستعادة للدفعة المقدمة

استالم كمبلغ محتجز إلى حين استكمال من كل فاتورة %) ١٥(ما نسبته خصم  •

 . أو تحفظات دون أي مالحظات التقرير النهائي

وفقا  خالل قروض أو منح خارجيةيتم الدفع للمشاريع التي تمول كليا أو جزئيا من   - د 

 .  التفاقية التمويل 
‘†bÛa@Ê‹ÐÛa@ @

@ @
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  : يتم احتساب غرامات التأخير والسداد وفقاً لآلتي) :  ٢٦٦( مادة 

  :احتساب غرامة التأخير  - أ 
إذا تأخر المورد أو المقاول أو المتعهد في تنفيذ األعمال المتعاقد عليها في  .١

تحسب  ،الزمني والفترة المحددة في العقد المواعيد المحددة بحسب البرنامج

من قيمة البنود التي لم يتم تنفيذها % ٧.٥بنسبة  غرامة تأخير في الشهر األول

  :على النحو التالي

  .من قيمة البنود الخاضعة للغرامة عن األسبوع األول أو أي جزء منه% ١ •

  .جزء منهمن قيمة البنود الخاضعة للغرامة عن األسبوع الثاني أو أي % ١.٥ •

 .من قيمة البنود الخاضعة للغرامة عن األسبوع الثالث أو أي جزء منه% ٢ •

 .من قيمة البنود الخاضعة للغرامة عن األسبوع الرابع أو أي جزء منه% ٣ •
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لكل شهر أو جزء  )%٤(بنسبة تأخير إذا تأخر بعد ذلك يتم احتساب غرامة  •
نسبة وز مجموع الغرامة منه وذلك لكل فترة مما تقدم على حدة بحيث ال يتجا

  من إجمالي قيمة العقد للتوريدات أو األشغال أو الخدمات األخرى  %)١٠(
 .وال تتجاوز مدة التأخير كحد أقصى ثالثة أشهر

يكتفي بالغرامة في الفقرة السابقة المحددة المدة إذا تجاوزت الغرامة النسبة أو  .٢
المنصوص عليها في  اتخاذ اإلجراءاتو المحددة ومصادرة الضمان النهائي
 .القانون  وهذه الالئحة وشروط العقد

 .قاهرة  لقوةللجهة أو تعود ال تحتسب غرامة التأخير ألسباب  .٣
 :غرامة السداداحتساب   -ب 

  :وفقاً للشروط التاليةلصالح المقاول أو المورد أو المتعهد تحتسب غرامة السداد  .١
  .عدم وجود أي مبرر قانوني للتأخير في السداد •
 .القانونية المؤيدة للدفعود أي نقص في الوثائق أو البيانات عدم وج •
من قبل ) المستخلصات(من تاريخ رفع المستحقات  اًيوم ٩٠فترة  تجاوز •

 همهندس أو استشاري المشروع أو الجهة المخولة بإدارة العقد والتوقيع علي
  . تعميده من رئيس الجهةودون أي مالحظات 

 .إجراءات الدفعمتسبباً في تأخر قاول أو المتعهد المورد أو المعندما ال يكون  •
من قيمة % ٧.٥ بنسبة يتم احتساب غرامة تأخير السداد في الشهر األول .٢

  :وتحسب على النحو التالي المستخلص المتأخر
  .من قيمة البنود الخاضعة للغرامة عن األسبوع األول أو أي جزء منه% ١ •
األسبوع الثاني أو أي جزء  من قيمة البنود الخاضعة للغرامة عن% ١.٥ •

  .منه
 .من قيمة البنود الخاضعة للغرامة عن األسبوع الثالث أو أي جزء منه% ٢ •
 .من قيمة البنود الخاضعة للغرامة عن األسبوع الرابع أو أي جزء منه%  ٣ •
لكل شهر أو جزء  %)٤(بنسبة السداد إذا تأخر بعد ذلك يتم احتساب غرامة  •

 نسبةقدم على حدة بحيث ال يتجاوز مجموع الغرامة منه وذلك لكل فترة مما ت
من إجمالي قيمة العقد للتوريدات أو األشغال أو الخدمات األخرى  %)١٠(

  . تتجاوز مدة التأخير كحد أقصى ثالثة أشهروبما ال 
في حالة ما إذا كانت الجهة هي السبب في التأخير فيجب عليها تمديد فترة تنفيذ   - ج 

ي تسببت فيها بالتأخير وإذا كان المقاول أو المورد هو السبب العقد بنفس الفترة الت
 .من هذه المادة) أ(في التأخير فتطبق عليه غرامة التأخير المحددة في الفقرة 

السداد وفقاً أو نه يتم احتساب غرامة التأخير إف ذات التمويل الخارجيبالنسبة للعقود   - د 
احتساب الغرامة فتطبق عليه ة على كيفيشروط الوإذا لم تنص هذه الممول لشروط 

 .أحكام القانون وهذه الالئحة
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من القانون يجوز للجهة قبل مباشرة إجراءات ) ٣٠(،)٢٨(مع عدم اإلخالل بأحكام المادتين ) : ٢٦٧( مادة

ناقصـات  إنهاء العقد مع المقاول أو المورد أو المتعهد أو االستشاري وبعد موافقة لجنة الم

  :المختصة وبما ينسجم مع شروط ووثائق العقد اتخاذ اإلجراءات التالية

تسوية الخالفات التي نشأت بين الطرفين بالطرق الودية وبما يحفظ حقوق والتزامات   - أ 

وإذا ترتب على التسوية الودية أي أعباء  الطرفين وذلك عن طريق التفاوض المباشر

ليها من قبل اللجنة العليا بعد تقديم كافة الوثائق مالية فيجب أخذ الموافقة المسبقة ع

  .والبيانات والمبررات لتسوية الخالف

ء اتخاذ اإلجراو فحص العقد بعناية لمعرفة كل الشروط التعاقدية المتعلقة بحل الخالف  -ب 

 .المناسب لمعالجة المشكلة بحكمة

رأي فني  وتقديمالخالف إعداد تصور عن موضوع  المختصة بالجهةتتولى اإلدارة   - ج 

متخصص للمساعدة وقانوني ومالي إلى رئيس الجهة ويجوز لها االستعانة باستشاري 

  .  الرأي وتقديمفي دراسة الخالف 

يوماً  ١٤ل لمورد أو المقاول أو االستشاري لعقد اجتماع رسمي خاله لدعو هيتم توجي  - د 

محاضر وتسجيل بين الطرفين مناقشة أوجه الخالف لوذلك  من تاريخ ظهور الخالف

 ما  والتوقيع عليها من قبل الطرفين فإذا ما تم االتفاق على حللهذه المناقشات 

الحصول على موافقة لجنة فيجب وتطلب هذا الحل تغيير أي شرط من شروط العقد 

 .قبل تنفيذ هذا االتفاقالمختصة المناقصات 

يتم اللجوء إلى يوما من بداية المفاوضات  ٣٠إذا لم يتم الوصول إلى اتفاق بعد مرور   - ه 

بعد أخذ الموافقة المسبقة من قبل اللجنة العليا بحسب ما تقتضيه أحكام العقد التحكيم 

  : وعلى أن تقوم اللجنة العليا بما يلي 

دراسة ومراجعة كافة المبررات القانونية والفنية التي على أساسها أقرت لجنة  .١

 .المناقصات المختصة اللجؤ إلى التحكيم
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ستشاري الذي تم اختياره من طرف الجهة المختصة كممثل لها األشخاص أو اال .٢

 .في التحكيم من حيث الخبرة الفنية والقانونية في المجال المطلوب

أية بيانات تراها اللجنة العليا ضرورية لإلطالع عليها قبل إصدار الموافقة  .٣

عليها وفي حالة رفض اللجنة العليا للجؤ إلى التحكيم فيجب  إلى التحكيمباللجؤ 

  . توضيح أسباب الرفض واقتراح الحلول المناسبة

 .لتحكيم اليمنيوفقا لقانون ا اليمنفي يكون التحكيم   -و 

يستمر وأن  عليه من قبل الطرفين اًوموقع اًمكتوبعلى التحكيم االتفاق يجب أن يكون   -ز 

 .التعاقدية ابأداء التزاماتهمفان الطر

 . نص وثيقة العقد على خالف ذلكما لم ت تكون اللغة العربية هي لغة التحكيم  - ح 

التمويل مطلعة على إجراءات حل جهة يتم التأكد بأن بتمويل خارجي إذا كان العقد   - ط 

على موافقة مكتوبة بعدم ويجب على الجهة الحصول خطوة  بخطوة الخالف 

وتكون إجراءات حل  االعتراض من الممول على استكمال اإلجراءات المتفق عليها

 .   نص عليه وثيقة العقد المقرة من جهة التمويلالخالف بحسب ما ت

إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التحكيم يحق للجهة في هذه الحالة إنهاء العقد   -ي 

وخصم كافة الخسائر التي تكبدتها أثناء فترة الخالف وذلك من ضمان األداء أو من 

متعهد أو االستشاري لدى المبالغ المستحقة أو التي ستستحق للمقاول أو المورد أو ال

ويحق للمتضرر للقانون وهذه الالئحة الجهة أو أي جهة أخرى من الجهات الخاضعة 

  .اللجوء إلى القضاء

الثـاني للعقـد   طرف اليجب على الجهة التي تنفذ مشاريع استراتيجية كبيرة أن تتفق مع ) :  ٢٦٨( مادة 

العقد ليتولى حل الخالفات التي الخالفات يمثل طرفي فض على اختيار مجلس يسمى مجلس 

قد تنشأ أثناء التنفيذ أوالً بأول على أن يتم وضع الشروط والضوابط التي تنظم ذلـك فـي   

  .بحسب ما هو معمول به في المشاريع الدولية المماثلةوالعقد وثيقة المناقصة 
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كل البـدائل الممكنـة لحـل    استنفاذ إنهاء العقد إال بعد أن يتم ال يتم اللجوء إلى  أنيجب ) :  ٢٦٩( مادة 

  .والعقد بحسب شروط المناقصة الصحيحاإلشكال القائم ما لم يكن إنهاء العقد هو اإلجراء 

لدراسـة  أعمال الشراء بقانونيين وفنيين متخصصين في مجال االستعانة على الجهة يجب ) :  ٢٧٠( مادة 

  .  اطة بكل شروطالعقد بعناية واإلحوثائق 

وثبت ذلك بحكم قضائي بات ففـي  أو االستشاري إذا أفلس المقاول أو المورد أو المتعهد ) :  ٢٧١( مادة 

منجزة ومـا  الوتحصر األعمال غير له هذه الحالة تحصر األعمال المنجزة والمبالغ المتبقية 

ـ حقوق له من وما من التزامات عليه  ة فـي الرجـوع   مع عدم اإلخالل بحق الجهة المعني

للمطالبة بالتعويضات الالزمة واستقطاع الحقوق المستحقة لها من قيمة األعمال المنجـزة  

الجهـة بإخطـار    تقـوم  فإن تبقى شيء من تلك الحقوق وأية ضمانات أخرى لدى الجهة 

وبمـا ال يخـل    النهائي الحكمالمحكمة المختصة بذلك وعليها المتابعة للقضية حتى صدور 

  .منصوص عليها في القوانين النافذةبالقواعد ال

الجهة بتكليف لجنـة   تقوم أو المورد أو المتعهد أو االستشاري في حال وفاة المقاول  -أ) :  ٢٧٢( مادة 

عمال المنجزة وتكلفتهـا وتحديـد   األحصر ل مختصة وبحضور ممثل عن ورثة المتوفى

ل المتبقية من العقد والسماح المبالغ المنصرفة حتى تاريخه والمبالغ المتبقية له واألعما

مـل  فـي إتمـام الع   االسـتمرار على الفنية والمالية لورثة في حالة طلبهم ومقدرتهم ل

عـنهم  شريطة أن يعينوا المحددة في العقد والوثائق المرفقة به بالشروط والمواصفات 

وفاة المحكمة المختصة خالل فترة ال تتجاوز شهر من تاريخ المن  اًوكيالً شرعياً معتمد

إتمـام العمـل   في حالة عدم مقدرتهم أو عدم رغبتهم في و. ةمنفذالإلتمام األعمال غير 

وتنفيذ الجزء المتبقي عن طريق مناقصة تحـدد نوعهـا لجنـة    تقوم الجهة بمحاسبتهم 

  .الالئحةوهذه وبحسب اإلجراءات المحددة في القانون المناقصات المختصة 

ن شركات األشخاص وتوفي أحد الشركاء يلتزم بقيـة  إذا كان العقد مبرماً مع شركة م -ب

  .العقدالشركاء بتنفيذ بنود 

عن تنفيذ األعمال أو توريد أو االستشاري تأخر أو امتنع المقاول أو المورد أو المتعهد  إذا) :  ٢٧٣( مادة 

على الجهـة  في المواعيد المحددة في العقد يجب عليها األصناف أو أداء الخدمات المتعاقد 

  :تخاذ اإلجراءات اآلتية على التواليا

إخطاره كتابياً ببدء احتساب غرامة التأخير وتطبيق الشروط الجزائيـة المنصـوص     - أ 

 . عليها في العقد من تاريخ انتهاء المهلة المحددة باإلخطار

  .والشروط الجزائية المنصوص عليها في العقد غرامة التأخيرتطبيق   -ب 
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وتكليف غيره بإتمام األعمال التي لم يقم بتنفيذها  تبقيةوتقييم األعمال المالعقد  ءإنها  - ج 
ضمان األداء على أن يتم التكليف بإحـدى  وعلى حسابه ومصادرة  بنفس المواصفات

الطرق المنصوص عليها في القانون وهذه الالئحة بعد موافقـة لجنـة المناقصـات    
 .المختصة

ات المختصة مصادرة الضمان وإنهاء العقد مـع  على الجهة بعد موافقة لجنة المناقص -أ ) :  ٢٧٤( مادة 
المقاول أو المورد أو المتعهد إذا ثبت أنه استعمل الغش أو التالعب أو شرع أو أقـدم  
بنفسه أو بواسطة غيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على إرشاء أحد الموظفين أو 

 لحق أو التنصالتواطؤ معه بهدف الحصول على العقد أو مزايا أو مكاسب بدون وجه 
 :اإلجراءات اآلتيةفي حقه تتخذ ومن التزاماته المحددة في العقد  أيٍعن 
 .نهائياً في المشروعتوقيف عن العمل ال .١
التـي   التنفيذ واألضـرار سالمة ى دعن م ورفع تقريرالمنفذة مراجعة األعمال  .٢

نجـز  مالو غير أالمتبقي أو المؤداة والموردة  حديد األعمال المنجزة أووتنتجت 
توقيف العمل وتكـاليف تنفيـذ    وأضراروتحديد تكلفة األضرار التي تسبب فيها 

 .لدى الجهة هاألعمال المتبقية وإجراء المحاسبة الكاملة وخصمها من مستحقات
إخطـار  و والهيئة العليـا  حظر التعامل معه ورفع تقرير مفصل لوزارة المالية  .٣

التصنيف التسجيل وأو شهادات  الجهات المعنية بإصدار تصاريح مزاولة المهنة
 .والتأهيل

مزاولة المهنة أو شهادات التصنيف والتأهيـل   حعلى الجهات المعنية بإصدار تصاري -ب 
من الفقـرة السـابقة أن   ) ٣(كل فيما يخصه فور تلقيها التقرير المشار إليه في البند

 :تباشر في اتخاذ اإلجراءات التالية
التي قام بتنفيذها المقاول أو المـورد أو   تكليف فريق متخصص لحصر األعمال .١

المتعهد أو االستشاري في الجهات التي سبق أن تعاقدت معه ومراجعتها للتأكد 
 .من صحة وسالمة تنفيذ تلك األعمال

إذا أكدت نتائج تلك المراجعة سالمة التنفيذ لكامل األعمال عدا العمل المرفـوع   .٢
تعامل معه  لمدة سـنٍة فـي كافـة    تقرير عنه من الجهة المختصة فيتم وقف ال

والجهات التي لها لوائح خاصـة  وهذه الالئحة الجهات الخاضعة ألحكام القانون 
 .بها

أما إذا كانت األعمال أو بعضها غير سليمة فيتم وقف نشاطه وتسحب منـه شـهادة   
التصنيف والتأهيل أو مزاولة المهنة مع عدم اإلخالل بحق الجهة أو الجهات المعنية 

  .خرى في المطالبة بالتعويضات ويجوز للمتضرر اللجوء إلى القضاءاأل
ن يتم من خالل إخطار خطي أي وقت  يجب أإذا قررت الجهة إنهاء العقد جزئيا أو كليا في ) :  ٢٧٥( مادة 

  .  يوجه إلى المورد أو المقاول أو االستشاري
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يكون بيع جميع األصول أو األصناف أو المهمات أو أية ممتلكات أخـرى التـي تقتضـي    ) :  ٢٧٦( مادة 

طبيعتها البيع بالمزاد العلني أو تلك المستغنى عنها التي ال يمكن االستفادة منها في الجهـة  

ء نفسها أو أية جهة أخرى من الجهات الخاضعة للقانون وهذه الالئحة عن طريـق إجـرا  

مزايدة عامة يتم اإلعالن عنها داخل الجمهورية فقط أو داخل الجمهورية وخارجها حسـب  

، ويجوز البيع عن طريق المزايدة المحدودة متى توفرت الشروط المحددة طبيعة كل مزايدة

 .في القانون وهذه الالئحة

د بيعهـا لغـرض تغييـر    ال يجوز بأي حال من األحوال تجزئة األصول أو األصناف المرا) :  ٢٧٧( مادة 

 .طريقة البيع

على جميع الجهات الخاضعة ألحكام القانون وهذه الالئحة أن تقوم في نهاية كل سنة يجب ) :  ٢٧٨( مادة 

مالية بتحديد األصول واألصناف والمهمات والممتلكات األخرى التي ال يمكن االستفادة منها 

و التي يخشى عليها من التلف وذلك أثناء واألصناف الراكدة وكذا غير الصالحة لالستعمال أ

إجراء عملية الجرد ومن واقع الدفاتر المخزنية المنصوص عليها في هذه الالئحة ورفعهـا  

 .الالئحةوهذه  إلى اللجنة المختصة إلصدار القرار المناسب بشأنها وفقا ألحكام القانون

ن وهذه الالئحة تجميع كافة األصناف التي يجب على جميع الجهات الخاضعة ألحكام القانو) :  ٢٧٩( مادة 

 .ينطبق عليها البيع بالمزاد بكميات اقتصادية لضمان الحصول على أسعار تناسب قيمتها

، وتسري عليهـا  لجنة المزايدات بأي جهة شراء هي نفسها لجنة المناقصات بهذه الجهة) :  ٢٨٠( مادة 

  .في القانون وهذه الالئحةعليها المنصوص األحكام 

 :تقوم لجان المزايدات بالمهام واالختصاصات التالية) :  ٢٨١( مادة 

 .بيعهاالمراد والممتلكات األصول واألصناف محاضر تصنيف  وإقرار مراجعة  - أ 

 .  تثمين األصول واألصناف والممتلكات المراد بيعها محاضر  وإقرارمراجعة   -ب 

 .تحديد طريقة البيع  - ج 

 .البيععملية قرار أسلوب اإلعالن عن إ  - د 

 .وفقاً للنسبة المحددة في هذه الالئحة دخول المزايدة تأمينتحديد واعتماد مبلغ   - ه 
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بيع أي صـنف   عندالمختصة المناقصات والمزايدات الحصول على موافقة لجنة  يجب -أ ) :  ٢٨٢( مادة 

ار بالموافقة علـى البيـع   ويصدر القروفقاً للسقوف المالية  أو مجموعة من األصناف

 .مسبقاً قبل الشروع في اإلجراءات التنفيذية للبيع

يجب على لجان المناقصات والمزايدات في الوحدات اإلدارية الحصول علـى موافقـة    -ب 

مسبقة من أجهزة السلطة المركزية قبل الشروع بإجراءات التصرف بالممتلكات العامة 

  .بالبيع أو الرهن

 يجوز بيع الموجودات أو األصناف أو الممتلكات أو المهمات الجديدة التي لم تشتر أصال ال) :  ٢٨٣( مادة 

الموافقـة اإلجـراءات    بعـد وتستكمل  لغرض البيع إال بموافقة وزير المالية أو من يفوضه

  .التنفيذية للبيع بحسب ما هو منصوص عليه في القانون وهذه الالئحة

مـن ذوي الخبـرة   للتصنيف والتثمين لجنة متخصصة ن رئيس الجهة بقرار متشكل   -أ) :   ٢٨٤( مادة 

من الجهة نفسها برئاسة أحد موظفي الجهة ال تقل درجته عن مدير عام واالختصاص 

باإلعداد أو التنفيـذ  من األشخاص الذين قاموا على أن ال يكون في عضوية اللجنة أي 

  . إلجراءات الشراء مع أحقية االستعانة عند االقتضاء 

يحق للجنة التصنيف والتثمين عند االقتضاء االستعانة بمن تراه من الفنيين  -ب

سواًء من الجهة نفسها أو من أي جهة حكومية أخرى أو استشاري المتخصصين 

  .بحسب طبيعة المزايدة لمساعدتها في أي من مهامها المحددة في هذه الالئحة

ها لألصناف المراد بيعها دون أن يكون يصاحب اللجنة أمين المخازن في الجهة إلرشاد - ج

 .في أعمالهاالمشاركة له حق 

  : اآلتيةلجنة التصنيف والتثمين المهام  تتولى) :  ٢٨٥( مادة 

 .تصنيف األصول واألصناف والمهمات والممتلكات المراد بيعها في مجموعات متجانسة  - أ 

لمقاسات أو وزن، األعداد وااللون، ال: بيان كافة البيانات التفصيلية لكل صنف على حدة مثل  -ب 

 .بدقةأو أي مواصفات أخرى تراها اللجنة ضرورية لتوضيح الصنف  الحالة التي هي عليها

 .تقدير ثمن األصناف واألصول والمهمات والممتلكات المراد بيعها بطريقة سرية  - ج 

 .إعداد وثائق المزايدة  - د 

 .  المطلوبة للمزادتأمين ونسبة ال اقتراح طريقة البيع المناسبة وأسلوب اإلعالن عن عملية البيع  - ه 

عليه ورفعه إلى لجنة  والتوقيعتدوين نتائج أعمالها تفصيال على النموذج المعد لذلك   -و 

 . إلقرارها قبل طرحها للمتزايدينوالمزايدات  المناقصات
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  :ليي األسعار لألصناف المراد بيعها بمالجنة التصنيف والتثمين عند تقدير تقوم ) :  ٢٨٦( مادة 

 .لألصناف المراد بيعها السوق بأسعاراالسترشاد   - أ 

االسترشاد بأسعار البيع السابق لمثل تلك األصناف لدى الجهة أو أي جهة حكومية   -ب 

 .أخرى

 .إثبات السعر التقديري على النموذج المعد لذلك والتوقيع عليه من جميع أعضاء اللجنة  - ج 

 الوثـائق والبيانـات   وصحة  سالمة كل كامل عن مسئولة بشوالتثمين  لجنة التصنيفتعتبر ) : ٢٨٧(مادة 

 .ووثائق المزايدة الخاصة بالتسعير والتصنيف

يجب على لجنة المناقصات والمزايدات مراعاة الزمان والمكان المناسبين عند تحديدها ) : ٢٨٨(مادة 

أخـرى لضـمان   لموعد إجراء المزايدة لبيع األصول أو األصناف أو أية ممتلكـات  

 .أعلى األسعارالحصول على 

يتم البيع بالمزايدة العامة عن طريق إعالن للراغبين في شراء األصول أو األصناف ) :  ٢٨٩( مادة 

أو أية ممتلكات أخرى المراد بيعها ويكون ذلك عن طريق مظـاريف مغلقـة ويبـدأ    

 المزاد علناً بين المتزايدين المتقدمين بعد فتح المظاريف بقيمة أعلى األسعار المقدمة

  :على أن يتم اتباع االجراءات التاليةفي المزايدة، 

بالمزاد العلني باسم الجهة في وحدات السلطة المراد بيعها يعلن عن بيع األصناف   - أ 

الرسمية  اليوميةالصحف في إحدى الوحدة اإلدارية المركزية وباسم المجلس المحلي في 

ز النشر بأية وسيلة من كما يجو مرة واحدة أو مرتين متتاليتين حسب أهمية الصفقة

وسائل اإلعالن األخرى إلى جانب الصحف الرسمية وذلك قبل خمسة عشر يوما على 

 :على أن يتضمن اإلعالن ما يلي األقل من الموعد المحدد للمزاد العلني

 .اسم وعنوان الجهة البائعة .١

 .اسم الصنف أو األصناف المراد بيعها .٢

 .مكان وجود األصناف المراد بيعها .٣

 .اعيد المحددة لمعاينة األصناف المراد بيعهاالمو .٤

 .تاريخ جلسة المزاد .٥

 .التأمين المطلوب للدخول في المزاد نسبة .٦

 .أية بيانات أخرى تراها الجهة .٧
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المختصة تشكل لجنة للبيع بالمزاد العلني من بين أعضاء لجنة المناقصات والمزايدات   -ب 

  :باالتيللقيام  ن ثالثة أشخاصيختارها رئيس اللجنة شريطة أال يقل عدد أعضائها ع

 .عطاءات المزايدةفتح مظاريف  .١

البدء في إجراءات البيع بالمزاد العلني بأعلى سعر من العطاءات المقدمة في  .٢

أقل من التكلفة التي وصل إليها المزاد إذا تبين للجنة البيع أن القيمة و المزايدة

ة وقف إجراءات البيع ورفع األصناف المراد بيعها يجوز للجن وأالتقديرية لألصول 

التي يجوز لها متابعة  تقرير مفصل إلى لجنة المناقصات والمزايدات المختصة

إجراءات البيع بعد أجل تحدده وفي جميع األحوال يكون إرساء البيع بالمزاد من 

 .قبل اللجنة المختصة على أعلى سعر وصل إليه المزاد

بالجهة المالي أو مدير الحسابات بحسب األحوال المدير ُيَضم إلى لجنة البيع بالمزاد  - ج

  . الستالم التأمينات في جلسة المزاد

، مـن قيمـة   %٢٥يجب أن يرفَق بمظاريف المزايدة تأمين دخول مزاد بما ال يقل عن  -أ) :  ٢٩٠( مادة 

وذلك إما بضمان بنكي غير مشروط وغير قابل لإللغـاء أو   العطاءالمزايدة المحددة في 

 .ول الدفع باسم الجهة المعلنة للمزادبشيك مقب

لم يرس عليهم المزاد وذلك في الجلسة  نمن المتزايدين الذيالمقدمة  التأميناتتَُرد  -ب

 .المؤقت بعد توقيعهم بما يفيد االستالم الضمانذاتها بعد سحب إيصاالت 

  :يجب أن ُينَص في شروط البيع بالمزاد على ما يأتي) :  ٢٩١( مادة 

من رسو  خمسة عشر يوماًمن رسى عليه المزاد عن أداء باقي الثمن خالل  إذا تأخر  - أ 

المزاد عليه يصادر التأمين المدفوع منه ويعاد طرح المزاد مرة ثانية بموافقة لجنة 

 .المناقصات والمزايدات المختصة ويمنع من دخول نفس المزاد عند إعادة طرحه

ناف خالل أسبوع من تاريخ سداده إذا تأخر من رسي عليه المزاد في استالم األص  -ب 

للثمن ولم يقدم مبررات لهذا التأخير تقبلها الجهة فيحّصل منه رسوم أرضية بواقع 

 من قيمة األصناف التي لم يتسلمها عن كل أسبوع تأخير أو جزء من أسبوع%) ٢(

وفي نهاية األسبوع الثالث يكون للجهة الحق في بيع األصناف لحسابه فورا وعلى أن 

الالئحة ويحاسب على فارق الثمن هذه عى في إجراءات البيع األحكام الواردة في يرا

 .ورسم األرضية وما تحملته الجهة من مصروفات لهذا السبب
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من نسختين المباعة مع من رسي عليه المزاد، بعد سداده لبقية ثمن األصناف عقد يحرر ) :  ٢٩٢( مادة 

 .لكلٍ من طرفي العقدتسلم نسخة 

يكون تسليم األصناف المباعة بعد التحقق من سداد قيمتها للجهة وذلـك بمعرفـة لجنـة    ) :  ٢٩٣ (مادة 

  .  بالمزاد أحد أعضاء لجنة البيعيرأسها 

بمحضر الوارد  للتصنيفيكون التسليم طبقا  أنيجب على اللجنة مراعاة وفي جميع األحوال 

  .البيعوعقد لجنة التصنيف 

  :في أًي من الحاالت اآلتيةع بالمزايدة المحدودة البي يتم -أ) :  ٢٩٤( مادة 

عندما تكون القيمة التقديرية للمزايدة في إطار السقف المـالي للبيـع بالمزايـدة     .١

 ) .ريال ٥٠٠,٠٠٠(المحدودة بما ال يزيد عن 

  .عندما تكون قد أجريت مزايدتان عامتان دون تحقيق نتيجة ايجابية .٢

متلكات األخرى المراد بيعها مرتبطة بعـدد  عندما تكون األصول واألصناف أو الم .٣

  .طرحها في مزايدة عامة يمحدود من األشخاص ال يجد

 .وفي كل األحوال يجب أخذ موافقة لجنة المناقصات المختصة قبل اللجوء لهذه الطريقة

يتم البيع بالمزايدة المحدودة عن طريق إخطارات توجه من الجهة لعدد محـدود مـن    -ب

لدى الجهة لفتح باب المنافسة العلنية لبيع األصول واألصـناف أو   األشخاص المقيدين

الممتلكات األخرى وذلك عن طريق تقديم عطاءات مغلقة ويبـدأ المـزاد علنـاً بـين     

 المتزايدين المتقدمين بعد فتح المظاريف بقيمة أعلى األسعار المقدمة فـي المزايـدة،  

  :وفقاً لإلجراءات التالية

والخطوات والشروط الخاصة بطريقة البيع بالمزايدة العامة تطبق كافة اإلجراءات  .١

 .ما عدا اإلعالن

يتم إخطار المقيدين لدى الجهة أو االستفادة من الجهات األخرى لمزايدات مماثلة  .٢

أو اختيار المتعاملين بنفس األصناف أو الممتلكات المـراد بيعهـا فـي السـوق     

  .متزايدينوالمهتمين بهذه األصناف وبما ال يقل عن ستة 

والساحات وما في حكمها التابعة للجهات الخاضعة ألحكـام  واألسواق البوفيات والمطاعم ) :  ٢٩٥( مادة 

 :  لآلتيالقانون وهذه الالئحة يتم تأجيرها وفقاً 

يتم تقدير التكلفة التقديرية إليجار المكان المرغوب تأجيره على أساس إيجار المثل زماناً   - أ 

 .  ومكاناً
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بالمزايدة في إحدى الصحف الرسمية أو أي وسيلة إعالن مناسبة عن التأجير اإلعالن   -ب 

 .  شروط عقد اإليجار وبعد إعداد وثيقة وموافقة لجنة المناقصات والمزايدات المختصة 

إيجار شهر واحد من العرض ال يقل عن بما مؤقت من المشتركين في المزاد  يقدم ضمان  - ج 

 .  المقدم

 ضمان نهائي قبل توقيع العقد بما يساوي إيجار ثالث أشهريدة من رست عليه المزايقدم   - د 

إما بشيك مقبول الدفع أو خطاب ضمان غير مشروط ساري المفعول حتى نهاية العقد بما 

 . يساوي إيجار ثالثة أشهر مقدماً

 يجب تحصيل قيمة اإليجار شهريا مقدما بحيث ال يتجاوز األسبوع األول من كل شهر  - ه 

النهائي حتى نهاية العقد ضماناً للوفاء باإليجار في المواعيد ضمان وتحتفظ الجهة بال

 .المتفق عليها والوفاء بالشروط الواردة بعقد التأجير

 . تتحدد مدة العقد لألماكن المؤجرة بما ال يتجاوز ثالث سنوات  -و 

مـن  ئي قيمـة الضـمان النهـا   بعد سداده اإليجار  مع من رسي عليه مزادعقد يحرر  -أ) :  ٢٩٦( مادة 

  .لكل من طرفي العقد نسختين تسلم نسخة 

يجب أن يتضمن عقد التأجير شرطاً يوجب على المسـتأجر سـداد رسـوم الخـدمات      -ب

 .المستحقة للجهات المعنية

لجنة البيع وال يجوز لرئيس وأعضاء لجنة المزايدات المختصة ولجنة التصنيف والتثمين ) :  ٢٩٧( مادة 

في الجهة وأقاربهم إلى الدرجة الرابعة الـدخول فـي المزايـدة    موظو كانت مستوياتهم أياً

  .زايدينتالعامة أو المحدودة كم

تورد قيمة األصناف المباعة أو القيم اإليجارية إلى البنك المركزي وفروعـه أو أي بنـك   ) :  ٢٩٨( مادة 

  :آخر يفوضه البنك المركزي على النحو التالي

  .لوحدات اإلدارية  إلى حساب اإليرادات المختصأجهز السلطة المركزية وفروعها في ا  - أ 

  ).السلطة المحلية عام/حـ(الوحدات اإلدارية إلى حساب اإليرادات المختص  -ب 

ها وفقاً ألحكام القانون وهذه يويعتبر أي تصرف بها أو بجزء منها مخالفة يعاقب مرتكب

  .األخرى النافذة واللوائح والقوانين  الالئحة
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Ý—ÐÛa@sÛbrÛa@ @

 v@paŠbànaë@pý@xˆb¹ëpa‡ía¾a@ @

وطريقة مسـكها   المزايداتالدفاتر واالستمارات الالزمة ألعمال وسجالت التحدد استخدام ) :  ٢٩٩( مادة 

  :وإجراءات القيد فيها على النحو التالي
   

  : سجالت المزايدات  - أ 
 :والتثمين سجل محاضر لجنة التصنيف .١

تصنيف األصناف التي تقرر بيعها ويوقع  وتقيد فيه البيانات الخاصة بإجراءات لجنة

من جميع أعضاء اللجنة بعد بيان حاالت األصناف المراد بيعها وتقسيمها إلى 

مع ثمن أساس لكل صنف والسعر السابق وتحديد األسعار مجموعات متجانسة 

  .لألصناف المشابهة التي سبق بيعها

 :سجل محاضر المزاد العلني .٢

 منالمدفوع  التأمينبإجراءات البيع بالمزاد العلني وقيمة وتقيد فيه البيانات الخاصة 

ومفردات البيع وأسماء المشترين لكل صنف على حدة وثمن بيع الصنف متزايد كل 

  .اللجنةوالتوقيع عليه من جميع أعضاء  والثمن األساسي الخاص به

 :سجل محاضر لجنة البيع بالمزايدة .٣

سعار المقدمة من المشتري أو من رسى عليه وتقيد فيه إجراءات البيع بالمزايدة واأل

ويوقع عليه  ، ويستخدم نفس السجل لتسجيل محاضر المزاد العلنيالمزاد لكل صنف

 .من جميع أعضاء لجنة البيع

  :سجل محاضر لجان فتح المظاريف .٤

والتوقيع  مع العطاءمتزايد والتأمين المقدم المعروض من كل ويتم فيه إثبات المبلغ 

  .ع أعضاء لجنة الفتحعليه من جمي

  : المزايداتونماذج استمارات   -ب 
 

 .استمارة عطاء مزاد بالمظاريف .١

 .لمزادلاستمارة إخطار قبول العطاء  .٢

 .عقد بيع أصناف من المخازننموذج  .٣

 .تأجير عقدنموذج  .٤

لقانون وهذه الالئحة عند الضـرورة وبمـا   يجوز ألي جهة من الجهات الخاضعة ألحكام ا) :  ٣٠٠( مادة 

استخدام سجالت إضافية إلى جانب السجالت المحـددة بمقتضـى    سب وطبيعة المزايدةيتنا

  .أحكام المادة السابقة دون أن تكون بديلة عنها
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@lbjÛaÉbnÛa@ @
@ @

 òîßìØ¨a@æŒbƒ¾a@ @
 

Ý—ÐÛa@Þëþa@ @
 @bèäîi@òÓýÈÛaë@bèmbíìn«ë@æŒbƒ¾a@Êaìãc@ @

@ @

فروعها في الوحدات اإلدارية واألجهزة التنفيذية يكون لكل من أجهزة السلطة المركزية و) :   ٣٠١( مادة 

أو  االستالم زخاصة بكل منها لتخزين الممتلكات المنقولة وال يجومخازن بالوحدات اإلدارية 

 .المسئولين عنهازن االمخ اءأمنالصرف لتلك الممتلكات إال من المخازن وعن طريق 

التنفيذية بالوحدات  في الوحدات اإلدارية واألجهزةتحدد أجهزة السلطة المركزية وفروعها ) :  ٣٠٢( مادة 

حسـب طبيعـة عملهـا    التي تتطلبهـا  المخازن الرئيسية والفرعية  طبيعة وحجم اإلدارية

  .ةالئحالهذه ونشاطها اليومي طبقاً ألحكام القانون و

ـ يجب أن ) :  ٣٠٣( مادة  ل وحـدة  ترسل كل جهة من وحدات السلطة المركزية إلى وزارة المالية وكذا ك

إدارية إلى مكتب المالية بالوحدة اإلدارية في شهر يناير من كل عام بياناً بالمخـازن التـي   

تتبعها ومكانها بالتحديد موضحاً به األغراض التي تخدمها هذه المخـازن ومـا إذا كانـت    

ويجب إخطار وزارة المالية أوالً بـأول   وقيمة إيجار كل منها مستأجرةللحكومة أو  ةمملوك

نفـس   به وتتبـع إنشاء أي مخزن جديد والغرض من إنشائه، وكافة البيانات الخاصة  عند

  .اإلجراءات في حالة االستغناء عن المخزن الموجود

تنتهي مسؤولية أمين المخزن الذي قام بصرف األصناف المستديمة والمستهلكة المنصرفة ) :  ٣٠٤( مادة 

تخصم األصناف المصـروفة بـدفتر   من مخزن رئيسي إلى مخزن فرعي بمجرد صرفها  و

عهدة المخزن ودفتر يومية المخزن مقابل قيدها بدفتر أستاذ المخـزن الممسـوك بـإدارة    

  .المشتريات والمخازن

أو العكـس  خر أو مخزن فرعـي  آعند نقل أصناف من مخزن رئيسي إلى مخزن رئيسي ) :  ٣٠٥( مادة  

ن بتحرير إذن صرف لألصناف المنقولة تقوم إدارة المشتريات والمخازتابعين لجهة واحدة 

وقيدها بدفتر يومية المخـزن وأسـتاذ   من المخزن الرئيسي إلى المخزن الفرعي أو العكس 

المخزن المرسل إليـه  أمين عند االستالم يقوم خصماً من المخزن المنصرف منه و الشطب

إلى عهدة المخزن لتقوم بإضافتها بمستند استالم مخزني بإبالغ إدارة المشتريات والمخازن 

  .الوارد إليه بموجب إذن إضافة

يجب فتح ملف خاص لكل صاحب عهدة شخصية تحفظ فيـه اسـتمارة قيـد العهـدة       -أ) :  ٣٠٦( مادة 

وال يجوز صرف أصناف جديدة بـدل أصـناف    الشخصية ومعها صور أذون الصرف

  .إال بعد عمل استمارة إرجاع لألصناف القديمة ةقديم
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أمـا  العهدة على المسئولين فعال عن األقسام المختلفة كل حسب عهدته يراعى تقسيم  -ب

   .فقطفتقيد في الدفاتر الخاصة بها األصناف المستهلكة 

األصناف المستديمة المسلمة كعهدة شخصيه للموظفين ألعمالهم تخصم عند صرفها مـن  ) :  ٣٠٧( مادة 

 ةلكل موظف لديه عهده شخصي دفتر عهدة المخزن كما تقيد بدفتر العهدة الشخصية ويمسك

وما يرتجـع   لهعن أصناف مستديمة استمارة قيد العهدة الشخصية لقيد األصناف المسلمة 

 .الكشف المحفوظ بالملف الخاص بعهدته معمنها حتى يمكنه من وقت آلخر مطابقته 

صرف من  أذن بهاخر يحرر آاألصناف المستديمة التي تنقل من عهدة شخص إلى شخص ) :  ٣٠٨( مادة 

سـتلم العهـدة   أربع صور بعد تعديل عنوانها وجعله طلب نقل عهدة أصناف يوقع عليها م

 منها إلضافة األصناف بموجبها في كشفه الخاص بعهدته الشخصية ةالجديدة ويحتفظ بصور

الصـورتان   عهدتـه وترسـل  وتسلم الصورة الثانية إلى الموظف الذي نقلت األصناف من 

الذي يمسك دفاتر العهدة الشخصية لوضع إحداهما بملـف صـاحب    الباقيتان إلى الموظف

العهدة األصلي والثانية بملف صاحب العهدة الجديد وذلك بعد التأشير عليهما بأنه قد صـار  

ال يجوز أن تنقل العهدة من موظـف إلـى   وة الالزمة بدفتر العهدة الشخصية إجراء التسوي

  . أو من يفوضه خر إال بموافقة رئيس الجهةآ

وكـذلك   األصناف المستديمة المصروفة لتركيبها بإحدى المنشآت الحكومية بصفة ثابتـة ) :  ٣٠٩( مادة 

جميع األصناف الثابتة الموجودة بالمنشآت الحكومية، يجب حصـرها فـي سـجل خـاص     

وال تدخل  بالجهة أسوةً باألصناف المستديمةمسؤول الخدمات والصيانة وتضاف عهدة على 

 .التي تعتبر جزءاً مكمالً للمبنى ففي ذلك األصنا

  : تقسم محتويات المخازن إلى ثالثة أنواع) :  ٣١٠( مادة 

 .أصناف مستديمة  - أ 

 .معدة لالستهالكأصناف   -ب 

 .أصناف غير صالحة لالستعمال  - ج 

 : األصناف المستديمة إلى أنواع متشابهة ومتجانسة على النحو المبين فيما  يلي تقسم) :  ٣١١( مادة 
 . الجلدية المصنوعات  - أ 

 . األسلحة وملحقاتها وما يماثلها  -ب 

 . األثاث واألواني  - ج 

 .والمعدات واألجهزة ووسائل النقل اآلالت  - د 

 .األدوات واألجهزة في المعامل والمستشفيات والكليات والمعاهد  - ه 

 . األدوات الصحية والكهربائية  -و 
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 . األدوات المكتبية ذات الصفة المستديمة  -ز 

 . الدفاتر ذات القيمة والكتب  - ح 

 . دوات المستشفيات المتنقلةأ  - ط 

 . قطع غيار اآلالت والسيارات وما يماثلها   -ي 

 . األشجار المثمرة التي يمكن االستفادة من بيع أخشابها  - ك 

التركيبات التي يمكن نزعها من المنشآت الحكومية دون تخريب المبنى ـ مثل األدوات   -ل 

 . خرآالصحية والكهربائية الستعمالها في مكان 

 .د وغيرهما من المواد األولية التي تستعمل في اإلنتاجاألخشاب والحدي  - م 

  إلى أنواع متشابهة ومتجانسة على النحـو المبـين  المعدة لالستهالك يتم تقسيم األصناف ) :  ٣١٢( مادة 

 : فيما  يلي 

 .المالبس ولوازمها  - أ 

الخامات التي تفنى في التشغيل مثل الطالء والزيوت والمسامير واإلسمنت والجص   -ب 

 . ونحوها

 . األدوية واألمصال والطعوم والقطن الطبي والشاش ونحوها  - ج 

 .الوقود بأنواعه  - د 

 . أدوات المعامل المستهلكة كأنابيب االختبار وإبر الحقن ونحوها  - ه 

 . األغذية على اختالف أنواعها  -و 

األدوات الكتابية المستهلكة كالورق واألحبار واألقالم والمطبوعات عدا الدفاتر ذات   -ز 

 .القيمة والكتب

 . الخيوط والحبال ونحوها  - ح 

  شـابهة علـى النحـو المبـين     يتم تقسيم األصناف غير الصالحة لالستعمال إلى أنواع مت ) : ٣١٣( مادة 

  : فيما يلي

 . معادن خردة كالحديد والنحاس والزهر وغيرها  - أ 

 . أقمشة غير صالحة لالستعمال  -ب 

 . أخشاب كسر  - ج 

 . جلود تالفة  - د 
 

@ @
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Ý—ÐÛa@ïãbrÛa@ @
 @pbibyë@åíƒnÛabèmývë@æŒbƒ¾a@ @

@ @

ـ  تحفظ األص) :  ٣١٤( مادة  في أماكن صالحة مأمونـة وبطريقـة    ناف بالمخازن ـ كل صنف على حدة 
 صلة تماماً عن األصناف المستعملةتالئم حالة العمل، مع مراعاة حفظ األصناف الجديدة منف

كـل  لو الحريق ويجب اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لوقاية األصناف من الضياع أو التلف أ
يمكن استخدام نظام البطاقـة   كماباستخدام النظام المخزني االلكتروني  صنف حسب طبيعته

  .تحمل أسم الصنف ورقم الفهرس ومقدار الموجود منه بالمخازناليدوية بحيث 
على أمين المخازن أو الموظف المختص مراقبة األصناف التي لها مدة صالحية معينة أو ) :  ٣١٥( مادة 

غيرهـا  لتي تتعرض للتلف بمضي الوقت أو التي يتسرب إليها السوس أو الحشـرات أو  ا
والتفتيش عليها من وقت آلخر ورفع مذكرات إلى رئيسه المباشر في الجهة فـي وحـدات   

األمـر فـي   لتدارك السلطة المركزية أو وحدات السلطة المحلية التخاذ اإلجراءات الالزمة 
 .والً عما قد يتلف أو تنتهي مدة صالحيته دون استعمالالوقت المناسب وإال أصبح مسئ

وإذا  أن تحتفظ الجهة في مخازنها بأصناف غير مملوكة لهامن األحوال ال يجوز بأي حال ) :  ٣١٦( مادة 
ُوجدت مثل هذه األصناف في المخازن وقت جردها أو التفتيش عليها تضاف إلـى عهـدة   

  . المسئول عن سبب االحتفاظ بها في المخازن معتحقيق المخازن لحساب الحكومة ويجري 
عنهـا أو   االسـتغناء مكن ي بمنقوالت في المخزن تزيد عن الحاجة أو االحتفاظ ال يجوز -أ):  ٣١٧ (مادة 

وإذا وجـدت يـتم    لالستعمالأو يخشى عليها من التلف أو غير صالحة  استعمالهابطل 
يترتب على التصرف بهـا   إالشريطة  ةالئحالووهذه التصرف فيها وفقاً ألحكام القانون 

  .البيئةأو  لإلنسانأي ضرر 
  يجب أن تقوم جميع الجهات الحكومية في نهاية كل سنة مالية بتحديد األصناف التي  –ب 

ال يمكن االستفادة منها واألصناف الراكدة وكذا غير الصالحة لالستعمال أو التي يخشـى  
المحددة في هذه الالئحـة  اقع الدفاتر المخزنية عليها من التلف أثناء إعداد الجرد ومن و

  .ورفعها إلى اللجنة المختصة إلصدار القرار المناسب بشأنها وفقاً للقانون وهذه الالئحة
تخزين المواد المشعة والمشتعلة والسامة والمتفجرة أو أي مواد مضـرة بالبيئـة    زال يجو:   )٣١٨( مادة

يجـب أن   األحـوال العامة ومصادر المياه وفي كل  بالقرب من التجمعات السكنية والمرافق
  .تكون طرق التخزين متطابقة مع قواعد السالمة العامة

بعد فحصها واستالمها إلـى عهـدة    المشتراهتضاف جميع المنقوالت والمهمات يجب أن ) :  ٣١٩( مادة 
المخـازن   وتتخذ نفس اإلجراءات المذكورة آنفاً على األصناف الواردة إلى المخازن بالجهة

ويستثنى من حكم هذه  على سبيل الهبة أو المعونة أو الهدية الموافق عليها من قبل الجهة
والتي تستخدم مباشـره  ) ريال ٣٠,٠٠٠(المادة المشتريات الصغيرة التي ال تتجاوز قيمتها 

  .مدير إدارة المشتريات والمخازنبعد إقرار أمين المخازن وتصديق 
   



  
 

١٠٩ 
 

استعماالت الدفاتر والسجالت الالزمة ألعمال المخازن وهذه الالئحة بموجب القانون تُحدد ) :  ٣٢٠( مادة 

  : وطريقة مسكها وإجراءات القيد فيها واالستمارات المرتبطة بها على النحو التالي

جميع البيانات بمعرفة إدارة المشتريات والمخازن فيه وتقيد  :سجل يومية المخزن  - أ 
وكذلك األصناف التي تم صرفها من الموردة صناف لألالخاصة بمستندات االستالم 

ويتم القيد في الدفتر بحسب تسلسل أرقامه مع بيان قيمة كل صنف من  المخزن
 .المنصرفةاألصناف الواردة أو 

جميع بمعرفة إدارة المشتريات والمخازن فيه  وتقيد :الشطب بالمخزن أستاذسجل    -ب 
مع إيضاح ثمن ما يورد أو  أوال بأولاألصناف الواردة إلى المخزن والمصروفة منه 

ويجب أن يوضح بعد كل عملية من عمليات اإلضافة أو الصرف مقدار الرصيد  يصرف
الباقي في العهدة من كل صنف بحيث يكون الرصيد في السجل مطابقاً للموجود فعالً في 

خر خاص لألصناف المستهلكة آويمسك سجل خاص لألصناف المستديمة وسجل  المخزن
ويقفل هذا السجل سنوياً وتفتح صفحة جديدة  )المرتجعة(لث لألصناف المستعملة وثا

 من كل صنفللسنة التالية يثبت في السطر األول منها بالنسبة لكل صنف مقدار الباقي 
وتخصص صفحة  خر سعر شراءآفي العهدة في نهاية السنة السابقة وثمنه من واقع 

السجل أمناء المخازن المسئولون عن حفظ  وال يجوز أن يمسك هذا مستقلة لكل صنف
 .األصناف

ويستعمل هذا السجل في المخازن الرئيسية لمسك حساب  :سجل عهدة المخزن  - ج 
ويمسك سجل خاص  األصناف الموزعة على المخازن الفرعية كل مخزن على حدة

غير (مرتجعة لألصناف المستديمة وسجل أخر لألصناف المستهلكة وثالث لألصناف ال
كما يستعمل هذا السجل بمعرفة أمناء المخازن بكل جهة لقيد الوارد  )حة لالستعمالالصال

إلى المخازن والمنصرف منها أوالً بأول مع بيان مقدار الرصيد الباقي في العهدة من كل 
 .صنف بعد كل عملية إضافة أو صرف

ص وتخص ويستخدم لقيد األصناف الموجودة بعهدة كل موظف :سجل العهدة الشخصية  - د 

صفحة أو أكثر لكل صاحب عهدة شخصية على أن يعد فهرس أبجدي بأسماء أصحاب 

 .رقم أو أرقام الصفحة أو الصفحات الخاصة به في السجل أسمالعهد يبين أمام كل 

قرارات لجنة فحص األصناف الموردة ونتيجة  هوتقيد في :سجل محاضر لجنة الفحص  - ه 

المخزن المستلم  المورد أمينم سإرفضه منها و أوفحص األصناف وما تم قبوله 

 .وتاريخ التوريد الموردلألصناف المقبولة واسم 

جميع األصناف الثمينة والغالية القيمة الموجودة  هوتقيد في :سجل قيد األشياء الثمينة  -و 

 .بالجهة ووصف تفصيلي دقيق عن كل صنف وثمنه



  
 

١١٠ 
 

دث من ملخص لكل حا هقيد فييو :سجل قيد حوادث السرقة والحريق واإلهمال  -ز 

 حوادث السرقة أو الحريق أو اإلهمال وما تم اتخاذه من إجراءات بالنسبة لكل منها

 . ويمسك هذا السجل بمعرفة إدارة المشتريات والمخازن

المشتريات  إدارةبمعرفة مسك يو :سجل إجمالي موجودات المخازن والعهد الشخصية  - ح 

اية كل سنة مالية سواًء إجمالي قيمة موجودات كل مخزن في نه فيهقيد يوالمخازن و

 فيهكما تقيد  كانت من األصناف المستديمة أو المستهلكة أو غير الصالحة لالستعمال

 .جميع األصناف المثبتة بالمنشآت والمباني الحكومية كالتركيبات ونحوها

المبالغ المعتمدة لشراء أصناف او تنفيذ مقاوالت أو أداء  هو تقيد في :سجل قيد االرتباط  - ط 

 .على مستوى الباب والفصل والبند بموازنة الجهة خدمات

ويمسك  ويمسك هذا السجل لبيان جميع األصناف المستديمة :سجل فهرس األصناف  -ي 

خر لبيان جميع األصناف المستهلكة في الجهة وترتب فيه األصناف حسب آسجل 

ويترك بين كل حرف من الحروف الهجائية  الحروف الهجائية برقم مسلسل لكل صنف

 .حرف الذي يليه فراغ إلضافة األصناف الجديدة التي لم تدرج بالسجل من قبلوال

ويمسك هذا السجل بالمكتبات لقيد  :سجل قيد الكتب والمجالت العلمية والدوريات - ك 

ويخصص سجل  الكتب والمجالت العلمية والدوريات التي ترد إلى المكتبة أوالً بأول

لدوريات ويوضح ثمن النسخة وتاريخ خر للمجالت العلمية وثالث لآللكتب وسجل 

  .توريدها للمكتبة وإسم المؤلف أو الناشر

ويمسك هذا السجل بالمكتبات لقيد الكتب أو المجالت التي  :سجل قيد الكتب المعارة  -ل 

ويوضح السجل إسم الكتاب المعار وإسم المستعير والجهة التابع  لقراءتهاتعيرها المكتبة 

  .كن متابعة الكتب المعارة إلى أن يتم إعادتها إلى المكتبةلها وتاريخ اإلعارة بحيث يم

ويمسك هذا السجل للمكتبات كمرشد للوصول إلى أي  :سجل فهرس محتويات المكتبة  - م 

ويمسك سجل على أساس إسم الكتاب وسجل أخر على  كتاب أو مجلة دورية بسهولة

 .أساس إسم المؤلف

بمختلف الورش الحكومية للجهات  ويمسك هذا السجل :سجل قيد المشغوالت بالورشة  - ن 

الخاضعة للقانون وهذه الالئحة لتسجيل المشغوالت التي تتم بالورشة وبيان نوعها 

  .وتاريخ طلبها وتاريخ تسليمهاالطالبة وعددها وقيمتها والجهة 



  
 

١١١ 
 

هذا السجل بيانات عن األصناف  هوتقيد في :سجل قيد األصناف المستهلكة بالورشة  - س 

 ووقودهلكة التي استعملت في إنتاج المشغوالت من مواد خام المستديمة أو المست

 .وزيوت وشحوم وخالفه عن كل عملية تشغيل على حدة

 :باآلتيالمخازن  تتحدد استمارات ونماذج  - ع 

 .استمارة المقايسة السنوية .١

 .استمارة طلب توريد أصناف للمخازن .٢

 .استمارة طلب وإذن صرف أصناف من المخازن .٣

 .أصناف من المخازناستمارة طلب استالم  .٤

 .استمارة إرجاع أصناف إلى المخازن .٥

 .استمارة قيد العهدة الشخصية .٦

 .استمارة محضر جرد األصناف .٧

 .النقص أواستمارة كشف الزيادة  .٨

 .استمارة طلب خصم أصناف مفقودة أو تالفة .٩

 .استمارة مقايسة ورشة .١٠

 .استمارة طلب صرف أصناف للورشة .١١

 .تأجير أصناف عقدنموذج  .١٢

يتم القيد في جميع الدفاتر والسجالت واالستمارات الموضحة بالمواد السابقة بمجرد استالم ) :  ٣٢١( مادة 

أو صرف أي صنف مستديم أو مستهلك أو شراء أو بيع صنف من األصناف أو إجراء أي 

ويراعى عند القيد التمييز بين أنـواع   عمليات إلى اليوم التاليالد وال يجوز تأخير قي مقاولة

الواحد حسب مميزاته ومواصفاته من حجم أو وزن أو خامة أو قوة أو نحو ذلـك   الصنف

  .وصورة أو أكثر وتحرر من أصل وحسب عيناته إن وجدت 

ال يجوز إحداث أي تغيير أو تبديل في الدفاتر والسجالت واالستمارات أو اسـتعمالها فـي   ) :  ٣٢٢( مادة 

 . وزارة المالية منموافقة كتابية بدون  المخصص لهاغير الغرض 

وكل تصحيح  يمنع منعاً باتاً المحو أو الكشط أو التحشير في الدفاتر أو السجالت أو النماذج) :  ٣٢٣( مادة 

يجب عمل قيد عكسي له ثم يكتب القيد الصحيح ويوقـع أمامـه الموظـف     إجراؤهيقتضى 

صـحيح لتعـديل   وإذا كـان الت  المسئول ورئيسه المباشر مع إثبات التاريخ تحت كل توقيع

 .مجموع فيجب إعادة كتابته رقماً وحروفاً



  
 

١١٢ 
 

يقيد أمين المخزن األصناف الواردة إلى المخزن أو المنصرفة منه في دفتـر العهـدة أوالً   ) :  ٣٢٤( مادة 

بأول مع بيان مقدار الباقي من كل صنف حسب دفتر رصيد العهدة الذي يجـب أن يكـون   

  .مخزنمطابقاً لألرصدة الباقية فعالً في ال

 :عند توريد  األصناف المشتراة تتبع اإلجراءات اآلتية) :  ٣٢٥( مادة 

تتخذ إجراءات االستالم باستمارة استالم أصناف ويحتفظ أمين المخزن بصورة من   - أ 

 .النموذج وصورة من فاتورة المتعهد أو المورد ليقوم بالقيد في دفتر عهدة المخزن

اتورة وصورة منها إلى إدارة المشتريات يرسل أصل وصورة من النموذج مع أصل الف  -ب 

 .والمخازن لقيد األصناف الواردة في دفتري يومية المخزن وأستاذ المخازن

تحتفظ إدارة المشتريات والمخازن بصورة استالم األصناف وصورة الفاتورة وترسل   - ج 

أصل الفاتورة مع أصل استمارة استالم األصناف إلى إدارة الحسابات التخاذ إجراءات 

وإذا كانت األصناف واردة من جهة حكومية أخرى  لصرف طبقاً ألحكام هذه الالئحةا

 .فتستبدل فاتورة المورد أو المتعهد باستمارة طلب وإذن صرف أصناف

السابقة األصناف الصغيرة المستهلكة التي تشترى بغرض  الفقرةتستثنى من أحكام و

تخدامها أو إعادة صرفها مرة أخرى وتنتهي باالستخدام وال يمكن اساالستعمال المباشر 

ويكتفي في هذه الحالة بتحرير إقرار معتمد من ) ريال ٣٠,٠٠٠(والتي ال تتجاوز قيمتها 

الجهة المختصة بورود الصنف واستعماله مباشرة دون إضافة لعهدة المخزن، شريطة أن 

  .  يتضمن اإلقرار أن الصنف يفي بالغرض المطلوب

الجهة الخاضعة ألحكام القانون وهـذه الالئحـة مراعـاة اسـتخدام األنظمـة      يجب على ) :  ٣٢٦( مادة 
  .  االلكترونية في أعمال المخازن بشكل عام كلما كان ذلك ممكناً
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كما يعـين  بالجهة المشتريات والمخازن إدارة يتولى إدارة المخازن واإلشراف عليها مدير ) :  ٣٢٧( مادة 

تقديم ويجب عليهم  لكل مخزن أمين مخزن ويجوز أن يعين له مساعدون حسب حاجة العمل

   .الضمانات الالزمة طبقاً ألحكام هذه الالئحة

   :يو من يقوم بعمله مسئوالً عن اآلتيعتبر مدير المشتريات والمخازن أ) :  ٣٢٨( مادة 

المخازن من ضبط حساباتها وتنظيم تنفيذ جميع اللوائح والتعليمات المتعلقة بشئون   - أ 

 . أعمالها وتسلم وحفظ وصرف األصناف بالمخازن



  
 

١١٣ 
 

دون أي  اإلشراف على أمناء المخازن ومساعديهم وعلى إنجازهم ألعمالهم بأمانة ودقة  -ب 

 . تأخير

وضع نظام دقيق ومحكم لمراقبة إخراج األصناف من المخازن بحيث يمنع تسرب أي   - ج 

 . اإخراجهلم يصرح ب هاشيء من موجودات

كل صنف على حدة وكذلك لوضع نظام لمراقبة األصناف التي لها مدة صالحية معينة    - د 

قبل اتخاذ ما يلزم بشأنها األصناف سريعة التلف الموجودة بالمخازن وذلك بهدف 

 . انتهاء مدة صالحيتها أو قبل تلفها

 .خازنتحديد العمال الالزمين إلنجاز األعمال المؤقتة بالم  - ه 

مـن أحـد التجـار    تقديم ضمانة تجارية إلى الجهة يجب على أمناء المخازن ومساعديهم ) :  ٣٢٩( مادة 

اً ويجب أن تحدد الضمانة مسـؤولية الضـامن   وتجدد سنويلدى الجهات المعنية المسجلين 

  . واألنظمة النافذةوالمضمون وفقاً للقوانين 
 

 :يتحمل أمناء المخازن المسئوليات اآلتية) :  ٣٣٠( مادة 

األصناف التي بعهدتهم والعناية بها وصحة وزنها وعددها ومقاسها  المحافظة على  - أ 

وال يجوز  ونوعها ونظافتها وصيانتها من كل ما من شأنه أن يعرضها للتلف أو الفقدان

إخالء مسئوليتهم إال إذا ثبت للجهة أن ضياع أو تلف أي صنف إذا حدث قد نشأ عن 

ولم يكن باستطاعتهم منع هذا السبب وأنهم قاموا أسباب أو ظروف خارجة عن إرادتهم 

بما يجب عليهم لحماية األصناف التي بعهدتهم من السرقة أو الضياع أو الحريق أو 

 .التلف أو انتهاء فترة الصالحية

االحتفاظ بكشوف وحسابات مرتبة حسب األصناف وإعداد حصر دقيق لما في عهدتهم   -ب 

بمطابقة المخزون الفعلي على ما هو مقيد من سلع أو مواد بما يسمح في أي وقت 

 . بالدفاتر

األصناف الموجودة في مخازنهم  بكلإلى مدير المشتريات والمخازن  تقديم كشوفات  - ج 

والتي يخشى عليها من انتهاء مدة صالحيتها أو تلفها وذلك في وقت يسمح بتدارك 

والمخازن  وعلى مدير المشتريات انتهاء الصالحية دون استعمال أو حدوث التلف

وفقاً لما هو محدد في سرعة اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتصرف في هذه األصناف 

 . القانون وهذه الالئحة



  
 

١١٤ 
 

عهدة المخازن  سجالتالواردة في للقيود في اليوم األول من كل شهر المراجعة   - د 

أستاذ الشطب والتوقيع عليها من أمين المخازن مع سجالت للشهر السابق ومطابقتها 

وإذا تعذر  ص وموظف حسابات أستاذ الشطب بما يفيد المراجعة وصحة القيودالمخت

إجراء هذه المراجعة والمطابقة بسبب بعد المخزن عن مقر حسابات أستاذ الشطب 

بين أرصدة األصناف من واقع فيقوم أمين المخزن بتحرير كشوف في الموعد المحدد تُ

مع لى مدير المشتريات والمخازن وترسل هذه الكشوفات إ) العهدة(المخازن سجالت 

على الموظف المختص ثم يوقع  حسابات أستاذ الشطب معأصل وصورة لمطابقتها 

 .األصل ويعيده إلى أمين المخازن

مدير المشتريات والمخازن كتابة عن كل صنف أوشك على النفاد، وذلك قبل إخطار   - ه 

ات الالزمة لشرائه مدة كافية من نفاده بحسب معدالت االستهالك التخاذ اإلجراء

 .وتموين المخزن به

عند تسلمهم األصناف أنها مطابقة للعينات النموذجية أو العينات المعتمدة التأكد   -و 

بالجهة ومطابقة للمواصفات مع إثبات حالة األصناف التالفة أو التي انتهت مدة 

 . صالحيتها في محاضر االستالم

 إلى الحراس أو العمال في أي وقت كانبأنفسهم وأال يعهدوا بذلك فتح وقفل مخازنهم   -ز 

محضر بذلك ويرفع األمر  يحرروفي حالة فقد أو كسر أحد مفاتيح المخزن أو المخازن 

على أن يراعى في هذه الحالة ضرورة تغيير القفل التخاذ ما يلزم إلى رئيس الجهة 

 وفي بأخر وال يجوز قطعياً عمل نسخة أو نسخ من المفتاح المفقود أو المكسور

 .الحالتين يكون أمين المخزن مسئوالُ عما بعهدته 

مراعاة الدقة التامة في التحقق من نوع األصناف الواردة إلى المخازن والمصروفة   - ح 

 .منها وعددها ومقاسها ووزنها ومواصفاتها
أي عجز أو زيادة أو اختالف يظهر عند الجرد وتعتبر الزيادة في تحمل مسؤولية   - ط 

خر يحدد مسئولية آلك مع عدم اإلخالل بأي قانون أو نظام المخزن ملكاً للدولة وذ

أمين المخزن في مثل هذه الحاالت ويحاسب على األصناف الناقصة أو التالفة بسداد 

ويراعى عند صرف األصناف البدء بصرف ما ورد إلى  قيمتها طبقاً لسعرها في السوق

 . ورد حديثاًالمخازن أوالً وهكذا بحيث يكون الموجود في المخزن هو ما 
 

  



  
 

١١٥ 
 

أن يتأكدا من مطابقة محتويات  في حالة استبدال أمين المخزن فإن عليه وعلى خلفِه  -أ ) :  ٣٣١( مادة 
 خزنية وذلك بجرد المخزونات سـواء المخزن المراد تسليمه مع القيود بالسجالت الم

 .أو وزناً أو مقاساً عداً
مام أرصدة القيود بالسجالت المخزنية على أمين المخزن المستلم أن يوقع باالستالم أ -ب

مـن هـذه   ) أ(بالفقرة لما هو مبين وذلك بعد التأكد من تطابقها مع المخزونات وفقاً 
 .المادة

على أمين المخزن المستلم وسلفه أن يوقعا شهادة االستالم والتسليم على االسـتمارة   -ج
 .المخزنية المختصة

ي المخزونات التي تكتشف عند إجراء عمليات بالنواقص والزوائد فاستمارة كشف تعد  -ه
وترسل نسخ منها إلى رئيس الجهة وعند الجرد المفاجئ والسنوي االستالم والتسليم 

أن يبين بالتفاصيل أسـباب  لم المسِّمع شهادة االستالم والتسليم وعلى أمين المخزن 
 .وجود نواقص أو زوائد

والجـرد  راء عملية االستالم والتسـليم  تعامل النواقص والزوائد التي تكتشف عند إج -و
  . وفقاً ألحكام هذه الالئحةالمفاجئ والسنوي 

 

Ý—ÐÛa@Éia‹Ûa@ @
æŒbƒ¾a@ÞbàÇc@ @
Þëþa@Ê‹ÐÛa@ @

æŒbƒ¾a@åíì¸ë@òíìäÛa@pbíbÔ¾a@ @
@ @

ـ االحتياجات القائمة والمتوقعة من تدرج جميع ) :  ٣٣٢( مادة  الماليـة  ة للسـنة  األصناف الالزمة للجه
 .عبر اإلدارة المختصةالمقايسة السنوية رة استماالمقبلة في 

ويجب أن يبين في نهاية المقايسة بنود الموازنة التي سيخصم عليها ثمن هـذه األصـناف   
 . والمبلغ الخاص بكل بند منها

تعد المقايسة السنوية في نهاية شهر يوليو من كل عام للجهات فـي السـلطة المركزيـة    ) :  ٣٣٣( مادة 
طبقاً لتصنيف سلعي موحد  ايو من كل عام للوحدات اإلدارية للسلطة المحليةونهاية شهر م

  .تعده وزارة المالية
عند تقدير الكميات الالزمة من كل صنف يجب أن تُراعى أوال حاجة الجهة الفعلية للصنف ) :  ٣٣٤( مادة 

 :قة اآلتيةتقدير الكمية الالزمة لالستهالك العادي تتبع الطريلو والموجود منه بالمخازن
 .للتقدير كأساسسنوات األخيرة لايؤخذ متوسط استهالك الثالث   - أ 
 .يضاعف هذا المتوسط ليمثل ما يلزم للسنة الحالية والسنة المقبلة   -ب 
يخصم من الناتج السابق الكمية التي تكون في المخزن في نهاية السنة المالية   - ج 

 .حاليةالسابقة والكمية المعتمدة من المقايسة األخيرة للسنة ال
  .تعد له المقايسة الذيالباقي هو ما يدرج في خانة المطلوب للعام المالي القادم   - د 



  
 

١١٦ 
 

يجب االستفادة من األصناف المتبقية إلى أقصى حد ممكن وذلـك بـإجراء التعـديالت أو    ) :  ٣٣٥( مادة 

 . اإلصالحات الالزمة

العقود األخيـرة وأسـعار   سعارها في أتقدر أثمان األصناف التي تدرج بالمقايسات بحسب ) :  ٣٣٦( مادة 

 .السوق مالم تكن هناك مبررات تستوجب تقديرها على أساس آخر

إلى وزارة من أصل وصورتين وحدات السلطة المركزية من تقدم المقايسات السنوية  -أ :  ) ٣٣٧( مادة 

وإدراجها ضمن موازنة الجهة وذلك فـي الموعـد المحـدد وبعـد      المالية لمناقشتها

  . رئيس الجهة دها من اعتما

تقدم المقايسات السنوية من الوحدات اإلدارية من أصل وصورتين إلى لجنة الخطـة   -ب

 . والموازنة بالمحافظة لمراجعتها وإدراجها ضمن الموازنة المجمعة للمحافظة

صـناف  على جميع الجهات مراعاة عدم تجاوز اإلعتمادات المدرجة في موازنتها لشراء األ) :  ٣٣٨( مادة 

وقواعـد تنفيـذ   قانون ربط الموازنة العامة للدولة في الحدود التي يجيزها القانون المالي و

 .  الموازنة

يعتبر مديرو المشتريات والمخازن مسئولين عن تموين المخازن باألصناف المطلوبة فـي  ) :  ٣٣٩( مادة 

 .المعتمدةالوقت المناسب وبالكميات الالزمة لحاجة العمل وفي حدود المقايسات 

المشتريات والمخازن نقص الكميات المخزونة عـن القـدر الكـافي     وفي حالة توقع مديرو

أن يبادروا إلى طلب تموين المخازن بكميات أخـرى  عليهم االحتياجات الضرورية لمواجهة 

  . والمقايسة السنوية المعتمدة ةالمقرفي حدود األعتمادات 

ناف الموجودة بالمخازن ومالحظة حركة الصرف منها واإلضافة مراجعة أرصدة األصيجب ) :  ٣٤٠( مادة 

مطلوبة إليقاف تموين المخازن بكميـات أخـرى   الإليها الكتشاف األصناف الراكدة  أو غير 

تقارير فصلية في نهاية كل عام إلى رئيس الجهة التخاذ الالزم نحـو  على أن يتم رفع منها 

 . القانون وهذه الالئحةالتصرف في األصناف الراكدة طبقاً ألحكام 

المبالغ المعتمدة لشراء أصناف علـى  وتقيد فيه يمسك سجل االرتباط الخاص بالمشتريات ) :  ٣٤١( مادة 

ال يجوز االرتباط بشراء أصناف قبل الرجوع إلى و مختلف بنود الموازنة كل بند على حده،

حـدودها ويعتبـر مـدير     هذا السجل لمعرفة الباقي من اإلعتمادات التي يمكن االرتباط في

المشتريات والمخازن مسئوالً عن أي ارتباط يحصل لشراء أصـناف غيـر معتمـدة فـي     

المقايسات أو يترتب على شرائها تجاوز اإلعتمادات المقررة، وعليه الرجوع إلى سجل قيد 

  .االرتباط قبل التصريح بالشراء
  

  
  

  

  
@ @



  
 

١١٧ 
 

@ïãbrÛa@Ê‹ÐÛa@ @

@@pbjÜ æëˆcë@æŒbƒ¾a@åß@Ò‹—Ûa@ @

 :طلب المخزونات لألغراض التالية ت) :  ٣٤٢(  مادة

لتحقيق الغرض الذي من أجله اقتنيت ة ألداء األعمال والخدمات التي تؤديها الجه  - أ 

 . األصناف

 .لتحويلها إلى مخزن آخر  -ب 

 . لإلصالح والصيانة  - ج 

  .إذا لم تعد صالحة لالستخدام أو البيع بعد موافقة وزارة المالية تالفهاإل  - د 

موضحاً بها أسباب الطلب لألصناف المستديمة تقدم طلبات صرف األصناف من المخازن   ) : ٣٤٣( مادة 

في حالة إجراء أي و جماعي لكل مجموعة متجانسة من األصناف المستهلكةكما يحرر طلب 

 هيجب أن يوقع على التصحيح نفس الموظف الذي أصـدر طلب الصرف تصحيح في نموذج 

تصحيحه بخط واحد وكتابة البيان الصـحيح والتوقيـع    ويتم التصحيح بشطب البيان المراد

 .يراعى تجنب المحو والكشط والتحشير في النموذجو  أمامه

لالستعمال يجـب أن يرفـق    ةن أصناف أخرى غير صالحععند طلب صرف أصناف بدالً ) :  ٣٤٤( مادة 

إلصالح للتشغيل بالورش أو ل ةفي حالة طلب أصناف الزمو بالطلب استمارة إرجاع الصنف

 .يجب أن ترفق بالطلب مقايسات الورش 

طلب األصناف الكمية التي قام بصـرفها فعـالً ويوقـع     عندعلى أمين المخزن أن يوضح ) :  ٣٤٥( مادة 

أمامها بإمضائه كما يقوم بكتابة الكميات التي صرفت بالحروف أمـا األصـناف التـي لـم     

مين المخازن صرف أي أصناف من يجوز أل وال يصرفها فيبين أمامها أسباب عدم الصرف

ويعتبر أمين المخـزن   المخزن إال بعد اعتماد طلب الصرف من مدير المشتريات والمخازن

 . مسؤول عن صحة مطابقة الصرف

يجب تحديد مواعيد معينة لصرف األصناف من المخازن بما يتناسب مع حاجة العمل بكـل  ) :  ٣٤٦( مادة 

صناف في غير هذه المواعيد إال بالنسـبة للحـاالت   وال يسمح بقبول طلبات صرف األ جهة

التي ال تحتمل التأخير أو الطارئة وبناًء على أمر كتابي من مدير المشـتريات والمخـازن   

وتتوقف المخازن عن قبول طلبات الصرف يوميـاً قبـل موعـد     استثنائيةبالصرف بصفة 

 .انتهاء مواعيد الدوام الرسمي بنصف ساعة على األقل 

على أمين المخازن التحقق من تسيلم األصناف إلى الشخص أو األشخاص المصرح لهـم  ) :  ٣٤٧ (مادة 

  .  استالمها من طالبي الصرف أو مندوبيهم المعتمدين مع ضرورة التحقق من شخصياتهمب

  



  
 

١١٨ 
 

خصمها فوراً من دفتر عهدة المخزن ويؤشر أمين المخزن على يجب صرف األصناف  عند) :  ٣٤٨( مادة 

وتتـولى   القيد بالدفتر ويحتفظ بصورة من األذن كمستند للخصـم صفحة صرف برقم أذن ال

إدارة المشتريات والمخازن خصم األصناف المصروفة بدفتر يومية المخازن ودفتر أسـتاذ  

أما الصور الباقية من أذن الصرف  الشطب بعد ترقيمها رقما مسلسالً ثم قيدها بدفتر العهدة

الطالبة ويطلب منها التوقيـع عليهـا باالسـتالم وإعـادة      دارةاإلفترسل مع األصناف إلى 

رسـل  تالسـتالم و لصورتين منها عند وصولها إلى أمين المخزن ويحتفظ بإحداها كمستند 

الثانية إلى إدارة المشتريات والمخازن لحفظها مع الصورة المحفوظة لديها بعد المراجعـة  

  .والمطابقة 

ع من المخازن لعدم الحاجة إليها أو لعدم صالحيتها لالسـتعمال يحـرر   األصناف التي تبا) :  ٣٤٩( مادة 

عنها إذن صرف من ثالث صور ويتم خصم األصناف المذكورة من العهـدة بـدفتر عهـدة    

ويرفق األذن المذكور بمحضر البيع المعتمد ويرسل إلى إدارة المشتريات والمخازن  المخزن

 : وفقاً لآلتي للقيد بموجبها في الدفاتر

 . صورة تحفظ بإدارة المشتريات والمخازن  - أ 

 . صورة تعاد ألمين المخازن  -ب 

بالجهة إلجراء  اإلدارة الماليةاألصل يرسل مع محضر البيع وقسيمة تحصيل الثمن إلى   - ج 

وإذا كانت األصناف المباعة جديدة أو مطبوعات سبق شراؤها  التسوية الالزمة بالدفاتر

 .ذن صرف األصناف إل الثمن ببإرفاق قسيمة تحصي ىبغرض بيعها فيكتف

إتالفها يجب صرفها من المخازن بإذن  وتقرراألصناف غير الصالحة لالستعمال أو البيع  ) :  ٣٥٠( مادة 

صرف وتخصم من عهدة المخزن بموافقة وزارة المالية بعد التأكد من أن التلف لـم يكـن   

شكل لهـذا الغـرض مـن    توتتم عملية اإلتالف تحت إشراف لجنة  نتيجة إلهمال أو تقصير

  .وعلى اللجنة رفع تقرير بذلك إلى رئيس الجهةالجهات المختصة قانوناً 

يصرح مدير المشتريات والمخازن بإرجاع األصناف المستديمة إلـى المخـزن متـى     -أ) :  ٣٥١( مادة 

بقرار من لجنة تشكل لهـذا  استوفت مدة استعمالها أو ثبت عدم صالحيتها لالستعمال 

 يصرح بإرجاع األصناف الزائدة عن الحاجة أو ألي سبب آخر يوافق عليهكما الغرض 

رجاع من أصل وصورتين موضحاً بـه  اإلويقدم إلى مدير المشتريات والمخازن طلب 

  . سباب األ

من عدم إمكان إصـالح األصـناف   اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة أن تتحقق  -ب

تيجة االستعمال العادي وليس نتيجـة سـوء   أنها أصبحت غير صالحة لالستعمال نو

االستعمال أو اإلتالف عمداً كما أن على اللجنة أن تتحقق من أن الصنف المطلـوب  

  .المنصرف إرجاعه هو نفس الطراز والنوع



  
 

١١٩ 
 

أن بعض األصناف الموجـودة بـالمخزن   الجهة إذا أتضح لمدير المشتريات والمخازن في ) :  ٣٥٢( مادة 

 ستعمال أو بطل استعمالها فتعرض على لجنة المناقصات المختصـة أصبحت غير صالحة لال

 .  التخاذ ما يلزم بشأنها وفقاً ألحكام القانون وهذه الالئحة

إذا أعيدت أصناف جديدة إلى المخزن لسبب ما بعد صرفها وقبل استعمالها فتعرض علـى  ) :  ٣٥٣( مادة 

استمارة اسـتالم وتضـاف إلـى     لجنة الفحص لتقرير حالتها ثم تقبل في المخزن بموجب

 . وأنها نفس الطراز والنوع المنصرف األصناف الجديدة بعد التحقق من أنها لم تستعمل

األصناف التي يتقرر إرجاعها إلى المخازن ألي سبب يحرر عنها أذن استالم  مـن أصـل   ) :  ٣٥٤( مادة 

جعة وتحفظ الصـورة  الواردة منها األصناف المرت اإلدارةوصورتين ترسل صورة منه إلى 

الثانية بملف صاحب العهدة بعد خصم الصنف بموجبها من عهدته سواًء بدفتر العهـدة أو  

وتقيد هذه األصناف باألسعار التي تقررها لجنـة الفحـص حسـب     بسجل العهدة الشخصية

ذن إبالنسبة لألصناف المرتجعة من العهد الفرعية أو العهد الشخصية فيحرر عنها و حالتها

خصمها من دفتر عهدة المخزن ودفتر العهدة الشخصية ثـم تضـاف إلـى عهـدة     صرف ل

غير الصالحة لالسـتعمال حسـب    األصنافالمخزن المستلم ضمن األصناف المستعملة أو 

  .األحوال  وتقيد في دفتر عهدة المخزن بموجب مستند االستالم بالوزن أو العدد 
  

sÛbrÛa@Ê‹ÐÛa@ @

@Òbä–þa@˜zÏë@˜îÜƒnÛaë@ò÷jÈnÛa@bèßýnaë@ñ†ŠaìÛa@ @

إلى جهة أخرى أو ألحـد المخـازن    صرفهاعلى أمين المخزن مراجعة األصناف المطلوب ) :  ٣٥٥( مادة 

ويـتم وزن   الفرعية مع وزنها قبل التعبئة واتخاذ كافة االحتياطات لضمان وصولها سليمة

ر تعبئـة  الطرود بحضور أمين المخزن ويكتب على كل طرد وزنه القائم ويحرر بذلك محض

ويعتبر أمين المخزن مسـئوالً عـن    صورتين تذكر فيه محتويات كل طرد ووزنهأصل ومن 

وفي حالة الطرود  فقد أو تلف أي صنف قبل وصوله إلى الجهة الطالبة بسبب سوء التعبئة

في تعبئة الطرود وحزمهـا   بمن يراه من الموظفينالكبيرة يمكن ألمين المخزن أن يستعين 

المخزن أن يضع صورة من هذا المحضر داخل الطرد مـع إحكـام قفلـه    ويجب على أمين 

من أمر الصرف المخزني مع مذكرة رسـمية مـن الجهـة    الثانية وترسل الصورة  وختمه،

على أن يحتفظ  مرفقا بذلك صورة من طلب الصرف إلى الجهة التي سترسل إليها األصناف

 . أمين المخزن بأصل المحضر



  
 

١٢٠ 
 

أو  هبـه ما إذا نصت شروط التمويل وكانت المواد واألصـناف واآلالت مقدمـة    في حالة) :  ٣٥٦( مادة 
مساعدة وتشترط الجهة المانحة على الجهة المعنية التخليص الجمركي فعلى هـذه الجهـة   

 :اتخاذ اإلجراءات التالية
الخاضعة ألحكام القانون وهذه الالئحة مخاطبة وزارتي المالية والتخطـيط  الجهات على   - أ 

بها من الدولي بشأن الحصول على الموافقة على تخليص المستوردات الخاصة  والتعاون
ا واإلشـراف  التأكد من سالمتهوعلى الجهة  وقت ممكن بعد تفريغهاالموانئ في أسرع 

أي ضـرر يلحـق   فـي هـذه الجهـات    ويتحمل المسـئولون   نعلى نقلها إلى المخاز
من الموانئ كما أنهم مسئولون نتيجة لتقصيرهم أو تأخرهم عن تخليصها بالمستوردات 

 .  تنشأ نتيجة لذلك)  رسوم أرضية، أجور حراسة، وما شابهها(عن أية التزامات مالية 
في حالة وصول المستوردات للموانئ قبل وصول وثائق الشحن التي يجـرى تخلـيص     -ب 

المستوردات على أساسها يتم تخليص المستوردات وفقا لإلجراءات المعتمدة في مصلحة 
البنك المركزي أو فروعـه   منارك وفروعها على أساس ضمانات مصرفية صادرة الجم

أو البنوك التجارية المعتمدة من قبله حسب األحوال أو بموجب ضمانات إدارية يقـدمها  
رؤساء الجهات المختصون وتقبلها مصلحة الجمارك وفقاً للقواعد واألحكام المحددة في 

 .قانون الجمارك والئحته التنفيذية
يسمح لسلطات الجمارك في الموانئ وممثلي شركات المالحة وشركات الطيران والنقـل    - ج 

البري بتخليص المستوردات الحكومية من الموانئ على أساس وثائق شحن مختومة أو 
 .ضمانات إدارية ضمانات بنكية أو

هـو وارد   مع مـا يقوم أمين مخزن الجهة التي تتسلم الطرود بالتحقق من مطابقة عددها ) :  ٣٥٧( مادة 
ببوليصة الشحن ومن سالمة األختام وعدم وجود تالعب أو عيب ظاهري بما يـدعو إلـى   

وإذا ظهر شئ من ذلك وجب عليـه إعـادة    الشك في وجود عجز أو تالعب في محتوياتها
وفي حالة ظهـور عجـز    ، الشحنمدون في بوليصة هو  مع ما اوزنها للتأكد من مطابقته

ويحرر حسب األحوال محتوياتها بحضور أحد موظفي النقل أو البريد تفتح الطرود لمراجعة 
عند فتح الطرود وتفريغ محتوياتهـا فـي مخـزن    و بذلك محضر يوقع عليه إلثبات النتيجة

ذن الصرف إهو وارد بمحضر التعبئة أو ب الوصول يجب أن توزن وتطابق المفردات مع ما
 قد يكون هناك من تلف أو محضرها مابذلك محضر بمعرفة لجنة خاصة تثبت في  ثم يحرر

ذن الصرف بعد تصحيحه طبقــاً لألساسـيات   إعجز أو كسر ويرسل المحضر مع صورة 
وبالنسـبة   الالزم نحـو تحديـد المسـئولية    التخاذالواردة إلى إدارة المشتريات والمخازن 

ذن الصرف إتر عهدة المخزن المستلم ثم يصحح تقيد بدف استالمهالألصناف السلعية التي تم 
ويعاد مع المحضر إلى الجهة المرسلة لتسوية العدد وتضاف األصناف التالفة أو الناقصـة  

 واعتمـاد بعهدة  الجهة التي قامت بالصرف لحين تسويتها بعد تحديـد المسـئولية عنهـا    
  .الخصم
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ندات إلـى  يرسل أمين المخزن المست صنافلألستالم الفحص واالبعد إتمام جميع إجراءات ) :  ٣٥٨( مادة 

لتحرير استمارة االستالم من أصل وثالث صور وترسل بالجهة إدارة المشتريات والمخازن 

األصل والصورتان إلى أمين المخزن للتوقيع عليها باالستالم وإعادة األصل وصـورة إلـى   

اإلدارة رسل أصل النموذج مع أصل الفـاتورة إلـى   إدارة المشتريات حسب األحوال حيث تُ

بموجبـه  حتفظ إدارة المشتريات والمخازن بالصورة الثانية كمستند تقيـد  توجهة المالية بال

  .الشطب بالمخازناألصناف بدفتر يومية المخزن ودفتر أستاذ 

يراعى أن تضاف العبوات التي وردت فيها األصناف كالً على حده إلى العهدة بعد تقـدير  ) :  ٣٥٩( مادة 

ن بمستند استالم األصناف بخانة المالحظات علـى  ثمن لها بمعرفة لجنة الفحص ويبين الثم

  .أن تكتب عبارة بدون مقابل في الخانة المعدة لمجموع القيمة

بموجب تقوم إدارة المشتريات والمخازن بتحرير الجزء األول من استمارة اعتماد الصرف ) :  ٣٦٠( مادة 

من محضر لجنة الفحـص  رد وأصل مرفقاً بها أصل فاتورة المواستالم إلى اإلدارة المالية 

من أمر التوريد أو عقد التوريد وأصل استمارة االستالم وجميع أوراق المناقصـة   ةونسخ

اإلدارة الماليـة  ومحاضرها وما يكون قد صدر في شأنها من ترخيصات ماليه وذلك لتقـوم  

 .  النافذة ذات العالقةواللوائح لقوانين لبالصرف طبقاً 

ي يصرح بقبول أصناف بالمخازن أو بالصرف منها قبل استيفاء اإلجـراءات  الموظف الذ) :  ٣٦١( مادة  

المنصوص عليها في هذه الالئحة يكون مسئوالً عن النتائج التي قد تترتب علـى تصـرفه   

النافـذة ذات  واللـوائح  وذلك مع عدم اإلخالل بالمسئولية التأديبية التي تحددها القـوانين  

  .  العالقة

خاصة الثمينة منها أو القابلة لالشـتعال أن   مين المخزن الذي بعهدته سلع أو موادعلى أ) :  ٣٦٢( مادة 

يتخذ الخطوات المالئمة لحفظها بأمان وتخزينها بالطريقة المناسبة، بما فـي ذلـك اتخـاذ    

  .  المناسبةالتدابير للحفاظ على درجة الحرارة أو البيئة 
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 إذا فقدت أصناف أو تلفت بسبب سرقة أو سطو أو حريق أو تالعب أو تبديل أو بسبب أي) :  ٣٦٣( مادة 

  :ةحادث آخر فتتخذ اإلجراءات اآلتي

 .بإبالغ رئيس الجهة بالحادث فوراً وكتابةًبالجهة يقوم مدير المشتريات والمخازن   - أ 

لقانونية الكفيلة بحماية ممتلكات الجهة على رؤساء الجهات اتخاذ اإلجراءات األمنية وا  -ب 

 .الجهات المختصة فوراًالثابتة والمنقولة وإبالغ 
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الجهاز وآخر عن تشكل لجنة للتحقيق في الحادث من مندوب عن وزارة المالية   - ج 

من الموظفين في الجهة يتم ال يقل عن ثالثة المركزي للرقابة والمحاسبة وعدد 

   :ولى ما يليوتت رئيس الجهةمن قبل اختيارهم 

األصناف ديد لتحاألصناف الموجودة في المكان الذي حصل فيه الحادث جرد  .١

 .أو التالفةالمفقودة 

إعداد تقرير من ثالث صور ترفق به جميع أوراق التحقيق وصورتين من محضر  .٢

 .  التخاذ اإلجراءات المناسبةرئيس الجهة ورفعه إلى الجرد الذي قامت به 

وزارة المالية إلى شامل عن الحادث برفع تقرير د إتمام التحقيق يقوم رئيس الجهة بع   - د 

والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يوضح فيه ما قررته الجهة بالنسبة للحادث وما 

اتخذته من إجراءات نحو تحصيل قيمة الخسائر ويرفق به صورة من تقرير لجنة 

 .ثالفي تكرار الحادالتحقيق ومرفقاته وصورة من التعليمات التي أصدرها لت

تمسك إدارة المشتريات والمخازن سجالً خاصاً تدون فيه جميع حوادث السرقة أو الحريق ) :  ٣٦٤( مادة 

أو التالعب والتبديد أو غير ذلك وتوضح أمام كل حادث األدوار التـي مـر بهـا الحـادث     

 .واإلجراءات التي اتخذت بشأنه

واء منها المقرر لها مدة استعمال معينة أو غير المقرر لها مدة األصناف المستديمة س -أ) :  ٣٦٥( مادة 

إذا فقدت أو تلفت بسبب اإلهمال أو سوء االستعمال ولم يتم إرجاعها إلى المخازن بعد 

بالـدفاتر أو   ثمن شرائها األصلي المثبتيتم تحصيل استيفاء المدة المقررة الستعمالها 

ـ   هما أكبربسعرها في السوق وقت فقدها أو تلفها أي  ىوإذا أمكن إصالح التلـف فيكتف

لرئيس الجهة أن يخصم مبلغاً مناسـباً مـن   ، وبتحصيل تكاليف اإلصالح من المتسبب

الثمن مقابل استهالك الصنف خالل المدة التي قضاها في االسـتعمال  قبـل الفقـد أو    

ثمـن   وإذا اتضح أن الصنف التالف يمكن االنتفاع به فيقرر له ثمن يخصم من التلف،

  . الصنف البديل

يقوم مدير المشتريات والمخازن المتسبب عندما يقرر رئيس الجهة تحصيل الثمن من  -ب

بالجهة بذلك لعمل التسوية الالزمة واتخاذ إجراءات التحصـيل  المالية  اإلدارةبإخطار 

  . عند تحصيل المبلغ ةلتسوية الالزمة بالدفاتر المخزنيوإجراء ا

التجاوز عن كل أو جزء من قيمة األصناف الفاقدة أو التالفـة إذا  يجوز لرئيس الجهة  -ج

ثبت من التحقيق ثبوتاً قاطعاً أن الفقد أو التلف نشأ عن سرقة باإلكراه أو السـطو أو  

بسبب حريق أو سقوط مباني أو عوارض أخرى خارجة عن إرادة أو رقابـة صـاحب   

  .   العهدة وبحكم قضائي بات
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السـابقة   الفقرةو تتلف نتيجة حادث من الحوادث المشار إليها في األصناف التي تفقد أ -د

المحددة فـي دليـل   تخصم من العهدة مع تسوية قيمتها بموجب المعالجات المحاسبية 

  . النظام المحاسبي

على شركات التأمين وإعادة التأمين حال اسـتالمها بالغـاً عـن نقـص أو تلـف فـي       ) :  ٣٦٦( مادة 

ـ النظام ميع اإلجراءات التي يقتضيها المستوردات أن تتخذ ج للضـرر   ةالتأميني من معاين

 .  في التعويض وتحديد حجمه وإصدار الشهادات والوثائق المثبتة لحق الجهة
 على كل جهة تقوم باستيراد مواد أن تحتفظ بسجل خـاص يسـمى سـجل المطالبـة     -أ ) : ٣٦٧( مادة 

 .بالتعويضات
) أ(في الفقرة  بالتعويضات المنصوص عليهالبة ة مراجعة سجل المطالجه رئيسعلى -ب

من هذه المادة للتأكد من أن إجراءات المطالبة بالتعويضات قد اتخذت وأن التعويضات 

  .بذلكإبالغ وزارة المالية يتم وفي حالة عدم الدفع  قد دفعت

اد استالم بديل للموأو  استعادة قيمة المطالبة كاملةعند المطالبة بالتعويض  تنتهي - ج

  .المفقودة

لصالح حساب المطالبة بالتعويضات  المستورداتتقيد قيمة التعويضات المستلمة عن  - د

  .  المختصالموارد وتورد التعويضات المستلمة لحساب 
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ال إذا لم يكـن ذا  يجوز اعتبار الصنف فائضاً عن الحاجة أو تالفاً أو غير صالح لالستعم -أ):  ٣٦٨( مادة 

  .  يجب إثبات أسباب اعتباره كذلك من قبل لجنة تشكل لهذا الغرضو للجهةفائدة 

القيمة الدفتريـة والسـعر االسترشـادي    تحدد اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة   -ب 

وفقاً  في األصناف الفائضة عن الحاجةسيتم بموجبها التصرف  التيوالقيمة التقديرية 

 .القانون وهذه الالئحة ألحكام

مـن جانـب   االسـتخدام  إذا صار الصنف غير صالح لالستعمال نتيجة لإلهمال أو إساءة ) :  ٣٦٩( مادة 

 .الموظف فعليه تحمل مسئولية ثمن المثل

األصناف التالفة أو غير الصالحة لالستعمال التي تشكل خطـراً أو ال تصـلح لالسـتهالك    ) :  ٣٧٠( مادة 

أو  االتخلص منهعلى الجهة دوية واألغذية منتهية الصالحية والذخائر يجب اآلدمي مثل األ

 .   وبما ال يضر بالبيئة إتالفها فوراً باألسلوب األمثل

األصناف والمعدات والوثائق التالفة أو غير الصالحة لالستعمال التي تنطوي على بواعـث  ) :  ٣٧١( مادة 

القابلة للتحويل ودفاتر الفواتير واألختـام ومـا   مثل األوراق النقدية والصكوك (قلق أمنية 

 .  ذات العالقةوفقاً للقوانين النافذة يجب التخلص منها ) شابه ذلك
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على جميع الجهات جرد جميع موجودات المخازن جرداً عاماً حتمياً في نهاية كل سـنة   -أ) :  ٣٧٢( مادة 

مفاجئاً عدة أو كلياً أو كما تجرد المخازن جرداً جزئياً  عند تغيير أمين المخزن وأمالية 

  .كلما اقتضت الحاجة لذلكمرات خالل السنة 

  : اآلتيةالحاالت يحق للجهة جرد المخازن في غياب أمين المخزن في أي من  -ب

 .تهوفـا .١

 .يوماً ٢١ه لمدة تتجاوز سجن .٢

 .ركةالحاالت المرضية الصعبة المعيقة للح .٣

 .اًيوم ٢١االختفاء أو الغياب غير المبرر لفترة تتجاوز  .٤

هذه الالئحـة وبحضـور   القانون و، وفقاً ألحكام نة جرديتم جرد المخازن بواسطة لج -أ ) :  ٣٧٣( مادة 

 .أمين المخزن المختص

 :إلىلجان الجرد تقسم  -ب

 .الجرد السنوينة لج .١

 .ئالجرد المفاج لجنة .٢

 .جرد أخرىان لج .٣

أمناء المخازن بحيث ال يكون من أعضائها من رئيس الجهة بقرار يتم تشكيل لجان الجرد ) :  ٣٧٤( مادة 

 .  المختصون أو من لهم صلة بأعمال المخازن أو الرقابة عليها 

تقوم لجان الجرد السنوي ولجان الجرد األخرى عند تغيير أمناء المخازن بجرد األصـناف  ) :  ٣٧٥( مادة 

اف المستهلكة وغير الصالحة لالستخدام  الموجودة بالمخازن صنفاً صنفاً المستديمة واألصن

 :اآلتيةعلى أن يراعى اتخاذ اإلجراءات 

 .المحدد للجردبالموعد الجهات المعنية أن تخطر   -  أ

يتم تحريز المخازن التي يتم جردها بأقفال خاصة بمعرفة لجنة الجرد حتى يتم   - ب

 .الجرد االنتهاء من عملية

في اليوم السابق لبدء الجرد يتم استخراج أرصدة األصناف بدفاتر أستاذ الشطب ودفـاتر  ) :  ٣٧٦( مادة 

عهدة أمين أو أمناء المخازن ويقيد تلك األرصدة الموظف المخـتص بـإدارة المشـتريات    

هـو   بمـا والمخازن إقرارا بما يفيد صحتها وعلى لجان الجرد أن تثبت في محضر الجرد 

  .  إلى األرصدة الدفترية دون االلتفاتمن كل صنف فعالً بالمخازن موجود 
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تجرد اللجان كل صنف على حدة حسب وزنه أو مقاسه أو عدده أو كميته حسب الوحـدة  ) :  ٣٧٧( مادة 

الواردة بالدفاتر وتثبت المقادير التي تجدها فعالً بمحضر الجرد وتبين الفرق بين الموجـود  

فـي  وتوضح الزيـادة والعجـز    رصدة الدفتريةاألمن واقع الجرد الفعلي والموجود حسب 

ويوقع رئيس لجنة الجرد بدفاتر العهدة أمام كل صنف تم جرده مع إيضـاح  محضر الجرد 

كما تحرر اللجنة اقراراً على محضر الجرد بأنها جردت األصناف جرداً فعليـاً   تواريخ الجرد

 .   يعرض أعضاء اللجنة للمساءلة القانونيةوكل جرد صوري 

تحرر لجنة الجرد كشوف الزيادة والنقص من أصل وصورتين من واقع محضـر الجـرد   ) :  ٣٧٨( ة ماد

علـى إدارة  و وتوضح فيه رأي أمين المخزن بشأن الزيادة والعجز في كل صنف وأسـبابه 

المشتريات والمخازن أن تدون أثمان األصناف التي ظهر فيها عجـز فـي الجـرد طبقـاً     

أو أسعارها في السوق أيهما أكبـر ويبـدي مـدير المشـتريات      ألسعارها المبينة بالدفاتر

والمخازن مالحظاته على كشوف الزيادة والعجز ثم تعرض على رئيس الجهة العتمادها أو 

ويجب أن يوضح مقدار العجز  تقرير ما يراه بشأنها قبل إرسالها إلى وزارة المالية العتمادها

فيض مقدار الزيادة التي قد تظهر في أصناف دون تخ الكمية بالنسبة  لكل صنف على حدةب

 .أخرى

يعتمد رئيس الجهة محاضر الجرد الخالية من الزيادة أو العجز ثم ترسل بعد االعتماد إلـى  ) :  ٣٧٩( مادة 

  .عملية الجرد انتهاءوزارة المالية في موعد ال يتجاوز شهراً من تاريخ 

 :يتبع األتي هر فيها زيادة أو عجزفيما يتعلق بمحاضر الجرد التي يظ) :  ٣٨٠( مادة 

ذن إمـن   ةالجرد إلى عهدة المخزن وترفق صورتضاف الزيادة بمجرد انتهاء عملية   - أ 

 .اإلضافة بمحاضر الجرد عند إرسالها إلى وزارة المالية

بالجهـة  اإلدارة الماليـة  ذن صرف وترسل صورة منـه إلـى   إيخصم العجز بموجب   -ب 

لنظـام  لـدليل ا وفقاً بموجب المعالجات المحاسبية  الموجود بها المخزن لتسوية المبلغ

برقم وتاريخ التسوية اإلدارة المالية الجهة على أن يدون إقرار المحاسبي المطبق في 

على محاضر الجرد عند إرسالها إلى وزارة المالية لالعتماد ويوضح أسم الشخص أو 

 .الجهة التي ستتحمل قيمة العجز كله أو بعضه

ألحكام الفقرات ضر الجرد وكشوف الزيادة والعجز مستوفاة طبقاً محة من ترسل صور  - ج 

الجهـاز  وصورة أخرى إلى بعد اعتمادها من رئيس الجهة إلى وزارة المالية السابقة 

 .المركزي للرقابة والمحاسبة في موعد ال يتجاوز شهراً من تاريخ انتهاء عملية الجرد

  م والتسليم بين أمناء المخازن محل الجرد الفعلي السـنوي  ال يجوز أن تحل عملية االستال) :  ٣٨١( مادة 

بشرط أن تكون عملية التسليم والتسـلم  السنوي إالّ إذا حل التسليم والتسلم في وقت الجرد 

 .لجنة الجردقد تمت بمعرفة 
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 يتبع في جرد المخازن الفرعية ومخازن الورش نفس اإلجراءات والنظم التي تتبع في جرد) :  ٣٨٢( مادة 

 .وفقاً ألحكام هذه الالئحة المخازن الرئيسية

تقوم لجنة الجرد بجرد العهـد الفرعيـة الموزعـة فـي     مع مراعاة أحكام المواد السابقة ) :  ٣٨٣( مادة 

المنشآت الحكومية التابعة لها كالمستشفيات والمدارس ومكاتب الموظفين وغيرها مرة كل 

  .سنة

فيها بأخذ إقرار من كل منهم في أول يكتفى المسلمة عهدة للموظفين األصناف المستديمة ) :  ٣٨٤( مادة  

كل سنة مالية بأن األصناف التي بعهدتهم موجودة فعالً وأنها بحالة جيـدة وعلـى مـدير    

المشتريات والمخازن أن يؤشر على اإلقرارات بأن األصناف الموضحة مطابقة لما هو وارد 

 . يهباستمارات العهدة الشخصية المحفوظة لد

تجرد في نهاية السنة المالية األصناف المركبة أو المثبتة في المباني والمنشآت الحكومية ) :  ٣٨٥( مادة 

  .وفقاً ألحكام هذه الالئحة ووسائل النقل كما تجرد المكتبات والمتاحف والمعارض

متهـا سـواء   يمسك بإدارة المشتريات والمخازن سجل لبيان إجمـالي األصـناف وقي   -أ) :  ٣٨٦( مادة 

 .المستديمة أو المستهلكة الموجودة في المخازن التابعة لها  حتى نهاية السنة المالية

ويجب أن تدون بالسجل األصناف التي تكون قد وردت إلى المخازن بدون ثمن بصـفة  

 .هبات أو عينات أو عبوات ويقيد ثمنها من واقع التقرير المدون بدفتر أستاذ المخزن

وبالنسـبة   فيقدر ثمنها حسب متوسط سعر السوقلمنتجات الزراعية أما المحاصيل وا

لألصناف المستهلكة يحدد ثمنها أمام كل صنف حسب آخر سعر توريد بـدفتر أسـتاذ   

واألصناف التي  صنعت بورشة حكومية وأضيفت إلى المخزن قبل االنتهاء من  المخزن

  .ر الورشةتقريبية بمعرفة مدي ةالمقايسة الختامية تقدر قيمتها بصف

مع الحساب الختـامي  المركزي للرقابة والمحاسبة الجهاز يرسل إلى وزارة المالية و -ب
  .  بالفقرة السابقة كشف من صورتين من واقع السجل المذكور 

بعد االنتهاء من عملية الجرد على لجان الجرد إعداد تقاريرها على النمـوذج المعـد    -أ ) :  ٣٨٧( مادة 
 :ويجب أن تتضمن التقارير ما يليلذلك من أربع نسخ 

 .الحالة التي تحفظ بها السجالت المخزنية وغيرها من الدفاتر والمستندات .١

وبالذات فيما يتعلق باالحتياطات المتخـذة لسـالمة    ةعام ةحالة المخازن بصور  .٢

 .المخزونات

 . مسئولية أمناء المخازن عن أي فقدان أو نقص أو تلف أصاب المخزونات  .٣

 .الصالحة لالستعمال واد الزائدة والناقصة وغيرقوائم الم .٤
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والجهاز المركزي يرفع رؤساء الجهات أصول تقارير لجان الجرد إلى وزارة المالية  -ب

وترفق بها نسخة من قوائم المواد الزائدة والناقصة وغير الصالحة  للرقابة والمحاسبة 

 .  لالستعمال 

وإشـعار  بشأن المواد الزائدة والناقصة لمناسبة ا القراراتباتخاذ المالية وزارة  تقوم -ج

 .  التخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنهاة بها رؤساء الجهات المختص

مع عدم اإلخالل بمهام واختصاصات الهيئة الوطنية العليـا لمكافحـة الفسـاد والجهـاز     ) :  ٣٨٨( مادة 

على المخازن الحكومية في القيام بالتفتيش المالية المركزي للرقابة والمحاسبة يحق لوزارة 

 .أي وقت حسب تقديرها وبما ال يتعارض مع أحكام القانون وهذه الالئحة 

هذه الالئحة أن تجيب على ما يبلغ إليها من القانون وعلى جميع الجهات الخاضعة ألحكام ) :  ٣٨٩( مادة 

لنسـبة  مالحظات التفتيش في موعد ال يتجاوز شهراً من تـاريخ إبالغهـا بالمالحظـات با   

وفي حالة عدم  لرئيسيةللمخازن الفرعية وفي موعد ال يتجاوز أسبوعين بالنسبة للمخازن ا

  .بصحة ما ورد في التقريرمنها  اًإقرارذلك الرد في المدة المحددة يعتبر 

يكون في كل جهة من الجهات الخاضعة للقانون وهذه الالئحة قسـم أو موظـف يخـتص    ) :  ٣٩٠( مادة 

المشتريات والمخازن ويتولى مسك السجالت الرقابيـة علـى   إدارة ن يتبع بمراقبة المخاز

  :وفقًأ للتالي موجوداتها

قيد جميع البيانات الخاصة بمستندات االستالم لألصناف الموردة وكـذلك األصـناف     - أ 

التي تم صرفها من المخزن مع بيان قيمة كـل صـنف مـن األصـناف الـواردة أو      

 .ية المخزنالمصروفة وذلك في سجل دفتر يوم

قيد جميع األصناف الواردة إلى المخزن والمصروفة أوال بأول وإيضاح ثمن ما يـورد    -ب 

أو يصرف وبيان مقدار الرصيد الباقي من كل صنف بحيث يكون الرصيد فـي الـدفتر   

 .مطابقاً للموجودات فعالً في المخزن وذلك في سجل أستاذ الشطب

صفحة أو أكثر لكل صاحب عهـدة   قيد األصناف الموجودة بعهدة كل موظف وتخصص  - ج 

 .شخصية وذلك في سجل العهدة الشخصية
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يتم صرف الكتب والمجالت العلمية والدوريات من المخازن إلى المكتبات بموجـب طلـب   ) :  ٣٩١( مادة 
سجل قيد الكتب ويوضـح  وبعد استالمها بمعرفة أمين المكتبة يقوم بقيدها في  وإذن صرف

في هذا السجل اسم الكتاب وعدد أجزائه ومجلداته واسم المؤلف ورقم الكتـاب المسلسـل   
 .حسب الفهرس وتقيد عهده على أمين المكتبة بالدفاتر المخزنية

تختار كل جهة أحد موظفيها كأمين للمكتبة يكون مسئوالً عن استالم وصرف الكتب وباقي ) :  ٣٩٢( مادة 
وعلى أمين المكتبة ختم الغالف الخـارجي لكـل كتـاب     المكتبة والمحافظة عليها محتويات

 .  أن الكتاب ملك الجهةيؤكد بختم خاص التي تحمل عنوان الكتاب والصفحة 
الحروف الهجائية يبين فيـه  بحسب بمحتويات المكتبة  اًخاص اًفهرس يعد أمين المكتبة -أ) :  ٣٩٣( مادة 

  . سلاسم الكتاب ورقمه المسل
أوالً كل كتاب جديد يضاف إلـى المكتبـة   على أمين المكتبة أن يضيف إلى الفهرس  -ب

  .  المعدة لذلكبموجب النماذج  بأول
على وعند إعارة أي كتاب يجب الحصول على أمين المكتبة أن يمسك سجل الكتب المعارة ) :  ٣٩٤( مادة 

مسئول عن إعـادة  أن المستعير فيه يوضح الكتاب وفقاً لنموذج  هقبل تسليمتوقيع المستلم 
حسب أو تلفها الكتب بحالتها المسلمة له وانه مطالب بدفع ثمنها في حالة فقدها  أوالكتاب 

الكتب المعارة في المـدة   إعادةمتابعة ويعتبر أمين المكتبة مسئوالً عن  سعرها في السوق
  .المحددة

مخزن خاص بها، ويجب على أمين المخزن أن ا أو المعمل أو ما في حكمهيكون للورشة ) :  ٣٩٥( مادة 
ما يسـري  وتسري على مخزن الورشة  يمسك دفتر عهده المخزن أسوة بالمخازن الفرعية

  .  وفقاً ألحكام هذه الالئحةالمخزن الرئيسي بوعالقتها على المخازن الفرعية 
للجمهور إال إذا كان لـديها   أن تقوم بأشغال أو إصالحاتللجهات يجوز للورش التابعة  ال) :  ٣٩٦( مادة 

في وحدات السلطة المركزيـة  الورشة ويقيد ما تحصل عليه من رئيس الجهة تصريح بذلك 
الوحـدة اإلداريـة إيـراداً    في إيراداً عاماً يورد إلى حساب الحكومة العام وما تحصل عليه 

 .محلياً يورد إلى حساب اإليرادات المحلية
ترغب في تشغيل أصناف بالورشة أن تحرر طلباً بذلك للورشة عن كـل  على الجهة التي ) :  ٣٩٧( مادة 

  .صنف على حدة على استمارة خاصة تعد لهذا الغرض
يحرر مقايسة من صورتين على النمـوذج   أنعلى مدير الورشة التي ستقوم بالتشغيل  -أ) :  ٣٩٨( مادة 

رر استعمالها وأجور المعد لذلك عن كل عملية يوضح بها بالتفصيل المواد األولية المق
العمال الالزمين إلنجاز العمل مع إيضاح أثمان المواد األولية حسب قيمتها بالدفاتر أو 

من التكاليف الكلية الفعلية مقابـل  %)  ٢٠(بسعرها في السوق أيهما أكبر مع إضافة 
  .يل قبل إعداد المقايسة واعتمادهاوال يجوز البدء في التشغ وغيرها مصاريف عمومية
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بأرقام مسلسلة العملية تقيد بعد حصول الورشة على موافقة كتابية من الجهة الطالبة  -ب
بسجل قيد المشغوالت ويبين به اسم الجهة الطالبة والعمل المطلوب وتـاريخ وصـول   

  .الطلب وتاريخ البدء
لمعد لذلك، تطلب األصناف المستديمة الالزمة لكل عملية من مخزن الورشة على النموذج ا) :  ٣٩٩( مادة 

أما األصناف التـي تطلـب مـن المخـزن      ثم تقيد بسجل قيد األصناف المستهلكة بالورشة
الرئيسي  أو من المخزن الفرعي في حالة عدم وجود مخزن خاص للورشة فتطلب بمقتضى 

وعند ورود األصـناف   طلب أصناف من المخزن على أن يرفق بالطلب صورة من المقايسة
ويجب مراعاة عدم صرف األصناف الالزمة دفعة واحدة  هدة الورشةالمطلوبة تقيد بدفتر ع

ويكـون الصـرف علـى دفعـات طبقـاً       إذا اتضح أن إنجاز العملية سيستغرق وقتاً طويالً
  .لالحتياجات الضرورية

األصناف المعدة لالستهالك بالورشة كالوقود والزيوت وغيرها مما يلزم تنفيـذ األعمـال   ) :  ٤٠٠( مادة 
إلدارة الماكينات واآلالت تصرف من المخازن بموجب طلب صرف أصناف للورشة اليومية 

وفي نهاية كل أسبوع تجمع  موقعاً عليه باالستالم وتقيد الكميات المصروفة في سجل خاص
الطلبات المذكورة ويحرر كشف بهذه األصناف ومعه صور إذن الصرف وترسل إلـى إدارة  

األصناف بموجبها بالـدفاتر الممسـوكة بمعرفـة     المشتريات والمخازن لمراجعتها وخصم
  .اإلدارة من عهدة مخزن الورشة أو المخزن الذي قام بالصرف

أثناء إنجاز العمل وجوب إدخال تعديالت على المقايسـة يترتـب عليهـا زيـادة      تبينإذا ) :  ٤٠١( مادة 
 .المصروفات السابق اعتمادها فيجب قبل إنهاء العمل تحرير مقايسة معدلة

على مدير الورشة المنوط بها إنجاز العمل أن يمأل الخانات المعـدة بالمقايسـة لألجـور    ) :  ٤٠٢( مادة 
المصروفة فعالً ومقدار الخامات التي استعملت في تشغيل األصناف المبينة  بالمقايسـة أو  

ـ  ة التي استعملت في اإلصالحات الموضحة بها ويبين في خانة المرتجع مقادير المواد الباقي
ويوقع مدير الورشة على هذه البيانات مذيلة بإقرار يصـاغ بالصـيغة    من الخامات وثمنها

 ).أقر بأن األشغال أو اإلصالحات قد تم تنفيذها بحسب الطلب( :التالية
األصناف التي تبقى بدون استعمال بعد إنجاز األعمال أو اإلصالحات تعـاد إلـى المخـزن    ) :  ٤٠٣( مادة 

وترسل   جاع أصناف تحرر من صورتين وتسلم إلى المخزن بإذن استالمبموجب استمارة إر
صورة من االستمارة واإلذن إلى إدارة المشتريات والمخـازن لقيـد األصـناف المرتجعـة     

 .بموجبها
تورد األصناف الجديدة التي تم صنعها بالورشة إلى المخزن وذلك بعد فحصـها بمعرفـة   ) :  ٤٠٤( مادة 

اسـتالم   إذنكما يحرر  ض  وإقرارها بأن العمل قد تم بالشكل المطلوبتشكل لهذا الغر ةلجن
وتتبع نفس اإلجراءات في حالة تسليم األصناف مباشـرة إلـى مخـزن     ترفق به المقايسة

 .الجهة الطالبة
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وترسل ثـالث   المخول بذلك في الجهةتحرر طلبات اإلصالحات من أربع صور وتعتمد من ) :  ٤٠٥( مادة 
وتقـوم الورشـة بعمـل مقايسـة      الورشة مع األصناف المطلوب إصالحهاصور منها إلى 

 .لإلصالح ويتم اعتمادها أوالً وإقرار الجهة الطالبة بالموافقة عليها ثم يبدأ اإلصالح
األصناف المرسلة للورشة لإلصالح ال تخصم من العهدة عند إرسالها للورشة بل تبقى في ) :  ٤٠٦( مادة 

أن يحتفظ لديه بصورة من طلب اإلصالح إثباتاً لوجود األصـناف  عهدة صاحب العهدة على 
 .بالورشة لإلصالح

إذا اتضح للورشة أن األصناف المطلوب إصالحها غير قابلة لإلصالح فعليها إخطار الجهة ) :  ٤٠٧( مادة 
استرداد األصناف وإرجاعها إلى المخزن وخصمها مـن العهـدة   وعلى الجهة الطالبة بذلك 

 .ام هذه الالئحةطبقاً ألحك
دون عمـل مقايسـة   ) ريال ٣٠,٠٠٠(اإلصالحات الصغيرة التي ال تتجاوز قيمتها  تجرى) :  ٤٠٨( مادة 

 .كتفاء بطلب المواد الالزمة لها من مخزن الورشة بعد اعتماد مدير الورشةواال
قوم بفحصها ويوقـع  التي ت الطالبة باإلصالحاألصناف التي يتم إصالحها تسلم إلى الجهة ) :  ٤٠٩( مادة 

إقراراً من صورتين بأن اإلصالحات تمت وأنه تسلم األصناف التي تم إصالحها   ممثل الجهة
  .ثم يعيد اإلقرار إلى الورشة إلرفاقه بصورة المقايسة

الورشة بملء الخانات المخصصة لذلك ب المختصبعد إنهاء اإلصالحات أو التشغيالت يقوم ) :  ٤١٠( مادة 
شغوالت ويبين به تاريخ إنهاء العمل وثمن المواد األوليـة وأجـور العمـال    بسجل قيد الم

والصناع والمصاريف العمومية وجملة التكاليف وعند انتهاء الصفحة التي قام بالقيد فيهـا  
  .في الدفتر يرحل مجموع الخانات إلى الصفحة التالية وهكذا إلى نهاية السنة المالية

رشة بعمل كشف شهري من واقع سجل قيد األصناف المستهلكة بالورشـة  يقوم مدير الو) :  ٤١١( مادة 
بما تم صرفه منها في التشغيالت واإلصالحات وترفق به صور نماذج الطلبات وترسل فـي  
أول الشهر التالي إلى إدارة المشتريات والمخازن لمراجعته والتأشـير عليـه بمـا يفيـد     

 .عهدة مخزن الورشة دفتر منالمراجعة وتخصم هذه المواد األولية 
يوضح في صفحة خاصة بدفتر التشغيالت والمقايسات الخاصة باإلصالحات أو األعمال  -أ) :  ٤١٢( مادة 

كل مقايسة مـا صـرف    أماميوضح كما التي لم يتم تشغيلها حتى نهاية السنة المالية 
  .عليها فعالً إلى تاريخ انتهاء السنة المالية

نهاية السنة المالية على األعمال واإلصالحات التي لـم   حتىيحرر كشف بما قد صرف  -ب
  .تتم بعد

التي لم يتم البدء فيها أو إنهاؤها قبل نهاية السنة المالية ترحل إلـى دفتـر   المقايسات  -ج
في السنة الجديدة وتعطى أرقاماً جديدة عالوة على أرقامها القديمة ويوضح المقايسات 

  .الل السنة المالية السابقةقيمة المبالغ التي صرفت خ هامامأ
يجوز ترحيل المقايسات الخاصة بالعمليات إلى أكثر من سنة مالية تاليـة إال بموافقـة    ال) :  ٤١٣( مادة 

  .رئيس الجهة بموجب مذكرة  من مدير الورشة يوضح فيها األسباب التي دعت إلى ذلك
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لكل من تقدم في المناقصة أن يقدم إلى رئيس الجهة وفقاً ألحكام القانون وهذه  يحق - أ ) :  ٤١٤( مادة 

الالئحة طلبا كتابيا لمراجعة قرارها وبيان أسباب هذا القرار أو إلغائه على أن يكون 

القرار المتخذ إذا لم تقديم هذا الطلب قبل توقيع العقد، ويرفض أي طلب خاص بإلغاء 

  .للطلب بوثائق مؤيدة يكن مشفوعاً

إذا تضمن طلب المراجعة المقدم من صاحب العطاء إلغاء قرار اإلرساء يقوم .١ -ب

رئيس الجهة بوقف إجراءات المناقصة والرد على الشكوى كتابياً خالل خمسة 

أيام من استالم طلب المراجعة مبيناً أسباب الرفض وفي حالة قبول طلب 

 .قرارالمراجعة فيتم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية لل

للقرار المتخذ من الجهة يقوم رئيس  اًكتابي اًإذا تضمن طلب المراجعة تفسير .٢

  .الجهة بالرد كتابياً خالل خمسة أيام مبيناً مبررات اإلرساء

يحق لمقدم العطاء في حالة تضرره نتيجة إخالل الجهة في أحد واجباتها المحددة  - ج

إلى الهيئة العليا في أي مرحلة الالئحة أن يتقدم بطلب مراجعة وهذه في القانون 

 .من مراحل اإلجراءات للمناقصة  وفقاً ألحكام القانون وهذه الالئحة

 :للهيئة العليا عدم النظر في الشكاوى في أيٍ من الحاالت اآلتية - د

 .إذا لم تتضمن الشكوى نوع المخالفة التي ارتكبتها الجهة .١

 .صول قرار الجهة باإلرساءإذا لم تقدم الشكوى خالل عشرة أيام من تاريخ و .٢

إذا تبين أن الشكوى كيدية يعاقب صاحبها بالمنع من التقدم لالشتراك في  .٣

 .المناقصات لمدة عام

خالل دراستها ومراجعتها وهذه الالئحة على الهيئة العليا االلتزام بأهداف القانون  - هـ

العتبار للشكاوي ونشر قراراتها المتخذة لكل شكوى على حده مع األخذ بعين ا

العليا وعلى أن تقوم الهيئة ى سرية البيانات التجارية لبعض مقدمي طلبات الشكاو

يث بوضع جداول للنظر في هذه الشكاوي في عواصم المحافظات بصورة دورية بح

 .ال تقل عن مرة كل ثالثة أشهر

 يحق لمقدم العطاء اللجوء إلى القضاء بطلب مراجعة القرارات المتخذة من قبل. ١ -و

أو التدخل في حالة فشل الهيئة من اتخاذ القرار خالل الفترة العليا  الهيئة

 .الالئحةهذه المحددة لها في 

تتلقى المحكمة المختصة التظلمات بشأن القرارات المتخذة من الهيئة العليا  .٢

 .والقوانين النافذة وفقاً ألحكام القانون وهذه الالئحة
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دمي العطاءات مدة عشرة أيام للتظلم أمـام الجهـات المحـددة فـي     تمنح الجهة جميع مق) :  ٤١٥( مادة 

 .تبدأ من تاريخ إخطارهم رسمياً باسم الفائز بالمناقصة وهذه الالئحة القانون

  .يجب أن تحتوي وثائق المناقصة على كل المعلومات الالزمة بشأن كيفية التقدم بشكوى):  ٤١٦( مادة 

عند  وهذه الالئحة عليا وجميع الجهات الخاضعة ألحكام القانونيجب على الهيئة ال - أ: ) ٤١٧ (مادة 

  :قيامها بالبت في الشكاوى أو التظلمات أن تراعي اآلتي

الحيادية واالستقاللية أثناء البت في الشكاوى أو التظلمات والتزام الشفافية عند  .١

 .اتخاذها لقراراتها في هذا الشأن

في حالة لجهة أو من خارجها االستعانة بأي شخص من داخل ايحق للجهة  .٢

للمشاركة في دراسة الشكاوى أو التظلمات من أجل المساعدة في اتخاذ االحتياج 

 .القرار المناسب

ومراعاة األهداف التي بني عليها بما يخدم  وهذه الالئحة االلتزام بأحكام القانون .٣

 .المنافسة والمعاملة المتساوية للجميع دون تمييز أو محاباة

الهيئة العليا أو الجهة قراراتها مسببة بشأن الشكاوى والتظلمات وتعلنها في تصدر  -ب

ويجوز لمقدم الشكوى  ، ونشرها في الموقع االلكتروني لهامناسبةأخرى وسيلة إعالم 

  .اللجوء إلى القضاء إذا لم يقتنع بالقرار الصادر عنهاأو التظلم 
  

  :آلتية تجاه الشكاوىعلى الجهة أن تقوم باإلجراءات ا) :  ٤١٨( مادة 

 .في سجل خاص بذلك الوقتتاريخ االستالم وجميع الشكاوى المقدمة بما يفيد تسجل    - أ 

 .  ة في القانون وهذه الالئحةتراجع الشكاوى المقدمة في المواعيد المحدد   -ب 

المؤيدة لها على أن يرسل رداً كتابياً إلى رفض أي شكوى غير مصحوبة بالمستندات    - ج 

 .باب الرفضمقدم الشكوى بأس

أو من ينوبه يقوم رئيس الجهة  اإلرساء  إذا تضمنت الشكوى طلب تفسير كتابي لقرار   - د 

 .مبررات اإلرساءمع بيان الطلب ستالم امن بالرد كتابةً خالل خمسة أيام 

 :بما يليأو من ينوبه إذا تضمنت الشكوى طلب إلغاء قرار اإلرساء يقوم رئيس الجهة   - ه 

 .ة الوقت للمراجعة الدقيقة للشكوىراً إلتاحوقف إجراءات المناقصة فو .١

الجهة ممن لم يشارك في أي مرحلة من مراحل المناقصة  تكليف أحد كبار موظفي .٢

 بالتحققللتأكد من صحة الشكوى أو االستعانة بمتخصص من خارج الجهة للقيام 

مراجعة كافة المحاضر والسجالت وغيرها من الوثائق من خالل جدية الشكوى من 

أعضاء اللجنة الفنية ولجنة المناقصات وغيرهم واالستفسار من علقة بالمناقصة المت

 . ممن له عالقة بالموضوع
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أسباب فيه لشكوى موضحاً صحة الشكوى يتم الرد كتابياً برفض اعدم  أتضحإذا  .٣

 .خمسة أيام من تاريخ تلقي الشكوى خاللالرفض وذلك 

باتخاذ اإلجراءات  ينوبهأو من يقوم رئيس الجهة صحة الشكوى  اتضحإذا  .٤

 : اآلتيةالتصحيحية 

 .ئة العليا بقرار اإللغاء وأسبابهإلغاء قرار اإلرساء وإبالغ الهي •

 .إعادة طرح المناقصة أوإعادة تقييم العطاءات المقدمة  •

 :تقوم الهيئة العليا عند مراجعتها للشكاوى باآلتي   : ) ٤١٩( مادة 

 .الشكاوى المقدمة  والتحقق منالنظر   - أ 

ورفع تقرير أولي يوضح الرأي الشكوى ومراجعة دراسة بلها التابع المكتب الفني تكليف   -ب 

 .في حدود اإلطار الزمني الذي تحدده الهيئة العلياالفني حول قبول الشكوى أو رفضها 

 : لمكتبها الفني للقيام باآلتي المقرر دراستها بشكل تفصيلي إحالة الشكاوى   - ج 

المقدمة وكافة المحاضر والسجالت وغيرها عطاءات وثائق المناقصات والمراجعة  .١

 .من الوثائق المتعلقة بالمناقصة

محل في الجهة المختصة ولجنة المناقصات  لجنة التحليل والتقييماالستفسار من  .٢

 .  بالمناقصةالشكوى وغيرهم ممن له عالقة 

  .مراجعة تحليل وتقييم العطاءات .٣

   .تقرير بالنتائج إلى الهيئة العليارفع  .٤

وتتخذ القرار النهائي بشأن المرفوع من المكتب الفني تنظر الهيئة العليا في التقرير   - د 

   :وفقاً لما يلي الشكوى

 .كتابياًرفض الشكوى وفي هذه الحالة تقوم بإبالغ الشاكي بقرارها  .١

وفقاً ألحكام القانون قبول الشكوى وفي هذه الحالة تتخذ اإلجراءات التصحيحية  .٢

   .وهذه الالئحة 

يحق لمقدم العطاء اللجوء إلى القضاء بطلب مراجعة القرارات المتخذة من قبل الهيئـة   -أ) :  ٤٢٠( مادة 

من تاريخ إصدار  اًيوم ثالثينأو التدخل في حالة فشل الهيئة من اتخاذ القرار خالل فترة 

  .قرار الهيئة

هيئة العليا وفقاً ألحكام تتلقى المحكمة المختصة التظلمات بشأن القرارات المتخذة من ال -ب

  .ذات العالقة القانون والقوانين النافذ
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رئيس وأعضاء الهيئة العليا ورئيس وأعضاء اللجنة العليا ورؤسـاء الجهـات ورؤسـاء     ) : ٤٢١( مادة 
 هذه الالئحـة و المحددة في القانون واللجان األخرىوأعضاء لجان المناقصات والمزايدات 

وكل من له عالقة بالقيام بإجراءات المناقصة والمزايدة واإلعداد لتنفيذها واإلشراف عليهـا  
  .الالئحةهذه مسئولون مسؤولية كاملة عن تنفيذ أحكام القانون و

يجب على القائمين بأعمال المناقصات والمزايدات والقائمين بأعمال الرقابة عليهـا، أيـاً   ) :  ٤٢٢( مادة 
ت مستوياتهم، وأصحاب العطاءات المتقدمين للتوريدات والتعهـدات وأعمـال األشـغال    كان

معـايير  ومراعاة أرفع والخدمات االستشارية والخدمات األخرى االلتزام بالمبادئ األخالقية 
المراحل التـي تمـر بهـا    كل السلوك األخالقي لتنفيذ المهام واألعمال كل فيما يخصه وفي 

ضوا أنفسهم للمسـاءلة القانونيـة وتطبيـق العقوبـات     ات حتى ال يعرِّالمناقصات والمزايد
  .المنصوص عليها في القوانين النافذة ذات العالقة

  على جميع القائمين بأعمال المناقصات والمزايدات في جميع المراحل االلتزام بما يلي -أ ) : ٤٢٣( مادة 
: 

والحيادية بما يضمن عدالة بدرجة عالية من التجرد  الوظيفيةممارسة الواجبات  .١
مع الحرص على المصلحة العامة وفقاً ألحكام  المنافسة لكافة مقدمي العطاءات

 .القانون وهذه الالئحة
تجنب تعارض المصالح أو احتمال ظهورها في جميع األوقات عند القيام بالمهام  .٢

 .والواجبات الوظيفية المحددة قانوناً
 .احتيالية أو التحريض عليهاعدم ارتكاب أي ممارسات فاسدة أو  .٣
المحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي يطلع عليها أثناء إجراءات  .٤

 .المناقصة أو المزايدة بما في ذلك المعلومات الخاصة بمقدمي العطاءات
على القائمين بأعمال المناقصات والمزايدات عدم الدخول في أي عمل من أعمال  -ب

ت التي سيتم استكمال إجراءاتها إذا كان له أو ألحد أقاربه من المناقصات أو المزايدا
الدرجة األولى مصلحة مباشرة أو غير مباشرة وإذا حدث ذلك فعليه أن ينسحب من 
دوره في استكمال إجراءات هذه المناقصة أو المزايدة حتى إتمامها مع إشعار 

  .ذلك خطياًالمستوى األعلى في الجهة صاحبة المناقصة والهيئة العليا ب
ال يجوز ألي موظف الدخول أو المشاركة في أي عمل من أعمال المناقصة أو المزايدة  - ج

 .خاص بالجهة التي يعمل فيها
يجب على القائمين بأعمال المناقصات والمزايدات تقديم كافة البيانات والمعلومات  - د

لجهاز المركزي للرقابة اود المطلوبة للهيئة العليا والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفسا
  .وغيرها من الجهات ذات العالقة والمحاسبة
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على جميع موظفي الهيئة العليا واللجنة العليا وجميع القائمين بأعمال المناقصات  - ه

 .الالئحةوهذه والمزايدات االلتزام بقواعد السلوك الوظيفي التي نص عليها القانون 

لقائمين بأعمال المناقصات والمزايدات في الجهات الخاضعة ألحكـام  يجب على جميع ا -أ ) : ٤٢٤( مادة 

المحافظـة   رقابة عليها أياً كانت مستوياتهموالقائمين بأعمال الوهذه الالئحة القانون 

على سرية الوثائق والسجالت والمعلومات والمداوالت وعدم إفشائها حتى يتم اتخـاذ  

  .قصات والمزايدات المختصةالقرار النهائي بشأنها من قبل لجنة المنا

إذا قام أحد مقدمي العطاءات بالتأثير على أي من القائمين على أعمال المناقصات  -ب

والمزايدات بمختلف مراحلها بقصد الحصول على معلومات سرية يجب رفض أو 

  .استبعاد عطائه مع احتفاظ الجهة بحقها باتخاذ اإلجراءات القانونية تجاهه

راً أو قدم معلومات ألصحاب العطاءات يعاقب وفقاً للقوانين والنظم كل من أفشى س - ج

 .النافذة

وهذه الالئحـة  يحظر على المسئولين والموظفين في الجهات الخاضعة ألحكام القانون  -أ ) : ٤٢٥( مادة 

التقدم بعطاءاتهم بأنفسهم أو بالواسطة أو بأسماء شركاء لهم بصورة مباشرة أو غير 

أي أعمال أشغال أو توريدات أو خدمات استشارية أو خـدمات أخـرى   مباشرة لتنفيذ 

مهما كان نوعها كما يحظر عليهم شراء أصناف أو مهمات أو ممتلكات ممـا تبيعـه   

 .الجهة التي يعملون بها

يحظر التعاقد بين السلطة المحلية أو فروع األجهزة المركزية في الوحدة اإلدارية وبين  -ب

بأنفسهم أو بالواسطة أو من  لمحلي للوحدة اإلدارية سواءَُلس اأي من أعضاء المج

الباطن أو بأسماء شركاء لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ أيٍ من أعمال 

األشغال أو التوريدات أو التعهدات أو الخدمات االستشارية أو الخدمات األخرى مهما 

تبيعه السلطة المحلية أو  كان نوعها، أو لشراء أصناف أو مهمات أو ممتلكات مما

 .فروع األجهزة المركزية

العقود التي أبرمت بالمخالفة ألحكام هذه المادة باطلة بطالناً مطلقاً اإلجراءات وتعتبر  - ج

وال يخل ذلك بحق الجهة أو الجهات الرقابية المركزية أو المجلس المحلي في الوحدة 

  .في القوانين واللوائح النافذةاإلدارية باتخاذ اإلجراءات القانونية المحددة 
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على جميع مقدمي العطاءات االلتزام الكامل بتنفيذ كافة االلتزامات المحددة وفقا ألحكام  -أ ):  ٤٢٦( مادة 

الالئحة وعقود المناقصات أو المزايدات وغيرها من الوثائق المعمول وهذه القانون 

  .بها قانوناً

ط في أي ممارسات فساد أو احتيال أو على جميع مقدمي العطاءات عدم التور -ب

المساعدة عليها بغرض التأثير على أيٍ من إجراءات المناقصة أو المزايدة بما في ذلك 

التحريض على أي عمل غير سليم أو التهديد باإلضرار بشكل مباشر أو غير مباشر 

باألشخاص والممتلكات أو التأثير على مقدمي العطاءات اآلخرين في المشاركة 

   .لمنافسة أو تنفيذ العقدل

 تقديم العطاء مقدمي العطاءات عدم التورط في أي تواطؤ قبل أو بعدجميع يجب على  - ج

 هاعلى المتقدمين أو تحديد أسعارالمناقصات أو المزايدات من شأنه توزيع عقود يكون 

 مقدم العطاء من عدالة المنافسةعند مستويات غير واقعية وغير تنافسية أو حرمان 

 .الحرة والمفتوحة

يستبعد أي عطاء ثبت أن صاحبه قد قدم أو وافق على تقديم رشوة أو تورط في  - د

ممارسات أخرى من تلك المشار إليها آنفاً في هذه المادة ومن ضمن ذلك محاولة 

حصوله على معلومات سرية على أن تقوم الجهة بإخطاره بقرار االستبعاد كتابياً 

 .والسلطات األخرى المعنية بتنفيذ القوانين ذات العالقة بذلكوإشعار الهيئة العليا 

 .المناقصةتلك مناقصة الدخول في  أيال يجوز لمن قام بإعداد مواصفات أو شروط  - ه

يخضع مقدمو العطاءات الذين ثبت عليهم التورط في ممارسات فساد أو احتيال في أي  -و

قة القضائية والعقوبات بموجب إجراء من إجراءات المناقصة أو المزايدة للمالح

  .القوانين واللوائح النافذة

وفقا للفترات  يمنع أي صاحب عطاء من المشاركة الفعلية في أي مناقصة أو مزايدة -ز

 :إذا ثبت عليه ما يلي الزمنية المحددة في الئحة القائمة السوداء

 .برةأنه قدم معلومات خاطئة ضمن وثائق العطاء عن األعمال السابقة والخ .١

 .تواطأ مع أي موظف خالل إعداد وثائق المناقصة أو العطاء .٢



  
 

١٣٧ 
 

لحد من المنافسة بين مقدمي العطاءات بابصورة مباشرة أو غير مباشرة  هتدخل .٣

 .سواء باإلكراه أو التستر أو التواطؤ أو التنسيق بتحديد األسعار

 .تقديم شكوى كيدية تنطوي على الغشب قيامه .٤

 .صول أو محاولة الحصول على عقد أو عقد من الباطناإلدانة بجريمة تتعلق بالح .٥

 .اإلدانة بجريمة تتعلق بممارسة األنشطة المهنية أو تنفيذ األعمال .٦

يجوز للهيئة العليا إيقاف أي مقدم عطاء من المشاركة في أي مناقصة أو مزايدة في  - ح

الئحة القائمة  المحددة في لإلجراءاتوفقاً وهذه الالئحة حالة مخالفته ألحكام القانون 

على أن يخطر مقدم العطاء بصورة مكتوبة عن السبب لهذا اإليقاف المزمع  ،السوداء

اتخاذه بعد  دراسته من جميع النواحي القانونية والفنية وعلى أن يتم إعطاء فرصة 

  .معقولة لصاحب العطاء للرد على هذا اإلجراء المزمع اتخاذه

ة في المناقصة أو المزايدة فإن هذا المنع يسري في حالة منع أي شركة من المشارك - ط

  .على  جميع الشركاء اآلخرين الذين كانوا سبباً في هذا المنع
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موافـاة مصـلحة الضـرائب    وهذه الالئحـة  على كافة الجهات الخاضعة ألحكام القانون ) :  ٤٢٧( مادة 

ة من عقود المناقصات والمزايدات التي تقوم الجهـات  ومكاتبها في الوحدات اإلدارية بنسخ

بتوقيعها وأي تعديالت تطرأ على مكونات تلك العقود وذلك خالل شهر من تـاريخ التوقيـع   

  .عليها

وهذه الالئحة المنصوص عليها في القانون لجان المناقصات والمزايدات تعقد كل لجنة من ) :  ٤٢٨( مادة 

فـي   اجتماعاتهـا ما دعت الحاجة لذلك وتدون وقائع ونتائج بصفة دورية أو كل اجتماعاتها

سـكرتاريتها كمـا   الحاضرين وتحفظ لدى  وأعضاء اللجنةمحاضر رسمية توقع من رئيس 

  .البت في أي مناقصة أو مزايدة معروضة عليها بطريقة التمريرلجان تلك العلى  يحظر



  
 

١٣٨ 
 

ووزيـر  الهيئة العليا رئيس من مشترك مجلس الوزراء بناًء على عرض رئيس يصدر  -أ) : ٤٢٩ ( مادة

الئحة تنظم صرف الحوافز المالية ألعضـاء لجـان    المالية وبعد موافقة مجلس الوزراء

المناقصات واللجان الفنية المشكلة أو وحدات المشتريات الفنيـة المتخصصـة المنشـأة    

  .  بموجب أحكام هذه الالئحة

ووزيـر  الهيئة العليـا  رئيس من ك مشتربناء على عرض مجلس الوزراء رئيس يصدر  -ب

أعمال مستحقات بدل اإلشراف على تنفيذ الئحة تنظم  وبعد موافقة مجلس الوزراء المالية

وتكاليف أعمال الفحص واالستالم ألعمال التوريدات وتكاليف مراجعة مخرجـات  األشغال 

  .االستشاريةالخدمات أعمال 

األدلة اإلرشادية والوثائق النمطيـة ألعمـال األشـغال،    باعة وطتتولى اللجنة العليا إعداد ) :  ٤٣٠ (مادة 

بالتنسيق والنماذج الخاصة بأعمال المناقصات والسجالت التوريدات والخدمات االستشارية 

  . وتعميمها على كافة الجهات الخاضعة ألحكام القانون وهذه الالئحةمع وزارة المالية 

هادات التسجيل والتصنيف والبطاقات القانونية األخرى مسك على الجهات المعنية بإصدار ش) : ٤٣١(مادة 

 .  السجالت القانونية للتسجيل وفقاً للقوانين واللوائح الصادرة بشأنها

االلتزام بمسك الدفاتر والسجالت الخاضعة ألحكام القانون وهذه الالئحة على جميع الجهات : )  ٤٣٢ ( مادة

  .  لالئحةوالمستندات والنماذج المحددة في هذه ا

تتحمل لجان المناقصات المختصة في الجهات الخاضعة ألحكام القانون وهذه الالئحة تغيير : )  ٤٣٣ ( مادة

لجان إعداد وثائق المناقصات وأعمال التحليل والتقييم ولجان الفحص والمعاينة واالسـتالم  

القـانون وهـذه   ألحكام هذه اللجان عن مستوى أدائها وفقاً لبشكل دوري بعد إجراء تقييم 

 .  الالئحة ورفع تقارير دورية عن ذلك إلى الهيئة العليا

تتحمل لجان المناقصات المختصة في الجهات الخاضعة ألحكام القـانون وهـذه الالئحـة    : )  ٤٣٤ ( مادة

مسؤولية متابعة تنفيذ الموردين أو المقاولين أو االستشاريين لألعمال وفقاً للعقود الموقعة 

ي التزام وارد في العقد فيجب على لجنة المناقصات الرفع بذلك مؤيـد بكافـة   وأي إخالل بأ

الوثائق والبيانات إلى الجهة المعنية بالئحة القائمة السوداء للدراسة والمراجعـة واتخـاذ   

 .  اإلجراءات القانونية وفقاً للقوانين واللوائح النافذة ذات العالقة






