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@áÓŠ@õaŠŒìÛa@Üª@îöŠ@Ša‹ÓI53@HòäÛ2009â@ @

æd“i@@æìãbÔÛ@òí‰îÐänÛa@òzöýÛa@áÓŠI23@H@òäÛ2007@â@ @

@æd“iòîßìØ¨a@æŒbƒ¾aë@pa‡ía¾aë@pb—Óbä¾a@ @

@ @
  ،رئيس مجلس الوزراء

  ،بعد االطالع على دستور الجمهورية اليمنية

 التنفيذية،والئحته م، وتعديالته 1990لسنة ) 8(وعلى القانون المالي رقم 

 ،بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية م،2007لسنة ) 23(ى القانون رقم وعل

 ،والئحته التنفيذية بشأن السلطة المحلية وتعديالته م،2000لسنة  )4(وعلى القانون رقم 

 ،بشأن الالئحة المالية للسلطة المحلية م،2001لسنة ) 24(رار الجمهوري رقم وعلى الق

بتشكيل الحكومة وتسمية أعضاءها  م،2007لسنة ) 50(رقم  القرار الجمهوريوعلى 

  ،وتعديالته

 .وبعد موافقة مجلس الوزراء
@@OOŠ‹Ó@OO@ @

@Þëþa@lbjÛa@ @
ŠbÈnÛaë@òîànÛaíæbí‹Ûa@Öbİãë@Òa‡çþaë@Ñ@ @
@@@@Þëþa@Ý—ÐÛa@ @

ŠbÈnÛaë@òîànÛaíÑ@ 
المناقصات ، بشأن 2007لسنة ) 23(رقم لقانون ل الالئحة التنفيذية ((تسمى هذه الالئحة :  ) 1 ( مادة

  .  ))والمزايدات والمخازن الحكومية

المعاني الواردة إزاء كٍل وهذه الالئحة يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية ألغراض القانون :  ) 2 ( مادة

  :منها ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر أو دلت القرينة على خالف ذلك

 .الجمهورية اليمنية  :ةــــــــوريــــالجمه

المناقصـات والمزايـدات   بشـأن   م2007لسـنة)23(رقمقانونال  :ونــــــــــــــالقان

  .والمخازن الحكومية

  .الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات :اـــــــــة العليـــالهيئ

  .يا للمناقصات والمزايداتاللجنة العل  : اـــة العليــــــــاللجن
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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

  .قانون وهذه الالئحةتسري عليها أحكام الالتي 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

ة المركزية األخرى المؤسسات العامة والهيئات والمصالح واألجهز –

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

ت الفنية واإلدارية والقانونية التي يتم بموجبها فتح مجموعة اإلجراءا  : 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 

 :عن االهتمام بالمشاركة التعبير

  

  

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

  

  

إلدارية والفنية والقانونية التي تتخذها الجهة لتنفيـذ  مجموعة اإلجراءات ا

أعمالها المختلفة بطريقة تنافسية وفق وثائق المناقصة بهدف الوصول إلى 

أفضل العطاءات وذلك استناداً إلى معايير ودرجات التقييم المحددة للمناقصة 

  .المعلنة بما يتفق وأحكام القانون وهذه الالئحة

 :ةـــــة العامــــالمناقص

  

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  

  .لشروط المحددة في القانون وهذه الالئحة ل
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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  

العامة عدا اإلعالن لفتح باب المنافسة بين عدد محدود  في المناقصة

من الشركات المستوفية لشروط التأهيل أو بين عدد محـدود ال يقـل   

عن ثالثة من المتقدمين وفقاً للشروط المحددة فـي القـانون وهـذه    

  .الالئحة

 :ـةــــــــــارسـمـالم

  

خـذها الجهـة   مجموعة اإلجراءات اإلدارية والفنية والقانونية التي تت

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

  

ة والقانونية التي تقوم بها الجهـة  مجموعة اإلجراءات الفنية واإلداري

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   (اصفات الفنية والجداول والمتطلبات األخـرى  والمو

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 المقاولعقد بين الجهة و

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   قتضى عقد المقاولة أن يصنع شيئاً أو من يتعهد بم  : 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

  .لزمات والمواد األخرىالسلع والمست :داتـــــــــــــالتوري
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 : 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    

لمختلفة التـي يقـوم بتنفيـذها وتقـديمها استشـاريون      القانونية ا

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

  .االستشارية

األعمال اإلنشائية المختلفة أو التركيبية أو التجميعية وكل ماهو وارد   :الـــــال األشغـــــأعم

  .في عقد المناقصة 

 :ن ـة ذات المرحلتيـــالمناقص

  

مجموعة اإلجراءات اإلدارية والفنية والقانونية التي تتخـذها الجهـة   

لعطـاءات  بهدف طرح مناقصة عامة تتضمن المرحلة األولى تقـديم ا 

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

  

مجموعة اإلجراءات اإلدارية والفنية والقانونية التي تتخـذها الجهـة   

غرض طرح مناقصة على أساس تقديم عرضـين منفصـلين فنـي    ب

  .ومالي، وهو إجراء يقتصر على شراء الخدمات االستشارية

 :د ـــــــزايــــــالمت

  

  

القانون وهذه الشخص الذي يتقدم في مزايدة بحسب اإلجراءات المحددة في 

زاد الالئحة لشراء أصناف أو أي ممتلكات أخرى اقتضت طبيعتها البيع بالم

  .أو تلك المستغنى عنها التي ال يمكن االستفادة منها في الجهة

 :ةـــــدة العامـــــالمزاي

  

  

مجموعة اإلجراءات الفنية واإلدارية والقانونية التي تقوم بها الجهـة  

لفتح باب المنافسة للراغبين في شراء األصول أو األصـناف أو أيـة   

ن يتم نشره في وسـائل  ممتلكات أخرى المراد بيعها عن طريق إعال

اإلعالم الحكومية وأي وسائل أخرى  وفقاً للشـروط المحـددة فـي    

  .القانون وهذه الالئحة

 :دودةـــدة المحـــــالمزاي

  

  

مجموعة اإلجراءات الفنية واإلدارية والقانونية التي تقوم بها الجهة في المزايـدة  

من المتزايدين تقوم الجهة  العامة عدا اإلعالن لفتح باب المنافسة بين عدد محدود

  .بإخطارهم وفقاً للشروط المحددة في القانون وهذه الالئحة
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خطة سنوية تعدها الجهة تتضمن عمليات الشراء المطلوب تنفيـذها    :المقايسة السنوية وخطة الشراء

  .في إطار برامج اإلنفاق الرأسمالي والعمليات الجارية لسنة قادمة

ألماكن الُمحّرزة والمجهزة والمعدة لحفظ ممتلكات ووثـائق الجهـة   ا  :ـازنــــــــــــالمخ

  .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  وآالت األموال المنقولة الالزمة للجهة من معدات  : اتـــــــــــالمخزون

فنية وغيرها من اللوازم المعدة الستعمال الجهـة والمحفوظـة فـي    

  المخازن

 .طويلةاألصناف التي تقاوم االستعمال مدة   :ةـــاف المستديمــــاألصن

  .ي أو تنتهي باالستعمالاألصناف التي تفن  : 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 )لخدمات االستشاريةاألشغال، ا

الخاصة بالمشتريات المختلفة المتضمنة التعليمـات  التعاقديةالوثائق  :ةــــــائق النمطيـــالوث

المختلفـة بحسـب طبيعـة     والنمـاذج  والشروط والمتطلبات األخرى

  .المعتمدة والمقرة من مجلس الوزراء ونوعية عملية الشراء

ضمن موازنة الجهة يخصص لعملية شراء محدده وفقاً مرصودمبلغ  :يـــــاد المالــــعتماال

  .العامةات الموازنتنفيذ  إجراءات  و لقواعد

 البنك المركزي اليمني  :البنك المركزي 

  
  



 م2007لسنة ) 23( رقم  الالئحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية

  

 143من  6صفحة     م2009لسنة) 53(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
 

@Ý—ÐÛaïãbrÛa@@ @
@ @

æbí‹Ûa@Öbİãë@Òa‡çþa@ @
@ @
@ @

@ @

  :تهدف هذه الالئحة إلى تحقيق ما يلي  :  ) 3 ( مادة

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

 .المناقصات والمزايدات

 . العدالة والمساواة بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات  -ب 

النزاهة والشفافية والمساءلة وضبط وتحديد اإلجراءات المتعلقة بالمناقصات   - ج 

 .والمزايدات والمخازن

 .قتصادية في أعمال المناقصات والمزايداتالكفاءة اال  - د 

اإلشراف والرقابة على أعمال وإجراءات المناقصات والمزايدات والمخازن وذلك   - ه 

 .لضمان 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 : ) 4 ( 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

 .لسلطة المحليةالوحدات اإلدارية ل  - 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 بقانون اتفاقيات القروض والمنح المصادق عليها 

 .خالف ذلك
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فأكثر من رأسمالها أن تضع كل ) ٪50(حدات القطاع المختلط التي تمتلك الدولة على و - أ :) 5 (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 ) ٪50(اع المختلط التي تمتلك الدولة أقل من على وحدات القط  -ب 

قر من يها وتيوافق عل لتنظيم أعمال المناقصات والمزايداتكل منها لوائح خاصة بها 

 .إنشائهاالسلطة المختصة فيها وفقاً لقانون 

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

 .ية وال تعتبر سارية المفعول إال بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراءالعسكر

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

 .من هذه المادة) أ ، ب ، ج( في الفقرات 

 المـالي للسقف ) أ(إذا تجاوزت قيمة مناقصات وحدات القطاع المشار إليها في الفقرة   - ه 

فإن إقرار تلك المناقصات يندرج في إطار صـالحيات اللجنـة   المحدد في هذه الالئحة 

  .العليا

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

بشرط أن تكون تلك اللوائح منسجمة مع أهداف اللوائح والموافقة عليها إقرار تلك يتم 

  .وهذه الالئحة لقانونومبادئ ا
  

@ @
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ïãbrÛa@lbjÛa@ @

@¾a@ù†bjÛaŠaŒìÛa@pbîÛì÷ßë@òßbÈpa@ @
@ @

@ @@ @Þëþa@Ý—ÐÛa@ @

j¾aßbÈÛa@ù†bò@ @
  

  

ضمان تكافؤ الفرص وهذه الالئحة الخاضعة ألحكام القانون  جميع الجهاتيجب على  :)  6 (مادة 

  .مزايداتوالالعادلة لجميع المتنافسين في المناقصات والمعاملة المتساوية و

تجري كل عمليات الشراء من خالل المناقصات العامة ما لم يكن نوع آخر من أنواع  ): 7 (مادة 

 .المحددة في القانون وهذه الالئحةإذا توفرت الشروط المناقصات أكثر مالئمة 

جميع اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في وثائق المناقصة والعطاءات المقدمة والعقود و :) 8 (مادة 

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

  .غير ذلكعلى 

العالقة مراعاة  ذوييجب على لجان المناقصات والمزايدات المختلفة وموظفي الدولة  -أ ): 9 ( مادة

الشراء عملية ومبادئ الشفافية أثناء تأدية وظيفة من وظائف  األخالقيةارفع المعايير 

القانونية وتطبيق العقوبات للمساءلة  أو المزايدات ويخضع كل من يخل بهذه المعايير

  . النافذة ذات العالقةواللوائح المنصوص عليها في القوانين 

أثناء دراستهم  األخالقيةالعطاءات مراعاة ارفع المعايير  أصحابيجب على كافة  -ب

بهذه المعايير كل من يخل ويخضع بها المكلفين  وتقديمهم للعطاءات وتنفيذ األعمال

لقوانين واللوائح النافذة للمساءلة القانونية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في ا

  .  ذات العالقة
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نوع المناقصة أو  بغرض تغييرأي عملية شراء تجزئة بأي حال من األحوال ال يجوز  : ) 10 ( مادة

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

  . ها للمساءلة القانونيةيوأي مخالفة ألحكام هذه المادة تعرض مرتكب األعلى

  إجراء أي عملية شراء عدم الجهات الخاضعة ألحكام القانون وهذه الالئحة يجب على  -أ  :) 11 (مادة 

 .  لفة لذلكوتلغى أي عملية شراء مخامالي اعتماد لها يكن ما لم 

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

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

المعتمدة للجهة وفق توجيهات عليا بالتنسيق مع خارج الموازنة عملية شراء 

 .  التمويل  أكيد توفيرلتوزارة المالية 

قرضاً أجنبياً أو منحة، تكون وزارة ) كلياً كان أم جزئيا(إذا كان مصدر التمويل  - أ  : ) 12 ( مادة

 .التخطيط والتعاون الدولي هي المسئولة عن التنسيق العام للمشروع

للحضور والمشاركة وزارة التخطيط والتعاون الدولي ممثل عن جهة دعوة العلى  -ب

بغرض تقديم المشورة للجنة جهات مانحة المناقصة الممولة من في 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 

 .وتعليمات جهات التمويل

في الشهرين األخيـرين مـن السـنة الماليـة،      ألعمال الشراءال يجوز إجراء التعاقدات ) :   13 (مادة 

ذات التمويل الخارجي أو التي يصدر بها قـرار مـن   عمليات الشراء وُيستثنى من ذلك 

  :يراعى في ذلك ما يلي أنشريطة  اللجنة العليا للمناقصات

لسنة المالية ووفقا لإلجراءات المحددة استكمال إجراءات التعاقد عليها قبل انتهاء ا  - أ 

 .في 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 :  )  14 ( مادة

مسئولية التوثيق واألرشفة لكل عمليات الشراء بشكل عام تحمل  الشراءعلى أعمال 

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

للمساءلة ويخضع كل من يخالف هذه المادة وآمنة من أي مخاطر أو تلف أو ضياع 

  .ة ذات العالقةوتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين واللوائح النافذ القانونية
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ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@ @

@@paŠaŒìÛa@pbîÛì÷ß@ @
@ @

@ @

كزي للرقابة الجهاز المرو بما ال يخل بمهام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد:  ) 15( مادة 

المحددة لكل منها المهام واالختصاصات  أدناهالوزارات تتولى والهيئة العليا والمحاسبة 

 :  فيما يلي

 : وزارة المالية  -أ 

على المناقصات  القانون وهذه الالئحة من الناحية المالية أحكامتنفيذ  بةمراق .1

 . من خالل المشاركة في جميع مراحل عملية الشراء والمزايدات

الرقابة الدورية على صحة وسالمة التخزين واإلجراءات المخزنية ووسائل   .2

 .األمان المطبقة بالتنسيق مع الجهات المختصة

من نماذج وسجالت والمستندية لمجموعة الدفترية طبع وتوزيع اإعداد و  .3

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   .4

 .المخازن

الدفاتر والسجالت واالستمارات والنماذج التي طباعة على  اإلشراف والرقابة  .5

 لقوانينتقوم الجهات الخاضعة ألحكام القانون وهذه الالئحة بطباعتها وفقاً 

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

 . طباعتها وتخزينها وصرفها لالستخدام أو بيعها أو إتالفها

 : األشغال العامة والطرق وزارة  -ب 

للتأكد من سالمة التنفيذ طبقاً اإلنشاءات على تنفيذ عقود الفنية الرقابة  .1

 .للمواصفات الفنية والمتطلبات المحددة

تقديم االستشارات الفنية في إعداد الدراسات الفنية والتصاميم ووثائق  .2

تنفيذ المشاريع المناقصات األخرى ألعمال المقاوالت المختلفة أو اإلشراف على 

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

 .التي اليوجد لديها كادر فني متخصص إلنجاز األعمال الفنية المطلوبة
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الئحة تنظم تسجيل وتصنيف المقاولين واالستشاريين في جميع مشروع إعداد  .3

، وإصدارها من مع الجهات ذات العالقةبالتنسيق والفنية المجاالت الهندسية 

 .  بعد موافقة مجلس الوزراء مجلس الوزراءرئيس 

واالستشاريين الئحة تنظم القائمة السوداء للمقاولين والموردين مشروع إعداد  .4

بعد  مجلس الوزراءرئيس وإصدارها من بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة، 

 .موافقة مجلس الوزراء

العامة للمباني الحكومية  نمطية للمواصفات الفنية وثائقمشروع إعداد  .5

بالتنسيق مع الجهات وأعمال الصرف الصحي والخدمات االستشارية  والطرقات

  .  بعد موافقة مجلس الوزراء مجلس الوزراءرئيس وإصدارها من  ذات العالقة

اإلشراف على المباني الحكومية والطرقات إرشادي ألعمال دليل مشروع إعداد  .6

رئيس وإصدارها من بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة، الصرف الصحي مال وأع

 .بعد موافقة مجلس الوزراء مجلس الوزراء

   :وزارة التخطيط والتعاون الدولي  -ج 

المشروعات اإلنمائية الممولة كلياً أو جزئياً من خالل واإلشراف على التنسيق  .1

  .قروض أو منح خارجية

مشاريع الممولة خارجياً بالتنسيق مع وزارة تحديد مساهمة الحكومة في ال .2

 . المستفيدةالمالية والجهة 

تقديم المشورة للجهات والمشاركة في كافة مراحل المناقصة للمشروعات  .3

 .الممولة خارجياً

   :الصناعة والتجارةوزارة   -د 

الئحة خاصة بتسجيل وتصنيف الموردين بمشاركة الجهات مشروع إعداد  .1

بعد موافقة مجلس  مجلس الوزراءرئيس إصدارها من و المختصة ذات العالقة

 .الوزراء

المواصفات العامة القياسية للتوريدات المختلفة بمشاركة الئحة مشروع إعداد  .2

بعد موافقة  مجلس الوزراءرئيس وإصدارها من  الجهات المختصة ذات العالقة

  .مجلس الوزراء
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sÛbrÛa@lbjÛa@ @

@ÈÛa@ò—Óbä¾ab‹‚þa@õa‹“Ûa@Ö‹ ë@òßô@ @

Þëþa@Ý—ÐÛa@ @

@@òßbÈÛa@ò—Óbä¾a@ @

عن طريق إجراء مناقصة عامة يتم اإلعالن عنها عملية الشراء تنفيذ يكون التعاقد على :  ) 16( مادة 

  .داخل الجمهورية أو داخل الجمهورية وخارجها حسب طبيعة كل مناقصة

ين والموردين لمناقصات يجب أن يتم اإلعالن في مناقصة عامة للتأهيل المسبق للمقاول):  17( 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 

أن يتم أو الموردين على  وقدرات فنية ومالية ال تتوفر إال لدى عدد محدود من المقاولين

اإلعالن 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 ):  18( مادة 

صة العامة سواء باإلعالن للتأهيل المسبق ألعمال األشغال المناقإجراءات إال بعد إتباع 

 اًوفق للخدمات االستشاريةبالمشاركة اإلعالن للتعبير عن االهتمام  والتوريدات أو

لمناقصة المحدودة أو الممارسة أو األمر المباشر المحددة في هذه اضوابط إلجراءات و

  .الالئحة

الخدمات االستشارية فيتم استخدام المظروفين ف واحد ماعدا تقديم العطاءات بمظرويتم :  ) 19( مادة 

  .خاص بالعرض الماليواآلخر  خاص بالعرض الفنيأحدهما المنفصلين 

عملية الشراء كافية بحسب طبيعة وحجم وتعقيد بمدة فترة تقديم العطاءات تحدد يجب أن :  ) 20( مادة 

ما ال يخل بالفترات المحددة في هذه وب الفعلي لدراسة الوثائقوبما يتناسب مع االحتياج 

  .  الالئحة
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@@μnÜy‹¾a@paˆ@ò—Óbä¾a@ @

األشغال أعمال إذا تعذر التحديد الفني الكامل للمواصفات بسبب الطبيعة المعقدة للمواد أو ):  21( مادة 

وعلى النحو ها إتباع نظام المرحلتين مناقصة عامة يجوز لفي التي ترغب الجهة طرحها 

  : التالي
  

  : األولىفي المرحلة ) أ 
يتم إتباع إجراءات المناقصة العامة المفتوحة للشركات المتخصصة في المجال المطلوب  .1

  .لتقديم عطاءات فنية بدون أسعار

وشروط أهداف ومواصفات في كراسة الشروط والمواصفات بصورة أولية الجهة تحدد  .2

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

الفنية  همالتقدم بعطاءاتالراغبين من  وتطلبوالمؤهالت الالزمة لتنفيذ العقد المطلوبة 

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

 .مي العطاءاتبصورة واضحة في التعليمات لمقد

تتبع في هذه المرحلة اإلجراءات المحددة في هذه الالئحة فيما يخص تشكيل لجنة فنية  .3

وفتح المظاريف وأعمال التحليل عنها واإلعالن للمناقصة إلعداد الوثيقة األولية 

في الجهة أو من  من الفنيينمناسباً بمن تراه والتقييم، ولها الحق في االستعانة 

  .ذلك ضى األمرإذا اقتخارجها 

العروض المقدمة مقدمي العطاءات لفهم يتم في هذه المرحلة االستفسار والمناقشة مع  .4

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

 .لتغييراتلهذه الالستجابة  أصحاب العطاءات

ما في ذلك وصف الموضوع محل بكافة االستفسارات والمناقشات توثيق تدوين ويتم  .5

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 يجب إخطار كافة الموردين بالتغييرات التي  .6

هم إلى تقديم عروض فنية معدلة خالل فتر ة زمنية بالمعدات أو في شروط العقد ودعوت

 .تحدد في اإلخطار
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تقوم اللجنة الفنية برفع تقرير فني متكامل عن نتائج أعمال الدراسة والمراجعة  .7

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

 :  القرارات التالية 

وأعمال المناقشات للمناقصة ولت إعداد الوثيقة األولية التي تالفنية تكليف اللجنة  •

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

 . قبل لجنة المناقصات المختصة

لمتطلبات وشروط الجهة إذا كانت التغييرات المقترحة  إلغاء إجراءات المناقصة •

وإخطار  زيد من التخطيط ودراسة السوق والمراجعة الفنيةكبيرة لدرجة تتطلب الم

 .  بذلكالمتنافسين 

 :في نهاية المرحلة األولى يتم القيام باآلتي  .8

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

أخرى تفي بالمتطلبات األساسية أو الفترة المطلوبة لإلنجاز أو تتضمن أوجه ضعف 

  تجعلها 

 .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

فنية والشروط بصورة متكاملة ونهائية بعد إعداد وثيقة المناقصة بما فيها المواصفات ال .1

 : 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 استيعابهاأن كافة المتطلبات األخرى قد  •

لم ترفض عطاءاتهم في المستجيبين الذين المتقدمين إخطارات رسمية بدعوة كافة توجيه  .2

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

يتم إتباع اإلجراءات المحددة في هذه الالئحة فيما يخص فتح المظاريف والتحليل والتقييم  .3

 .والبت
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دعوة لتقديم عطاءات إلى التوجيه يتم فيها طريقة من طرق الشراء المناقصة المحدودة ):  22( مادة 

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

المطلوبة أو من المتخصصين في عملية الشراء تأهيلهم مسبقاً وفق إجراءات تنافسية 

  . ووفقاً للشروط المحددة في القانون وهذه الالئحة

أو تنفيذ األعمال أو أداء للسلع الشراء المناقصة العامة يكون وأحكام مراعاة شروط  مع):  23( مادة 

  :أيٍ من الحاالت اآلتيةبالمناقصة المحدودة في الخدمات 

  .مالي للمناقصة المحدودةعندما يكون مبلغ تنفيذ العمل المطلوب في إطار السقف ال  - أ 

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

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

فنيين أو خبراء محدودين وأن يكون ذلك بقرار مسبب ، وتوجه الدعوة لتقـديم   أو

تتوافر فيهم شروط الكفاءة الفنية والماليـة   العطاءات للمشتغلين بنوع النشاط ممن

 .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 هذه الطريقة 

، في السوق  يرية واألسعار السائدةالتكلفة التقدوعليها أن تتأكد أن األسعار متقاربة مع 

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

والشروط  واألحكامجميع اإلجراءات  تنفيذ أعمال الشراء بالمناقصة المحدودةتطبق عند ) :  24( مادة 

، اإلعالنعدا  الالئحةهذه و القانونوالمنصوص عليها في  العامة بالمناقصة الخاصة

 سلم باليد مقابل إيصاليبموجب إخطار  ة المحدودةويتم دعوة المتناقصين في المناقص

  .أو عبر البريد المسجل أو بأي وسيلة اتصال مضمونة الوصول
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  ألسعار المقَدمة الممارسة أسلوب شراء يقوم على أساس المفاضلة ما بين عروض ا):  25 (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:  ) 26 ( مادة 

مراد ، بشرط أال تتجاوز قيمة السلع أو األشغال الأو أشغال بسيطة أو خدمات أخرى

  .في هذه الالئحةللممارسة المحدد شراؤها السقف المالي 

 : اآلتية اإلجراءات  إتباععند استخدام أسلوب الممارسة جهة العلى :  ) 27( مادة 

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

 .أكثر من ثالثة موردين ثالثة إذا كانت السلعة المطلوبة ليست متاحة لدىيقل عن 

 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

وض األسعار وتقديمها وال ُيسمح وقتاً كافياً إلعداد عر العروضمقدمو  يجب أن يمنح  - ج 

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

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

 . المناقصات العامة

ت يوجه أمر الشراء لصاحب العطاء األقل سعراً في حال إستيفائه بقية االشتراطا  - 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
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 .وحيدهو تعاقد بال منافسة مع مصدر  الشراء باألمر المباشر:  )  28( مادة 

للجهة القيام يجوز مع مراعاة شروط وأحكام المناقصة العامة والمحدودة والممارسة  : ) 29( مادة 

 :اآلتيةاألمر المباشر في أي من الحاالت التنفيذ بطريقة بالشراء بعملية 

دد للشراء السقف المالي المحفي إطار المطلوبة عندما يكون مبلغ تنفيذ العمل   - أ 

 .باألمر المباشر

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

 .ديوحمصدر 

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

 .بواسطة فني أو متخصص معين

ال أو الخدمات المطلوبة عن األشغأعمال أخفقت محاولتان لشراء السلع أو  إذا  - د 

 . طريق 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 

  .متقاربة مع األسعار السائدة في السوقوعليها أن تتأكد أن األسعار 
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للجنة المناقصات والمزايدات المختصة في الجهات التي تتبعها هيئات أو مؤسسات يجوز :  ) 30( مادة 

لها موارد ذاتية وتتبعها وحدات تنفيذية أن تكلفها بتنفيذ األشغال بالتكليف المباشر في 

  :الت اآلتية أيٍ من الحا

 .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   - ج 

عليه احتمال عزوف شركات المقاوالت المؤهلة عن تقديم عطاءات بأسعار 

 .معقولة

منظورة التي تتطلب سرعة التنفيذ دون اللخدمات غير أعمال إصالح أو صيانة ا  - د 

 .تأخير

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

 .التاريخية

  :اآلتيةمراعاة الضوابط وفي جميع الحاالت يجب 

الئحة إعداد وثيقة شراء متكاملة وفقاً لإلجراءات المحددة في القانون وهذه ال .1

 .سب طبيعة المشروع المطلوب تنفيذهبح

 .إعداد تكلفة تقديرية واقعية تراعي الظروف الخاصة بالمشروع .2

استكمال اإلجراءات الخاصة بالمصادقة على عملية الشراء وفقاً للصالحيات  .3

 . المالية المحددة في هذه الالئحة
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بالشخصية االعتبارية ويكـون لهـا االسـتقالل المـالي     الهيئة العليا للرقابة تتمتع  -أ ) :   31( مادة 
 .واإلداري وتخضع إلشراف رئيس الجمهورية

يكون مقر الهيئة في العاصمة صنعاء ويجوز لها إنشاء فروع في المحافظات بقـرار  -ب    
  .ة مجلس اإلدارةمن رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافق

على من سبعة أعضاء يتم ترشيحهم تدار الهيئة العليا عن طريق مجلس إدارة مكون  -أ) :   32(  مادة 
  : النحو اآلتي 

 .أربعة أشخاص يتم تسميتهم من بين عشرين شخصاً يرشحهم مجلس الوزراء .1
يرشحهم مجلس  ائية يتم تسميته من بين خمسة قضاةممثل عن السلطة القض .2

 .ء األعلىالقضا
ممثل عن القطاع التجاري والصناعي يتم تسميته من بين خمسة أشخاص  .3

 .يرشحهم االتحاد العام للغرف التجارية والصناعية
ممثل عن أحدى منظمات المجتمع المدني على أن يتم تحديد هذه المنظمـة مـن قبـل     .4

مجلس الشورى ويتم تسميته من بين خمسة أشخاص ترشحهم المنظمة المحددة مـن  

 . المجلس

من هذه المادة مسؤولية التأكد من ) أ(رة في الفقالمشار إليها تتولى الجهات المعنية  -ب
هذه الالئحة من ) 33(استيفاء كافة المرشحين للشروط القانونية المحددة في المادة 

  .قبل الرفع إلى مجلس الشورى
تضع هيئة رئاسة مجلس الشورى الضوابط واإلجراءات المنظمة لعملية الترشيح  - ج

  . لعضوية مجلس إدارة الهيئة العليا

  : في التعيين لعضوية مجلس إدارة الهيئة اإلجراءات اآلتية  يتبع - د
من هذه المادة إلى هيئة رئاسة مجلس ) أ(تقدم الجهات المشار إليها في الفقرة  .1

الشورى قائمة بأسماء مرشحيها لعضوية مجلس اإلدارة ممن تتوفر فيهم الشروط 

ن هيئة رئاسة مجلس خالل مدة ال تتجاوز أسبوعين من تاريخ إعال قانوناًالمحددة 

 .الشورى عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الهيئة العليا

أسماء مرشحي الجهات المشار إليها بتلقي رئاسة مجلس الشورى تقوم هيئة  .2
ستكمال إجراءات فحص وامن هذه المادة خالل المدة المحددة لها ) أ(في الفقرة 

اريخ انتهاء فترة اإلعالن عن ملفات ووثائق المرشحين خالل مدة أسبوع من ت
فتح باب 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  .3
وشخصين من قائمة المرشحين من مجلس الوزراء هذه القائمة ثمانية أشخاص 

من ) 4،  3،  2(من كل من ممثلي الجهات األخرى المشار إليها في البنود 
 .  من هذه المادة) أ(الفقرة 

يقدم رئيس مجلس الشورى قائمة أسماء المرشحين األربع عشرة المشار إليها  .4

من هذه الفقرة إلى رئيس الجمهورية ليصدر قرار بتعيين سبعة ) 3(في البند 

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

 .هذه 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 

  . أعضاء مجلس إدارة الهيئة العليا

  :الشروط اآلتيةالهيئة العليا يجب أن تتوفر في كل عضو من أعضاء مجلس إدارة  -أ ) :  33(  مادة
 .أن يكون حاصالً على مؤهل جامعي .1

 .أن يكون لديه خبرة عملية ال تقل عن خمسة عشر عاماً بعد حصوله على المؤهل الجامعي .2

 .مانةأن ال يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف واأل .3

 أن يقدم إقراراً بالذمة المالية وفقاً لقانون الذمة المالية .4
 

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

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

خالل أسبوع من تاريخ صدور قرار يعقد مجلس إدارة الهيئة العليا أول اجتماع له  - أ): 34( مادة 

  .رئيس 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 

نتين تبدأ من تاريخ أول اجتماع للمجلس بسمجلس إدارة الهيئة العليا تحدد 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  

 عنبر األعضاء سناً لمدة ال تزيد في القانون وهذه الالئحة فيتولى مهامه مؤقتاً أك

يتم خاللها دعوة المجلس النتخاب رئيس جديد له  المنصبثالثين يوماً من تاريخ خلو 

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

  .تقل عن ستين يوماً
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تنفيذي للهيئة العليا الذي يتولى هو الرئيس المجلس إدارة الهيئة العليا رئيس  - هـ  

تصريف شئونها اإلدارية والمالية والفنية والرقابية وتنفيذ قرارات مجلس إدارتها 

وتمثيلها أمام الغير، وتحدد الالئحة التنظيمية للهيئة العليا مهامه وصالحياته بصورة 

  .مفصلة وواضحة

ية مرة على األقل كل شهر ويجوز لرئيس يجتمع مجلس إدارة الهيئة العليا بصفة دور - أ): 35(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   

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

موعد 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

حضور أغلبية أعضائه على أن يكون قانونياً بمجلس إدارة الهيئة العليا يكون اجتماع  -ب  

هذا النصاب في  رمن بينهم رئيس المجلس أو من يفوضه عند غيابه، فإذا لم يتوف

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

من يومين  عنوفي حالة عدم اكتمال النصاب في االجتماع الثاني فيؤجل لمدة ال تزيد 

التاريخ 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 

مشتمالً على بيان أسباب التعليق يرفع لرئيس الجمهورية واألعضاء الحاضرين 

أثر ذلك على قيام الهيئة بالمهام وين ومبررات غيابهم وأسماء األعضاء المتغيب

رئيس الجمهورية ما يراه الزماً ليتخذ المنوطة بها مشفوعاً بالتوصيات والحلول 

  .األهداف التي أنشئت من أجلهافي تحقيق الستمرار الهيئة 

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

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

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

  .خطياً في محضر االجتماع والتوقيع عليه معارضتهللقرار المطروح للتصويت تثبيت 



 م2007لسنة ) 23( رقم  الالئحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية

  

 143من  22صفحة     م2009لسنة) 53(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
 

أن يطلب خطياً من رئيس المجلس ليا مجلس إدارة الهيئة العلكل عضو من أعضاء  - د  

روع جدول أعماله وذلك قبل شباختصاصات المجلس ضمن مأي موضوع متعلق ج اإدر

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

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

  .أو مقترحات حولها مالحظات

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 

  .المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين إضافتها إلى جدول األعمال

  : عند الحاجة الهيئة العليا مجلس إدارة ليحق  -و  

 لالسترشادأن يدعو لحضور اجتماعاته من يراه من ذوي الخبرة واالختصاص  .1

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

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

 .  عليه

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

  .المجلس من قرارات

أو من غيرهم يعهد إليها ببعض من  أعضائهأن يشكل لجنة أو أكثر من بين  .2

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

 . مناسباً بشأنها

وتحدد  اإلدارةمجلس اً يصدر بتعيينه قرار من رئيس سكرتيرالهيئة يكون لمجلس إدارة  : ) 36 (مادة 

  . الالئحة التنظيمية للهيئة مهامه واختصاصاته

  :تتولى الهيئة العليا ممارسة المهام واالختصاصات اآلتية ) : 37( مادة 

الرقابة واإلشراف على سالمة إجراءات أعمال المناقصات والمزايدات ودراسة التقارير   - أ 

في كافة الجهات الخاضعة ألحكام القانون  المختصةلجان المناقصات المرفوعة إليها من 

عن أنشطة المناقصات والمزايدات واتخاذ اإلجراءات القانونية والقرارات وهذه الالئحة 

 .ذات العالقة والقوانين النافذةوهذه الالئحة الالزمة بشأنها طبقاً ألحكام القانون 

متعلقة بالمناقصات والمزايدات ومراجعة السقف اقتراح تطوير السياسات والتشريعات ال  -ب 

المالي لكل مستوى من المستويات بالتنسيق مع الجهات المختصة وتقديمها إلى مجلس 

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

 .وهذه الالئحةالقانون اإلجراءات القانونية الالزمة بشأنها طبقاً ألحكام 

إصدار التوجيهات واإلرشادات والتعليمات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات وفقاً ألحكـام    - د 

القانون وهذه الالئحة وتعميمها على كافة لجان المناقصات على المسـتويين المركـزي   

 .والمحلي ويجب على تلك اللجان العمل بها

ية تفتيشية إلى الجهات الخاضـعة ألحكـام   تكليف فرق متخصصة للقيام بزيارات ميدان  - ه 

المناقصـة  تنفيذ القانون وهذه الالئحة متى ما استدعى ذلك وفي أي مرحلة من مراحل 

ولهذه الفرق الحق في الحصول علـى كافـة    جراءاتهاأو المزايدة للتحقق من سالمة إ

 .المعلومات والوثائق التي تمكنها من أداء مهمتها

وقات تتعلق بالمناقصات والمزايدات قد ترتكب في أي جهة من إحالة أي مخالفات أو خر  -و 

إلى النيابة العامـة التخـاذ اإلجـراءات    وهذه الالئحة الجهات الخاضعة ألحكام القانون 

دون اإلخالل بمهام واختصاصات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة  القانونية بشأن مرتكبيها

 .الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

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

أي عضو من أعضاء لجنة المناقصات والمزايدات إذا اتضح تورطه في أعمال مخالفـة  

 .واتخاذ اإلجراءات الالزمةوهذه الالئحة ألحكام القانون 

ة من قضـايا الفسـاد فـي مجـال     إبالغ الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بأي قضي  - ح 

 . المناقصات والمزايدات

 . للهيئة العليا إتاحة جلسة أو أكثر من جلساتها العادية للجمهور وذلك بقرار داخلي . 1  - ط 

في حال قررت الهيئة العليا إتاحة إحدى جلساتها العامة للجمهور فعليها أن تعلـن  .  2 

توقيـت ومكـان وموضـوع    في الصحف الرسمية مسبقاً عن التفاصيل الخاصـة ب 

 .الجلسة

للهيئة العليا بأغلبية األصوات أن تغلق جزءاً من جلسة عادية كانت قـد أتاحتهـا   .  3 

 .للجمهور

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

 .رفع تقارير دورية عن نشاطها إلى رئيس الجمهورية - ك 
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العليا مهامها واختصاصاتها باستقاللية وشفافية وحيادية كاملة وال يجوز تؤدي الهيئة ) :  38( مادة 

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

  .القانون

يكون للهيئة العليا مكتب فني يتولى تنفيذ المهام الفنية واإلدارية للهيئة يتكون من  - أ ) :  39( مادة 

ين وفنيين من ذوي الخبرة والكفاءة والتأهيل في مجال المناقصات موظف

والمزايدات وتحدد الالئحة التنظيمية للهيئة مهام المكتب واختصاصاته وتصدر 

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

  .موافقة مجلس اإلدارة

جمع بين عملهم في الهيئة وأية وظيفة عامة أو الالعليا  لهيئةاال يجوز للعاملين في -ب 

  .خاصة

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

  .قرار من رئيس الهيئة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد

والعاملين في الهيئة تحدد المزايا والحوافز التي يتقاضاها رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة ) :  40( مادة 

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

  .بعد موافقة مجلس الوزراء

يكون للهيئة العليا موازنة خاصة يتبع في إعدادها القواعد المعمول بها في إعداد الموازنة ) :  41( مادة 

  .العامة للدولة

لى رئيس وأعضاء الهيئة العليا الدخول في المناقصات أو المزايدات أو يحظر ع -أ ) :  42( مادة 

في وهذه الالئحة التعاقد بالذات أو بالواسطة مع الجهات الخاضعة ألحكام القانون 

 .تنفيذ أعمال مقاوالت أو توريدات أو خدمات استشارية

 ىموضوع عل عند عرض أي اوأي من أعضائهمجلس إدارة الهيئة العليا على رئيس -ب    

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

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

بشأنها وال يؤثر عدم حضوره لهذا السبب على يجريها المجلس في المداوالت التي 

إلدارة، ويترتب على مخالفة أحكام هذه الفقرة انتهاء نصاب عقد اجتماع مجلس ا

  .بقوة القانون المجلسعضويته من 
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إال مجلس إدارة الهيئة العليا هذه الالئحة ال تنتهي العضوية في من  )42(المادة مع مراعاة أحكام ) :  43( مادة 

  :في أّي من الحاالت اآلتية 

 .الالئحة هذهمن ) 33(دة في المافقدان العضو لشرط من الشروط المحددة   - أ 

 .االستقالة   -ب 

 .الوفـاة   - ج 

غياب العضو أربعة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متقطعة خالل العام بـدون عـذر     - د 

 .مقبول

ثبوت إفشاء العضو ألية معلومات ذات طبيعة سرية في المسائل التي يطلع عليهـا بحكـم     - ه 

 .مجلس إدارة الهيئة العلياعضويته في 
 .العضو مركزه ألغراض تحقيق كسب أو منفعة ذاتية بشكل مباشر أو غير مباشرثبوت استغالل   -و 

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

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

الموجبة لمساءلة رؤساء وأعضاء لجان المناقصات في الجهات الخاضعة من قبيل المخالفات  تعد) :  44( مادة 

  :بالتضامن فيما بينهم ما يلي  وهذه الالئحة ألحكام القانون

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

 :التاليةلمواعيد ل
سبعة أيام عمل من تـاريخ  يتجاوز  ال بماطلب وثائق مناقصات  الرد علي  فيما يخص .1

 .استالم الطلب

عمـل مـن تـاريخ     فيما يخص الرد على استفسارات متعددة بما ال يتجاوز عشرة أيام .2

 .استالم الطلب

خمسة عشر يوم عمل من  نجاز بما ال يتجاوزفيما يخص الرد على إعداد ورفع تقارير ا .3

 .تاريخ استالم الطلب
 .من قبل الجهة فيجب عليها أخذ موافقة الهيئة العليافترة أطول للرد األمر  إذا تطلبوفي كل األحوال 

توجيهـات أو  تعطيل تنفيذ ما جاء في تقارير الهيئة العليا أو تعديل ما تضـمنته مـن     -ب 

 . و التراخي في تنفيذهاأ تعليمات أو توصيات

 .عدم موافاة الهيئة العليا بالوثائق والمستندات التي تطلبها  - ج 

ن ممثلي الهيئة العليا من القيام بأعمال الفحص والتفتيش والمراجعة لوثـائق  عدم تمكي  - د 

 .ومستندات المناقصات التي تبت فيها

للهيئة العليا أن تطلب من الجهاز بما ال يتعارض مع قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ) :  45( مادة 

الفات أو خروقات تتعلق بالمناقصات الفحص والمراجعة ألية مخ المركزي للرقابة والمحاسبة

وإحالتها إلى النيابة وهذه الالئحة الخاضعة ألحكام القانون والمزايدات قد ترتكب في الجهات 

@          .  وفقاً للقوانين النافذة ذات العالقة بشأنهاللتحقيق العامة  @
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وتتبـع   دارياإلمـالي و الستقالل ها االكون ليبالشخصية االعتبارية ولجنة العليا تتمتع ال) :  46 (مادة 

  .مجلس الوزراء ويكون مقرها العاصمة صنعاء

 تشكل اللجنة العليا من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار جمهوري بناًء على - أ ) :  47 (مادة 

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

  :منهم الشروط  التالية

 .على مؤهل جامعي  أن يكون حاصالً .1

أن يكون لديه خبرة عملية ال تقل عن خمس عشر سنة بعد حصوله على المؤهل  .2

 .الجامعي

 . أن ال يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف واألمانة .3

 .الذمة المالية قانونأن يقدم إقراراً بالذمة المالية وفقاً ل .4

  .تكون مدة العضوية في اللجنة العليا أربع سنوات - ب 

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

تتولى اللجنة العليا فيما يتعلق بالمناقصات والمزايدات التي تندرج قيمتها ضمن صالحيتها ) :  48 (مادة 

ليها من قبل لجان المناقصات في دواوين عموم الوزارات والمؤسسات المالية والمرفوعة إ

والصناديق المتخصصة ومختلـف  العامة والهيئات والمصالح واألجهزة المركزية األخرى 

المحلية في أمانة العاصمة والمحافظـات  ولجان المناقصات الجهات في السلطة المركزية 

وتسري عليها أحكـام القـانون   عامة للدولة وغيرها من الجهات التي تتضمنها الموازنة ال

  :المهام واالختصاصات اآلتيةوهذه الالئحة 

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

  .وسالمتها وإصدار الموافقة عليها قبل طرحها للمتناقصين أو المتزايدين

 .ريف المناقصات والمزايداتأعمال لجان  فتح مظاتكليف من يمثلها لحضور   -ب 

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

 .بعد إجراء المناقصة أو المزايدة إليهاوالقانونية والتوصيات المرفوعة 

الفنية عن نتائج  ادراسة ومناقشة التقارير الفنية التي يتم رفعها من قبل لجنته  - د 

القرارات المناسبة لكل  واتخاذالمحالة إليها للدراسة  للمواضيعاجعتها دراستها ومر

  .ةموضوع على حد
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 .استكمال إجراءات البت في المناقصات والمزايدات وإقرار الصيغة النهائية للعقد  - ه 

خطياً ونشرها في  الجهات المعنية بها وتبليغفي محاضر رسمية  اتسجيل قراراته  -و 
  .وأي وسيلة أخرى مناسبةصحيفة يومية واسعة االنتشار 

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

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

ن للجنة العليا الئحة داخلية تنظم اجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها وتصدر بقرار من تكو) :   49 (مادة 
 .رئيس الوزراء بناًء على عرض من رئيس اللجنة بعد موافقة مجلس الوزراء

  يكون للجنة العليا جهاز فني يتم تحديد مهامه واختصاصاته وآلية تعيين موظفيه  - أ : )50( مادة
  ين وفقاً لمعايير تنافسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء من اإلداريين والفني

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

تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناًء على عرض من رئيس اللجنـة بعـد   
  لس الوزراءموافقة مج

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

تحدد المزايا والحوافز التي يتقاضاها رئيس وأعضـاء اللجنـة العليـا أثنـاء العضـوية      ) :  51 (مادة 
عـد  والعاملون بها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناًء على عرض من رئيس اللجنـة ب 

  .موافقة مجلس الوزراء

يكون للجنة العليا موازنة خاصة يتبع في إعدادها القواعد المعمول بها في إعداد الموازنة ) :  52 (مادة 
  .العامة للدولة

ضوية من اللجنة العليا إال في ، ال تنتهي العهذه الالئحة من) 47(أحكام المادة مع مراعاة ) :  35 (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 عذر مقبول  - د 

ثبوت إفشاء العضو ألية معلومات ذات طبيعة سرية في المسائل التي يطلع عليهـا    - ه 
 .للجنةبحكم عضويته في ا

ثبوت استغالل العضو مركزه ألغراض تحقيق كسب أو منفعة ذاتية بشـكل مباشـر أو     -و 
 .غير مباشر
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تؤدي اللجنة العليا مهامها واختصاصاتها باستقاللية وحيادية كاملة وال يجوز ألي جهـة  ) :   54 (مادة 

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

على اللجنة العليا دعوة رئيس الجهة أو من ينوبه لحضور اجتماعاتها عنـد النظـر فـي    ) : 55 (مادة 

مناقصة تخص الجهة دون أن يكون له صوت معدود في اتخاذ القرارات كما يجـوز لهـا   

دعوة من تراه من ذوي الخبرة واالختصاص لحضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون لـه  

  .صوت معدود

يحظر على رئيس وأعضاء اللجنة العليا الدخول في المناقصات أو المزايدات أو التعاقد  -أ) :  56 (دة ما

فـي تنفيـذ   وهذه الالئحة بأنفسهم  أو بالواسطة مع الجهات الخاضعة ألحكام القانون 

 .أعمال مقاوالت أو توريدات أو خدمات استشارية

ا عند عرض أي موضوع علـى اللجنـة   على رئيس اللجنة العليا أو أي من أعضائه -ب 

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

غير مباشرة أن يعلم اللجنة بها كتابياً وأن ال يشارك في المـداوالت التـي تجريهـا    

اللجنة بشأنها وال يؤثر عدم حضوره لهذا السبب على نصاب عقد االجتماع، ويترتب 

  .ى مخالفة أحكام هذه الفقرة انتهاء عضويته من اللجنة بقوة القانونعل

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

الوزراء إقراراً يبينوا فيه أي عالقة لهم في أي عقد مـع أي جهـة لهـم فيهـا أي     

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

تتيح اللجنة العليا كافة البيانات والوثائق الرسمية للهيئة العليا والجهـاز المركـزي     –د 

  .للرقابة والمحاسبة عند طلب ذلك رسمياً

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

ات والوثائق الرسمية للجنة العليا إال بالقـدر  المعلومات السرية التي تتضمنها البيان

الذي تقتضيه متطلبات تنفيذ المهام كما ال يحق لهم اإلفصاح عن المعلومات السـرية  

بصورة مباشرة أو غير مباشرة ألي شخص خارج اللجنة العليا إال بما هو مسـموح  

  .به وفقاً ألحكام القانون وهذه الالئحة

  .اً خاصاً بها للتواصل مع الجمهورقعاً الكترونيتنشئ اللجنة العليا مو   –و 
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في كل ديـوان  مزايدات الوبقرار من الوزير أو رئيس الجهة لجنة للمناقصات تشكل  -أ  : ) 57 ( مادة
من دواوين عموم الوزارات والمؤسسات والهيئـات العامـة والمصـالح واألجهـزة     
المركزية األخرى برئاسة الوزير أو رئيس الجهة وعضوية أربعة من المختصين فـي  

  :الجهة ممن تتوفر في كل منهم الشروط اآلتية
 .أن يكون حاصالً على مؤهل جامعي .1
 .عن خمس سنوات بعد حصوله على المؤهل الجامعيأن يكون لديه خبرة عملية ال تقل  .2

 .أن ال يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف واألمانة .3

 .الذمة المالية أن يقدم إقراراً بالذمة المالية وفقاً لقانون .4

  .مدة العضوية في اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة أربع سنوات -ب 
في كل فرع مـن  مزايدات اللمناقصات وة للجنالمحافظ /بقرار من أمين العاصمةتشكل  -أ : )  58 ( مادة

فروع المؤسسات والهيئات العامة والمصالح واألجهزة المركزية األخرى فـي أمانـة   
العاصمة والمحافظات برئاسة مدير الفرع وعضوية أربعة من الموظفين العاملين في 

  :هم الشروط التاليةنطاق أي منها على أن تتوافر في كل من
 .أن يكون حاصالً على مؤهل جامعي .1

 .الجامعي   أن يكون لديه خبرة عملية ال تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على المؤهل .2

 .أن ال يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف واألمانة .3

 .وفقاً لقانون الذمة الماليةأن يقدم إقراراً بالذمة المالية  .4

  .مدة العضوية في اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة أربع سنوات -ب 
تشكل بقرار من مدير عام المديرية لجنة للمناقصات والمزايـدات فـي فـروع المؤسسـات       -أ) :  59 ( مادة

والهيئات العامة والمصالح واألجهزة المركزية األخرى في المديريات برئاسة مـدير الفـرع   

ا على أن تتوافر فـي كـل مـنهم    لموظفين العاملين في نطاق أي منهوعضوية أربعة من ا

  :الشروط التالية

  .أن يكون حاصالً على مؤهل جامعي .1

 .أن يكون لديه خبرة عملية ال تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على المؤهل الجامعي .2

 .أن ال يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف واألمانة .3

 .لقانون الذمة الماليةبالذمة المالية وفقاً  اًرارأن يقدم إق .4

  .أربع سنواتفي الفقرة السابقة مدة العضوية في اللجنة المشار إليها  -ب
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حـو  في أمانة العاصمة والمحافظـات علـى الن  مزايدات اللمناقصات وة محلية لتشكل لجن: ) 60 ( مادة

  :التالي

  رئيساً   محليرئيس المجلس ال–محافظ المحافظة /أمين العاصمة  - أ 

  نائبا للرئيس          أمين عام المجلس المحلي  -ب 

  أعضاء                  رؤساء اللجان المتخصصة        - ج 

  عضواً      مدير عام الجهاز التنفيذي المعني              - د 

  :حو التاليفي كل مديرية على النمزايدات اللمناقصات وة محلية لتشكل لجن:  ) 61 ( مادة

  رئيساً       ئيس المجلس المحلي  ر –مدير عام المديرية   - أ 

  نائباً للرئيس                            أمين عام المجلس المحلي    -ب 

  أعضاء       رؤساء اللجان المتخصصة                    - ج 

  عضواً  المدير المختص المعني                                      - د 
  

  

  

  

 كافة المناقصات التي تندرجالبت النهائية في طة المناقصات المختصة سليكون للجان  -أ:   ) 62 ( مادة

 .المالية المحددة في هذه الالئحةصالحياتها ضمن  قيمتها

بأي عملية شـراء تنـدرج   فيما يتعلق نهائياً المختصة يعتبر قرار لجنة المناقصات  -ب   

  :يتبعه ما يليضمن صالحياتها المالية ما لم  قيمتها

من تاريخ إخطاره رسمياً باسـم  مدة أقصاها عشرة أيام خالل  المتناقصينمن أحد تظلم  .1

 . المتناقص الفائز

 .اإلجراءات التي تمت بتوقيفمن األجهزة الرقابية المخولة قانوناً  توجيهات رسمية .2

من هـذه الالئحـة    )61، 60، 59، 58، 57(المواد تتولى اللجان المشكلة بموجب أحكام :  ) 36 ( مادة

مع مراعاة ضمن صالحياتها المالية  قيمتهاوالمزايدات التي تندرج فيما يتعلق بالمناقصات 

  : واالختصاصات التاليةالمهام ضمان االلتزام بكافة القوانين واللوائح النافذة ممارسة 

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

لفة التقديرية قبل طرحها للتنافس الفنية وسالمتها وإقرار وثائق المناقصات والتك

من األعلى في المستوى إلى اللجنة صالحيتها فيجب عليها الرفع وما زاد عن 

 : التي تراها مع مراعاة ما يليمع التوصيات حيث الصالحيات المالية 

 . سم المشروعإب توفر االعتماد المالي .1

 .مراجعة وثائق المناقصة والمواصفات الفنية .2

 .لسات اللجان الفنيةراجعة محاضر جم .3

 .مراجعة التكلفة التقديرية .4
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 . لذلكالقانونية توفر الشروط بعد التحقق من  الواجب إتباعها الشراءإقرار طريقة   -ب 

مراجعة إجراءات فتح المظاريف وتقارير التحليل والتقييم الفني والمالي   - ج 

 .  والقانوني والتوصيات التي تم التوصل إليها

زايدات التي تقع في نطاق اختصاصها أو رفعها إلى البت في المناقصات والم  - د 

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

 .  التي تراهامع التوصيات 

 .   إقرار صيغة العقد بعد استكمال إجراءات البت  - ه 

 .تنفيذ التوجيهات واإلرشادات والتعليمات الصادرة من الهيئة العليا  -و 

نفيذ اإلرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات األخرى ذات العالقة وفقاً ت  -ز 

 . للصالحيات القانونية الممنوحة لها

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

 .خطياً ونشرها بأي وسيلة إعالم مناسبة

 .والمزايدات إلى الهيئة العليا رفع تقارير ربع سنوية عن كافة أنشطة المناقصات  - ط 

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

وبما ال يخل بمهـام واختصاصـات   الهيئة العليا المختصة لرقابة تخضع لجان المناقصات ) :  64 ( مادة

 .  الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

تطلبها الهيئة العليا لمناقصات أو مزايدات أي وثائق تقديم المختصة لجان المناقصات  على) :  65 ( مادة

 فيما تـراه أو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة 

 .  وفقاً لصالحياتها القانونيةهذه الجهات أي من 

اللجان المختصة إبالغ اللجنة العليا بمذكرة رسمية بموعد ومكان جلسـة فـتح   يجب على ) :  66 ( مادة

التي تندرج ضمن صالحيات اللجنة العليا ليتسنى لها تكليف ممثـل  للمناقصات المظاريف 

  . عنها للحضور 

ر على أعضاء لجان المناقصات المختصة المشاركة ضمن أعمال لجان إعداد وثـائق  ظيح) :  67 ( مادة

  .صات أو لجان التحليل والتقييم أو لجان الفحص واالستالمالمناق
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  :، في أي من الحاالت اآلتيةالمختصةتتوجب إقالة عضو لجنة المناقصات  ) :  68 ( مادة

ثبوت إفشاء العضو ألية معلومات ذات طبيعة سرية في المسائل التي يطلـع عليهـا     - أ 

 .بحكم عضويته في اللجنة

لتحقيق بشكل مباشر أو غير مباشر، لطاته الرسمية، ألي من سثبوت استغالل العضو   -ب 

 .  كسب أو منفعة ذاتية

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

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

 .ألداء وظيفته الثقةأو السرقة أو أي عمل جنائي مماثل يجعله غير جدير ب

إعفـاءه مـن   من رئيس الجهة يحق لعضو لجنة المناقصات في أي وقت أن يطلب كتابةً  :  ) 69 ( مادة

  .  عضوية اللجنة

يكون للجنة المناقصات والمزايدات في وحدات السلطة المركزية سكرتيراً تختـاره اللجنـة   ) :  70 ( مادة

  .  به قرار من رئيس اللجنة ويصدر

يكون للجان المناقصات المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات والمـديريات سـكرتارية    :  ) 71 ( مادة

 .  خاصة بكل منها يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوحدة اإلدارية

 :  لجنة المناقصات المختصة القيام بالمهام التاليةكرتير سيتولى  :  ) 72 ( مادة

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

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

  .الشأن من رئيس اللجنة

لغرض عرضها المكلفة بأعمال التحليل والتقييم للعطاءات استالم تقارير اللجنة الفنية   -ب 

  .المناقصات المختصة على لجنة
  . التي تتطلبها أعمال اللجنةوكافة أعمال السكرتارية أعمال الطباعة والتصوير لى اإلشراف ع  - ج 

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

 .الجتماعات اللجنةرئيس اللجنة بهدف التحضير 

  .إبالغ قرارات اللجنة إلى الجهات المعنية  - ه 

 .لتقارير الدورية بالتنسيق مع اإلدارات المعنية في الجهةإعداد مسودات ا  -و 

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

 .وهذه الالئحة والقوانين األخرى ذات العالقة

 .القيام بأي أعمال أخرى يكلَف بها من رئيس اللجنة  - ح 
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  :على النحو التاليالمختصة  لجان المناقصاتاجتماعات تنظم  ) :  73 ( مادة

 األغلبية المطلقة ألعضـاء صحيحاً بحضور المختصة ون اجتماع لجنة المناقصات ـيك  - أ 

رئيس اللجنة أو من يكلفـه رسـمياً   من بينهم ، شريطة أن يكون )1+ النصف (اللجنة 

 . برئاسة اللجنة

من قبل جب خطاب رسمي يتم الدعوة لحضور اجتماعات لجان المناقصات المختصة بمو  -ب 

جدول األعمال وموعد ومكـان االجتمـاع والوثـائق     يرفق بهرئيس لجنة المناقصات 

) 48(توجيه الـدعوة قبـل   يتم  أنالخاصة بالمواضيع المعروضة على االجتماع وعلى 

 .ساعة من موعد االجتماع

 شخص معني بالمواضيع المعروضةدعوة أي لرئيس لجنة المناقصات المختصة يجوز   - ج 

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

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

تدوين أي تحفظ أو اعتـراض ألي عضـو   المداوالت التي تمت والقرارات المتخذة مع 

 . على القرار المتخذ وسبب ذلك

  . ضمن محضر االجتماع أي وثائق ذات صلة بأي موضوع مطروحإثبات  يتم  - ه 

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

 .بالوكالة على قراراتهاكما ال يجوز التصويت 

رئيس اللجنـة بتكليـف أحـد    يقوم المختصة لجنة المناقصات في حالة غياب سكرتير   -ز 

 .محضر االجتماعبتدوين جنة المناقصات أعضاء ل
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  :تشكيل اللجان الفنية:  ) 74 ( مادة

  :في السلطة المركزية  - أ 

والمصالح والشركات في دواوين عموم الوزارات والمؤسسات والهيئات  تشكل .1

من الفنيين واألجهزة المركزية األخرى لجان فنية متخصصة في مجال المشتريات 

عملية الشراء بحسب طبيعة ونوعية ر من رئيس الجهة بقراوالماليين والقانونيين 

 .  اتنفيذهالمطلوب 

تشكل في فروع المؤسسات والهيئات والشركات والمصالح في المحافظات وأمانة  .2

من الفنيين في مجال المشتريات العاصمة وفي المديريات لجان فنية متخصصة 

ونوعية عملية الشراء بقرار من رئيس الجهة بحسب طبيعة والماليين والقانونيين 

 .المطلوب تنفيذها
 

في دواوين عموم الوزارات حجم نشاط مشترياتها كبير للجهة التي يجوز  .3

إنشاء وحدة واألجهزة المركزية األخرى والشركات والمؤسسات والهيئات والمصالح 

لفترة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد إجراء تقييم مشتريات فنية متخصصة 

يتم تحديدها من وفق أسس ومعايير تنافسية يتم اختيار أعضائها ائها وسنوي ألد

قبل لجنة فنية تشكل بقرار من رئيس الجهة على أن يتم رفع هذه األسس والمعايير 

قبل إنزالها للتنافس، وعلى أن يراعى  إلقرارها المختصةإلى لجنة المناقصات 

 .ا المستوفين للشروط المحددةأولوية االختيار لألشخاص المتقدمين من الجهة نفسه
 

 

  :في السلطة المحلية  -ب 

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

من الناحية الفنية في تها تتولى مساعدتكون تابعة للجنة المناقصات المحلية و

األجهزة  المحددة لها، على أن يمثل في عضويتها متخصصين فنيين من هامهام

  :التنفيذية التالية 

  .المعني بالمشروعالجهاز التنفيذي  .1

 .الجهاز التنفيذي لوزارة األشغال .2

 .الجهاز التنفيذي لوزارة التخطيط .3

 .الجهاز التنفيذي لوزارة المالية .4
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ئحة هذه الال من) 74(المشكلة وفقاً للمادة الفنية وحدة المشتريات  وأتتولى اللجان الفنية  ) : 57 ( مادة

  : المهام اآلتية

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

 .التأهيل الالحق وفقاً ألحكام القانون وهذه الالئحة

 .بحسب طبيعة عملية الشراء إعداد وثيقة التأهيل المسبق وأسس ومعايير التأهيل  -ب 

ناقصة األخرى ومعايير التأهيل إعداد المواصفات الفنية والشروط ووثائق الم  - ج 

 .بحسب طبيعة عملية الشراء الالحق

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

أو بمظروفين منفصلين أحدهما فني واآلخر مالي والتوريدات والخدمات األخرى 

  .ألعمال الخدمات االستشارية

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

حتى يتم استكمال إجراءات فتح المظاريف  والمحافظة على سريتها المطلوب تنفيذه

 .وإثباتها ضمن محضر فتح المظاريف كمبلغ إجمالي

رفع المواصفات ووثائق المناقصة األخرى والتكلفة التقديرية إلى لجنة المناقصات   -و 

 .إلقرارها وفقاً ألحكام القانون وهذه الالئحة المختصة في الجهة

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

يحق لكل من وحدة المشتريات الفنية أو اللجان الفنية في السلطة المركزية والوحدات اإلدارية عند  ) : 76 ( مادة

من الجهة نفسها أو مـن أي جهـة    االقتضاء االستعانة بمن تراه من الفنيين المتخصصين سواًء

حكومية أخرى، أو االستعانة باستشاري بحسب طبيعة ونوعية عملية الشراء المطلوب تنفيـذها  

 .لمساعدتها في تنفيذ أي من مهامها المحددة في هذه الالئحة

هـذه   مـن ) 74(لنص المادة تتبع اللجان الفنية أو وحدة المشتريات الفنية المشكلة وفقاً  ) : 77 ( مادة

  .الالئحة لجان المناقصات المختصة
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الصـالحيات  وبحسب  مزايدة أو البت فيهاكل لجنة قرار البدء بإجراء المناقصة أو ال تتخذ ) : 78 ( مادة

ل األشغاوألعمال التوريدات المناقصات المالية المحددة لها وتصنف السقوف المالية للجان 

  :إلى ثالث مستويات على النحو التاليوالخدمات األخرى 

  . اللجنة العليا بهختص وت: األولالمستوى   - أ 

  :الثانيالمستوى   -ب 

  :السلطة المركزية يف .1
  المناقصات والمزايدات في دواوين عموم الوزارات وتحدد صالحياتها المالية لجان  •

 .العليااللجنة  اختصاصمن  هعن دوما زا) مليون ريال 250(بمبلغ 
العامـة    والشـركات المناقصات والمزايدات في دواوين عموم المؤسسـات والهيئـات   لجان  •

مليون  125( والمصالح واألجهزة المركزية األخرى وتحدد صالحياتها المالية بمبلغوالجامعات 

صـالحية لجنـة   ومـا زاد عـن   ه يراس لجنة المناقصات الوزير المختص عن دوما زا ) ريال

 .  يرفع إلى اللجنة العليا عبر الوزير المختص ي دواوين عموم الوزارات المناقصات ف

 :في السلطة المحلية .2
المناقصات المحلية في أمانة العاصمة أو المحافظة وتحدد صـالحياتها الماليـة    لجنة •

 .اللجنة العليا اختصاصمن  هعن دوما زا ) مليون ريال 502(بمبلغ  

 :المختلطفي وحدات القطاع  .3
ـ (الفقـرة  ) 5(فـي المـادة   المحـددة   المخـتلط ات القطـاع  في وحـد  •   القـانون   مـن ) هـ

 . اللجنة العليامن اختصاص ، وما زاد عنه )مليون ريال 600(تحدد صالحياتها المالية بمبلغ 

  :المستوى الثالث  - ج 

  : في السلطة المركزية .1
ى في المؤسسات والهيئات العامة والمصالح واألجهزة المركزية األخرتختص به فروع  •

وما زاد   )مليون ريال 50(وتحدد صالحياتها المالية بمبلغ وأمانة العاصمة المحافظات 

 .عنه من اختصاص لجنة المناقصات في الدواوين العامة لها

فروع المؤسسات والهيئات العامة والمصالح واألجهزة المركزية األخرى في  تختص به •

وما زاد عن صالحيتها )  مليون ريال 10(المديريات وتحدد صالحياتها المالية بمبلغ 

   . يتم رفعه إلى لجنة المناقصات في فرع الجهة في أمانة العاصمة أو المحافظة
  :في السلطة المحلية .2

  لجــان المناقصــات المحليــة فــي المــديريات وتحــدد صــالحياتها الماليــة بمبلــغ  هتخــتص بــ •

  . ةالمحافظأمانة العاصمة أو حلية في وما زاد عنه من اختصاص لجان المناقصات الم )مليون ريال 50(
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الصالحيات الماليـة المحـددة لهـا    بحسب  البت فيهاوكل لجنة قرار البدء بإجراء المناقصة  تتخذ ) : 79 ( مادة
إلى ثالث مستويات علـى   االستشاريةلخدمات ألعمال ا المناقصاتوتصنف السقوف المالية للجان 

  :النحو التالي
  . اللجنة العليا هبختص وت: األولالمستوى   - أ 
  :الثانيالمستوى   -ب 

  :السلطة المركزية في .1
المناقصات والمزايدات في دواوين عموم الوزارات وتحدد صالحياتها المالية لجان  •

 .اللجنة العليا  اختصاصمن  هعن دزاوما  ) مليون ريال 60(  بمبلغ

  العامة ت والشركاوالهيئات  المناقصات والمزايدات في دواوين عموم المؤسساتلجان  •

  بمبلغ والمصالح واألجهزة المركزية األخرى وتحدد صالحياتها المالية والجامعات 

لجنة المناقصات الوزير المختص وما زاد عن  يرأسه عن دوما زا )مليون ريال 40(

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

 .اللجنة العليا

 :المحليةفي السلطة  .2
المناقصات المحلية في أمانة العاصمة أو المحافظة وتحدد صالحياتها المالية  لجنة •

  .اللجنة العليا اختصاصمن  هعن دزاوما ) مليون ريال 20(بمبلغ 
 : وحدات القطاع المختلطفي  .3

من القانون تحدد ) هـ(الفقرة ) 5(في وحدات القطاع المختلط المحدد في المادة  •
  . اللجنة العليامن اختصاص زاد عنه  وما) ريالمليون  100(بمبلغ الية صالحياتها الم

  :المستوى الثالث  - ج 
  : في وحدات السلطة المركزية .1

فروع المؤسسات والهيئات العامة والمصالح واألجهزة المركزية لجان المناقصات في  •

 )ن ريالمليو 5( بمبلغ ها الماليةوتحدد صالحيات والمحافظات 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 •
ما زاد عن و) مليون ريال 3(األخرى في المديريات وتحدد صالحياتها المالية بمبلغ 

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

  :في وحدات السلطة المحلية .2
  به لجان المناقصات المحلية في المديريات وتحدد صالحياتها المالية بمبلغ  تختص •

وما زاد عنه من اختصاص لجان المناقصات المحلية في أمانة ) مليون ريال 3(
 .ةالمحافظ أوالعاصمة 

   
@ @
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علـى لجـان   السقوف المالية لطرق الشراء األخرى تطبق سبيل اختيار النوع المالئم  في ) : 80 ( مادة
 : فيالمختصة المناقصات 

 .الوزارات على مستوى السلطة المركزيةدواوين عموم  .1
 .المحافظة/ أمانة العاصمة .2
والمصالح واألجهزة المركزية والجامعات والشركات المؤسسات والهيئات عموم دواوين  .3

 .ى مستوى السلطة المركزيةعلاألخرى 
    

  

 المحدد لها السقف المالي  طريقة الشراء 
 .)مليون ريال3(ما زاد عن المناقصة العامة

  )مليون ريال3( مبلغ وبما ال يتجاوز) مليون ريال1,5(ما زاد عن المناقصة المحدودة
  )ن ريالمليو1,5(وبما ال يتجاوز مبلغ)ألف ريال100(ما زاد عن الممارسة

 .)ألف ريال100(بما ال يتجاوز الشراء باألمر المباشر
السقوف المالية علـى لجـان   لطرق الشراء األخرى تطبق  في سبيل اختيار النوع المالئم ) : 81 ( مادة

 : فيالمختصة المناقصات 
 .المديريات  - أ 
ي أمانة والمصالح واألجهزة المركزية األخرى فوالشركات 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 ريال500(ما زاد عن المناقصة المحدودة

 )ألف ريال 500( مبلغ وبما ال يتجاوز)ألف ريال50(ما زاد عن الممارسة
 )ألف ريال50(بما ال يتجاوز الشراء باألمر المباشر

  .يتم البدء بعملية الشراء بموافقة رئيس الجهة أو من يفوضه بذلك ) : 82( مادة
تراجع السقوف المالية من قبل الهيئة العليا واللجنة العليا وترفع لمجلس الوزراء للموافقة  ) : 83 ( مادة

 :فقا للتاليعليها و
المركزية في دواوين عموم الوزارات وأجهزة السلطة المحلية في يجوز ألجهزة السلطة   - أ 

العاصمة والمحافظات طلب رفع السقوف المالية المعتمدة لشراء السلع واألشغال أمانة 
 .   الهيئة العلياإلى مسبب يقدم طلب كتابي بموجب االستشارية   والخدمات

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

واللجنـة  تقريراً إلى الهيئة العليـا   المكلفة عند االنتهاء من تقييم القدرات، ترفع اللجنة  - ج 
على وفي كل األحوال يجب  المالي من عدمهمتضمنا توصياتها بشأن رفع السقف العليا 
 .من تاريخ تشكيلها يوماً) 90(االنتهاء من تقييم القدرات خالل تسعين  المكلفة اللجنة

في  المرفوعة التوصيةنتائج التقييم و قرارها بناًء على واللجنة العليا تتخذ الهيئة العليا   - د 
 .  اجتماع مشترك برئاسة رئيس الهيئة العليا
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بما يتفق وأحكام هذه المادة، تعديل السقوف الماليـة المعتمـدة    يتم تلقائياً من حين آلخر ) : 84 ( مادة
 : على النحو التاليالمختلفة من قبل الهيئة العليا واللجنة العليا لعمليات الشراء والمزايدات 

قـوم  تأو أكثر في أي سـنة،  %) 15(إذا بلغ معدل التضخم المحلي خمس عشرة نقطة مئوية   - أ 

من تـاريخ إعـالن البنـك     خالل مدة ال تتجاوز خمسة عشر يوماً، العليا اللجنة العليا والهيئة

  .واتخاذ ما يلزم بتشكيل لجنة مشتركة للقيام بتقييم الوضعالمركزي لمعدل التضخم، 

تطبق المعادلة اآلتية في تعديل السقوف المالية المعتمدة عندما يبلغ معدل التضـخم المحلـي     -ب 

  :سنة أو أكثر في أي%) 15(نقطة مئوية خمس عشرة 

  .السقف المعتمد+ نسبة التضخم  ×السقف المعتمد = السقف المالي الجديد 

السقف المالي الجديد ما سيعتمد للسنة التالية،  يمثلاض تطبيق المعادلة المشار إليها وألغر

معدل التضخم والسقف المعتمد هو السقف الساري خالل السنة السابقة، ونسبة التضخم هي 

المحلي محسوباً على مؤشر أسعار المستهلكين بالجمهورية وفق ما يحدده ويعلنـه البنـك   

  .المركزي اليمني كل عام

أي سنة إذا قل معدل التضخم المحلـي  السقوف المالية في ال يجوز إدخال أي تعديل في   - ج 
 %).15(عن خمس عشرة نقطة مئوية 

ديالت، إذا بلغ مجموع الزيـادات فـي المعـدل المعلـن     في السنوات التي ال يتم فيها إدخال تع  - د 

يتم تشكيل لجنة أو أكثر، %) 15(للتضخم المحلي خالل عدة سنوات خمس عشرة نقطة مئوية 

يوماً من تاريخ ) 15(فيما ال يتجاوز خمسة عشر  واللجنة العليا العليا فنية مشتركة من الهيئة 

بتقييم الوضع ورفع تقرير فنـي ألعضـاء   وي،إعالن البنك المركزي أحدث معدل للتضخم السن

ما كانت النتائج تؤكد ارتفاع  فإذاالهيئة وأعضاء اللجنة العليا والتوصيات التي تم التوصل لها 

السقوف المالية المعتمدة طبقاً  فيتم رفع %) 15(خمس عشرة نقطة مئوية معدل التضخم عن 

 :للمعادلة التالية

  أخر سقف مالي معتمد+  ]مجموع نسب التضخم[× مالي معتمد  آخر سقف= لسقف المالي الجديد ا

السقف المالي الجديد ما سيعتمد للسنة التالية، وآخر سقف مالي معتمـد هـو السـقف     يمثلو

المعتمد الساري آنذاك ومجموع نسب التضخم هو معدالت التضـخم المحلـي المعلنـة خـالل     

  .  السنوات السابقة مباشرة 

لزيادات التلقائية في السقوف المالية المعتمدة ألي سنة خمساً وعشـرين  ال يجوز أن تتجاوز ا  - ه 

 %).25(نقطة مئوية 
رفعـه فـي حالـة    تأيام و) 5(بشأن مشروع القرار خالل خمسة  تقرر الهيئة العليا واللجنة العليا ) : 85 ( مادة

  .لالئحةاللسقوف المالية المحددة في هذه الموافقة إلى مجلس الوزراء إلقراره كتعديل 
ات الشراء التي تبدأ ال تسري السقوف المالية المعتمدة بأثر رجعي وال تطبق إال على عملي ) : 86 ( مادة

وتبعاً لذلك، تستمر عمليات الشراء التي بدأت  صدور قرار التعديل من مجلس الوزراء،بعد 
  .طبقاً للسقوف المالية المعتمدة لسنة سابقة
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وطبيعـة  أساليب التخطيط التي تتناسب مـع حجـم    إتباعيجب على لجان المناقصات   -أ) :  87( مادة 

مع األخـذ بعـين االعتبـار     ةدون أي مبالغ الفعلي وفي إطار االحتياجعملية الشراء 

بإشراك الموظفين المالئمـين  لعملية الشراء وى االقتصادية والفنية إعداد دراسة الجد

  . القانونيين والماليين بحسب طبيعة ونوعية عملية الشراء الفنيين ووالخبراء 

 :العوامل اآلتيةلعملية الشراء يجب أن تتضمن عملية التخطيط  -ب

 .المطلوبةمدى تعقد عملية الشراء  .1

 .مدى توفر منتجات وخدمات بديلة .2

 .المخاطرة احتماالت .3

 .قواعد قانونية لمتطلبات التخطيط وجود أي .4
األدلة اإلرشادية ووثائق باستخدام االلتزام الجهات الخاضعة ألحكام القانون وهذه الالئحة على كافة ) :  88( مادة 

 .  جزءاً ال يتجزأ من هذه الالئحة هااعتبارألعمال الشراء المختلفة بالمناقصات النمطية 

لعمليات الشراء التـي  لتوريدات أو تنفيذ أعمال األشغال لتستخدم الوثائق النمطية البسيطة ) :  89( مادة

) مليون ريـال  100(تزيد قيمتها عن السقف المالي للمناقصة المحدودة وبما ال يتجاوز 

 .  وما زاد عن ذلك يتم استخدام الوثائق النمطية العادية

المعلومات الضرورية التي لكافة لة شامة واضحة ومفصلة والمناقص وثائقيجب أن تكون ) :  90( مادة 

   .هميحتاجها المتنافسون لتقديم عطاءات

 : على األتي بوجه خاص ةتشتمل وثائق المناقص) :  91( مادة 

 :وهي الوثائق األساسية التي يجب تقديمها مع وثائق العطاءات  - أ 
 مليـون  ثالثـين (مبلغ  عنيد كلفتها للمشاريع التي تزلمقاولين اشهادة تسجيل وتصنيف  .1

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

 .البطاقة الضريبية سارية المفعول .2

 .شهادة ضريبة المبيعات سارية المفعول .3

 .سارية المفعول البطاقة الزكوية .4

 .سارية المفعول التأمينيةالبطاقة  .5

 .ارية المفعولشهادة مزاولة المهنة س .6
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من ) أ(الوثائق والشهادات المحددة في الفقرة تقديم من تستثني الشركات األجنبية   -ب 

التي تنتمي القانونية المؤهلة الصادرة من البلدان بتقديم الوثائق  ىويكتفهذه المادة 

وتعمد من الجهات مع التحري عن صحتها عند تقديم عطاءاتهم إليها تلك الشركات 

 عدم اإلخاللمع مراعاة باإلرساء وتقديم ضمان األداء اإلخطار بعد ناً قانوالمختصة 

عند  النافذة ذات العالقةالقوانين واللوائح القانونية المحددة في  اإلجراءاتبكافة 

 .تنفيذ العقد

السابقة في تنفيذ أعمال  مقدمي العطاءات، مثل الحد األدنى للخبرةلالمطلوبة  التأهيلمعايير   - ج 

وغيرها من المعايير التي تحددها ومنشأ التصنيع للمواد والمالية درات الفنية القمشابهة و

 . وهذه الالئحة القانونأحكام مع  بما يتفقالمناقصة وثيقة ضمن جهة الشراء 

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

 .يم العطاءات وموعد ومكان تقديمهاإجراءات تقد  - ه 

 .ساعة ومكان فتح العطاءاتتاريخ و  -و 

 .معايير تقييم العطاءات  -ز 

 .الضمانات المطلوبة  - ح 

 .شروط التسليم  - ط 

 .  عملية الشراءتتطلبها أي شروط خاصة   -ي 

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

 . وكذا الرد عليها

 .توجد الناشئة عن العقد المبرم إنأحكام تسوية المنازعات   -ل 

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

 .النافذة ذات العالقةوالقوانين 

  .م اليمنييوفقاً لقانون التحكيتم في اليمن  تحكيمال - ن 

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

التي ال تتالئم أو عمليات الشراء األخرى طبيعة الخاصة يجوز في المشاريع الكبيرة ذات ال) :  92( مادة 

بمـا يـتالئم مـع    ة أن يتم إعداد وثائق مناقصالنمطية المعتمدة وثائق المناقصات معها 

القانون وهذه الالئحة وأخذ الموافقة المسبقة عليها  أهدافانسجامها مع طبيعتها شريطة 

  .  من قبل اللجنة العليا 
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لمناقصات وفقاً لإلجراءات والقواعد القانونيـة والمهنيـة   اونماذج الجهة بسجالت تحتفظ ) :  93( مادة 

 : أهمهاوالمعمول بها 

 : السجالت  - أ 

  .  سجل العينات النموذجية المسلمة للمتقدمين .1

 .سجل محاضر لجان فتح المظاريف الفنية والمالية .2

 .  ةألعمال الخدمات االستشاريسجل محاضر لجان فتح المظاريف الفنية فقط  .3

 .  المناقصات فيسجل محاضر لجان البت  .4

 .سجل محاضر لجان الممارسات .5

 .سجل العطاءات والعينات المسلمة من الموردين .6

 .الموردين والمقاولين المعتمدين لدى الجهة  أسماءبسجل  .7

 : النماذج  -ب 

 .  لعملية الشراءنموذج إعداد التكلفة التقديرية  .1

 .نموذج التقدم بالعطاءات في المناقصات  .2

  . قبول العطاء إخطارنموذج  .3

 .التنفيذعقد نموذج  .4

 .ماذج الضماناتن .5

 . عمليات الشراءنموذج إبالغ مصلحة الضرائب بعقود  .6

  . أو نماذج تضمنتها األدلة اإلرشادية والوثائق النمطيةأي سجالت    - ج 
    

مـن هـذه    )74(مادة الالمشكلة وفقاً لنص أو وحدة المشتريات الفنية تقوم اللجنة الفنية ) :  49( مادة 

ووثائق المناقصة واالشتراطات الفنية والتكلفة التقديريـة لكـل   الالئحة بإعداد المواصفات 

ورفعها إلى لجنـة المناقصـات   عملية الشراء المطلوبة صنف أو بند بحسب طبيعة ونوع 

دلـة  االلتزام باألالمختصة إلقرارها بصورتها النهائية قبل إنزالها للمتناقصين على أن يتم 

  .  اإلرشادية للمناقصات المختلفة والوثائق النمطية بحسب نوعية عملية الشراء
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إعداد المواصفات الفنيـة ووثـائق   ب المكلفةأو وحدة المشتريات الفنية اللجنة الفنية على ) :  95( مادة 

  :مراعاة ما يليالمناقصة األخرى 

نفس السنة المالية وفي حالة المالي ضمن موازنة الجهة ل التأكد من توفر االعتماد  - 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 

  .الشراء خطاب الدعوة بحسب طبيعة ونوعية عملية/إعداد صيغة اإلعالن  - د 

والشروط إعداد الرسومات والمخططات والمواصفات الفنية وجداول الكميات   - ه 

بحيث تكون شاملة لكافة الجوانب والتفاصيل التي تفي بالغرض األخرى والمتطلبات 

 .  عملية الشراءطبيعة ونوعية مع المناقصة بما يتناسب  إنزالالذي من اجله تم 

 .وفقاً لإلجراءات المحددة في هذه الالئحة وعتحديد مبلغ ضمان العطاء بمبلغ مقط   -و 

ألعمال أو  المنتجة محليا ألعمال التوريدات األصناف أوالمواد  استخدامأن يتم   -ز 

كلما كان ذلك ممكناً شريطة تساوي الجودة مع مثيالتها  مقاوالت األشغال

 .  المستوردة

اد المواصفات الفنية إعد عندالتنفيذ طبيعة المناخ والظروف البيئية المحيطة بمنطقة   - ح 

 .ووثائق المناقصة

واختيار الفني والمالي التقييم سيتم تحديد األسس والمعايير التي على أساسها   - ط 

 . العطاء الفائز بحسب طبيعة ونوعية عملية الشراء المطلوبة

 : أن تكونلعملية الشراء ينبغي للمتطلبات والمواصفات الفنية   -ي 

 .طلبات الوظيفيةشروط األداء والمتمحددة على أساس  .1

 : ما يلي باستثناء طبق على المشترياتتملتزمة بالمعايير الدولية التي  .2

 .وانين النافذة ذات العالقةتطلبها القتاستخدام معايير يمنية  •

 .فشل المعايير الدولية في تلبية متطلبات الجهة •

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

ووثائق المناقصة األخرى محضرا بجميع أعمالها والتوقيع عليه من رئيس 

 .وأعضاء اللجنة أو الوحدة
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في جميع عمليات الشراء وضـع   المكلفة بإعداد وثائق المناقصات الفنيةلجان العلى  -أ ) :  96( مادة 

فـي  ائدة تقدير للتكاليف على أساس متطلبات عملية الشراء وأهدافها واألوضاع الس

  .السوق

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

 :اآلتية

 .قوائم األسعار المنشورة .1

 .الجهة أو أي جهة أخرىأجرتها لعمليات شراء مماثلة بيانات التطور الزمني لألسعار  .2

 .تحليل سعر الوحدة .3

 .  فيذها في الجهة أو لدى أي جهة أخرىمماثلة سبق تنالمقارنة بعمليات شراء  .4

 :تشتمل عناصر التكلفة على ما يلي - ج

 . تكلفة المواد .1

 . تكلفة العمالة .2
 .التكاليف المباشرة األخرى بما في ذلك المعدات والتنقالت وتكنولوجيا المعلومات وغيرها .3

 . الرسوم والضرائب والتأمين وأي مصاريف أخرى لها ارتباط بعملية الشراء .4

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

  .بمساعدة خبراء فنيين
 

مع األخذ في  إطاراً زمنياً لعملية الشراءأو وحدة المشتريات الفنية تضع اللجان الفنية  -أ) :  97( مادة 

  :االعتبار ما يلي

لضمان تقدم أكبر  ن عن المناقصةلإلعال وعدد الصحف ونوعيتها الوقت الالزم .1

 .عدد ممكن من المتنافسين

 .لتقديم عطاءاتهمالوقت الالزم ألصحاب العطاءات  .2

 .الوقت الالزم لتحديد فترة صالحية العطاءات والضمانات .3

 .الوقت الالزم لتحليل العطاءات المقدمة وتقييمها .4

 .الوقت الالزم للبت في العطاءات .5

 .حاالت التي يسمح بها القانونفي ال الوقت الالزم للتفاوض .6

 .الوقت الالزم إلتمام تنفيذ العقد .7

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

    .السارية والتي تؤثر في عملية الشراءواالقتصادية 
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يجب على لجنة إعـداد ومراجعـة   ل المواد السابقة في هذا الفص مع عدم اإلخالل بأحكام) :  98( مادة 

 :المواصفات الفنية ووثائق المناقصة الخاصة بأعمال التوريدات المختلفة مراعاة ما يلي
منتج من مصدر معين وال  أورقم معين  أوإلى أي نوعية أو صنف  اإلشارةعدم   - أ 

 .  الواردة في الكاتلوجات األرقام أويجوز استخدام األسماء أو العالمات التجارية 
 . 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
 وأالوالسلع هي احتياجات حقيقية مرتبطة مباشرة بتنفيذ األعمال  األصنافتكون  أن  - د 

يتم التأكد من أن على بأقل من االحتياج الفعلي بقصد تغيير طريقة الشراء تكون 
 .قبل البدء باإلجراءات التنفيذية لعملية الشراءالمخزون الفعلي 

 .إلى مجموعات متجانسة كلما كان ذلك ممكناً لتحقيق أكبر قدر من المنافسة األصنافتبويب   - ه 
يب وتشغيل وتدريب فيجب أن تكون مستوفاة لكافة عملية الشراء هي توريد وتركعندما تكون   -و 

 .مراحل الدراسة من جميع النواحي االقتصادية وأنها وفق األولويات من حيث األهمية الفعلية
تعيين شركة فاحصة لفحص المواد التي سيتم عملية الشراء طبيعة ونوعية عندما تتطلُب   -ز 

 .  ضمن وثائق المناقصةلك ذتوريدها وتركيبها وتشغيلها فيجب توضيح أو توريدها 

يجب علـى لجنـة   من هذه الالئحة المواد السابقة في هذا الفصل  بإحكام اإلخاللمع عدم ) :  99( مادة 

  :إعداد ومراجعة المواصفات الفنية الخاصة بأعمال األشغال مراعاة ما يلي
أو للجهة  ملكامشاريع المباني والمنشآت الحكومية  إلقامةالموقع المخصص  أنالتأكد من   - أ 

 .  اإلشكاالتالنزاعات ومتنازل بها لمصلحة المشروع وخال من 
  .أن ال تكون تكلفة تسوية الموقع مكلفة بصورة غير مقبولة  -ب 
الطرق  متضمنةًالقائمة والمتوقع إقامتها  المنشآتإعداد خارطة عامة للموقع تبين   - ج 

 .والخدمات األخرى
إلعداد الرسومات تصاميم اإلنشائية وللإجراء 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 

 .والمواد المستخدمة واحتساب الكميات
، اإلنشائيةلمساحية، المعمارية، ا(إعداد المخططات والرسومات بصورة دقيقة وكاملة   -و 

 .المشروعوحجم بحسب طبيعة ونوعية ) ، وغيرها الكهربائية، الصحية، الميكانيكية
سهلة للمواد والمعدات مع تحديد وعبارات إعداد المواصفات الفنية بطريقة واضحة وبلغة   -ز 

 .المواصفات القياسية للمواد المستخدمة في األعمال
عمال المطلوبة بشكل تفصيلي من واقع المخططات والرسومات إعداد جداول الكميات لأل  - ح 

مع مراعاة استخدام المواد المحلية في منطقة تنفيذ المشروع قدر  ولجميع بنود األعمال
 .  اإلمكان

 .عدم إدراج بند للمبالغ االحتياطية  - ط 
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 .ةوضع بنود بالمقطوعيبنود األعمال واالبتعاد قدر اإلمكان عن قياس في استخدام وحدات   -ي 
 .من األعمال يجب تحديد التزاماته بدقة كاملة ءجز أيعن تصميم  إذا كان المقاول مسئوالً  - ك 
مراجعة هذه بالجهات التي تستخدم مخططات ورسومات ومواصفات نمطية لمشاريعها قيام   -ل 

المخططات والرسومات والمواصفات بما يتالءم وطبيعة الموقع من حيث اختبارات التربة 
 .  الجيولوجية والمناخ والطبيعة

وضع ملحق خاص بالمخططات والرسومات بشكل منفصل عن وثائق المناقصة مع اإلشارة   - م 
 .عدادها أإلى أنواعها و

    

يجب على لجنـة  من هذه الالئحة المواد السابقة في هذا الفصل بأحكام مع عدم اإلخالل ) :  100( مادة 

والخـدمات  االستشـارية  مات للخـد إعداد ومراجعة الشروط المرجعية المطلوب تنفيذها 

  :يلي مراعاة ماعند طلب تقديم العروض الفنية والمالية األخرى 

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

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

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

عن طبيعة  ملة ومحددة وواضحةكاالمشاركة قبل تقديم العطاءات العطائهم خلفية 
 .تقديم عطاءات مستجيبة ومنافسةفي من االستفادة منها  همالمهمة وبما يمكن

مشاريع قوانين أو توصيات أو رسومات أو تقارير من تحديد المخرجات المطلوبة   - د 
 . لكل ُمخرج على حدهوالفترة الزمنية لهذه المخرجات وغيرها، 

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

للفترة شاملة  والتدريب فيجب تحديد المطلوب من ذلك بصورة مفصلة وواضحة
 .عداد المتدربين وشروط اختيارهمأالزمنية للتدريب والمواد التدريبية والوسائل و

 -مرحلة دراسة الجدوى (حل بحسب طبيعة الخدمة المطلوب تقديمها تقسيم العمل إلى مرا  -ز 

 .  )اإلشرافمرحلة   - مرحلة التحليل والتقييم  -إعداد الوثائق مرحلة  - مرحلة التصميم 

  .  في التقييم الختيار االستشاريالمتبعة تحديد الطريقة   - ح 
مراجعـة المواصـفات   أو المكلفة بإعداد الفنية أو وحدة المشتريات الفنية  اللجانتعتبر ) :  101( مادة 

واالشـتراطات الفنيـة والتكلفـة    الشـروط المرجعيـة   والرسومات والمخططات والفنية 

مسؤولية كاملة عن صحة وسالمة اإلعـداد  ووثائق المناقصة األخرى مسئولة التقديرية 

  .أو المراجعة
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أو تصميم في مجـاالت تخطـيط المـدن    للحصول على مسابقات التصميم  اءإجريجوز ) :  102( مادة 

 :يلي على أن يتم ماجائزة أو بدون الهندسة المعمارية مقابل 

واإلعالن  عند تنظيم مسابقات التصميم ووثائقها المعمول بهاالمناقصات إجراءات إتباع   - أ 

 .عنها

 .التصميمفتح مظاريف خطابات المشاركين في مسابقة إجراءات إتباع   -ب 

 .قواعد التحليل والتقييم للمشاركات في المسابقةإتباع   - ج 
  

تتناسب مع حجم ودرجة تعقد المشروع المعماري أو إجراءات منظمة  على الجهة إتباع) :  103( مادة 

 بما يتفق واإلرشادات واإلجـراءات الخاصـة بالمناقصـات   المطلوب تنفيذه التخطيطي 

 :مسابقة ما يليشريطة أن تشتمل عملية التنظيم لل

 .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 مجال المن ذوي الخبرة في المختصين الفنيين إشراك   - ج 

 .مسابقة التصميممن المطلوب من أجل تحديد المشروع 
  

وعضـوية  موظفي الجهة ال تقل درجته عن مدير عـام  برئاسة أحد تشكل لجنة فنية  -أ) :  104( مادة 

لجنـة  من رئيس الجهة بعد موافقـة  بقرار من ذوي الخبرة في الجهة ثالثة أشخاص 

  .المناقصات المختصة

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

 عضوية لجنة التحكـيم للمسـابقة  لالهندسة المعمارية  وأالمدن في مجاالت تخطيط 

األخرى أو من القطـاع  من الجهات أن يكون المرشح لعضوية لجنة التحكيم جوز وي

  .الخاص

للشروط المطلوبة إلـى  خمسة مرشحين مستوفين اللجنة الفنية قائمة بأسماء ترفع  -ج

للمسابقة ويصدر بهـم   التحكيمللجنة  همثالثة منالمناقصات المختصة الختيار  لجنة

  . قرار من رئيس الجهة
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  :اآلتيةالشروط لجنة التحكيم يجب أن تتوفر في عضو ) :  105( مادة 

 .في الهندسة للمجال المطلوب حاصالً على مؤهل جامعيأن يكون   - أ 

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

 .بعد حصوله على المؤهل الجامعيللمسابقة 
 .أو له عالقة مباشرة أو غير مباشرة بأحد المتقدمين للمسابقةأال يكون مشاركاً في المسابقة   - ج 

    :بما يلي لجنة التحكيممهام أعضاء تتحدد ) :  106( مادة 
   .مسبقاً المسابقة على أساس المعايير المحددةفي  على حدةلكل مشاركة المقدمة  األعمالالقيام بتقييم   - أ 

 .المطلوبةللمتطلبات الفنية استبعاد المشاركات التي ال تلبي الحد األدنى   -ب 

  .إلقرارهاإلى لجنة المناقصات بنتائج التحليل والتقييم والتوصيات الالزمة لالختيار رفع تقرير فني    - ج 

  .إذا تطلب األمر ذلك صةالمخت جنة المناقصاتللالالزمة  اإليضاحاتتقديم   - د 

كتابة ملخص للخصائص الفريدة للمشاركة الفائزة من حيث تحقيقها ألهداف التصميم والمعايير   - ه 

 .المستخدمة

 .اسم الفائز بالمسابقةعن  اإلعالنالجهة عند  مع المشاركة  -و 

 .  المشاركة مع الجهة للرد على أي طعون أو تظلمات على النتائج المعلنة   -ز 

ما بذلوه من وقت وجهد وخبرة أثناء نظير مكافآت لجنة التحكيم أعضاء  يمنح - أ : ) 107(مادة 
استكمال وتدفع بعد ة يتم تقديرها من قبل رئيس الجهة مشاركتهم في عضوية اللجن

  .المهام المحددة لهموإنجاز 
  .جهةالمقر خارج  انتقالهمإذا تطلب األمر يمنح أعضاء لجنة التحكيم بدل االنتقال الالزم  -ب

لجنـة  بعد موافقـة  هذه الالئحة  من) 104(المادة المشكلة وفقاً لنص  على اللجنة الفنية) : 081(مادة 
 : اآلتي  يشمل مسابقةوضع إطار زمني لكل المختصة  المناقصات

أيام متتالية في صحيفتين رسميتين  ةبما ال يقل عن ثالث عن المسابقة نشر اإلعالن  - أ 
ضح فيه اسم الجهة ومكان تسليم وثائق المسابقة وموقع الجهة االلكتروني يو
 .ومكان وموعد تقديم المشاركات

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

خمسة وأربعين هلة ال تقل عن ُيمنح المتسابقون مفي حالة التصميمات الفنية العادية  .1
 .إلعداد مشاركاتهم وتقديمهايوماً 

ال تقل عن ستين يوماً في حالة التصميمات الفنية المعقدة يمنح المتسابقون مدة أطول  .2
 .إلعداد مشاركاتهم وتقديمها

تحديد الموعد والوقت الالزم الستالم وفتح المشاركات المقدمة وإثباتها في محضر   - د 
 .استالم رسمي

 .واختيار الفائز الوقت الالزم لتحليل المشاركات المقدمة وتقييمهاديد تح  - ه 
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إلقـرار  المحددة في هذه الالئحـة  حسب اإلجراءات الفائز في المسابقة إقرار اختيار يتم ) :  109( مادة 

توصياتها ب ةمقرونالمناقصات من حيث عرض التقرير الفني للجنة المشكلة لهذا الغرض 

  .المناسبت المختصة التخاذ القرار لجنة المناقصاإلى 
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عن طريق إجراء مناقصة عامة يتم اإلعالن عنها عمليات الشراء تنفيذ يكون التعاقد على )  110( مادة 

بعد التأكد مـن   داخل الجمهورية أو داخل الجمهورية وخارجها حسب طبيعة كل مناقصة

  : التالي

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

إلقرار صيغة اإلعالن والمواصفات الصالحيات المالية المحددة في هذه الالئحة 

 .ووثائق المناقصات األخرى والتكلفة التقديرية وإقرار إنزال إعالن المناقصة

صول على موافقة جهة وإذا كانت عملية الشراء سيتم تمويلها خارجياً فيجب الح

  .إذا اشترطت اتفاقية التمويل ذلك التمويل قبل إنزال اإلعالن

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

إنزال وثائق المناقصة وات المختصة إلقرار للجنة المناقص مكتملةبهدف تقديمها 

  .ة المحددة في هذه الالئحةبحسب الصالحيات المالي اإلعالن

 : اإلدارية التاليةوالفنية استكمال كافة الترتيبات   - ج 

أن تكون وثائق المناقصة كاملة وواضحة ومرتبة ومرقمة بشكل متسلسل وأن  .1

موجودة ضمن عملية الشراء جميع النماذج والملحقات المطلوبة حسب طبيعة 

 .وثائق المناقصة

على  الجهة الرسمي بخاتم مختومةئق المناقصة إعداد النسخ الكافية للبيع من وثا .2

 .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  .3

تورد إلى إدارية مصاريف %) 10(إليها وتصوير الوثائق وتوزيعها مضاف 

صادرة من الجهة المختصة الموارد المختص بموجب سندات رسمية حساب 

 .  قانوناً

 .مجاناًالمحدودة والمناقصات الخدمات االستشارية ح وثائق التأهيل المسبق وتمن .4
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يحتوي اإلعالن على كافة البيانات والمعلومات التي تبين بشكل أساسـي اسـم    أنيجب ) :  111( مادة 

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

والفتـرة  والشهادات والبطاقـات القانونيـة المطلوبـة    وقيمة وثائق المناقصة سريانه 

وموعد ومكان تسليم العطاءات وفترة صالحية العطاء المسموح بها لبيع وثائق المناقصة 

  . وأي بيانات أخرى تراها الجهة ضرورية

  

في مناقصات المشاريع التي يتطلب تنفيذها أو توريدها مهـارات وقـدرات فنيـة    يجب  ) : 112( مادة 

 أوالمـوردين  البـائعين أو  ومالية ال تتوفر إال لدى عـدد محـدود مـن المقـاولين أو     

  :التالي إتباعاالستشاريين 

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

ـ  الذينشاريين المؤهلين االست الفنيـة   ملتقـديم عروضـه   مسيتم توجيه الدعوة له

 .والمالية

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

  .الفنية والمالية ملتقديم عروضه مسيتم توجيه الدعوة لهالذين الموردين المؤهلين 

  :للخدمات االستشارية وفقاً لآلتيبالمشاركة  تعبير عن االهتمامللاإلعالن يتم ) :  113( مادة 

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

 .في المستوى المختص ألخذ الموافقة عليهعلى لجنة المناقصات 

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

ليوم واحد في صحيفة خارجية واسعة ووموقع الجهة االلكتروني داخل الجمهورية 

 .تطلب طبيعتها ذلكتالتي االنتشار لألعمال 

في صحيفتين ألعمال التوريدات واألشغال  اإلعالنات الدورية عن التأهيل المسبقتتم  -أ) :  114( مادة 

وفي صـحيفة خارجيـة بحسـب    أيام متتالية لمدة ثالثة رسميتين واسعتي االنتشار 

  . وفي الموقع االلكتروني للجهة لمرة واحدة طبيعة الحالة 

علـى كافـة البيانـات    ألعمـال الشـراء   التأهيل المسبق  إعالن يشتمليجب أن  -ب

والمعلومات التي توضح اسم الجهة وقائمة بكل المعلومـات المطلـوب تقـديمها    

ومكـان التقـديم وأي   م إتباعها لتحديد المؤهلين وأسس ومعايير التأهيل التي سيت

لكي تتمكن من خاللها تقييم مـدى اسـتجابة    بيانات أخرى تراها الجهة ضرورية

 . العطاءات
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العامة باسم الجهة في وحدات السلطة المركزيـة وباسـم   ة المناقصعن عالن اإليتم  -أ) :  115( مادة 

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

  .لثالثة أيام متتالية وموقع الجهة االلكترونياالنتشار تي يومية واسعرسميتين 

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

صـحيفة  وفـي  لثالثة أيام متتاليـة  واسعتي االنتشار يومية في صحيفتين رسميتين 

  .  باللغة العربية واإلنجليزية وموقع الجهة اإللكتروني جية لمرة واحدةخار

  بفتـرة  وبما يتناسب مع االحتياج الفعلي للدراسة  ةفترة تقديم العطاءات بفترة كافي تحدد) :  116( مادة 

المناقصات الكبيـرة التـي تزيـد    عدا من تاريخ نشر أول إعالن  ثالثين يوماً ال تقل عن

بفترة ال تقل لها العطاءات ديرية عن خمسمائة مليون ريال، فتحدد مدة تقديم تكلفتها التق

  . من تاريخ نشر أول إعالنخمسة وأربعون يوماً عن 

يجب علي الجهة تمكين كافة الراغبين في التقدم للمناقصة من االطالع علي وثـائق   -أ) :  117( مادة 

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

  .  الموقع االلكتروني للجهة

السابقة للموعـد المحـدد   ال يجوز بيع وثائق المناقصة خالل الخمسة األيام األخيرة  -ب

  .فتح المظاريف ل

مـدة تقـديم   تمديـد  بدراسة كافة الطلبات الخاصة المختصة المناقصات يجوز للجنة  -أ) :  118( مادة 

ولها الحق في الموافقة أو الرفض وإذا دموا لشراء وثائق المناقصة ممن تقالعطاءات 

عند  إتباعهما تمت الموافقة فيجب عليها اإلعالن عن التمديد بنفس األسلوب الذي تم 

وإذا ما تم الرفض قبل انتهاء الموعد النهائي لتقديم العطاءات إنزال اإلعالن األساسي 

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

  .أسباب هذا الرفض

ة األخيـر خالل الخمسة األيـام  الجهة ليست ملزمة بدراسة طلبات التمديد التي ترد  -ب

فتح المظاريف كحد أقصى من أول تاريخ لنشر اإلعالن ومع ذلك إذا موعد السابقة ل

ففي هذه الحالة يجوز ختصة تقبله لجنة المناقصات المتقدم أي مشارك بطلب مسبب 

  .تمديد موعد تقديم العطاءات
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ي تمديد للموعد النهائي لتقديم العطاءات في نفس الصحيفة التي تم فيها نشر أيجب اإلعالن عن ) :  119( مادة 

علـى  دة األساسية لإلعالن ولمرة واحدة من الم% 50تجاوز مدة التمديد عن تاإلعالن بحيث ال 

  : أي من الحالتين اآلتيتين فيأن يكون التمديد 

ممن % 50ما نسبته  أوالمناقصة ممن اشتروا وثائق ثالثة  األقلإذا تقدم بطلب التمديد على   - أ 

  . اشتروا وثائق المناقصة

اإلعالن سواء من قبل الجهة نفسها أو من قبل في وثائق المناقصة بعد إذا تم اكتشاف وجود خطأ   -ب 

أن هذا الخطأ مؤثر ففي هذه المختصة ت لجنة المناقصات المتقدمين لشراء وثائق المناقصة ورأ

وإخطار بالتعديالت المطلوبة ويوزع مجانا  إضافيإعداد ملحق المختصة الحالة على لجنة المناقصات 

وتحدد المدة الالزمة للتمديد مع نشر إعالن عن التمديد بنفس  رسمياً بهمن اشتروا وثائق المناقصة 

 . اإلعالن األساسي إنزالعند  إتباعهالذي تم  األسلوب

العطـاءات  لفترة تقـديم  إجراء تمديد ثان في المناقصات الكبيرة والمعقدة يجوز للجهة ) :  120 (مادة 

  .  المختصة اتقرار لجنة المناقصفي شريطة تبرير ذلك  ةولفترة مناسب

@Ý—ÐÛaÉia‹Ûa@ @
@ @

pb—Óbä¾a@pbãbàš@ @
@ @

السـقف   تزيد تكلفتها التقديريـة عـن  ل المناقصات التي ضمان عطاء في ك يجب تقديم) :  121( مادة 

تسـتثنى مناقصـات الخـدمات    وللمناقصـة المحـدودة   المحدد في هذه الالئحة المالي 

  .االستشارية من شرط تقديم ضمان العطاء

قل عن تال بنسبة  يجب أن يقدم مع كل عطاء ضمان عطاء بمبلغ مقطوع تحدد قيمته -أ ) : 122( مادة 

  .لعملية الشراء المطلوبةمن التكلفة التقديرية % 3عن  زيدوال ت% 2

 :بإحدى الطرق التاليةمع مظروف العطاء يتم تقديم ضمان العطاء  -ب 
كضـمان  شيك مقبول الدفع من البنك المسحوب عليه باسم الجهة صـاحبة المناقصـة    .1

قبل الشيكات يكون هذا البنك معتمداً لدى البنك المركزي كما ت أنشريطة لمقدم العطاء 

المعتمدة من قبل المحلية من أحد البنوك  اعتمادهاالمسحوبة على بنوك بالخارج بشرط 

 .من تاريخ انتهاء فترة صالحية العطاء اًلمدة ال تقل عن ثالثين يوموالبنك المركزي 

ضمانة بنكية من أحد البنوك المصرح لها من قبل البنك المركزي بإصدار مثـل هـذه    .2

سارية المفعول لمدة ال تقل عن خالية من أي قيد أو شرط والضمانة  وتكون الضمانات

 .باسم الجهة صاحبة المناقصة ثالثين يوماً من تاريخ انتهاء فترة صالحية العطاء

بنك داخـل  قبل يكون معززاً من  أنإذا كان الضمان البنكي مقدماً من بنك خارجي فيجب و

 . مصرح له من قبل البنك المركزي الجمهورية
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ذات الكلفة الكبيرة تحديـد مبلـغ مقطـوع     اإلستراتيجيةفي المناقصات الكبيرة أو يجوز للجهة ) :  123( مادة 

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

  .من قبل اللجنة العلياألخذ الموافقة عليه وثائق المناقصة مقترح بذلك مع 

مـا   فيجب أن يقدم الضمان باسم االئتالف) ائتالف(عندما يكون العطاء مقدم من شركاء ) :  124( مادة 

 . لم تنص وثيقة االئتالف أن يتم تقديم الضمان باسم أحد الشركاء

من قبـل  بعد تقديم ضمان األداء والتوقيع على العقد  هصاحبعاد ضمان العطاء إلى ي -أ@) :  125( مادة 

 . لعطاء الفائزصاحب ا
يحق البت خالل الفترة القانونية لصالحية العطاءات  إجراءاتحالة تأخر الجهة عن في - ب 

رئيس  إليموجه ى كتاب طلبألصحاب العطاءات الراغبين سحب أصول ضماناتهم بموجب 

    .وأخذ استالم بذلكبإعادة ضمان العطاء  التوجيهوعلى رئيس الجهة  الجهة
@ @

 : اآلتيةالحاالت حق للجهة مصادرة ضمان العطاء في أيٍ من ي@) :  126( مادة 
إذا طلب أيٍ من مقدمي العطاءات سحب عطائه بعد فتح المظاريف خالل مدة   - أ 

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

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

خمسة عشر يوماً  تتجاوز الضمان األداء في فترة  يقدمأن  الفائزلى صاحب العطاء ع -أ) :  127( مادة 
  بما تتحدد قيمته تبدأ من تاريخ اليوم التالي إلخطاره بخطاب مسجل بقبول عطائه 

د ومن قيمة عق%) 15(ال يقل عن األشغال وبما من قيمة عقود %) 10(يقل عن  ال
والخدمات التي ترى األخرى وتستثنى الخدمات االستشارية لتوريدات والخدمات ا

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

 . من قبل البنك المركزي شيك مقبول الدفع من أحد البنوك المعتمدة .1
خطاب ضمان غير مشروط من أحد البنوك المصـرح لهـا بإصـدار مثـل هـذه       .2

 .  الخطابات
إجراءات انتهاء وقت إصداره وحتى  تبدأ منضمان األداء بمدة سريان تتحدد فترة  -ج

الجهة في تمديد صالحية  حقمع  الفحص واالستالم االبتدائي الخالي من التحفظات
يكـون لـه حـق    ال وإشعار مقدم الضمان بـذلك دون أن  عند االقتضاء الضمان 
     .االعتراض
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بعد التأكـد مـن تنفيـذ    بأكمله وال يرد إال ساري المفعول األداء  بضمان االحتفاظيجب ) :  128( مادة 
في وثـائق المناقصـة   والشروط المحددة  االلتزاماتكافة لالمتعهد أو المورد أو المقاول 

إجراء التسويات المحاسبية المحددة في دليل النظام المحاسـبي  مع مراعاة  العقد المبرمو
  .  بأي وسيلة أخرى مضمونة االستالم وتسليم الضمان لمقدمه سواء باليد أو 

  :اآلتيةفي أي من الحاالت  األداء ضمانيتم مصادرة ) :  129( مادة 
 .أثناء التنفيذبأي شرط من شروط العقد المورد أو  المقاولإخالل  عند  -  أ
في جميـع مراحـل المناقصـة والتعاقـد     ثبوت عدم التزام المقاول أو المورد عند   - ب

حـق  مـع  ئحة هذه الالالقانون وأو قواعد السلوك المحددة في بالمبادئ األخالقية 
طبقـا   األخرىالقانونية  اإلجراءاتالجهات المختصة قانونا باتخاذ إبالغ في الجهة 

وال يحق للجهة الضامنة االمتناع عن مصادرة ذات العالقة  النافذةللقوانين واللوائح 
 .الضمان

يجـب   ونصت عليه وثائق المناقصةمكانية صرف دفعة مقدمة إالجهة ى لد كونيعندما ) :  130( مادة 
كـي غيـر   من قيمة العقد شريطة تقديم ضـمان بن % 20تزيد الدفعة المقدمة عن  ال أن

  . الدفعة المقدمةبنفس مبلغ  لإللغاءقابل  مشروط وغير
  

@Ý—ÐÛaßb©a@ @
paõbİÈÛa@áí‡Ômë@†a‡Çg@ @

@ @

Þëþa@Ê‹ÐÛa@ @
paõbİÈÛa@áí‡Ôm@ÝjÓ@bß@pbÇbànuaë@paŠbÐnüa@ @

@ @
@ @
@ @

دم لشراء وثائق المناقصة التقدم بطلب التوضيح او االستفسار عـن  يحق لكل من تق -أ) :  131( مادة 

  .أي أمر ورد بوثائق المناقصة خالل الفترة المسموح بها لبيع الوثائق

اشتروا وثائق المناقصة خالل من الذين كافة االستفسارات  الجهة قبول  ىعليجب  -ب

 .الفترة المسموح بها لبيع وثائق المناقصة

  : هم وفقاً لما يلياستفساراتاشتروا وثائق المناقصة تقديم الذين على يجب ) :  132( مادة 

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

 .  معاًباللغتين أو  أن تُكتب باللغة اإلنكليزيةالدولية المناقصات باللغة االنجليزية أو 

بأي وسيلة أو باليد وثيقة المناقصة  فيحدد من قبل الجهة تسلم إلى العنوان المأن   - ب

@  .  أخرى مضمونه التسليم  @
@ @

قبـل انتهـاء   بشكل سريع وبدون إبطـاء   على كافة االستفساراتيجب علي الجهة الرد ) :  133( مادة 

يتمكن لكي  بوقت كافبيع وثائق المناقصة وموعد تقديم العطاءات المسموح بها لفترة ال

  .من دراستها واستيعابها ضمن عطاءاتهم تروا وثائق المناقصةالذين اش
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 بإعداد الردود على االستفسـارات المكلفة الفنية  وحدة المشترياتأو  تقوم اللجنة الفنية) :  134( مادة 
 : يراعى ما يليعلى أن  هاوعرضها على لجنة المناقصات المختصة لدراستها وإقرار

 .والردود عليها بصورة مكتملة وواضحةتفسارات االسن وثيقة الردود كافة يتضم   - أ 
تعميم الردود على جميع المتقدمين الذين اشتروا وثائق المناقصة دون تحديد مصدر   -ب 

 .االستفساراتأو ار االستفس
التي تم إنزال تُكتب جميع الردود باللغة العربية، ويجوز في حالة المناقصات أن   - ج 

 .أو اللغتين معا للغة اإلنكليزيةأن تُكتب با وثائقها باللغة االنجليزية
  .االلكترونيالجهة  موقع فيالردود وتنشر االستفسارات يجب أن    - د 
 .المناقصةوملف سجالت وتوثيقها ضمن كافة االستفسارات والردود عليها  ل يتسج   -ه 

  :  آلتية يحق للجهة تعديل أي جزء من وثائق المناقصة قبل فتح المظاريف في أي من الحاالت ا) :  135( مادة 
  .تغيير في بعض المتطلبات  - أ 
  .تغيير في اإلطار الزمني  -ب 
 . أي تغييرات أخرى قد تؤثر على دراسة العطاءات قبل تقديمها  - ج 

  : ما يليمراعاة عند تعديل أي جزء في وثائق المناقصة يجب على الجهة ) :  136( مادة 
  . ن وثائق المناقصة المعدلة توضح التغيير المطلوبإ  - أ 
اركين الذين تقدموا لشراء وثائق المناقصة وقتاً كافياً لالستجابة ن أمام المشإ  -ب 

 .للتغييرات قبل تقديم عطاءاتهم
إشعار كل من تقدم لشراء وثائق المناقصة بالتعديالت التي تمت بموجب خطابات   - ج 

رسمية لكل متقدم تسلم عبر وسائل اإليصال المأمونة باإلضافة إلى نشرها في 
أما المشاركين الذين تقدموا لشراء وثائق المناقصة بعد  ةالموقع االلكتروني للجه

  .إجراء 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 تقديم ذين المن للجهة عقد اجتماع مع الراغبين  يحق) :  137( مادة 
ويحَدد موعد هذا االجتماع قبل تقديم العطاءات  العطاءات إذا تطلبت طبيعة المناقصة ذلك

 :على أن يتبع اآلتي ةرسمي اتبذلك بموجب خطابجميع المتقدمين  وإشعار بوقت مناسب
ماع ما قبل تقديم حضور اجتوكيله المعتمد وثائق المناقصة أو ى يحق لكل من اشتر  - 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 الموقع  فيمحضر االجتماع  يتم نشر  - ج 

لردود على االستفسارات التي تم إشعار المتقدمين لشـراء وثـائق   واتعتبر التوضيحات ) :  138( مادة 

 .المناقصات بها رسمياً جزء ال يتجزأ من وثائق المناقصة
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يتحمل مقدم العطاء جميع التكاليف الخاصة بإعداد وتقديم العطاء وزيارة موقع التنفيذ أو ) :  139( مادة 

ال تتحمل الجهة بأي حال من و ان تسليم األصناف النهائي المحدد في وثائق المناقصةمك

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

المناقصة تضمنته وثائق  الذيوفقا لنموذج تقديم العطاءات  أصحابهاتقدم العطاءات من ) :  140( مادة 

) 50(والمؤشر عليها برقم وتاريخ قسيمة تحصيل الثمن نمـوذج   الجهة بخاتم ةالمختوم

  .ويجب تقديمها وفقا للتعليمات والشروط المحددة في وثائق المناقصة حسابات
  :ما يليمراعاة  عطاءمقدم كل يجب على ) :  141( مادة 

 : األشغال  أعمالفي   )أ 
 إقراراًلمناقصة عدم تقديم أي مالحظات حول الرسومات والمواصفات ووثائق ا يعتبر .1

منه بصحة وسالمة هذه التصاميم والمواصفات والتزاماً بالتنفيذ بموجبها وال يحق 
 . أسعارالمطالبة بفوارق  أوله المطالبة بأي تعديل 

ته والتأكد من طبيعموقع المشروع مندوبه بمعاينة عن طريق قيام بنفسه أو ال .2
من صالحية التربة أو المبنى  ققللتحوالدراسات الالزمة  االختباراتواإلطالع على 

 . ألعمالالمعدة لتنفيذ اوفقاً للرسومات والتصاميم وجداول الكميات 
 

 :في أعمال التوريدات  )ب 
وثائق المناقصة  ألية مالحظات على المواصفات الفنية أو الرسومات أوئه إبداإن عدم  .1

تها، وال يحق له منه بصحتها وسالم إقراراًيعتبر ألعمال التوريد والتركيب والتشغيل 
 .أسعارالمطالبة بفوارق  أوالخدمات المكملة  أو األصنافالمطالبة بأي تعديالت في 

عطاء معاينة الطبيعة المناقصة هي توريد وتركيب وتشغيل فيجب على مقدم  عندما تكون .2
المرتبطة والخدمات كافة البيانات والمعلومات ه ومن والتأكد من طبيعتبنفسه موقع التنفيذ 

 .نفيذ المشروع بصورة مباشرة مثل االختبارات وطبيعة المناخبت
 

 :في األعمال االستشارية   )ج 
@@ @ 

دراسة الشروط المرجعية لتقديم الخدمات االستشارية ويعتبر  يجب على مقدم العطاء
ية مالحظات على الشروط المرجعية أو على وثائق المناقصة األخرى إبدائه ألعدم 
بحسب شروط ونماذج المناقصة وال يحق له المطلوبة األعمال منه بتنفيذ كافة  إقراراً

  . فوارق أسعارالمطالبة بأي 
يجب على المتقدمين قبل تقديم العطاءات إبداء مالحظاتهم  عمليات الشراءحاالت وفي جميع 

  . الفنية مكتوبة إلى الجهة ويتحملون مسؤولية عدم تقديم ذلك
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  :  مراعاة اآلتي المقدم من المتناقصين عند كتابة العطاء يجب ) :  142( مادة 
الوحدات وأي بيانات أخرى مطلوبة من مقدم العطاء  أسعار وإجماليالوحدات  أسعار كتابة  - أ 

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

 .باألرقام والحروفاألسعار وعلى أن تكتب أي بيانات تفصيلية أخرى والثمن اإلجمالي 

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 

 .هذا التصحيحبجانب توقيع الرقما وحروفا و

 .عطائهعنها  بلد المنشأ لألصناف المقدم سماالعطاء مقدم يوضح أن   - ج 
إذا كانت العطاءات مصحوبة بنماذج عينات تم طلبها ضمن وثائق المناقصة فيجب علـى  ) :  143( مادة 

مقدمي العطاءات قبل تسليمها مع وثائق العطاء تسجيل كافة البيانات الخاصـة باسـم   
صاحب العينة واسم ورقم المناقصة التي قدمت من أجلها وكذا التأكيد بأن هذه العينـة  

  . البند المحدد في وثائق المناقصة مطابقة لمواصفات
يجب على مقدم العطاء تقديم كافة الوثائق والبيانات المحددة في وثائق المناقصة التـي  ) :  144( مادة 

  .هالمواد المشترا جودةعلى التنفيذ وكذا ته وقدرته تثبت أهلي
تنص وثيقة المناقصة على ما لم كلياً أو جزئياً عطاءات بديله ال يحق لمقدم العطاء تقديم ) :  145( مادة 

  .  خالف ذلك
الخدمات االستشارية  أو األشغاليجب أن يقدم مع كل عطاء ضمان لجودة التوريدات أو ) :  146( مادة 

  :على النحو التالي
 : أعمال التوريداتفي   - أ 

ثيقة للفترة المحددة في ويقدم صاحب العطاء ضمان كتابي لجودة المواد الموردة  .1
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 خالل فترة الضمان نتيجة لرداءة التصنيع أو التغليف أو التعبئة

  .المحددة املة عن استبدال األصناف المعيبة خالل فترة الضمانالمسئولية الك المورديتحمل  .2

 :األشغال أعمالفي   -ب 
للفترة المحددة في وثيقة لجودة تنفيذ األعمال  كتابيصاحب العطاء ضمان يقدم  .1

 . االستالم االبتدائي الخالي من التحفظاتإصدار شهادة من تاريخ تبدأ  المناقصة
المحددة في وثيقة  خالل الفترةتظهر عن أية عيوب يتحمل المقاول المسئولية الكاملة  .2

 .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 م تحدد وثائق المناقصة عملـة  العطاءات بالريال اليمني، مال أسعارتقدم  أنيجب ) :  147( مادة 
 .بحسب نشرة البنك المركزي أخرى قابلة للتحويلعمالت 

يجب أن تكون األسعار المقدمة من أصحاب العطاءات لجميـع أعمـال التوريـدات    ) :  148( مادة 
واألشغال والخدمات االستشارية والخدمات األخرى شاملة كافة التكاليف الالزمة لتنفيذ 

كاليف النقل والتأمين على المواد والمعدات والتجهيزات والعمـال ومـا   االلتزامات وت
يرتبط بها أثناء عملية التنفيذ وفقاً للقوانين النافذة وكذا الضرائب والرسوم الجمركية 

  .وأي عوائد قانونية أخرى ما لم تكن معفاة وفقاً لقانون نافذ وقت تقديم العطاءات
الوحدات المقدمة من أصحاب العطاءات ثابتة خالل فترة تنفيـذ   أسعاريجب أن تكون ) :  149( مادة 

  .العقد، ولن يتم االلتفات إلى أي مطالبة من مقدم العطاء بتعديل األسعار
ال يحق ألي من مقدمي العطاءات التقدم بأكثر من عطاء واحد في المناقصة سـواء  ) :  150( مادة 

في هذه الحالة يجب علـى لجنـة   و )ائتالف(منفرداً أو ضمن شركة أو ضمن شركاء 
المناقصات المختصة استبعاد كافة العطاءات المقدمة منه ومصادرة ضماناتها أو إلغاء 
العقد ومصادرة ضمان األداء إذا تبين للجهة ذلك بعد التعاقد معه، بخـالف أن يكـون   

أو أن وثائق المناقصة سـمحت   ،مقدم أحد العطاءات مقدم من الباطن مع عطاء آخر
 .تقدم بعطاءات بديلةبال

يتم تسليم العطاءات في الموعد والمكان المحددين في وثائق المناقصـة إلـى سـكرتارية لجنـة     ) :  151( مادة 

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

   : يراعى اآلتيعند تقديم العطاءات من متناقصين غير محليين ) :  152( مادة 

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

  .  أنها قد سلمت تسليماً صحيحاً لمقدم العطاءهذا العنوان على إليه  الجهة
 بتقديم العطاءات يجب أن يرفق ضمن العطاء توكيالًض الوكيل أو المفوفي 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 

الشركاء ونسبة مشاركتهم في رأس مال الشركة والتزاماتهم  أسماءموضحا فيه  الشراكة

 . نيابة عن الشركة بالتوقيع كة واسم المدير المسئول المخول من قبل الشركاء بالشر

أعمـال  للتوريـدات و تسعين يومـاً  ال تقل عن صالحية سريان العطاء بفترة فترة تحدد ) :  153( مادة 

للتوريدات  مائة وعشرين يوماًوبما ال يقل عن والخدمات االستشارية األشغال البسيطة 

ما لم تتطلب طبيعة ونوعية  ريالخمسمائة مليون التي تزيد كلفتها عن  األشغالأعمال و

  .المناقصة ينص عليها في وثيقةمن ذلك المناقصة فترة أطول 
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برئاسـة أحـد أعضـاء لجنـة     فتح المظاريف للجنة بقرار من رئيس الجهة تشكل  -أ) :  154( مادة 

 :وعضويةالمناقصات 

ممن يتمتعون من الجهة  المشترياتأعمال من المختصين في ثالثة على األقل  .1

  .  إجراءات جلسة فتح المظاريف بكل كفاءة ومسئوليةببالخبرة للقيام 

الجهاز ممثل عن والسلطة المركزية اإلدارة المعنية في وحدات ممثل عن  .2

 .اإلداريةوحدات الالمختص في  التنفيذي

 .الجهةفي  ر الحساباتمديأو  المدير المالي .3

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

  .على أن يرأس لجنة فتح المظاريف أحد أعضاء لجنة المناقصات المالية

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

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

وتشكل على للقيام بكافة المهام المحددة للجنة فتح المظاريف في هذه الالئحة 

  :النحو التالي

 .رئيساً  والالمدير المالي بحسب األح/مدير عام الشئون المالية .1

 عضواً          .مدير الشئون القانونية .2

 عضواً        .مدير المشتريات والمخازن .3

 عضواً      مدير إدارة يختاره رئيس الجهة/مدير عام  .4
@ @
@ @

بالبريـد  تم تسليمها تقبل العطاءات المقدمة حتى الساعة المحددة لفتح المظاريف سواء ) :  155( مادة 

ويعـاد إلـى   الموعد المحدد إلى أي عطاء يرد بعد وال يلتفت  أصحابهاباليد من قبل أو 

  .  مقدمه بحالته دون فتحه 

  .  الموعد المحدد لفتح المظاريفعطائه بعد  فيال يحق لمقدم العطاء إدخال أي تغيير ) :  156( مادة 

عـن اسـتالم    المسـئولة اإلدارة المعنية على الجهة أن تحدد في وثيقة المناقصة يجب ) :  157( مادة 

تحريزها بحالتها المسـلمة دون  واريف العطاءات وتسجليها وحفظها في مكان آمن مظ

  .  أي تغيير حتى موعد فتح المظاريف
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لمقدم العطاء سحب عطاءه قبل فتح أول مظروف ويعاد له ضمان العطاء ويجوز له يحق ) :  158( مادة 

أخـرى دون أي  أن يتقدم لنفس المناقصة عند إعادة اإلعالن لـنفس المناقصـة مـرة    

   :اعتراض من قبل الجهة وفقا لآلتي

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

   .ضمان العطاء

يسلم الطلب الكتابي إلى اإلدارة المعنية بالجهة باليد قبل الموعد النهائي المحدد   -ب 

 .  لفتح المظاريف

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

  .التأكد من أن الطلب مقدم من صاحب العطاء نفسه أو من يمثله قانوناً .1

  .قيد طلب االنسحاب في سجالت المناقصة ويحفظ ضمن ملف المناقصة .2

إعادة ضمان العطاء باليد لصاحب العطاء نفسه أو من يفوضه بذلك بعد التأكد  .3

استالم بذلك وحفظه في ملف من هويته وقانونية التفويض ويؤخذ منه 

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  .4

ستالم يتم إتالفه في موعد ال يتجاوز ثالثين يوماً من تاريخ إشعاره بالحضور لال

 . من 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 ): 159( مادة 

 .ساعات الدوام الرسميأثناء المناقصة 

في  وتدون محضر جلسة الفتح تسجل لجنة فتح المظاريف كافة العطاءات المقدمة -ب

 .النموذج والسجل المخصص لذلك

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

الموعـد  العطاءات التي ترد بعد وال يحق لها قبول أو رفض أي عطاء، باستثناء 

  .فيتم رفضهاالمحدد لفتح المظاريف 

فيجـب البـدء بفـتح    ) فني ومالي(ناقصات بعطاءات بمظروفين في حالة التقدم للم -د

المظروف الفني وإذا لم يقبل العرض الفني ال يجوز فتح المظـروف المـالي ويـتم    

 .استبعاد العطاء ويقتصر هذا اإلجراء على الخدمات االستشارية فقط
  

@ @
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الراغبين  هم المعتمدينحضور مقدمي العطاءات أو وكالئبفتَح مظاريف العطاءات تُ - أ ): 160( 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

كل ، وللجنة فتح المظاريفال يحق لمقدمي العطاءات أو وكالئهم التدخل في أعمال  - ج

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

  .المناقصات المختصة
 

  : يجب على لجنة فتح المظاريف البدء بإجراءات الفتح وفقا للخطوات التالية) :  161( مادة 

 .  عملية فتح المظاريفيفتتح رئيس لجنة فتح المظاريف الجلسة ويبين إجراءات   - أ 

ع كل المظاريف في مكان آمن وعلى مرأى من المشاركين في جلسة فـتح  يتم وض  -ب 

وتوضع العينات التي قدمها المشـاركون فـي المناقصـة بمعـزل عـن       المظاريف

 .المتقدمين بوضوح على العينات المقدمة أسماءالمظاريف بعد التأكد من كتابة 

لـنفس   أنهـا عينة يؤكد  أويتم التحقق من أن كل ما هو مكتوب على كل مظروف   - ج 

المناقصة وان المكتوب يطابق ماهو مطلوب في وثائق المناقصـة وأن المظـاريف   

 .مغلقة ومختومة بالشمع األحمر بطريقة سليمة

مقدمي العطاءات المنسـحبين أو   أسماءقبل البدء بفتح المظاريف يجب اإلعالن عن   - د 

 .فمحضر فتح المظاري فيالمتقدمين بتعديالت على عطاءاتهم وإثبات ذلك 

  . إثبات عدد العطاءات المسلمة في محضر جلسة فتح المظاريف  - ه 

يقوم رئيس لجنة فتح المظاريف بترقيم جميع مظاريف العطاءات بالتسلسل بحيـث    -و 

بسطه رقم العطـاء ومقامـه    اعتيادييأخذ كل عطاء رقماً مسلسالً على هيئة كسر 

ت بالتتابع اول العطاءثم تبدأ اللجنة بفتح مظاريف أص عدد العطاءات الواردة إجمالي

 .عدد النسخ المسلمة لكل عطاء على حدة إثباتو

 :  من النسخة األصليةبصورة علنية من كل عطاء التالية البيانات تقرأ   -ز 

 .أسم وبلد صاحب العطاء .1

 .العطاء المقطوعمبلغ ضمان  .2

  .ة الصالحية أو رقم الشيك المعتمدومد) الضامن(اسم البنك المسحوب عليه  .3

 .مة العطاء والعملةإجمالي قي .4

 .  كل بديل مقدم إذا سمح بذلك في وثيقة المناقصةقيمة  .5

 .من إجمالي قيمة العطاء) خصم(قيمة أي تخفيضات  .6
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 .اء أو خصم من إجمالي قيمة العطاءأي خصم مشروط بتعدد اإلرس .7

 .و مسحوبات قدمت قبل فتح المظاريفأي تغييرات أ .8

 .عملية الشراءب طبيعة أي بيانات أخرى تراها اللجنة ضرورية بحس .9
 . إعالن واثبات إجمالي التكلفة التقديرية في محضر فتح المظاريف  - ح 
في حالة مـا  وباللغة االنجليزية  يتم قراءة البيانات السابقة للعطاءات باللغة العربية  - ط 

  .  إذا كان هناك مشاركون من شركات أجنبية
عـرض  ال(منفصـلين  في مناقصات أعمال الخدمات االستشارية ذات المظروفين ال  -ي 

يتم ترقيم المظاريف الفنيـة والماليـة بأرقـام متسلسـلة     ) ماليالعرض والفني ال
ات ثم تُفَرز مظاريف العطـاء  والتوقيع عليها) مقام/بسط(بطريقة الكسر االعتيادي 

وبعدها تُفَرز العطاءات المالية لكل المتقدمين علـى   الفنية لكل المتقدمين على حدة
 : دء بإجراءات الفتح على النحو التاليحدة مرة أخرى والب

عدد مظاريف العروض و اسم صاحب العطاءفتح المظاريف الفنية واثبات  .1
المالية لكل عطاء على حدة مقفلة بحالتها المسلمة تمهيدا لتحريزها وأي 

 .ضرورية اللجنةبيانات فنية أخرى تراها 
  ي مكان مقفل وآمن تحريز المظاريف المالية بصورة محكمة بحالتها المسلمة ف .2

نتائج التحليل الفني من قبل لجنة  إقرارال يمكن الوصول إليه حتى يتم استكمال 

قبول  إقرارالمناقصات وتحديد موعد فتح المظاريف المالية للعطاءات التي تم 

 .المختصة تأهيلها فنياً من قبل لجنة المناقصات

لنتائج النهائية للتقييم يتم اإلعالن عن ابفتح المظاريف المالية قبل البدء  .3
 .الفني بالدرجات في بداية جلسة فتح المظاريف المالية

 فتح المظاريف المالية للمناقصة في الموعد المحدد في قرار لجنة المناقصات .4
حيث تعقد لجنة فتح المظاريف جلسة علنية لفتح المظاريف المالية  المختصة

جنة المناقصات بنفس الترقيم قبولها فنيا من قبل ل إقرارللعطاءات التي تم 
وتعاد المظاريف المالية  والتوقيع عليها وتوضيح تاريخ الفتح السابق

 .مقفلة كما سلمت أصحابهامقبولة فنيا إلى ال للعطاءات غير
لجنة فتح المظاريف أن يوقعوا توقيعاً كامالً في نموذج تقـديم العطـاء   وأعضاء ى رئيس عل - ك 

ي تخفيضات تم تقديمها والمواصفات الفنية الخاصة والعينات وأ واإلجماليات األسعاروجداول 

أما بالنسبة لبقية وثائق العرض األصـلية   بصورة دقيقة إلثباتهاطلبت في وثائق المناقصة  إن

وإذا وجدت أي تصـحيحات لألسـعار أو أخطـاء     يوقع عليها توقيعاً أولياً أناألخرى فيمكن 

 مر ويوقع بجانبها توقيعـاً كـامالً  بالحبر األحئرة توضع عليها داينبغي أن ) نواقص(واضحة 

 .وإثباتها ضمن ملحق لمحضر فتح المظاريف والتوقيع عليه
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التأشير بدائرة حمراء حول كل كشط أو تصحيح ووضع خط أفقي قرين كل صـنف أو    -ل 

وإثبات كل كشط أو تصحيح وضـعت   العطاء والتأشير عليهفي بند لم يوضع له سعر 

بمحضر لجنة فتح المظاريف أو بيان مرفق به توضيح ما بـداخل  حوله دائرة حمراء 

 الدائرة الحمراء تفصيالً كلما كان ذلك ممكناً ما لم توكل هذه المهمة إلى لجنة التحليل

 .التوقيع من رئيس اللجنة ومن جميع أعضائها على جميع هذه التأشيراتو

فتح المظاريف بعـد   التوقيع من رئيس اللجنة ومن جميع أعضائها على محضر لجنة  - م 

  .إثبات كافة الخطوات المتقدمة
مراجعة العينات المقدمة من مقدمي العطاءات المدونة بالنموذج المعد لذلك عنـد ورودهـا     - ن 

إلى جانب بعد التأكد من سالمة أختامها وغالفاتها ويوقع عليها من رئيس وأعضاء اللجنة 

 ت بعد إثباتها في النموذج المـذكور العينات التي ترد داخل مظاريف العطاءاتوقيعهم على 

 .أسوة بباقي العطاءاتسكرتارية لجنة فتح المظاريف العينات إلى جميع تسلم و

على محضر لجنة  باالستالموتوقيعه اإلدارة المالية  لممثلتسليم أصول ضمانات العطاءات   - س 

ـ  مقفلـة خزينـة  فتح المظاريف وقيدها في الحسابات المختصة واالحتفاظ بها في  ى أن عل

وثـائق   مـع يتولى تسليم صور من تلك الضمانات إلى لجنة التحليل بغـرض مراجعتهـا   

العطاءات فـي حالـة    اتسالمة ضمان ةيمسئولاإلدارة المالية  تحملمع مراعاة  المناقصة

 .أو السرقة انالفقد

 .يجب على لجنة فتح المظاريف أن تستكمل جميع أعمالها في نفس الجلسة  - ع 

سلمت مـع  وجميع األوراق الخاصة والمظاريف والعينات التي  يتم إرفاق العطاءات  - ف 

 إلى اللجنة الفنية التـي سـتتولى عمليـة   بمحضر اللجنة وتسليمها مظروف العطاء 

  .التحليل والتقييم الفني والمالي

يتم قراءته وتسجيله من بيانات ومبالغ في محضر فتح المظاريف عبارة عن  مايعتبر كل  :) 162( مادة 

  .  للمتقدمين على المركز التنافسيمؤشراً  تعدكما وردت وال وقائع 
  

مع مراعاة أحكام القانون وهذه الالئحة يجوز فتح العطاء الوحيد وإثباته في محضر فتح ) :  163( مادة 

 وإذا تبين بعد التحليل والتقييم أنه مطـابق للشـروط والمواصـفات وكافـة    المظاريف 

 ثائق المناقصة، وأنه فـي حـدود التكلفـة التقديريـة    المتطلبات األخرى المحددة في و

المحـددة  القانونية  اإلجراءاتبقية  فتستكمل بشأنه في السوق في حينهواألسعار السائدة 

تبين عدم مطابقتـه للمواصـفات الفنيـة    أما إذا للبت والتعاقد  الالئحةوهذه  في القانون

عادة إنزال المناقصة مـرة أخـرى   فيتم إوالشروط الرئيسية المحددة في وثيقة المناقصة 

  .بعد مراجعة وثائق المناقصة بصورة أدق وفتح باب المنافسة بشكل أوسع
  

  
  

  

@ @



 م2007لسنة ) 23( رقم  الالئحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية

  

 143من  64صفحة     م2009لسنة) 53(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
 

@Ý—ÐÛa@ÉibÛa@ @
@paõbİÈÛa@áîîÔmë@ÝîÜ¥@ @

@ @
@ @

  

مـن   )74(لنص المادة المشكلة وفقاً أو وحدة المشتريات الفنية تتولى اللجنة الفنية  -أ) :  416( مادة 

  .  للعطاءات حليل والتقييم الفني والمالي والقانونيهذه الالئحة أعمال الت

يجوز لرئيس الجهة بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة تشكيل لجنة فنية خاصـة   -ب

  .ألعمال التحليل والتقييم بحسب طبيعة ونوعية عملية الشراء

تحها من قبل لجنة فـتح  والتقييم جميع وثائق المناقصة التي تم فالتحليل لجنة تتسلم  -أ) :  165( مادة 

المقدمـة  إلى محضر لجنة الفتح والتكلفة التقديريـة والعينـات    باإلضافةالمظاريف 

بموجـب   يوم فتح المظاريف وإثباتهوفقا لما تم استالمه  اكتمالهاوفرزها والتأكد من 

محضر رسمي للتسليم بين رئيس لجنة فتح المظاريف ورئيس لجنة التحليل علـى أن  

  .من تاريخ فتح المظاريفعمل ي يومال تتجاوز خالل فترة ليم يتم هذا التس

وتتم  وثيقة المناقصةتخضع عملية تقييم العطاءات للمعايير والمنهجية الموضحة في  -ب

  .المقارنة بين العطاءات على أساس األسعار المقيمة لتحديد أقل عطاء مقيم
@ @@ @@ @

ية شراء علـى  لكل عملوالتقييم  لجنة التحليل عملموعد انتهاء الجهة يحدد رئيس  -أ) :  166( مادة 

 . بموجب توجيه خطي حدة

على موعـد  النتهاء عمل لجنة التحليل والتقييم سابقاً المحدد يجب أن يكون الموعد  -ب

من رسـت   وإخطاركاف إلتمام إجراءات  البت بوقت صالحية العطاءات فترة انتهاء 

عاة صالحيات اللجان فـي المسـتوى   بالحضور لتوقيع العقد مع مراعليه المناقصة 

 . المحددة في هذه الالئحة الماليةالصالحيات األعلى بحسب 

أخذ الموافقة مـن  فعليها إذا لم تستطع اللجنة استكمال أعمالها خالل المدة المحددة  -ج

فيتم أخذ موافقة فترة صالحية العطاءات تمديد األمر تطلب ذا إوللتمديد رئيس الجهة 

 .  على ذلكات أصحاب العطاء
  

يحظر على الجهة الدخول في مفاوضات مع أي من مقدمي العطاءات ألي سبب كان  - أ@) : 167( مادة 

   .أثناء تحليل وتقييم العطاءات

أي معلومات تتعلـق بتقيـيم   يحظر على كافة العاملين في مجال المشتريات إفشاء  -ب

 آخرين أشخاص أي أوقصة ومقارنة وتحليل وتأهيل العطاءات ألي مشارك في المنا

 .   على صاحب العطاء الفائز باإلرساءكافة المشتركين  إبالغحتى يتم 
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  : بما يليوالتقييم التحليل تحدد مهام لجنة ) :  168( مادة 

مراجعة وثائق التأهيل المسبق وتفريغها في الجداول المخصصة لذلك وفقا لألسس   - أ 

د المؤهلين لتقديم عطاءاتهم وذلك بعد لتحديوثيقة التأهيل والمعايير المحددة في 

هذه المحددة في القانونية طبقا لإلجراءات  للنتائج لجنة المناقصات المختصة إقرار

يتم إجراء تأهيل الحق ألقل عطاء مقيم المسبق يتم إجراء التأهيل إذا لم و الالئحة

في  مستوف للشروط والمواصفات الفنية وفقاً لألسس والمعايير المحددة مسبقاً

 .  وثيقة 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 مقدمي العطاءات مخاطبة في صحة وسالمة هذه الوثائق  شكنواقص أو 

الستيفائها والتثبت من  همدون أي تمييز بينلى قاعدة واحدة علديهم نواقص 

وإذا جواز تعديل أو تصحيح ضمان العطاء عدم باستثناء خالل فترة محددة صحتها 

 .  قبل االنتهاء من أعمال التحليل والتقييماستبعاد العطاء  استيفائها فيتم لم يتم

على حده وتفريغ البيانات لكل عطاء والمالية مراجعة المواصفات الفنية دراسة و  - ج 

 وثيقةالمحددة في الفنية ومقارنتها مع المواصفات في جداول مخصصة لذلك 

    :لتحدد ما يلي المناقصة

للمواصفات الفنية  ةوفقاً ألقل األسعار المقيمة المستوفيترتيب العطاءات  .1

 .  والشروط والمتطلبات المحددة في وثيقة المناقصة

 االتي لم تتضمنهحاالت االستبعاد مبررات ءات أو قبول العطا مبرراتإثبات  .2

للشروط والمواصفات الفنية المحددة في وثيقة  قائمة العطاءات المستجيبة

 .المناقصة

  طلب االستيضـاح  بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة لتحليل والتقييم ايجوز للجنة ) :  169( مادة   

  : على أن يراعى ما يليأكد منها للت العطاءتضمنها عن أي جزئية  التثبتأو 
 .  أن يتم طلب االستيضاح أو االستفسار خطياً والرد عليها خطياً من قبل أصحاب العطاءات   - أ 

طلب االستيضاح أو االستفسار على شفافية التحليـل والتقيـيم الفنـي    يؤثر أن ال   -ب 

 .تغيير في الترتيب التنافسي للعطاءاتيترتب عليه أن مالي أو الو

 .ير من جوهر العطاء المقدم من الناحية الفنية أو الماليةأن ال يغ  - ج 
  

وفي جميع األحوال يجب أن تعامل كافة العطاءات المستجيبة على قاعدة واحدة وبصورة 

  .عادلة دون أي تمييز
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إلثبـات أهليـة    أضـافية  أي بيانات أو وثائق فنيـة أو طلب يجوز للجهة االستيضاح ) :  170( مادة   

  .بالفوزالمرشح التأهيل الالحق للعطاء أو أثناء التأهيل المسبق  أصحاب العطاءات
 

  : اآلتييجب على لجنة التحليل والتقييم التأكد من مع مراعاة المواد السابقة ) :  171( مادة 
 

 :واألشغال في أعمال التوريدات  )أ 
 . الخبرة في أعمال مماثلةتوفر  .1

 .األخيرةللثالث السنوات حجم العمل  .2

 .للمتقدمين اليةالمقدرة الم .3

 .وأنها بحالة جيدة معدات الرئيسية المقترحة لتنفيذ األعمالالاآلالت وتوفر  .4

 .  المشروعوالمؤهالت لألفراد الرئيسيين إلدارة  اتالخبرتوفر  .5

 .االلتزام بتوفير وتنفيذ خدمات ما بعد البيع .6
 .  أو التوريدات لألعمالمطابقة التواريخ الهامة المطلوبة أو البرنامج الزمني للتسليم  .7

وفقاً لما  بضمانات األداء والتشغيل والجودةمن قبل المتقدمين االلتزام الواضح  .8

 .  هو محدد في وثيقة المناقصة

أن المواصفات الفنية لألصناف المقدمة تتطابق مع المواصفات القياسية واجبة  .9

 . المحددة في وثيقة المناقصةالتطبيق 

بعض األعمال خاصة في أعمال التوريد والتركيب التعاقد من الباطن لتنفيذ أن  .10

 .يتعارض مع أحكام القانون وهذه الالئحة ال والتشغيل

الفنية  مطابقتها للمواصفاتومدى فحص العينات التي سلمت مع العروض  .11

 .  المحددة في وثيقة المناقصة
 

 :في األعمال االستشارية  )ب 
@ @

الطريقة  أساسالفحص األولي على يتم التقييم الفني التفصيلي للعروض المقبولة من 

 : التاليةمن المعايير  المناقصة لكل معيار وثيقةالتي تم تحديدها في 

 .  في المجال المطلوبالخبرة السابقة  .1

  .االستجابة للشروط المرجعية .2

   .المؤهالت والتخصص للكادر األساسي للمهمة .3

    .مالئمة برنامج نقل المعرفة .4

ادر األساسي المقدم من االستشاري إذا كان مشاركة الكادر المحلي ضمن الك .5

  .مقدم العطاء استشاريا أجنبيا
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مالي استيفاء كافـة  الوفني الذات المظروفين المنفصلين في الخدمات االستشارية يجب ) :  172( مادة 

  :إجراءات التحليل والتقييم على النحو التالي

عايير المحددة في وثائق التحليل والتقييم للعروض الفنية فقط وفقا لألسس والم  - أ 

 .واالستشاريين المستبعدين فنياًاالستشاريين المقبولين المناقصة وتحديد 

أسباب المناقصات لجنة إلقرارها وتحدد رفع نتائج التحليل الفني إلى لجنة المناقصات   -ب 

جلسة فتح موعد ووأسباب استبعاد العروض غير المؤهلة العروض المؤهلة قبول 

 .  المؤهلةللعروض  المظاريف المالية

 وفقاً لإلجراءات المحددة في هذه الالئحةللعروض المؤهلة فنياً فتح المظاريف المالية   - ج 

 . منهم استلمتبحالتها كما إلى أصحابها المستبعدة للعروض مظاريف المالية ال وإعادة

 نهجية الموضحة في وثائق المناقصةعملية تقييم العطاءات للمعايير والم إخضاع  - د 

 .الفائزصاحب العطاء د لتحدي

فيجب على لجنة التحليل كلياً أو جزئياً  عطاءات بديلةإذا سمحت وثائق المناقصة بتقديم ) :  173( مادة 

وإذا  من حيث المواصفات والسعر األفضلإخضاع هذه البدائل للتقييم بهدف اختيار البديل 

 .ناء التحليل والتقييمأثالعطاء  استبعادفيتم  عطاءات بديلةسماح بتقديم لم يتم ال

قبـل   األصليةأي تعديالت وردت على العطاءات  إخضاععلى لجنة التحليل والتقييم يجب ) :  174( مادة 

  . للتحليل المظاريفالموعد المحدد لفتح 
 :  إجراء التصحيحات الحسابية للعطاءات وفقاً للقواعد التاليةعلى لجنة التحليل والتقييم يجب ) :  175( مادة 

المبلغ بفيعتد تباين بين المبلغ المكتوب بالحروف والمبلغ المكتوب باألرقام، وجود  عند  - أ 

 .المكتوب بالحروف

بسعر الوحدة كما سعر الوحدات فيعتد اختالف بين سعر الوحدة وإجمالي وجود  عند  -ب 

 .  العطاءمدون في هو 

% 3نسبته  ما له مبلغ التصحيح الحسابيإجمالي يتم استبعاد العطاء الذي تجاوز   - ج 

يطَبق التصحيح والمعلن والمثبت في محضر فتح المظاريف فأكثر من قيمة العطاء 

  :الحسابي في الحاالت التالية

 .الخطأ في ضرب سعر الوحدة في الكمية .1

 .  الخطأ في جمع بنود األسعار سواء بالزيادة أو النقص .2

 . الخطأ في ترحيل اإلجماليات من صفحة إلى أخرى .3

ال يعتبر عدم تسعير بند من بنود األسعار من األخطاء الحسابية ال وفي جميع األحو

 .النسبة المشار إليهايتم احتسابها أثناء تطبيق التي 
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إذا بلغ إجمالي قيمة البنود غير المسعرة بعد تسعيرها بأعلى األسعار ما نسبته   - د 

 . التقييمفأكثر من قيمة العطاء المقدم فيتم استبعاد العطاء أثناء التحليل و%) 10(

عطاءات بعمالت مختلفة قابلة للتحويل يتم  بتقديمإذا سمح في وثائق المناقصة   - ه 

 :تحويل أسعار العطاءات إلى الريال اليمني مع مراعاة ما يلي

في نشرة البنك  الوارديكون تاريخ ومصدر تحديد السعر هو سعر البيع أن  .1

 .روعهاحد ف أومن قبل البنك عليها المركزي التي يجب الحصول 

يوماً قبل موعد فتح المظاريف المحدد في  28تحديد تاريخ سعر الصرف بـيتم  .2

 .لغرض التقييم وثائق المناقصة

يتم وضع أعلى سعر مقدم لهذه األصناف  بنود غير مسعرة في عطاء ماوجود عند   -و 

المناقصة  أرسيتإذا وأو البنود في العطاءات األخرى المستجيبة لغرض التقييم 

في العطاءات للبنود المقدمة اقل سعر  أساسفيحاسب على ذا العطاء على صاحب ه

 . المستجيبة 

لعطاء أصبح وحيًدا بعد استبعاد وحيد أو  لعطاء ةفي حالة وجود بنود غير مسعر  -ز 

بقية العطاءات فيتم اعتماد أسعار التكلفة التقديرية لهذه البنود لغرض اإلرساء 

من إجمالي قيمة العطاء المعلن %) 10(ة شريطة عدم تجاوز قيمة هذه البنود نسب

  . والمثبت في محضر فتح المظاريف 

ال يعتد بأي تخفيض مقدم ضمن مظروف العطاء لم يتم قراءته بصورة علنية وإثباته في :  ) 176( مادة 

  .محضر فتح المظاريف في نفس جلسة الفتح

أو مجموعات بعد استكمال كل خطـوات   لعقودالمشروطة باإلرساء يتم تقييم الخصميات ) :  177( مادة 

 .المشروطة لتحديد أقل كلفة للتنفيذالخصميات ومن ثم يتم احتساب التقييم 

إذا تبين للجنة التحليل والتقييم أن أيا من العطاءات المستجيبة والمقبولة فنيا تضمن بندا ) :  178( مادة 

السائدة في السوق أو  األسعار أو أكثر بأسعار مرتفعة تزيد عن التكلفة التقديرية أو عن

تحليـل لمعرفـة   الهذا البند أو البنود للدراسة و إخضاعمقارنة بالعروض األخرى فيجب 

تقـديم تحليـل   لمن صاحب العطاء  اإليضاحالحق في طلب  وللجنةذلك  وأسبابمبررات 

 .ةالمختص وتقديم رأي بشأنها إلى لجنة المناقصات عر هذا البند أو البنود لدراستهالس

لمنتجـات المشـاريع الزراعيـة    إذا سمحت وثائق المناقصة بمنح هـامش للتفضـيل   ) :  179( مادة 

ـ  التنبهعلى لجنة التحليل والتقييم فيجب والصناعية المحلية  فـي المرحلـة   األمـر   ذاله

وفقا للنسبة والشروط المحددة في قانون  األفضليةيتم منح هذه  أنالنهائية للتقييم بشرط 

  .غرض التقييم فقطجهة االختصاص لوتقديم ما يثبت ذلك من  االستثمار
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  :إذا تبين عند التحليل والتقييم أن العطاءات قد اقترنت بتحفظات يتم اتخاذ اآلتي) :  180( مادة 

استبعاد العطاءات المقترنة بتحفظات علـى المواصـفات والشـروط والمتطلبـات        - أ 

رئيسـية   اًأو شـروط  اًقيودالمتضمنة تلك أو  الرئيسية المحددة في وثائق المناقصة

  .غير مذكورة في وثائق المناقصة

إجراء مراجعة مالية للتحفظات الثانوية، غير تلك المذكورة في الفقرة السابقة مـن    -ب 

  :لآلتيوفقاً  هذه المادة وإضافتها إلى القيمة اإلجمالية للعطاء

  تقيم لمناقصة محددة ضمن وثائق االثانوية التي لها قيمة مالية ظات فحالت .1

 .وفقاً لذلك

فيتم تقدير ضمن وثائق المناقصة الثانوي قيمة مالية واضحة  للتحفظإذا لم يكن  .2

تقرير التقييم وإرفاق في وفق مرجعية واضحة وعادلة يتم إثباتها تكلفتها 

 .  المؤيدة لذلكالوثائق 

 ىالعطاء تضاف إل قيمةمن  %)10(إذا تبين أن التحفظات الثانوية أقل من  .3

 .القيمة اإلجمالية للعطاء ويعاد ترتيب العطاءات وفقاً لذلك

تقوم لجنة ف العطاء قيمةمن  %)10(من  أكثرتبين أن التحفظات الثانوية أما إذا 

  .م باستبعاد العطاءيالتحليل والتقي

االستبعاد ويكون قـرار  أو ال يحق لمقدمي العطاءات االعتراض على إعادة الترتيب   - ج 

 .نهائياً ى أساس تحليل التحفظاتالمبني عل الجهة
 

يتم ترتيب العطاءات المستوفية للشروط والمواصفات الفنية المحددة في وثائق المناقصة ) :  181( مادة 

  .وفقا ألقل األسعار المقيمة

  : اآلتيفي  العطاءاتتتحدد حاالت استبعاد ) :  182( مادة 
 .العطاءات األخرى فيمن أقل سعر مقدم  أي عطاء ُبني على تخفيض نسبة مئوية أو مبلغ مقطوع  - أ 

  .أثناء تنفيذ العقد مهما كانت األسبابأو اإلرساء لسعر اتعديل يتضمن شرطاً لأي عطاء   -ب 

 . بضمان العطاء األصل غير المصحوب العطاء  - ج 

 .المستوفي للشروط القانونية المحددة في وثائق المناقصةالضمان غير   - د 

  . قيمتهمن %) 3(بية فيه التصحيحات الحساالعطاء الذي تتجاوز   - ه 

بتحفظات على المواصفات والشروط والمتطلبات الرئيسية المحددة في وثائق  المقترن العطاء  -و 

  .المناقصة

    .مقاطعتهاالحكومة اليمنية قررت شخص تابع لدولة مقدم من العطاء ال  -ز 

شركة أو ضمن شـركاء  بمفرده أو ضمن كان أكثر من عطاء سواء بالشخص قدم تفي حال   - ح 

 .  مصادرة ضماناتهامع ) ئتالفا(
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القـانون  المبادئ األخالقية وقواعد السلوك المحددة في ثبوت إخالل صاحب العطاء بأي من   - ط 

 . هذه الالئحةو

العطاءات المقدمة من األفراد أو الشركات المدرجة بالقائمة السوداء وفقاً لالئحـة المنظمـة     -ي 

 .لذلك

فأكثر %) 10(عد تسعيرها بأعلى األسعار ما نسبته إذا بلغ إجمالي قيمة البنود غير المسعرة ب - ك 

 .من قيمة العطاء المقدم

 .العطاء قيمةمن  %)10(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 أخرى أي أن تطلب تقديم التحليل والتقييم يحق للجنة ) :  183( ادة م

الوثـائق  أو صـحة  للتيقن من استيفاء المستجيبة للمواصفات الفنية والشروط الرئيسية 

أو والبيانات خالل الفترة المحددة واستبعاد المالحظات التي ليس لها تأثير على السـعر  

كما يحق لها الرجوع للبنوك للتأكـد مـن المركـز المـالي     الفنية والشروط المواصفات 

  .لصاحب العطاء

لجنة المناقصات المختصة طلب تمديد صالحية العطاءات لمـدة  بعد موافقة يحق للجهة ) :  184( مادة 

ولمقدم العطاء الحق في رفض هذا الطلب  من الفترة األصلية% 50إضافية بما ال يتجاوز 

وفي حالة الموافقة يتم تمديد صـالحية   ترتب على ذلك مصادرة ضمان العطاءدون أن ي

  .ويجب أن يكون كل من الطلب والرد عليه كتابةً العطاء والضمان للمدة المطلوبة

األسعار المقيمة يقل عن التكلفة التقديريـة   بأقلللجنة التحليل أن العطاء المقدم إذا تبين ) :  185( مادة 

فيجـب عليهـا مراجعـة التكلفـة     %) 15(دة في السوق بنسبة تتجاوز واألسعار السائ

التقديرية للتأكد من سالمتها ومن ثم يتم طلب تحليل لألسعار من صـاحب العطـاء وإذا   

رأيها الفني  تقوم باستكمال إجراءات البت مبينةاقتنعت اللجنة بنتائج التحليل والمبررات 

لتحليل والمبررات فيتم استبعاد العطاء واالنتقـال  والمالي في تقريرها أما إذا لم تقتنع با

  .  إلى العطاء التالي في الترتيب من حيث أقل األسعار المقيمة

يجب على لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي إعداد تقارير وجداول تفصيلية بصورة  -أZ@@)  186( مادة 

 ورفعهاوعة بالتوصيات واضحة ومنظمة عن كافة النتائج التي تم التوصل إليها مشف

 .المختصةإلى لجنة المناقصات 

تحدد لجنة التحليل والتقييم في التقرير النهائي األسباب والمبررات القانونية لقبـول   -ب

المقدمة مع تحديد اسم المتناقص الفـائز بوضـوح والمبلـغ     العطاءاتأو استبعاد 

  .الموصى به باألرقام والحروف
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االنتهاء من إجراءات التحليل وهذه الالئحة على جميع الجهات الخاضعة ألحكام القانون ) :  187( مادة 

المحـددة  العطاءات مدة ال تتجاوز فترة سريان والبت في المناقصات والمزايدات خالل 

  .وثيقة المناقصةإعالن وفي 

القـانون  فـي  بحسب الصالحيات المنصوص عليها ة المختصتقوم لجان المناقصات  -أ) :  188( مادة 

وهذه الالئحة بمراجعة التقارير الفنية والكشوفات النهائية الخاصة بتفريغ وتحليـل  

والتأكـد  الفنية  وحدة المشترياتأو اللجنة الفنية العطاءات والتوصيات المقدمة من 

 .رأيها وإبداءتها من سالم

باإلرساء في حـدود صـالحياتها   المختصة ت يجب أن تكون موافقة لجنة المناقصا -ب

رفع كافـة وثـائق   عليها فيجب المالية تها صالحي اإلرساءإذا تجاوز مبلغ و المالية

المناقصة والتقارير الفنية والمالية والمحاضر إلى لجنة المناقصات فـي المسـتوى   

النهائي صاحب العطاء الفائز والمبلغ  مبينة اسماألعلى مشفوعة بتوصياتها النهائية 

  .لهذه التوصيةمع تحديد كافة المبررات القانونية والفنية والمالية  لإلرساء

ال يجوز بأي حال من األحوال تجزئة إرساء بنـود أعمـال األشـغال بـين مقـدمي       -أ) :  189( مادة 

 .العطاءات

أو الخدمات األخـرى تجزئـة إرسـاء األصـناف أو     التوريدات يجوز في مناقصات  -ب

فـي   صـنيفه بحسب ما تـم ت  متجانسةأو أصناف معلن عنها كمجموعات ات الالكمي

الفنية  لمواصفاتل من العطاءات المطابقة مقيموثائق المناقصة على أساس أقل سعر 

 . المحددة في وثائق المناقصة األخرىوالمتطلبات   لشروطوا

العطاءات على أقل األخرى  ألعمال األشغال والتوريدات والخدماتيكون إرساء المناقصة ) :  190( مادة 

الفنيـة والماليـة والقانونيـة    والمواصـفات   سعرا والمستوفي لكافة الشـروط المقيمة 

  .والمتطلبات األخرى المحددة في وثائق المناقصة 

لعـدد أعضـاء اللجنـة     باألغلبيـة المطلقـة  المناقصات المختصة قرارات لجان تصدر ) :  191 (مادة 

  .رجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنةاألصوات يوفي حالة تساوي الحاضرين 
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وبعد الحصـول علـى التصـديقات    يجب على الجهة قبل انتهاء فترة سريان العطاء  -أ) :  192( مادة 

بموجب إخطار رسـمي  عليه أن تخطر مقدم العطاء الفائز بإرساء المناقصة الالزمة 

  .  ةموقع من رئيس الجهة أو من يخوله بذلك ومختوم بخاتم الجه

والمبلغ الذي الفائز صاحب العطاء  باسم اآلخرينيتم إخطار كافة مقدمي العطاءات  -ب

  .تم اإلرساء عليه

مقدمو العطاءات فترة عشرة أيام للتظلم أمام الجهات المحددة في القـانون و  يمنح  -ج

  .هذه الالئحة تبدأ من تاريخ إخطارهم رسميا باسم صاحب العطاء الفائز بالمناقصة

ال تتجاوز من هذه المادة خالل مدة ) أ ، ب(المشار إليه في الفقرتين اإلخطار  يوجه -د

باإلرساء علـى أن   صدور قرار لجنة المناقصاتاليوم التالي لمن تاريخ عمل  يومي

 :خطار ما يلياإليتضمن 

 .المتناقص الذي رست عليه المناقصة بقبول عطاء اإلشعار .1

 .راجعة والتصحيحبعد الملإلرساء  اإلجماليلمبلغ ا .2

عن خمسة  تزيدال ضمان األداء والحضور لتوقيع العقد خالل مدة  تقديمطلب  .3

 .استالم اإلخطارتاريخ عشر يوماً من 

بأي وسـيلة أخـرى مضـمونه    يتم تسليم اإلخطار لصاحب العطاء الفائز باليد أو  -ب

 . التسليم

  .كتروني للجهةلالموقع االفي العطاء الفائز  صاحبيتم اإلعالن عن اسم  -ج

  :يتم إرساء مناقصات الخدمات االستشارية وفق المراحل التالية) :  193( مادة  

على درجة التأهيل المطلوبة التي تم لالستشاريين الحاصلين إقرار نتائج التأهيل   - أ 

ستوجه التي اإلعالن عنها للتعبير عن االهتمام مسبقاً لتحديد القائمة المحصورة 

  .الفنية والمالية عروضالم لتقديإليهم الدعوة 

إقرار نتائج التحليل الفني لتحديد العروض الحاصلة على الدرجة الفنية المطلوبة   -ب 

  .المستبعدةواألخرى للنجاح 

وفقاً إقرار نتائج التحليل المالي للعروض الفنية الناجحة في التحليل الفني واإلرساء   - ج 

 .  لطريقة االختيار المحددة في وثيقة المناقصة

 .ار نتائج التفاوض مع االستشاري الفائز قبل توقيع العقدإقر  - د 
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يجب الحصول على الموافقة الخطية من قبل الجهة الممولة قبل إخطار مقـدم العطـاء    ) : 194( مادة 

الفائز باإلرساء والحضور لتوقيع العقد في العقود ذات التمويل الخـارجي إذا اشـترطت   

  .  اتفاقية التمويل ذلك

المناقصة عليه بتقديم ضمان األداء في المدة المحددة له وفقاً  إرساءإذا لم يقم من تم  -أ:  ) 195( مادة 

الالئحة يحق للجهة إلغاء قبول عطائه ومصادرة ضمان العطاء بموجـب  هذه  إلحكام

  .أخرىأي إجراءات إلى إنذار أو االلتجاء إلى القضاء أو خطاب مسجل ودون حاجة 

الذي رفض الحضور لتوقيع العقد إلى الجهة المختصة قانونـاً  يتم إحالة االستشاري  -ب

  . التخاذ اإلجراءات القانونية تجاهه

من هذه الالئحة يجوز للجنة المناقصات المختصة ) 195(المادة  بأحكام مع عدم اإلخالل) :  196( مادة 

د رفض صاحب العطاء الفائز الحضور لتوقيع العقد خالل المدة المحددة بعفي حالة 

االنتقال إلى مقدم العطاء التالي في الترتيب من بإرساء المناقصة عليه  أخطاره رسمياً

العطاءات ويسري هذا على حيث أقل األسعار المقيمة والمستجيبة للشروط والمواصفات 

التالية في الترتيب إذا لم يتم االستجابة إلخطارات الجهة على أن تكون قيمة هذه 

  . التكلفة التقديرية واألسعار السائدة في السوقالعطاءات في حدود 

  :يتم تحرير وتوقيع العقد على النحو التالي):  197( مادة 

نسختين أصليتين وثالث نسخ طبق يحرر مع من رست عليه المناقصة عقد من   - أ 

أو من يفوضه بذلك المعد لذلك ويوقع على العقد رئيس الجهة األصل وفقاً للنموذج 

  .المتعهد كطرف ثانٍأو االستشاري أو  الموردأو  المقاولكطرف أول ويوقع 
 . في ملف المشروع األساسي لمراقبة تنفيذ العقدتحفظ نسخة أصلية مع نسخة طبق األصل   -ب 

  .للطرف الثانينسخة أصلية سلم ت  - ج 

مع صورة من التقرير الفني والمالي وكشوفات تفريغ طبق األصل تسلم نسخة   - د 

  . يةالمالدارة 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 المعد لـذلك  على جميع الجهات إخطار مصلحة الضرائب بالعقود) :  198( مادة 

وعنـوان المـورد أو    اسماإلخطار  نيبيعلى أن من تاريخ توقيع العقد  شهرخالل مدة 

صورة من العقد وأي شروط تضمنتها بنـود  مرفقاً بوقيمة العقد أو االستشاري المقاول 

العقد، وكذا أي تعديالت تطرأ عليه بالزيادة أو النقص أو اإللغاء والمدة المحددة لتنفيـذ  

  .العقد
@ @
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من رئيس الجهة بعد موافقـة  مسبب بقرار مظاريف المناقصة قبل فتح اليجوز إلغاء  -أ) :  199( مادة 
  :  وذلك في أي من الحاالت اآلتيةلجنة المناقصات المختصة 

وفي هذه الحالة ال يعاد إنزال   انتفاء الحاجة للسلع أو األشغال أو الخدمات .1
  .اإلعالن عن المناقصة في ذات السنة

عما تم تحديده في  السلع أو األشغال أو الخدمات المطلوبةأو طبيعة نوع  تغير .2
  .وثيقة المناقصة

ال يعاد إنزال  الحالةوفي هذه  جهة التمويل الالزم للمناقصةالإذا لم يعد لدى  .3
  .اإلعالن عن المناقصة في ذات السنة

 .ةالالئح هذهو تنسجم مع أحكام القانونإذا تبين أن وثائق المناقصة ال  .4
من تاريخ ثالثة أيام خالل المناقصة المتقدمين بقرار إلغاء  إخطارجهة على ال يجب -ب

في وينشر قرار اإللغاء بموجب خطابات رسمية اليوم التالي لصدور القرار وذلك 
وتسجل اإلخطارات في السجل المعد لذلك وتحفظ نسخة منها  للجهة الموقع االلكتروني
 .  في ملف المناقصة

إعادة وثائق المناقصة بعد  قيمةمن تقدم لشراء وثائق المناقصة استرداد لكل حق ي - ج
  . إلى الجهة وثيقة المناقصة

 .إلى أصحابها إذا ما تم تسليمها قبل إلغاء المناقصة اتيتم إعادة ضمانات العطاء - د
د س الجهة بعيجوز إلغاء المناقصة بعد فتح مظاريف العطاءات بقرار مسبب من رئي -أ) :  200( مادة 

ذلك في بعلى أن يتم إخطار كافة المتقدمين كتابياً  موافقة لجنة المناقصات المختصة
  :أي من الحاالت اآلتية

  .غير مقبولةإذا اقترنت كل العطاءات بتحفظات  .1
تزيد األقل سعراً بعد التقييم من أن العطاء المناقصات المختصة إذا تحققت لجنة  .2

  . %)10( ة التقديرية بأكثر منقيمته عن سعر السوق والتكلف
ال وفي هذه الحالـة  أو األشغال أو الخدمات لم تعد مطلوبة  التوريداتإذا كانت  .3

  .  في ذات السنةيعاد إنزالها في مناقصة 
 .  وجود تواطؤ بين مقدمي العطاءاتإذا تبين  .4

من  يامأثالثة المتقدمين للمناقصة بقرار اإللغاء خالل جميع  إخطارجهة ال يجب على -ب
نشر قرار اإللغاء ويبموجب خطابات رسمية اليوم التالي لصدور قرار اإللغاء تاريخ 

 .  في الموقع االلكتروني للجهة
  .  في السجل المعد لذلك وتحفظ نسخة منها في ملف المناقصة اتاإلخطارتسجيل  - ج

يجـب علـى لجنـة    خـرى  مرة أالمناقصة إنزال في الحاالت التي ينطبق عليها إعادة ) :  201 (مادة 
بمـا ال يتعـارض مـع    تها ومعالج المناقصات الوقوف على األسباب التي أدت إلى ذلك

  .القانون وهذه الالئحة أحكام
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االستشـارية وفقـاً لإلجـراءات    لخدمات ليجب أن تستخدم طريقة طلب تقديم العروض ) :  202( مادة 

 : اآلتية

  :بالمشاركة االهتماملتعبير عن ل ناإلعال  - أ 

لالستشاريين الراغبين في التقـدم  بالمشاركة الهتمام عن التعبير ليجب اإلعالن  .1

 .  لخدمات االستشاريةل

على األقل المعلومـات  بالمشاركة  االهتمامتعبير عن اإلعالن للأن يتضمن يجب  .2

 :التالية
 .اسم وعنوان الجهة •

 .نطاق الخدمات الفكرية والمهنية المطلوبة وصفاً موجزاً للمهمة مع تفاصيل •

 .  ألداء المهمةالمتقدمين قبل المطلوبة من  الخبرة •

 .   بالمشاركة االهتمامالتعبير عن بيانات وثائق والمكان والموعد النهائي لتقديم  •

  :يراعى في إعدادها مختصرةإعداد قائمة   -ب 
االهتمـام  للتعبيـر عـن   مسبقاً عند اإلعـالن   لالستشاريينأسس ومعايير التأهيل  .1

 .  االستشاريين المؤهلين فنياًبموجبها لتحديد للتقييم بالمشاركة 
ممن حصلوا علـى  تتكون مما ال يقل عن ستة من مقدمي الطلبات  مختصرةقائمة  اختيار .2

وفقاً لنتـائج التأهيـل   المختصرة المؤهلة كانت القائمة  وإذا الدرجات الفنية للتأهيل  أعلى

 .  ثالثة فيتم إعادة اإلعالن للتعبير عن االهتمام بصورة أوسعأقل من تتضمن 

بعد إقرار نتائج التأهيل من قبل لجنـة المناقصـات المختصـة وتحديـد القائمـة       .3

المختصرة بالمؤهلين الحاصلين على الدرجات الفنية المطلوبة فـي التعبيـر عـن    

 .  لفنية والماليةتوجه الدعوات لهم كتابيا لتقديم العروض ابالمشاركة االهتمام 

بنتـائج  بالمشاركة االهتمام يتعين إبالغ جميع المتقدمين المشاركين في التعبير عن  .4

  . نشر النتائج في موقع الجهة االلكترونيوالتقييم 

  :العروضتقديم طلب   - ج 
الوثـائق النمطيـة للخـدمات    باسـتخدام  تقديم العروض على الجهة أن تعد طلب  .1

 اعلى أن يتم إعدادهوافق عليها من قبل اللجنة العليا المتلك المقرة أو االستشارية 

 . الخدمات االستشارية المطلوب تنفيذهابحسب طبيعة ونوعية 

 :ض كحد أدنى التاليوالعرتقديم ينبغي أن تشمل وثيقة طلب  .2
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 .اسم وعنوان الجهة •
 .وصف المهمة المطلوبة •

 .الشروط المرجعية •

 .  تقييم والوزن النسبي الذي سيطبقومعايير ال الفائزاالستشاري  اختيارطريقة  •

 .ماليواآلخر فني أحدهما م العروض في مظروفين منفصلين يتقد •

 .ن والموعد النهائي لتقديم العروضالمكا •

 .االستشاري والجهةاللتزامات  ةالمحددصيغة العقد  •

 .نوعية العقد •

على الجهة الح، فيجب عندما تنطوي مهمة االستشاري على تضارب محتمل في المص -أ) :  203( مادة 

  . المهمةاستبعاد من له عالقة بهذه 

عندما يكون االستشاري قد نفذ مهمة سابقة ذات صلة بالمشروع المطلوب ولـوحظ   -ب

وجود تضارب محتمل في المصالح فيجب أن يستثنى االستشاري من المشاركة فـي  

  . هذه المهمة الالحقة
اختيار االستشاري الفائز للخدمات الفنية واألسعار هي األساس في  تكون معايير الجودةيجب أن ) :  204( مادة 

  : وتتحدد الطرق المختلفة لتنفيذ الخدمات االستشارية على النحو التالياالستشارية 

 :االختيار على أساس الجودة والتكلفة  - أ 

بالمشـاركة  عبر إعالن للتعبير عن االهتمـام   المختصرةعند تحديد القائمة تستخدم 

  .  االستشاريين المؤهلينلتحديد 

 : الثابتة الموازنةاالختيار في إطار   -ب 

تستخدم هذه الطريقة عندما تكون المهمة بسيطة ويمكن تعريفها بدقة وعندما تكون 

  .  في حدود المبلغ المعتمد للمهمة

 : االختيار على أساس أقل تكلفة  - ج 

 وألتـدقيق المـالي   ا(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  اًامتدادعندما يكون العمل المطلوب  .1
 ).ئ والكوارثكما في حاالت الطوار(حيثما يكون من الضروري القيام باختيار سريع  .2

 .)مليوني ريال( تكلفة المهمةال تتجاوز عندما  .3

 .عندما يكون هناك استشاري لديه خبرة استثنائية للمهمة .4
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 :اختيار االستشاريين األفراد  - ه 

 : تستخدم هذه الطريقة في الحاالت التالية
 .اًأساسي اًشرطللفرد يكون المؤهل والخبرة عندما  .1

بنفسه دون  ة على القيام بالمهمةعند امتالك االستشاري الفرد القدر .2

 . االستعانة بالغير

يتعين إجراء تقييم العروض الفنية في المرحلة األولى ويجب النظر فقط في تلك العروض ) :  205( مادة 
ية للتقييم الفني والمـالي  التي تحقق مستوى الجودة الفنية قبل إعالنها في المرحلة الثان

حقق مستوى الجودة الفنية فيجوز النظـر   اًواحد اًأن عرضإذا تبين بعد التقييم و الموحد
 .في المرحلة الثانية من التقييم الفني والمالي الموحده المالي عرضل

يتم إرساء مناقصة الخدمات االستشارية وفقاً لمعايير التقييم وطريقة االختيار المحـددة  ) :  206( مادة 
 . في وثيقة طلب تقديم العروض

في توقيع العقد فيجب على الجهة التفاوض مع االستشاري التـالي   الفائزإذا أخفق االستشاري : )   207( مادة 

  .  المختصفي المستوى بعد موافقة لجنة المناقصات من حيث الترتيب المستوفي للشروط 

تحدد أنواع عقود الخدمات االستشارية في وثائق المناقصة عند طلب  تقديم العـروض  )  :  208( مادة 
  :  اآلتي ب

 :العقد على أساس المقطوعية  - أ 
ويستخدم هذا النوع من العقود للمهام التي يكون فيها محتوى ومدة الخدمات 

 :  والنتائج المطلوبة من االستشاريين محددة بوضوح وعلى وجه الخصوص ما يلي
 .عمليات التخطيط البسيطة .1
 .دراسات الجدوى .2
 .الهندسية وإعداد وثائق المناقصاتالتصاميم  .3
 .الدراسات البيئية .4
 . إعداد أنظمة معالجة البيانات .5

  :العقد المبنى على الزمن   -ب 
ويستخدم هذا النوع من العقود عندما يكون من الصعب تحديد نطاق الخدمات وطول 

 :  تقييمها، وعلى وجه الخصوص ما يلي وصعوبةمدة التنفيذ 
 .الدراسات المعقدة .1
 .اإلشراف على تنفيذ األعمال .2
 .بمهام التدري .3

 :العقد على أساس النسبة  المئوية  - ج 
  

  . ويستخدم هذا النوع من العقود على وجه الخصوص للشركات الفاحصة
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@ @
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@ @

تكون مشاركة المجتمـع المسـتفيد   في حالة ما يجوز تنفيذ األعمال المدنية الصغيرة والتوريدات ) :  209( مادة 

أو إذا كـان  تصاد ودعم جودة السلع والخدمات المطلوب شراؤها واستدامتها إيجابية لتعزيز االق

وتعزيز وبنـاء قـدرات   هدف العملية خلق فرص عمل وإشراك المجتمع المستفيد من المشروع 

ومهارات المستفيدين وتشجيعهم على تنفيذ مشروعاتهم بفاعلية وانجازها في الوقـت المحـدد   

جب موافقة لجنة المناقصات المختصة قبل اللجوء إلـى هـذه   وفي جميع األحوال ي وبأقل تكلفة

  .الطريقة وعليها أن تتأكد أن األسعار متقاربة مع األسعار في السوق

يقتصر تنفيذ التعاقدات لصالح المجتمع بهدف خلق فرص عمل أو تشجيع المجتمع المستفيد على ) :  210( مادة 

  :كاني محدد شريطة ما يليسالمشروع لتجمع تنفيذ المشاركة والمساهمة في 

 .)ريال 6,000,000(ال يزيد الحد األقصى لقيمة العمل المطلوب تنفيذه عن أن   - أ 
تقديم مساهمته نقداً أو عيناً بما ال يقل عن أن يكون المجتمع المستفيد قد وافق على   -ب 

 .هتنفيذمن قيمة المشروع المطلوب  %)5(نسبة 
توريدات أو أعمال ا أو توريدها عبارة عن أن تكون طبيعة المشاريع التي يتم تنفيذه  - ج 

ومن النوع الذي يمكن أن يعهد به إلى مقاول أو صغيرة مرتبطة بتنفيذ المشاريع 
 .  إطار الوحدة اإلداريةجمعية تعمل في 

في إطار عمـل تـأهيلي   يتم تنفيذ األعمال المشار إليها في المادتين السابقتين يجب أن ) :  211( مادة 
محلية ومواد  ةمحلي مستفيد بنظام سعر الوحدة أو القطعة باستخدام عمالصغير لمجتمع 

  .الممارسةكلما أمكن ذلك بإتباع إجراءات 
في حالة وجود أكثر من مقاول محلي أو جمعية محلية قادرة على التنفيذ فيجب فتح باب : )  212( مادة 

واإلرساء على أقل مالية الفنية والم لتقديم عروضه مالمنافسة من خالل توجيه الدعوة له
  .العروض المقيمة

  :مسئولة عنالممولة تعتبر الجهة  ) : 213( مادة 
 .إعداد الدراسة الفنية والتصاميم وجداول الكميات والتكلفة التقديرية بصورة دقيقة  - أ 

 .على تنفيذ العمل ينالقادر ينأو المقاول المحليةتحديد الجمعيات   -ب 

 .فق مع طبيعة تنفيذ التعاقدات المجتمعيةإعداد الشروط التعاقدية بما يتوا  - ج 

 .اإلشراف على التنفيذ وفقاً لوثائق العقد  - د 

 .إعداد وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل للمنفذين أفراد وجماعات مع التركيز على التدريب الميداني  - ه 

وفي جميع األحوال يجب أن يتم إقرار هذه الخطوات من قبل لجنة المناقصات المختصة 
  . المحددة في هذه الالئحة حسب اإلجراءات
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يجوز للجهة الممولة االستعانة باستشاري فرد للقيام بتقديم الدعم الفني الـالزم لتنفيـذ    ) : 214( مادة 

المشروع في مرحلة الدراسة للمشروع ومرحلة التنفيذ من خالل اإلشراف على التنفيذ أو 

  .إدارة المشروع

على تنفيذ عمل صـغير لمجتمـع    القادرالمقاول المؤهل أو  ةالمحلية تحديد الجمعييتم ) :  215( مادة 

 :وفقاً للمعايير التالية محلي مستفيد

لدى الجهات المعنية أو مقاول من نفس  جمعية محلية مسجلةأن تكون   - أ 

  . المجتمع المستفيد

 . خبرة سابقة في تنفيذ أعمال مماثلة  -ب 

وتنظيم شروع المتنفيذ إلدارة األعضاء أو العاملين من  عدد كافتوفر   - ج 

بصورة  المحاسبية سجالتالوثائق والبما في ذلك المحافظة على حساباته 

 .منفصلة ألموال المشروع

وفقاً والعمالة الماهرة في تنفيذ األعمال استخدام اليد العاملة المحلية   - د 

 .  الفنية المعتمدة للمشروعمواصفات اللمخططات ول

  :تمعي بصورة أساسية ما يلييجب أن يتضمن التعاقد المج) :  216( مادة 

 .طرفي العقد    - أ 

 .التكلفة اإلجمالية للعمل المطلوب تنفيذه  -ب 

وفقاً لألعمال المنجزة المستوفية أن يتم الدفع بتحديد أسلوب الدفع   - ج 

 .للمواصفات الفنية المحددة

 .  النجاز المشروعالمطلوبة الفترة الزمنية   - د 

  : ليفيما يتعلق بما يالعقد  يواجبات ومسؤوليات طرف  - ه 

 .الفنية وجداول الكميات ، والمواصفاتاتخططمتوفير الرسومات، وال  .1

 . المشروعاإلشراف على  .2

 .في اإلنجاز للمشروعاالجتماعات المنتظمة واالتصاالت لمراقبة التقدم  .3

 .  والمواد المحليةاستخدام اليد العاملة  .4

 .التزامات قانونية أخرى وفقاً للقوانين النافذة ذات العالقةأي  .5
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ال يتم التفاوض مع مقدمي العطاءات في المواصفات الفنية الرئيسية أو األسعار المقدمة ) :  217( مادة 

  :ةالحاالت التاليمن ذلك مهما كانت األسباب ويستثني 
  .والشروط األسعار والمواصفات 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 اواألسلوب المتبع 

 .وأيه تسهيالت للمهمةوالتقارير التي سترفع عمل ال وفترات لتحسين الشروط المرجعية

في الحاالت التي تراها اللجنة العليا ضرورية إلجراء تفاوض مع مقدمي العطاءات فيجب ):  218( مادة 

  :  التفاوضأن ال يترتب على عملية 
  .  قصةفي وثيقة المنا 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 العطاءاتما قد يؤثر في   - د 
@ @

Ý—ÐÛa@sÛbrÛa@‹“Ç@ @
@ @

@@μÛëbÔ¾a@ëc@åí†Šì¾a@áöaìÓ@ëc@μíŠb“nüanÈ¾aåí‡à@ @
  

  

تأهيلهم الذين سبق للموردين أو المقاولين أو االستشاريين  قوائماستخدام مسك وللجهة ) :  219( مادة 

 .مبادئ الشفافية والمنافسة العادلةشريطة إعدادها وفقاً ل

لـدى الجهـة   المعتمـدين  أو المقاولين أو االستشاريين تكون قوائم الموردين يجب أن ) :  220( مادة 

في أيام وسـاعات  لدى الجهة في التقدم للتأهيل والتسجيل الراغبين ئماً أمام مفتوحة دا

  .وفقاً لألسس والمعايير المحددة للتأهيل الرسميةالعمل 

 : التأهيل وفقاً للتالي متطلباتيجب أن تحدد ) :  221( مادة 
 .ن ذات العالقةوفقاً ألحكام القانون وهذه الالئحة والقوانيالوثائق 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 مؤهالت الكادر الفني(القدرة الفنية   - د 

 .القدرة المالية  - ه 

 . أخرى تراها الجهة بحسب طبيعة الحالةمتطلبات أي   -و 
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التي المؤهلة يجوز ألي جهة خاضعة ألحكام القانون وهذه الالئحة االستفادة من القائمة ) :  222( ادة م

 : جهة أخرى شريطة ما يليأي تم تحديدها من قبل 

مماثل من حيث الطبيعة والنوعية والحجم الذي  هأن يكون المشروع المطلوب تنفيذ  - أ 

 .إجراء التأهيل لهسبق 

أكثر من ثمانية عشر عليها مطلوب االستفادة منها قد مضى أن ال تكون القائمة ال  -ب 

 .  مع أحقية الجهة طلب تحديث بيانات التأهيلشهراً 

يجب على الجهة التأكد من اهتمام القائمة المحصورة التي سيتم االستفادة منها   - ج 

بحيث ال يقل عدد المهتمين في المشاركة عن ستة متقدمين بموجب خطابات 

 . رسمية

البيانات المقدمة لكل معيار لتقييم مسبقاً ضمن وثيقة التأهيل جهة معايير محددة التضع ) :  223( مادة 

 .ن تتسم هذه المعايير بالموضوعيةأعلى على حده 

المقيـدة أسـماؤهم بقائمـة    ين االستشاريوين المقاولون يالمورديجب على الجهة إلزام ) :  224( مادة 

  .  تهم سنوياًبياناالمعتمدين بتحديث  المؤهلين

إذا تبين للجهة في أي ويجب على كل طالبي التأهيل تقديم مستندات ومعلومات صحيحة ) :  225( مادة 

فيجـوز لهـا   غير صحيحة وقت أن المعلومات المقدمة من أي من طالبي التأهيل كانت 

ين وإشعار الجهة المعنية باتخاذ اإلجراءات القانونيـة وفقـاً للقـوان   إسقاط التأهيل عنه 

  .  واللوائح النافذة ذات العالقة

المعتمـدين   قائمة المؤهليناسم المورد أو المقاول أو االستشاري من  شطبيحق للجهة ) :  226( مادة 

 :في أي من الحاالت اآلتية

 .  تدل على افتقاره لألمانة والنزاهةة أو مخالف فعلثبوت ارتكابه أي   - أ 

 .صحيحةغير ثبوت 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 الالتعاون في أي مراجعة أو تدقيق أو تحقيق من قبل  هرفض  - ه 

 .  مختصة قانوناً

 .  ذات العالقةو التشريعات األخرى أوهذه الالئحة عدم االلتزام بأحكام القانون ثبوت   -و 

 القائمة المعتمدةأسماء الموردين أو المقاولين أو االستشاريين من  شطبتُنشر قرارات ) :  227( مادة 

كتابيـاً   المورد أو المقاول أو االستشاري المعنـي  ويخطرفي الموقع االلكتروني للجهة 

  .لهيئة العليامن اإلخطار لصورة  بذلك، مع نسخ 
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أو اإليقاف المؤقت يحق للمورد أو  الشطبفي حالة مع مراعاة أحكام الئحة القائمة السوداء ) :  228( ة ماد

عنـد انتهـاء فتـرة     المـؤهلين المقاول أو االستشاري التقدم بطلب إلعادة اسمه إلى قوائم 

التـي  يير للمتطلبات والمعاالحرمان أو اإليقاف المؤقت على أن يقدم طلباً جديداً  يثبت تلبيته 

 . اإليقافأو مع ما يثبت انتفاء سبب الحذف  وضعتها الجهة للقيد والسارية وقت إعادة الطلب

المؤهلين المعتمدين لدى الجهات المختلفة بحسـب  استخدام قوائم  مراقبةالهيئة العليا  تتولى) :  229( مادة 

 .  طبيعة ونوعية النشاط في كٍل منها

  إلى الهيئة العليا عنأو تظلمات أو المقاولين أو االستشاريين التقدم بشكاوى  يحق للموردين) :  230( مادة 

 .  نتائج التأهيل 

اسـمه مـن قـوائم     شـطب يحق للمورد أو المقاول أو االستشاري الذي ُمنع من القيـد أو  ) :  231( مادة 

إخطـاره  خ أيام من تاري) 10(إلى الهيئة العليا بطلب كتابي خالل عشرة  يتظلمأن  المؤهلين

  .الشطب أو اإليقافأو  بقرار المنع كتابياً
 
  

@Ý—ÐÛaÉia‹Ûa@@‹“Ç@ @
@†ìÔÈÛa@‰îÐäm@paõa‹ug@ @

@ @
@ @

ÐÛaÞëþa@Ê‹@ @
@âbØyc@ßbÇò@ @

@ @
 

عد الوفاء وطرفي العقد وموضوعه ومواصفاته ومكان تنفيذه وم عقود المناقصات تحدد) :  232( مادة 
وغرامات تأخير التنفيذ أثناء مراحل التنفيذ  طرف على كلالعينية والنقدية  وااللتزاماتبه 

  .قانونية أخرىأو تأخير السداد وضمانات التنفيذ وحاالت إلغاء العقد وأية شروط 
  : على النحو التالي للعقود بدأ التنفيذي) :  233( مادة 

ياً من تاريخ تسليم الموقع إلى المقاول خالاألشغال مقاوالت عقود تبدأ المدة المحددة لتنفيذ   - أ 
التي يحددها  ةالمد أومن تاريخ توقيع العقد  أسبوعينخالل فترة ال تتجاوز من الموانع 

 المتعاقدةويتم هذا التسليم بمحضر كتابي يوقع عليه المقاول أو من يفوضه والجهة العقد 
للمقاول ونسخة نسخة منه ويحرر من ثالث نسخ تسلم  اإلشرافوالجهة التي ستتولى معه 
  .المناقصةضمن أوليات الثالثة تبقى لدى الجهة المتعاقدة و فاإلشرا لجهاز

 اًوإذا لم يحضر المقاول أو وكيله الرسمي الستالم الموقع فتحدد الجهة المختصة تاريخ
للتسليم وتخطر به المقاول بخطاب مسجل ويعتبر هذا التاريخ موعداً لبدء تنفيذ  اًمعين

  .األعمال ويحاسب المقاول على أساسه
من االستشارية والخدمات األخرى عقود التوريدات والخدمات لتنفيذ المدة المحددة  تبدأ  -ب 

 . المحدد في وثيقة المناقصة والعقد تاريخال
استكمال إجراءات توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز أسبوعين من تاريخ على الجهة   - ج 

  لتأخير استالمها لضمان األداء المستوفي للشروط القانونية وتتحمل مسؤولية ا
 .عن ذلك
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تغيير مكان تنفيذ أعمال مقاوالت األشغال والتوريدات والخدمات االستشارية  زال يجو -أ ) :  234( مادة 

المحددة في وثائق المناقصة والذي من أجله طرحت المناقصـة   األخرىوالخدمات 

  .لها وقدمت العطاءات واستكملت إجراءات البت

سابقة يجوز تغيير مكان التنفيذ في حالة الضرورة استثناًء من أحكام الفقرة ال - ب 

القصوى ووجود مبررات قوية تقرها لجنة المناقصات المختصة وموافقة الطرف 

على عملية التغيير أي التزام مالي إضافي أما إذا  بالثاني في العقد على أال يترت

يها ترتب على عملية التغيير تعديالت فرضتها ظروف الموقع الجديد فتسري عل

  .الالئحةمن هذه ) 242(المادة األحكام المحددة في 

أو إذا ترتب على عملية تغيير مكان التنفيذ إحداث تعديالت في المواصفات  - ج  

تجاوزت النسبة أو االشتراطات وبنود وسلع وخدمات جديدة لم يشتمل عليها العقد 

ناقصة وفقاً ألحكام ، يتم إعادة طرح المهذه الالئحةمن ) 242(المحددة في المادة 

مع تحمل الجهة للمخاسير المالية التي تحملها الطرف الثاني وهذه الالئحة القانون 

  . من بعد توقيع العقد

كل المواد واألعمال والتجهيزات والمعدات التـي  عماله وعلى المقاول التأمين يجب على ) :  235( مادة 

  .  جراءات المتعلقة بذلكوردها إلى الموقع والتقيد بالقواعد والشروط واإل

ر على المقاول أو المورد أن يقوم بتحريك أو نقل المـواد واآلالت والمعـدات مـن    ظيح) :  236( مادة 

موقع التنفيذ موضوع المناقصة إلى أي مكان أو موقع آخر بدون موافقة خطية من قبـل  

  .الجهة 
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ïãbrÛa@Ê‹ÐÛa@ @
@bèmŠa†gë@†ìÔÈÛa@óÜÇ@òÔÏaì¾a@ @

@ @

@ @

 يإذا مـا تـم إدخـال أ   للعقد صيغة النهائية اليجب أخذ موافقة لجنة المناقصات المختصة على ) :  237 (مادة 

 .  تعديالت على نموذج العقد المحدد في وثيقة المناقصة وبما ال يخل بأحكام القانون وهذه الالئحة

  . لغيرهلعقد بالكامل ال يحق ألي مقاول أو مورد أو متعهد أو استشاري التنازل عن ا) :  238( مادة 

  :  يجب االلتزام باآلتي من الباطن التعاقد في حالة  ) :  239( مادة 
تتخذ لجنة وكل عقد من الباطن المختصة ل مناقصاتالحصول على موافقة لجنة ال  - أ 

المورد أو على المعلومات والمبررات التي يقدمها  قرارها بناًءالمناقصات المختصة 
 .  و المتعهدأ اإلستشاريأو  المقاول

 .من قيمة العقد األساسي% 30أن ال تتجاوز قيمة عقود األعمال من الباطن عن   -ب 
 .من الباطن على المقاولوهذه الالئحة والشروط المنصوص عليها في القانون  األحكامق يتطب  - ج 
 األعماللجميع بالتضامن من الباطن كامل المسؤولية المشتركة مقاوليه المقاول وتحمل   - د 

  .  أي إخالل بشروط العقدأو  اإلهمالو واألخطاء
    

  .مرتكبيها للمساءلة القانونيةوكل مخالفة ألحكام هذه المادة تعرض 
@ @

يصدر رئيس الجهة أو من يفوضه قراراً بتكليف من يراه مناسباً من ذوي الخبرة إلدارة ) :  240( مادة  
ويتعين على الجهة يال العقد بالنسبة لعمليات الشراء التي تتجاوز كلفتها عشرة مليون ر

  .  بهذا القرار ياًكتابالطرف الثاني غ بالإ
    :المهام التالية إدارة العقد مسئول يتولى) :  241( مادة 

   .مراجعة البرنامج الزمني للتنفيذ والتأكد من تنفيذه وحل أي خالفات تطرأ أوالً بأول  - أ 
المحددة لمتطلبات األخرى الفنية واللشروط والمواصفات  وفقاًتنفيذ العقد  التأكد من  -ب 

  . ه وفي الموعد المحددفي
  .  ةالتعاقديااللتزامات بجميع اإليفاء  التأكد من  - ج 
  .  دون أي تأخير عقدالالفنية والمالية والقانونية ذات الصلة ب حل المشاكل  -د 
  .  بين طرفي العقدلحفاظ على عالقات عمل جيدة ا  -ه 
 .  العقدومواصفات روط شوالتي ال تتفق واألعمال المواد والخدمات رفض   - و 
  .  لتأكد من استيفائها للشروط الواردة في العقدوا شهادات الدفع مراجعة  -ز 
تأخير وفي حالة وجود تأخير يقوم برفع تقرير إلى تتم دون  أن إجراءات الدفع التأكد من  - ح 

  .  رئيس الجهة مبيناً فيه مبررات التأخير ومقترح المعالجة
ذ العقد وإعداد الردود عليها وفقاً للصالحيات الممنوحة وفي دراسة كل المراسالت أثناء تنفي  -ط 

  .  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 
 . بين طرفي العقد المراسالتتوثيق كافة   -ل 

@ @
@ @
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ÐÛarÛa@Ê‹@sÛb@ @
@@‡ÔÈÛa@Ýí‡Èm 

 

يحق للجهة بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة أن تعدل العقد بالزيادة أو النقص فـي  ) :  242( مادة 
 %)10(التعديل ما نسـبته  ، شريطة أن ال تتجاوز قيمة أي مرحلة من مراحل تنفيذ العقد

مـن قيمـة    %)20(وما نسبته توريدات أو الخدمات ي في عقود المن قيمة العقد األصل
  :مع االلتزام باألسس والقواعد اآلتية العقد األصلي في عقود مقاوالت أعمال األشغال

أن يقتصر التعديل على حاالت الضرورة القصوى ووجود مبررات وأسباب قوية ال   - أ 
 .سبيل لتجنبها

أو السلع أو الخدمات  أن تكون األعمال اإلضافية من نفس بنود أعمال األشغال  -ب 
 .دون زيادةاألصلي المتعاقد 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 
الطرقات أو الجسـور أو  أثناء تنفيذ أعمال ير منظورة قد تظهر ظهور أعمال غ .1

مشاريع شبكات المياه والصـرف  أو أو مشاريع تصريف مياه األمطار األنفاق 
ففي هذه الحالة يجب حصرها وتحديد تكلفتها بالتنسيق مـع الجهـات   الصحي 
لجهـة  بين ا والتعامل معها مباشرة بعقود مستقلة يتم إبرامهاالمعنية الخدمية 

صاحبة المشروع بعد إقرارها من قبل لجنة المناقصات بحسب والجهة الخدمية 
 .  المالية المحددة في هذه الالئحةوالسقوف الصالحيات 

الترميم للمبـاني والمرافـق   الصيانة وأعمال المتعلقة ب األعمال غير المنظورة .2
  .المملوكة للدولة

لنسب المحددة في هذه المـادة  في جميع األحوال إذا زادت كميات األعمال عن ا  - ه 

فيجب أن يتم رفعها إلى اللجنة العليا للمناقصات ألخذ الموافقة المسبقة عليهـا  

  :قبل التنفيذ على أن يتم إرفاق البيانات التالية 
 .المبررات الفنية لبنود الكميات التي زادت عن النسبة القانونية المحددة .1

 .ى أساسها للتنفيذ بين طرفي العقدتحليل لبنود األسعار التي تم التفاوض عل .2

مصادقة لجنة المناقصات المختصة على الكميات الزائدة واألسعار المتفق  .3

 .عليها

 . أية بيانات أو وثائق فنية أخرى تراها اللجنة العليا ضرورية .4
    

وفي حالة عدم اقتناع اللجنة العليا بالمبررات الفنية في اعتماد األعمال الزائدة فلهـا  
  .واقتراح الحلول المناسبة رفض طلب الجهة مع توضيح سبب الرفض الحق في
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تسري على التعديالت جميع األحكام المنصوص عليها في القانون وهذه الالئحـة فيمـا   ) :  243( مادة 

تقديم ضـمان أداء بـنفس النسـبة    يوقع عليه من الطرفين مع يتعلق بعمل عقد ملحق 

 .د الملحقالمحددة في هذه الالئحة من قيمة العق

في الخدمات ذات العالقة  أواألسعار للمواد عندما تكون الحكومة هي المسئولة عن رفع ) :  244( مادة 

في ضوء المعالجات المقـرة  يجوز للجان المناقصات المختصة أو بعضها مكونات العقود 

وفقـاً   من تاريخ وقـوع األثـر  تعديل قيمة الجزء المتبقي من العقد من مجلس الوزراء 

 :  للضوابط اآلتية

بوضع القواعد والضوابط بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة قيام الهيئة العليا   - أ 

التي يتعين على كافة و 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

تشكل لجان فنية في كل جهة من الجهات الخاضعة ألحكام القانون وهذه الالئحة   - ج 

وتحديد لدراسة حالة المشاريع قيد التنفيذ لديها والوقوف على ما تم إنجازه 

 .مقارنة بالبرنامج الزمني للتنفيذم يتم انجازها األعمال المتبقية التي ل

تتولى لجان المناقصات المختصة إقرار المعالجات وفقاً للضوابط والتعليمات المقرة   - د 

 .من مجلس الوزراء لكل مشروع على حده

 :للتعويضات المشاريع التاليةتستثنى من المعالجة   - ه 

 .المتعثرةالمشاريع  .1

 . فيذها بعد التاريخ المحدد الحتساب األثرالمشاريع التي تم التعاقد على تن .2
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Éia‹Ûa@Ê‹ÐÛa@ @
@˜zÏ@òäíbÈßëõa‹“Ûa@ÞbàÇc@âýnaë@ @

  

  

  

أعمال األشغال والتوريدات والخدمات كافة لواالستالم  المعاينةوالفحص يجب على الجهة ) :  245( مادة 

طبقاً للمواصفات  لتأكد من تنفيذهااوالمتعاقد على تنفيذها األخرى والخدمات االستشارية 

 .والعقد المناقصةوالشروط الفنية والقانونية والمالية المحددة في وثيقة 

والتوريـدات  ألعمال األشـغال  واالستالم لمعاينة للفحص والجان فنية متخصصة  تشكل) :  246( مادة 

والخدمات االستشارية ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجهة ويراعى في تشكيل هـذه  

  :التاليوعلى النحو شراء على حدة طبيعة كل عملية اللجان 

والخدمات ألعمال األشغال والنهائي  تتولى االستالم االبتدائي واستالملجنة معاينة   - أ 

وبحضور المهندس  ثالثةيقل عددهم عن  تضم مهندسين وفنيين الاالستشارية 

ام برئاسة مدير ع اللجنة تكونأن  ىعل المشرف والذي يكون حضوره للتوضيح

  .على األقل من الجهة

ثالثة مكونه من عدد ال يقل عن لجنة فحص واستالم األصناف والمهمات الموردة   -ب 

تكون اللجنة برئاسة على أن من المختصين والفنيين ويضاف إليهم أمين المخزن 

 .من الجهة مدير عام على األقل

صاص لجنة استالم الخدمات االستشارية تضم مختصين من ذوي الخبرة واالخت  - ج 

لمراجعة واستالم مخرجات الخدمات وإبداء المالحظات عليها واعتمادها أوالً بأول 

 .وفقًأ لوثائق العقد

يجوز للجنة الفحص والمعاينة واالستالم االستعانة بمتخصصين فنيين أو استشاري   - د 

 . بعد موافقة رئيس الجهة بحسب طبيعة ونوعية عملية الشراء

قرار التشكيل  فيوالمعاينة الفحص واالستالم ن يجب أن يتم تحديد فترة عمل لجا  - ه 

فيجب على اللجنة الرفع التمديد لفترة عملها وإذا تطلبت طبيعة عملية الشراء 

انجاز أعمال الفحص  فيبمبررات ذلك إلى رئيس الجهة ألخذ الموافقة وأي تأخير 

لجنة تحال العن الموعد المحدد لها بدون أي مبرر قانوني والمعاينة واالستالم 

  . للمساءلة ويتم تكليف لجنة أخرى
     

   

أن تكون تكاليف الفحـص واالسـتالم   عندما تتطلب عملية الشراء شركة فاحصة فيجب ) :  247 (مادة 

خارج عقد التوريد ويتم الدفع من قبل الجهة للشركة الفاحصة وفقاً ألحكام القانون وهذه 

 . الالئحة
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  : ما يليواالستالم الفحص والمعاينة يراعى في تشكيل لجان ) :  248( مادة 
الشروط  إعدادفي  اشاركون ممواالستالم المعاينة الفحص ويكون أعضاء لجنة  أن ال  - أ 

أو والتقييم و إجراءات التحليل أاألخرى المواصفات الفنية ووثائق المناقصة و
  .الجهةرئيس بموافقة بأي منهم للتوضيح  االستعانةمع جواز  اإلشراف

ويوقع عليه من جميع أعضائها محضرها على النموذج المعد لذلك  اللجنةتدون   -ب 
ويعتبر قرارها بسالمة تنفيذ األعمال من عدمه أو قبول أو رفض األصناف الموردة 

وأي تحفظ على ما ورد في المحضر من  من رئيس الجهة اعتمادهبمجرد  اًنهائي اًقرار
 التحفظ والتوقيع عليه؛ أي من األعضاء فيجب إثباته في المحضر مع توضيح سبب

كل في الحالة التي يثبت فيها تواطؤ بقبول أعمال غير سليمة أو أعمال وهمية، فيتم إحالة    - ج 

الجهة مع ضرورة تحمل المقاول أو المورد أو 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 اللجان المتخصصـة أو   -أ) :  249( دة ما
مـع  ؤ بالتواطلجان الفحص واالستالم استغل عمله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

بإفشائه أسراراً تتعلق بالمناقصة أو قـام  أو االستشاريين أحد المقاولين أو الموردين 
ات بالمخالفة للمواصفات أو وقع على مستخلصات أو علـى شـهادة   باستالم توريد

على الجهـة إحالتـه إلـى    فبخالف المواصفات أو أعمال الخدمات استالم المقاوالت 
وبما ال يخل بمهام واختصاصات  إلجراءات وفقاً للقوانين النافذةالنيابة العامة التخاذ ا

والجهـاز المركـزي للرقابـة     العليـا والهيئة  الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد
  .والمحاسبة

إلى القضـاء التخـاذ   في عمليات الشراء يتم إحالة جرائم الغش والتالعب والرشوة  -ب                
اإلجراءات الالزمة، وبما ال يخل بمهام واختصاصات الهيئة الوطنية العليا لمكافحـة  

 .والمحاسبة  والجهاز المركزي للرقابةوالهيئة العليا  الفساد
تسلم األصناف المتعاقد عليها في الموعد والمكان المحدد في وثائق المناقصـة والعقـد   ) :  250( مادة 

سواء في مخازن الجهة أو أي موقع نهائي آخر خالصة من جميع المصروفات والرسوم 
  .  المتعاقد عليهاالفنية والشروط مطابقة للمواصفات على أن تكون وغيرها والضرائب 

األصناف الموردة فاتورة من أصل وصورتين مبيناً بها الكمية وثمـن الوحـدة   تقدم مع ) :  251( مادة 
ويستلم أمين المخزن المختص األصـناف الـواردة مقابـل     والثمن اإلجمالي حسب العقد

لجنـة   اجتمـاع إيصال مؤقت يقرر فيه حالتها الظاهرية من حيث سالمتها وذلك لحـين  
وتقيد الفواتير عند  هد لفحصها واستالمها نهائياً وإضافتها للمخازنالفحص بحضور المتع

استالمها في السجل المعد لذلك وتبين فيه اإلجراءات الخاصة بكل فاتورة وتـاريخ كـل   
تحديد المسـئولين فـي حالـة    وإجراء حتى تاريخ إرسالها إلى الحسابات لصرف قيمتها 

  .تأخير اإلجراءات
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بحضور المورد أو وكيله خالل ثالثة أيام على األكثر من  واالستالمة الفحص تجتمع لجن) :  252( مادة 

ويجـب   المكان المحدد في عقـد التوريـد   تاريخ وصول األصناف إلى مخازن الجهة أو

  .اللجنة لحضوره اجتماعإخطار المورد بموعد 

 وإتمـام زمة لفتح الطرود يوفر المورد على حسابه العمال واآلالت والمعدات والمواد الال) :  253( مادة 

 واالسـتالم عملية الفحص واالستالم بهدف تسليمها ألمين المخزن أو للجنـة الفحـص   

عدم توفير ذلك يجوز للجهة توفير كافـة   حالةوفي  المفوضبحضوره أو بحضور وكيله 

وتقـوم   المتطلبات الالزمة لفتح الطرود وإجراءات الفحص واالستالم على حساب المورد

إلـى  المواصفات ويحتفظ باألصناف المرفوضة وص بمقارنة األصناف بالعينات لجنة الفح

  .إعادتها للموردحين 

بطلـب إجـراء   الجهة أو ممثلهـا كتابيـاً   يجب على المقاول بمجرد إتمام العمل إخطار ) :  254( مادة 

  .اإلخطارالمعاينة التي يجب أال تتأخر أكثر من عشرة أيام من تاريخ 

ـ  تقوم اللجنة المكلفة بالمعاينة باستالم األعمال المنفذة استالماً ابتـدائياً ) :  255( مادة  مـن أي   اًخالي

وفي حالة وجود تحفظات بسيطة ال تمنع من استخدام المشـروع يـتم   تحفظات جوهرية 

أما في حالة االستالم النهائي للمشروع فيجب أن  تحديد مدة إلنجازها ضمن فترة الصيانة

  .أو مالحظات فذة كاملة وخالية من أي تحفظاتتكون األعمال المن

يحق للجهة أو من يمثلها فحص السلع أو اختبارها أو االثنين معا للتحقق من مطابقتهـا  ) :  256( مادة 

والكميات الواردة في العقد وتحـدد وثـائق العقـد أنـواع الفحـص      الفنية للمواصفات 

  .  واالختبارات ومكان إجراءها 

 أومورديه من البـاطن   أومقر المورد  أووز إجراء الفحص واالختبار في بلد المنشأ يج) :  257( مادة 

ويجـب علـى    في الموقعين معا أوفي المقر النهائي لوصول السلع  أوفي مكان التسليم 

المورد توفير كافة التسهيالت وتقديم كل مساعدة في الحدود الالزمة للفحص بما في ذلك 

  .  اإلنتاجلى الرسومات وبيانات من االطالع عالجهة تمكين 

المكـان  رفضها بعد وصـولها إلـى    أوال يعتبر حق الجهة في فحص السلع واختبارها ) :  258( مادة 

فحص السلع واختبارها ب اممثله أو السابق قيامه امنه تنازالً أو لها مقيداًالمحدد للتسليم 

  . قبل شحنها وإجازتها
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الفحـص  نتائج  هااألصناف الموردة أن توضح في تقرير بفحصتقوم على اللجنة التي ) :  259( مادة 

  التي تم التعاقد على أساسها وعليها أن ترفض األصناف التيالفنية مقارنة بالمواصفات 

  . الفنيةتطابق المواصفات  ال 

غي رفض األصناف التي تم توريدها بموجب عقد الشراء، فينببفي حال تم اتخاذ قرار  -أ ):  260(  مادة

ة على الجهة أن تبلغ المورد بالرفض وأسبابه كتابياً وتسليمه باليـد أو بـأي وسـيل   

من المخازن وتوريـد   األصنافالتسليم حتى يقوم المورد بسحب تلك  أخرى مضمونة

األصناف البديلة وذلك خالل المدة المحددة ما لم يتحمل المورد تكاليف التخـزين وأي  

  . تكاليف أخرى

فعليه أن يتحمل أجور التخزين  المرفوضة األصنافالمورد استالم في حالة رفض  -ب

المزاد العلني واسترداد األصناف بيحق للجهة بيع ووالنفقات األخرى ذات الصلة 

  . إعادة المبلغ المتبقي إلى الموردوجميع النفقات والغرامات من قيمة بيعها، 

ألعمـال األشـغال    )العيـوب إصـالح  (نة ضمان الصـيا تحدد فترة المسؤولية عن  -أ) :  261( مادة 

بفترة ال التي ال تتجاوز قيمتها السقف المالي للمناقصة المحدودة الصغيرة والتوريدات 

تقتضي طبيعة عملية الشـراء  االستالم مالم الفحص وأشهر من تاريخ ثالثة تقل عن 

  . فترة أطول

مال األشغال ألع) إصالح العيوب(تحدد فترة المسؤولية عن ضمان الصيانة  -ب

من تاريخ االستالم االبتدائي  سنةبفترة ال تقل عن  البسيطة والعادية والتوريدات

 .مالم تحدد وثيقة المناقصة فترة أطول

الموردين أو المقاولين  أداءمنصف وشفاف لمراقبة وتحتفظ بنظام واضح  أنجهة العلى ) :  262( مادة 

  .زاماتهم التعاقديةتنفيذ الت فيأو االستشاريين أو المتعهدين 
ولجنة أو المقاول أو االستشاري  يفصل رئيس الجهة في الخالف الذي ينشأ بين المورد) :  263( مادة 

كما يفصل في الخالف في الرأي بين أعضاء لجنة الفحـص  والمعاينة واالستالم الفحص 

ويجوز لرئيس للشروط والمتطلبات المحددة في وثائق المناقصة وفقاً والمعاينة واالستالم 

بذوي الخبرة من الجهة نفسها أو مـن أي جهـة حكوميـة أخـرى أو      االستعانةالجهة 

  .مسؤولية القرار المتخذ، وفي هذه الحالة يتحمل رئيس الجهة متخصص ستشاريا
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  :مراعاة ما يليللجهة صرف دفعة مقدمة شريطة يجوز ) :  264( مادة 

 .المناقصة قد نصت على ذلك أن تكون وثيقة  - أ 

  .من قيمة العقد %)20(ال تزيد قيمة الدفعة المقدمة عن أ  -ب 

أو شيك مقبول الـدفع بـنفس    لإللغاءتقديم ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل   - ج 

 . لمدة تنفيذ العقدساري المفعول  الدفعة المقدمة مبلغ

 . لتنفيذ العقداألغراض المخصصة الدفعة المقدمة في  ماستخدا  - د 
استردادها كاملة قبـل  شريطة استرجاع مبالغ الدفعة المقدمة من المستخلصات المدفوعة   -ه 

وفي حالة تأخر المقـاول أو المـورد أو االستشـاري عـن     قيمة العقد من % 80 صرف

فتتحمل الجهة مسؤولية اسـتعادة   االبرنامج الزمني للتنفيذ ألسباب ليس للجهة دخل فيه

 .ات وفقاً ألحكام القانون وهذه الالئحةالدفعة المقدمة واتخاذ اإلجراء

  تكلفتهـا عـن   تقـل  عمال األشغال أو التوريدات التـي  ألصرف دفعة مقدمة  عدم  -و 

 ). مليون ريال 20(مبلغ 

  : تتم إجراءات الدفع ألعمال األشغال والتوريدات والخدمات االستشارية وفقاً للتالي) :  265( مادة 

 : مقاوالت األشغال  -أ 
وفقاً للرسومات والمواصفات الفنية والشروط ألعمال التي تم تنفيذها لالمقاول يحاسب 

 : على النحو التالي العقدوالكميات والمتطلبات األخرى المحددة في وثائق 

مطابقة للشروط الفعالً األعمال المنجزة كحد أقصى من قيمة  %)90( نسبة .1

شهادات  بموجبلزمني للفئات الواردة بالعقد والبرنامج اوفقاً  الفنية والمواصفات

 .الجهة الفنية المشرفة على التنفيذمن قبل  ةموقع )مستخلصات(دفع 

  :يتم صرفه علي النحو التالي األشغالألعمال  )%10(بنسبة  المبلغ المحتجز .2

بدون أي  االستالم االبتدائيبعد المبلغ المحتجز من  )%50(نسبة  •

والموقع من  ياالستالم االبتدائبموجب محضر مالحظات أو تحفظات 

 .اللجنة المكلفة والمقاول والمصادق عليه من رئيس الجهة

أي مالحظات بدون  االستالم النهائي بعدمن المبلغ المحتجز ) %50(نسبة  •

بموجب محضر  )إصالح العيوب(الصيانة فترة انتهاء وبعد أو تحفظات 

يه من مصادق علالووالمقاول الموقع من اللجنة المكلفة واالستالم النهائي 

  .  رئيس الجهة
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المواد المشونة بالموقع ضمن المستخلصات عند محاسبة  احتساب ال يجوز .3

أما العقود المتعلقة بالمشاريع التي تساهم في تمويلها  المقاول لألعمال المنجزة

 .جهة التمويلجهات أجنبية فيتم العمل وفقاً لما جاء في شروط 

 : أعمال التوريدات   -ب 

وتركيبها بعد  هاتوريدها أو توريدتم  لمواد واألصناف التيتتم محاسبة المورد ل

والمتطلبات المحددة في وثائق للمواصفات الفنية والشروط فحصها واستالمها وفقا 

  : على النحو التاليالعقد 
  

  :السقف المالي للمناقصة المحدودة قيمتهاالتي ال تتجاوز  لتوريدات الصغيرةا .1

ستكمال كافة إجراءات الفحص واالستالم والتأكد من يتم الدفع للمبلغ كامال  بعد ا

يات المطلوبة دون إي األصناف الموردة مطابقة للمواصفات الفنية والكمإن 

 فحص واستالم من قبل المكلفين باالستالم بموجب محضر تحفظات أو مالحظات 

  .أو من يفوضه ومصادق عليه من رئيس الجهة
  

 : من السوق المحليةلتوريدات ا .2

توريدها كاملة في وقت واحد  وسيتمالمواد ذات مواصفات موحدة ا تكون عندم •

من قيمة العقد بعد استكمال إجراءات الفحص  %)85(يتم الدفع بما نسبته 

ذا تم صرفها إي تحفظات أو مالحظات واسترداد الدفعة المقدمة أواالستالم دون 

ضمان األداء أو للفترة المحددة في العقد وإطالق  )%15( نسبتهما واحتجاز 

الصيانة انتهاء فترة  حتىإطالق المبلغ المحتجز واستبقاء ضمان األداء 

 . العقدالمحددة في  )إصالح العيوب(

أو توريد المواد ذات مواصفات معقدة وتتضمن توريد وتركيب عندما تكون  •

لتأكد من جودتها فيتم الصرف لها بحسب تتطلب اأو مواد وتركيب وتشغيل 

ن يتم تحديدها بما ينسجم مع أشريطة  العقددة للدفع ضمن وثائق النسب المحد

وطريقة تنفيذها وال يتم الدفع إال بعد استكمال إجراءات عملية الشراء طبيعة 

ي تحفظات أو مالحظات وخصم أالفحص لكل مرحلة من مراحل اإلنجاز دون 

نسبته  مانسبة الدفعة المقدمة من المبلغ المدفوع إذا تم صرفها واحتجاز 

وإطالق من كل مبلغ مدفوع حتى يتم االنتهاء من االستالم االبتدائي  %)15(

ضمان األداء حتى انتهاء فترة  واستبقاءأو إطالق المبلغ المحتجز ضمان األداء 

محضر فحص واستالم من قبل المكلفين بموجب  )إصالح العيوب(الصيانة 

 . باالستالم
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   : من خارج السوق المحليةلتوريدات ا .3
توريدها من ويجري المواد  ذات مواصفات موحدة وكميات كبيرة عندما تكون  •

 %)85(اوز الخارج بالكامل دفعة واحدة يتم استكمال إجراءات الدفع بما ال يتج

بما ينسجم  العقددفع يتم تحديدها ضمن وثائق  من قيمة العقد وذلك بنسب

ر قابل لإللغاء يتم عن طريق خطاب اعتماد معزز غي أو عملية الشراءطبيعة و

وزارة  ىط المعتمدة لدوفقاً لإلجراءات والشرو المصدرالمصنع أو لصالح  هفتح

   المالية

تم صرفها عند توقيع العقد سواًء  ما مراعاة خصم مبلغ الدفعة المقدمة إذا ويجب

على أن يتم استكمال  العقدبحسب الدفع المحددة في وثائق  دفعة واحدة أو

الستالم االبتدائي دون أي مالحظات أو تحفظات وإطالق وا إجراءات الفحص

بعد انتهاء فترة  ما إلى من قيمة العقد %)15(ضمان األداء واحتجاز ما نسبته 

واستكمال إجراءات الفحص العقد المحددة في  )إصالح العيوب(الصيانة والتشغيل 

 .لنهائي دون أي مالحظات أو تحفظاتواالستالم ا

من الخارج وطبيعتها  هاتوريدويجرى  متعددةذات مواصفات المواد عندما تكون  •

توريد وتركيب وتشغيل وتدريب، يتم استكمال إجراءات الدفع أو توريد وتركيب 

عملية طبيعة وبما ينسجم  العقدعلى دفعات تحدد نسب الدفع لها ضمن وثائق 

 .الشراء

غ محتجز من قيمة كل دفعة مستحقة كمبل )%15(ما نسبته ويجب مراعاة خصم 

مع جواز استكمال إجراءات الدفع للمواد أو المعدات أو اآلليات التي يتم  

 هاستيرادها من الخارج عن طريق خطاب اعتماد معزز وغير قابل لإللغاء يتم فتح

وزارة ى وفقا لإلجراءات والشروط المعتمدة لد المصدرالمصنع أو لصالح 

 . المالية

توفر وكفاية من مدى  دكألتحري والتالجهة اعلى جميع األحوال يجب  يوف

 .لمستنديااألعتمادات المالية للتنفيذ وتوافقها مع فترة التنفيذ قبل فتح االعتماد 

بعد ) من قيمة العقد% 15بما نسبته (التوريدات  ألعماليتم دفع المبلغ المحتجز  •

محضر الفحص العقد بموجب المحددة في  )إصالح العيوب(الصيانة انتهاء فترة 

أن األعمال بالرأي النهائي والواضح الذي يجب أن يتضمن االستالم النهائي و

المواد مطابقة للمواصفات الفنية ومستوفية للشروط المحددة في وثائق منفذة و
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وانه قد تم التأكد من أن المخرجات الفنية للمواد متطابقة مع المواصفات  العقد

ا من قبل لجنة المناقصات في الفنية وبياناتها التي تم اإلرساء على أساسه

 .المستوى المختص

ناجمة عن عيوب مصنعية أو غش وفي جميع األحوال إذا ظهرت عيوب جوهرية 

الفحص واالستالم النهائي فإن االستالم النهائي ال يعفي  في التنفيذ بعد استكمال 

اللجوء إلى القضاء في لجهة وال يخل ذلك بحق االمورد من تحمل مسئوليته 

  .البة بالتعويضات الالزمةللمط

 : أعمال الخدمات االستشارية  -ج 
من قبل الجهة استالمها وقبولها التي تم االستشاري لألعمال المنجزة  يحاسب .1

 .العقددون أي تحفظ وفقا للمهام والشروط المرجعية المحددة في وثائق 

من الجهة نفسها أو لجنة فنية متخصصة وعلى الجهة مراجعة األعمال من قبل 

  .ن أي جهة مختصة أخرىم

جودة  عنوفي كل األحول فإن استالم األعمال ال يعفي االستشاري من مسئوليته 

  .وفقاً لما هو متعارف عليه في تنفيذ األعمال االستشاريةالعمل ومهنيه 

يحق للجهة اللجؤ إلى القضاء للمطالبة بالتعويضات أية عيوب وفي حالة ظهور 

 .الالزمة

 :مراعاة ما يليمال االستشارية لمحاسبة األعيشترط  .2

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 الدفعة المقدمة  مبلغخصم  •

 . االستعادة للدفعة المقدمة

كمبلغ محتجز إلى حين استكمال اتورة من كل ف%) 15(ما نسبته خصم  •

 . أو تحفظات دون أي مالحظات استالم التقرير النهائي

وفقا خالل قروض أو منح خارجية يتم الدفع للمشاريع التي تمول كليا أو جزئيا من   - د 

 .  التفاقية التمويل 
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  : لتأخير والسداد وفقاً لآلتييتم احتساب غرامات ا) :  266( مادة 

  :احتساب غرامة التأخير  - أ 

إذا تأخر المورد أو المقاول أو المتعهد في تنفيذ األعمال المتعاقد عليها في  .1

تحسب  ،المواعيد المحددة بحسب البرنامج الزمني والفترة المحددة في العقد

م تنفيذها من قيمة البنود التي لم يت% 7.5بنسبة  غرامة تأخير في الشهر األول

  :على النحو التالي

  .من قيمة البنود الخاضعة للغرامة عن األسبوع األول أو أي جزء منه% 1 •

من قيمة البنود الخاضعة للغرامة عن األسبوع الثاني أو أي جزء % 1.5 •

  .منه

 .من قيمة البنود الخاضعة للغرامة عن األسبوع الثالث أو أي جزء منه% 2 •

 .للغرامة عن األسبوع الرابع أو أي جزء منهمن قيمة البنود الخاضعة % 3 •

لكل شهر أو جزء  )%4(بنسبة تأخير إذا تأخر بعد ذلك يتم احتساب غرامة  •

منه وذلك لكل فترة مما تقدم على حدة بحيث ال يتجاوز مجموع الغرامة 

من إجمالي قيمة العقد للتوريدات أو األشغال أو الخدمات  %)10(نسبة 

  األخرى 

 .ة التأخير كحد أقصى ثالثة أشهروال تتجاوز مد

يكتفي بالغرامة في الفقرة السابقة المحددة المدة إذا تجاوزت الغرامة النسبة أو  .2

اتخاذ اإلجراءات المنصوص عليها في و المحددة ومصادرة الضمان النهائي

 .القانون  وهذه الالئحة وشروط العقد

 .قاهرة  لقوةللجهة أو تعود ال تحتسب غرامة التأخير ألسباب  .3

 :غرامة السداداحتساب   -ب 

وفقاً للشروط لصالح المقاول أو المورد أو المتعهد تحتسب غرامة السداد  .1

  :التالية
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  .عدم وجود أي مبرر قانوني للتأخير في السداد •

 .القانونية المؤيدة للدفععدم وجود أي نقص في الوثائق أو البيانات  •

من قبل ) المستخلصات(من تاريخ رفع المستحقات  اًيوم 90فترة  تجاوز •

مهندس أو استشاري المشروع أو الجهة المخولة بإدارة العقد والتوقيع 

  . تعميده من رئيس الجهةودون أي مالحظات  هعلي

إجراءات متسبباً في تأخر المورد أو المقاول أو المتعهد عندما ال يكون  •

 .الدفع

من قيمة  %7.5 بنسبة يتم احتساب غرامة تأخير السداد في الشهر األول .2

  :وتحسب على النحو التالي المستخلص المتأخر

  .من قيمة البنود الخاضعة للغرامة عن األسبوع األول أو أي جزء منه% 1 •

من قيمة البنود الخاضعة للغرامة عن األسبوع الثاني أو أي جزء % 1.5 •

  .منه

 .من قيمة البنود الخاضعة للغرامة عن األسبوع الثالث أو أي جزء منه% 2 •

من قيمة البنود الخاضعة للغرامة عن األسبوع الرابع أو أي جزء %  3 •

 .منه

لكل شهر أو جزء  %)4(بنسبة السداد إذا تأخر بعد ذلك يتم احتساب غرامة  •

منه وذلك لكل فترة مما تقدم على حدة بحيث ال يتجاوز مجموع الغرامة 

ات من إجمالي قيمة العقد للتوريدات أو األشغال أو الخدم %)10( نسبة

  . تتجاوز مدة التأخير كحد أقصى ثالثة أشهروبما ال األخرى 

في حالة ما إذا كانت الجهة هي السبب في التأخير فيجب عليها تمديد فترة تنفيذ   - ج 

العقد بنفس الفترة التي تسببت فيها بالتأخير وإذا كان المقاول أو المورد هو 

من هذه ) أ(في الفقرة السبب في التأخير فتطبق عليه غرامة التأخير المحددة 

 .المادة

السداد أو نه يتم احتساب غرامة التأخير إف ذات التمويل الخارجيبالنسبة للعقود   - د 

احتساب الغرامة فتطبق على كيفية شروط الوإذا لم تنص هذه الممول وفقاً لشروط 

 .عليه أحكام القانون وهذه الالئحة
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من القانون يجـوز للجهـة قبـل مباشـرة     ) 30(،)28(م اإلخالل بأحكام المادتين مع عد) : 267( مادة

إجراءات إنهاء العقد مع المقاول أو المورد أو المتعهد أو االستشاري وبعد موافقة لجنة 

  :المناقصات المختصة وبما ينسجم مع شروط ووثائق العقد اتخاذ اإلجراءات التالية

لطرفين بالطرق الودية وبما يحفظ حقوق تسوية الخالفات التي نشأت بين ا  - أ 

وإذا ترتب على التسوية  والتزامات الطرفين وذلك عن طريق التفاوض المباشر

الودية أي أعباء مالية فيجب أخذ الموافقة المسبقة عليها من قبل اللجنة العليا بعد 

  .تقديم كافة الوثائق والبيانات والمبررات لتسوية الخالف

اتخاذ و معرفة كل الشروط التعاقدية المتعلقة بحل الخالففحص العقد بعناية ل  -ب 

 .ء المناسب لمعالجة المشكلة بحكمةاإلجرا

وتقديم رأي فني الخالف إعداد تصور عن موضوع  المختصة بالجهةتتولى اإلدارة   - ج 

متخصص وقانوني ومالي إلى رئيس الجهة ويجوز لها االستعانة باستشاري 

  .  الرأي يموتقدللمساعدة في دراسة الخالف 

 14ل لمورد أو المقاول أو االستشاري لعقد اجتماع رسمي خاله لدعو هيتم توجي  - د 

وتسجيل بين الطرفين مناقشة أوجه الخالف لوذلك  يوماً من تاريخ ظهور الخالف

 والتوقيع عليها من قبل الطرفين فإذا ما تم االتفاق على حللهذه المناقشات محاضر 

الحصول على موافقة فيجب أي شرط من شروط العقد وتطلب هذا الحل تغيير  ما 

 .قبل تنفيذ هذا االتفاقالمختصة لجنة المناقصات 

يتم اللجوء يوما من بداية المفاوضات  30إذا لم يتم الوصول إلى اتفاق بعد مرور   - ه 

بعد أخذ الموافقة المسبقة من قبل اللجنة بحسب ما تقتضيه أحكام العقد إلى التحكيم 

  : ن تقوم اللجنة العليا بما يلي العليا وعلى أ

دراسة ومراجعة كافة المبررات القانونية والفنية التي على أساسها أقرت  .1

 .لجنة المناقصات المختصة اللجؤ إلى التحكيم
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األشخاص أو االستشاري الذي تم اختياره من طرف الجهة المختصة كممثل  .2

 .لمجال المطلوبلها في التحكيم من حيث الخبرة الفنية والقانونية في ا

أية بيانات تراها اللجنة العليا ضرورية لإلطالع عليها قبل إصدار الموافقة  .3

وفي حالة رفض اللجنة العليا للجؤ إلى التحكيم فيجب  إلى التحكيمباللجؤ 

  . عليها توضيح أسباب الرفض واقتراح الحلول المناسبة

 .لتحكيم اليمنيوفقا لقانون ا اليمنفي يكون التحكيم   -و 

وأن  عليه من قبل الطرفين اًوموقع اًمكتوبعلى التحكيم االتفاق ب أن يكون يج  -ز 

 .التعاقدية ابأداء التزاماتهمفان يستمر الطر

 . ما لم تنص وثيقة العقد على خالف ذلك تكون اللغة العربية هي لغة التحكيم  - ح 

حل التمويل مطلعة على إجراءات 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

 .   الخالف بحسب ما تنص عليه وثيقة العقد المقرة من جهة التمويل

هذه الحالة إنهاء  إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التحكيم يحق للجهة في  -ي 

العقد وخصم كافة الخسائر التي تكبدتها أثناء فترة الخالف وذلك من ضمان األداء 

أو من المبالغ المستحقة أو التي ستستحق للمقاول أو المورد أو المتعهد أو 

للقانون وهذه االستشاري لدى الجهة أو أي جهة أخرى من الجهات الخاضعة 

  .إلى القضاء ويحق للمتضرر اللجوءالالئحة 

الثاني للعقـد  طرف اليجب على الجهة التي تنفذ مشاريع استراتيجية كبيرة أن تتفق مع ) :  268( مادة 

الخالفات يمثل طرفي العقد ليتولى حل الخالفـات  فض على اختيار مجلس يسمى مجلس 

م ذلك التي قد تنشأ أثناء التنفيذ أوالً بأول على أن يتم وضع الشروط والضوابط التي تنظ

  .بحسب ما هو معمول به في المشاريع الدولية المماثلةوالعقد في وثيقة المناقصة 
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كل البدائل الممكنـة لحـل   استنفاذ ال يتم اللجوء إلى إنهاء العقد إال بعد أن يتم  أنيجب ) :  269( مادة 

 بحسـب شـروط المناقصـة    الصـحيح اء اإلشكال القائم ما لم يكن إنهاء العقد هو اإلجر

  .والعقد

لدراسة أعمال الشراء بقانونيين وفنيين متخصصين في مجال االستعانة على الجهة يجب ) :  270( مادة 

  .  العقد بعناية واإلحاطة بكل شروطوثائق 

ات ففي وثبت ذلك بحكم قضائي بأو االستشاري إذا أفلس المقاول أو المورد أو المتعهد ) :  271( مادة 

منجـزة  الوتحصر األعمال غيـر  له هذه الحالة تحصر األعمال المنجزة والمبالغ المتبقية 

مع عدم اإلخالل بحـق الجهـة المعنيـة فـي     حقوق له من وما من التزامات وما عليه 

الرجوع للمطالبة بالتعويضات الالزمة واستقطاع الحقوق المستحقة لها من قيمة األعمال 

الجهـة   تقوم فإن تبقى شيء من تلك الحقوق ت أخرى لدى الجهة وأية ضماناالمنجزة 

وبما  النهائي الحكمبإخطار المحكمة المختصة بذلك وعليها المتابعة للقضية حتى صدور 

  .ال يخل بالقواعد المنصوص عليها في القوانين النافذة

الجهة بتكليف لجنة  تقوم ي أو المورد أو المتعهد أو االستشارفي حال وفاة المقاول  -أ) :  272( مادة 

عمال المنجزة وتكلفتها وتحديـد  األحصر ل مختصة وبحضور ممثل عن ورثة المتوفى

المبالغ المنصرفة حتى تاريخه والمبالغ المتبقية له واألعمـال المتبقيـة مـن العقـد     

في إتمـام   االستمرارعلى الفنية والمالية لورثة في حالة طلبهم ومقدرتهم لوالسماح 

شريطة أن يعينوا المحددة في العقد والوثائق المرفقة به بالشروط والمواصفات مل الع

المحكمة المختصة خالل فترة ال تتجـاوز شـهر مـن    من  اًوكيالً شرعياً معتمدعنهم 

في حالة عدم مقدرتهم أو عدم رغبتهم في و. ةمنفذالإلتمام األعمال غير تاريخ الوفاة 

وتنفيذ الجزء المتبقي عن طريق مناقصـة تحـدد    تقوم الجهة بمحاسبتهمإتمام العمل 

وهـذه  وبحسب اإلجراءات المحددة فـي القـانون   نوعها لجنة المناقصات المختصة 

  .الالئحة

إذا كان العقد مبرماً مع شركة من شركات األشخاص وتوفي أحد الشركاء يلتزم بقية  -ب

  .العقدالشركاء بتنفيذ بنود 
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عن تنفيـذ األعمـال أو   أو االستشاري ع المقاول أو المورد أو المتعهد تأخر أو امتن إذا) :  273( مادة 
على في المواعيد المحددة في العقد يجب عليها توريد األصناف أو أداء الخدمات المتعاقد 
  :الجهة اتخاذ اإلجراءات اآلتية على التوالي

صوص عليهـا  إخطاره كتابياً ببدء احتساب غرامة التأخير وتطبيق الشروط الجزائية المن  - أ 
 . في العقد من تاريخ انتهاء المهلة المحددة باإلخطار

  .والشروط الجزائية المنصوص عليها في العقد غرامة التأخيرتطبيق   -ب 
بـنفس  وتكليف غيره بإتمام األعمال التي لم يقـم بتنفيـذها    وتقييم األعمال المتبقيةالعقد  ءإنها  - ج 

أن يتم التكليف بإحدى الطرق المنصـوص   ضمان األداء علىوعلى حسابه ومصادرة  المواصفات
 .عليها في القانون وهذه الالئحة بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة

على الجهة بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة مصادرة الضمان وإنهاء العقد مع المقاول  -أ ) :  274( مادة 
ب أو شرع أو أقـدم بنفسـه أو   أو المورد أو المتعهد إذا ثبت أنه استعمل الغش أو التالع

بواسطة غيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على إرشاء أحد الموظفين أو التواطؤ معه 
ـ  مـن   أيٍعـن   لبهدف الحصول على العقد أو مزايا أو مكاسب بدون وجه حق أو التنص

 :اإلجراءات اآلتيةفي حقه تتخذ والتزاماته المحددة في العقد 
 .اً في المشروعنهائيتوقيف عن العمل ال .1
التي نتجـت   التنفيذ واألضرارسالمة ى دعن م ورفع تقريرالمنفذة مراجعة األعمال  .2

منجـز وتحديـد   الو غير أالمتبقي أو المؤداة والموردة  حديد األعمال المنجزة أووت
توقيف العمـل وتكـاليف تنفيـذ األعمـال      وأضرارتكلفة األضرار التي تسبب فيها 

 .لدى الجهة هبة الكاملة وخصمها من مستحقاتالمتبقية وإجراء المحاس
الجهات إخطار و والهيئة العليا حظر التعامل معه ورفع تقرير مفصل لوزارة المالية  .3

 .التصنيف والتأهيلالتسجيل والمعنية بإصدار تصاريح مزاولة المهنة أو شهادات 
نيف والتأهيـل كـل   مزاولة المهنة أو شهادات التص حعلى الجهات المعنية بإصدار تصاري -ب 

من الفقرة السابقة أن تباشر فـي  ) 3(فيما يخصه فور تلقيها التقرير المشار إليه في البند
 :اتخاذ اإلجراءات التالية

تكليف فريق متخصص لحصر األعمال التي قام بتنفيـذها المقـاول أو المـورد أو     .1
للتأكد من  المتعهد أو االستشاري في الجهات التي سبق أن تعاقدت معه ومراجعتها

 .صحة وسالمة تنفيذ تلك األعمال
إذا أكدت نتائج تلك المراجعة سالمة التنفيذ لكامل األعمال عدا العمل المرفوع تقرير  .2

عنه من الجهة المختصة فيتم وقف التعامل معه  لمدة سـنٍة فـي كافـة الجهـات     
 .والجهات التي لها لوائح خاصة بهاوهذه الالئحة الخاضعة ألحكام القانون 

أما إذا كانت األعمال أو بعضها غير سليمة فيتم وقف نشـاطه وتسـحب منـه شـهادة     
التصنيف والتأهيل أو مزاولة المهنة مع عدم اإلخالل بحق الجهـة أو الجهـات المعنيـة    

  .األخرى في المطالبة بالتعويضات ويجوز للمتضرر اللجوء إلى القضاء
ن يتم من خـالل إخطـار   أي وقت  يجب أزئيا أو كليا في إذا قررت الجهة إنهاء العقد ج) :  275( مادة 

  .  خطي يوجه إلى المورد أو المقاول أو االستشاري
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يكون بيع جميع األصول أو األصناف أو المهمات أو أية ممتلكات أخرى التـي تقتضـي   ) :  276( مادة 

البيع بالمزاد العلني أو تلك المستغنى عنها التي ال يمكن االسـتفادة منهـا فـي     طبيعتها

الجهة نفسها أو أية جهة أخرى من الجهات الخاضعة للقانون وهذه الالئحة عن طريـق  

إجراء مزايدة عامة يتم اإلعالن عنها داخل الجمهورية فقط أو داخل الجمهورية وخارجها 

البيع عن طريق المزايدة المحدودة متى توفرت الشروط ، ويجوز حسب طبيعة كل مزايدة

 .المحددة في القانون وهذه الالئحة

ال يجوز بأي حال من األحوال تجزئة األصول أو األصناف المراد بيعها لغـرض تغييـر   ) :  277( مادة 

 .طريقة البيع

أن تقوم في نهايـة كـل   على جميع الجهات الخاضعة ألحكام القانون وهذه الالئحة يجب ) :  278( مادة 

سنة مالية بتحديد األصول واألصناف والمهمات والممتلكـات األخـرى التـي ال يمكـن     

االستفادة منها واألصناف الراكدة وكذا غير الصالحة لالستعمال أو التي يخشى عليها من 

التلف وذلك أثناء إجراء عملية الجرد ومن واقع الدفاتر المخزنية المنصوص عليها فـي  

الالئحة ورفعها إلى اللجنة المختصة إلصدار القرار المناسب بشأنها وفقـا ألحكـام   هذه 

 .الالئحةوهذه  القانون

يجب على جميع الجهات الخاضعة ألحكام القانون وهذه الالئحة تجميع كافة األصناف التي ينطبق ) :  279( مادة 

 .تناسب قيمتها عليها البيع بالمزاد بكميات اقتصادية لضمان الحصول على أسعار

، وتسري عليها لجنة المزايدات بأي جهة شراء هي نفسها لجنة المناقصات بهذه الجهة) :  280( مادة 

  .في القانون وهذه الالئحةعليها المنصوص األحكام 

 :تقوم لجان المزايدات بالمهام واالختصاصات التالية) :  281( مادة 

 .بيعهاالمراد والممتلكات ناف األصول واألصمحاضر 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 صنف  عندالمختصة المناقصات والمزايدات الحصول على موافقة لجنة  يجب -أ ) :  282( مادة 

ويصدر القرار بالموافقة على البيـع  وفقاً للسقوف المالية  أو مجموعة من األصناف

 .مسبقاً قبل الشروع في اإلجراءات التنفيذية للبيع

دات في الوحدات اإلدارية الحصول على موافقة يجب على لجان المناقصات والمزاي -ب 

مسبقة من أجهزة السلطة المركزية قبل الشروع بإجراءات التصـرف بالممتلكـات   

  .العامة بالبيع أو الرهن

ال يجوز بيع الموجودات أو األصناف أو الممتلكات أو المهمات الجديدة التي لـم تشـتر   ) :  283( مادة 

الموافقـة   بعـد وتسـتكمل   وزير المالية أو من يفوضـه أصال لغرض البيع إال بموافقة 

  .اإلجراءات التنفيذية للبيع بحسب ما هو منصوص عليه في القانون وهذه الالئحة

من ذوي الخبـرة  للتصنيف والتثمين لجنة متخصصة بقرار من رئيس الجهة تشكل   -أ) :   284( مادة 

مـن الجهـة   مدير عام برئاسة أحد موظفي الجهة ال تقل درجته عن واالختصاص 

باإلعـداد  من األشخاص الذين قاموا نفسها على أن ال يكون في عضوية اللجنة أي 

 .  أو التنفيذ إلجراءات الشراء مع أحقية االستعانة عند االقتضاء 

يحق للجنة التصنيف والتثمين عند االقتضاء االستعانة بمن تراه من الفنيين  -ب

أو من أي جهة حكومية أخرى أو استشاري  سواًء من الجهة نفسهاالمتخصصين 

  .بحسب طبيعة المزايدة لمساعدتها في أي من مهامها المحددة في هذه الالئحة

يصاحب اللجنة أمين المخازن في الجهة إلرشادها لألصناف المراد بيعها دون أن  - ج

 .في أعمالهاالمشاركة يكون له حق 

  : اآلتيةالمهام  لجنة التصنيف والتثمين تتولى) :  285( مادة 

 .تصنيف األصول واألصناف والمهمات والممتلكات المراد بيعها في مجموعات متجانسة  - أ 

لمقاسات أو اللون، الوزن، األعداد وا: 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 الاقتراح طريقة البيع المناسبة وأسلوب اإلعالن عن عملية البيع   - ه 

لى لجنة عليه ورفعه إ 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 ) :  286( مادة 

 .لألصناف المراد بيعها السوق بأسعاراالسترشاد   - أ 

أي جهة حكومية االسترشاد بأسعار البيع السابق لمثل تلك األصناف لدى الجهة أو   -ب 

 .أخرى

إثبات السعر التقديري على النموذج المعد لذلك والتوقيع عليه من جميع أعضاء   - ج 

 .اللجنة

 الوثائق والبيانـات  وصحة  سالمة مسئولة بشكل كامل عن والتثمين  لجنة التصنيفتعتبر ) : 287(مادة 

 .ووثائق المزايدة الخاصة بالتسعير والتصنيف

جنة المناقصات والمزايدات مراعاة الزمان والمكـان المناسـبين عنـد    يجب على ل) : 288(مادة 

أخـرى  تحديدها لموعد إجراء المزايدة لبيع األصول أو األصناف أو أية ممتلكـات  

 .لضمان الحصول على أعلى األسعار

يتم البيع بالمزايدة العامة عن طريق إعالن للـراغبين فـي شـراء األصـول أو     ) :  289( مادة 

و أية ممتلكات أخرى المراد بيعها ويكون ذلك عن طريق مظاريف مغلقة األصناف أ

ويبدأ المزاد علناً بين المتزايدين المتقدمين بعد فتح المظاريف بقيمة أعلى األسعار 

  :على أن يتم اتباع االجراءات التاليةالمقدمة في المزايدة، 

هة في وحدات السلطة بالمزاد العلني باسم الجالمراد بيعها يعلن عن بيع األصناف   - أ 

 اليوميةالصحف في إحدى الوحدة اإلدارية المركزية وباسم المجلس المحلي في 

كما يجوز النشر بأية  الرسمية مرة واحدة أو مرتين متتاليتين حسب أهمية الصفقة

وسيلة من وسائل اإلعالن األخرى إلى جانب الصحف الرسمية وذلك قبل خمسة عشر 

 :على أن يتضمن اإلعالن ما يلي عد المحدد للمزاد العلنييوما على األقل من المو

 .اسم وعنوان الجهة البائعة .1

 .اسم الصنف أو األصناف المراد بيعها .2

 .مكان وجود األصناف المراد بيعها .3

 .المواعيد المحددة لمعاينة األصناف المراد بيعها .4

 .تاريخ جلسة المزاد .5

 .التأمين المطلوب للدخول في المزاد نسبة .6

 .يانات أخرى تراها الجهةأية ب .7
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المختصة تشكل لجنة للبيع بالمزاد العلني من بين أعضاء لجنة المناقصات والمزايدات   -ب 

  :باالتيللقيام  يختارها رئيس اللجنة شريطة أال يقل عدد أعضائها عن ثالثة أشخاص

 .عطاءات المزايدةفتح مظاريف  .1

العطاءات المقدمة في  البدء في إجراءات البيع بالمزاد العلني بأعلى سعر من .2

أقل من التكلفة التي وصل إليها المزاد إذا تبين للجنة البيع أن القيمة و المزايدة

األصناف المراد بيعها يجوز للجنة وقف إجراءات البيع  وأالتقديرية لألصول 

التي يجوز لها  ورفع تقرير مفصل إلى لجنة المناقصات والمزايدات المختصة

ع بعد أجل تحدده وفي جميع األحوال يكون إرساء البيع متابعة إجراءات البي

 .بالمزاد من قبل اللجنة المختصة على أعلى سعر وصل إليه المزاد

بالجهة المدير المالي أو مدير الحسابات بحسب األحوال ُيَضم إلى لجنة البيع بالمزاد  - ج

  . الستالم التأمينات في جلسة المزاد

، من قيمـة  %25ق بمظاريف المزايدة تأمين دخول مزاد بما ال يقل عن يجب أن يرفَ -أ) :  290( مادة 

وذلك إما بضمان بنكي غير مشروط وغير قابل لإللغاء أو  العطاءالمزايدة المحددة في 

 .بشيك مقبول الدفع باسم الجهة المعلنة للمزاد

في الجلسة  لم يرس عليهم المزاد وذلك 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) :  291( مادة 

من رسو  خمسة عشر يوماًإذا تأخر من رسى عليه المزاد عن أداء باقي الثمن خالل   - أ 

اد طرح المزاد مرة ثانية بموافقة لجنة المزاد عليه يصادر التأمين المدفوع منه ويع

 .المناقصات والمزايدات المختصة ويمنع من دخول نفس المزاد عند إعادة طرحه

إذا تأخر من رسي عليه المزاد في استالم األصناف خالل أسبوع من تاريخ سداده   -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%) 2(

وفي نهاية األسبوع الثالث يكون للجهة الحق في بيع األصناف لحسابه فورا وعلى 

الالئحة ويحاسب على فارق هذه أن يراعى في إجراءات البيع األحكام الواردة في 

 .صروفات لهذا السببالثمن ورسم األرضية وما تحملته الجهة من م
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مـن  المباعـة  مع من رسي عليه المزاد، بعد سداده لبقية ثمـن األصـناف   عقد يحرر ) :  292( مادة 

 .لكٍل من طرفي العقدنسختين تسلم نسخة 

يكون تسليم األصناف المباعة بعد التحقق من سداد قيمتها للجهة وذلك بمعرفـة لجنـة   ) :  293( مادة 

  .  بالمزاد لبيعأحد أعضاء لجنة ايرأسها 

الـوارد   للتصـنيف يكون التسليم طبقـا   أنيجب على اللجنة مراعاة وفي جميع األحوال 

  .البيعوعقد بمحضر لجنة التصنيف 

  :في أًي من الحاالت اآلتيةالبيع بالمزايدة المحدودة  يتم -أ) :  294( مادة 

يع بالمزايـدة  عندما تكون القيمة التقديرية للمزايدة في إطار السقف المالي للب .1

 ) .ريال 500,000(المحدودة بما ال يزيد عن 

  .عندما تكون قد أجريت مزايدتان عامتان دون تحقيق نتيجة ايجابية .2

عندما تكون األصول واألصناف أو الممتلكات األخرى المراد بيعها مرتبطة بعدد  .3

  .طرحها في مزايدة عامة يمحدود من األشخاص ال يجد

موافقة لجنة المناقصات المختصة قبل اللجوء لهذه  وفي كل األحوال يجب أخذ

 .الطريقة

يتم البيع بالمزايدة المحدودة عن طريق إخطارات توجه من الجهة لعدد محدود مـن   -ب

األشخاص المقيدين لدى الجهة لفتح باب المنافسة العلنية لبيع األصول واألصـناف  

ة ويبدأ المزاد علناً بـين  أو الممتلكات األخرى وذلك عن طريق تقديم عطاءات مغلق

 المتزايدين المتقدمين بعد فتح المظاريف بقيمة أعلى األسعار المقدمة في المزايـدة، 

  :وفقاً لإلجراءات التالية

تطبق كافة اإلجراءات والخطوات والشروط الخاصة بطريقة البيـع بالمزايـدة    .1

 .العامة ما عدا اإلعالن

ادة من الجهات األخـرى لمزايـدات   يتم إخطار المقيدين لدى الجهة أو االستف .2

مماثلة أو اختيار المتعاملين بنفس األصناف أو الممتلكات المـراد بيعهـا فـي    

  .السوق والمهتمين بهذه األصناف وبما ال يقل عن ستة متزايدين
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والساحات وما في حكمها التابعة للجهات الخاضعة ألحكام واألسواق البوفيات والمطاعم ) :  295( مادة 

 :  لآلتينون وهذه الالئحة يتم تأجيرها وفقاً القا

يتم تقدير التكلفة التقديرية إليجار المكان المرغوب تأجيره على أساس إيجار المثل   - أ 

 .  زماناً ومكاناً

بالمزايدة في إحدى الصحف الرسمية أو أي وسيلة إعالن مناسبة اإلعالن عن التأجير   -ب 

 .  شروط عقد اإليجار وبعد إعداد وثيقة ة وموافقة لجنة المناقصات والمزايدات المختص

إيجار شهر واحد من ال يقل عن بما مؤقت من المشتركين في المزاد  يقدم ضمان  - ج 

 .  العرض المقدم

ضمان نهائي قبل توقيع العقد بما يساوي إيجار ثالث من رست عليه المزايدة يقدم   - د 

مفعول حتى نهاية إما بشيك مقبول الدفع أو خطاب ضمان غير مشروط ساري ال أشهر

 . 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

 .تأجيرالمتفق عليها والوفاء بالشروط الواردة بعقد ال

 . تتحدد مدة العقد لألماكن المؤجرة بما ال يتجاوز ثالث سنوات  -و 

مـن  قيمة الضـمان النهـائي   بعد سداده اإليجار  مع من رسي عليه مزادعقد يحرر  -أ) :  296( مادة 

  .لكل من طرفي العقد نسختين تسلم نسخة 

ـ   -ب دمات يجب أن يتضمن عقد التأجير شرطاً يوجب على المستأجر سداد رسـوم الخ

 .المستحقة للجهات المعنية

لجنـة  وال يجوز لرئيس وأعضاء لجنة المزايدات المختصة ولجنة التصنيف والتثمـين  ) :  297( مادة 

موظفي الجهة وأقاربهم إلى الدرجة الرابعـة الـدخول فـي    و كانت مستوياتهم البيع أياً

  .زايدينتالمزايدة العامة أو المحدودة كم

مة األصناف المباعة أو القيم اإليجارية إلى البنك المركزي وفروعه أو أي بنـك  تورد قي) :  298( مادة 

  :آخر يفوضه البنك المركزي على النحو التالي

أجهز السلطة المركزية وفروعها في الوحدات اإلدارية  إلى حساب اإليرادات   - أ 

  .المختص

  ).السلطة المحلية عام/حـ(الوحدات اإلدارية إلى حساب اإليرادات المختص  -ب 

ها وفقاً ألحكام القانون يويعتبر أي تصرف بها أو بجزء منها مخالفة يعاقب مرتكب

  .األخرى النافذة واللوائح والقوانين  وهذه الالئحة
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Ý—ÐÛa@sÛbrÛa@ @

 @paŠbànaë@pýv@xˆb¹ëpa‡ía¾a@ @

وطريقة مسكها  المزايداتالدفاتر واالستمارات الالزمة ألعمال وسجالت التحدد استخدام ) :  299( مادة 

  :وإجراءات القيد فيها على النحو التالي
   

  : سجالت المزايدات  - أ 
 :والتثمين سجل محاضر لجنة التصنيف .1

وتقيد فيه البيانات الخاصة بإجراءات لجنة تصنيف األصناف التي تقرر بيعها ويوقع 
من جميع أعضاء اللجنة بعد بيان حاالت األصناف المراد بيعها وتقسيمها إلى 

مع ثمن أساس لكل صنف والسعر السابق وتحديد األسعار ات متجانسة مجموع
  .لألصناف المشابهة التي سبق بيعها

 :سجل محاضر المزاد العلني .2
المدفوع  التأمينوتقيد فيه البيانات الخاصة بإجراءات البيع بالمزاد العلني وقيمة 

ثمن بيع ومفردات البيع وأسماء المشترين لكل صنف على حدة ومتزايد كل  من
  .اللجنةوالتوقيع عليه من جميع أعضاء  الصنف والثمن األساسي الخاص به

 :سجل محاضر لجنة البيع بالمزايدة .3
وتقيد فيه إجراءات البيع بالمزايدة واألسعار المقدمة من المشتري أو من رسى 

ويوقع  ، ويستخدم نفس السجل لتسجيل محاضر المزاد العلنيعليه المزاد لكل صنف
 .ن جميع أعضاء لجنة البيععليه م

  :سجل محاضر لجان فتح المظاريف .4
والتوقيع  مع العطاءمتزايد والتأمين المقدم المعروض من كل ويتم فيه إثبات المبلغ 

  .عليه من جميع أعضاء لجنة الفتح
  : المزايداتونماذج استمارات   -ب 

 

 .استمارة عطاء مزاد بالمظاريف .1

 .لمزادلاستمارة إخطار قبول العطاء  .2

 .عقد بيع أصناف من المخازننموذج  .3

 .تأجير عقدنموذج  .4

لقانون وهذه الالئحة عند الضرورة وبمـا  يجوز ألي جهة من الجهات الخاضعة ألحكام ا) :  300( مادة 

استخدام سجالت إضافية إلى جانب السجالت المحددة بمقتضـى   يتناسب وطبيعة المزايدة

  .نهاأحكام المادة السابقة دون أن تكون بديلة ع
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@lbjÛaÉbnÛa@ @
@ @

 òîßìØ¨a@æŒbƒ¾a@ @
 

Ý—ÐÛa@Þëþa@ @
 @bèäîi@òÓýÈÛaë@bèmbíìn«ë@æŒbƒ¾a@Êaìãc@ @

@ @

يكون لكل من أجهزة السلطة المركزية وفروعها فـي الوحـدات اإلداريـة واألجهـزة     ) :   301( مادة 

 ز يجوخاصة بكل منها لتخزين الممتلكات المنقولة والمخازن التنفيذية بالوحدات اإلدارية 

ـ الصرف لتلك الممتلكات إال من المخـازن وعـن طريـق    أو  االستالم ـ  اءأمن زن االمخ

 .المسئولين عنها

التنفيذيـة   في الوحـدات اإلداريـة واألجهـزة   تحدد أجهزة السلطة المركزية وفروعها ) :  302( مادة 

بيعـة  حسب طالتي تتطلبها المخازن الرئيسية والفرعية  طبيعة وحجم اإلداريةبالوحدات 

  .ةالئحالهذه عملها ونشاطها اليومي طبقاً ألحكام القانون و

ترسل كل جهة من وحدات السلطة المركزية إلى وزارة المالية وكذا كل وحـدة  يجب أن ) :  303( مادة 

إدارية إلى مكتب المالية بالوحدة اإلدارية في شهر يناير من كل عام بياناً بالمخازن التي 

ديد موضحاً به األغراض التي تخدمها هذه المخازن ومـا إذا كانـت   تتبعها ومكانها بالتح

ويجب إخطار وزارة المالية أوالً بأول  وقيمة إيجار كل منها مستأجرةللحكومة أو  ةمملوك

نفـس   به وتتبععند إنشاء أي مخزن جديد والغرض من إنشائه، وكافة البيانات الخاصة 

  .لموجوداإلجراءات في حالة االستغناء عن المخزن ا

تنتهي مسؤولية أمين المخزن الذي قام بصـرف األصـناف المسـتديمة والمسـتهلكة     ) :  304( مادة 

المنصرفة من مخزن رئيسي إلى مخزن فرعي بمجـرد صـرفها  وتخصـم األصـناف     

المصروفة بدفتر عهدة المخزن ودفتر يومية المخزن مقابل قيدها بدفتر أسـتاذ المخـزن   

  .ات والمخازنالممسوك بإدارة المشتري

أو العكـس  خر أو مخزن فرعي آعند نقل أصناف من مخزن رئيسي إلى مخزن رئيسي ) :  305( مادة  

تقوم إدارة المشتريات والمخـازن بتحريـر إذن صـرف لألصـناف     تابعين لجهة واحدة 

وقيـدها بـدفتر يوميـة    من المخزن الرئيسي إلى المخزن الفرعي أو العكـس  المنقولة 

أمـين  عند االسـتالم يقـوم   خصماً من المخزن المنصرف منه و الشطبالمخزن وأستاذ 

لتقـوم  بمستند استالم مخزنـي  المخزن المرسل إليه بإبالغ إدارة المشتريات والمخازن 

  .بإضافتها إلى عهدة المخزن الوارد إليه بموجب إذن إضافة
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مارة قيـد العهـدة   يجب فتح ملف خاص لكل صاحب عهدة شخصية تحفظ فيه اسـت   -أ) :  306( مادة 

وال يجوز صرف أصناف جديدة بدل أصـناف   الشخصية ومعها صور أذون الصرف

  .إال بعد عمل استمارة إرجاع لألصناف القديمة ةقديم

أما يراعى تقسيم العهدة على المسئولين فعال عن األقسام المختلفة كل حسب عهدته  -ب

   .فقطفتقيد في الدفاتر الخاصة بها األصناف المستهلكة 

األصناف المستديمة المسلمة كعهدة شخصيه للموظفين ألعمالهم تخصم عند صرفها من ) :  307( مادة 

دفتر عهدة المخزن كما تقيد بدفتر العهدة الشخصية ويمسك لكل موظـف لديـه عهـده    

 لـه عن أصناف مستديمة استمارة قيد العهدة الشخصية لقيد األصناف المسلمة  ةشخصي

الكشف المحفوظ بالملف الخاص  معيمكنه من وقت آلخر مطابقته  وما يرتجع منها حتى

 .بعهدته

أذن صـرف   بهاخر يحرر آاألصناف المستديمة التي تنقل من عهدة شخص إلى شخص ) :  308( مادة 

سـتلم  من أربع صور بعد تعديل عنوانها وجعله طلب نقل عهدة أصناف يوقـع عليهـا م  

ضافة األصناف بموجبها في كشفه الخاص بعهدته منها إل ةالعهدة الجديدة ويحتفظ بصور

 عهدتـه وترسـل  وتسلم الصورة الثانية إلى الموظف الذي نقلت األصناف من  الشخصية

الصورتان الباقيتان إلى الموظف الذي يمسك دفاتر العهدة الشخصـية لوضـع إحـداهما    

لتأشـير  بملف صاحب العهدة األصلي والثانية بملف صاحب العهدة الجديد وذلـك بعـد ا  

ال يجوز أن تنقـل  وة الالزمة بدفتر العهدة الشخصية عليهما بأنه قد صار إجراء التسوي

  . أو من يفوضه خر إال بموافقة رئيس الجهةآالعهدة من موظف إلى 

وكـذلك   األصناف المستديمة المصروفة لتركيبها بإحدى المنشآت الحكومية بصفة ثابتة) :  309( مادة 

تة الموجودة بالمنشآت الحكومية، يجب حصرها في سـجل خـاص   جميع األصناف الثاب

وال  بالجهة أسوةً باألصـناف المسـتديمة  مسؤول الخدمات والصيانة وتضاف عهدة على 

 .التي تعتبر جزءاً مكمالً للمبنى تدخل في ذلك األصناف

  : تقسم محتويات المخازن إلى ثالثة أنواع) :  310( مادة 

 .أصناف مستديمة  - أ 

 .دة لالستهالكمعأصناف   -ب 

 .أصناف غير صالحة لالستعمال  - ج 
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 : األصناف المستديمة إلى أنواع متشابهة ومتجانسة على النحو المبين فيما  يلي تقسم) :  311( مادة 
 . المصنوعات الجلدية  - أ 
 . األسلحة وملحقاتها وما يماثلها  -ب 
 . األثاث واألواني  - ج 
 .والمعدات واألجهزة ووسائل النقل اآلالت  - د 
 .جهزة في المعامل والمستشفيات والكليات والمعاهداألدوات واأل  - ه 
 . األدوات الصحية والكهربائية  -و 
 . األدوات المكتبية ذات الصفة المستديمة  -ز 
 . الدفاتر ذات القيمة والكتب  - ح 
 . أدوات المستشفيات المتنقلة  - ط 
 . قطع غيار اآلالت والسيارات وما يماثلها   -ي 
 . خشابهااألشجار المثمرة التي يمكن االستفادة من بيع أ  - ك 
التركيبات التي يمكن نزعها من المنشآت الحكومية دون تخريب المبنى ـ مثل   -ل 

 . خرآاألدوات الصحية والكهربائية الستعمالها في مكان 
 .األخشاب والحديد وغيرهما من المواد األولية التي تستعمل في اإلنتاج  - م 

  متشابهة ومتجانسة على النحو المبـين إلى أنواع المعدة لالستهالك يتم تقسيم األصناف ) :  312( 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 
 . ر وإبر الحقن ونحوهاأدوات المعامل المستهلكة كأنابيب االختبا  - ه 
 . األغذية على اختالف أنواعها  -و 
األدوات الكتابية المستهلكة كالورق واألحبار واألقالم والمطبوعات عدا الدفاتر ذات   -ز 

 .القيمة والكتب
 . الخيوط والحبال ونحوها  - ح 

ـ    يتم تقسيم األصناف غير الصـالحة لالسـتعمال إلـى أنـواع مت     ) : 313( مادة    ين شـابهة علـى النحـو المب
  : 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@ @
 bèmývë@æŒbƒ¾a@pbibyë@åíƒnÛa@ @

@ @

ـ  تحفظ األص) :  314( مادة  في أماكن صالحة مأمونة وبطريقـة   ناف بالمخازن ـ كل صنف على حدة 

صـلة تمامـاً عـن األصـناف     العمل، مع مراعاة حفظ األصناف الجديدة منف تالئم حالة

ويجب اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لوقاية األصناف من الضياع أو التلف أو  المستعملة

يمكن استخدام  كماباستخدام النظام المخزني االلكتروني  كل صنف حسب طبيعتهلالحريق 

الصنف ورقم الفهـرس ومقـدار الموجـود منـه      تحمل أسمنظام البطاقة اليدوية بحيث 

  .بالمخازن

على أمين المخازن أو الموظف المختص مراقبة األصناف التي لها مدة صالحية معينـة  ) :  315( مادة 

أو التي تتعرض للتلف بمضي الوقت أو التي يتسرب إليهـا السـوس أو الحشـرات أو    

ى رئيسه المباشر في الجهة فـي  والتفتيش عليها من وقت آلخر ورفع مذكرات إلغيرها 

لتـدارك  وحدات السلطة المركزية أو وحدات السلطة المحلية التخاذ اإلجراءات الالزمـة  

األمر في الوقت المناسب وإال أصبح مسئوالً عما قد يتلف أو تنتهي مدة صـالحيته دون  

 .استعمال

 زنها بأصناف غير مملوكة لهـا أن تحتفظ الجهة في مخامن األحوال ال يجوز بأي حال ) :  316( مادة 

وإذا ُوجدت مثل هذه األصناف في المخازن وقت جردها أو التفتيش عليها تضـاف إلـى   

مع المسئول عن سبب االحتفاظ بها فـي  تحقيق عهدة المخازن لحساب الحكومة ويجري 

  . المخازن

عنهـا أو   االستغناءمكن ي بمنقوالت في المخزن تزيد عن الحاجة أو االحتفاظ ال يجوز -أ):  317 (مادة 

وإذا وجدت يـتم   لالستعمالأو يخشى عليها من التلف أو غير صالحة  استعمالهابطل 

يترتب على التصرف بها  إالشريطة  ةالئحالووهذه التصرف فيها وفقاً ألحكام القانون 

  .البيئةأو  لإلنسانأي ضرر 

ية بتحديد األصـناف  يجب أن تقوم جميع الجهات الحكومية في نهاية كل سنة مال –ب 

التي ال يمكن االستفادة منها واألصناف الراكدة وكذا غير الصالحة لالستعمال أو التي 

المحددة في هذه يخشى عليها من التلف أثناء إعداد الجرد ومن واقع الدفاتر المخزنية 

ورفعها إلى اللجنة المختصة إلصدار القرار المناسب بشأنها وفقـاً للقـانون   الالئحة 

  .ذه الالئحةوه



 م2007لسنة ) 23( رقم  الالئحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية

  

 143من  112صفحة     م2009لسنة) 53(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
 

تخزين المواد المشعة والمشتعلة والسامة والمتفجرة أو أي مواد مضرة بالبيئـة   زال يجو:   )318( مادة

يجب أن  األحوالبالقرب من التجمعات السكنية والمرافق العامة ومصادر المياه وفي كل 

  .تكون طرق التخزين متطابقة مع قواعد السالمة العامة

بعد فحصها واستالمها إلى عهـدة   المشتراهتضاف جميع المنقوالت والمهمات  يجب أن) :  319( مادة 

وتتخذ نفس اإلجراءات المذكورة آنفاً علـى األصـناف الـواردة إلـى      المخازن بالجهة

ويسـتثنى   المخازن على سبيل الهبة أو المعونة أو الهدية الموافق عليها من قبل الجهة

والتـي  ) ريال 30,000(التي ال تتجاوز قيمتها  من حكم هذه المادة المشتريات الصغيرة

  .مدير إدارة المشتريات والمخازنتستخدم مباشره بعد إقرار أمين المخازن وتصديق 
   

استعماالت الـدفاتر والسـجالت الالزمـة ألعمـال     وهذه الالئحة تُحدد بموجب القانون ) :  320( مادة 

تمارات المرتبطة بها علـى النحـو   المخازن وطريقة مسكها وإجراءات القيد فيها واالس

  : التالي

جميع البيانات بمعرفة إدارة المشتريات والمخازن فيه وتقيد  :سجل يومية المخزن  - أ 
وكذلك األصناف التي تم صرفها من الموردة لألصناف الخاصة بمستندات االستالم 

ويتم القيد في الدفتر بحسب تسلسل أرقامه مع بيان قيمة كل صنف من  المخزن
 .المنصرفةصناف الواردة أو األ

جميع بمعرفة إدارة المشتريات والمخازن فيه  وتقيد :الشطب بالمخزن أستاذسجل    -ب 
مع إيضاح ثمن ما يورد أو  األصناف الواردة إلى المخزن والمصروفة منه أوال بأول

ويجب أن يوضح بعد كل عملية من عمليات اإلضافة أو الصرف مقدار  يصرف
العهدة من كل صنف بحيث يكون الرصيد في السجل مطابقاً الرصيد الباقي في 

خر خاص آويمسك سجل خاص لألصناف المستديمة وسجل  للموجود فعالً في المخزن
ويقفل هذا السجل سنوياً  )المرتجعة(لألصناف المستهلكة وثالث لألصناف المستعملة 

سبة لكل صنف وتفتح صفحة جديدة للسنة التالية يثبت في السطر األول منها بالن
خر آفي العهدة في نهاية السنة السابقة وثمنه من واقع  من كل صنفمقدار الباقي 
وال يجوز أن يمسك هذا السجل أمناء  وتخصص صفحة مستقلة لكل صنف سعر شراء

 .المخازن المسئولون عن حفظ األصناف
ويستعمل هذا السجل في المخازن الرئيسية لمسك حساب  :سجل عهدة المخزن  - ج 

ويمسك سجل خاص  صناف الموزعة على المخازن الفرعية كل مخزن على حدةاأل
غير (مرتجعة لألصناف المستديمة وسجل أخر لألصناف المستهلكة وثالث لألصناف ال

كما يستعمل هذا السجل بمعرفة أمناء المخازن بكل جهة لقيد  )الصالحة لالستعمال
بيان مقدار الرصيد الباقي في  الوارد إلى المخازن والمنصرف منها أوالً بأول مع
 .العهدة من كل صنف بعد كل عملية إضافة أو صرف
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 ويستخدم لقيد األصناف الموجودة بعهدة كل موظف :سجل العهدة الشخصية  - د 

وتخصص صفحة أو أكثر لكل صاحب عهدة شخصية على أن يعد فهرس أبجدي 

الصفحات الخاصة  رقم أو أرقام الصفحة أو أسمبأسماء أصحاب العهد يبين أمام كل 

 .به في السجل

قرارات لجنة فحص األصناف الموردة  هوتقيد في :سجل محاضر لجنة الفحص  - ه 

المخزن  المورد أمينسم إرفضه منها و أوونتيجة فحص األصناف وما تم قبوله 

 .وتاريخ التوريد الموردالمستلم لألصناف المقبولة واسم 

ألصناف الثمينة والغالية القيمة جميع ا هوتقيد في :سجل قيد األشياء الثمينة  -و 

 .الموجودة بالجهة ووصف تفصيلي دقيق عن كل صنف وثمنه

ملخص لكل حادث من  هقيد فييو :سجل قيد حوادث السرقة والحريق واإلهمال  -ز 

 حوادث السرقة أو الحريق أو اإلهمال وما تم اتخاذه من إجراءات بالنسبة لكل منها

 . تريات والمخازنويمسك هذا السجل بمعرفة إدارة المش

 إدارةبمعرفة مسك يو :سجل إجمالي موجودات المخازن والعهد الشخصية  - ح 

إجمالي قيمة موجودات كل مخزن في نهاية كل سنة  فيهقيد يالمشتريات والمخازن و

 مالية سواًء كانت من األصناف المستديمة أو المستهلكة أو غير الصالحة لالستعمال

 .مثبتة بالمنشآت والمباني الحكومية كالتركيبات ونحوهاجميع األصناف ال فيهكما تقيد 

المبالغ المعتمدة لشراء أصناف او تنفيذ مقاوالت أو  هو تقيد في :سجل قيد االرتباط  - ط 

 .على مستوى الباب والفصل والبند بموازنة الجهة أداء خدمات

ويمسك  ويمسك هذا السجل لبيان جميع األصناف المستديمة :سجل فهرس األصناف  -ي 

خر لبيان جميع األصناف المستهلكة في الجهة وترتب فيه األصناف حسب آجل س

ويترك بين كل حرف من الحروف الهجائية  الحروف الهجائية برقم مسلسل لكل صنف

 .والحرف الذي يليه فراغ إلضافة األصناف الجديدة التي لم تدرج بالسجل من قبل

سك هذا السجل بالمكتبات لقيد ويم :سجل قيد الكتب والمجالت العلمية والدوريات - ك 

ويخصص سجل  الكتب والمجالت العلمية والدوريات التي ترد إلى المكتبة أوالً بأول

خر للمجالت العلمية وثالث للدوريات ويوضح ثمن النسخة وتاريخ آللكتب وسجل 

  .توريدها للمكتبة وإسم المؤلف أو الناشر
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كتبات لقيد الكتب أو المجالت التي ويمسك هذا السجل بالم :سجل قيد الكتب المعارة  -ل 

ويوضح السجل إسم الكتاب المعار وإسم المستعير والجهة  لقراءتهاتعيرها المكتبة 

التابع لها وتاريخ اإلعارة بحيث يمكن متابعة الكتب المعارة إلى أن يتم إعادتها إلى 

  .المكتبة

لوصول إلى ويمسك هذا السجل للمكتبات كمرشد ل :سجل فهرس محتويات المكتبة  - م 

ويمسك سجل على أساس إسم الكتاب وسجل أخر  أي كتاب أو مجلة دورية بسهولة

 .على أساس إسم المؤلف

ويمسك هذا السجل بمختلف الورش الحكومية  :سجل قيد المشغوالت بالورشة  - ن 

للجهات الخاضعة للقانون وهذه الالئحة لتسجيل المشغوالت التي تتم بالورشة وبيان 

  .وتاريخ طلبها وتاريخ تسليمهاالطالبة متها والجهة نوعها وعددها وقي

هذا السجل بيانات عن  هوتقيد في :سجل قيد األصناف المستهلكة بالورشة  - س 

األصناف المستديمة أو المستهلكة التي استعملت في إنتاج المشغوالت من مواد خام 

 .وزيوت وشحوم وخالفه عن كل عملية تشغيل على حدة ووقود

 :باآلتيالمخازن  ونماذج تتحدد استمارات  - ع 
 .استمارة المقايسة السنوية .1

 .استمارة طلب توريد أصناف للمخازن .2

 .استمارة طلب وإذن صرف أصناف من المخازن .3

 .استمارة طلب استالم أصناف من المخازن .4

 .استمارة إرجاع أصناف إلى المخازن .5

 .استمارة قيد العهدة الشخصية .6

 .استمارة محضر جرد األصناف .7

 .النقص أوف الزيادة استمارة كش .8

 .استمارة طلب خصم أصناف مفقودة أو تالفة .9

 .استمارة مقايسة ورشة .10

 .استمارة طلب صرف أصناف للورشة .11

 .تأجير أصناف عقدنموذج  .12
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يتم القيد في جميع الدفاتر والسجالت واالستمارات الموضحة بالمواد السـابقة بمجـرد   ) :  321( مادة 
مستهلك أو شراء أو بيع صنف من األصـناف أو  استالم أو صرف أي صنف مستديم أو 

ويراعى عند القيد التمييز  عمليات إلى اليوم التاليالد وال يجوز تأخير قي إجراء أي مقاولة
بين أنواع الصنف الواحد حسب مميزاته ومواصفاته من حجم أو وزن أو خامة أو قـوة  

  .ثروصورة أو أك وتحرر من أصل أو نحو ذلك وحسب عيناته إن وجدت 

ال يجوز إحداث أي تغيير أو تبديل في الدفاتر والسجالت واالستمارات أو استعمالها فـي  ) :  322( مادة 

 . من وزارة الماليةموافقة كتابية بدون  المخصص لهاغير الغرض 

وكـل   يمنع منعاً باتاً المحو أو الكشط أو التحشير في الدفاتر أو السـجالت أو النمـاذج  ) :  323( مادة 

يجب عمل قيد عكسي له ثم يكتب القيد الصحيح ويوقـع أمامـه    إجراؤهيح يقتضى تصح

وإذا كان التصـحيح   الموظف المسئول ورئيسه المباشر مع إثبات التاريخ تحت كل توقيع

 .لتعديل مجموع فيجب إعادة كتابته رقماً وحروفاً

منصرفة منه في دفتر العهـدة أوالً  يقيد أمين المخزن األصناف الواردة إلى المخزن أو ال) :  324( مادة 

بأول مع بيان مقدار الباقي من كل صنف حسب دفتر رصيد العهدة الذي يجب أن يكـون  

  .مطابقاً لألرصدة الباقية فعالً في المخزن

 :عند توريد  األصناف المشتراة تتبع اإلجراءات اآلتية) :  325( مادة 

ويحتفظ أمين المخزن بصورة من  تتخذ إجراءات االستالم باستمارة استالم أصناف  - أ 

 .النموذج وصورة من فاتورة المتعهد أو المورد ليقوم بالقيد في دفتر عهدة المخزن
يرسل أصل وصورة من النموذج مع أصل الفاتورة وصورة منها إلى إدارة المشتريات   -ب 

 .والمخازن لقيد األصناف الواردة في دفتري يومية المخزن وأستاذ المخازن

ة المشتريات والمخازن بصورة استالم األصناف وصورة الفاتورة وترسل أصل تحتفظ إدار  - ج 

الفاتورة مع أصل استمارة استالم األصناف إلى إدارة الحسابات التخاذ إجراءات الصرف 

وإذا كانت األصناف واردة من جهة حكومية أخرى فتستبدل  طبقاً ألحكام هذه الالئحة

 .طلب وإذن صرف أصناففاتورة المورد أو المتعهد باستمارة 

السابقة األصناف الصغيرة المستهلكة التي تشترى بغرض  الفقرةتستثنى من أحكام و

وتنتهي باالستخدام وال يمكن استخدامها أو إعادة صرفها مرة أخرى االستعمال المباشر 

ويكتفي في هذه الحالة بتحرير إقرار معتمد من ) ريال 30,000(والتي ال تتجاوز قيمتها 

هة المختصة بورود الصنف واستعماله مباشرة دون إضافة لعهدة المخزن، شريطة أن الج

  .  يتضمن اإلقرار أن الصنف يفي بالغرض المطلوب

يجب على الجهة الخاضعة ألحكام القانون وهذه الالئحـة مراعـاة اسـتخدام األنظمـة     ) :  326( مادة 
  .  ممكناً االلكترونية في أعمال المخازن بشكل عام كلما كان ذلك

 

@ @
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كما يعين بالجهة المشتريات والمخازن إدارة يتولى إدارة المخازن واإلشراف عليها مدير ) :  327( مادة 

ويجب علـيهم   لكل مخزن أمين مخزن ويجوز أن يعين له مساعدون حسب حاجة العمل

   .هذه الالئحةتقديم الضمانات الالزمة طبقاً ألحكام 

   :يو من يقوم بعمله مسئوالً عن اآلتيعتبر مدير المشتريات والمخازن أ) :  328( مادة 

تنفيذ جميع اللوائح والتعليمات المتعلقة بشئون المخازن من ضبط حساباتها وتنظيم   - أ 

 . أعمالها وتسلم وحفظ وصرف األصناف بالمخازن
 . دون أي تأخير إنجازهم ألعمالهم بأمانة ودقةاإلشراف على أمناء المخازن ومساعديهم وعلى   -ب 

وضع نظام دقيق ومحكم لمراقبة إخراج األصناف من المخازن بحيث يمنع تسرب أي   - ج 

 . الم يصرح بإخراجه هاشيء من موجودات

كل صنف على حدة لوضع نظام لمراقبة األصناف التي لها مدة صالحية معينة    - د 

اتخاذ ما يلزم بشأنها لمخازن وذلك بهدف وكذلك األصناف سريعة التلف الموجودة با

 . قبل انتهاء مدة صالحيتها أو قبل تلفها

 .خازنتحديد العمال الالزمين إلنجاز األعمال المؤقتة بالم  - ه 

من أحـد التجـار   تقديم ضمانة تجارية إلى الجهة يجب على أمناء المخازن ومساعديهم ) :  329( مادة 

اً ويجب أن تحدد الضمانة مسؤولية الضـامن  سنويوتجدد لدى الجهات المعنية المسجلين 

  . واألنظمة النافذةوالمضمون وفقاً للقوانين 
 

 :يتحمل أمناء المخازن المسئوليات اآلتية) :  330( مادة 

األصناف التي بعهدتهم والعناية بها وصحة وزنها وعددها ومقاسها  المحافظة على  - أ 

وال  أن يعرضها للتلف أو الفقدانونوعها ونظافتها وصيانتها من كل ما من شأنه 

يجوز إخالء مسئوليتهم إال إذا ثبت للجهة أن ضياع أو تلف أي صنف إذا حدث قد 

نشأ عن أسباب أو ظروف خارجة عن إرادتهم ولم يكن باستطاعتهم منع هذا السبب 

وأنهم قاموا بما يجب عليهم لحماية األصناف التي بعهدتهم من السرقة أو الضياع أو 

 .ق أو التلف أو انتهاء فترة الصالحيةالحري
االحتفاظ بكشوف وحسابات مرتبة حسب األصناف وإعداد حصر دقيق لما في عهدتهم من   -ب 

 . سلع أو مواد بما يسمح في أي وقت بمطابقة المخزون الفعلي على ما هو مقيد بالدفاتر

خازنهم األصناف الموجودة في م بكلإلى مدير المشتريات والمخازن  تقديم كشوفات  - ج 

والتي يخشى عليها من انتهاء مدة صالحيتها أو تلفها وذلك في وقت يسمح بتدارك 
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وعلى مدير المشتريات والمخازن  انتهاء الصالحية دون استعمال أو حدوث التلف

وفقاً لما هو محدد في سرعة اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتصرف في هذه األصناف 

 . القانون وهذه الالئحة

عهدة المخازن  سجالتالواردة في للقيود ي اليوم األول من كل شهر فالمراجعة   - د 

أستاذ الشطب والتوقيع عليها من أمين مع سجالت للشهر السابق ومطابقتها 

 المخازن المختص وموظف حسابات أستاذ الشطب بما يفيد المراجعة وصحة القيود

مقر حسابات وإذا تعذر إجراء هذه المراجعة والمطابقة بسبب بعد المخزن عن 

بين أرصدة أستاذ الشطب فيقوم أمين المخزن بتحرير كشوف في الموعد المحدد تُ

وترسل هذه الكشوفات إلى مدير ) العهدة(المخازن سجالت األصناف من واقع 

ثم  حسابات أستاذ الشطب معأصل وصورة لمطابقتها مع المشتريات والمخازن 

 .أمين المخازنعلى األصل ويعيده إلى الموظف المختص يوقع 

مدير المشتريات والمخازن كتابة عن كل صنف أوشك على النفاد، وذلك قبل إخطار   - ه 

مدة كافية من نفاده بحسب معدالت االستهالك التخاذ اإلجراءات الالزمة لشرائه 

 .وتموين المخزن به

عند تسلمهم األصناف أنها مطابقة للعينات النموذجية أو العينات المعتمدة التأكد   -و 

جهة ومطابقة للمواصفات مع إثبات حالة األصناف التالفة أو التي انتهت مدة بال

 . صالحيتها في محاضر االستالم

بأنفسهم وأال يعهدوا بذلك إلى الحراس أو العمال في أي وقت فتح وقفل مخازنهم   -ز 

محضر بذلك  يحرروفي حالة فقد أو كسر أحد مفاتيح المخزن أو المخازن  كان

على أن يراعى في هذه الحالة التخاذ ما يلزم رئيس الجهة ويرفع األمر إلى 

ضرورة تغيير القفل بأخر وال يجوز قطعياً عمل نسخة أو نسخ من المفتاح المفقود 

 .وفي الحالتين يكون أمين المخزن مسئوالُ عما بعهدته  أو المكسور

لمصروفة مراعاة الدقة التامة في التحقق من نوع األصناف الواردة إلى المخازن وا  - ح 

 .منها وعددها ومقاسها ووزنها ومواصفاتها

أي عجز أو زيادة أو اختالف يظهر عند الجرد وتعتبر الزيادة في تحمل مسؤولية   - ط 

خر يحدد مسئولية آالمخزن ملكاً للدولة وذلك مع عدم اإلخالل بأي قانون أو نظام 

لتالفة بسداد أمين المخزن في مثل هذه الحاالت ويحاسب على األصناف الناقصة أو ا

ويراعى عند صرف األصناف البدء بصرف ما ورد  قيمتها طبقاً لسعرها في السوق

 . إلى المخازن أوالً وهكذا بحيث يكون الموجود في المخزن هو ما ورد حديثاً
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أن يتأكـدا مـن مطابقـة     في حالة استبدال أمين المخزن فإن عليه وعلى خلفـهِ   -أ ) :  331( مادة 
خزنيـة وذلـك بجـرد    خزن المراد تسليمه مع القيود بالسـجالت الم محتويات الم

 .أو وزناً أو مقاساً عداً المخزونات سواء
على أمين المخزن المستلم أن يوقع باالستالم أمام أرصدة القيـود بالسـجالت المخزنيـة     -ب

 .مادةمن هذه ال) أ(بالفقرة لما هو مبين وذلك بعد التأكد من تطابقها مع المخزونات وفقاً 

على أمين المخزن المستلم وسلفه أن يوقعا شهادة االستالم والتسـليم علـى االسـتمارة     -ج

 .المخزنية المختصة

بالنواقص والزوائد في المخزونات التي تكتشـف عنـد إجـراء    استمارة كشف تعد  -ه
وترسل نسخ منها إلـى  وعند الجرد المفاجئ والسنوي عمليات االستالم والتسليم 

ـ مع شهادة االستالم والتسليم وعلى أمين المخزن  رئيس الجهة أن يبـين  لم المسِّ
 .وجود نواقص أو زوائدبالتفاصيل أسباب 

والجـرد  تعامل النواقص والزوائد التي تكتشف عند إجراء عملية االستالم والتسليم  -و
  . وفقاً ألحكام هذه الالئحةالمفاجئ والسنوي 

 

Ý—ÐÛa@Éia‹Ûa@ @
æŒbƒ¾a@ÞbàÇc@ @
þa@Ê‹ÐÛaÞë@ @

æŒbƒ¾a@åíì¸ë@òíìäÛa@pbíbÔ¾a@ @
@ @

الماليـة  ة للسـنة  األصناف الالزمة للجهاالحتياجات القائمة والمتوقعة من تدرج جميع ) :  332( مادة 
 .عبر اإلدارة المختصةالمقايسة السنوية رة المقبلة في استما

ه األصناف ويجب أن يبين في نهاية المقايسة بنود الموازنة التي سيخصم عليها ثمن هذ
 . والمبلغ الخاص بكل بند منها

تعد المقايسة السنوية في نهاية شهر يوليو من كل عام للجهات في السـلطة المركزيـة   ) :  333( مادة 
طبقاً لتصـنيف سـلعي    ونهاية شهر مايو من كل عام للوحدات اإلدارية للسلطة المحلية

  .موحد تعده وزارة المالية
الكميات الالزمة من كل صنف يجب أن تُراعى أوال حاجـة الجهـة الفعليـة للصـنف     عند تقدير ) :  334( مادة 

 :تقدير الكمية الالزمة لالستهالك العادي تتبع الطريقة اآلتيةلو والموجود منه بالمخازن
 .للتقدير كأساسسنوات األخيرة لايؤخذ متوسط استهالك الثالث   - أ 
 .والسنة المقبلة يضاعف هذا المتوسط ليمثل ما يلزم للسنة الحالية   -ب 
يخصم من الناتج السابق الكمية التي تكون في المخزن في نهاية السنة المالية   - ج 

 .السابقة والكمية المعتمدة من المقايسة األخيرة للسنة الحالية
  .تعد له المقايسة الذيالباقي هو ما يدرج في خانة المطلوب للعام المالي القادم   - د 
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ن األصناف المتبقية إلى أقصى حد ممكن وذلك بـإجراء التعـديالت أو   يجب االستفادة م) :  335( مادة 

 . اإلصالحات الالزمة

العقود األخيرة وأسـعار  أسعارها في تقدر أثمان األصناف التي تدرج بالمقايسات بحسب ) :  336( مادة 

 .السوق مالم تكن هناك مبررات تستوجب تقديرها على أساس آخر

إلـى  من أصـل وصـورتين   وحدات السلطة المركزية من مقايسات السنوية تقدم ال -أ :  ) 337( مادة 

وإدراجها ضمن موازنة الجهة وذلك في الموعـد المحـدد    وزارة المالية لمناقشتها

  . رئيس الجهة وبعد اعتمادها من 

تقدم المقايسات السنوية من الوحدات اإلدارية من أصل وصورتين إلى لجنة الخطة  -ب

 . ظة لمراجعتها وإدراجها ضمن الموازنة المجمعة للمحافظةوالموازنة بالمحاف

على جميع الجهات مراعاة عدم تجاوز اإلعتمادات المدرجـة فـي موازنتهـا لشـراء     ) :  338( مادة 

قانون ربط الموازنة العامـة للدولـة   في الحدود التي يجيزها القانون المالي واألصناف 

 .  وقواعد تنفيذ الموازنة

يعتبر مديرو المشتريات والمخازن مسئولين عن تموين المخازن باألصناف المطلوبة في : )  339( مادة 

 .الوقت المناسب وبالكميات الالزمة لحاجة العمل وفي حدود المقايسات المعتمدة

المشتريات والمخازن نقص الكميات المخزونة عن القدر الكـافي   وفي حالة توقع مديرو

أن يبادروا إلى طلب تمـوين المخـازن بكميـات    عليهم االحتياجات الضرورية لمواجهة 

  . والمقايسة السنوية المعتمدة ةالمقرأخرى في حدود األعتمادات 

مراجعة أرصدة األصناف الموجودة بالمخازن ومالحظـة حركـة الصـرف منهـا     يجب ) :  340( مادة 

المخـازن   مطلوبة إليقـاف تمـوين  الواإلضافة إليها الكتشاف األصناف الراكدة  أو غير 

تقارير فصلية في نهاية كل عام إلى رئيس الجهـة  على أن يتم رفع بكميات أخرى منها 

 . التخاذ الالزم نحو التصرف في األصناف الراكدة طبقاً ألحكام القانون وهذه الالئحة

ى المبالغ المعتمدة لشراء أصناف علوتقيد فيه يمسك سجل االرتباط الخاص بالمشتريات ) :  341( مادة 

ال يجوز االرتباط بشراء أصناف قبل الرجـوع  و مختلف بنود الموازنة كل بند على حده،

إلى هذا السجل لمعرفة الباقي من اإلعتمادات التي يمكن االرتباط في حـدودها ويعتبـر   

مدير المشتريات والمخازن مسئوالً عن أي ارتباط يحصل لشراء أصناف غير معتمدة في 

شرائها تجاوز اإلعتمادات المقررة، وعليه الرجوع إلى سـجل  المقايسات أو يترتب على 

  .قيد االرتباط قبل التصريح بالشراء
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@ @

@ïãbrÛa@Ê‹ÐÛa@ @

@@pbjÜ æëˆcë@æŒbƒ¾a@åß@Ò‹—Ûa@ @

 :طلب المخزونات لألغراض التالية ت) :  342( مادة 

نيت لتحقيق الغرض الذي من أجله اقتة 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 

موضـحاً بهـا أسـباب    لألصناف المستديمة تقدم طلبات صرف األصناف من المخازن  ) :  343( مادة 

في حالة و من األصناف المستهلكة جماعي لكل مجموعة متجانسةالطلب كما يحرر طلب 

يجب أن يوقع على التصحيح نفس الموظـف  طلب الصرف إجراء أي تصحيح في نموذج 

ويتم التصحيح بشطب البيان المراد تصحيحه بخط واحـد وكتابـة البيـان     هالذي أصدر

 .يراعى تجنب المحو والكشط والتحشير في النموذجو  الصحيح والتوقيع أمامه

لالستعمال يجب أن يرفـق   ةن أصناف أخرى غير صالحععند طلب صرف أصناف بدالً  ) : 344( مادة 

ـ  و بالطلب استمارة إرجاع الصنف للتشـغيل بـالورش أو    ةفي حالة طلب أصـناف الزم

 .لإلصالح يجب أن ترفق بالطلب مقايسات الورش 

صرفها فعـالً ويوقـع   طلب األصناف الكمية التي قام ب عندعلى أمين المخزن أن يوضح ) :  345( مادة 

أمامها بإمضائه كما يقوم بكتابة الكميات التي صرفت بالحروف أما األصناف التـي لـم   

يجوز ألمين المخازن صرف أي أصـناف   وال يصرفها فيبين أمامها أسباب عدم الصرف

ويعتبـر أمـين    من المخزن إال بعد اعتماد طلب الصرف من مدير المشتريات والمخازن

 . صحة مطابقة الصرف المخزن مسؤول عن

يجب تحديد مواعيد معينة لصرف األصناف من المخازن بما يتناسب مع حاجة العمل بكل ) :  346( مادة 

وال يسمح بقبول طلبات صرف األصناف في غير هذه المواعيد إال بالنسبة للحاالت  جهة

يات والمخـازن  التي ال تحتمل التأخير أو الطارئة وبناًء على أمر كتابي من مدير المشتر

وتتوقف المخازن عن قبول طلبات الصرف يومياً قبـل موعـد    استثنائيةبالصرف بصفة 

 .انتهاء مواعيد الدوام الرسمي بنصف ساعة على األقل 
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على أمين المخازن التحقق من تسيلم األصناف إلى الشخص أو األشخاص المصرح لهم ) :  347( مادة 

  .  بيهم المعتمدين مع ضرورة التحقق من شخصياتهماستالمها من طالبي الصرف أو مندوب

خصمها فوراً من دفتر عهدة المخزن ويؤشر أمين المخـزن  يجب صرف األصناف  عند) :  348( مادة 

 القيد بالدفتر ويحتفظ بصورة من األذن كمسـتند للخصـم  صفحة على أذن الصرف برقم 

بـدفتر يوميـة المخـازن     وتتولى إدارة المشتريات والمخازن خصم األصناف المصروفة

أما الصور الباقيـة   ودفتر أستاذ الشطب بعد ترقيمها رقما مسلسالً ثم قيدها بدفتر العهدة

الطالبة ويطلب منهـا التوقيـع عليهـا     اإلدارةمن أذن الصرف فترسل مع األصناف إلى 

 باالستالم وإعادة صورتين منها عند وصولها إلى أمين المخزن ويحتفظ بإحداها كمسـتند 

رسل الثانية إلى إدارة المشتريات والمخازن لحفظها مع الصورة المحفوظـة  تالستالم ول

  .لديها بعد المراجعة والمطابقة 
األصناف التي تباع من المخازن لعدم الحاجة إليها أو لعدم صالحيتها لالستعمال يحـرر  ) :  349( مادة 

ن العهدة بدفتر عهـدة  عنها إذن صرف من ثالث صور ويتم خصم األصناف المذكورة م
ويرفق األذن المذكور بمحضر البيع المعتمـد ويرسـل إلـى إدارة المشـتريات      المخزن

 : وفقاً لآلتي والمخازن للقيد بموجبها في الدفاتر
 . صورة تحفظ بإدارة المشتريات والمخازن  - أ 
 . صورة تعاد ألمين المخازن  -ب 
بالجهة  دارة الماليةاإلاألصل يرسل مع محضر البيع وقسيمة تحصيل الثمن إلى   - ج 

وإذا كانت األصناف المباعة جديدة أو مطبوعات سبق  إلجراء التسوية الالزمة بالدفاتر
 .ذن صرف األصناف إبإرفاق قسيمة تحصيل الثمن ب ىشراؤها بغرض بيعها فيكتف

ن إتالفها يجب صرفها مـن المخـاز   وتقرراألصناف غير الصالحة لالستعمال أو البيع  ) :  350( مادة 

بإذن صرف وتخصم من عهدة المخزن بموافقة وزارة المالية بعد التأكد من أن التلف لم 

تشكل لهذا الغـرض  وتتم عملية اإلتالف تحت إشراف لجنة  يكن نتيجة إلهمال أو تقصير

  .وعلى اللجنة رفع تقرير بذلك إلى رئيس الجهةمن الجهات المختصة قانوناً 
شتريات والمخازن بإرجاع األصناف المستديمة إلى المخزن متى استوفت مدة يصرح مدير الم -أ) :  351( مادة 

كما يصرح بقرار من لجنة تشكل لهذا الغرض استعمالها أو ثبت عدم صالحيتها لالستعمال 

ويقـدم إلـى مـدير     بإرجاع األصناف الزائدة عن الحاجة أو ألي سبب آخر يوافق عليـه 

  . سباب األل وصورتين موضحاً به رجاع من أصاإلالمشتريات والمخازن طلب 

من عدم إمكان إصالح األصـناف  اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة أن تتحقق  -ب
أنها أصبحت غير صالحة لالستعمال نتيجة االستعمال العادي وليس نتيجة سـوء  و

االستعمال أو اإلتالف عمداً كما أن على اللجنة أن تتحقق من أن الصنف المطلوب 
  .المنصرف عه هو نفس الطراز والنوعإرجا
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أن بعض األصناف الموجودة بـالمخزن  الجهة إذا أتضح لمدير المشتريات والمخازن في ) :  352( مادة 

أصبحت غير صالحة لالستعمال أو بطل استعمالها فتعـرض علـى لجنـة المناقصـات     

  . التخاذ ما يلزم بشأنها وفقاً ألحكام القانون وهذه الالئحة المختصة

إذا أعيدت أصناف جديدة إلى المخزن لسبب ما بعد صرفها وقبل استعمالها فتعرض على ) :  353( مادة 

لجنة الفحص لتقرير حالتها ثم تقبل في المخزن بموجب استمارة استالم وتضـاف إلـى   

 . 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  من أصـل  ) :  354( مادة 

الواردة منها األصناف المرتجعة وتحفظ الصورة  اإلدارةوصورتين ترسل صورة منه إلى 

الثانية بملف صاحب العهدة بعد خصم الصنف بموجبها من عهدته سواًء بدفتر العهدة أو 

وتقيد هذه األصناف باألسعار التي تقررها لجنة الفحص حسـب   بسجل العهدة الشخصية

بالنسبة لألصناف المرتجعة من العهد الفرعية أو العهد الشخصية فيحرر عنهـا  و حالتها

ذن صرف لخصمها من دفتر عهدة المخزن ودفتر العهدة الشخصية ثم تضاف إلى عهدة إ

الصالحة لالستعمال حسـب   غير األصنافالمخزن المستلم ضمن األصناف المستعملة أو 

  .األحوال  وتقيد في دفتر عهدة المخزن بموجب مستند االستالم بالوزن أو العدد 
  

sÛbrÛa@Ê‹ÐÛa@ @

@bèßýnaë@ñ†ŠaìÛa@Òbä–þa@˜zÏë@˜îÜƒnÛaë@ò÷jÈnÛa@ @

إلى جهة أخرى أو ألحد المخازن  صرفهاعلى أمين المخزن مراجعة األصناف المطلوب ) :  355( مادة 

ويتم وزن  مع وزنها قبل التعبئة واتخاذ كافة االحتياطات لضمان وصولها سليمة الفرعية

الطرود بحضور أمين المخزن ويكتب على كل طرد وزنه القائم ويحرر بذلك محضر تعبئة 

ويعتبر أمين المخزن مسئوالً عن  صورتين تذكر فيه محتويات كل طرد ووزنهأصل ومن 

وفـي حالـة    الجهة الطالبة بسبب سوء التعبئـة فقد أو تلف أي صنف قبل وصوله إلى 

في تعبئة الطرود  بمن يراه من الموظفينالطرود الكبيرة يمكن ألمين المخزن أن يستعين 

وحزمها ويجب على أمين المخزن أن يضع صورة من هذا المحضر داخـل الطـرد مـع    

رسـمية   من أمر الصرف المخزني مع مذكرةالثانية وترسل الصورة  إحكام قفله وختمه،

 من الجهة مرفقا بذلك صورة من طلب الصرف إلى الجهة التي سترسل إليها األصـناف 

 . على أن يحتفظ أمين المخزن بأصل المحضر
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أو  هبـه في حالة ما إذا نصت شروط التمويل وكانت المواد واألصناف واآلالت مقدمـة  ) :  356( مادة 
لتخليص الجمركي فعلى هذه الجهة مساعدة وتشترط الجهة المانحة على الجهة المعنية ا

 :اتخاذ اإلجراءات التالية
الخاضعة ألحكام القانون وهذه الالئحة مخاطبة وزارتـي الماليـة والتخطـيط    الجهات على   - أ 

بهـا مـن   والتعاون الدولي بشأن الحصول على الموافقة على تخليص المستوردات الخاصة 

ا واإلشراف علـى  التأكد من سالمته وعلى الجهة وقت ممكن بعد تفريغهاالموانئ في أسرع 

نتيجـة  بالمستوردات أي ضرر يلحق في هذه الجهات ويتحمل المسئولون  ننقلها إلى المخاز

لتقصيرهم أو تأخرهم عن تخليصها من الموانئ كما أنهم مسئولون عن أية التزامات ماليـة  

 .  تنشأ نتيجة لذلك)  رسوم أرضية، أجور حراسة، وما شابهها(

وصول المستوردات للموانئ قبل وصول وثائق الشحن التي يجرى تخلـيص  في حالة   -ب 
المستوردات على أساسها يتم تخليص المستوردات وفقا لإلجـراءات المعتمـدة فـي    

البنك المركـزي   منمصلحة الجمارك وفروعها على أساس ضمانات مصرفية صادرة 
أو بموجب ضـمانات  أو فروعه أو البنوك التجارية المعتمدة من قبله حسب األحوال 

إدارية يقدمها رؤساء الجهات المختصون وتقبلها مصلحة الجمـارك وفقـاً للقواعـد    
 .واألحكام المحددة في قانون الجمارك والئحته التنفيذية

يسمح لسلطات الجمارك في الموانئ وممثلي شركات المالحة وشركات الطيران والنقل   - ج 
نئ على أساس وثائق شحن مختومة البري بتخليص المستوردات الحكومية من الموا

 .ضمانات إدارية أو ضمانات بنكية أو
هـو وارد   يقوم أمين مخزن الجهة التي تتسلم الطرود بالتحقق من مطابقة عددها مع ما) :  357( مادة 

ببوليصة الشحن ومن سالمة األختام وعدم وجود تالعب أو عيب ظاهري بما يدعو إلـى  
وإذا ظهر شئ من ذلك وجب عليه إعـادة   ي محتوياتهاالشك في وجود عجز أو تالعب ف

وفي حالة ظهور عجـز   ، الشحنمدون في بوليصة هو  مع ما اوزنها للتأكد من مطابقته
حسـب األحـوال   تفتح الطرود لمراجعة محتوياتها بحضور أحد موظفي النقل أو البريـد  

يغ محتوياتها فـي  عند فتح الطرود وتفرو ويحرر بذلك محضر يوقع عليه إلثبات النتيجة
ذن إهو وارد بمحضر التعبئة أو ب مخزن الوصول يجب أن توزن وتطابق المفردات مع ما

قد يكون هنـاك   بذلك محضر بمعرفة لجنة خاصة تثبت في محضرها ما الصرف ثم يحرر
ذن الصرف بعد تصحيحه طبقــاً  إعجز أو كسر ويرسل المحضر مع صورة  من تلف أو

 الالزم نحو تحديد المسـئولية  التخاذإدارة المشتريات والمخازن لألساسيات الواردة إلى 
تر عهدة المخزن المستلم ثم يصحح تقيد بدف استالمهاوبالنسبة لألصناف السلعية التي تم 

ذن الصرف ويعاد مع المحضر إلى الجهة المرسلة لتسوية العـدد وتضـاف األصـناف    إ
صرف لحين تسويتها بعد تحديد المسئولية التالفة أو الناقصة بعهدة  الجهة التي قامت بال

  .الخصم واعتمادعنها 
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يرسل أمين المخزن المستندات إلى  صنافلألستالم الفحص واالبعد إتمام جميع إجراءات ) :  358( مادة 

لتحرير استمارة االستالم من أصـل وثـالث صـور    بالجهة إدارة المشتريات والمخازن 

مخزن للتوقيع عليها باالسـتالم وإعـادة األصـل    وترسل األصل والصورتان إلى أمين ال

رسل أصل النموذج مع أصل الفاتورة وصورة إلى إدارة المشتريات حسب األحوال حيث تُ

حتفظ إدارة المشتريات والمخازن بالصورة الثانية كمسـتند  تواإلدارة المالية بالجهة إلى 

  .بالمخازن الشطباألصناف بدفتر يومية المخزن ودفتر أستاذ بموجبه تقيد 

يراعى أن تضاف العبوات التي وردت فيها األصناف كالً على حده إلى العهدة بعد تقدير ) :  359( مادة 

ثمن لها بمعرفة لجنة الفحص ويبين الثمن بمستند استالم األصناف بخانـة المالحظـات   

  .على أن تكتب عبارة بدون مقابل في الخانة المعدة لمجموع القيمة

تقوم إدارة المشتريات والمخازن بتحرير الجزء األول من اسـتمارة اعتمـاد الصـرف     ) : 360( مادة 

رد وأصل من محضر لجنة مرفقاً بها أصل فاتورة الموبموجب استالم إلى اإلدارة المالية 

من أمر التوريد أو عقد التوريد وأصل استمارة االستالم وجميـع أوراق   ةالفحص ونسخ

قد صدر في شأنها من ترخيصات ماليـه وذلـك لتقـوم     المناقصة ومحاضرها وما يكون

 .  النافذة ذات العالقةواللوائح لقوانين لبالصرف طبقاً اإلدارة المالية 

الموظف الذي يصرح بقبول أصناف بالمخازن أو بالصرف منها قبل استيفاء اإلجراءات ) :  361( مادة  

ئج التي قد تترتب على تصـرفه  المنصوص عليها في هذه الالئحة يكون مسئوالً عن النتا

النافـذة ذات  واللـوائح  وذلك مع عدم اإلخالل بالمسئولية التأديبية التي تحددها القوانين 

  .  العالقة

خاصة الثمينة منها أو القابلة لالشتعال أن  على أمين المخزن الذي بعهدته سلع أو مواد) :  362( مادة 

ينها بالطريقة المناسبة، بما في ذلـك اتخـاذ   يتخذ الخطوات المالئمة لحفظها بأمان وتخز

  .  المناسبةالتدابير للحفاظ على درجة الحرارة أو البيئة 
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Éia‹Ûa@Ê‹ÐÛa@ @
pb›íìÈnÛbi@òjÛbİ¾aë@Òbä–þa@ÑÜm@ëc@‡ÔÏ@ @

@ @

إذا فقدت أصناف أو تلفت بسبب سرقة أو سطو أو حريق أو تالعب أو تبديل أو بسـبب  ) :  363( مادة 

  :ةذ اإلجراءات اآلتيحادث آخر فتتخ أي

 .بإبالغ رئيس الجهة بالحادث فوراً وكتابةًبالجهة يقوم مدير المشتريات والمخازن   - أ 

على رؤساء الجهات اتخاذ اإلجراءات األمنية والقانونية الكفيلة بحماية ممتلكات   -ب 

 .الجهات المختصة فوراًالجهة الثابتة والمنقولة وإبالغ 

الجهاز وآخر عن مندوب عن وزارة المالية  تشكل لجنة للتحقيق في الحادث من  - ج 

من الموظفين في الجهة يتم ال يقل عن ثالثة المركزي للرقابة والمحاسبة وعدد 

   :وتتولى ما يلي رئيس الجهةمن قبل اختيارهم 

األصناف ديد لتحاألصناف الموجودة في المكان الذي حصل فيه الحادث جرد  .1

 .أو التالفةالمفقودة 

ثالث صور ترفق به جميع أوراق التحقيق وصورتين من  إعداد تقرير من .2

التخاذ اإلجراءات رئيس الجهة ورفعه إلى محضر الجرد الذي قامت به 

 .  المناسبة

وزارة إلى شامل عن الحادث برفع تقرير يقوم رئيس الجهة بعد إتمام التحقيق    - د 

هة بالنسبة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يوضح فيه ما قررته الج

للحادث وما اتخذته من إجراءات نحو تحصيل قيمة الخسائر ويرفق به صورة من 

تقرير لجنة التحقيق ومرفقاته وصورة من التعليمات التي أصدرها لتالفي تكرار 

 .ثالحاد

تمسك إدارة المشتريات والمخازن سجالً خاصاً تدون فيه جميـع حـوادث السـرقة أو    ) :  364( مادة 

التالعب والتبديد أو غير ذلك وتوضح أمام كل حادث األدوار التي مـر بهـا    الحريق أو

 .الحادث واإلجراءات التي اتخذت بشأنه
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األصناف المستديمة سواء منها المقرر لها مدة استعمال معينة أو غير المقرر لهـا   -أ) :  365( مادة 

إرجاعهـا إلـى   مدة إذا فقدت أو تلفت بسبب اإلهمال أو سوء االستعمال ولم يـتم  

ثمن شـرائها األصـلي   يتم تحصيل المخازن بعد استيفاء المدة المقررة الستعمالها 

وإذا أمكـن   بالدفاتر أو بسعرها في السوق وقت فقدها أو تلفها أيهما أكبـر  المثبت

لـرئيس الجهـة أن   ، وبتحصيل تكاليف اإلصالح من المتسبب ىإصالح التلف فيكتف

ن مقابل استهالك الصنف خالل المدة التي قضـاها فـي   يخصم مبلغاً مناسباً من الثم

وإذا اتضح أن الصنف التالف يمكن االنتفاع به فيقرر  االستعمال  قبل الفقد أو التلف،

  . له ثمن يخصم من ثمن الصنف البديل

يقـوم مـدير المشـتريات    المتسـبب  عندما يقرر رئيس الجهة تحصيل الثمن مـن   -ب

بالجهة بذلك لعمل التسوية الالزمة واتخاذ إجراءات الية الم اإلدارةوالمخازن بإخطار 

  . عند تحصيل المبلغ ةلتسوية الالزمة بالدفاتر المخزنيالتحصيل وإجراء ا

يجوز لرئيس الجهة التجاوز عن كل أو جزء من قيمة األصناف الفاقدة أو التالفة إذا  -ج

رقة باإلكراه أو السطو أو ثبت من التحقيق ثبوتاً قاطعاً أن الفقد أو التلف نشأ عن س

بسبب حريق أو سقوط مباني أو عوارض أخرى خارجة عن إرادة أو رقابة صاحب 

  .   العهدة وبحكم قضائي بات

السابقة  الفقرةاألصناف التي تفقد أو تتلف نتيجة حادث من الحوادث المشار إليها في  -د

المحددة في دليـل  ة تخصم من العهدة مع تسوية قيمتها بموجب المعالجات المحاسبي

  . النظام المحاسبي

على شركات التأمين وإعادة التأمين حال استالمها بالغـاً عـن نقـص أو تلـف فـي      ) :  366( مادة 

للضـرر   ةالتأميني من معاينالنظام المستوردات أن تتخذ جميع اإلجراءات التي يقتضيها 

 .  ي التعويضف وتحديد حجمه وإصدار الشهادات والوثائق المثبتة لحق الجهة
 على كل جهة تقوم باستيراد مواد أن تحتفظ بسجل خاص يسـمى سـجل المطالبـة    -أ ) : 367( مادة 

 .بالتعويضات
في الفقرة  بالتعويضات المنصوص عليهة مراجعة سجل المطالبة الجه رئيسعلى -ب

من هذه المادة للتأكد من أن إجراءات المطالبة بالتعويضات قد اتخذت وأن ) أ(

  .بذلكإبالغ وزارة المالية يتم وفي حالة عدم الدفع  ويضات قد دفعتالتع
استالم بديل للمواد أو  استعادة قيمة المطالبة كاملةعند المطالبة بالتعويض  تنتهي - ج

  .المفقودة

لصالح حساب المطالبة  المستورداتتقيد قيمة التعويضات المستلمة عن  - د

  .  المختصالموارد لحساب بالتعويضات وتورد التعويضات المستلمة 
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ßb©a@Ê‹ÐÛa@ @

@Òbä–þa@À@Ò‹—nÛa@ @

 

يجوز اعتبار الصنف فائضاً عن الحاجة أو تالفاً أو غير صالح لالستعمال إذا لم يكن ذا  -أ):  368( مادة 

  .  يجب إثبات أسباب اعتباره كذلك من قبل لجنة تشكل لهذا الغرضو للجهةفائدة 

القيمة الدفترية والسـعر االسترشـادي   يها في الفقرة السابقة تحدد اللجنة المشار إل  -ب 

 في األصناف الفائضة عـن الحاجـة  سيتم بموجبها التصرف  التيوالقيمة التقديرية 

 .وفقاً ألحكام القانون وهذه الالئحة

مـن جانـب   االستخدام إذا صار الصنف غير صالح لالستعمال نتيجة لإلهمال أو إساءة ) :  369( مادة 

 .ظف فعليه تحمل مسئولية ثمن المثلالمو

األصناف التالفة أو غير الصالحة لالستعمال التي تشكل خطراً أو ال تصـلح لالسـتهالك   ) :  370( مادة 

ـ على الجهة اآلدمي مثل األدوية واألغذية منتهية الصالحية والذخائر يجب   االتخلص منه

 .   ةوبما ال يضر بالبيئ أو إتالفها فوراً باألسلوب األمثل

األصناف والمعدات والوثائق التالفة أو غير الصالحة لالستعمال التي تنطوي على بواعث ) :  371( مادة 

مثل األوراق النقدية والصكوك القابلة للتحويل ودفاتر الفواتير واألختام ومـا  (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 نهايـة كـل    -أ) :  372( مادة 

أو كليـاً أو  كما تجرد المخازن جرداً جزئيـاً   عند تغيير أمين المخزن وأسنة مالية 

  .كلما اقتضت الحاجة لذلكمفاجئاً عدة مرات خالل السنة 

  : اآلتيةالحاالت يحق للجهة جرد المخازن في غياب أمين المخزن في أي من  -ب

 .تهوفـا .1

 .يوماً 21ه لمدة تتجاوز سجن .2

 .الحاالت المرضية الصعبة المعيقة للحركة .3

 .اًيوم 21االختفاء أو الغياب غير المبرر لفترة تتجاوز  .4

هذه الالئحة وبحضـور  القانون وألحكام  ، وفقاًنة جرديتم جرد المخازن بواسطة لج -أ ) :  373( مادة 

 .أمين المخزن المختص

 :إلىلجان الجرد تقسم  -ب

 .الجرد السنوينة لج .1

 .ئالجرد المفاج لجنة .2

 .جرد أخرىان لج .3

أمنـاء  بحيث ال يكـون مـن أعضـائها    من رئيس الجهة بقرار يتم تشكيل لجان الجرد ) :  374( مادة 

 .  ل المخازن أو الرقابة عليها المخازن المختصون أو من لهم صلة بأعما

تقوم لجان الجرد السنوي ولجان الجرد األخرى عند تغيير أمناء المخازن بجرد األصناف ) :  375( مادة 

المستديمة واألصناف المستهلكة وغير الصالحة لالستخدام  الموجودة بالمخـازن صـنفاً   

 :اآلتيةصنفاً على أن يراعى اتخاذ اإلجراءات 

 .المحدد للجردبالموعد هات المعنية الجأن 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 ودفاتر ) :  376( مادة 

تلك األرصدة الموظف المختص بـإدارة المشـتريات    عهدة أمين أو أمناء المخازن ويقيد

هـو   بماوالمخازن إقرارا بما يفيد صحتها وعلى لجان الجرد أن تثبت في محضر الجرد 

  .  إلى األرصدة الدفترية دون االلتفاتفعالً بالمخازن من كل صنف موجود 
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أو كميته حسب الوحدة تجرد اللجان كل صنف على حدة حسب وزنه أو مقاسه أو عدده ) :  377( مادة 

الواردة بالدفاتر وتثبت المقادير التي تجدها فعالً بمحضر الجـرد وتبـين الفـرق بـين     

وتوضـح الزيـادة    األرصدة الدفتريـة الموجود من واقع الجرد الفعلي والموجود حسب 

ويوقع رئيس لجنة الجرد بدفاتر العهدة أمام كل صنف تم جرده في محضر الجرد والعجز 

كما تحرر اللجنة اقراراً على محضـر الجـرد بأنهـا جـردت      تواريخ الجردمع إيضاح 

 .   يعرض أعضاء اللجنة للمساءلة القانونيةاألصناف جرداً فعلياً وكل جرد صوري 

تحرر لجنة الجرد كشوف الزيادة والنقص من أصل وصورتين من واقع محضر الجـرد  ) :  378( مادة 

على إدارة و زيادة والعجز في كل صنف وأسبابهوتوضح فيه رأي أمين المخزن بشأن ال

المشتريات والمخازن أن تدون أثمان األصناف التي ظهر فيها عجز فـي الجـرد طبقـاً    

ألسعارها المبينة بالدفاتر أو أسعارها في السوق أيهما أكبر ويبـدي مـدير المشـتريات    

هة العتمادها والمخازن مالحظاته على كشوف الزيادة والعجز ثم تعرض على رئيس الج

ويجب أن يوضح مقدار  أو تقرير ما يراه بشأنها قبل إرسالها إلى وزارة المالية العتمادها

دون تخفيض مقدار الزيادة التي قد تظهر في  الكمية بالنسبة  لكل صنف على حدةالعجز ب

 .أصناف أخرى

جز ثم ترسل بعـد االعتمـاد   يعتمد رئيس الجهة محاضر الجرد الخالية من الزيادة أو الع) :  379( مادة 

  .عملية الجرد انتهاءإلى وزارة المالية في موعد ال يتجاوز شهراً من تاريخ 

 :يتبع األتي فيما يتعلق بمحاضر الجرد التي يظهر فيها زيادة أو عجز) :  380( مادة 

ذن إمن  ةالجرد إلى عهدة المخزن وترفق صورتضاف الزيادة بمجرد انتهاء عملية   - أ 

 .حاضر الجرد عند إرسالها إلى وزارة الماليةاإلضافة بم

بالجهـة  اإلدارة الماليـة  ذن صرف وترسل صورة منه إلى إيخصم العجز بموجب   -ب 

لنظام لدليل اوفقاً الموجود بها المخزن لتسوية المبلغ بموجب المعالجات المحاسبية 

خ بـرقم وتـاري  اإلدارة الماليـة  الجهة على أن يدون إقرار المحاسبي المطبق في 

التسوية على محاضر الجرد عند إرسالها إلى وزارة المالية لالعتماد ويوضح أسـم  

 .الشخص أو الجهة التي ستتحمل قيمة العجز كله أو بعضه

ألحكـام  محضر الجرد وكشوف الزيادة والعجز مسـتوفاة طبقـاً   ة من ترسل صور  - ج 

رة أخـرى  وصوبعد اعتمادها من رئيس الجهة إلى وزارة المالية الفقرات السابقة 

الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في موعد ال يتجاوز شهراً من تاريخ انتهاء إلى 

 .عملية الجرد
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  ال يجوز أن تحل عملية االستالم والتسليم بين أمناء المخازن محل الجرد الفعلي السنوي ) :  381( مادة 

عمليـة التسـليم   بشـرط أن تكـون   السنوي إالّ إذا حل التسليم والتسلم في وقت الجرد 

 .لجنة الجردوالتسلم قد تمت بمعرفة 

يتبع في جرد المخازن الفرعية ومخازن الورش نفس اإلجراءات والنظم التي تتبع فـي  ) :  382( مادة 

 .وفقاً ألحكام هذه الالئحة جرد المخازن الرئيسية

د الفرعيـة الموزعـة فـي    تقوم لجنة الجرد بجرد العهمع مراعاة أحكام المواد السابقة ) :  383( مادة 

المنشآت الحكومية التابعة لها كالمستشفيات والمدارس ومكاتب الموظفين وغيرها مـرة  

  .كل سنة

فيها بأخذ إقرار من كل منهم فـي  يكتفى األصناف المستديمة المسلمة عهدة للموظفين ) :  384( مادة  

نها بحالة جيـدة وعلـى   أول كل سنة مالية بأن األصناف التي بعهدتهم موجودة فعالً وأ

مدير المشتريات والمخازن أن يؤشر على اإلقرارات بأن األصناف الموضحة مطابقة لما 

 . هو وارد باستمارات العهدة الشخصية المحفوظة لديه

تجرد في نهاية السنة المالية األصناف المركبة أو المثبتـة فـي المبـاني والمنشـآت     ) :  385( مادة 

وفقـاً ألحكـام هـذه     ل كما تجرد المكتبات والمتاحف والمعارضالحكومية ووسائل النق

  .الالئحة

يمسك بإدارة المشتريات والمخازن سجل لبيان إجمالي األصـناف وقيمتهـا سـواء     -أ) :  386( مادة 

المستديمة أو المستهلكة الموجودة في المخازن التابعة لها  حتـى نهايـة السـنة    

ناف التي تكون قد وردت إلى المخازن بـدون  ويجب أن تدون بالسجل األص .المالية

ثمن بصفة هبات أو عينات أو عبوات ويقيد ثمنها من واقع التقرير المدون بـدفتر  

فيقدر ثمنها حسب متوسط سـعر  أما المحاصيل والمنتجات الزراعية  .أستاذ المخزن

وبالنسبة لألصناف المستهلكة يحدد ثمنها أمام كل صنف حسب آخر سـعر   السوق

واألصناف التي  صنعت بورشة حكومية وأضيفت إلـى   د بدفتر أستاذ المخزنتوري

تقريبية بمعرفة مدير  ةالمخزن قبل االنتهاء من المقايسة الختامية تقدر قيمتها بصف

  .الورشة

مع الحساب الختامي المركزي للرقابة والمحاسبة الجهاز يرسل إلى وزارة المالية و -ب
  .  بالفقرة السابقة المذكور  كشف من صورتين من واقع السجل
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بعد االنتهاء من عملية الجرد على لجان الجرد إعداد تقاريرها على النموذج المعـد   -أ ) :  387( مادة 

 :لذلك من أربع نسخ ويجب أن تتضمن التقارير ما يلي

 .الحالة التي تحفظ بها السجالت المخزنية وغيرها من الدفاتر والمستندات .1
 .وبالذات فيما يتعلق باالحتياطات المتخذة لسالمة المخزونات ةعام ةورحالة المخازن بص  .2

 . مسئولية أمناء المخازن عن أي فقدان أو نقص أو تلف أصاب المخزونات  .3

 .الصالحة لالستعمال قوائم المواد الزائدة والناقصة وغير .4

والجهـاز  يرفع رؤساء الجهات أصول تقارير لجان الجـرد إلـى وزارة الماليـة     -ب

وترفق بها نسخة من قوائم المواد الزائدة والناقصـة   المركزي للرقابة والمحاسبة 

 .  وغير الصالحة لالستعمال 

وإشعار بشأن المواد الزائدة والناقصة المناسبة  القراراتباتخاذ المالية وزارة  تقوم -ج

 .  التخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنهاة بها رؤساء الجهات المختص

مع عدم اإلخالل بمهام واختصاصات الهيئة الوطنية العليا لمكافحـة الفسـاد والجهـاز    ) :  388( مادة 

القيام بالتفتيش على المخازن الحكومية المالية المركزي للرقابة والمحاسبة يحق لوزارة 

 .في أي وقت حسب تقديرها وبما ال يتعارض مع أحكام القانون وهذه الالئحة 

هذه الالئحة أن تجيب على ما يبلغ إليهـا  القانون ولجهات الخاضعة ألحكام على جميع ا) :  389( مادة 

من مالحظات التفتيش في موعد ال يتجاوز شهراً من تاريخ إبالغها بالمالحظات بالنسبة 

وفي حالـة   لرئيسيةللمخازن الفرعية وفي موعد ال يتجاوز أسبوعين بالنسبة للمخازن ا

  .بصحة ما ورد في التقريرمنها  اًإقرارذلك عدم الرد في المدة المحددة يعتبر 

يكون في كل جهة من الجهات الخاضعة للقانون وهذه الالئحة قسم أو موظـف يخـتص   ) :  390( مادة 

المشتريات والمخازن ويتولى مسك السجالت الرقابية علـى  إدارة بمراقبة المخازن يتبع 

  :وفقًأ للتالي موجوداتها

ستندات االستالم لألصناف الموردة وكذلك األصـناف  قيد جميع البيانات الخاصة بم  - أ 

التي تم صرفها من المخزن مع بيان قيمة كل صـنف مـن األصـناف الـواردة أو     

 .المصروفة وذلك في سجل دفتر يومية المخزن

قيد جميع األصناف الواردة إلى المخزن والمصروفة أوال بأول وإيضاح ثمن ما يورد   -ب 

باقي من كل صنف بحيث يكون الرصيد في الدفتر أو يصرف وبيان مقدار الرصيد ال

 .مطابقاً للموجودات فعالً في المخزن وذلك في سجل أستاذ الشطب

قيد األصناف الموجودة بعهدة كل موظف وتخصص صفحة أو أكثر لكـل صـاحب     - ج 

 .عهدة شخصية وذلك في سجل العهدة الشخصية
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يتم صرف الكتب والمجالت العلمية والدوريات من المخازن إلى المكتبات بموجب طلـب  ) :  391( مادة 

وبعد استالمها بمعرفة أمين المكتبة يقوم بقيدها في سجل قيد الكتب ويوضح  وإذن صرف

في هذا السجل اسم الكتاب وعدد أجزائه ومجلداته واسم المؤلف ورقم الكتاب المسلسـل  

 .ه على أمين المكتبة بالدفاتر المخزنيةحسب الفهرس وتقيد عهد

تختار كل جهة أحد موظفيها كأمين للمكتبة يكون مسئوالً عن استالم وصـرف الكتـب   ) :  392( مادة 

وعلى أمين المكتبة ختم الغالف الخارجي لكـل   وباقي محتويات المكتبة والمحافظة عليها

 .  ن الكتاب ملك الجهةأيؤكد بختم خاص التي تحمل عنوان الكتاب كتاب والصفحة 

الحروف الهجائية يبين فيه بحسب بمحتويات المكتبة  اًخاص اًفهرس يعد أمين المكتبة -أ) :  393( مادة 

  . اسم الكتاب ورقمه المسلسل

أوالً كل كتاب جديد يضاف إلى المكتبـة  على أمين المكتبة أن يضيف إلى الفهرس  -ب

  .  المعدة لذلكبموجب النماذج  بأول

وعند إعارة أي كتاب يجـب الحصـول   على أمين المكتبة أن يمسك سجل الكتب المعارة ) :  394( ة ماد

مسئول عن أن المستعير فيه يوضح الكتاب وفقاً لنموذج  هقبل تسليمعلى توقيع المستلم 

أو الكتب بحالتها المسلمة له وانه مطالب بدفع ثمنها في حالـة فقـدها    أوإعادة الكتاب 

الكتـب   إعـادة متابعـة  ويعتبر أمين المكتبة مسئوالً عن  رها في السوقحسب سعتلفها 

  .المعارة في المدة المحددة

مخزن خاص بها، ويجب على أمين المخـزن  أو المعمل أو ما في حكمها يكون للورشة ) :  395( مادة 

مـا  وتسري على مخزن الورشـة   أن يمسك دفتر عهده المخزن أسوة بالمخازن الفرعية

  .  وفقاً ألحكام هذه الالئحةالمخزن الرئيسي بوعالقتها المخازن الفرعية  يسري على

أن تقوم بأشغال أو إصالحات للجمهور إال إذا كان لديها للجهات يجوز للورش التابعة  ال) :  396( مادة 

فـي وحـدات السـلطة    الورشـة  ويقيد ما تحصل عليه من رئيس الجهة تصريح بذلك 

الوحدة اإلدارية في يورد إلى حساب الحكومة العام وما تحصل عليه المركزية إيراداً عاماً 

 .إيراداً محلياً يورد إلى حساب اإليرادات المحلية
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على الجهة التي ترغب في تشغيل أصناف بالورشة أن تحرر طلباً بذلك للورشة عن كل ) :  397( مادة 

  .صنف على حدة على استمارة خاصة تعد لهذا الغرض

يحرر مقايسة من صورتين على النموذج  أنعلى مدير الورشة التي ستقوم بالتشغيل  -أ:  ) 398( مادة 

المعد لذلك عن كل عملية يوضح بها بالتفصيل المواد األوليـة المقـرر اسـتعمالها    

وأجور العمال الالزمين إلنجاز العمل مع إيضاح أثمان المواد األولية حسب قيمتهـا  

من التكاليف الكليـة  %)  20(أيهما أكبر مع إضافة بالدفاتر أو بسعرها في السوق 

يل قبـل إعـداد   وال يجوز البدء في التشـغ  وغيرها الفعلية مقابل مصاريف عمومية

  .المقايسة واعتمادها

بأرقـام  العمليـة  تقيـد  بعد حصول الورشة على موافقة كتابية من الجهة الطالبة  -ب

الطالبة والعمل المطلوب وتاريخ مسلسلة بسجل قيد المشغوالت ويبين به اسم الجهة 

  .وصول الطلب وتاريخ البدء

تطلب األصناف المستديمة الالزمة لكل عملية من مخزن الورشة على النمـوذج المعـد   ) :  399( مادة 

أما األصناف التـي تطلـب مـن     لذلك، ثم تقيد بسجل قيد األصناف المستهلكة بالورشة

حالة عدم وجود مخزن خـاص للورشـة    المخزن الرئيسي  أو من المخزن الفرعي في

 فتطلب بمقتضى طلب أصناف من المخزن على أن يرفق بالطلب صورة مـن المقايسـة  

ويجب مراعـاة عـدم صـرف     وعند ورود األصناف المطلوبة تقيد بدفتر عهدة الورشة

ويكـون   األصناف الالزمة دفعة واحدة إذا اتضح أن إنجاز العملية سيستغرق وقتاً طويالً

  .على دفعات طبقاً لالحتياجات الضروريةالصرف 

األصناف المعدة لالستهالك بالورشة كالوقود والزيوت وغيرها مما يلزم تنفيذ األعمـال  ) :  400( مادة 

اليومية إلدارة الماكينات واآلالت تصرف من المخازن بموجب طلـب صـرف أصـناف    

وفي نهاية كـل   جل خاصللورشة موقعاً عليه باالستالم وتقيد الكميات المصروفة في س

أسبوع تجمع الطلبات المذكورة ويحرر كشف بهذه األصناف ومعه صـور إذن الصـرف   

وترسل إلى إدارة المشتريات والمخازن لمراجعتها وخصم األصناف بموجبهـا بالـدفاتر   

  .الممسوكة بمعرفة اإلدارة من عهدة مخزن الورشة أو المخزن الذي قام بالصرف
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أثناء إنجاز العمل وجوب إدخال تعديالت على المقايسة يترتـب عليهـا زيـادة     بينتإذا ) :  401( مادة 

 .المصروفات السابق اعتمادها فيجب قبل إنهاء العمل تحرير مقايسة معدلة

على مدير الورشة المنوط بها إنجاز العمل أن يمأل الخانات المعدة بالمقايسـة لألجـور   ) :  402( مادة 

لخامات التي استعملت في تشغيل األصناف المبينة  بالمقايسة أو المصروفة فعالً ومقدار ا

التي استعملت في اإلصالحات الموضحة بها ويبين في خانة المرتجـع مقـادير المـواد    

ويوقع مدير الورشة على هذه البيانات مذيلة بـإقرار يصـاغ    الباقية من الخامات وثمنها

 ).ات قد تم تنفيذها بحسب الطلبأقر بأن األشغال أو اإلصالح( :بالصيغة التالية

األصناف التي تبقى بدون استعمال بعد إنجاز األعمال أو اإلصالحات تعاد إلـى المخـزن   ) :  403( مادة 

  بموجب استمارة إرجاع أصناف تحرر من صورتين وتسلم إلى المخزن بـإذن اسـتالم  

يـد األصـناف   وترسل صورة من االستمارة واإلذن إلى إدارة المشتريات والمخـازن لق 

 .المرتجعة بموجبها

تورد األصناف الجديدة التي تم صنعها بالورشة إلى المخزن وذلك بعد فحصها بمعرفـة  ) :  404( مادة 

 إذنكمـا يحـرر    تشكل لهذا الغرض  وإقرارها بأن العمل قد تم بالشكل المطلـوب  ةلجن

صناف مباشرة إلـى  وتتبع نفس اإلجراءات في حالة تسليم األ استالم ترفق به المقايسة

 .مخزن الجهة الطالبة

وترسل ثالث  المخول بذلك في الجهةتحرر طلبات اإلصالحات من أربع صور وتعتمد من ) :  405( مادة 

وتقوم الورشة بعمـل مقايسـة    صور منها إلى الورشة مع األصناف المطلوب إصالحها

 .عليها ثم يبدأ اإلصالح لإلصالح ويتم اعتمادها أوالً وإقرار الجهة الطالبة بالموافقة

األصناف المرسلة للورشة لإلصالح ال تخصم من العهدة عند إرسالها للورشة بل تبقـى  ) :  406( مادة 

في عهدة صاحب العهدة على أن يحتفظ لديه بصورة من طلب اإلصالح إثباتـاً لوجـود   

 .األصناف بالورشة لإلصالح

لمطلوب إصالحها غير قابلة لإلصالح فعليهـا إخطـار   إذا اتضح للورشة أن األصناف ا) :  407( مادة 

استرداد األصناف وإرجاعها إلى المخزن وخصمها مـن  وعلى الجهة الجهة الطالبة بذلك 

 .العهدة طبقاً ألحكام هذه الالئحة
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دون عمل مقايسـة  ) ريال 30,000(اإلصالحات الصغيرة التي ال تتجاوز قيمتها  تجرى) :  408( مادة 

 .لب المواد الالزمة لها من مخزن الورشة بعد اعتماد مدير الورشةكتفاء بطواال

التي تقوم بفحصها ويوقع  الطالبة باإلصالحاألصناف التي يتم إصالحها تسلم إلى الجهة ) :  409( مادة 

إقراراً من صورتين بأن اإلصالحات تمت وأنه تسـلم األصـناف التـي تـم      ممثل الجهة

  .ى الورشة إلرفاقه بصورة المقايسةإصالحها  ثم يعيد اإلقرار إل

الورشة بملء الخانـات المخصصـة   ب المختصبعد إنهاء اإلصالحات أو التشغيالت يقوم ) :  410( مادة 

لذلك بسجل قيد المشغوالت ويبين به تاريخ إنهاء العمل وثمن المـواد األوليـة وأجـور    

هاء الصفحة التـي قـام   العمال والصناع والمصاريف العمومية وجملة التكاليف وعند انت

بالقيد فيها في الدفتر يرحل مجموع الخانات إلى الصفحة التالية وهكذا إلى نهاية السـنة  

  .المالية

يقوم مدير الورشة بعمل كشف شهري من واقع سجل قيد األصناف المستهلكة بالورشة ) :  411( مادة 

ذج الطلبات وترسـل  بما تم صرفه منها في التشغيالت واإلصالحات وترفق به صور نما

في أول الشهر التالي إلى إدارة المشتريات والمخازن لمراجعته والتأشير عليه بما يفيـد  

 .دفتر عهدة مخزن الورشة منالمراجعة وتخصم هذه المواد األولية 

يوضح في صفحة خاصة بدفتر التشغيالت والمقايسـات الخاصـة باإلصـالحات أو     -أ) :  412( مادة 

كل مقايسة ما  أماميوضح كما م يتم تشغيلها حتى نهاية السنة المالية األعمال التي ل

  .صرف عليها فعالً إلى تاريخ انتهاء السنة المالية

نهاية السنة المالية على األعمال واإلصالحات التـي   حتىيحرر كشف بما قد صرف  -ب

  .تتم بعدلم 

السنة المالية ترحل إلى دفتر  التي لم يتم البدء فيها أو إنهاؤها قبل نهايةالمقايسات  -ج

في السنة الجديدة وتعطى أرقاماً جديدة عالوة علـى أرقامهـا القديمـة    المقايسات 

  .قيمة المبالغ التي صرفت خالل السنة المالية السابقة هامامأويوضح 

وافقـة  يجوز ترحيل المقايسات الخاصة بالعمليات إلى أكثر من سنة مالية تالية إال بم ال) :  413( مادة 

  .رئيس الجهة بموجب مذكرة  من مدير الورشة يوضح فيها األسباب التي دعت إلى ذلك
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يحق لكل من تقدم في المناقصة أن يقدم إلى رئيس الجهة وفقاً ألحكام القانون وهذه  -أ ) :  414( مادة 

سباب هذا القرار أو إلغائه على أن الالئحة طلبا كتابيا لمراجعة قرارها وبيان أ

القرار يكون تقديم هذا الطلب قبل توقيع العقد، ويرفض أي طلب خاص بإلغاء 

  .بوثائق مؤيدة للطلب المتخذ إذا لم يكن مشفوعاً
إذا تضمن طلب المراجعة المقدم من صاحب العطاء إلغاء قرار اإلرساء يقوم رئيس .1 -ب

لرد على الشكوى كتابياً خالل خمسة أيام من الجهة بوقف إجراءات المناقصة وا

استالم طلب المراجعة مبيناً أسباب الرفض وفي حالة قبول طلب المراجعة فيتم 

 .اتخاذ اإلجراءات التصحيحية للقرار

للقرار المتخذ من الجهة يقوم رئيس  اًكتابي اًإذا تضمن طلب المراجعة تفسير .2

  .اً مبررات اإلرساءالجهة بالرد كتابياً خالل خمسة أيام مبين
يحق لمقدم العطاء في حالة تضرره نتيجة إخالل الجهة في أحد واجباتها المحددة في  - ج

الالئحة أن يتقدم بطلب مراجعة إلى الهيئة العليا في أي مرحلة من وهذه القانون 

 .مراحل اإلجراءات للمناقصة  وفقاً ألحكام القانون وهذه الالئحة

 :لنظر في الشكاوى في أيٍ من الحاالت اآلتيةللهيئة العليا عدم ا - د

 .إذا لم تتضمن الشكوى نوع المخالفة التي ارتكبتها الجهة .1

 .إذا لم تقدم الشكوى خالل عشرة أيام من تاريخ وصول قرار الجهة باإلرساء .2

إذا تبين أن الشكوى كيدية يعاقب صاحبها بالمنع من التقدم لالشتراك في  .3

 .المناقصات لمدة عام

خالل دراستها وهذه الالئحة على الهيئة العليا االلتزام بأهداف القانون  - هـ

ومراجعتها للشكاوي ونشر قراراتها المتخذة لكل شكوى على حده مع األخذ بعين 

وعلى أن تقوم ى االعتبار سرية البيانات التجارية لبعض مقدمي طلبات الشكاو

ي عواصم المحافظات بوضع جداول للنظر في هذه الشكاوي فالعليا الهيئة 

 .يث ال تقل عن مرة كل ثالثة أشهربصورة دورية بح
يحق لمقدم العطاء اللجوء إلى القضاء بطلب مراجعة القرارات المتخذة من قبل . 1 - و

أو التدخل في حالة فشل الهيئة من اتخاذ القرار خالل الفترة المحددة العليا  الهيئة

 .الالئحةهذه لها في 

مختصة التظلمات بشأن القرارات المتخذة من الهيئة العليا تتلقى المحكمة ال .2

 .والقوانين النافذة وفقاً ألحكام القانون وهذه الالئحة
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تمنح الجهة جميع مقدمي العطاءات مدة عشرة أيام للتظلم أمام الجهات المحـددة فـي   ) :  415( مادة 

 .ئز بالمناقصةتبدأ من تاريخ إخطارهم رسمياً باسم الفا وهذه الالئحة القانون

  .يجب أن تحتوي وثائق المناقصة على كل المعلومات الالزمة بشأن كيفية التقدم بشكوى):  416( مادة 

عند  وهذه الالئحة يجب على الهيئة العليا وجميع الجهات الخاضعة ألحكام القانون - أ: ) 417 (مادة 

  :قيامها بالبت في الشكاوى أو التظلمات أن تراعي اآلتي

ية واالستقاللية أثناء البت في الشكاوى أو التظلمات والتزام الشفافية عند الحياد .1

 .اتخاذها لقراراتها في هذا الشأن

في حالة االستعانة بأي شخص من داخل الجهة أو من خارجها يحق للجهة  .2

للمشاركة في دراسة الشكاوى أو التظلمات من أجل المساعدة في اتخاذ االحتياج 

 .القرار المناسب

ومراعاة األهداف التي بني عليها بما يخدم  وهذه الالئحة لتزام بأحكام القانوناال .3

 .المنافسة والمعاملة المتساوية للجميع دون تمييز أو محاباة

تصدر الهيئة العليا أو الجهة قراراتها مسببة بشأن الشكاوى والتظلمات وتعلنها  -ب

ويجوز لمقدم  لكتروني لها، ونشرها في الموقع االمناسبةأخرى في وسيلة إعالم 

  .اللجوء إلى القضاء إذا لم يقتنع بالقرار الصادر عنهاأو التظلم الشكوى 
  

  :على الجهة أن تقوم باإلجراءات اآلتية تجاه الشكاوى) :  418( مادة 

 .في سجل خاص بذلك الوقتتاريخ االستالم وجميع الشكاوى المقدمة بما يفيد تسجل    - أ 

 .  ة في القانون وهذه الالئحةة في المواعيد المحددتراجع الشكاوى المقدم   -ب 

المؤيدة لها على أن يرسل رداً كتابياً إلى رفض أي شكوى غير مصحوبة بالمستندات    - ج 

 .مقدم الشكوى بأسباب الرفض

أو من يقوم رئيس الجهة  اإلرساء  إذا تضمنت الشكوى طلب تفسير كتابي لقرار   - د 

 .مبررات اإلرساءمع بيان الطلب ستالم امن بالرد كتابةً خالل خمسة أيام ينوبه 
 :بما يليأو من ينوبه إذا تضمنت الشكوى طلب إلغاء قرار اإلرساء يقوم رئيس الجهة   - ه 

 .ة الوقت للمراجعة الدقيقة للشكوىوقف إجراءات المناقصة فوراً إلتاح .1

الجهة ممن لم يشارك في أي مرحلة من مراحل  تكليف أحد كبار موظفي .2

كد من صحة الشكوى أو االستعانة بمتخصص من خارج الجهة المناقصة للتأ

مراجعة كافة المحاضر والسجالت من خالل جدية الشكوى من  بالتحققللقيام 

أعضاء اللجنة الفنية واالستفسار من وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمناقصة 

 . ممن له عالقة بالموضوعولجنة المناقصات وغيرهم 
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أسباب فيه لشكوى موضحاً كوى يتم الرد كتابياً برفض اصحة الشعدم  أتضحإذا  .3

 .خمسة أيام من تاريخ تلقي الشكوى خاللالرفض وذلك 

باتخاذ اإلجراءات  ينوبهأو من يقوم رئيس الجهة صحة الشكوى  اتضحإذا  .4

 : اآلتيةالتصحيحية 

 .ئة العليا بقرار اإللغاء وأسبابهإلغاء قرار اإلرساء وإبالغ الهي •

 .إعادة طرح المناقصة أوالعطاءات المقدمة  إعادة تقييم •

 :تقوم الهيئة العليا عند مراجعتها للشكاوى باآلتي   : ) 419( مادة 

 .الشكاوى المقدمة  والتحقق منالنظر   - أ 

ورفع تقرير أولي يوضح الرأي الشكوى ومراجعة دراسة بلها التابع المكتب الفني تكليف   -ب 

 .د اإلطار الزمني الذي تحدده الهيئة العليافي حدوالفني حول قبول الشكوى أو رفضها 

 : لمكتبها الفني للقيام باآلتي المقرر دراستها بشكل تفصيلي إحالة الشكاوى   - ج 

المقدمة وكافة المحاضر والسجالت وثائق المناقصات والعطاءات مراجعة  .1

 .وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمناقصة

محل في الجهة المختصة المناقصات  ولجنة لجنة التحليل والتقييماالستفسار من  .2

 .  بالمناقصةالشكوى وغيرهم ممن له عالقة 

  .مراجعة تحليل وتقييم العطاءات .3

 .  تقرير بالنتائج إلى الهيئة العليارفع  .4

وتتخذ القرار النهائي بشأن المرفوع من المكتب الفني تنظر الهيئة العليا في التقرير   - د 

   :وفقاً لما يلي الشكوى

 .كتابياًى وفي هذه الحالة تقوم بإبالغ الشاكي بقرارها رفض الشكو .1

وفقاً ألحكام القانون قبول الشكوى وفي هذه الحالة تتخذ اإلجراءات التصحيحية  .2

 .  وهذه الالئحة 

يحق لمقدم العطاء اللجوء إلى القضاء بطلب مراجعة القرارات المتخذة من قبل الهيئة  -أ) :  420( مادة 

مـن تـاريخ    اًيوم ثالثينفشل الهيئة من اتخاذ القرار خالل فترة  أو التدخل في حالة

  .إصدار قرار الهيئة

تتلقى المحكمة المختصة التظلمات بشأن القرارات المتخذة من الهيئة العليـا وفقـاً    -ب

  .ذات العالقة ألحكام القانون والقوانين النافذ
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يس وأعضاء الهيئة العليا ورئيس وأعضاء اللجنة العليا ورؤساء الجهات ورؤسـاء  رئ ) : 421( مادة 
 وهذه الالئحة المحددة في القانون واللجان األخرىوأعضاء لجان المناقصات والمزايدات 

وكل من له عالقة بالقيام بإجراءات المناقصة والمزايدة واإلعداد لتنفيـذها واإلشـراف   
  .الالئحةهذه لة عن تنفيذ أحكام القانون وعليها مسئولون مسؤولية كام

يجب على القائمين بأعمال المناقصات والمزايدات والقائمين بأعمال الرقابة عليها، أيـاً  ) :  422( مادة 
كانت مستوياتهم، وأصحاب العطاءات المتقدمين للتوريدات والتعهدات وأعمال األشـغال  

معايير ومراعاة أرفع ام بالمبادئ األخالقية والخدمات االستشارية والخدمات األخرى االلتز
المراحل التي تمر بهـا  كل السلوك األخالقي لتنفيذ المهام واألعمال كل فيما يخصه وفي 

ضوا أنفسهم للمساءلة القانونية وتطبيـق العقوبـات   المناقصات والمزايدات حتى ال يعرِّ
  .المنصوص عليها في القوانين النافذة ذات العالقة

 :  على جميع القائمين بأعمال المناقصات والمزايدات في جميع المراحل االلتزام بما يلي -أ ) : 423( مادة 
بدرجة عالية من التجرد والحيادية بما يضمن عدالة  الوظيفيةممارسة الواجبات  .1

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  .2
 .والواجبات الوظيفية المحددة قانوناً

 .عدم ارتكاب أي ممارسات فاسدة أو احتيالية أو التحريض عليها .3
المحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي يطلع عليها أثناء إجراءات  .4

 .بما في ذلك المعلومات الخاصة بمقدمي العطاءاتالمناقصة أو المزايدة 
على القائمين بأعمال المناقصات والمزايدات عدم الدخول في أي عمل من أعمال المناقصات  -ب

أو المزايدات التي سيتم استكمال إجراءاتها إذا كان له أو ألحد أقاربه من الدرجة األولى 
يه أن ينسحب من دوره في استكمال مصلحة مباشرة أو غير مباشرة وإذا حدث ذلك فعل

إجراءات هذه المناقصة أو المزايدة حتى إتمامها مع إشعار المستوى األعلى في الجهة 
  .صاحبة المناقصة والهيئة العليا بذلك خطياً

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 المطلوبة  -د
 لجهاز المركزي للرقابة والمحاسبةاوللهيئة العليا والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد 

  .وغيرها من الجهات ذات العالقة
ميع القائمين بأعمال المناقصات والمزايدات على جميع موظفي الهيئة العليا واللجنة العليا وج -ه

 .الالئحةوهذه االلتزام بقواعد السلوك الوظيفي التي نص عليها القانون 
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يجب على جميع القائمين بأعمال المناقصات والمزايدات في الجهات الخاضعة ألحكام  -أ ) : 424( مادة 

المحافظة  كانت مستوياتهم رقابة عليها أياًوالقائمين بأعمال الوهذه الالئحة القانون 

على سرية الوثائق والسجالت والمعلومات والمداوالت وعدم إفشائها حتى يتم اتخاذ 

  .القرار النهائي بشأنها من قبل لجنة المناقصات والمزايدات المختصة

إذا قام أحد مقدمي العطاءات بالتأثير على أي من القائمين على أعمال المناقصات  -ب

مختلف مراحلها بقصد الحصول على معلومات سرية يجب رفض أو والمزايدات ب

  .استبعاد عطائه مع احتفاظ الجهة بحقها باتخاذ اإلجراءات القانونية تجاهه

كل من أفشى سراً أو قدم معلومات ألصحاب العطاءات يعاقب وفقاً للقوانين والنظم  - ج

 .النافذة

وهذه الالئحة ين في الجهات الخاضعة ألحكام القانون يحظر على المسئولين والموظف -أ ) : 425( مادة 

التقدم بعطاءاتهم بأنفسهم أو بالواسطة أو بأسماء شركاء لهم بصورة مباشـرة أو  

غير مباشرة لتنفيذ أي أعمال أشغال أو توريدات أو خدمات استشـارية أو خـدمات   

ات ممـا  أخرى مهما كان نوعها كما يحظر عليهم شراء أصناف أو مهمات أو ممتلك

 .تبيعه الجهة التي يعملون بها

يحظر التعاقد بين السلطة المحلية أو فروع األجهزة المركزية في الوحدة اإلدارية  -ب

بأنفسهم أو بالواسطة  لس المحلي للوحدة اإلدارية سواءَُوبين أي من أعضاء المج

أيٍ من أو من الباطن أو بأسماء شركاء لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ 

أعمال األشغال أو التوريدات أو التعهدات أو الخدمات االستشارية أو الخدمات 

األخرى مهما كان نوعها، أو لشراء أصناف أو مهمات أو ممتلكات مما تبيعه 

 .السلطة المحلية أو فروع األجهزة المركزية

طلة بطالناً مطلقاً العقود التي أبرمت بالمخالفة ألحكام هذه المادة بااإلجراءات وتعتبر  - ج

وال يخل ذلك بحق الجهة أو الجهات الرقابية المركزية أو المجلس المحلي في 

  .الوحدة اإلدارية باتخاذ اإلجراءات القانونية المحددة في القوانين واللوائح النافذة
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دة وفقا على جميع مقدمي العطاءات االلتزام الكامل بتنفيذ كافة االلتزامات المحد - أ ):  426( مادة 
الالئحة وعقود المناقصات أو المزايدات وغيرها من الوثائق وهذه ألحكام القانون 

  .المعمول بها قانوناً
على جميع مقدمي العطاءات عدم التورط في أي ممارسات فساد أو احتيال أو المساعدة  -ب

حريض عليها بغرض التأثير على أيٍ من إجراءات المناقصة أو المزايدة بما في ذلك الت
على أي عمل غير سليم أو التهديد باإلضرار بشكل مباشر أو غير مباشر باألشخاص 
 .والممتلكات أو التأثير على مقدمي العطاءات اآلخرين في المشاركة للمنافسة أو تنفيذ العقد

 تقديم العطاء مقدمي العطاءات عدم التورط في أي تواطؤ قبل أو بعدجميع يجب على  - ج 
 هاعلى المتقدمين أو تحديد أسعارالمناقصات أو المزايدات توزيع عقود من شأنه يكون 

مقدم العطاء من عدالة المنافسة الحرة عند مستويات غير واقعية وغير تنافسية أو حرمان 
 .والمفتوحة

يستبعد أي عطاء ثبت أن صاحبه قد قدم أو وافق على تقديم رشوة أو تورط في ممارسات  -د
إليها آنفاً في هذه المادة ومن ضمن ذلك محاولة حصوله على أخرى من تلك المشار 

معلومات سرية على أن تقوم الجهة بإخطاره بقرار االستبعاد كتابياً وإشعار الهيئة العليا 
 .والسلطات األخرى المعنية بتنفيذ القوانين ذات العالقة بذلك

 .المناقصةتلك في مناقصة الدخول  أيال يجوز لمن قام بإعداد مواصفات أو شروط  -ه
يخضع مقدمو العطاءات الذين ثبت عليهم التورط في ممارسات فساد أو احتيال في أي  - و

إجراء من إجراءات المناقصة أو المزايدة للمالحقة القضائية والعقوبات بموجب القوانين 
  .واللوائح النافذة

وفقا للفترات  ةيمنع أي صاحب عطاء من المشاركة الفعلية في أي مناقصة أو مزايد -ز
 :إذا ثبت عليه ما يلي الزمنية المحددة في الئحة القائمة السوداء

 .أنه قدم معلومات خاطئة ضمن وثائق العطاء عن األعمال السابقة والخبرة .1
 .تواطأ مع أي موظف خالل إعداد وثائق المناقصة أو العطاء .2
مي العطاءات سواء لحد من المنافسة بين مقدبابصورة مباشرة أو غير مباشرة  هتدخل .3

 .باإلكراه أو التستر أو التواطؤ أو التنسيق بتحديد األسعار
 .تقديم شكوى كيدية تنطوي على الغشب قيامه .4
 .اإلدانة بجريمة تتعلق بالحصول أو محاولة الحصول على عقد أو عقد من الباطن .5
 .اإلدانة بجريمة تتعلق بممارسة األنشطة المهنية أو تنفيذ األعمال .6
للهيئة العليا إيقاف أي مقدم عطاء من المشاركة في أي مناقصة أو مزايدة في حالة  يجوز - ح

 ،المحددة في الئحة القائمة السوداء لإلجراءاتوفقاً وهذه الالئحة مخالفته ألحكام القانون 
على أن يخطر مقدم العطاء بصورة مكتوبة عن السبب لهذا اإليقاف المزمع اتخاذه بعد  

النواحي القانونية والفنية وعلى أن يتم إعطاء فرصة معقولة لصاحب دراسته من جميع 
  .العطاء للرد على هذا اإلجراء المزمع اتخاذه

في حالة منع أي شركة من المشاركة في المناقصة أو المزايدة فإن هذا المنع يسري على   -ط
  .جميع الشركاء اآلخرين الذين كانوا سبباً في هذا المنع
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موافـاة مصـلحة الضـرائب    وهذه الالئحة على كافة الجهات الخاضعة ألحكام القانون ) :  427( مادة 

ومكاتبها في الوحدات اإلدارية بنسخة من عقود المناقصات والمزايدات التي تقوم الجهات 

التوقيع  بتوقيعها وأي تعديالت تطرأ على مكونات تلك العقود وذلك خالل شهر من تاريخ

  .عليها

وهـذه  المنصوص عليها فـي القـانون   لجان المناقصات والمزايدات تعقد كل لجنة من ) :  428( مادة 

بصفة دورية أو كلما دعت الحاجة لـذلك وتـدون وقـائع ونتـائج      اجتماعاتهاالالئحة 

الحاضرين وتحفظ لـدى   وأعضاء اللجنةفي محاضر رسمية توقع من رئيس  اجتماعاتها

البت في أي مناقصة أو مزايدة معروضة عليهـا  لجان تلك العلى  ها كما يحظرسكرتاريت

  .بطريقة التمرير

ووزير الهيئة العليا رئيس من مشترك مجلس الوزراء بناًء على عرض رئيس يصدر  -أ) : 429 ( مادة

الئحة تنظم صرف الحوافز المالية ألعضاء لجـان   المالية وبعد موافقة مجلس الوزراء

ت واللجان الفنية المشكلة أو وحدات المشتريات الفنية المتخصصـة المنشـأة   المناقصا

  .  بموجب أحكام هذه الالئحة

ووزير الهيئة العليا رئيس من مشترك بناء على عرض مجلس الوزراء رئيس يصدر  -ب

مستحقات بدل اإلشراف علـى تنفيـذ   الئحة تنظم  وبعد موافقة مجلس الوزراء المالية

وتكاليف أعمال الفحص واالستالم ألعمال التوريدات وتكاليف مراجعـة  أعمال األشغال 

  .االستشاريةالخدمات مخرجات أعمال 

األدلة اإلرشادية والوثائق النمطية ألعمـال األشـغال،   وطباعة تتولى اللجنة العليا إعداد ) :  430 (مادة 

لمناقصـات  والنمـاذج الخاصـة بأعمـال ا   والسجالت التوريدات والخدمات االستشارية 

وتعميمها على كافة الجهات الخاضعة ألحكام القانون وهـذه  بالتنسيق مع وزارة المالية 

  . الالئحة

على الجهات المعنية بإصدار شهادات التسجيل والتصنيف والبطاقات القانونيـة األخـرى   ) : 431(مادة 

 .  مسك السجالت القانونية للتسجيل وفقاً للقوانين واللوائح الصادرة بشأنها

االلتـزام بمسـك الـدفاتر    الخاضعة ألحكام القانون وهذه الالئحـة  على جميع الجهات : )  432 ( مادة

  .  والسجالت والمستندات والنماذج المحددة في هذه الالئحة
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تتحمل لجان المناقصات المختصة في الجهات الخاضعة ألحكام القانون وهـذه الالئحـة   : )  433 ( مادة

ثائق المناقصات وأعمال التحليل والتقييم ولجان الفحـص والمعاينـة   تغيير لجان إعداد و

ألحكـام  هذه اللجان عن مستوى أدائهـا وفقـاً   لواالستالم بشكل دوري بعد إجراء تقييم 

 .  القانون وهذه الالئحة ورفع تقارير دورية عن ذلك إلى الهيئة العليا

ات الخاضعة ألحكام القانون وهـذه الالئحـة   تتحمل لجان المناقصات المختصة في الجه: )  434 ( مادة

مسؤولية متابعة تنفيذ الموردين أو المقاولين أو االستشاريين لألعمـال وفقـاً للعقـود    

الموقعة وأي إخالل بأي التزام وارد في العقد فيجب على لجنة المناقصات الرفـع بـذلك   

ـ   ة السـوداء للدراسـة   مؤيد بكافة الوثائق والبيانات إلى الجهة المعنية بالئحـة القائم

 .  والمراجعة واتخاذ اإلجراءات القانونية وفقاً للقوانين واللوائح النافذة ذات العالقة

الالئحة تتخذ في شأنه اإلجراءات والعقوبات المحددة وهذه خالف أحكام القانون يكل من ) :  435( مادة 

 .في القوانين واللوائح النافذة

، بشأن الالئحـة التنفيذيـة   م1997لسنة ) 234(رقم مجلس الوزراء  يلغى قرار رئيس) :  436( مادة 

 .  م1997لسنة ) 3(لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم 

  .  يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية) :  437( مادة 
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