نظام المنافسات
والمشتريات الحكومية
والئحته التنفيذية

النسخة 02

 28أبريــــل 2020

النظـــام

البـــــاب |  1أحكام عامة
الفصل |  1التعريفــــــات

المادة 1

يقصـــد بالعبـــارات والمصطلحـــات اآلتيـــة -أينمـــا وردت في هذا النظـــام -المعانـــي الموضحة أمام كل منهـــا ،ما لم
يقتض الســـياق خـــاف ذلك:
النظـام :نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
الالئحة :الالئحة التنفيذية للنظام.
الوزيــــــر :وزير المالية.
الـوزارة :وزارة المالية.
الهيئة :هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
الجهة المختصة بالشراء الموحد :الجهة المعنية بالشراء االستراتيجي الموحد وتحدد بقرار من مجلس الوزراء.
الجهات الحكومية :الوزارات واألجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة واألجهزة ذات الشخصية
المعنوية العامة المستقلة.

رئيس الجهة الحكومية :الوزير أو الرئيس أو المحافظ أو المسؤول األول في الجهة الحكومية.
البوابة :بوابة إلكترونية موحدة للمشتريات الحكومية خاضعة إلشراف الوزارة.
االتفاقيـــة اإلطاريـــة :اتفاقي ــة بي ــن جه ــة أو أكثر م ــن الجهات الحكومي ــة وواحد أو أكثر م ــن الموردي ــن أو المقاولين أو
المتعهدي ــن ,وتتضم ــن ش ــروط وأحكام العقود التي س ــتتم ترس ــيتها أثناء م ــدة معينة.
المزايـــدة العكســـية اإللكترونية :أس ــلوب إلكتروني لتقديم ع ــروض مخفضة تعاقبياً خالل مدة مح ــددة بغرض اختيار
أقل العروض س ــعراً.
الخدمـــات االستشـــارية :خدم ــات ذات طبيعة مهنية أو استش ــارية ،وتش ــمل -دون حصر -إعداد الدراس ــات واألبحاث،
ووض ــع المواصف ــات والمخططات والتصميمات واإلش ــراف عل ــى تنفيذها ،كخدمات المحاس ــبين والمحامين.
التأهيل المســـبق :تحقق الجهة الحكومية من توافر المؤهالت والقدرات الالزمة لتنفيذ األعمال وتأمين المش ــتريات
لدى المتنافس ــين قبل تقديمهم العروض.
التأهيـــل الالحـــق :تحق ــق الجه ــة الحكومي ــة -بع ــد اختيار أفضل ع ــرض -من تواف ــر المؤه ــات والق ــدرات الالزمة لدى
مق ــدم الع ــرض لتنفي ــذ األعم ــال وتأمين المش ــتريات قبل الترس ــية عليه.
فترة التوقف :فترة تبدأ من تاريخ إخطار المتنافسين بالعرض الفائز من أجل النظر في التظلمات التي يقدمونها.
الحالـــة الطارئـــة :حال ــة يك ــون فيه ــا تهديد الس ــامة العام ــة أو األمن الع ــام أو الصح ــة العام ــة جدياً وغي ــر متوقع ,أو
يك ــون فيه ــا إخ ــال ين ــذر بخس ــائر ف ــي األرواح أو الممتل ــكات ,وال يمكن التعام ــل معها بإج ــراءات المنافس ــة العادية.
وضروريا لضمان
جوهري ــا
الحالـــة العاجلـــة :حال ــة يك ــون فيها تنفيذ األعم ــال أو تأمين المش ــتريات في وقت قصي ــر أمراً
ً
ً
س ــامة وكفاية س ــير العمل في الجه ــة الحكومية.
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البـــــاب |  1أحكـــــام عامــــة
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المادة 2

هدف النظام إلى اآلتي:
.1تنظي ــم اإلج ــراءات ذات الصلة باألعمال والمش ــتريات ,ومنع اس ــتغالل النفوذ وتأثير المصالح الش ــخصية فيها؛ وذلك
حماي ــة للمال العام.
.2تحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على األعمال والمشتريات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة.
.3تعزيز النزاهة والمنافسة ,وتحقيق المساواة ،وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.
.4ضمان الشفافية في جميع إجراءات األعمال والمشتريات.
.5تعزيز التنمية االقتصادية.
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المادة 3

.1تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مش ــترياتها مع األش ــخاص المرخص لهم بذلك ,طبقاً لألنظمة
والقواعد المتبعة.
.2عل ــى الجه ــة الحكومي ــة عند تعاملها مع أش ــخاص أجانب لتأمين مش ــتريات أو تنفي ــذ أعمال داخل المملك ــة التأكد من
ع ــدم تواف ــر أكث ــر من ش ــخص محلي مؤهل لتأمي ــن المش ــتريات أو تنفيذ األعم ــال المطلوبة .وتحدد الالئحة الش ــروط
والضواب ــط الالزم ــة لتطبيق حكم ه ــذه الفقرة.

الالئحـة المادة 4
 -1مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( )2من المادة (الثالثة) من النظام ،يشترط للتعاقد مع األشخاص األجانب غير
المرخصين وفقاً ألحكام نظام االستثمار األجنبي ما يلي:
أ.اإلعالن في البوابة وموقع الجهة الحكومية ،للتحقق من عدم وجود أكثر من شخص محلي مؤهل.
ب .الحصول على موافقة وزارة االستثمار.
ج .إجراء التأهيل الالزم وفق أحكام النظام وهذه الالئحة.
د.االلت ــزام بأح ــكام الئح ــة تفضي ــل المحت ــوى المحلي والمنش ــآت الصغي ــرة والمتوس ــطة المحلية والش ــركات
المدرج ــة ف ــي الس ــوق المالية ف ــي األعمال والمش ــتريات.
 -2يكون تأمين األعمال والمشتريات وفقاً ألساليب التعاقد المنصوص عليها في النظام وهذه الالئحة.
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المادة 4

يعط ــى جمي ــع األش ــخاص الراغبي ــن ف ــي التعامل مع الجه ــة الحكومية ,مم ــن تتوافر فيهم الش ــروط الت ــي تؤهلهم لهذا
التعام ــل؛ فرص ــاً متس ــاوية ويعاملون على قدم المس ــاواة.

الالئحـة المادة 1
.1عل ــى الجه ــة الحكومي ــة اط ــاع كافة المتنافس ــين على المعلوم ــات ذات العالق ــة بنطاق العمل في المش ــروع؛
بم ــا يمكنه ــم من تقيي ــم األعمال قبل الحص ــول على وثائق المنافس ــة ،وتقديم اإليضاحات والبيان ــات الالزمة عن
كاف ،وتلتزم الجهة ع ــدم التمييز
ـت ٍ
األعم ــال والمش ــتريات المطل ــوب تنفيذه ــا قبل ميع ــاد تقديم الع ــروض بوق ـ ٍ
بين المتنافس ــين في أي مما س ــبق.

.2م ــع ع ــدم اإلخ ــال بم ــا تضمنت ــه الم ــادة (الثاني ــة عش ــرة) م ــن النظ ــام ،يحظ ــر عل ــى منس ــوبي الجه ــة الحكومي ــة
واالستش ــاريين والمش ــاركين ف ــي إع ــداد وثائ ــق المنافس ــة إفش ــاء أي معلوم ــات ع ــن المنافس ــة قب ــل طرحه ــا.

.3يجب على الجهة الحكومية إخطار كافة المتقدمين للمنافسة بأي تغيرات تطرأ على المنافسة.

.4ال يج ــوز للجه ــة الحكومية تعديل الش ــروط والمواصف ــات وجداول الكميات بعد تقديم الع ــروض إال وفقاً ألحكام
النظ ــام وهذه الالئحة ،وتلغى المنافس ــة في ح ــال مخالفة ذلك.

النظـــام
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المادة 5

وفر للمتنافس ــين معلومات واضحة وموحدة عن األعمال والمش ــتريات المطلوبة ,ويمكَ نون من الحصول عليها في وقت
َ
محدد.

الالئحـة المادة 1
.1عل ــى الجه ــة الحكومي ــة اط ــاع كافة المتنافس ــين عل ــى المعلومات ذات العالق ــة بنطاق العمل في المش ــروع؛
بم ــا يمكنه ــم م ــن تقييم األعمال قبل الحص ــول على وثائق المنافس ــة ،وتقديم اإليضاح ــات والبيانات الالزمة عن
كاف ،وتلتزم الجهة ع ــدم التمييز
ـت ٍ
األعم ــال والمش ــتريات المطل ــوب تنفيذه ــا قب ــل ميعاد تقديم الع ــروض بوق ـ ٍ
بين المتنافس ــين في أي مما س ــبق.
.2م ــع ع ــدم اإلخ ــال بم ــا تضمنت ــه الم ــادة (الثاني ــة عش ــرة) م ــن النظ ــام ،يحظ ــر عل ــى منس ــوبي الجه ــة الحكومية
واالستش ــاريين والمش ــاركين ف ــي إع ــداد وثائ ــق المنافس ــة إفش ــاء أي معلوم ــات ع ــن المنافس ــة قب ــل طرحه ــا.
.3يجب على الجهة الحكومية إخطار كافة المتقدمين للمنافسة بأي تغيرات تطرأ على المنافسة.
.4ال يج ــوز للجه ــة الحكومي ــة تعديل الش ــروط والمواصفات وجداول الكميات بعد تقديم الع ــروض إال وفقاً ألحكام
النظ ــام وهذه الالئحة ،وتلغى المنافس ــة في ح ــال مخالفة ذلك.
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البـــــاب |  1أحكـــــــام عــــامــــــــــة

الفصل |  3المبادئ األساسية

المادة 5

وفر للمتنافس ــين معلومات واضحة وموحدة عن األعمال والمش ــتريات المطلوبة ,ويمكَ نون من الحصول عليها في وقت
َ
محدد.

الالئحـة المادة 21
يجب أن تتضمن وثائق المنافسة التفاصيل الكاملة لألعمال والمشتريات المطروحة ،ومن ذلك ما يلي:
 -1تعليمات وشروط المنافسة.
 -2شروط ومواصفات األعمال والمشتريات.
 -3جداول وبنود الكميات أو معايير تقديم الخدمة.
 -4معايير ونسب تقييم العروض.
 -5مجال التصنيف ،إن وجد.
 -6المخططات والرسومات بحسب األحوال.
 -7مكان وزمان وآلية تسليم العينات -إن كانت مطلوبة -ومصيرها بعد الفحص وآلية استردادها.
 -8نص العقد المزمع إبرامه ،وشروطه وأحكامه ومن ذلك طرق الدفع وآلية احتساب الغرامات.
 -9شروط وأحكام المحتوى المحلي ،إن وجدت.
 -10الضمان االبتدائي والنهائي.
 -11شروط وأحكام االتفاقية اإلطارية ،إن وجدت.
 -12م ــدة التوق ــف للنظ ــر في التظلم على قرار الترس ــية ،وال يش ــمل ذلك األعمال والمش ــتريات الت ــي يتم تنفيذها
بأسلوبي الش ــراء المباشر أو المسابقة.
 -13أي وثائق أخرى بحسب طبيعة األعمال والمشتريات.
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المادة 6

تخضع المنافسة العامة لمبادئ العالنية والشفافية وتكافؤ الفرص.

الالئحـة المادة 1
.1عل ــى الجه ــة الحكومي ــة اط ــاع كافة المتنافس ــين عل ــى المعلومات ذات العالق ــة بنطاق العمل في المش ــروع؛
بم ــا يمكنه ــم م ــن تقييم األعمال قبل الحص ــول على وثائق المنافس ــة ،وتقديم اإليضاح ــات والبيانات الالزمة عن
كاف ،وتلتزم الجهة ع ــدم التمييز
ـت ٍ
األعم ــال والمش ــتريات المطل ــوب تنفيذه ــا قب ــل ميعاد تقديم الع ــروض بوق ـ ٍ
بين المتنافس ــين في أي مما س ــبق.
.2م ــع ع ــدم اإلخ ــال بم ــا تضمنت ــه الم ــادة (الثاني ــة عش ــرة) م ــن النظ ــام ،يحظ ــر عل ــى منس ــوبي الجه ــة الحكومية
واالستش ــاريين والمش ــاركين ف ــي إع ــداد وثائ ــق المنافس ــة إفش ــاء أي معلوم ــات ع ــن المنافس ــة قب ــل طرحه ــا.
.3يجب على الجهة الحكومية إخطار كافة المتقدمين للمنافسة بأي تغيرات تطرأ على المنافسة.
.4ال يج ــوز للجه ــة الحكومي ــة تعديل الش ــروط والمواصفات وجداول الكميات بعد تقديم الع ــروض إال وفقاً ألحكام
النظ ــام وهذه الالئحة ،وتلغى المنافس ــة في ح ــال مخالفة ذلك.
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المادة 7

ال يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إال طبقاً ألحكام النظام.

النظـــام
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المادة 8

يك ــون ط ــرح األعم ــال والمش ــتريات والتعاق ــد في حدود االحتياج ــات الفعلية للجهة الحكومية ،وبأس ــعار عادل ــة ال تزيد عن
األس ــعار الس ــائدة في السوق.

الالئحـة المادة 2
يج ــب أن يك ــون تأمي ــن األعم ــال والمش ــتريات مبني ــاً على تحقي ــق المصلح ــة العامة واالحتي ــاج الفعل ــي للجهة ،وأن
تراع ــى الج ــودة وتحقي ــق الكف ــاءة االقتصادية في تل ــك األعمال والمش ــتريات ،وأن يتم األخذ ف ــي االعتبار الجوانب
التنموي ــة والخطط االس ــتراتيجية المعتمدة.

النظـــام
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المادة 9

تك ــون األولوي ــة ف ــي التعامل للمنش ــآت الصغيرة والمتوس ــطة المحلي ــة وللمحتوى المحل ــي ,وللش ــركات المدرجة في
الس ــوق المالي ــة .وتوض ــح الالئحة المش ــار إليها في الفقرة ( )3من المادة (السادس ــة والتس ــعين) من النظ ــام آلية ذلك.

النظـــام
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المادة 10

يطبق النظام على جميع الجهات الحكومية.
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المادة 11

تنفذ خارج المملكة ,ويجوز اس ــتثناؤها من بعض تل ــك األحكام وفق ما
تخض ــع ألح ــكام النظ ــام األعمال والمش ــتريات التي َ
توضحه الالئحة.

الالئحـة المادة 5
تستثنى األعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة من األحكام اآلتية:
 -1المادة (التاسعة) من النظام.
 -2الفق ــرة (  )1م ــن الم ــادة (الخامس ــة والخمس ــين) من النظام؛ حيث يج ــوز للجهة الحكومية -وفق م ــا تراه محققاً
للمصلح ــة -اس ــتخدام أي لغ ــة غي ــر العربية في صياغ ــة العق ــود ووثائقها وملحقاته ــا ،وتحديد اللغ ــة المعتمدة
لتفس ــير العق ــد وتنفي ــذه ،عل ــى أن تلت ــزم الجه ــة بإع ــداد نس ــخة مترجم ــة إل ــى العربي ــة ألي م ــن تل ــك الوثائ ــق.
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المادة 12

 -1على الجهة الحكومية التخطيط المس ــبق ألعمالها ومش ــترياتها والتنس ــيق مع الوزارة في توفير االعتمادات المالية لها،
وتلتزم في بداية كل سنة مالية بنشر خطة تتناسب مع ميزانيتها تتضمن المعلومات الرئيسة حول أعمالها ومشترياتها
خالل هذه السنة ،وذلك دون إخالل بما يقتضيه األمن الوطني من سرية.
 -2ال يترتب على نشر الجهة الحكومية خطط أعمالها ومشترياتها أي التزام.

الالئحـة المادة 1
.1عل ــى الجه ــة الحكومي ــة اط ــاع كافة المتنافس ــين عل ــى المعلومات ذات العالق ــة بنطاق العمل في المش ــروع؛
بم ــا يمكنه ــم م ــن تقييم األعمال قبل الحص ــول على وثائق المنافس ــة ،وتقديم اإليضاح ــات والبيانات الالزمة عن
كاف ،وتلتزم الجهة ع ــدم التمييز
ـت ٍ
األعم ــال والمش ــتريات المطل ــوب تنفيذه ــا قب ــل ميعاد تقديم الع ــروض بوق ـ ٍ
بين المتنافس ــين في أي مما س ــبق.
.2م ــع ع ــدم اإلخ ــال بم ــا تضمنت ــه الم ــادة (الثاني ــة عش ــرة) م ــن النظ ــام ،يحظ ــر عل ــى منس ــوبي الجه ــة الحكومية
واالستش ــاريين والمش ــاركين ف ــي إع ــداد وثائ ــق المنافس ــة إفش ــاء أي معلوم ــات ع ــن المنافس ــة قب ــل طرحه ــا.
.3يجب على الجهة الحكومية إخطار كافة المتقدمين للمنافسة بأي تغيرات تطرأ على المنافسة.
.4ال يج ــوز للجه ــة الحكومي ــة تعديل الش ــروط والمواصفات وجداول الكميات بعد تقديم الع ــروض إال وفقاً ألحكام
النظ ــام وهذه الالئحة ،وتلغى المنافس ــة في ح ــال مخالفة ذلك.
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المادة 12

 -1على الجهة الحكومية التخطيط المس ــبق ألعمالها ومش ــترياتها والتنس ــيق مع الوزارة في توفير االعتمادات المالية لها،
وتلتزم في بداية كل سنة مالية بنشر خطة تتناسب مع ميزانيتها تتضمن المعلومات الرئيسة حول أعمالها ومشترياتها
خالل هذه السنة ،وذلك دون إخالل بما يقتضيه األمن الوطني من سرية.
 -2ال يترتب على نشر الجهة الحكومية خطط أعمالها ومشترياتها أي التزام.

الالئحـة المادة 2
يج ــب أن يك ــون تأمي ــن األعم ــال والمش ــتريات مبني ــاً على تحقي ــق المصلح ــة العامة واالحتي ــاج الفعل ــي للجهة ،وأن
تراع ــى الج ــودة وتحقي ــق الكف ــاءة االقتصادية في تل ــك األعمال والمش ــتريات ،وأن يتم األخذ ف ــي االعتبار الجوانب
التنموي ــة والخطط االس ــتراتيجية المعتمدة.

الالئحـة المادة 3
-1يكـــون نشـــر الجهة خطة أعمالها ومشـــترياتها -بمقتضـــى الفقرة ( )1مـــن المادة (الثانية عشـــرة) من النظام-
خـــال الربـــع األول من كل ســـنة مالية ،على أن تشـــمل الخطـــة المعلومات اآلتيـــة بحد أدنى:
أ.نوع وطبيعة األعمال والمشتريات.
ب.مكان تنفيذها.
ج.أسلوب الطرح والتعاقد.
 -2يستثنى من النشر األعمال والمشتريات المتعلقة باألمن الوطني واألسلحة والمعدات العسكرية.
-3يكون النشر في البوابة و موقع الجهة الحكومية ،ويستمر حتى تطرح األعمال.
-4تحدث معلومات الخطة بشكل مستمر.

الالئحـة المادة 25
فيما يخص االلتزامات التعاقدية والمالية فيجب التقيد بما يلي:
 -1ال يج ــوز التعاق ــد عل ــى األعم ــال والمش ــتريات إال بع ــد التأكد من تواف ــر التكاليف أو االعتم ــادات المالية ،ويجب
عل ــى الجه ــة مراعاة التدفقات النقدية الس ــنوية للعقود بم ــا يتوافق مع أعمال تخطي ــط الميزانية ،بما في ذلك
البن ــود الت ــي يت ــم االرتب ــاط عليه ــا ،وعندم ــا توجد حاجة ماس ــة إلى توفي ــر الوقت ف ــي تنفيذ إجراءات المنافس ــة،
فللجه ــة الحكومي ــة طرح المنافس ــة أو الدعوة لتقديم الع ــروض قبل الحصول على االعتم ــادات المالية الالزمة
لألعم ــال والمش ــتريات ،عل ــى أن تذك ــر الجهة الحكومية في وثائق المنافس ــة أن ــه لن يتم إجراء الترس ــية وتوقيع
العق ــد إال بع ــد توفر االعتم ــادات أو التكاليف المالية لألعمال أو المش ــتريات.
 – 2يج ــب أن تش ــمل العق ــود المبرم ــة عل ــى ش ــروط واضح ــة للتدفقات النقدي ــة الس ــنوية الملتزم بها ف ــي العقود
الت ــي تمت ــد ألكثر م ــن عام مال ــي واحد.
 -3يج ــب عل ــى الجه ــة الحكومية النص في قرار الترس ــية المبل ــغ لصاحب العرض الفائز على أن ــه ال يترتب على الجهة
إال بعد توقي ــع العقد من جميع األطراف.
الحكومي ــة أي الت ــزام قانوني أو مالي ّ
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المادة 13

 .1تنفيذاً ألحكام النظام؛ تقوم الوزارة باآلتي:
أ -إنشاء البوابة ,واإلشراف عليها ,وتطويرها بشكل مستمر.
ب -وضع السياسات ,وإصدار التوجيهات والتعليمات واألدلة اإلرشادية ,المتعلقة بتنفيذ أحكام
النظام والالئحة.
ج -جمع المعلومات المتعلقة بأنشطة المنافسات ,ونشرها في البوابة ،ومتابعة تطبيق أحكام النظام
وذلك دون إخالل بأدوار الجهات الرقابية األخرى.
د -نشر القوائم الخاصة باألشخاص المحظور التعامل معهم ،من خالل البوابة.
 .2يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات ،ووثائق التأهيل المسبق ،ونماذج للعقود ،ونماذج تقييم أداء المتعاقدين
وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة األعمال أو المشتريات.

الالئحـة المادة 11
تتول ــى ال ــوزارة ال ــرد عل ــى االستفس ــارات واألس ــئلة المتعلق ــة باس ــتخدام البواب ــة؛ فيم ــا يخ ــص الجان ــب النظام ــي
والتقن ــي ،وذل ــك بتوفي ــر قن ــاة اتص ــال بي ــن الجه ــات المس ــتفيدة المس ــتخدمة للبوابة بم ــا يتفق مع أح ــكام النظام
وه ــذه الالئحة.

الالئحـة المادة 12
تصدر الوزارة قواعد وإجراءات استخدام البوابة.
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المادة 14

دون إخـــال باختصـــاص الهيئـــة العامـــة للصناعات العســـكرية ,وتنفيذاً ألحكام النظـــام؛ تختص الجهة المختصة بالشـــراء
الموحـــد بما يلي:
.1تحديد األعمال والمشتريات التي تحتاج إليها أكثر من جهة حكومية ،وتوحيد مواصفاتها الفنية ،ومباشرة جميع إجراءات
وتلقي العروض ودراستها واختيار أفضلها ،وإبرام اتفاقيات إطارية في شأنها ً
نيابة عن الجهات الحكومية وفقاً
طرحهاّ ،
ألحكام النظام.
.2إعداد قوائم باألعمال والمشتريات المبرم في شأنها اتفاقيات إطارية ،وتمكين الجهات الحكومية من االطالع عليها
وعلى ما تضمنته االتفاقيات اإلطارية من بنود من خالل البوابة.
.3مراجعة ما ترفعه إليها الجهات الحكومية من دراسات جدوى وتكاليف تقديرية للمشتريات واألعمال التي تتولى طرحها،
وم ــا يتعل ــق به ــا من وثائق للمنافس ــة ووثائ ــق للتأهيل المس ــبق -إن وج ــد -وإبداء الرأي في ش ــأنها خالل م ــدة تحددها
الالئحة.
.4إعداد نماذج وثائق المنافسات ووثائق التأهيل المسبق ،ونماذج للعقود ،ونماذج تقييم أداء المتعاقدين ،وأي وثيقة
أخرى تتطلبها طبيعة األعمال أو المش ــتريات؛ بما يتفق مع أحكام النظام والالئحة واللوائح المنصوص عليها في المادة
(السادسة والتسعين) من النظام.
.5إعداد البرامج التدريبية الالزمة لتطوير مؤهالت ومهارات القائمين على تطبيق أحكام النظام في الجهات الحكومية.

الالئحـة المادة 6
مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام ،يقوم مركز تحقيق كفاءة اإلنفاق بما يلي:
 -1إعداد استراتيجيات لألعمال والمشتريات تحدد فيها ضوابط التعاقد والشراء والكميات.
 -2إعداد قوائم األعمال والمشتريات التي يتكرر طلب تأمينها من الجهة الحكومية ،ونشرها في البوابة
اإللكترونية.
 -3المتابعة الدورية لبيانات المشتريات والعقود التي تبرمها الجهات الحكومية.
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المادة 14

دون إخـــال باختصـــاص الهيئـــة العامـــة للصناعات العســـكرية ,وتنفيذاً ألحكام النظـــام؛ تختص الجهة المختصة بالشـــراء
الموحـــد بما يلي:
.1تحديد األعمال والمش ــتريات التي تحتاج إليها أكثر من جهة حكومية ،وتوحيد مواصفاتها الفنية ،ومباش ــرة جميع إجراءات
وتلق ــي العروض ودراس ــتها واختيار أفضلها ،وإبرام اتفاقيات إطارية في ش ــأنها نياب ـ ًـة عن الجهات الحكومية وفقاً
طرحه ــاّ ،
ألحكام النظام.
.2إع ــداد قوائم باألعمال والمش ــتريات المبرم في ش ــأنها اتفاقي ــات إطارية ،وتمكين الجهات الحكومي ــة من االطالع عليها
وعلى ما تضمنته االتفاقيات اإلطارية من بنود من خالل البوابة.
.3مراجعة ما ترفعه إليها الجهات الحكومية من دراسات جدوى وتكاليف تقديرية للمشتريات واألعمال التي تتولى طرحها،
وما يتعلق بها من وثائق للمنافسة ووثائق للتأهيل المسبق -إن وجد -وإبداء الرأي في شأنها خالل مدة تحددها الالئحة.
.4إع ــداد نماذج وثائق المنافس ــات ووثائق التأهيل المس ــبق ،ونم ــاذج للعقود ،ونماذج تقيي ــم أداء المتعاقدين ،وأي وثيقة
أخرى تتطلبها طبيعة األعمال أو المش ــتريات؛ بما يتفق مع أحكام النظام والالئحة واللوائح المنصوص عليها في المادة
(السادسة والتسعين) من النظام.
.5إع ــداد البرام ــج التدريبي ــة الالزمة لتطوير مؤهالت ومه ــارات القائمين على تطبيق أحكام النظام ف ــي الجهات الحكومية.

الالئحـة المادة 7
 -1عل ــى الجه ــة الحكومي ــة أن تعرض عل ــى مركز تحقيق كفاءة اإلنفاق دراس ــة الجدوى والتكلف ــة التقديرية ووثائق
المنافس ــة ووثائ ــق التأهي ــل المس ــبق -إن وجدت -وما اتخذت ــه من إجراءات ف ــي األعمال والمش ــتريات التي تزيد
تكلفته ــا التقديري ــة عل ــى (خمس ــة وعش ــرون) مليون ري ــال ،ويج ــوز للمرك ــز -بموافقة الوزي ــر -تعديل ه ــذا المبلغ.
 -2عل ــى مرك ــز تحقي ــق كف ــاءة اإلنف ــاق مراجعة م ــا تعرضه الجه ــة الحكومية بموج ــب الفقرة ( )1من ه ــذه المادة،
وال ــرد خ ــال مدة ال تتجاوز (خمس ــة عش ــر) ي ــوم عمل من تاري ــخ ورودها.

الالئحـة المادة 156
م ــع مراع ــاة األح ــكام ال ــواردة ف ــي ه ــذه الالئح ــة ،تص ــدر الهيئ ــة العام ــة للصناع ــات العس ــكرية القواع ــد المنظم ــة
لألعم ــال والمه ــام المش ــار إليه ــا في المادة (الرابعة عش ــر) والفق ــرة ( )1من الم ــادة (الثانية والثالث ــون) من النظام.
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المادة 15

.1ال يج ــوز للجه ــة الحكومية تأمين المش ــتريات أو تنفي ــذ األعمال الواردة ف ــي القوائم التي تعدها الجهة المختصة بالش ــراء
الموحد إال من خالل االتفاقيات اإلطارية التي أبرمتها الجهة المختصة بالشراء الموحد.
.2اس ــتثناء م ــن حك ــم الفقرة ( )1من ه ــذه المادة ،للجهة الحكومي ــة -بعد موافقة الجهة المختصة بالش ــراء الموحد -تنفيذ
األعمال وتأمين المشتريات الواردة في القوائم وفقاً ألحكام النظام.
.3عل ــى الجه ــة الحكومي ــة قب ــل طرح مش ــاريعها أو أعمالها أو قبل إج ــراء التأهيل المس ــبق -إن وجد -عرض دراس ــة الجدوى
والتكلفة التقديرية ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق -إن وجدت -وما اتخذته من إجراءات ،على الجهة المختصة
بالش ــراء الموح ــد؛ لمراجعته ــا خالل الم ــدة التي تحددها الالئحة ،ف ــإن لم ترد الجهة المختصة بالش ــراء الموحد خالل هذه
الم ــدة ع ــدت موافق ــة ،وعل ــى الجه ــة الحكومي ــة االلت ــزام بم ــا تطلب ــه الجه ــة المختص ــة بالش ــراء الموحد م ــن تعديالت.
.4اس ــتثناء من حكم الفقرة ( )3من هذه المادة ،للجهة الحكومية طرح مش ــاريعها أو أعمالها أو إجراء التأهيل المس ــبق -إن
وجد -دون عرض دراس ــة الجدوى والتكلفة التقديرية ووثائق المنافس ــة ووثائق التأهيل المس ــبق-إن وجدت -وما اتخذته
من إجراءات ،على الجهة المختصة بالش ــراء الموحد؛ وذلك في األعمال والمش ــتريات التي ال تزيد تكلفتها التقديرية على
المبلغ الذي تحدده الالئحة أو التي تنطوي على حالة طارئة أو عاجلة ,ويكتفى بإش ــعار الجهة المختصة بالش ــراء الموحد
بما تم في شأنها.

الالئحـة المادة 7
   1.عل ــى الجه ــة الحكومي ــة أن تع ــرض عل ــى مرك ــز تحقي ــق كف ــاءة اإلنفاق دراس ــة الج ــدوى والتكلف ــة التقديرية
ووثائق المنافس ــة ووثائق التأهيل المس ــبق -إن وجدت -وما اتخذته من إجراءات في األعمال والمش ــتريات
الت ــي تزي ــد تكلفته ــا التقديري ــة على (خمس ــة وعش ــرون) مليون ري ــال ،ويجوز للمرك ــز -بموافقة الوزي ــر -تعديل
ه ــذا المبلغ.
   2.عل ــى مرك ــز تحقيق كف ــاءة اإلنفاق مراجعة ما تعرضه الجه ــة الحكومية بموجب الفق ــرة ( )1من هذه المادة،
وال ــرد خالل مدة ال تتجاوز (خمس ــة عش ــر) يوم عمل م ــن تاريخ ورودها.
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المادة 16

تط ــرح إج ــراءات المنافس ــات والمش ــتريات الحكومي ــة من خالل البواب ــة -ما لم يتعذر ذلك ألس ــباب فنية أو ألس ــباب تتعلق
باألم ــن الوطن ــي -وفقاً لما توضح ــه الالئحة.

الالئحـة المادة 8
أول :تتيح البوابة االلكترونية:
ً

 -1نظ ــام المنافس ــات والمش ــتريات الحكومي ــة والئحت ــه التنفيذي ــة ،والق ــرارات ،والتعامي ــم الص ــادرة ألغ ــراض
تطبي ــق النظام.

 .2اللوائ ــح المتعلق ــة بالنظ ــام ،وم ــن ذلك الئحة تفضي ــل المحتوى المحلي والمنش ــآت الصغيرة والمتوس ــطة
والش ــركات المدرج ــة ف ــي الس ــوق المالية في األعمال والمش ــتريات ،وأه ــداف التنمي ــة االقتصادية األخرى.

 .3السياس ــات ،والتوجيه ــات ،والتعليم ــات ،واألدل ــة اإلرش ــادية والتدريبي ــة المتعلق ــة بتنفي ــذ النظ ــام والئحت ــه
التنفيذية.
 .4االستراتيجيات والمبادرات المنفذة لتعزيز الفاعلية في المشتريات الحكومية.

.5خطط األعمال والمشتريات السنوية للجهات الحكومية.

 .6معلومات عن االتفاقيات اإلطارية المتاحة الستخدام الجهات الحكومية.

 .7بيان ــات ع ــن إج ــراءات المش ــتريات الس ــابقة الت ــي قام ــت به ــا الجه ــات الحكومي ــة ،واإلج ــراءات الت ــي تخطط
للقي ــام به ــا أو قي ــد التنفي ــذ عل ــى أن تك ــون محدث ــة وتتضم ــن س ــير هذه اإلج ــراءات.
.8اإلعالنات واإلشعارات األخرى التي يتعين نشرها بموجب النظام وهذه الالئحة.

 .9نماذج وثائق المنافسات ووثائق التأهيل المتعلقة بمنافسات الجهات الحكومية ونماذج العقود.
.10محاضر لجان فتح العروض والتقارير حيال إجراءات المنافسات لدى الجهات الحكومية.

.11ق ــرارات الب ــت في الش ــكاوى والمخالفات والتظلم ــات الصادرة من لجنتي النظر المش ــار إليهما في المادة
(السادس ــة والثمانون) والمادة (الثامن ــة والثمانون) من النظام.
.12التقارير السنوية أو التقارير األخرى المتعلقة بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

ثاني ــاً  :تتضم ــن بإج ــراءات المنافس ــات والمش ــتريات الحكومي ــة المش ــار إليه ــا ف ــي الم ــادة (السادس ــة عش ــرة) م ــن
النظ ــام ،جمي ــع العملي ــات المتعلق ــة بتنفيذ دورة المش ــتريات الحكومية ويت ــاح االطالع عليه ــا وتنفيذها من
خ ــال البوابة ،وتش ــمل:
أ -تس ــجيل الموردين والمقاولين والمتعهدين في البوابة،
وإدارة بياناتهم.
ب -إنشاء طلبات الشراء واالحتياج.
ج -إجراء عمليات التأهيل.
د -اإلعالن في البوابة ،وتقديم طلبات عروض األسعار.
ه -استالم استفسارات المتنافسين ،والرد عليها.
و -تعديل وثائق المنافسة.
ز -استالم وفتح وفحص العروض.
ح -تأجيل فتح العروض الفنية وتمديد تلقيها.
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ط -تمديد سريان العروض.
ي -اإلشعار بالترسية.
ك -إلغاء المنافسة.
ل -استكمال إجراءات المنافسة والتعاقد.
م -نشر ملخصات قرارات اللجنة المشار إليها في
المادة (الثامنة والثمانين) من النظام.
ن -إبالغ المتنافسين بأي إجراء يتطلب ذلك.

النظـــام
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المادة 16

تط ــرح إج ــراءات المنافس ــات والمش ــتريات الحكومي ــة من خالل البواب ــة -ما لم يتعذر ذلك ألس ــباب فنية أو ألس ــباب تتعلق
باألم ــن الوطن ــي -وفقاً لما توضح ــه الالئحة.

الالئحـة المادة 8
ثالثاً  :يقصد باألس ــباب الفنية المش ــار إليها في المادة (السادس ــة عش ــرة) من النظام ،األعطال التقنية التي تلحق
بالبواب ــة وتمن ــع الجه ــات الحكومية أو المتنافس ــين من اس ــتخدامها وإكم ــال المهمات المنوط ــة بهم لمدة
تزي ــد عل ــى (ثالثة) أيام متصل ــة ،وذلك وفقاً لم ــا توضحه قواعد وإج ــراءات البوابة.
رابع ــاً  :عن ــد ح ــدوث عط ــل تقني في البوابة ،يم ــدد اإلجراء المتعذر تنفي ــذه لمدة تماثل مدة التعطل .فإذا اس ــتمر
العط ــل لم ــدة تزي ــد عل ــى المدة المش ــار إليها ف ــي الفقرة ( )2م ــن هذه الم ــادة ،تعين تنفيذه بش ــكل ورقي،
عل ــى أن ترف ــع الجه ــة ما ت ــم عمله من إج ــراءات إلى البوابة ف ــور زوال العطل.

خامس ــاً  :يقص ــد باألس ــباب المتعلق ــة باألم ــن الوطني ،جميع م ــا يتعلق بحماي ــة مصالح األمن الوطن ــي ،ومن ذلك
م ــا يص ــدره مركز األم ــن الوطني من قوائ ــم تُ حدد وتُ ق ـ ِّـوم التهديدات واألخط ــار ذات األولوية.

الالئحـة المادة 46
يشترط لتنفيذ األعمال والمشتريات في الحاالت الطارئة ما يلي:
 -1وجود أحد الحاالت اآلتية:
أ -تهديد جدي وغير متوقع للسالمة العامة أو الصحة العامة أو األمن العام.
ب -وجود حدث جسيم ينذر بخسائر في األرواح أو الممتلكات.
 -2أن يترتب على استخدام إجراءات المنافسة العامة أو المحدودة ضرر جسيم بسبب طول مدة اإلجراءات.
 -3عدم شمول االتفاقية اإلطارية لألعمال والمشتريات المطلوبة أو تعثر تنفيذها.
 -4أخذ موافقة رئيس الجهة الحكومية.
 -5تزويد الديوان العام للمحاسبة بكافة االتفاقيات والعقود ومستندات الصرف الخاصة بتلك األعمال
والمشتريات.
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المادة 17

 .1يج ــب أن يتواف ــر ف ــي البواب ــة أعل ــى درج ــات الخصوصي ــة والس ــرية واألم ــان وش ــفافية المعلوم ــات ،م ــع ضم ــان
سالمة اإلجراءات.
 .2يج ــب أن تتي ــح البواب ــة للراغبي ــن والمهتمي ــن م ــن ذوي الش ــأن االط ــاع عل ــى المعلوم ــات والبيان ــات المتعلق ــة
بالمنافسات التي تحددها الالئحة
 .3يخص ــص ف ــي البواب ــة س ــجل ل ــكل جه ــة حكومي ــة ي ــدون في ــه جمي ــع المعلوم ــات والبيان ــات واإلج ــراءات المتعلق ــة
بما أبرمته من عقود وبما طرحته من مشاريع وأعمال وفقاً لما توضحه الالئحة.
 .4تتقاض ــى ال ــوزارة مقاب ـ ًـا مالي ــاً ع ــن الخدم ــات الت ــي تقدمه ــا البواب ــة ,ويح ــدد مجل ــس ال ــوزراء مق ــدار ه ــذا المقابل,
بناء على اقتراح من الوزارة.
ويجوز تعديله بقرار من المجلس ً

الالئحـة المادة 9
مع مراعاة األحكام الواردة في المادة (السابعة عشرة) من النظام:
 -1يج ــب أن تتضم ــن البواب ــة اإللكتروني ــة التعليم ــات الالزمة الس ــتخدامها وكيفي ــة تنفيذ إجراءات ط ــرح األعمال
والمشتريات.
 -2يج ــب أن تتي ــح البواب ــة للجه ــات الحكومي ــة والمتنافس ــين القي ــام بكاف ــة العملي ــات والطلب ــات ذات العالق ــة
بالمنافسات والمشتريات الحكومية ،وفقاً ألحكام النظام وهذه الالئحة.
 -3يج ــب أن يتواف ــر ف ــي البواب ــة م ــا يكفل س ــرية البيان ــات المتلق ــاة م ــن المس ــتخدمين والع ــروض المقدمة من
المتنافسين ،بحيث ُيمنع االطالع عليها إال وفقاً ألحكام النظام وهذه الالئحة.
 -4فيم ــا ع ــدا التكلف ــة التقديري ــة للمش ــروع؛ تنش ــر الجه ــة الحكومي ــة وثائ ــق المنافس ــة -بم ــا ف ــي ذل ــك
الش ــروط العام ــة والخاص ــة وج ــداول الكمي ــات -وتكالي ــف وثائ ــق المنافس ــة ف ــي البواب ــة اإللكتروني ــة.
 -5على الجهة الحكومية إطالع جميع المتنافس ــين على االستفس ــارات التي تتلقاها بش ــأن المنافسة المطروحة
وإجاباتها دون الكش ــف عن هوية المتنافس مقدم االستفسار.
 -6توف ــر البواب ــة التقاري ــر الالزم ــة ألصح ــاب الصالحي ــات والجه ــات الرقابي ــة المكلف ــة بمراقب ــة ومراجع ــة عمليات
الش ــراء وتنفي ــذ العق ــود .كم ــا توفر إحصائيات وبيانات عن المنافس ــات والمش ــتريات الحكومية ،وبخاصة حجم
اإلنف ــاق ف ــي الجه ــة الحكومي ــة ونس ــب مش ــاركة الموردي ــن أو المقاولي ــن أو المتعهدين ،وذل ــك دون إخالل
بمقتضيات السرية وفقاً ألحكام النظام وهذه الالئحة.
 -7تس ــتثنى األعم ــال والمش ــتريات المتعلق ــة باألم ــن الوطني واألس ــلحة والمعدات العس ــكرية م ــن الحفظ في
س ــجالت الجه ــات الحكومي ــة ل ــدى البوابة ويج ــوز للجهة الحكومية االكتف ــاء بحفظ الس ــجالت المتعلقة بتلك
المش ــتريات لديه ــا .كم ــا يج ــب أن تتضم ــن البواب ــة س ــجالت بعملي ــات المس ــتخدمين ،وبيان ــات ومعلوم ــات
المتعاقدي ــن م ــع الجه ــة الحكومي ــة بحي ــث يت ــاح للجه ــات الحكومي ــة األخ ــرى االط ــاع عليه ــا ألغ ــراض تنفيذ
مشاريعها.
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المادة 17

 .1يج ــب أن يتواف ــر ف ــي البواب ــة أعل ــى درج ــات الخصوصي ــة والس ــرية واألم ــان وش ــفافية المعلوم ــات ،م ــع ضم ــان
سالمة اإلجراءات.
 .2يج ــب أن تتي ــح البواب ــة للراغبي ــن والمهتمي ــن م ــن ذوي الش ــأن االط ــاع عل ــى المعلوم ــات والبيان ــات المتعلق ــة
بالمنافسات التي تحددها الالئحة
 .3يخص ــص ف ــي البواب ــة س ــجل ل ــكل جه ــة حكومي ــة ي ــدون في ــه جمي ــع المعلوم ــات والبيان ــات واإلج ــراءات المتعلق ــة
بما أبرمته من عقود وبما طرحته من مشاريع وأعمال وفقاً لما توضحه الالئحة.
 .4تتقاض ــى ال ــوزارة مقاب ـ ًـا مالي ــاً ع ــن الخدم ــات الت ــي تقدمه ــا البواب ــة ,ويح ــدد مجل ــس ال ــوزراء مق ــدار ه ــذا المقابل,
بناء على اقتراح من الوزارة.
ويجوز تعديله بقرار من المجلس ً

الالئحـة المادة 10
تنشـــر البوابـــة قائمة بالمقاولين والمورديـــن والمتعهدين الممنوعين من التعامل مع الحكومة ،على أن تشـــمل
القائمـــة ما يلي:
 -1اسم المنشأة وعنوانها.
 -2رقم السجل التجاري أو الترخيص النظامي.
 -3سبب المنع من التعامل.
 -4رقم قرار المنع أو الحكم القضائي وتاريخه.
 -5مدة المنع من التعامل وتاريخ انتهائها.
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المادة 18

يج ــب أن تتواف ــر ف ــي األش ــخاص الذي ــن تتعام ــل معهم الجه ــات الحكومي ــة الش ــروط الالزم ــة لتنفيذ األعم ــال وتأمين
المش ــتريات وفق ــاً لم ــا توضح ــه الالئحة.

الالئحـة المادة 13
 -1يجب أن تتوافر لدى الراغبين في التعامل مع الجهات الحكومية لتنفيذ
مشترياتها وأعمالها -بموجب النظام وهذه الالئحة -الوثائق التالية:
أ -الس ــجل التج ــاري ،أو التراخي ــص النظامي ــة ف ــي مج ــال األعم ــال المتق ــدم لها مت ــى كان المتناف ــس غير ملزم
نظاماً بالقيد في السجل التجاري.
ب -ش ــهادة س ــداد ال ــزكاة أو الضريب ــة ،أو كليهم ــا مت ــى كان المتناف ــس ملزم ــاً نظاماً بس ــداد ال ــزكاة والضريبة.
ج -ش ــهادة م ــن المؤسس ــة العام ــة للتأمينات االجتماعية بتس ــجيل المنش ــأة في المؤسس ــة وس ــداد الحقوق
التأمينية.
د -ش ــهادة االنتس ــاب إل ــى الغرف ــة التجاري ــة ،مت ــى كان المتناف ــس ملزم ــاً نظام ــاً باالنتس ــاب إل ــى الغرف ــة.
هـ ــ -ش ــهادة تصني ــف ف ــي مج ــال األعم ــال المتق ــدم له ــا ،إذا كانت تل ــك األعم ــال مما يش ــترط له ــا التصنيف.
و -ش ــهادة االنتس ــاب إل ــى الهيئة الس ــعودية للمقاولي ــن ،إذا كانت األعم ــال المتقدم لها متعلقة باإلنش ــاءات
والمقاوالت.
أعمال هندس ــية.
ً
ز -ش ــهادة االنتس ــاب إل ــى الهيئ ــة الس ــعودية للمهندس ــين ،إذا كان ــت األعمال المتق ــدم لها
ح -ما يثبت أن المنش ــأة من المنش ــآت الصغيرة والمتوس ــطة المحلية ،إذا كانت المنش ــأة من تلك الفئة ،وذلك
حسب ما تقرره الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ط -شهادة تحقيق النسبة المطلوبة لتوطين الوظائف.
ي -أي وثائق أخرى تطلبها الجهة الحكومية حسب طبيعة المشروع.
 -2يج ــب أن تك ــون الوثائ ــق المش ــار إليه ــا ف ــي الفق ــرة )  (1م ــن ه ــذه الم ــادة س ــارية المفع ــول عند فت ــح العروض.
 -3يش ــترط ف ــي التعام ــل مع المؤسس ــات أو الجمعيات األهلية أو الكيانات غير الهادف ــة للربح أن تكون حاصلة على
شهادة تسجيل تثبت أنها مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف للربح من الجهة المختصة.
 -4تس ــتثنى األعم ــال والمش ــتريات الت ــي تُ نف ــذ خ ــارج المملكة بواس ــطة أش ــخاص أجانب م ــن توفير الوثائق المش ــار
إليه ــا ف ــي الفق ــرة ( )1م ــن ه ــذه المادة ع ــدا الوثائق ال ــواردة في الفقرتي ــن الفرعيتي ــن (أ) و(ي).
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المادة 18

يج ــب أن تتواف ــر ف ــي األش ــخاص الذي ــن تتعام ــل معهم الجه ــات الحكومي ــة الش ــروط الالزم ــة لتنفيذ األعم ــال وتأمين
المش ــتريات وفق ــاً لم ــا توضح ــه الالئحة.

الالئحـة المادة 14
أوال :ال يج ــوز للجه ــة الحكومي ــة وال للمتعاق ــد معه ــا -فيم ــا يخص األعم ــال المتعاق ــد عليها مع الجه ــة الحكومية
ً
وف ــي أي مرحل ــة م ــن مراح ــل التعاق ــد -التعامل وفق ــاً ألحكام النظ ــام وهذه الالئحة مع األش ــخاص المش ــار إليهم
فيم ــا يلي:
 -1موظفو الدولة ،ويستثنى من ذلك ما يلي:
أ -األعمال غير التجارية إذا رخص لهم بمزاولتها.
ب -ش ــراء مصنفاته ــم أو أي م ــن حق ــوق الملكي ــة الفكري ــة ،س ــواء منه ــم مباش ــرة أو م ــن خ ــال دور النش ــر
أو غيرها.
ج -تكليفهم بأعمال فنية.
د -الدخول في المزايدات العلنية ،إذا كانت األشياء المرغوب في شرائها الستعمالهم الخاص.
 -2م ــن تقض ــي األنظم ــة بمن ــع التعامل معه ــم ،بما في ذلك م ــن صدر بمن ــع التعامل معهم حكم قضائ ــي أو قرار
من جهة مخولة بذلك نظاماً  ،وذلك حتى تنتهي مدة المنع.
 -3المفلسون ،أو من ثبت إعسارهم ،أو صدر أمر بوضعهم تحت الحراسة القضائية.
 -4الشركات التي جرى حلها أو تصفيتها.
 -5من لم يبلغ من العمر (ثمانية عشر)عاماً.
 -6ناقصو األهلية.
		
المفلس
ثانيا :مع عدم اإلخالل بما ورد في المادة (السادسة والسبعون/1/ب) من النظام؛ ال ُيعد في حكم ُ
ً
-تطبيق ــاً ألح ــكام النظ ــام -م ــن ل ــم ٌيفتتح ل ــه إجراء أو أكثر من إج ــراءات التصفية وفقاً ألح ــكام نظام اإلفالس.
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المادة 19

 -1عل ــى الجه ـ ــة الحكوميـ ــة إجـ ــراء تأهـ ــيل مسـ ــبق أو الحـ ــق ف ــي األعمـ ــال والمشت ـ ــريات وفق ـ ــاً لما توضح ــه الالئحة.
 -2ف ــي حـ ــال إجـ ــراء تأهي ــل مس ــبق ،تقتص ــر الدع ــوة للمش ــاركة في المنافس ــة على م ــن اجت ــاز التأهيل المس ــبق فقط

الالئحـة المادة 15
 -1للجه ــة الحكومي ــة إج ــراء التأهي ــل المس ــبق ف ــي المش ــاريع الكب ــرى أو المعق ــدة ،أو ذات التكلف ــة المرتفعة التي
تزي ــد تكلفته ــا التقديري ــة عن (خمس ــين) ملي ــون ريال ،وذلك لغ ــرض تحديد المتنافس ــين المؤهلي ــن قبل دعوتهم
لتقدي ــم العروض.

 -2يجب على الجهة الحكومية إجراء تأهيل الحق في األعمال والمشتريات التي لم يتم إجراء تأهيل مسبق لها.
 -3في حال قامت الجهة الحكومية بتأهيل سابق لمتنافس فيجوز لها عدم القيام بتأهيل ذلك المتنافس
في األعمال والمشتريات المشابهة شريطة أال يكون قد مضى أكثر من عام على التأهيل السابق.

 -4يس ــتثنى أس ــلوب المسابقة ،أو األعمال والمش ــتريات التي تنفذ بأسلوب الشراء في الحاالت الطارئة ،أو األعمال
والمش ــتريات الت ــي ال تتج ــاوز مبلغ (مائة ألف) ريال من أح ــكام الفقرتين ( )1و( )2من هذه المادة

الالئحـة المادة 16
 -1م ــع مراع ــاة ما ورد في الفقرة (/1أ) من المادة (التاس ــعة عش ــرة) من هذه الالئحة ،يج ــب على الجهة الحكومية
تأهيال مس ــبقاً  ،مت ــى كانت
إج ــراء تأهي ــل الح ــق لصاح ــب الع ــرض الفائ ــز ف ــي المنافس ــة الذي س ــبق تأهيله له ــا
ً
الم ــدة بي ــن إج ــراء التأهيل المس ــبق والترس ــية تزيد على (س ــنة)؛ وذل ــك للتأكد من اس ــتمرار مؤهالته.
 -2عن ــد ع ــدم اجتي ــاز صاح ــب الع ــرض الفائ ــز لمرحل ــة التأهيل الالح ــق ،يتم االنتق ــال لصاح ــب العرض ال ــذي يليه في
الترتي ــب وهك ــذا ،وتلغ ــى المنافس ــة إذا لم يجت ــزه جميع المتنافس ــين.
 -3يج ــب عل ــى الجه ــة الحكومية عند إجرائها التأهيل الالحق لصاحب العرض الفائ ــز ،أن تطبق ذات المعايير المطبقة
في مرحلة التأهيل المس ــبق.
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المادة 19

 -1عل ــى الجه ـ ــة الحكوميـ ــة إجـ ــراء تأهـ ــيل مسـ ــبق أو الحـ ــق ف ــي األعمـ ــال والمشت ـ ــريات وفق ـ ــاً لما توضح ــه الالئحة.
 -2ف ــي حـ ــال إجـ ــراء تأهي ــل مس ــبق ،تقتص ــر الدع ــوة للمش ــاركة في المنافس ــة على م ــن اجت ــاز التأهيل المس ــبق فقط

الالئحـة المادة 18
بحدٍ
يعلن إجراء التأهيل المسبق وفق اآللية المتبعة في اإلعالن عن المنافسة ،ويجب أن يتضمن اإلعالن
أدنى -البيانات اآلتية :
 -1اسم الجهة الحكومية.
 -2نوع وطبيعة المشروع ومكان تنفيذه.
 -3معايير وإجراءات التأهيل.
 -4موعد تقديم وثائق التأهيل.
 -5موعد إعالن المؤهلين.

الالئحـة المادة 19
 -1على الجهة عند إجراء التأهيل المسبق مراعاة ما يلي:
أ -إذا ل ــم يتق ــدم إلج ــراء التأهيل المس ــبق أو ل ــم يجتزه إال متنافس واح ــد ،فعلى الجه ــة الحكومية مراجعة
معايي ــر التأهي ــل وإع ــادة إج ــراء التأهي ــل المس ــبق ،أو إلغ ــاء إج ــراء التأهي ــل المس ــبق والتح ــول إل ــى إج ــراء
التأهيل الالحق.
ب -إب ــاغ المتق ــدم للتأهي ــل بنتيج ــة تأهيله ،بما في ذلك أس ــباب اس ــتبعاده في حالة عدم اجتي ــازه للتأهيل.
-2تت ــم دع ــوة م ــن اجت ــاز التأهي ــل المس ــبق الس ــتكمال إج ــراءات المنافس ــة وفق ــاً ألح ــكام النظ ــام وه ــذه الالئحة.

الالئحـة المادة 20
يصدر رئيس الجهة الحكومية -أو من يفوضه -قراراً بتكوين لجنة أو أكثر للقيام بإجراءات التأهيل المسبق
والالحق ،وفقاً للضوابط اآلتية:
ّ -1أل يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة إضافة إلى رئيسها ،على أن يكون أحدهم -على األقل -من ذوي المعرفة
الفنية بطبيعة األعمال والمشتريات محل المنافسة.
 -2أن يراعى عدم الجمع بين عضوية أو رئاسة هذه اللجنة وأي من اللجان األخرى في النظام وهذه الالئحة.
 -3ينص في قرار التكوين على تعيين نائب للرئيس يحل محله عند غيابه.
 -4يعاد تكوين اللجنة كل ثالث سنوات.
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المادة 20

يج ــب أن تك ــون معايي ــر التأهي ــل المس ــبق أو الالح ــق موضوعي ــة وقابل ــة للقي ــاس ومتعلقة بالق ــدرات الفني ــة والمالية
واإلداري ــة ومق ــدار االلتزام ــات التعاقدية للمتنافس ــين ,وبما يتناس ــب مع طبيعة المش ــروع أو العم ــل وحجمه وقيمته.

الالئحـة المادة 17
مع مراعاة ما ورد في المادة (العشرين) من النظام:
 -1يج ــب عل ــى الجه ــة الحكومي ــة أن تطب ــق المعايي ــر والش ــروط واآللي ــة المنص ــوص عليه ــا ف ــي وثائ ــق التأهي ــل
التي يعدها مركز تحقيق كفاءة اإلنفاق.
 -2يراعى عند وضع معايير التأهيل المسبق أو الالحق ما يلي:
أ -القدرات المالية.
ب -القدرات اإلدارية.
ج -القدرات الفنية.
د -حجم االلتزامات التعاقدية القائمة ،وحجم المشاريع المنجزة.
ه -الخبرات.
و -حجم المشروع و طبيعته وكلفته التقديرية.
ز -نتائج التقييمات السابقة.
 -3توفر وثائق التأهيل المسبق إلكترونياً عن طريق البوابة.
وأل تهدف إل ــى حصر التعامل
 -4يج ــب أن تك ــون معايي ــر التأهي ــل واضحة وموضوعي ــة ومحققة للمصلحة العام ــةّ ،
على متنافسين محددين.
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النظـــام

البــاب |  1أحكـــام عــامـــــة

الفصــل |  9وثائق المـنــافـســـة

المادة 21

 .1يج ــب أن تتضم ــن وثائ ــق المنافس ــات المعلوم ــات والبيان ــات الخاص ــة باألعم ــال والمش ــتريات المطروح ــة وفق ــاً لما
تحدده الالئحة.
 .2يج ــب توفي ــر نس ــخ إلكتروني ــة لوثائ ــق المنافس ــة ف ــي البواب ــة .وف ــي ح ــال تع ــذر ذل ــك ألس ــباب فني ــة ،فتوفر نس ــخ
ورقية كافية.
 .3تحدد الالئحة معايير تحديد تكاليف وثائق المنافسة.

الالئحـة المادة 21
يجب أن تتضمن وثائق المنافسة التفاصيل الكاملة لألعمال والمشتريات المطروحة ،ومن ذلك ما يلي:
 -1تعليمات وشروط المنافسة.
 -2شروط ومواصفات األعمال والمشتريات.
 -3جداول وبنود الكميات أو معايير تقديم الخدمة.
 -4معايير ونسب تقييم العروض.
 -5مجال التصنيف ،إن وجد.
 -6المخططات والرسومات بحسب األحوال.
 -7مكان وزمان وآلية تسليم العينات -إن كانت مطلوبة -ومصيرها بعد الفحص وآلية استردادها.
 -8نص العقد المزمع إبرامه ،وشروطه وأحكامه ومن ذلك طرق الدفع وآلية احتساب الغرامات.
 -9شروط وأحكام المحتوى المحلي ،إن وجدت.
 -10الضمان االبتدائي والنهائي.
 -11شروط وأحكام االتفاقية اإلطارية ،إن وجدت.
 -12م ــدة التوق ــف للنظ ــر في التظلم على قرار الترس ــية ،وال يش ــمل ذلك األعمال والمش ــتريات الت ــي يتم تنفيذها
بأسلوبي الش ــراء المباشر أو المسابقة.
 -13أي وثائق أخرى بحسب طبيعة األعمال والمشتريات.

الالئحـة المادة 22
 -1على الجهة الحكومية توفير نسخ ورقية كافية من وثائق المنافسة في حال تعذر الحصول على نسخ إلكترونية
لألسباب الفنية المشار إليها في الفقرة ً
(ثالثا) من المادة (الثامنة) من هذه الالئحة ،وال يجوز االمتناع عن
توفيرها إال بمسوغ نظامي.
 -2تكون جميع النسخ اإللكترونية مرقمة وتحمل ختم الجهة الحكومية.
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النظـــام

البــاب |  1أحكـــام عــامـــــة
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المادة 21

 .1يج ــب أن تتضم ــن وثائ ــق المنافس ــات المعلوم ــات والبيان ــات الخاص ــة باألعم ــال والمش ــتريات المطروح ــة وفق ــاً لما
تحدده الالئحة.
 .2يج ــب توفي ــر نس ــخ إلكتروني ــة لوثائ ــق المنافس ــة ف ــي البواب ــة .وف ــي ح ــال تع ــذر ذل ــك ألس ــباب فني ــة ،فتوفر نس ــخ
ورقية كافية.
 .3تحدد الالئحة معايير تحديد تكاليف وثائق المنافسة.

الالئحـة المادة 23
   1.على الجهة الحكومية تحري الدقة في تحديد تكاليف وثائق المنافسة بحيث تعكس األسعار تكاليف
إعدادها فقط ،وعدم المبالغة في قيمتها بحيث تؤدي إلى إحجام الراغبين عن التقدم للمنافسة.
   2.ال تشمل تكاليف إعداد وثائق المنافسة المشار إليها في الفقرة ( )1من هذه المادة األعمال الفنية
واالستشارية الخاصة بهذه الوثائق.

الالئحـة المادة 120
يج ــب عل ــى الجه ــة الحكومي ــة عن ــد تقدي ــر الغرام ــات ف ــي العقود ،الن ــص على أس ــلوب حس ــم الغرامة في ش ــروط
المنافس ــة وش ــروط العق ــد؛ بحي ــث تغط ــي الغرام ــة كاف ــة جوان ــب التقصي ــر أو التأخي ــر ف ــي التنفيذ ،وأن تت ــدرج في
التطبي ــق تناس ــباً م ــع درج ــة المخالف ــة س ــواء كانت بمبل ــغ مقطوع أم بنس ــبة محددة م ــن قيمة البن ــد المقصر في
تنفي ــذه أو ب ــأي أس ــلوب آخ ــر يت ــاءم مع طبيع ــة البن ــد المقصر ف ــي تنفيذه.
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الفصــل |  10الشروط والمواصفات

المادة 22

 -1يج ــب أن تك ــون الش ــروط والمواصف ــات الفني ــة لألعم ــال والمش ــتريات المطروح ــة تفصيلية ودقيق ــة وواضحة ,وأن
تراع ــي المواصف ــات القياس ــية المعتم ــدة أو المواصف ــات العالمي ــة فيما ليس ل ــه مواصفات وطني ــة معتمدة ،وأال
تتضم ــن اإلش ــارة إل ــى ن ــوع أو صن ــف معي ــن ،أو تحدي ــد عالم ــة تجارية أو اس ــم تجاري بعين ــه ،أو وض ــع مواصفات ال
تنطبق إال على مقاولين أو منتجين أو موردين بعينهم.
 -2اس ــتثناء م ــن حك ــم الفق ــرة ( )1م ــن ه ــذه الم ــادة ,يج ــوز اإلش ــارة إل ــى عالم ــة تجاري ــة أو اس ــم تج ــاري بعين ــه ف ــي
الح ــاالت الت ــي يتع ــذر فيه ــا وص ــف وتحدي ــد المواصف ــات الفني ــة بش ــكل دقي ــق ،بش ــرط الحص ــول عل ــى
موافق ــة مس ــبقة م ــن الجه ــة المختص ــة بالش ــراء الموح ــد وأن تتضم ــن وثائ ــق المنافس ــة عب ــارة “وم ــا يعادله ــا”.
 -3عل ــى الجه ــة الحكومي ــة ع ــدم المبالغ ــة ف ــي المواصف ــات الفني ــة ،وأال تتج ــاوز حاج ــات ومتطلب ــات المش ــروع
واالعتمادات المالية المخصصة له.
 -4للجه ــة الحكومي ــة االس ــتعانة بم ــن ت ــرى االس ــتئناس برأيه ــم م ــن ذوي الخب ــرة واالختص ــاص عن ــد وض ــع
المواصفات الفنية.
 -5عل ــى الجه ــة الحكومي ــة -عن ــد وض ــع المواصف ــات الفني ــة -أن تأخ ــذ ف ــي الحس ــبان متطلب ــات األش ــخاص ذوي
اإلعاقة واحتياجاتهم.

الالئحـة المادة 24
مـــع مراعـــاة مـــا ورد في المـــادة (الثانية والعشـــرون) من النظـــام ،تلتزم الجهـــة الحكومية عند وضعها للشـــروط
والمواصفات باآلتي:
 -1عدم اإلشارة إلى النوع أو الوصف أو الصنف أو الرقم الوارد في قوائم الموردين.
 -2عدم تحديد عالمات تجارية معينة أو مواصفات ال تنطبق إال على منتج معين.
 -3ع ــدم التعاق ــد عل ــى أعم ــال غي ــر مح ــددة كمياته ــا أو فئاته ــا أو مواصفاته ــا ف ــي العقد ،م ــا لم ين ــص على ذلك
في النظام أو هذه الالئحة.

الالئحـة المادة 26
على الجهة الحكومية تحديث معلومات مشاريعها وأعمالها قبل اعتمادها ومراجعة المواصفات الفنية والرسومات
والمخططات وإجراء أي تعديل أو تصحيح عليها قبل طرح أعمالها في المنافسة العامة أو تأمين مشترياتها؛ وبخاصة
تلك الوثائق التي يمضي على إعدادها فترة طويلة أو مواصفات األجهزة والبرامج التي يجري تحديثها بشكل مستمر.
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البــاب |  1أحـكـــــام عــامـــــــة
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المادة 23

على الجهة الحكومية -قبل وضع التكلفة التقديرية لألعمال والمشتريات -القيام باآلتي:
 -1دراسـ ـ ـ ــة أسع ـ ـ ــار الس ــوق بشـك ـ ــل دق ـ ـيـ ــق ،وأن تراع ــي ف ــي ذل ــك تحدي ــد ح ــد أعل ــى للقيم ــة اإلجمالي ــة
المتوقعة للعقد.
 -2وضع الضوابط الالزمة للمحافظة على سرية التكلفة التقديرية.

الالئحـة المادة 7
   1.عل ــى الجه ــة الحكومي ــة أن تع ــرض عل ــى مرك ــز تحقي ــق كف ــاءة اإلنفاق دراس ــة الج ــدوى والتكلف ــة التقديرية
ووثائق المنافس ــة ووثائق التأهيل المس ــبق -إن وجدت -وما اتخذته من إجراءات في األعمال والمش ــتريات
الت ــي تزي ــد تكلفته ــا التقديري ــة على (خمس ــة وعش ــرون) مليون ري ــال ،ويجوز للمرك ــز -بموافقة الوزي ــر -تعديل
ه ــذا المبلغ.
   2.عل ــى مرك ــز تحقيق كف ــاءة اإلنفاق مراجعة ما تعرضه الجه ــة الحكومية بموجب الفق ــرة ( )1من هذه المادة،
وال ــرد خالل مدة ال تتجاوز (خمس ــة عش ــر) يوم عمل م ــن تاريخ ورودها.

الالئحـة المادة 27
 -1مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام ،تقوم الجهة الحكومية بوضع أسعار تقديرية استرشادية
لألعم ــال ف ــي ج ــداول البنود والكمي ــات الخاصة بالمنافس ــة؛ مع االس ــتعانة بالجه ــاز الفني الذي ش ــارك في إعداد
المواصفات وغيره من الجهات المتخصصة بالتس ــعير ،ويجب األخذ في االعتبار -عند وضع األس ــعار -بكافة ما يلي :
أ -األسعار السائدة في السوق.
ب -األسعار التي سبق التعامل بها.
ج -المرجعيات السعرية المعتمدة داخلياً وخارجياً.
د -بيانات األسعار الصادرة عن الجهات المتخصصة ،إن وجدت.
ه-التكاليف التقديرية لألعمال والمشتريات التي يعدها مركز تحقيق كفاءة اإلنفاق وفقاً للبيانات
والمرجعيات الواردة في هذه المادة.
و -أن تعكس األسعار القيمة الفعلية لألعمال والمشتريات المطروحة.
ز -أن توضع األسعار التقديرية في ملف إلكتروني مشفر يتم إرساله إلى رئيس لجنة فحص العروض قبل
إعالن المنافسة.
 -2عل ــى الجه ــة الحكومية ومرك ــز تحقيق كفاءة اإلنفاق وجميع المش ــاركين في وضع األس ــعار التقديرية المحافظ
على سريتها.
 -3تلغى المنافسة في حال عدم وضع الجهة الحكومية أسعاراً تقديرية لها.
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المادة 24

تح ــدد الجه ــة الحكومي ــة ف ــي وثائ ــق المنافس ــة معايي ــر تقيي ــم ومقارن ــة وقب ــول الع ــروض وفقاً لم ــا توضح ــه الالئحة.

الالئحـة المادة 28
 -1يع ــد مرك ــز تحقي ــق كفاءة اإلنفاق ضوابط إع ــداد معايير تقييم الع ــروض لفئات اإلنفاق المختلفة ،وتقس ــم فيها
نقاط تقييم العروض السعرية وغير السعرية.
 -2يج ــب عل ــى الجه ــة الحكومي ــة االلت ــزام بإع ــداد المعايير عن ــد إعداد الكراس ــة ووثائق المنافس ــة وفق ــاً للضوابط
المشار إليها في الفقرة ( )1من هذه المادة ،السيما في معايير تقييم العروض.
 -3مع مراعاة المادتين (الرابعة والعشرون) و(الخامسة والعشرون) من النظام؛ يجب أن تتضمن وثائق المنافسة
معايير التقييم المزمع استخدامها ،وآلية تطبيقها.

النظـــام
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المادة 25

يج ــب أن تك ــون معايي ــر التقيي ــم غير الس ــعرية موضوعية وتتناس ــب م ــع طبيعة األعمال والمش ــتريات الم ــراد طرحها,
وأن تك ــون -بالق ــدر الممكن عملي ــاً  -قابل ــة للتحديد الكمي.

الالئحـة المادة 29
م ــع مراع ــاة م ــا ورد ف ــي الم ــادة (الرابع ــة والعش ــرين) م ــن النظ ــام ،وأح ــكام الئح ــة تفضي ــل المحت ــوى المحل ــي
والمنش ــآت الصغي ــرة والمتوس ــطة والش ــركات المدرج ــة ف ــي الس ــوق المالي ــة ف ــي األعم ــال والمش ــتريات،
وأل
يراع ــى ف ــي معايي ــر تقيي ــم الع ــروض أن تك ــون واضح ــة وموضوعي ــة ومحقق ــة للمصلح ــة العام ــة ّ
ته ــدف إل ــى ترس ــية األعم ــال عل ــى متنافس ــين محددي ــن ،عل ــى أن يأخ ــذ ف ــي االعتب ــار عن ــد إعداده ــا م ــا يل ــي:
 -1أن ــه ف ــي األعم ــال الت ــي ال تتطلب قدرات فنية عالية أو معق ــدة ،يكون تقييم العرض الفني على أس ــاس االجتياز
من عدمه ويكون العرض الفائز األدنى سعراً.
 -2أن تك ــون النس ــبة األعل ــى ل ــأوزان في الخدمات االستش ــارية التي تحتاج إل ــى قدرات فنية عالي ــة للمعايير الفنية.
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النظـــام

البــاب |  1أحكــــام عـــامـــــة

الفصــل | 13تجزئـة المـنـــافــســـــة

المادة 26

ال تج ــوز تجزئ ــة األعم ــال والمش ــتريات م ــن أجل الوص ــول بها إلى صالحية الش ــراء المباش ــر أو المنافس ــة المح ــدودة أو
المفوضين.
صالحي ــات المس ــؤولين
َ

الالئحـة المادة 30
مـــع مراعـــاة مـــا ورد فـــي المـــادة (السادســـة والعشـــرين) مـــن النظـــام ،يشـــترط لتجزئـــة المنافســـة مـــا يلـــي:
ّ -1أل يكون الهدف من التجزئة التحويل إلى أساليب الشراء األخرى.
 -2تضمين وثائق المنافسة أسلوب التجزئة ،والبنود المزمع تجزئتها ،وآلية ترسيتها.
 -3أن تك ــون طبيع ــة األعم ــال والمش ــتريات قابل ــة للتجزئ ــة فعلي ــاً م ــن حي ــث القيم ــة والم ــدة والبن ــود والعناص ــر.
 -4في حال اقتضت المصلحة تجزئة البنود المتماثلة؛ فيجب الحصول على موافقة مركز تحقيق كفاءة اإلنفاق
قبل طرح المنافسة.
 -5أن يكون في تجزئة المنافسة تحقيقاً للمصلحة العامة.

النظـــام

البــاب |  1أحـكــــام عــــامــــــة
الفصل | 14تـضامن المتنافـســيـن

المادة 27

يجوز قبول العروض بالتضامن وفقاً لما توضحه الالئحة.

الالئحـة المادة 31
أوال :يشترط للتضامن بين المتنافسين لتنفيذ مشروع واحد أو عدة مشاريع ما يلي:
ً
 -1أن يت ــم التضام ــن قب ــل تقدي ــم العرض بموجب اتفاقية تضام ــن مبرمة بين أطراف التضام ــن ومصدقة من الغرفة
التجاري ــة أو م ــن الجه ــات المخولة بالتوثي ــق ،ويجوز أن يقدم المتنافس ــون -المزمع تضامنهم -م ــع عرضهم كتاباً
يتعهدون بموجبه بالدخول في اتفاقية التضامن إذا أش ــعروا بترس ــية المنافس ــة عليهم.

-2أن يح ــدد ف ــي االتفاقي ــة أو كت ــاب التعه ــد قائ ــد التضام ــن كممث ــل قانوني أم ــام الجه ــة الحكومية؛ الس ــتكمال
إج ــراءات التعاق ــد وتوقي ــع العق ــد وألغ ــراض المراس ــات والمخاطبات.

 -3أن يوضح في االتفاقية أو كتاب التعهد األعمال التي سيقوم بها كل طرف من أطراف التضامن.

 -4أن تن ــص االتفاقي ــة أو كت ــاب التعه ــد على التزام ومس ــؤولية المتضامنين مجتمعين أو منفردي ــن عن تنفيذ كافة
األعمال المطروحة في المنافس ــة.

 -5أن يوقع العرض وجميع وثائقه ومستنداته من جميع أطراف التضامن.
 -6أن تقدم اتفاقية التضامن مع العرض وجميع وثائقه ومستنداته.

 -7ال يجوز ألي طرف من أطراف التضامن التقدم للمنافسة بعرض منفرد أو التضامن مع منافس آخر.
 -8ال يجوز تعديل اتفاقية التضامن بعد تقديمها إال بموافقة الجهة الحكومية.

 -9مراعاة أحكام نظام تصنيف المقاولين ،في حال كان التضامن بين مقاولين.
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النظـــام

البــاب |  1أحـكــــام عــــامــــــة
الفصل | 14تـضامن المتنافـســيـن

المادة 27

يجوز قبول العروض بالتضامن وفقاً لما توضحه الالئحة.

الالئحـة المادة 31
ثاني ــا :م ــا ل ــم تتطلب إج ــراءات التضامن خالف ذلك ،يجب أن تبين وثائق المنافس ــة معايير التأهيل التي س ــيتم تقييم
ً
بناء عليها ،والتي يجب على كل متنافس في التضامن اس ــتيفاؤها.
كاف ــة المتضامني ــن ً
ً
ثالثا :على الجهة الحكومية اس ــتبعاد العرض المقدم من المتضامنين في حال انس ــحاب أحدهما أو إخالله بش ــروط
مؤهال للقيام بتل ــك األعمال منفرداً
المنافس ــة أو أح ــكام النظ ــام وه ــذه الالئحة ،ما لم يك ــن المتضامن اآلخر
ً
بعد أخ ــذ موافقته كتابياً.

النظـــام

البــاب |  2أسـالـيب التعـاقــد

الفصل |  1المنافـــســة الـعـامــة

المادة 28

تط ــرح جمي ــع األعـ ــمال والمشتـريـ ــات ف ــي منـافس ـ ــة عــام ـ ـ ــة ع ــدا م ــا يس ــتثنى منه ــا بموج ــب أح ــكام النظ ــام.

الالئحـة المادة 32
للجهـــة الحكوميـــة تنفيـــذ أعمالها ومشـــترياتها -وفقاً ألحـــكام النظام وهـــذه الالئحة -بإحدى األســـاليب اآلتية:
 -1المنافسة العامة.
 -2المنافسة المحدودة.
 -3المنافسة على مرحلتين.
 -4الشراء المباشر.
 -5االتفاقية اإلطارية.
 -6المزايدة العكسية اإللكترونية.
 -7توطين الصناعة ونقل المعرفة.
 -8المسابقة.
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النظـــام

البــاب |  2أسـالـيب التعـاقــد

الفصل |  1المنافـــســة الـعـامــة

المادة 29

 -1يتم اإلعالن عن المنافسة العامة في البوابة ،وفقاً لما توضحه الالئحة.
 -2تحدد الالئحة وسيلة اإلعالن عن المنافسة العامة إذا تعذر اإلعالن عنها في البوابة ألسباب فنية.

الالئحـة المادة 33
تعلن الجهة الحكومية عن المنافسة العامة وفقاً لإلجراءات اآلتية:
 -1يكون اإلعالن عن جميع المنافسات العامة في البوابة ،على أن يستمر اإلعالن حتى الموعد النهائي لتقديم
العروض .وللجهة الحكومية -باإلضافة إلى اإلعالن في البوابة -أن تعلن في موقعها اإللكتروني أو الجريدة
الرسمية أو أي وسيلة أخرى تراها مناسبة.
 -2يتم اإلعالن خارج المملكة ،لألعمال والمشتريات التي تتم في الخارج وتلك التي ال يتوفر لها أكثر من متعهد
أو مقاول واحد داخل المملكة ،وذلك باإلضافة إلى اإلعالن عنها في الداخل وفقاً للمشار إليه في الفقرة ()1
من هذه المادة.
 -3يكون اإلعالن خارج المملكة في المواقع اإللكترونية اإلعالنية في البلد المراد تنفيذ األعمال والمشتريات
فيه ،وفي الموقع االلكتروني لسفارة المملكة إن وجد .ويجوز للجهة الحكومية أن تضيف على تلك الوسائل
أي وسيلة أخرى تراها مناسبة؛ على أن يكون اإلعالن باللغتين العربية واإلنجليزية ولغة البلد المعلن فيه وأي
لغة أخرى ترى الجهة الحكومية مناسبتها.
 -4يجب أن يتضمن إعالن المنافسة العامة البيانات اآلتية كحد أدنى:
أ -اسم الجهة المعلنة.
ب -رقم المنافسة ووصفها وغرضها.
ج -مجال التصنيف إن وجد.
د -تكاليف وثائق المنافسة ومكان دفعها.
ه -آخر موعد الستقبال العروض ،وتاريخ فتح العروض.
 -5ف ــي ح ــال تع ــذر نش ــر إع ــان المنافس ــة العام ــة ف ــي البواب ــة ألس ــباب فني ــةُ ،يعلن عنه ــا ف ــي الجريدة الرس ــمية
وموقعه ــا اإللكترون ــي ،والموق ــع اإللكترون ــي للجهة صاحبة المش ــروع ،عل ــى أن تقوم الجهة بنش ــر اإلعالن في
البواب ــة عن ــد عودته ــا للعم ــل م ــا لم تنته ــي مدة تلق ــي العروض.
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النظـــام

البــاب |  2أسـالـيب التعـاقــد

الفصل |  1المنافـــســة الـعـامــة

المادة 29

 -1يتم اإلعالن عن المنافسة العامة في البوابة ،وفقاً لما توضحه الالئحة.
 -2تح ــدد الالئح ــة وس ــيلة اإلع ــان ع ــن المنافس ــة العام ــة إذا تع ــذر اإلع ــان عنه ــا ف ــي البواب ــة ألس ــباب فني ــة.

الالئحـة المادة 34
 -1يج ــب ّأل تق ــل الم ــدة م ــن تاري ــخ نش ــر اإلعالن ف ــي البوابة وحت ــى الموع ــد النهائي لتقدي ــم العروض ع ــن اآلتي:
أ( -خمس ــة عش ــر) يوم ــاً لألعم ــال والمش ــتريات الت ــي تبل ــغ كلفته ــا التقديري ــة (خمس ــة ماليي ــن) ري ــال فأق ــل.
ب( -ثالث ــون) يوم ــاً لألعم ــال والمش ــتريات الت ــي تبل ــغ كلفته ــا التقديري ــة أكث ــر م ــن (خمس ــة ماليي ــن) ري ــال
وتقل عن (مئة مليون) ريال.
ج( -ستون) يوماً لألعمال والمشتريات التي تبلغ كلفتها التقديرية (مئة مليون) ريال فأكثر.
 -2يج ــوز للجه ــة الحكومي ــة -بع ــد أخ ــذ موافق ــة الوزي ــر -تقلي ــص الم ــدد ال ــواردة ف ــي ه ــذه الم ــادة ،مت ــى كان ــت
طبيعة األعمال والمشتريات ال تتطلب استيفاء كامل المدة.

الالئحـة المادة 35
عل ــى الجه ــة الحكومي ــة ط ــرح أعم ــال الخدمات ذات التنفيذ المس ــتمر قبل انته ــاء العقد القائم بما ال يقل عن س ــنة.

30

النظـــام

البــاب |  2أسـالـيـب التعــاقــد

الفصل |  2المنافسة الـمحدودة

المادة 30

للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في الحاالت اآلتية:
 -1إذا كانت األعمال والمشتريات ال تتوافر إال لدى عدد محدود من المقاولين أو الموردين أو المتعهدين.
 -2إذا كانت األعمال والمشتريات ال تزيد قيمتها التقديرية على (خمسمائة ألف) ريال ,وذلك بدعوة أكبر عدد
ممك ــن م ــن المتنافس ــين عل ــى أال يق ــل عددهم عن خمس ــة .وفي ه ــذه الحالة تك ــون األولوية في توجي ــه الدعوة
للتف ــاوض وتقدي ــم العرض للمنش ــآت الصغيرة والمتوس ــطة المحلية.
 -3الحاالت العاجلة.
 -4إذا كانت األعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسات أو جمعيات أهلية أو كيانات غير هادفه إلى الربح
بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه.
 -5الخدمات االستشارية.
وتحدد الالئحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ هذه المادة.

الالئحـة المادة 36
على الجهة الحكومية عند التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في األعمال والمشتريات التي ال تتوافر إال لدى
عدد محدود من المقاولين أو الموردين أو المتعهدين ،أن تلتزم بالضوابط اآلتية:
 -1يتم نشر إعالن في البوابة و الموقع اإللكتروني للجهة؛ للتأكد من عدم توافر مقاولين أو موردين آخرين في
مجال األعمال والمشتريات المطلوبة ،على ّأل تقل مدة اإلعالن عن (عشرين) يوماً من تاريخ نشره.
 -2إذا تبين من اإلعالن أو القوائم المشار إليها في الفقرة ( )3من هذه المادة وجود أكثر من خمسة موردين أو
مقاولين أو متعهدين ،تطرح األعمال والمشتريات في منافسة عامة.
 -3تع ــد الجه ــة الحكومي ــة قائم ــة باألعم ــال والمش ــتريات الت ــي ال يتواف ــر له ــا إال ع ــدد مح ــدود م ــن المقاولي ــن
والموردين والمتعهدين وقائمة بأسماء مقدمي الخدمة لتلك األعمال والمشتريات ،ويتم تحديثها بشكل
سنوي ،على أن يتاح للعموم االطالع عليها عبر البوابة.

الالئحـة المادة 37
عند التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في األعمال والمشتريات التي تبلغ قيمتها التقديرية (خمسمائة ألف)
ريال فأقل ،إذا تجاوزت أس ــعار العروض المقدمة مبلغ (خمس ــمائة الف) ريال ،ولم يوافق أقل العروض أو من يليه
بالترتي ــب عل ــى تخفي ــض عرض ــه للوصول إلى هذا المبل ــغ ،تلغى المنافس ــة المحدودة وتطرح في منافس ــة عامة.
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البــاب |  2أسـالـيـب التعــاقــد
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المادة 30

للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في الحاالت اآلتية:
 -1إذا كانت األعمال والمشتريات ال تتوافر إال لدى عدد محدود من المقاولين أو الموردين أو المتعهدين.
 -2إذا كانت األعمال والمشتريات ال تزيد قيمتها التقديرية على (خمسمائة ألف) ريال ,وذلك بدعوة أكبر عدد
ممك ــن م ــن المتنافس ــين عل ــى أال يق ــل عددهم عن خمس ــة .وفي ه ــذه الحالة تك ــون األولوية في توجي ــه الدعوة
للتف ــاوض وتقدي ــم العرض للمنش ــآت الصغيرة والمتوس ــطة المحلية.
 -3الحاالت العاجلة.
 -4إذا كانت األعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسات أو جمعيات أهلية أو كيانات غير هادفه إلى الربح
بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه.
 -5الخدمات االستشارية.
وتحدد الالئحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ هذه المادة.

الالئحـة المادة 38
علـــى الجهـــة الحكوميـــة عند التعاقد بأســـلوب المنافســـة المحـــدودة في األعمـــال والمشـــتريات العاجلة ،أن
تلتزم بالضوابـــط اآلتية:
ّ -1أل تكون األعمال المتعاقد عليها من األعمال التي يمكن التخطيط لها مسبقاً.
 -2ال يع ــد م ــن الح ــاالت العاجل ــة ،م ــا كان ناش ــئاً م ــن تباط ــؤ الجه ــة الحكومية ف ــي تنفي ــذ األعمال والمش ــتريات.
 -3تق ــدر الجه ــة الحكومي ــة الح ــاالت العاجل ــة الت ــي ال تحتم ــل إج ــراءات المنافس ــة العام ــة ،مع األخذ ف ــي االعتبار
مصلح ــة المرف ــق وظ ــروف التنفي ــذ وكمي ــة ون ــوع األعم ــال والمش ــتريات المطل ــوب تأمينه ــا.
 -4ال تع ــد م ــن الح ــاالت العاجلة التي يجوز تأمينها بالمنافس ــة المحدودة؛ األعمال ذات التنفيذ المس ــتمر كعقود
الصيان ــة والنظاف ــة والتش ــغيل وخدمات اإلعاش ــة والنقل ،واألعم ــال التي يتكرر تأمينها بش ــكل دوري ،وأعمال
اإلنش ــاءات العام ــة الت ــي يت ــم اإلع ــداد له ــا ووض ــع ش ــروطها ومواصفاته ــا ومخططاته ــا قب ــل تنفيذه ــا.

الالئحـة المادة 39
علـــى الجهة الحكومية عند التعاقد بأســـلوب المنافســـة المحـــدودة مع المؤسســـات أو الجمعيات األهلية أو
الكيانـــات غير الربحيـــة  ،أن تلتزم بما يلي:
 -1أن يكون هناك أكثر من كيان غير ربحي يقدم األعمال والمشتريات المطلوبة.
 -2أن تكون األعمال التي تتقدم لها ضمن نشاطها الذي أنشئت من أجله.
 -3أن تقوم بتنفيذ األعمال بنفسها.
 -4تعد الجهة الحكومية قائمة بالكيانات غير الربحية التي تقدم خدمات معينة في مجال نشاط الجهة
الحكومية ،ويتاح للعموم االطالع عليها عبر البوابة.

32

النظـــام

البــاب |  2أسـالـيـب التعــاقــد

الفصل |  2المنافسة الـمحدودة

المادة 30

للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في الحاالت اآلتية:
 -1إذا كانت األعمال والمشتريات ال تتوافر إال لدى عدد محدود من المقاولين أو الموردين أو المتعهدين.
 -2إذا كانت األعمال والمشتريات ال تزيد قيمتها التقديرية على (خمسمائة ألف) ريال ,وذلك بدعوة أكبر عدد
ممك ــن م ــن المتنافس ــين عل ــى أال يق ــل عددهم عن خمس ــة .وفي ه ــذه الحالة تك ــون األولوية في توجي ــه الدعوة
للتف ــاوض وتقدي ــم العرض للمنش ــآت الصغيرة والمتوس ــطة المحلية.
 -3الحاالت العاجلة.
 -4إذا كانت األعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسات أو جمعيات أهلية أو كيانات غير هادفه إلى الربح
بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه.
 -5الخدمات االستشارية.
وتحدد الالئحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ هذه المادة.

الالئحـة المادة 40
يكون تأمين الخدمات االستشارية وفق أحكام المنافسة المحدودة وفقاً لما يلي:
بحد أدنى ما يلي:
 -1تضع الجهة الحكومية الشروط والمواصفات للخدمات االستشارية ،وتشمل ٍ
أ -وصفاً عاماً بطبيعة الخدمات واألعمال المطلوبة.
ب -األهداف المراد تحقيقها من الخدمات االستشارية.
ج -نطاق الخدمات االستشارية والمهام التي يجب على االستشاري تنفيذها.
د -المخرجات التي يجب تسليمها وتشمل النتائج والتقارير واألعمال المنفذة.
ه -نقل المعرفة والخبرة والتدريب إن وجدت.
و -معايير التقييم.
 -2تعد الجهة الحكومية قوائم للمكاتب االستشارية من خالل البوابة لتوجيه الدعوات إليهم لتقديم عروضهم
في الخدمات االستشارية على أال يقل عدد من توجه إليهم الدعوات عن خمسة مكاتب استشارية.
 -3تلتزم الجهة الحكومية عند إنشاءها للقوائم المشار إليها في الفقرة ( )2من هذه المادة بنشر إعالن على
البوابة اإللكترونية يتضمن طلب إبداء رغبة المكاتب االستشارية في إدراجها في القوائم ،ويجب أن يتضمن
اإلعالن أن الجهة ستوجه دعوات إلى عدد محدود من المتنافسين المدرجين في القوائم الذين تمكنوا من
استيفاء معايير التأهيل المحددة في اإلعالن وذلك لتقديم عروضهم.
 -4للجهة الحكومية استخدام أسلوب الشراء المباشر لتأمين الخدمات االستشارية إذا توافرت فيها شروط
الشراء المباشر المنصوص عليها في المادة (الثانية والثالثين) من النظام.
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المادة 30

للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في الحاالت اآلتية:
 -1إذا كانت األعمال والمشتريات ال تتوافر إال لدى عدد محدود من المقاولين أو الموردين أو المتعهدين.
 -2إذا كانت األعمال والمشتريات ال تزيد قيمتها التقديرية على (خمسمائة ألف) ريال ,وذلك بدعوة أكبر عدد
ممك ــن م ــن المتنافس ــين عل ــى أال يق ــل عددهم عن خمس ــة .وفي ه ــذه الحالة تك ــون األولوية في توجي ــه الدعوة
للتف ــاوض وتقدي ــم العرض للمنش ــآت الصغيرة والمتوس ــطة المحلية.
 -3الحاالت العاجلة.
 -4إذا كانت األعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسات أو جمعيات أهلية أو كيانات غير هادفه إلى الربح
بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه.
 -5الخدمات االستشارية.
وتحدد الالئحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ هذه المادة.

الالئحـة المادة 41
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثين) من النظام ،على الجهة الحكومية في حال تنفيذ األعمال
والمشتريات من طريق المنافسة المحدودة االلتزام بما يلي:
 -1إتاحة الفرصة ألكبر عدد من المتنافسين؛ بحيث ال يقتصر تعامل الجهة الحكومية على عدد محدد منهم،
واالحتفاظ لديها بقوائم للراغبين في التسجيل لتقديم خدماتهم في مختلف األعمال والمشتريات ،وأن تنشر
في البوابة إعالناً مستمراً عن التسجيل في تلك القوائم.
 -2يجب أن يتضمن هذا اإلعالن ما يلي:
أ -وصفاً لألعمال أو المشتريات أو الخدمات ،وتحديد فئاتها التي يمكن استخدامها في تلك القوائم.
ب -الشروط التي يتعين على الراغبين في التسجيل استيفاءها ليتم إدراجهم في تلك القوائم ،ومعايير
تحقق الجهة الحكومية من تلك الشروط
ج -اسم وعنوان الجهة الحكومية المحتفظة بالقوائم وبيانات االتصال بها ،وآلية الحصول على الوثائق ذات
الصلة بتلك القوائم .
د-مدة سريان القوائم وآلية تجديدها أو إلغاؤها ،وفي حال عدم تحديد مدة السريان؛ يتم اإلشارة إلى آلية
إخطار المسجلين بما يفيد التوقف عن استخدام تلك القوائم.
سجال لألعمال والمشتريات التي تم تنفيذها عن طريق المنافسة
 -3تعد الجهة الحكومية في البوابة
ً
المحدودة باعتبارها من الحاالت العاجلة.
 -4يجب أن تسمح الجهة الحكومية للراغبين بالتسجيل التقدم في أي وقت لتسجيلهم في القوائم في مختلف
األعمال والمشتريات والخدمات ،وعليها إدراج جميع المؤهلين منهم في غضون فترة زمنية قصيرة.
 -5تلتزم الجهة الحكومية فوراً بإخطار أي من الراغبين بالتسجيل -الذين قدموا طلبات إلدراجهم في القوائم-
بقرارها بشأن طلباتهم ،وفي حال رفضت الجهة الحكومية طلب أحدهم أو حذفت ًّأيا منهم من تلك القوائم
ً
كتابة.
لعدم استيفاء شروط التسجيل؛ فعليها إخطاره بذلك في الحال مع إيضاح أسباب القرار
وفيما لم يرد بشأنه نص خاص ،تطبق على المنافسة المحدودة جميع أحكام المنافسة العامة.
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المادة 31

للجه ــة الحكومي ــة ط ــرح المنافس ــة عل ــى مرحلتي ــن إذا تع ــذر تحدي ــد المواصفات الفني ــة والش ــروط التعاقدي ــة النهائية
تحدي ــداً كام ـ ًـا ودقيقاً ؛ بس ــبب الطبيع ــة المعقدة والتخصصية لبعض األعمال والمش ــتريات وفقاً لم ــا توضحه الالئحة

الالئحـة المادة 42
مع مراعاة ما ورد في المادة (الحادية والثالثين) من النظام ،تتم المنافسة على مرحلتين على النحو التالي:
أوال :المرحلة األولى:
ً
 -1تحدد وثائق المنافسة حاجة الجهة الحكومية والغرض من العقد واألداء المتوقع والمؤهالت المطلوبة إلنجاز
األعمال والمعلومات العامة ذات العالقة بالشروط والمواصفات وغيرها من الخصائص الفنية ،سواء لألعمال
المراد تنفيذها أو المعدات والسلع المراد الحصول عليها.
ُ -2يعلن عن المرحلة األولى في البوابة وفقاً إلجراءات إعالن المنافسة العامة.
 -3تقدم عروض أولية في المرحلة األولى تتضمن اقتراحات المتقدمين من دون ذكر أسعار العروض.
 -4باإلضافة إلى ما ورد في الفقرة ( )3من هذه المادة ،يجوز للجهة الحكومية أن تطلب من المتنافسين -دون
إلزامهم بذلك -تقديم أسعار استرشادية أو حدود سعرية لألعمال المراد تنفيذها ،على ّأل ُيلزموا في المرحلة
الثانية بتعديل عروضهم بما يتفق مع ما قدموه من أسعار استرشادية وحدود سعرية ،أو أن تُ قيم عروضهم
بناء عليها.
 -5يجوز للجهة الحكومية مناقشة مقدمي العروض الستيضاح ما ورد في العروض والمواصفات المقترحة وإجراء
التغييرات الالزمة على المواصفات لتكون مقبولة وممكنة من الناحية العملية ،على أن تنشر تلك
االستفسارات والتوضيحات في البوابة ويتاح لجميع مقدمي العروض االطالع عليها.
 -6تعلن العروض التي اجتازت المرحلة األولى في البوابة اإللكترونية.
ثانياً  :المرحلة الثانية:
تقوم الجهة الحكومية بعد نهاية المرحلة األولى بما يلي:
بناء على ما تم التوصل إليه خالل
 -1إعداد وتعديل المواصفات الفنية وتجهيز وثائق المنافسة ومعايير التقييمً ،
المرحلة األولى.
 -2إرسال الدعوات إلى أصحاب العروض المجتازة لتقديم عروضهم.

الالئحـة المادة 43
ما لم ينص على خالف ذلك ،تطبق على المنافسة على مرحلتين أحكام وإجراءات المنافسة العامة.
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المادة 32

للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب الشراء المباشر في الحاالت اآلتية:
 -1تأمين مشتريات األسلحة والمعدات العسكرية وقطع غيارها ,وذلك من خالل الهيئة العامة
للصناعات العسكرية.
 -2إذا كانت األعمال والمشتريات متوافرة حصرياً لدى متعهد أو مقاول أو مورد واحد ،ولم يكن لها بديل
مقبول ,على أن يكون التعاقد وفق ما تحدده الالئحة.
 -3إذا كانت التكلفة التقديرية لألعمال والمشتريات ال تتجاوز مبلغ (مائة ألف) ريال .وفي هذه الحالة تكون
األولوية في توجيه الدعوة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
ضروريا لحماية مصالح األمن الوطني وال يمكن معه استخدام المنافسة
 -4إذا كان استخدام هذا األسلوب
ً
العام ــة أو المح ــدودة .ويج ــب ف ــي هذه الحال ــة أن تقوم الجه ــة الحكومية -بعد إب ــرام العقد -بإع ــداد تقرير يتضمن
األس ــباب الت ــي دعتها الس ــتخدام هذا األس ــلوب وتزويد دي ــوان المراقبة العامة بنس ــخة منه.
 -5إذا كانت األعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسة أو جمعية أهلية واحدة أو كيان واحد من الكيانات
غير الهادفة إلى الربح ,بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه.
 -6الحاالت الطارئة.
دون إخالل باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية بما ورد في الفقرة ( )1من هذه المادة؛ تحدد
الالئحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ ما ورد في هذه المادة.

الالئحـة المادة 44
على الجهة الحكومية عند رغبتها تأمين األعمال والمشتريات التي ال تتوافر إال لدى متعهد أو مقاول أو مورد
واحد مراعاة ما يلي:
وأل يكون هناك بديل مناسب يمكن الحصول عليه
 -1أن تكون هناك حاجة ضرورية لتأمين األعمال والمشترياتّ ،
من مصادر أخرى.
 -2أن ُينشر إعالن في البوابة والموقع اإللكتروني للجهة ،ال تقل مدته عن (عشرة) أيام عمل؛ وذلك للتأكد
من أن األعمال والمشتريات ال تتوافر إال لدى متعهد أو مقاول أو مورد واحد .وعلى الجهة الحكومية التأكد
من ذلك أيضا من خالل المصادر الرسمية األخرى وقواعد البيانات والمعلومات المتوافرة لدى
الجهات األخرى.

الالئحـة المادة 45
م ــع مراع ــاة م ــا ورد ف ــي الفقرة ( )5م ــن المادة (الثاني ــة والثالثون) م ــن النظام ،للجه ــة الحكومية التعاقد مباش ــرة
م ــع مؤسس ــة أو جمعي ــة أهلي ــة واح ــدة أو كيان واحد من الكيانات غي ــر الهادفة إلى الربح ال ــذي ال يوجد غيره يقدم
األعم ــال والمش ــتريات المطلوبة ،بش ــرط أن تك ــون األعمال المقدمة داخلة ضمن نش ــاطه.
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المادة 32

للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب الشراء المباشر في الحاالت اآلتية:
 -1تأمـي ـ ــن مش ـت ـ ــريات األس ـلـ ـ ــحة والم ـعـ ـ ــدات العسـك ـ ــرية وقـ ـ ــطع غـيـ ــارها ,وذل ــك م ــن خ ــال الهيئ ــة العام ــة
للصناعات العسكرية.
 -2إذا كان ــت األعم ــال والمش ــتريات متواف ــرة حصري ــاً ل ــدى متعه ــد أو مق ــاول أو م ــورد واح ــد ،ول ــم يك ــن له ــا بدي ــل
مقبول ,على أن يكون التعاقد وفق ما تحدده الالئحة.
 -3إذا كان ــت التكلف ــة التقديري ــة لألعم ــال والمش ــتريات ال تتج ــاوز مبل ــغ (مائ ــة أل ــف) ري ــال .وف ــي ه ــذه الحال ــة تك ــون
األولوية في توجيه الدعوة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
ضروري ــا لحماي ــة مصال ــح األم ــن الوطن ــي وال يمك ــن مع ــه اس ــتخدام المنافس ــة
 -4إذا كان اس ــتخدام ه ــذا األس ــلوب
ً
العام ــة أو المح ــدودة .ويج ــب ف ــي هذه الحال ــة أن تقوم الجه ــة الحكومية -بعد إب ــرام العقد -بإع ــداد تقرير يتضمن
األس ــباب الت ــي دعتها الس ــتخدام هذا األس ــلوب وتزويد دي ــوان المراقبة العامة بنس ــخة منه.
 -5إذا كان ــت األعم ــال والمش ــتريات متواف ــرة ل ــدى مؤسس ــة أو جمعي ــة أهلي ــة واح ــدة أو كي ــان واح ــد م ــن الكيان ــات
غير الهادفة إلى الربح ,بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه.
 -6الحاالت الطارئة.
دون إخـــال باختصـــاص الهيئـــة العامـــة للصناعـــات العســـكرية بمـــا ورد فـــي الفقـــرة ( )1مـــن هـــذه المـــادة؛ تحـــدد
الالئحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ ما ورد في هذه المادة.

الالئحـة المادة 46
يشترط لتنفيذ األعمال والمشتريات في الحاالت الطارئة ما يلي:
 -1وجود أحد الحاالت اآلتية:
أ -تهديد جدي وغير متوقع للسالمة العامة أو الصحة العامة أو األمن العام.
ب -وجود حدث جسيم ينذر بخسائر في األرواح أو الممتلكات.
 -2أن يترت ــب عل ــى اس ــتخدام إجراءات المنافس ــة العامة أو المحدودة ضرر جس ــيم بس ــبب طول م ــدة اإلجراءات.
 -3عدم شمول االتفاقية اإلطارية لألعمال والمشتريات المطلوبة أو تعثر تنفيذها.
 -4أخذ موافقة رئيس الجهة الحكومية.
 -5تزوي ــد الدي ــوان الع ــام للمحاس ــبة بكاف ــة االتفاقي ــات والعق ــود ومس ــتندات الص ــرف الخاص ــة بتل ــك األعمال
والمشتريات.
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المادة 32

للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب الشراء المباشر في الحاالت اآلتية:
 -1تأمـي ـ ــن مش ـت ـ ــريات األس ـلـ ـ ــحة والم ـعـ ـ ــدات العسـك ـ ــرية وقـ ـ ــطع غـيـ ــارها ,وذل ــك م ــن خ ــال الهيئ ــة العام ــة
للصناعات العسكرية.
 -2إذا كان ــت األعم ــال والمش ــتريات متواف ــرة حصري ــاً ل ــدى متعه ــد أو مق ــاول أو م ــورد واح ــد ،ول ــم يك ــن له ــا بدي ــل
مقبول ,على أن يكون التعاقد وفق ما تحدده الالئحة.
 -3إذا كان ــت التكلف ــة التقديري ــة لألعم ــال والمش ــتريات ال تتج ــاوز مبل ــغ (مائ ــة أل ــف) ري ــال .وف ــي ه ــذه الحال ــة تك ــون
األولوية في توجيه الدعوة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
ضروري ــا لحماي ــة مصال ــح األم ــن الوطن ــي وال يمك ــن مع ــه اس ــتخدام المنافس ــة
 -4إذا كان اس ــتخدام ه ــذا األس ــلوب
ً
العام ــة أو المح ــدودة .ويج ــب ف ــي هذه الحال ــة أن تقوم الجه ــة الحكومية -بعد إب ــرام العقد -بإع ــداد تقرير يتضمن
األس ــباب الت ــي دعتها الس ــتخدام هذا األس ــلوب وتزويد دي ــوان المراقبة العامة بنس ــخة منه.
 -5إذا كان ــت األعم ــال والمش ــتريات متواف ــرة ل ــدى مؤسس ــة أو جمعي ــة أهلي ــة واح ــدة أو كي ــان واح ــد م ــن الكيان ــات
غير الهادفة إلى الربح ,بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه.
 -6الحاالت الطارئة.
دون إخـــال باختصـــاص الهيئـــة العامـــة للصناعـــات العســـكرية بمـــا ورد فـــي الفقـــرة ( )1مـــن هـــذه المـــادة؛ تحـــدد
الالئحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ ما ورد في هذه المادة.

الالئحـة المادة 47
   1.تك ـ ّـون بق ــرار م ــن رئي ــس الجهة الحكومية أو م ــن يفوضه لجنة أو أكثر م ــن ثالثة أعضاء؛ يعين رئيس ــها من بينهم،
لفح ــص عروض الش ــراء المباش ــر ورف ــع التوصيات لصاح ــب الصالحية ،كما ال يج ــوز الجمع بين رئاس ــة أو عضوية
ه ــذه اللجنة ورئاس ــة أو عضوي ــة أي لجنة أخرى مش ــكلة وفقاً ألحكام النظ ــام وهذه الالئحة.
   2.فيم ــا ع ــدا األعم ــال اإلضافية؛ تس ــتثنى األعمال والمش ــتريات التي ال تتج ــاوز مبلغ (ثالثين) أل ــف ريال فأقل من
عرضه ــا على لجنة فحص عروض الش ــراء المباش ــر.
   3.يتم البت في األعمال والمشتريات المشار إليها في الفقرة ( )2من هذه المادة من قبل صاحب الصالحية.
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المادة 32

للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب الشراء المباشر في الحاالت اآلتية:
 -1تأمـي ـ ــن مش ـت ـ ــريات األس ـلـ ـ ــحة والم ـعـ ـ ــدات العسـك ـ ــرية وقـ ـ ــطع غـيـ ــارها ,وذل ــك م ــن خ ــال الهيئ ــة العام ــة
للصناعات العسكرية.
 -2إذا كان ــت األعم ــال والمش ــتريات متواف ــرة حصري ــاً ل ــدى متعه ــد أو مق ــاول أو م ــورد واح ــد ،ول ــم يك ــن له ــا بدي ــل
مقبول ,على أن يكون التعاقد وفق ما تحدده الالئحة.
 -3إذا كان ــت التكلف ــة التقديري ــة لألعم ــال والمش ــتريات ال تتج ــاوز مبل ــغ (مائ ــة أل ــف) ري ــال .وف ــي ه ــذه الحال ــة تك ــون
األولوية في توجيه الدعوة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
ضروري ــا لحماي ــة مصال ــح األم ــن الوطن ــي وال يمك ــن مع ــه اس ــتخدام المنافس ــة
 -4إذا كان اس ــتخدام ه ــذا األس ــلوب
ً
العام ــة أو المح ــدودة .ويج ــب ف ــي هذه الحال ــة أن تقوم الجه ــة الحكومية -بعد إب ــرام العقد -بإع ــداد تقرير يتضمن
األس ــباب الت ــي دعتها الس ــتخدام هذا األس ــلوب وتزويد دي ــوان المراقبة العامة بنس ــخة منه.
 -5إذا كان ــت األعم ــال والمش ــتريات متواف ــرة ل ــدى مؤسس ــة أو جمعي ــة أهلي ــة واح ــدة أو كي ــان واح ــد م ــن الكيان ــات
غير الهادفة إلى الربح ,بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه.
 -6الحاالت الطارئة.
دون إخـــال باختصـــاص الهيئـــة العامـــة للصناعـــات العســـكرية بمـــا ورد فـــي الفقـــرة ( )1مـــن هـــذه المـــادة؛ تحـــدد
الالئحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ ما ورد في هذه المادة.

الالئحـة المادة 48
   1.عل ــى الجه ــة الحكومي ــة إتاحة الفرصة في الش ــراء المباش ــر ألكبر عدد م ــن المتعاملين؛ بحي ــث ال يقتصر تعاملها
عل ــى ع ــدد مح ــدد منه ــم أو أن تتعام ــل بش ــكل مس ــتمر مع ش ــركات أو مؤسس ــات بعينه ــا .كما تلت ــزم الجهة
بحف ــظ قوائ ــم لم ــن يرغب من المؤسس ــات والش ــركات في التس ــجيل لتقدي ــم خدماتها في مختل ــف األعمال
والمش ــتريات ،عل ــى أن ُيعل ــن ع ــن تل ــك القوائم بش ــكل مس ــتمر وأن يتاح التس ــجيل فيها من خ ــال البوابة.
    2.دون إخ ــال بم ــا يقتضي ــه األمن الوطني من س ــرية ،تنش ــر البواب ــة في نهاية الس ــنة المالية قائم ــة بعمليات
الش ــراء المباش ــر التي ت ــم تنفيذها من حي ــث القيمة اإلجمالي ــة ونوع األعمال والمش ــتريات.
   3.للجه ــة الحكومي ــة عند اس ــتخدام أس ــلوب الش ــراء المباش ــر؛ توجيه دعوة لش ــخص أو أكثر أو نش ــر إعالن في
البواب ــة لمدة تقدرها الجهة ،قبل التعاقد بهذا األس ــلوب ،ويس ــتثنى من ذلك م ــا ورد في الفقرتين ( )1و()4
م ــن الم ــادة (الثاني ــة والثالثون) من النظ ــام ،والفقرة ( )2من الم ــادة (الرابعة واألربعون) م ــن هذه الالئحة.

الالئحـة المادة 156
م ــع مراع ــاة األح ــكام ال ــواردة ف ــي ه ــذه الالئح ــة ،تص ــدر الهيئ ــة العام ــة للصناع ــات العس ــكرية القواع ــد المنظم ــة
لألعم ــال والمه ــام المش ــار إليه ــا في المادة (الرابعة عش ــر) والفق ــرة ( )1من الم ــادة (الثانية والثالث ــون) من النظام.
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المادة 33

للجه ــة الحكومي ــة إبرام اتفاقية إطارية مع من رس ــت عليه المنافس ــة تتضمن األحكام التي س ــيجري ف ــي إطارها تنفيذ
العق ــد ،وذل ــك ف ــي الح ــاالت التي يتعذر فيه ــا تحديد كمي ــات األصناف أو حجم األعم ــال أو الخدم ــات المتعاقد عليها
أو موع ــد تنفيذها ،وفقاً لم ــا توضحه الالئحة.

الالئحـة المادة 49
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة والثالثين) من النظام ،يجوز للجهة الحكومية التعاقد من خالل اتفاقيات
إطارية في الحاالت اآلتية:
.

1إذا ظهرت الحاجة إلى التعاقد على نحو متكرر للحصول على السلع أو األعمال أو الخدمات.

.

3إذا ظهرت الحاجة للتعامل مع الحاالت الطارئة.

.

مستقبال وجود حاجة إلى شراء السلع والخدمات؛ نظراً لطبيعة السلع والخدمات المطلوبة
2إذا كــان من المـتـوق ــع
ً

الالئحـة المادة 50
عند التعاقد بأسلوب االتفاقية اإلطارية ،يوضح في اإلعالن عنها ما يلي :
 -1تحدي ــد م ــا إذا كان ــت االتفاقي ــة اإلطارية مغلقة ،أو مفتوح ــة بحيث يجوز -بعد إبرام االتفاقية ووفقاً لش ــروطها-
انضمام مقاولين أو متعهدين أو موردين جدد بصفتهم أطرافاً فيها.
 -2اإلجراءات الواجب اتباعها لتقديم طلب الدخول في االتفاقية اإلطارية ،ومعايير التأهيل المطلوبة.
 -3أهم األحكام والشروط المطلوبة في االتفاقية.
 -4وصف موضوع االتفاقية.
 -5أي معلومات أو متطلبات أخرى واردة في وثائق المنافسة إلبرام االتفاقيات اإلطارية.

الالئحـة المادة 51
يجب أن تتضمن االتفاقية اإلطارية ما يلي:
 -1عدد أطراف االتفاقية من مقدمي الخدمة.
 -2مدة االتفاقية ،وإذا ما كانت مفتوحة أو مغلقة.
 -3كمية األعمال والمشتريات المتوقع طلبها.
 -4األس ــعار اإلفرادي ــة خ ــال م ــدة االتفاقي ــة ،وآلي ــة تخفيض هذه األس ــعار ،كما ل ــو كان ُيقدم أو يع ــرض على الغير
ـاء على تقديم أس ــعار مخفضة حس ــب الكمي ــات المطلوبة.
األعم ــال أو المش ــتريات أو الخدم ــات بس ــعر أق ــل ،أو بن ـ ً
 -5شروط االتفاقية التي سيتم توقيعها بعد الترسية.
 -6شروط إجراء منافسة بين الموردين أو المقاولين أطراف االتفاقية.
 -7الجهات الحكومية التي يجوز لها إصدار أوامر شراء بناء على االتفاقية.
 -8آليات تسليم واستالم السلع ،أو أداء الخدمات.
 -9طريقة صرف المقابل المالي.
 -10آلية إجراء تحديث في مواصفات االتفاقية خالل مدة تنفيذها ،على أال يؤثر ذلك في جوهر االتفاقية.
 -11القواعد المنظمة للعالقة بين كافة أطراف االتفاقية ،واإلجراءات الواجب اتباعها عند حدوث أي خالف بينهم.
 -12الشروط العامة والخاصة ومواصفات األعمال.
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المادة 33

للجه ــة الحكومي ــة إبرام اتفاقية إطارية مع من رس ــت عليه المنافس ــة تتضمن األحكام التي س ــيجري ف ــي إطارها تنفيذ
العق ــد ،وذل ــك ف ــي الح ــاالت التي يتعذر فيه ــا تحديد كمي ــات األصناف أو حجم األعم ــال أو الخدم ــات المتعاقد عليها
أو موع ــد تنفيذها ،وفقاً لم ــا توضحه الالئحة.

الالئحـة المادة 52
يخضـــع اإلعـــان عـــن االتفاقيـــة اإلطارية ألحـــكام اإلعالن عن أســـلوب التعاقد الذي اســـتخدم إلبـــرام االتفاقية
اإلطاريـــة ألجلـــه .وعلى الجهـــة الحكومية عنـــد إبرامها التفاقية إطارية مفتوحة أن تنشـــر الدعـــوة إلى االنضمام
فـــي البوابـــة وموقعهـــا اإللكتروني طوال مـــدة االتفاقية ،علـــى أن تتضمن تلك الدعـــوة ما يلي:
 -1اسم وعنوان الجهة الحكومية.
 -2المؤهالت المطلوب توافرها في المتنافسين الراغبين في االنضمام.
 -3الفترة الزمنية المسموح خاللها تقديم طلب االنضمام.

الالئحـة المادة 53
 -1يجب أن يتم التعميد بين الجهة الحكومية والمتعهد أو المورد أو مقدم الخدمة ،بموجب الشروط المنصوص
عليها في االتفاقية اإلطارية.
 -2يجوز في حال وجود أكثر من مورد أو متعهد أو مقدم خدمة -بصفتهم أطراف في االتفاقية-إجراء منافسة
مغلقة بينهم وفقاً لشروط االتفاقية.
 -3يجب أال تتجاوز مدة االتفاقية اإلطارية المغلقة (ثالث) سنوات ،وفي االتفاقية االطارية المفتوحة (أربع)
سنوات .وال يخل انتهاء مدة االتفاقية اإلطارية بأي عقد أو تعميد نشأ خالل مدة سريانها.
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المادة 34

للجهة الحكومية استخدام أسلوب المزايدة العكسية اإللكترونية وفقاً لما توضحه الالئحة ،مع مراعاة اآلتي:
 -1أن تعد الجهة الحكومية مواصفات فنية مفصلة.
الفعال.
 -2أن يكون هناك سوق تنافسية تكفل التنافس ّ
 -3أن تستقبل العروض عن طريق البوابة وترتبها بشكل آلي.
 -4أن تحدد تاريخ بداية المزايدة ونهايتها.
يزود المتنافسون بالمعلومات الالزمة وإرشادات استخدام البوابة.
 -5أن َ

الالئحـة المادة 54
مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة والثالثين) من النظام ،يجوز للجهة الحكومية استخدام أسلوب المزايدة
العكسية لشراء السلع المتوفرة لدى أكثر من مورد أو متعهد أو مقدم خدمة:
 -1أن تقتصر المزايدة على السلع الجاهزة المتوفرة في السوق.
ّ -2أل تتجاوز تكلفة المنافسة (خمسة ماليين) ريال.
 -3أن تتم المزايدة عن طريق البوابة ،بما يضمن سالمة اإلجراءات والشفافية ويحقق حرية التنافس.
 -4أن تتضمن إجراءات المزايدة العكسية اإللكترونية المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.
ُ -5يطلع المتنافس على ترتيب سعره وعلى أسعار بقية المتنافسين دون الكشف عن هوياتهم.
 -6أن ُيحدد وقت بداية ونهاية المزايدة العكسية ،وإمكانية تمديد الجوالت في حال تساوي أكثر من عرض
وكذلك إذا ما رأت الجهة عدم مناسبة األسعار.
ّ -7أل يقل عدد المتنافسين في المزايدة العكسية اإللكترونية عن (ثالثة) متنافسين ،وتلغى المنافسة
إذا انسحب عدد من المتنافسين ولم يتبق إال اثنين منهم فأقل.
 -8أن يقدم الراغبون في دخول المزايدة العكسية ضماناً ابتدائياً وفقاً لما تنص عليه شروط المزايدة ،وذلك
عند تقديم عروضهم األولية.
 -9أن تفحص الجهة عروض المتزايدين وتتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية قبل دخولهم المزايدة.

الالئحـة المادة 55
ُ -1يعلن عن المزايدة العكسية اإللكترونية في البوابة والموقع اإللكتروني للجهة الحكومية.
 -2يجب أن يتضمن اإلعالن الشروط والمواصفات الفنية والموعد النهائي لتسجيل الراغبين في االشتراك
في المزايدة العكسية اإللكترونية؛ على ّأل تقل المدة من تاريخ اإلعالن حتى موعد تسجيل طلبات االشتراك
عن خمسة عشر يوماً.
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المادة 34

للجهـــة الحكوميـــة اســـتخدام أســـلوب المزايدة العكســـية اإللكترونية وفقاً لمـــا توضحه الالئحة ،مـــع مراعاة اآلتي:
 -1أن تعد الجهة الحكومية مواصفات فنية مفصلة.
الفعال.
 -2أن يكون هناك سوق تنافسية تكفل التنافس ّ
 -3أن تستقبل العروض عن طريق البوابة وترتبها بشكل آلي.
 -4أن تحدد تاريخ بداية المزايدة ونهايتها.
يزود المتنافسون بالمعلومات الالزمة وإرشادات استخدام البوابة.
 -5أن َ

الالئحـة المادة 56
 -1تس ــتند معايي ــر الترس ــية ف ــي المزايدة العكس ــية اإللكترونية إلى الس ــعر ،ويك ــون العرض الفائز ه ــو أقل العروض
سعراً.
 -2تتاح لجميع المتنافسين فرص متساوية ومتواصلة لتقديم أسعارهم أو عروضهم.
 -3ف ــي ح ــال ح ــدوث عطل في النظ ــام اإللكتروني الذي تج ــرى من خالله المزاي ــدة ،توقف إج ــراءات المزايدة فوراً ،
تلغ المزايدة في حال تعذر ذلك.
على أن تس ــتأنف خالل س ــاعات الدوام الرس ــمي في اليوم المحدد للمزايدة ،و َ

الالئحـة المادة 57
يشكل رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة تتولى ما يلي:
-1اإلشراف على إجراء المزايدة العكسية.
 -2إع ــداد محض ــر يتضم ــن م ــا تم من إجراءات وتوصياتها بالترس ــية على صاحب العرض الفائ ــز ،وأن ترفعه إلى صاحب
الصالحية العتماد الترسية.
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المادة 35

بناء على طل ــب من إحدى الجهات الحكومي ــة -بعد موافقة ال ــوزارة -التعاقد على توطين
للهيئ ــة م ــن تلقاء نفس ــها أو ً
صناع ــة ونق ــل معرفة وفقاً للضوابط الت ــي تحددها الالئحة.

الالئحـة المادة 58
يكون تعاقد الهيئة على توطين صناعة ونقل معرفة؛ وفقاً للضوابط اآلتية:
ّ -1أل يترتب على توطين الصناعة أو نقل المعرفة احتكار لتلك الصناعة أو المعرفة.
 -2أن تراعى التغيرات والتطورات في التقنية والصناعة والمعرفة عند إبرام االتفاقيات.
 -3أن تقوم الهيئة باآلتي:
أ -التنسيق مع مركز تحقيق كفاءة اإلنفاق والجهات ذات العالقة -كل بحسب اختصاصه -إلعداد دراسة
جدوى للصناعة المستهدف توطينها أو المعرفة المراد نقلها ،على أن تتضمن الدراسة أسلوب التعاقد
األمثل والفرص المتوقعة وأثر توطين تلك الصناعة أو نقل المعرفة على تعزيز التنمية االقتصادية.
ب-رفع دراسة الجدوى للوزارة للنظر في الموافقة عليها؛ تمهيداً الستكمال ما يلزم بشأنها.
ج -التنسيق مع مركز تحقيق كفاءة اإلنفاق والجهات ذات العالقة -بعد صدور موافقة الوزارة -إلعداد
وثائق الشروط والمواصفات ونماذج العقود؛ تمهيداً للتعاقد.
د -تضمين االتفاقية المزمع إبرامها مع المتعاقد تحديداً لنسب شراء الجهات الحكومية من منتجات
تلك الصناعة أو المعرفة ،على أن يكون تحديد النسب بالتنسيق مع الجهات المستفيدة.
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المادة 36

للجه ــة الحكومي ــة أن تتعاق ــد عل ــى أفض ــل فك ــرة وتصمي ــم ،أو غيرها من حق ــوق الملكي ــة الفكرية ،عن طريق أس ــلوب
المس ــابقة ،وفق ــاً لما توضح ــه الالئحة.

الالئحـة المادة 59
يكون التعاقد بأسلوب المسابقة بهدف إعداد تصاميم أو مخططات أو مجسمات أو غير ذلك من األعمال
الفنية والفكرية وفقاً للضوابط اآلتية:
ُ -1يعلن عن المسابقة في البوابة والموقع اإللكتروني للجهة الحكومية ،على أن يتضمن اإلعالن
بحد أدنى -المعلومات اآلتية:أ -المواصفات العامة لألعمال.
ب -عدد الفائزين والمكافآت التي تُ منح لهم على ّأل يزيد عن ثالثة.
ج -معايير المفاضلة بين العروض المقدمة.
د -موعد ومكان تقديم العروض وآليات التواصل واالستفسارات
 -2تتولى لجنة فحص العروض فحص العروض المقدمة واختيار العروض الفائزة وترتيبها وفقاً للمعايير
الموضوعة ،ولها في سبيل ذلك مقابلة أي من مقدمي العروض لمناقشة عرضه.
 -3يستثنى أسلوب المسابقة من تقديم الضمانات وما يرتبط بها من أحكام.
 -4تكون الملكية الفكرية لمحتويات العروض الفائزة للجهة الحكومية.
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المادة 37

 -1تقدم العروض مشفرة من خالل البوابة ،وفق ما تحدده الالئحة.
 -2تقدم العروض في الموعد المحدد لقبولها ،وال يجوز قبول العروض التي تقدم بخالف ذلك.
 -3يجوز قبول العروض في ظروف مختومة إذا تعذر تقديمها من خالل البوابة ألسباب فنية.
 -4تعلن الجهة الحكومية عن أسماء األشخاص الذين تقدموا بعروضهم من خالل البوابة ،وإذا تعذر استخدام
البوابة ألسباب فنية فتعلن عن ذلك بالوسيلة التي تحددها الالئحة.

الالئحـة المادة 60
م ــع مراع ــاة م ــا ورد ف ــي الم ــادة (الس ــابعة والثالثي ــن) م ــن النظ ــام ،يق ــدم الع ــرض ف ــي ملفي ــن إلكترونيي ــن ف ــي
األعم ــال والمش ــتريات الت ــي تبل ــغ قيمته ــا التقديرية (خمس ــة ماليين) ري ــال فأكثر ،ويج ــوز للجهة الحكومية اش ــتراط
ذل ــك ف ــي األعم ــال والمش ــتريات الت ــي تق ــل قيمته ــا ع ــن (خمس ــة ماليين) ري ــال ،وفق م ــا ت ــراه محقق ــاً للمصلحة.

الالئحـة المادة 61
 -1يقدم العرض إلكترونياً بعد أن ُيدخل المتنافس البيانات المطلوبة في وثائق المنافسة عبر البوابة في ملف
مشفر ،أو ملفين مشفرين إذا تطلب األمر تقديم عرضين فني ومالي.

نفذ خارج المملكة
استثناء من الفقرة ( )1من هذه المادة؛ يجوز للجهة الحكومية في األعمال والمشتريات التي تُ َّ
-2
ً
بواسطة أشخاص أجانب ،أن تنص في وثائق المنافسة على جواز تقديم المتنافسين عروضهم مكتوبة على
أوراقهم الخاصة ،وتكون العبرة في حال االختالف بما وضعته الجهة الحكومية من شروط وأحكام في نماذجها
المعتمدة.

 -3يقدم العرض – وكافة مرفقاته  -بموجب خطاب رسمي يوقع من مقدمه أو ممن يملك حق التمثيل النظامي.
 -4ال يعتد بأي عرض يصل بعد انتهاء المدة المحددة لتقديم العروض.

 -5تقدم مع العرض صورة من الوثائق المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذه الالئحة.
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المادة 37

 -1تقدم العروض مشفرة من خالل البوابة ،وفق ما تحدده الالئحة.
 -2تقدم العروض في الموعد المحدد لقبولها ،وال يجوز قبول العروض التي تقدم بخالف ذلك.
 -3يجوز قبول العروض في ظروف مختومة إذا تعذر تقديمها من خالل البوابة ألسباب فنية.
 -4تعلن الجهة الحكومية عن أسماء األشخاص الذين تقدموا بعروضهم من خالل البوابة ،وإذا تعذر استخدام
البوابة ألسباب فنية فتعلن عن ذلك بالوسيلة التي تحددها الالئحة.

الالئحـة المادة 13
 -1يجب أن تتوافر لدى الراغبين في التعامل مع الجهات الحكومية لتنفيذ
مشترياتها وأعمالها -بموجب النظام وهذه الالئحة -الوثائق التالية:
أ -الس ــجل التج ــاري ،أو التراخي ــص النظامي ــة ف ــي مج ــال األعم ــال المتق ــدم لها مت ــى كان المتناف ــس غير ملزم
نظاماً بالقيد في السجل التجاري.
ب -ش ــهادة س ــداد ال ــزكاة أو الضريب ــة ،أو كليهم ــا مت ــى كان المتناف ــس ملزم ــاً نظاماً بس ــداد ال ــزكاة والضريبة.
ج -ش ــهادة م ــن المؤسس ــة العام ــة للتأمينات االجتماعية بتس ــجيل المنش ــأة في المؤسس ــة وس ــداد الحقوق
التأمينية.
د -ش ــهادة االنتس ــاب إل ــى الغرف ــة التجاري ــة ،مت ــى كان المتناف ــس ملزم ــاً نظام ــاً باالنتس ــاب إل ــى الغرف ــة.
هـ ــ -ش ــهادة تصني ــف ف ــي مج ــال األعم ــال المتق ــدم له ــا ،إذا كانت تل ــك األعم ــال مما يش ــترط له ــا التصنيف.
و -ش ــهادة االنتس ــاب إل ــى الهيئة الس ــعودية للمقاولي ــن ،إذا كانت األعم ــال المتقدم لها متعلقة باإلنش ــاءات
والمقاوالت.
أعمال هندس ــية.
ً
ز -ش ــهادة االنتس ــاب إل ــى الهيئ ــة الس ــعودية للمهندس ــين ،إذا كان ــت األعمال المتق ــدم لها
ح -ما يثبت أن المنش ــأة من المنش ــآت الصغيرة والمتوس ــطة المحلية ،إذا كانت المنش ــأة من تلك الفئة ،وذلك
حسب ما تقرره الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ط -شهادة تحقيق النسبة المطلوبة لتوطين الوظائف.
ي -أي وثائق أخرى تطلبها الجهة الحكومية حسب طبيعة المشروع.
 -2يج ــب أن تك ــون الوثائ ــق المش ــار إليه ــا ف ــي الفق ــرة )  (1م ــن ه ــذه الم ــادة س ــارية المفع ــول عند فت ــح العروض.
 -3يش ــترط ف ــي التعام ــل مع المؤسس ــات أو الجمعيات األهلية أو الكيانات غير الهادف ــة للربح أن تكون حاصلة على
شهادة تسجيل تثبت أنها مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف للربح من الجهة المختصة.
 -4تس ــتثنى األعم ــال والمش ــتريات الت ــي تُ نف ــذ خ ــارج المملكة بواس ــطة أش ــخاص أجانب م ــن توفير الوثائق المش ــار
إليه ــا ف ــي الفق ــرة ( )1م ــن ه ــذه المادة ع ــدا الوثائق ال ــواردة في الفقرتي ــن الفرعيتي ــن (أ) و(ي).

الالئحـة المادة 62
   1.يج ــب عل ــى صاح ــب العرض المتقدم لتنفيذ األعمال والمش ــتريات أن يتحرى قبل تقديم عرض ــه عن طبيعة وبيانات
وتفاصي ــل األعم ــال المتق ــدم لها والظروف المصاحبة لتنفيذه ــا وما يمكن أن يؤثر في فئات عرض ــه ومخاطر التزاماته.
   2.تحقيق ــاً لم ــا تضمنت ــه الفقرة ( )1من هذه المادة؛ عل ــى الجهة الحكومية إتاحة الفرصة للمتنافس ــين إجراء زيارات
ميدانية للموقع -متى كان ذلك ممكناً  -بحس ــب طبيعة المش ــروع.
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المادة 37

 -1تقدم العروض مشفرة من خالل البوابة ،وفق ما تحدده الالئحة.
 -2تق ــدم الع ــروض ف ــي الموع ــد المح ــدد لقبوله ــا ،وال يج ــوز قب ــول الع ــروض الت ــي تق ــدم بخ ــاف ذل ــك.
 -3يجوز قبول العروض في ظروف مختومة إذا تعذر تقديمها من خالل البوابة ألسباب فنية.
 -4تعل ــن الجه ــة الحكومي ــة ع ــن أس ــماء األش ــخاص الذي ــن تقدم ــوا بعروضهم من خ ــال البواب ــة ،وإذا تعذر اس ــتخدام
البوابة ألسباب فنية فتعلن عن ذلك بالوسيلة التي تحددها الالئحة.

الالئحـة المادة 63
ال يجوز أن يتقدم المتنافس بعرض بديل مع العرض األصلي ّإل إذا نصت وثائق المنافسة على ذلك وفقاً لشروط
ومواصفات محددة تضعها الجهة الحكومية.

الالئحـة المادة 64
يستبعد العرض المخالف للشروط والمواصفات ووثائق المنافسة ،وللجنة فحص العروض أن ترى خالف ذلك في
حال كانت المخالفة شكلية وغير مؤثرة على قدرة صاحب العرض على االلتزام بالشروط والمواصفات.

الالئحـة المادة 65
 -1إذا تع ــذر تقدي ــم الع ــروض من خالل البوابة وفقاً للفق ــرة ( )2من المادة (الثامنة) من ه ــذه الالئحة ،جاز تقديمها
ف ــي مظاري ــف مختوم ــة بواس ــطة البريد الرس ــمي ،أو تس ــليمها للجه ــة الحكومية في المكان المحدد الس ــتقبال
العروض مع أخذ إيصال يبين فيه تاريخ وساعة التسليم.
 -2عل ــى الجه ــة رف ــع العروض التي تقدم ورقياً على البوابة لحفظها في س ــجالتها ،وذلك بعد فتحها من قبل لجنة
فتح العروض.

الالئحـة المادة 66
تُ عل ــن أس ــماء المتنافس ــين الذين تقدموا بعروضه ــم في البوابة ،وذلك بع ــد انتهاء موعد تقدي ــم العروض وفتحها.
ف ــإذا تع ــذر إعالنها ف ــي البوابة ،تُ علن ف ــي الموقع اإللكترون ــي الجهة الحكومية.
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المادة 38

للجهة الحكومية طلب إرفاق عينة من المشتريات المطلوبة.

الالئحـة المادة 21
يجب أن تتضمن وثائق المنافسة التفاصيل الكاملة لألعمال والمشتريات المطروحة ،ومن ذلك ما يلي:
 -1تعليمات وشروط المنافسة.
 -2شروط ومواصفات األعمال والمشتريات.
 -3جداول وبنود الكميات أو معايير تقديم الخدمة.
 -4معايير ونسب تقييم العروض.
 -5مجال التصنيف ،إن وجد.
 -6المخططات والرسومات بحسب األحوال.
 -7مكان وزمان وآلية تسليم العينات -إن كانت مطلوبة -ومصيرها بعد الفحص وآلية استردادها.
 -8نص العقد المزمع إبرامه ،وشروطه وأحكامه ومن ذلك طرق الدفع وآلية احتساب الغرامات.
 -9شروط وأحكام المحتوى المحلي ،إن وجدت.
 -10الضمان االبتدائي والنهائي.
 -11شروط وأحكام االتفاقية اإلطارية ،إن وجدت.
 -12م ــدة التوق ــف للنظ ــر في التظلم على قرار الترس ــية ،وال يش ــمل ذلك األعمال والمش ــتريات الت ــي يتم تنفيذها
بأسلوبي الش ــراء المباشر أو المسابقة.
 -13أي وثائق أخرى بحسب طبيعة األعمال والمشتريات.
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المادة 39

 -1تكون مدة سريان العروض في المنافسات (تسعين) يوماً من التاريخ المحدد لفتح العروض ،فإن سحب
مقدم العرض عرضه خالل هذه المدة فال يعاد إليه ضمانه االبتدائي.
 -2يجوز للجهة الحكومية تمديد مدة سريان العروض لمدة (تسعين) يوماً أخرى ،وعلى من يرغب
من المتنافسين في االستمرار في المنافسة تمديد مدة سريان ضمانه االبتدائي.

الالئحـة المادة 67
   1.إذا ل ــم تتمك ــن الجه ــة الحكومي ــة من البت في الترس ــية خالل مدة س ــريان الع ــروض ،تعد لجن ــة فحص العروض
محض ــراً توض ــح في ــه أس ــباب ومب ــررات التأخير في البت بالترس ــية ،وتُ ش ــعر الجهة أصح ــاب الع ــروض برغبتها في
تمدي ــد س ــريان عروضه ــم لمدة ال تزيد عن (تس ــعين) ي ــوم أخرى.
   2.عل ــى م ــن يواف ــق من أصح ــاب العروض عل ــى التمديد ،تمدي ــد ضماناتهم وإب ــاغ الجهة الحكومي ــة بذلك خالل
(أس ــبوعين) م ــن تاري ــخ اإلش ــعار بطلب التمديد ،ومن لم يتق ــدم خالل هذه المدة ،يعد غي ــر موافق على تمديد
عرض ــه ،ويعاد إليه ضمان ــه االبتدائي.
   3.إذا مض ــت الم ــدد المش ــار إليه ــا ف ــي ه ــذه الم ــادة ،ال يج ــوز للجه ــة الحكومي ــة تمديد س ــريان الع ــروض ّإل بعد
مو ا فقة
تلغ المنافسة.
وإل َ
بناء على أسباب مبررةّ ،
   4.الوزارة ً

الالئحـة المادة 68
يج ــوز لصاح ــب الع ــرض أن يس ــحب عرضه قب ــل انتهاء المدة المح ــددة لتلقي الع ــروض ،وتقوم الجه ــة الحكومية برد
الضم ــان االبتدائي إليه.
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المادة 40

 -1يج ــب أن تح ــدد األس ــعار اإلجمالي ــة وم ــا ي ــرد عليه ــا م ــن زي ــادة أو تخفي ــض ف ــي خط ــاب الع ــرض ،وال يعت ــد ب ــأي
تخ ـفـ ـي ــض يـ ـ ـق ــدم بـ ــوسـ ــاط ــة خـ ـط ـ ــاب مس ـت ـ ـ ـق ــل حـ ـ ـت ــى لو كـ ـ ــان م ـ ـ ـ ــراف ــقاً للعرض.
 -2ال يج ــوز للمتنافس ــين -ف ــي غي ــر الح ــاالت الت ــي يج ــوز التف ــاوض فيه ــا وفق ــاً ألح ــكام النظ ــام -تعدي ــل أس ــعار
عروضهم بالزيادة أو التخفيض بعد تقديمها

الالئحـة المادة 69
   1.يج ــب عل ــى المتناف ــس تقديم س ــعره وفقاً للش ــروط والمواصفات وج ــداول الكمي ــات المعتم ــدة ،وال يجوز له
إج ــراء أي تعدي ــل أو إب ــداء أي تحف ــظ عليه ــا أو ش ــطب أي بن ــد م ــن بن ــود المنافس ــة أو مواصفاته ــا ،ويس ــتبعد
الع ــرض المخال ــف لذلك.
   2.ت ــدون أس ــعار الع ــرض اإلفرادي ــة واإلجمالي ــة في ج ــداول الكمي ــات رقماً وكتاب ــة بالعمل ــة المحلية ،م ــا لم ينص
عل ــى تقديمها بعمل ــة أخرى.
   3.ال يج ــوز لمق ــدم الع ــرض التعدي ــل أو المح ــو أو الطم ــس في قائمة األس ــعار ،ويج ــب إعادة تدوي ــن أي تصحيح
يجري ــه صاح ــب الع ــرض عليها رقم ــاً وكتابة والتوقي ــع عليه.
   4.يج ــوز اس ــتبعاد الع ــرض إذا بلغ ــت فئات األس ــعار التي ج ــرى عليها التعدي ــل أو المحو أو الطمس أكثر من نس ــبة
( )%10م ــن قائمة األس ــعار أو من القيم ــة االجمالية للعرض.
   5.ال يجوز لمقدم العرض ترك أي بند من بنود المنافسة دون تسعيرّ ،إل إذا أجازت شروط المنافسة ذلك.
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المادة 41

ُ -1يق ــدم المتناف ــس م ــع عرض ــه ضمان ــاً ابتدائي ــاً بنس ــبة تت ــراوح م ــن ( )%1إل ــى ( )%2م ــن قيم ــة الع ــرض .ويس ــتبعد
العرض الذي لم يقدم معه الضمان.
 -2تحدد الالئحة األحكام المتعلقة بالضمان االبتدائي.

الالئحـة المادة 70
 -1ال يجوز قبول العرض الذي يقدم بدون ضمان ابتدائي ،ويجب على الجهة الحكومية قبول الضمان الناقص متى كانت
نس ــبة النق ــص ال تتج ــاوز ()%10من قيمة الضمان المطلوب .وفي هذه الحال ــة ،على لجنة فحص العروض -قبل
التوصية بالترس ــية على مقدم الضمان الناقص -أن تطلب منه اس ــتكمال النقص في الضمان خالل مدة تحددها
وإل ُعد منسحباً وال يعاد له الضمان االبتدائي.
اللجنة ال تزيد عن (عشرة) أيام عملّ ،
ُ -2يقدم أصل خطاب الضمان االبتدائي مع العرض ،على أن يكون س ــاري المفعول مدة ال تقل عن (تس ــعين) يوماً
من التاريخ المحدد لفتح العروض .وفي حال كان الضمان ناقص المدة بما ال يتجاوز (ثالثين) يوماً  ،تعين على لجنة
فحص العروض -قبل التوصية بالترسية على مقدم الضمان الناقص -أن تطلب منه استكمال النقص في الضمان
وإل ُعد منسحباً وال يعاد له الضمان االبتدائي ،وال يعد اليوم أو اليومين نقصاً في مدة الضمان.
خالل مدة تحددهاّ ،
 -3تقوم الجهة الحكومية بطلب تمديد الضمان االبتدائي لمن رست عليه األعمال متى كان تاريخ انتهاء مدة
سريانه قبل تقديم الضمان النهائي.
 -4ت ــرد الضمان ــات االبتدائي ــة إل ــى أصح ــاب الع ــروض الت ــي ل ــم يتم الترس ــية عليه ــا بعد البت ف ــي الترس ــية ،وكذلك
ف ــي ح ــال إلغ ــاء المنافس ــة ،أو بع ــد انته ــاء الوق ــت المح ــدد لس ــريان الع ــروض ما ل ــم يب ــد صاحب الع ــرض رغبته
في االستمرار في االرتباط بعرضه وفقاً ألحكام النظام و هذه الالئحة.
-5وبخ ــاف م ــا ورد أع ــاه و فيم ــا ل ــم ي ــرد في ــه ن ــص يقتض ــي مص ــادرة الضم ــان االبتدائ ــي ،ت ــرد الضمان ــات
االبتدائي ــة ألصحابه ــا و يج ــوز للجه ــة الحكومي ــة بن ــاء عل ــى تقديره ــا أو بطل ــب م ــن أصح ــاب الع ــروض اإلف ــراج
ع ــن ضماناته ــم االبتدائي ــة قب ــل الب ــت ف ــي الترس ــية ،إذا تبي ــن بع ــد فت ــح الع ــروض وانكش ــاف األس ــعار أن
أس ــعار تل ــك الع ــروض مرتفع ــة أو مخالف ــة للش ــروط والمواصف ــات بم ــا يح ــول دون الترس ــية عل ــى أي منه ــا.

الالئحـة المادة 103
 -1تطل ــب الجه ــة الحكومي ــة تمدي ــد س ــريان الضمان ــات قب ــل انتهائه ــا في ح ــال توافر األس ــباب المح ــددة للتمديد
بموج ــب النظ ــام وه ــذه الالئح ــة وش ــروط التعاقد.
 -2توج ــه الجه ــة الحكومي ــة طلب التمديد إلى البنك مباش ــرة ،وتزود المتعاقد بصورة منه .ويك ــون التمديد للفترة
الضروري ــة الالزم ــة؛ عل ــى أن يش ــار ف ــي طل ــب التمديد إلى وج ــوب دفع قيمة الضم ــان للجهة ف ــوراً في حال لم
ين ــه البن ــك إجراءات التمدي ــد قبل انتهاء مدة س ــريان الضمان.
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المادة 41

ُ -1يق ــدم المتناف ــس م ــع عرض ــه ضمان ــاً ابتدائي ــاً بنس ــبة تت ــراوح م ــن ( )%1إل ــى ( )%2م ــن قيم ــة الع ــرض .ويس ــتبعد
العرض الذي لم يقدم معه الضمان.
 -2تحدد الالئحة األحكام المتعلقة بالضمان االبتدائي.

الالئحـة المادة 104
 1عل ــى الجه ــة الحكومي ــة عن ــد توافر أس ــباب مص ــادرة الضمان البنك ــي ،العرض عل ــى لجنة فحص الع ــروض أو لجنة
فح ــص ع ــروض الش ــراء المباش ــر بحس ــب الح ــال؛ لدراس ــة الحال ــة وتقدي ــم توصية مس ــببة إل ــى صاح ــب الصالحية
ف ــي الترس ــية ،م ــع األخ ــذ ف ــي االعتب ــار اآلث ــار المترتب ــة عل ــى المص ــادرة وم ــدة س ــريان الضم ــان .ويج ــوز
للجه ــة طل ــب تمدي ــد الضم ــان م ــدة معقول ــة اذا كان ــت إج ــراءات اتخ ــاذ ق ــرار المص ــادرة تتطل ــب ذل ــك.
 -2ال يج ــوز مص ــادرة الضم ــان ّإل لألس ــباب الت ــي تم تقديم الضم ــان ألجلها ،ويك ــون طلب المص ــادرة مقتصراً على
الضم ــان الخ ــاص بالعملية الت ــي أخل المتعاقد فيها بالتزاماته ،وال يمتد إلى مصادرة الضمانات الخاصة بالعمليات
األخرى؛ سواء كانت لدى جهة واحدة أو عدة جهات.
 -3عن ــد مص ــادرة الضمان االبتدائي في المنافس ــات المجزأة ،تقتصر المصادرة على جزء من قيمة الضمان منس ــوبة
إلى قيمة األعمال التي تمت ترسيتها على المتعاقد.
 -4إذا ق ــررت الجه ــة الحكومي ــة مص ــادرة الضم ــان ،فتطلب مصادرته من البنك مصدر الضمان مباش ــرة وباس ــتخدام
عبارة «مصادرة الضمان» بشكل صريح ،وعلى البنك االستجابة لطلب المصادرة فوراً.

الالئحـة المادة 105

 -1يج ــوز للجه ــة الحكومي ــة قبول الضمان البنك ــي الصادر من بنك أجنبي بش ــرط أن يكون معتمداً من مؤسس ــة النقد
العرب ــي الس ــعودي ،وذل ــك ف ــي الح ــاالت التي ال يتمكن فيه ــا المتنافس من تقدي ــم ضمان من بنك س ــعودي أو
بواس ــطته ف ــي األعمال والمش ــتريات التي تنفذ خ ــارج المملكة.
 -2إذا قدم الضمان من بنك أجنبي بوس ــاطة أحد البنوك المحلية ،فيجب على البنك المحلي االلتزام بش ــروط وقواعد
الضمانات البنكي ــة المحددة بموجب النظام وهذه الالئحة.
 -3يج ــب عل ــى الجه ــة الحكومي ــة التأكد م ــن صحة كاف ــة الضمانات المقدم ــة -بموجب النظ ــام وه ــذه الالئحة -فور
تلقيه ــا تل ــك الضمان ــات ،وذلك م ــن خالل البن ــوك مص ــدرة الضمانات.
 -4يجوز أن يقدم الضمان من عدة بنوك ،يلتزم بموجبه كل بنك بأداء نسبة محددة من قيمة الضمان.
 -5يك ــون الضم ــان واج ــب الدفع عند أول طلب من جانب الجهة الحكومية دون الحاجة إلى وجود حكم قضائي أو قرار
من هيئة تحكيم.
 -6يجب أن يكون الضمان غير مش ــروط وغير قابل لإللغاء ،وأن تكون قيمته خالية من أية حس ــومات تتعلق بالضرائب
أو الرس ــوم أو أي نفقات األخرى.
 -7يج ــب أن يك ــون لدى الجهة الحكومية س ــجالت خاصة لمراقبة الضمانات المقدمة م ــن المتعاقدين معها ومتابعة
إج ــراءات طلب تمديد س ــريانها أو مصادرته ــا أو اإلفراج عنها.
 -8يجوز استبدال الضمانات البنكية من بنك آلخر ،على ّأل يفرج عن الضمان ّإل بعد الحصول على الضمان البديل.
 -9يجوز للجهة الحكومية قبول الضمانات البنكية الصادرة من فروع البنوك األجنبية المرخصة في المملكة.
 -10يجوز للجهة الحكومية عند تنفيذ األعمال والمشتريات خارج المملكة قبول الضمانات النقدية أو الشيك
المصرفي ف ــي ال ــدول الت ــي ال يتيس ــر لألش ــخاص األجان ــب فيها الحص ــول على ضمان ــات بنكية.
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المادة 41

ُ -1يق ــدم المتناف ــس م ــع عرض ــه ضمان ــاً ابتدائي ــاً بنس ــبة تت ــراوح م ــن ( )%1إل ــى ( )%2م ــن قيم ــة الع ــرض .ويس ــتبعد
العرض الذي لم يقدم معه الضمان.
 -2تحدد الالئحة األحكام المتعلقة بالضمان االبتدائي.

الالئحـة المادة 106
 -1ما لم يرد نص نظامي بخالف ذلك ،تطبق أحكام الضمانات ونماذجها وشروطها -المشار إليها في النظام
وفي هذه الالئحة -على كافة الضمانات التي تطلبها الجهة الحكومية  ،بما في ذلك الضمانات المطلوبة
في المزايدات العامة لبيع المنقوالت.
 -2يجب التقيد بنماذج وصيغ الضمانات البنكية التي تحددها الوزارة وفقاً ألحكام النظام وهذه الالئحة.
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المادة 42

اســـتثناء مـــن حكـــم المـــادة (الحادية واألربعيـــن) من النظـــام ,ال يلزم تقديم الضمـــان االبتدائي في الحـــاالت اآلتية:
 -1الشراء المباشر.
 -2المسابقة.
 -3تعاقدات الجهات الحكومية فيما بينها.
 -4التعاقد مع مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف إلى الربح.
 -5التعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
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المادة 43

تك ـ ّـون بق ــرار م ــن رئي ــس الجه ــة الحكومي ــة أو م ــن يفوض ــه لجن ــة أو أكث ــر لفت ــح الع ــروض ،وفق ــاً لم ــا توضح ــه الالئح ــة.

الالئحـة المادة 71
يصـــدر رئيـــس الجهـــة الحكوميـــة أو من يفوضه قـــراراً  ،بتكوين لجنة أو أكثـــر لفتح العروض ،وفقـــاً للضوابط اآلتية:
ّ -1أل يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة إضافة إلى رئيسها.
 -2أن ينص في قرار التكوين على تعيين نائب للرئيس يحل محله في حال غيابه.
 -3أن يعاد تكوين اللجنة كل ثالث سنوات.
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المادة 44

ويع ــد محضر بذل ــك ,وفي
 -1تفت ــح الع ــروض بحض ــور جمي ــع أعض ــاء اللجن ــة ف ــي موع ــد انته ــاء م ــدة تلقي الع ــروضَ ،
الح ــاالت الت ــي تتطل ــب تقدي ــم عرض فني مس ــتقل ع ــن العرض المال ــي ،تفتح الع ــروض الفنية دون المالي ــة ،وتحدد
الالئح ــة إجراءات فت ــح العروض.
 -2ألصحاب العروض حضور جلسات فتح العروض.
 -3على اللجنة خالل (ثالثة) أيام من تاريخ فتح العروض؛ إحالة محضرها والعروض إلى لجنة فحص العروض.

الالئحـة المادة 72
مع مراعاة األحكام الواردة في المادة (الرابعة واألربعين) من النظام ،تلتزم لجنة فتح العروض باآلتي:
 -1فت ــح الع ــروض ف ــور انتهاء الم ــدة المحددة لتلقيه ــا ،وفي العروض التي تتضم ــن ملفين إلكترونيي ــن ،تفتح اللجنة
المل ــف الفن ــي فقط بحض ــور من يرغب من أصح ــاب العروض.
 -2ف ــي ح ــال تقدي ــم العرض في ملفين إلكترونيين ،تح ــال العروض الفنية بعد فتحها ،والع ــروض المالية قبل فتحها،
ومحض ــر اللجنة إل ــى لجنة فحص العروض.
 -3إذا ل ــم تتمك ــن لجن ــة فت ــح العروض م ــن القيام بعملها ألس ــباب مبررة ،يؤج ــل موعد فتح الع ــروض المدة الالزمة
والضروري ــة -بع ــد موافق ــة رئي ــس الجه ــة الحكومي ــة أو م ــن يفوض ــه -ويح ــدد موع ــد آخ ــر ُيبل ــغ ب ــه المتقدم ــون
للمنافس ــة ،وال يج ــوز ف ــي ه ــذه الحال ــة قبول ع ــروض جدي ــدة أثناء فت ــرة التأجيل.
 -4عل ــى لجن ــة فتح العروض التأكد من س ــرية وس ــامة الع ــروض واتفاقها مع أحكام النظام وه ــذه الالئحة ،وعليها
أن تثب ــت ف ــي محضره ــا ع ــدد الع ــروض المقدمة ،وإعط ــاء كل عرض رقم ــاً متسلس ـ ًـا على هيئة كس ــر اعتيادي؛
بس ــطه رقم الع ــرض ومقامه عدد الع ــروض المقدمة.
 -5تعل ــن لجن ــة فتح العروض اس ــم مقدم العرض ،وس ــعره اإلجمالي وما ورد عليه من زي ــادة أو تخفيض في خطاب
الع ــرض األصل ــي ،وم ــا إذا كان ق ــد ق ــدم ضمان ــاً ابتدائياً وقيمت ــه ،وما إذا كان قد ق ــدم الوثائ ــق المطلوبة .وفي
الع ــروض الت ــي تك ــون في ملفي ــن إلكترونيين ،تعلن اللجنة عن اس ــم مق ــدم العرض فقط.
 -6عل ــى رئي ــس لجن ــة فت ــح الع ــروض وكاف ــة أعضائه ــا حص ــر العين ــات ومواصف ــات األجه ــزة والم ــواد (الكتالوجات)
المقدم ــة م ــع الع ــرض ،والتوقي ــع عل ــى خط ــاب الع ــرض األصل ــي وج ــداول الكمي ــات وخط ــاب الضم ــان البنك ــي
والش ــهادات المرفق ــة م ــع الع ــرض والمحض ــر ال ــذي ت ــدون في ــه اللجن ــة إجراءاتها.
 -7ال يج ــوز للجن ــة فت ــح الع ــروض أن تس ــتبعد أي عرض أو أن تطلب م ــن أصحاب العروض تصحي ــح األخطاء أو تالفي
المالحظ ــات ال ــواردة ف ــي عروضه ــم ،وعليها االمتناع عن اس ــتالم أي ع ــروض أو مظاريف أو خطاب ــات أو عينات
يقدمه ــا له ــا أصحاب العروض أثناء جلس ــة فت ــح العروض.
 -8عل ــى لجن ــة فت ــح الع ــروض إثب ــات محتويات الع ــروض التي قام ــت بفتحها .وفي ح ــال كانت المنافس ــة ال تتطلب
تقدي ــم الع ــرض في ملفين إلكترونيين  ،تثبت اللجنة ما اش ــتملت عليه األس ــعار الواردة ف ــي العرض من تعديل أو
تصحي ــح أو طم ــس ،كم ــا يجب عليها حصر البنود غير المس ــعرة أو التي لم تدون أس ــعارها اإلفرادية أو اإلجمالية؛
ً
وكتابة.
رقماً
 -9عل ــى لجن ــة فت ــح الع ــروض -في حال كانت المنافس ــة تتطل ــب تقديم العروض ف ــي ملفين إلكترونيي ــن -أال تقوم
بفت ــح الع ــروض المالي ــة إال بعد إعادة لجنة فحص الع ــروض تلك العروض إليها ،وعلى لجن ــة فتح العروض تطبيق
اإلج ــراءات المنص ــوص عليها في ه ــذا الفصل عند فتحها للع ــروض المالية.
 -10بع ــد اس ــتكمال لجن ــة فت ــح العروض أعمالها ،تحيل محضرها ومس ــتندات المنافس ــة إلى لجن ــة فحص العروض،
بم ــا ال يتج ــاوز الم ــدة المحددة لها بموج ــب الفقرة ( )3من الم ــادة (الرابعة واألربعي ــن) من النظام.
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المادة 44

ويع ــد محضر بذل ــك ,وفي
 -1تفت ــح الع ــروض بحض ــور جمي ــع أعض ــاء اللجن ــة ف ــي موع ــد انته ــاء م ــدة تلقي الع ــروضَ ،
الح ــاالت الت ــي تتطل ــب تقدي ــم عرض فني مس ــتقل ع ــن العرض المال ــي ،تفتح الع ــروض الفنية دون المالي ــة ،وتحدد
الالئح ــة إجراءات فت ــح العروض.
 -2ألصحاب العروض حضور جلسات فتح العروض.
 -3على اللجنة خالل (ثالثة) أيام من تاريخ فتح العروض؛ إحالة محضرها والعروض إلى لجنة فحص العروض.

الالئحـة المادة 73
 -1يكون تمديد تلقي العروض وتأجيل فتحها في األحوال اآلتية:
أ -إذا اتض ــح ع ــدم اس ــتكمال الم ــدة النظامي ــة لتلق ــي العروض المش ــار إليها في الم ــادة (الرابع ــة والثالثين)
م ــن ه ــذه الالئح ــة ،فعلى الجه ــة الحكومية إعالن تمديد قب ــول العروض وتأجيل فتحها الس ــتكمال هذه
الم ــدة وفق ــاً إلج ــراءات إعالن المنافس ــات العامة ،مع إش ــعار مش ــتري وثائق المنافس ــة بذلك.
ب-إذا تواف ــرت أس ــباب مقبول ــة لتمدي ــد تلق ــي الع ــروض؛ كم ــا ل ــو اكتش ــفت أخط ــاء جوهري ــة ف ــي ج ــداول
الكمي ــات أو إذا قام ــت الجه ــة الحكومي ــة بتعدي ــل وثائ ــق المنافس ــة وش ــروطها أو بن ــاء عل ــى طلب مبرر
م ــن أغل ــب مش ــتري وثائ ــق المنافس ــة أو في حال ع ــدم تقدم ع ــروض للمنافس ــة أو في ح ــال تعذر فتح
الع ــروض إلكترونياً.
 -2يعل ــن ع ــن تمدي ــد قب ــول الع ــروض وتأجي ــل فتحها مدة مناس ــبة وفقاً إلج ــراءات إع ــان المنافس ــات العامة ،مع
إش ــعار مش ــتري وثائق المنافس ــة بذلك.

الالئحـة المادة 34
 -1يج ــب ّأل تق ــل الم ــدة م ــن تاري ــخ نش ــر اإلع ــان في البواب ــة وحت ــى الموع ــد النهائي لتقدي ــم العروض ع ــن اآلتي:
د( -خمس ــة عش ــر) يوم ــاً لألعم ــال والمش ــتريات الت ــي تبل ــغ كلفته ــا التقديري ــة (خمس ــة ماليين) ري ــال فأقل.
ه( -ثالث ــون) يوم ــاً لألعم ــال والمش ــتريات الت ــي تبلغ كلفته ــا التقديرية أكثر من (خمس ــة ماليي ــن) ريال وتقل
ع ــن (مئة ملي ــون) ريال.
و( -ستون) يوماً لألعمال والمشتريات التي تبلغ كلفتها التقديرية (مئة مليون) ريال فأكثر.
 -2يج ــوز للجه ــة الحكومي ــة -بع ــد أخ ــذ موافقة الوزي ــر -تقليص الم ــدد الواردة في ه ــذه المادة ،مت ــى كانت طبيعة
األعم ــال والمش ــتريات ال تتطلب اس ــتيفاء كامل المدة.
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المادة 45

 -1تك ـ ّـون لجن ــة أو أكث ــر بق ــرار م ــن رئي ــس الجه ــة الحكومي ــة أو م ــن يفوض ــه لفح ــص الع ــروض ،وفق ــاً لم ــا توضحه ــة
الالئح ــة .وتتول ــى ه ــذه اللجن ــة فح ــص الع ــروض وتقدي ــم توصياته ــا ف ــي الترس ــية عل ــى أفض ــل الع ــروض ،وفق ــاً
ألحكام النظام ،ولها أن تستعين في إعداد توصياتها بتقارير من فنيين متخصصين.
 -2للجه ــة المختص ــة بالش ــراء الموح ــد أن تش ــارك ف ــي حض ــور جلس ــات لجن ــة فح ــص الع ــروض ،وتك ــون له ــا صالحيات
بقية أعضاء اللجنة.
ـدون التوصي ــات ف ــي محض ــر م ــع بي ــان ال ــرأي المخال ــف -إن وج ــد-
 -3تص ــدر لجن ــة فح ــص الع ــروض توصياته ــا ،وت ـ ّ
وأس ــباب كل رأي ،وجمي ــع م ــا قام ــت به من أعم ــال واتخذته م ــن إجراءات ،ويع ــرض المحضر على صاح ــب الصالحية
للب ــت في الترس ــية بم ــا يتفق مع أح ــكام النظام.
 -4ال يج ــوز الجم ــع بي ــن رئاس ــة لجن ــة فح ــص الع ــروض وصالحي ــة الب ــت ف ــي الترس ــية ،كم ــا ال يج ــوز الجمع بين رئاس ــة
لجنة فتح العروض ورئاسة لجنة فحص العروض أو العضوية فيهما.

الالئحـة المادة 74
م ــع مراع ــاة أح ــكام المادة (الخامس ــة واألربعي ــن) من النظام ،ال يقل ع ــدد أعضاء لجنة فحص الع ــروض -إضافة إلى
رئيس ــها -ع ــن ثالث ــة يكون م ــن بينهم المراق ــب المالي ،وعضو م ــن ذوي التأهي ــل النظامي ،وعضو يمل ــك المعرفة
الفني ــة ف ــي طبيع ــة األعمال والمش ــتريات محل المنافس ــة .وينص في قرار تكوي ــن اللجنة على تعيي ــن نائب للرئيس
م ــن أعضائه ــا يح ــل محل ــه عن ــد غيابه ،وعض ــو احتياطي لكل عضو ف ــي اللجنة .ويع ــاد تكوين اللجنة وس ــكرتيرها كل
(ثالث) سنوات.

الالئحـة المادة 75
تلت ــزم لجن ــة فح ــص الع ــروض بمعايي ــر التأهي ــل ومعايي ــر التقيي ــم وش ــروط المنافس ــة عن ــد تقييمه ــا للع ــروض.

الالئحـة المادة 25
فيما يخص االلتزامات التعاقدية والمالية فيجب التقيد بما يلي:
 -1ال يج ــوز التعاق ــد عل ــى األعم ــال والمش ــتريات إال بع ــد التأكد من تواف ــر التكاليف أو االعتم ــادات المالية ،ويجب
عل ــى الجه ــة مراعاة التدفقات النقدية الس ــنوية للعقود بم ــا يتوافق مع أعمال تخطي ــط الميزانية ،بما في ذلك
البن ــود الت ــي يت ــم االرتب ــاط عليه ــا ،وعندم ــا توجد حاجة ماس ــة إلى توفي ــر الوقت ف ــي تنفيذ إجراءات المنافس ــة،
فللجه ــة الحكومي ــة طرح المنافس ــة أو الدعوة لتقديم الع ــروض قبل الحصول على االعتم ــادات المالية الالزمة
لألعم ــال والمش ــتريات ،عل ــى أن تذك ــر الجهة الحكومية في وثائق المنافس ــة أن ــه لن يتم إجراء الترس ــية وتوقيع
العق ــد إال بع ــد توفر االعتم ــادات أو التكاليف المالية لألعمال أو المش ــتريات.
 – 2يج ــب أن تش ــمل العق ــود المبرم ــة عل ــى ش ــروط واضح ــة للتدفقات النقدي ــة الس ــنوية الملتزم بها ف ــي العقود
الت ــي تمت ــد ألكثر م ــن عام مال ــي واحد.
 -3يج ــب عل ــى الجه ــة الحكومية النص في قرار الترس ــية المبل ــغ لصاحب العرض الفائز على أن ــه ال يترتب على الجهة
إال بعد توقي ــع العقد من جميع األطراف.
الحكومي ــة أي الت ــزام قانوني أو مالي ّ
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المادة 46

 -1تفح ــص الع ــروض وفق ــاً للمعايي ــر المنص ــوص عليه ــا ف ــي وثائ ــق المنافس ــة ،وتس ــتبعد الع ــروض المخالف ــة ,وت ــرد
الضمانات االبتدائية ألصحابها.
 -2ف ــي ح ــال قدم ــت العروض ف ــي ملفين إلكترونيين أو ف ــي مظروفين مختومين ،فيجب فحص الع ــروض الفنية دون
المالي ــة ،وتس ــتبعد الع ــروض الفني ــة غي ــر المقبولة وت ــرد لهم الع ــروض المالية دون فتحه ــا مع الضمان ــات االبتدائية
ألصحابها.
 -3تفح ــص اللجن ــة الع ــروض المالي ــة للع ــروض الفني ــة المقبولة ،وتق ــدم توصياتها على أفض ــل العروض ,وفق ــاً لمعايير
التقيي ــم المعلن عنه ــا في وثائق المنافس ــة.

الالئحـة المادة 76
 -1م ــع مراع ــاة ما ورد بش ــأنه ن ــص خاص ،يجوز للجنة فحص الع ــروض أن تطلب من المتنافس ــين -كتابة -إيضاح أي
وأل يؤدي إلى
بيان ــات أو غم ــوض في عروضهم؛ على ّأل يخل ذلك بتكافؤ الفرص والمس ــاواة بين المتنافس ــين ّ
وأل يكون من ش ــأن ذلك تحويل العرض المخالف للش ــروط والمواصفات
التغيير في مس ــائل جوهرية كاألس ــعار ّ
إل ــى عرض مقبول ،وعلى المتنافس ــين ال ــرد على طلبات اإليضاح الصادرة بش ــأن عروضهم كتابياً.
 -2ال يج ــوز ل ــإدارات المختص ــة ل ــدى الجهة الحكومي ــة مخاطبة أصحاب العروض بما أش ــير إليه ف ــي الفقرة ( )1من
ه ــذه الم ــادةّ ،إل بموافق ــة مس ــبقة من لجنة فح ــص العروض ،وفي كل حال ــة على حدة.

الالئحـة المادة 77
إذا ل ــم تتواف ــر ل ــدى صاح ــب العرض أي من الش ــهادات المطلوبة المش ــار اليها ف ــي المادة (الثالثة عش ــرة) من هذه
الالئح ــة ،أو كان ــت تل ــك الش ــهادات منتهي ــة الصالحي ــة ،فيمن ــح صاح ــب العرض م ــدة تحددها لجنة فح ــص العروض
عل ــى ّأل تزي ــد ع ــن (عش ــرة) أي ــام عمل الس ــتكمال تلك الش ــهادات ،فإن ل ــم يقدمها ف ــي الوقت المحدد؛ يس ــتبعد
م ــن المنافس ــة ويصادر ضمان ــه االبتدائي.
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المادة 46

 -1تفح ــص الع ــروض وفق ــاً للمعايي ــر المنص ــوص عليه ــا ف ــي وثائ ــق المنافس ــة ،وتس ــتبعد الع ــروض المخالف ــة ,وت ــرد
الضمانات االبتدائية ألصحابها.
 -2ف ــي ح ــال قدم ــت العروض ف ــي ملفين إلكترونيين أو ف ــي مظروفين مختومين ،فيجب فحص الع ــروض الفنية دون
المالي ــة ،وتس ــتبعد الع ــروض الفني ــة غي ــر المقبولة وت ــرد لهم الع ــروض المالية دون فتحه ــا مع الضمان ــات االبتدائية
ألصحابها.
 -3تفح ــص اللجن ــة الع ــروض المالي ــة للع ــروض الفني ــة المقبولة ،وتق ــدم توصياتها على أفض ــل العروض ,وفق ــاً لمعايير
التقيي ــم المعلن عنه ــا في وثائق المنافس ــة.

الالئحـة المادة 13
 -1يجب أن تتوافر لدى الراغبين في التعامل مع الجهات الحكومية لتنفيذ
مشترياتها وأعمالها -بموجب النظام وهذه الالئحة -الوثائق التالية:
أ -الس ــجل التج ــاري ،أو التراخي ــص النظامي ــة ف ــي مج ــال األعم ــال المتق ــدم لها مت ــى كان المتناف ــس غير ملزم
نظاماً بالقيد في السجل التجاري.
ب -ش ــهادة س ــداد ال ــزكاة أو الضريب ــة ،أو كليهم ــا مت ــى كان المتناف ــس ملزم ــاً نظاماً بس ــداد ال ــزكاة والضريبة.
ج -ش ــهادة م ــن المؤسس ــة العام ــة للتأمينات االجتماعية بتس ــجيل المنش ــأة في المؤسس ــة وس ــداد الحقوق
التأمينية.
د -ش ــهادة االنتس ــاب إل ــى الغرف ــة التجاري ــة ،مت ــى كان المتناف ــس ملزم ــاً نظام ــاً باالنتس ــاب إل ــى الغرف ــة.
هـ ــ -ش ــهادة تصني ــف ف ــي مج ــال األعم ــال المتق ــدم له ــا ،إذا كانت تل ــك األعم ــال مما يش ــترط له ــا التصنيف.
و -ش ــهادة االنتس ــاب إل ــى الهيئة الس ــعودية للمقاولي ــن ،إذا كانت األعم ــال المتقدم لها متعلقة باإلنش ــاءات
والمقاوالت.
أعمال هندس ــية.
ً
ز -ش ــهادة االنتس ــاب إل ــى الهيئ ــة الس ــعودية للمهندس ــين ،إذا كان ــت األعمال المتق ــدم لها
ح -ما يثبت أن المنش ــأة من المنش ــآت الصغيرة والمتوس ــطة المحلية ،إذا كانت المنش ــأة من تلك الفئة ،وذلك
حسب ما تقرره الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ط -شهادة تحقيق النسبة المطلوبة لتوطين الوظائف.
ي -أي وثائق أخرى تطلبها الجهة الحكومية حسب طبيعة المشروع.
 -2يج ــب أن تك ــون الوثائ ــق المش ــار إليه ــا ف ــي الفق ــرة )  (1م ــن ه ــذه الم ــادة س ــارية المفع ــول عند فت ــح العروض.
 -3يش ــترط ف ــي التعام ــل مع المؤسس ــات أو الجمعيات األهلية أو الكيانات غير الهادف ــة للربح أن تكون حاصلة على
شهادة تسجيل تثبت أنها مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف للربح من الجهة المختصة.
 -4تس ــتثنى األعم ــال والمش ــتريات الت ــي تُ نف ــذ خ ــارج المملكة بواس ــطة أش ــخاص أجانب م ــن توفير الوثائق المش ــار
إليه ــا ف ــي الفق ــرة ( )1م ــن ه ــذه المادة ع ــدا الوثائق ال ــواردة في الفقرتي ــن الفرعيتي ــن (أ) و(ي).
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المادة 46

 -1تفح ــص الع ــروض وفق ــاً للمعايي ــر المنص ــوص عليه ــا ف ــي وثائ ــق المنافس ــة ،وتس ــتبعد الع ــروض المخالف ــة ,وت ــرد
الضمانات االبتدائية ألصحابها.
 -2ف ــي ح ــال قدم ــت العروض ف ــي ملفين إلكترونيين أو ف ــي مظروفين مختومين ،فيجب فحص الع ــروض الفنية دون
المالي ــة ،وتس ــتبعد الع ــروض الفني ــة غي ــر المقبولة وت ــرد لهم الع ــروض المالية دون فتحه ــا مع الضمان ــات االبتدائية
ألصحابها.
 -3تفح ــص اللجن ــة الع ــروض المالي ــة للع ــروض الفني ــة المقبولة ،وتق ــدم توصياتها على أفض ــل العروض ,وفق ــاً لمعايير
التقيي ــم المعلن عنه ــا في وثائق المنافس ــة.

الالئحـة المادة 78
 -1تقوم لجنة فحص العروض -إذا كانت المنافسة تتطلب تقديم عرضين فني ومالي -بما يلي:
أ -إع ــادة الع ــروض المالي ــة الخاص ــة بالع ــروض المقبول ــة فني ــاً إلى لجنة فت ــح الع ــروض لفتحها وفق ــاً لإلجراءات
المنص ــوص عليه ــا ف ــي الفص ــل (الراب ــع) من الب ــاب (الثال ــث) من ه ــذه الالئحة.
ب -فتح ملف األسعار التقديرية بعد تلقي اللجنة محضر لجنة فتح العروض للعروض المالية المقبولة فنياً.
 -2تق ــوم لجن ــة فح ــص الع ــروض -إذا كانت المنافس ــة تتطلب تقديم العرض ف ــي ملف واحد -بفتح ملف األس ــعار
التقديري ــة بع ــد تلقيها محضر لجن ــة فتح العروض

الالئحـة المادة 79
 -1إذا أغف ــل المتناف ــس وض ــع أس ــعار لبع ــض البنود ،جاز للجن ــة فحص العروض اس ــتبعاد عرضه أو اعتب ــار البنود غير
المس ــعرة محمل ــة عل ــى القيم ــة اإلجمالي ــة للع ــرض ،ويعتب ــر المتنافس موافق ــاً على هذا الش ــرط عن ــد تقديمه
للعرض.
 -2ف ــي عق ــود التوري ــد ،يعتب ــر المتنافس كأن لم يقدم عرضاً بالنس ــبة إلى األصناف غير المس ــعرة ،ويس ــتبعد عرضه
إذا لم تجز شروط المنافسة التجزئة.
 -3إذا ل ــم ينف ــذ المتعاق ــد البن ــود المحمل ــة عل ــى إجمال ــي قيم ــة الع ــرض ،تُ نف ــذ عل ــى حس ــابه أو ُيحس ــم م ــا يقابل
تكلفته ــا؛ وذلك بحس ــب متوس ــط س ــعر البن ــد ل ــدى المتقدمين للمنافس ــة أو الس ــعر الذي تق ــدره لجنة فحص
الع ــروض ف ــي ح ــال الع ــرض الواح ــد أو عدم تس ــعير البن ــود المغفل ــة من المتنافس ــين.
 -4إذا عدل ــت الجه ــة الحكومي ــة ع ــن تنفيذ أي بند من البن ــود المحملة على إجمالي قيمة العرضُ ،يحس ــم ما يقابل
تكلفته ــا وفقاً لألس ــلوب المحدد لتس ــعيرها المش ــار إليه في الفقرة ( )3م ــن هذه المادة.
 -5م ــع مراع ــاة م ــا تضمنت ــه الم ــادة (الرابع ــة والس ــتون) م ــن ه ــذه الالئح ــة؛ للجن ــة فحص الع ــروض عدم اس ــتبعاد
الع ــرض ال ــذي يحت ــوي عل ــى اختالفات طفيف ــة ال تغير تغيي ــراً جوهرياً في الش ــروط والمواصف ــات المحددة في
وثائ ــق المنافس ــة ،أو إذا كان الع ــرض يحت ــوي على أخط ــاء يمكن تصحيحها دون المس ــاس بجوه ــر العرض وفقاً
للمادتي ــن (الحادي ــة والثمان ــون) و(الثاني ــة والثمانون) من ه ــذه الالئحة.
 -6للجن ــة فح ــص الع ــروض إخضاع الع ــرض الذي يحتوي على اختالفات طفيفة أو تحفظات مع اس ــتيفائه للش ــروط
والمواصف ــات إل ــى تقيي ــم تفصيل ــي ومقارن ــة مع الع ــروض ،مع مراع ــاة آثار ه ــذه االختالف ــات أو التحفظات -إن
وجدت -عل ــى التكاليف.
 -7م ــع مراع ــاة م ــا ورد ف ــي الفقرتين ( )5و( )6من هذه المادة؛ تَ س ــتبعد لجنة فحص الع ــروض العرض الذي يحتوي
على اختالفات جوهرية في ش ــروط ومواصفات وثائق المنافس ــة.
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المادة 46

 -1تفح ــص الع ــروض وفق ــاً للمعايي ــر المنص ــوص عليه ــا ف ــي وثائ ــق المنافس ــة ،وتس ــتبعد الع ــروض المخالف ــة ,وت ــرد
الضمانات االبتدائية ألصحابها.
 -2ف ــي ح ــال قدم ــت العروض ف ــي ملفين إلكترونيين أو ف ــي مظروفين مختومين ،فيجب فحص الع ــروض الفنية دون
المالي ــة ،وتس ــتبعد الع ــروض الفني ــة غي ــر المقبولة وت ــرد لهم الع ــروض المالية دون فتحه ــا مع الضمان ــات االبتدائية
ألصحابها.
 -3تفح ــص اللجن ــة الع ــروض المالي ــة للع ــروض الفني ــة المقبولة ،وتق ــدم توصياتها على أفض ــل العروض ,وفق ــاً لمعايير
التقيي ــم المعلن عنه ــا في وثائق المنافس ــة.

الالئحـة المادة 81
 -1عل ــى لجن ــة فح ــص الع ــروض مراجع ــة ج ــداول الكميات واألس ــعار ال ــواردة في العرض -س ــواء ف ــي مفرداتها أو
مجموعه ــا -وإج ــراء التصحيح ــات الحس ــابية الالزمة ف ــي العرض.
 -2إذا وج ــد اخت ــاف بي ــن الس ــعر المبي ــن كتاب ــة والس ــعر المبي ــن باألرق ــام ،يؤخ ــذ بالس ــعر المبي ــن كتاب ــة ،وإذا وج ــد
اخت ــاف بي ــن س ــعر الوحدة وس ــعر مجموعه ــا ،فيؤخذ بس ــعر الوح ــدة ،إال في حال وج ــود أخطاء مادية بالس ــعر
المبي ــن باألرق ــام أو س ــعر مجم ــوع الوح ــدات -مث ــل وض ــع عالم ــة عش ــرية ف ــي غي ــر موضعه ــا -فللجن ــة فحص
الع ــروض األخ ــذ بتلك األس ــعار.
 -3يجوز للجنة فحص العروض التوصية باس ــتبعاد العرض إذا تجاوزت األخطاء الحس ــابية في األس ــعار بعد تصحيحها
زيادة أو نقصاً
ً
وفق ــاً ألح ــكام ه ــذه المادة أكثر من ( (%01من قائمة األس ــعار أو إجمالي قيمة الع ــرض

الالئحـة المادة 82
 -1عل ــى لجن ــة فح ــص الع ــروض التأك ــد من اعتدال س ــعر أفض ــل الع ــروض المطابق للش ــروط والمواصف ــات؛ وذلك
باالسترش ــاد باألس ــعار األخي ــرة الت ــي س ــبق التعام ــل به ــا واألس ــعار الس ــائدة ف ــي الس ــوق واألس ــعار التقديرية
االسترش ــادية للمنافس ــة.
 -2للجن ــة فح ــص الع ــروض إع ــادة تس ــعير البن ــود ،إذا تبي ــن له ــا أنها وضعت بش ــكل غير م ــدروس وال تمثل الس ــعر
الحقيق ــي للبن ــود ،عل ــى ّأل يؤث ــر ذل ــك ف ــي الس ــعر اإلجمال ــي للع ــرض .ف ــإذا رف ــض المتناف ــس إعادة التس ــعير،
يس ــتبعد من المنافس ــة.
 -3يستبعد العرض الذي يكون مبنياً على تخفيض نسبة مئوية أو قدر معين من أقل العروض.
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المادة 47

للجنة فحص العروض التفاوض مع صاحب أفضل عرض ثم مع من يليه من المتنافسين في الحالتين اآلتيتين:
 -1إذا ارتفع س ــعر أفضل عرض عن األس ــعار الس ــائدة في الس ــوق بش ــكل ظاهر ،تحدد اللجنة مبلغ التخفيض بما يتفق
م ــع تل ــك األس ــعار ،وتطل ــب كتابياً م ــن صاحبه تخفيض س ــعره ,فإن امتن ــع ,أو لم يصل بس ــعره إلى المبل ــغ المحدد،
فتتف ــاوض اللجن ــة م ــع صاح ــب العرض ال ــذي يليه وهكذا م ــع بقية أصحاب الع ــروض إلى أن يتم التوصل إلى الس ــعر
تلغ المنافس ــة.
المح ــدد ،ف ــإن لم ُيتوصل إليه َ
كتابيا من صاحب ــه تخفيض عرضه بما
-2إذا زادت قيم ــة أفض ــل ع ــرض عل ــى المبالغ المعتمدة للمش ــروع ،تطل ــب اللجنة
ً
يتف ــق م ــع المبال ــغ المعتم ــدة ,ف ــإن امتنع أو لم يصل بس ــعره إل ــى المبلغ المطل ــوب ،فتتفاوض اللجن ــة مع صاحب
الع ــرض ال ــذي يلي ــه وهك ــذا م ــع بقية أصح ــاب العروض إل ــى أن ُيتوصل إلى س ــعر يتفق م ــع المبال ــغ المعتمدة ،فإن
ل ــم يت ــم التوص ــل إلي ــه؛ فللجه ــة الحكومية -بع ــد موافقة الجه ــة المختصة بالش ــراء الموح ــد -إلغاء بع ــض البنود أو
تخفيضه ــا للوص ــول إل ــى المبل ــغ المعتمد ,على أال يؤث ــر ذلك على االنتفاع بالمش ــروع أو ترتيب الع ــروض ,فإن تعذر
تلغ المنافس ــة.
إلغ ــاء بع ــض بنود المش ــروع أو تخفيضها؛ َ

الالئحـة المادة 83
مع مراعاة ما ورد المادة (السابعة واألربعين) من النظام ،يجب االلتزام عند التفاوض بما يلي:
 -1الترسية على صاحب العرض الذي يصل بسعره إلى المبلغ المحدد أو المطلوب.
 -2أن يك ــون إلغ ــاء المنافس ــة بتوصي ــة من لجنة فحص العروض إل ــى صاحب الصالحية باإللغ ــاء؛ والذي يتوجب عليه
في تلك الحال ــة إلغاءها.
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المادة 48

ال يج ــوز اس ــتبعاد أي ع ــرض بس ــبب تدن ــي أس ــعاره إال إذا ق ــل بنس ــبة ( )%25فأكث ــر ع ــن التكلف ــة التقديري ــة واألس ــعار
الس ــائدة في الس ــوق ،بش ــرط أن تق ــوم لجنة فحص الع ــروض بعد مراجعة األس ــعار التقديرية بمناقش ــة صاحب العرض
المكونة لعرضه وش ــرح أس ــباب انخفاضه ،وف ــي حال عدم
المنخف ــض ,وأن تطل ــب من ــه كتابي ــاً تقديم تفاصي ــل للعناصر
ّ
اقتن ــاع اللجن ــة بمقدرت ــه عل ــى تنفيذ العق ــد ،فيجوز له ــا التوصية باس ــتبعاد العرض.

الالئحـة المادة 84
يج ــب عل ــى لجنة فحص العروض عند مناقش ــة صاحب العرض الذي تقل أس ــعاره بنس ــبة ( )%25فأكث ــر عن التكلفة
التقديري ــة وفق ــاً لم ــا تنص علي ــه المادة (الثامن ــة واألربعون) من النظ ــام؛ أن تأخذ في االعتبار كف ــاءة صاحب العرض
كم ــا ل ــو س ــبق وأن أج ــري له تأهيل مس ــبق ،أو خضع عرضه الفني للتقيي ــم إذا كانت المنافس ــة تتطلب عرضين فني
ومال ــي .كم ــا يج ــب عل ــى لجن ــة فح ــص الع ــروض مراعاة طبيع ــة األعم ــال المطلوب ــة ،وأال يؤث ــر تدني األس ــعار على
تنفيذه ــا؛ كما ف ــي عقود التوريد وما ش ــابهها.
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المادة 49

عل ــى الجه ــة الحكومي ــة إع ــان نتائ ــج المنافس ــة ،وإش ــعار بقي ــة المتنافس ــين بذل ــك ،وفق ــاً لم ــا توضح ــه الالئح ــة.

الالئحـة المادة 85
 -1تعل ــن الجه ــة الحكومي ــة ع ــن الع ــرض الفائ ــز في المنافس ــة ف ــي البوابة وتبل ــغ صاحب ــه بذلك ،ويتضم ــن اإلعالن
المعلوم ــات اآلتي ــة بح ــد أدنى:
أ -صاحب العرض الفائز.
ب -معلومات عن المشروع.
ج -القيمة اإلجمالية للمشروع.
د -مدة تنفيذ العقد ومكانه.
ُ -2يبل ــغ المتنافس ــون اآلخ ــرون بنتائ ــج المنافس ــة ،وأس ــباب اس ــتبعادهم بما في ذل ــك الدرجات الفني ــة لعروضهم.
 -3تنش ــر البوابة نتائج وبيانات المنافس ــات والمش ــتريات التي تزيد قيمتها على (مئة ألف) ريال ،وذلك خالل (ثالثين)
عقد على حدة ،وأن تش ــمل تلك المعلومات مايلي:
ٍ
يوماً من التعاقد بحد أقصى ،على أن تنش ــر معلومات كل
أ -اسم المتعاقد وعنوانه ونوع العقد.
ب -مدة العقد وقيمته ومكان تنفيذ.
ج -تاريخ تسليم الموقع ،وتاريخ استالم األعمال.
 -4تس ــتثنى م ــن اإلع ــان والنش ــر مش ــتريات األس ــلحة والذخائ ــر والمع ــدات العس ــكرية ولوازمه ــا وتل ــك المتعلقة
باألم ــن الوطني.
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المادة 50

عرض
 -1إذا ل ــم يق ــدم إال ع ــرض واح ــد ,أو قدم ــت ع ــدة ع ــروض واتض ــح أنه ــا غي ــر مطابق ــة لوثائ ــق المنافس ــة -ع ــدا ٍ
واح ـ ٍـد ،-ف ــا يج ــوز قب ــول ه ــذا الع ــرض إال إذا كان ــت أس ــعاره مماثلة لألس ــعار الس ــائدة في الس ــوق وبع ــد موافقة
رئيس الجهة الحكومية.
 -2تحدد الالئحة األحكام الالزمة عند تساوي العروض.

الالئحـة المادة 80
إذا تس ــاوى عرض ــان أو أكث ــر ف ــي التقيي ــم الكل ــي ،فتت ــم الترس ــية على أق ــل العروض س ــعراً  ،فإذا تس ــاوت في ذلك،
فتق ــوم الجه ــة الحكومي ــة بتجزئ ــة المنافس ــة بي ــن العروض المتس ــاوية؛ مت ــى كانت ش ــروط ومواصفات المنافس ــة
تس ــمح بذل ــك ،وإذا لم ين ــص على التجزئة ،فتكون األولوية في الترس ــية للمنش ــآت الصغيرة والمتوس ــطة المحلية،
وتج ــرى منافس ــة مغلق ــة بي ــن العروض المتس ــاوية في حال تع ــذر ذلك.
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المادة 51

تلغى المنافسة في الحاالت اآلتية:
 .1إذا كان في وثائق المنافسة أخطاء جوهرية ال يمكن تداركها.
 .2إذا اتُ خذ إجراء مخالف ألحكام النظام أو الالئحة ال يمكن تصحيحه.
ـاال أو ارت ــكاب أي م ــن ممارس ــات الفس ــاد ,أو تواط ــؤاً بي ــن
 .3إذا كان هن ــاك مؤش ــرات واضح ــة عل ــى أن هن ــاك احتي ـ ً
المتنافس ــين أو أطراف لهم صلة بالمنافس ــة على نحو ال يمكن معه ترس ــية المنافس ــة بما يتفق مع أحكام النظام
والالئحة.
 .4إذا خالفت جميع العروض وثائق المنافسة.
 .5إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
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المادة 52

ف ــي ح ــال إلغ ــاء المنافس ــة ت ــرد ألصحاب الع ــروض تكاليف وثائ ــق المنافس ــة والضمان ــات االبتدائية ,وفق ــاً لما توضحه
الالئحة.

الالئحـة المادة 86
 -1تعاد تكاليف وثائق المنافسة إلى أصحاب العروض ،إذا تم إلغاؤها في الحاالت اآلتية:
أ -وجود أخطاء جوهرية في وثائق المنافسة.
ب -مخالفة إجراءات المنافسة ألحكام النظام وهذه الالئحة.
ج -إذا اقتضت المصلحة العامة الغاء المنافسة.
د -ارت ــكاب أي م ــن المخالف ــات الواردة ف ــي الفقرة ( )3من المادة (الحادية والخمس ــين) م ــن النظام ،وذلك
لم ــن ال عالق ــة لهم بتل ــك المخالفات من المتنافس ــين.
ه -ارتفاع أسعار العروض عن المبالغ المعتمدة.
 -2تع ــاد تكالي ــف وثائق المنافس ــة إلى مش ــتريها في ح ــال تم تمديد تلقي الع ــروض للمرة الثانية ،وأبدى المش ــتري
عدم رغبته في االس ــتمرار في المنافس ــة.
 -3ال تع ــاد تكالي ــف وثائ ــق المنافس ــة إذا كان اإللغ ــاء بع ــد فت ــح الع ــروضّ ،إل لم ــن تق ــدم بعرض ــه للمنافس ــة.
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المادة 53

تلت ــزم الجه ــة الحكومي ــة بع ــد ص ــدور ق ــرار الترس ــية واإلع ــان عن ــه ،بفت ــرة توق ــف ال تق ــل ع ــن (خمس ــة) أي ــام عم ــل
وال تزي ــد عل ــى (عش ــرة) أي ــام عم ــل؛ ال يج ــوز خالله ــا اعتم ــاد الترس ــية وتوقي ــع العق ــد؛ وذل ــك لتمكي ــن المتنافس ــين
من التظلم من قرار الترسية.

الالئحـة المادة 87
يجب على الجهة الحكومية االلتزام بفترة التوقف وفقاً للضوابط اآلتية:
 -1يج ــب ّأل تق ــل فت ــرة التوق ــف ع ــن (خمس ــة) أي ــام عم ــل وال تزي ــد ع ــن (عش ــرة) أي ــام عم ــل م ــن تاريخ ص ــدور قرار
الترس ــية واإلع ــان عن ــه ،وتلت ــزم الجه ــة باإلع ــان عنه ــا ف ــي البواب ــة اإللكترونية.
 -2ف ــي ح ــال تع ــذر اإلعالن في البواب ــة أو موقع الجهة الحكومية ألس ــباب فنية ،يبلغ المتنافس ــين بذلك عبر البريد
اإللكتروني.
 -3م ــع مراع ــاة ما ورد ف ــي المادة (الس ــابعة والثمانين) من النظام ،تس ــتقبل الجهة الحكومي ــة التظلمات على قرار
الترس ــية أو أي إج ــراء من إجراءاتها م ــن خالل البوابة.
 -4ال يجوز للجهة الحكومية أن تقبل أي تظلم بعد انتهاء فترة التوقف.
 -5ال يعد قرار الترسية نافذاً حتى تنتهي فترة التوقف ،ويتم البت في التظلمات إن وجدت.
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المادة 54

 .1تكون صالحية البت في المنافسات لتنفيذ األعمال وتأمين المشتريات والتكليف باألعمال اإلضافية لرئيس
الجهة الحكومية ،وله التفويض في الحالتين اآلتيتين:
أ -البت في المنافسات لتنفيذ األعمال وتأمين المشتريات بما ال يزيد على (عشرة ماليين) ريال.
ب -التكلي ــف باألعم ــال اإلضافي ــة بم ــا ال يزي ــد على (خمس ــة ماليي ــن) ريال للمش ــروع الواح ــد أو ( )%10من
تكلف ــة المش ــروع؛ أيهما أقل.
 .2تكون صالحية إلغاء المنافسة لرئيس الجهة الحكومية ،وله التفويض في ذلك.
 .3تكون صالحية إنهاء العقود لرئيس الجهة الحكومية ،وله التفويض في ذلك.
.4تكون صالحية البت في الشراء المباشر لرئيس الجهة الحكومية ,وله التفويض بما ال يزيد على
(ثالثة ماليين) ريال.
.5تكون صالحية البت والترسية في بيع المنقوالت لرئيس الجهة الحكومية ,وله التفويض في ذلك.
 .6يراعى أن يكون التفويض متدرجاً بحسب مسؤولية الشخص المفوض.
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المادة 55

 .1تُ ص ــاغ العق ــود ووثائقه ــا وملحقاته ــا باللغ ــة العربي ــة ،ويج ــوز اس ــتخدام لغ ــة أخرى إلى جان ــب العربية عل ــى أن تكون
المعتم ــدة في تفس ــير العق ــد وتنفيذه وتحدي ــد مواصفات ــه ومخططات ــه والمراس ــات المتعلقة به.
العربي ــة ه ــي
َ
ـدال من تحرير العقد إذا كانت قيمة العق ــد ال تزيد على (ثالثمائة
 .2للجه ــة الحكومي ــة االكتفاء بالمراس ــات المتبادلة ب ـ ً
ألف) ريال

الالئحـة المادة 5
تستثنى األعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة من األحكام اآلتية:
 -1المادة (التاسعة) من النظام.
 -2الفق ــرة (  )1م ــن الم ــادة (الخامس ــة والخمس ــين) من النظام؛ حيث يج ــوز للجهة الحكومية -وفق م ــا تراه محققاً
للمصلح ــة -اس ــتخدام أي لغ ــة غي ــر العربية في صياغ ــة العق ــود ووثائقها وملحقاته ــا ،وتحديد اللغ ــة المعتمدة
لتفس ــير العق ــد وتنفي ــذه ،عل ــى أن تلت ــزم الجه ــة بإع ــداد نس ــخة مترجم ــة إل ــى العربي ــة ألي م ــن تل ــك الوثائ ــق.

الالئحـة المادة 88
   1.تح ــدد الجه ــة موع ــداً لتوقيع العقد بع ــد تقديم الضمان النهائي ،ف ــإن تأخر المتعاقد ع ــن الموعد المحدد دون
ع ــذر مقب ــول ،يت ــم إن ــذاره بذلك ،ف ــإذا لم يحضر لتوقيع العقد خالل (خمس ــة عش ــر) يوماً من تاريخ إن ــذاره ،ينهى
التعاق ــد بق ــرار م ــن صاح ــب الصالحية ،ويص ــادر الضمان النهائ ــي ،دون إخالل بح ــق الجهة الحكومي ــة في الرجوع
عل ــى المتعاق ــد مع ــه بالتعوي ــض عم ــا لح ــق بها من ض ــرر ،وت ــزود اللجن ــة المنصوص عليها ف ــي الم ــادة (الثامنة
والثماني ــن) م ــن النظام بنس ــخة من الق ــرار؛ للنظر في ه ــذه المخالفة.
   2.م ــع مراع ــاة الفق ــرة ( )2م ــن الم ــادة (الخامس ــة والخمس ــين) م ــن النظ ــام ،ال يج ــوز الب ــدء ف ــي تنفي ــذ األعم ــال
المتعاق ــد عليه ــا قب ــل توقي ــع العقد.
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المادة 56

 .1ال تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المس ــتمر ،كالصيانة والنظافة والتش ــغيل واإلعاش ــة( ,خمس) س ــنوات،
وتج ــوز زيادته ــا ف ــي العقود التي تتطل ــب طبيعتها ذلك؛ بع ــد موافقة الوزارة.
 .2يج ــب ف ــي جمي ــع العق ــود أن تتناس ــب الم ــدة المح ــددة لتنفي ــذ المش ــروع م ــع حج ــم األعم ــال وطبيعته ــا ،وم ــع
االعتم ــادات الس ــنوية المخصص ــة للص ــرف عل ــى المش ــروع.
 .3تُ َضم ــن عق ــود الخدم ــات ذات التنفي ــذ المس ــتمر ش ــروطاً تتعل ــق بمس ــتوى األداء والتقيي ــم المس ــتمر؛ بحي ــث يجوز
مرضي ــا ،وتوضح الالئحة ما يل ــزم لتنفيذ حكم
للجه ــة الحكومي ــة إنه ــاء العق ــد أو تقليص الدفع ــات إذا لم يكن األداء
ً
ه ــذه الفقرة.

الالئحـة المادة 25
فيما يخص االلتزامات التعاقدية والمالية فيجب التقيد بما يلي:
 -1ال يج ــوز التعاق ــد عل ــى األعم ــال والمش ــتريات إال بع ــد التأكد من تواف ــر التكاليف أو االعتم ــادات المالية ،ويجب
عل ــى الجه ــة مراعاة التدفقات النقدية الس ــنوية للعقود بم ــا يتوافق مع أعمال تخطي ــط الميزانية ،بما في ذلك
البن ــود الت ــي يت ــم االرتب ــاط عليه ــا ،وعندم ــا توجد حاجة ماس ــة إلى توفي ــر الوقت ف ــي تنفيذ إجراءات المنافس ــة،
فللجه ــة الحكومي ــة طرح المنافس ــة أو الدعوة لتقديم الع ــروض قبل الحصول على االعتم ــادات المالية الالزمة
لألعم ــال والمش ــتريات ،عل ــى أن تذك ــر الجهة الحكومية في وثائق المنافس ــة أن ــه لن يتم إجراء الترس ــية وتوقيع
العق ــد إال بع ــد توفر االعتم ــادات أو التكاليف المالية لألعمال أو المش ــتريات.
 – 2يج ــب أن تش ــمل العق ــود المبرم ــة عل ــى ش ــروط واضح ــة للتدفقات النقدي ــة الس ــنوية الملتزم بها ف ــي العقود
الت ــي تمت ــد ألكثر م ــن عام مال ــي واحد.
 -3يج ــب عل ــى الجه ــة الحكومية النص في قرار الترس ــية المبل ــغ لصاحب العرض الفائز على أن ــه ال يترتب على الجهة
إال بعد توقي ــع العقد من جميع األطراف.
الحكومي ــة أي الت ــزام قانوني أو مالي ّ

الالئحـة المادة 91
يج ــوز للجه ــة الحكومي ــة أن تن ــص ف ــي العق ــد على اس ــتبعاد فت ــرة اإلج ــازة الصيفي ــة في عق ــود النظاف ــة والصيانة

والخدم ــات األخ ــرى ل ــدى الجه ــات التعليمية وم ــا يماثلها ،وتخفيض أع ــداد العمال ــة وعناصر العقد غي ــر الالزمة؛ إذا
كان ــت تل ــك الجه ــات تزاول نش ــاطاً مح ــدوداً خالل تل ــك الفترة.
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المادة 56

 .1ال تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المس ــتمر ،كالصيانة والنظافة والتش ــغيل واإلعاش ــة( ,خمس) س ــنوات،
وتج ــوز زيادته ــا ف ــي العقود التي تتطل ــب طبيعتها ذلك؛ بع ــد موافقة الوزارة.
 .2يج ــب ف ــي جمي ــع العق ــود أن تتناس ــب الم ــدة المح ــددة لتنفي ــذ المش ــروع م ــع حج ــم األعم ــال وطبيعته ــا ،وم ــع
االعتم ــادات الس ــنوية المخصص ــة للص ــرف عل ــى المش ــروع.
 .3تُ َضم ــن عق ــود الخدم ــات ذات التنفي ــذ المس ــتمر ش ــروطاً تتعل ــق بمس ــتوى األداء والتقيي ــم المس ــتمر؛ بحي ــث يجوز
مرضي ــا ،وتوضح الالئحة ما يل ــزم لتنفيذ حكم
للجه ــة الحكومي ــة إنه ــاء العق ــد أو تقليص الدفع ــات إذا لم يكن األداء
ً
ه ــذه الفقرة.

الالئحـة المادة 92
 -1يج ــوز ف ــي عق ــود الخدم ــات ذات التنفي ــذ المس ــتمر التي تعتمد عل ــى األداء أن تض ــع الجهة الحكومية الش ــروط
المشار إليها في الفقرة ( )3من المادة (السادسة والخمسين) من النظام ،وذلك وفقاً للضوابط اآلتية:
أ -أن تعك ــس الش ــروط التركي ــز عل ــى مخرج ــات العقد وم ــدى تحقيقها لالحتي ــاج الفعلي للجه ــة عوضاً عن
االكتف ــاء بتنفي ــذ المتعاق ــد اللتزاماته.
ب -أن توضع مقاييس أداء مناسبة لألعمال ذات المواصفات الفنية التي تعتمد على األداء والمخرجات.
ج -أن ترب ــط الدفع ــات بمقايي ــس األداء بحيث يمك ــن التحقق من تحقي ــق األعمال المنف ــذة لحاجات الجهة
الفعلي ــة؛ من حيث مس ــتوى الج ــودة المطلوب.
-2يج ــوز للجه ــة الحكومي ــة إنه ــاء العق ــد عن ــد تدن ــي مس ــتوى أداء المتعاقد ،ش ــريطة حصول ــه على درج ــة أقل من
( )%70ف ــي مس ــتوى األداء لث ــاث م ــرات متتالي ــة ،وعدم إصالح ــه ألوضاعه وفق المش ــار إليه ف ــي الفقرة ()2
من المادة (السادس ــة والس ــبعين) م ــن النظام.

الالئحـة المادة 140
 -1يتم تقييم أداء المتعاقد بحسب نوع العقد ،وذلك على النحو التالي:
أ -م ــع مراع ــاة م ــا ورد ف ــي الفق ــرة ( )3م ــن الم ــادة (السادس ــة والخمس ــين) م ــن النظ ــام ،يك ــون التقيي ــم
ف ــي العق ــود ذات التنفي ــذ المس ــتمر دوري ــاً وف ــق ما توضحه ش ــروط مس ــتوى األداء في العق ــد ،وذلك
باإلضاف ــة إل ــى إج ــراء التقيي ــم النهائ ــي بع ــد تنفي ــذ العقد.
ب -في عقود التوريد الفورية ،يتم التقييم النهائي بنهاية العقد وبعد استالم األعمال.
ج -ف ــي االتفاقي ــات اإلطاري ــة ،يتم تقييم كل أمر ش ــراء م ــن الجهة الحكومي ــة ،وذلك باإلضافة إل ــى التقييم
النهائ ــي لمجم ــل أداء المتعاقد ف ــي االتفاقية.
 -2تنص الجهة الحكومية في العقد على المواعيد الزمنية إلجراء عمليات التقييم للمتعاقد بحسب نوع التقييم.
 -3تلتزم الجهة الحكومية بمعايير التقييم الواردة في النموذج المعد من قبل مركز تحقيق كفاءة اإلنفاق.
 -4تُ بل ــغ الجه ــة الحكومي ــة المتعاق ــد بنتيج ــة التقيي ــم ،وترفعها إل ــى البوابة ليتم تدوينها في س ــجله بع ــد أن تصبح
نتيج ــة التقيي ــم نهائية .ويت ــاح لبقية الجه ــات الحكومية االط ــاع عليها.
 -5إذا تك ــرر حص ــول المتعاق ــد على درجة أقل من ( )%70في مس ــتوى األداء لثالث عق ــود متتالية ،يحال إلى اللجنة
المنص ــوص عليه ــا في الم ــادة (الثامنة والثمانين) من النظام للنظر ف ــي منع التعامل معه.
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المادة 57

تحدد الالئحة أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.

الالئحـة المادة 94
أوال :تتعاقد الجهة الحكومية لتنفيذ أعمالها ومشاريعها وفقاً ألنواع العقود اآلتية:
ً
 -1عقد اإلنشاءات العامة.
 -2عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر.
 -3عقد التوريد.
 -4عقد تقنية المعلومات
 -5عقد الخدمات االستشارية.
 -6عقد إدارة المشاريع.
 -7عقد التصميم.
 -8عقد التصنيع.
 -9عقد استئجار المنقوالت.
 -10عقد بيع المنقوالت.
 -11أي عقود أخرى لتنفيذ أعمال معينة للجهة الحكومية.
ثاني ــا :تلت ــزم الجه ــة الحكومي ــة عن ــد تنفيذ األعم ــال والمش ــتريات خ ــارج المملكة بتطبيق نم ــاذج العق ــود المعتمدة
ً
له ــذه األعم ــال ،وبالنس ــبة لل ــدول الت ــي تُ ل ــزم بتطبيق نم ــاذج عقوده ــا ،فيجوز تطبي ــق تلك النم ــاذج على أال
تخال ــف أح ــكام النظام وه ــذه الالئحة.

الالئحـة المادة 91
يج ــوز للجه ــة الحكومي ــة أن تن ــص ف ــي العق ــد على اس ــتبعاد فت ــرة اإلج ــازة الصيفي ــة في عق ــود النظاف ــة والصيانة

والخدم ــات األخ ــرى ل ــدى الجه ــات التعليمية وم ــا يماثلها ،وتخفيض أع ــداد العمال ــة وعناصر العقد غي ــر الالزمة؛ إذا
كان ــت تل ــك الجه ــات تزاول نش ــاطاً مح ــدوداً خالل تل ــك الفترة.
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المادة 57

تحدد الالئحة أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.

الالئحـة المادة 95
يجوز للجهة الحكومية التعاقد لتنفيذ األعمال وفقاً ألي من األنماط اآلتية:
 -1العق ــود الت ــي تت ــم المحاس ــبة فيه ــا على أس ــاس المقايس ــة الفعلية عل ــى الطبيع ــة للكميات والبن ــود واألعداد
الت ــي تم تنفيذه ــا ،وذلك وفق ــاً للضواب ــط اآلتية:
ـاء عل ــى
أ -أن تك ــون ف ــي أعم ــال اإلنش ــاءات العام ــة والخدم ــات ،وفق ــاً لج ــداول الكمي ــات المحس ــوبة ،وبن ـ ً
التصامي ــم والمخطط ــات المعتم ــدة مس ــبقاً.
ب -أن تكون األسعار لبنود األعمال ثابته ولكن الكميات غير محددة بدقة أو يصعب تقديرها تقديراً نهائياً.
فعال ،عل ــى أن تقاس تلك
ج -أن تص ــرف المس ــتخلصات المالي ــة على ش ــكل دفع ــات وفقاً لألعم ــال المنجزة
ً
األعم ــال في موقع تنفي ــذ األعمال.
 -2عقد تسليم المفتاح ،وذلك وفقاً للضوابط اآلتية:
أ -أن يكون في عقود اإلنشاءات والبنية التحتية الكبرى والمنشآت الصناعية ،وما يماثلها.
مسؤوال عن مطابقة التصاميم والتنفيذ في الموقع.
ب -أن يكون المتعاقد
ً
ج -أن ينفذ العقد وفقاً للمواصفات الفنية الواردة في شروط المنافسة.
د -أن يكون تنفيذ العقد بمبلغ مقطوع وفقاً للمواصفات التي تحددها الجهة الحكومية.
ه -يجوز للجهة الحكومية تضمين بنود التجهيز والتأثيث لعقود تسليم المفتاح.
 -3عقد بالمقطوعية ،وذلك وفقاً للضوابط اآلتية:
أ -أن يك ــون ف ــي األعم ــال البس ــيطة أو الت ــي ال يمك ــن قي ــاس كمياته ــا ،أو األعم ــال المتبقي ــة بع ــد تنفي ــذ
المش ــروع.
ب -أن يغطي المبلغ المقطوع كافة األعمال.
 -4التعاق ــد وف ــق هام ــش أو مبلغ ربح محدد ،ويكون اس ــتخدام هذا األس ــلوب في المواد المس ــعرة رس ــمياً  ،أو ما
يمك ــن تس ــعيره من قب ــل الجهة الحكومية؛ عل ــى أن تضع الجهة حداً أعل ــى للتكاليف ال ينبغ ــي للمتعاقد تجاوزه
دون موافقته ــا ،وأن يرف ــع المتعاق ــد إلى الجهة الحكومي ــة تقارير دورية مفصلة ع ــن تلك التكاليف.
 -5التعاقد بحسب األداء وفق معايير كمية محددة لذلك.
 -6التعاق ــد مع االستش ــاريين لإلش ــراف على المش ــاريع ،وذلك بنس ــبة محددة م ــن قيمة عقد اإلنش ــاءات في حال
ل ــم يش ــترك االستش ــاري ف ــي وضع الش ــروط والمواصف ــات ،أو بمبلغ مقطوع فيم ــا عدا ذلك .وعل ــى أال تتجاوز
النس ــبة أو المبل ــغ المقط ــوع ما نس ــبته ( %3ثالثة في المائة) م ــن قيمة العقد وال يجوز زيادة هذه النس ــبة بأي
ح ــال م ــن األح ــوال ،ويمكن إضاف ــة مبلغ مقطوع ال يج ــوز تجاوزه في ح ــال تمديد العقد او إدخ ــال تغييرات على
المشروع.
 -7أي نمط تعاقد آخر باالتفاق مع الوزارة.
وتوضح نماذج العقود شروط استخدام أنماط التعاقد المشار إليها.
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المادة 58

يج ــوز تضمي ــن العق ــود بن ــوداً تتعل ــق بنق ــل المعرف ــة والتدري ــب ومهارات التش ــغيل إل ــى موظف ــي الجه ــات الحكومية.
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المادة 59

 .1يحرر العقد بين الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز بعد إبالغه بقرار الترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي.
ُ .2يمكّ ــن المتعاق ــد مع ــه ف ــي عقود اإلنش ــاءات العامة من البدء في تنفيذ العقد خالل (س ــتين) يوم ــاً من تاريخ إبالغه
بق ــرار الترس ــية ,مالم تنص وثائق المنافس ــة على غير ذلك.

الالئحـة المادة 88
   1.تح ــدد الجه ــة موع ــداً لتوقيع العقد بع ــد تقديم الضمان النهائي ،ف ــإن تأخر المتعاقد ع ــن الموعد المحدد دون
ع ــذر مقب ــول ،يت ــم إن ــذاره بذلك ،ف ــإذا لم يحضر لتوقيع العقد خالل (خمس ــة عش ــر) يوماً من تاريخ إن ــذاره ،ينهى
التعاق ــد بق ــرار م ــن صاح ــب الصالحية ،ويص ــادر الضمان النهائ ــي ،دون إخالل بح ــق الجهة الحكومي ــة في الرجوع
عل ــى المتعاق ــد مع ــه بالتعوي ــض عم ــا لح ــق بها من ض ــرر ،وت ــزود اللجن ــة المنصوص عليها ف ــي الم ــادة (الثامنة
والثماني ــن) م ــن النظام بنس ــخة من الق ــرار؛ للنظر في ه ــذه المخالفة.
   2.م ــع مراع ــاة الفق ــرة ( )2م ــن الم ــادة (الخامس ــة والخمس ــين) م ــن النظ ــام ،ال يج ــوز الب ــدء ف ــي تنفي ــذ األعم ــال
المتعاق ــد عليه ــا قب ــل توقي ــع العقد.

الالئحـة المادة 89
 -1يح ــرر العق ــد م ــن س ــت نس ــخ عل ــى األقل؛ تعط ــى نس ــخة للمتعاق ــد ،ونس ــخة ل ــإدارة المعني ــة باإلش ــراف على
التنفي ــذ ،ونس ــخة ل ــإدارة المختصة بالمحاس ــبة ،ونس ــخة لدي ــوان المراقبة العامة ،ونس ــخة لمرك ــز تحقيق كفاءة
اإلنف ــاق أو الهيئ ــة العام ــة للصناع ــات العس ــكرية بحس ــب الحال ،ونس ــخة للهيئة.
 -2تبلغ الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمعلومات التي تطلبها عن العقد والتي تشمل ما يلي:
أ -اسم وعنوان المتعاقد.
ب-موضوع العقد وقيمته اإلجمالية وشروطه المالية.
ج -تاريخ بدء تنفيذه وانتهائه.
د -أي تعديالت تطرأ على العقد.
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المادة 59

 .1يحرر العقد بين الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز بعد إبالغه بقرار الترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي.
ُ .2يمكّ ــن المتعاق ــد مع ــه ف ــي عقود اإلنش ــاءات العامة من البدء في تنفيذ العقد خالل (س ــتين) يوم ــاً من تاريخ إبالغه
بق ــرار الترس ــية ,مالم تنص وثائق المنافس ــة على غير ذلك.

الالئحـة المادة 90
تتـــم المراســـات والتبليغات بين الجهـــة الحكومية والمتعاقد معهـــا عن طريق البوابة ،ويجـــوز للجهة الحكومية
عالوة على ذلك أن تستخدم إحدى الطرق اآلتية:
أ -العنوان الوطني.
ب -العنوان البريدي عن طريق الشركات المقدمة للخدمة البريدية.
ج -البريد اإللكتروني المعتمد ،والرسائل النصية.
 -2يك ــون اإلب ــاغ ال ــذي يت ــم وفق ــاً لحك ــم الفق ــرة ( )1م ــن هذه الم ــادة منتج ــاً آلث ــاره النظامي ــة من تاري ــخ صدوره.

الالئحـة المادة 135
 -1يتعين على الجهة الحكومية بعد أن يصبح اإلشعار بإنهاء العقد نافذاً  ،أن تقوم بما يلي:
أ -محاس ــبة المتعاق ــد ع ــن األعمال التي تم تنفيذها في الموقع ،وأن يس ــترد منه الرصي ــد المتبقي من قيمة
الدفعة المقدمة إن وجدت.
ب-أن تدف ــع للمتعاق ــد قيم ــة الل ــوازم والم ــواد الموج ــودة ف ــي الموق ــع ،الت ــي اعتم ــدت قبل تاريخ اإلش ــعا
بإنه ــاء األعم ــال .كم ــا تدف ــع له قيمة المواد واللوازم التي س ــبق أن قام بش ــرائها واس ــتيرادها ألجل العقد
ول ــم يت ــم إحضاره ــا إل ــى الموقع؛ ش ــريطة أن يق ــدم المتعاقد م ــا يثبت ش ــرائها لغرض تنفيذ أعم ــال العقد
وأن يق ــوم بتس ــليمها للجه ــة الحكومي ــة .وتع ــد كاف ــة الل ــوازم والم ــواد الت ــي ت ــم توريدها ودفع ــت الجهة
الحكومية قيمتها ملكاً لها.
 -2عن ــد إنه ــاء العقد وفقاً ألحكام المادة (الس ــابعة والس ــبعين) من النظ ــام ،يتعين على الجه ــة الحكومية أن تفرج
ع ــن ضم ــان الدفعة المقدمة والضم ــان النهائي ،وذل ــك بعد إجراء التس ــويات الالزمة.
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المادة 60

 .1تلت ــزم الجه ــات الحكومي ــة بع ــرض عقوده ــا -الت ــي تحدده ــا الالئحة -عل ــى ال ــوزارة لمراجعته ــا قبل توقيعه ــا ،وعلى
ال ــوزارة مراجع ــة تل ــك العقود خالل (خمس ــة عش ــر) يوم عمل م ــن تاريخ ورودها إليه ــا .فإن لم ترد ال ــوزارة خالل هذه
الم ــدة ُع ــدت موافق ــة .ويس ــتثنى م ــن حكم ه ــذه المادة الجه ــات التي ليس له ــا اعتم ــادات بالميزانية العام ــة للدولة.
 .2تحدد الالئحة ضوابط تطبيق هذه المادة

الالئحـة المادة 93
   1.تلت ــزم جمي ــع الجه ــات الحكومي ــة بعرض عقوده ــا التي تزيد م ــدة تنفيذها على (س ــنة) أو تبلغ قيمتها (خمس ــة
ماليا قب ــل توقيعها.
ماليي ــن) ري ــال فأكثر عل ــى ال ــوزارة لمراجعتها ً

    2.تلت ــزم الجه ــات الحكومي ــة بمراجع ــة عقوده ــا من الناحي ــة القانوني ــة والصياغي ــة والتأكد من مطابقته ــا لنماذج
العق ــود المعتم ــدة ،عل ــى أن يراعى ف ــي العقود غير النموذجية صياغتها بحس ــب طبيعتها وفق ــاً للنظام وهذه
الالئح ــة واالسترش ــاد بنم ــاذج العق ــود المعتم ــدة ،ومراجعته ــا وفق ــاً له ــذه الفق ــرة قب ــل عرضه ــا عل ــى الوزارة
لمراجعته ــا مالياً.

74

النظـــام
.1

.2

.3

.4

الــــبـــــاب|4إبــــــــرام الــعــقــــــــود وتـنـفــيـــذهــــــا
الفصل |  2الضـــمــــان الــنـــهــائــــــي

المادة 61

يج ــب عل ــى م ــن تتم الترس ــية علي ــه تقديم ضمان نهائي بنس ــبة ( )%5من قيمة العقد ،وذلك خالل (خمس ــة عش ــر)
ي ــوم عم ــل م ــن تاريخ إبالغه بالترس ــية .ويج ــوز للجهة الحكومية تمديد ه ــذه المدة لمدة مماثل ــة .وإن تأخر عن ذلك
ف ــا ُيع ــاد إلي ــه الضم ــان االبتدائي ,ويت ــم التفاوض مع العرض ال ــذي يليه ,وفقاً ألح ــكام النظام ،ويجوز زيادة نس ــبة
الضمان بع ــد موافقة الوزير.
يلت ــزم صاح ــب الع ــرض -إذا كان م ــن المنش ــآت الصغي ــرة والمتوس ــطة المحلي ــة -بدف ــع غرام ــة مالي ــة إل ــى الجه ــة
الحكومي ــة تس ــاوي قيم ــة الضمان االبتدائي ,وذلك إذا قام بس ــحب عرض ــه قبل انتهاء مدة س ــريان العروض ,أو إذا
ل ــم يق ــدم الضم ــان النهائ ــي في ح ــال تمت الترس ــية عليه .وفي حال مرور (س ــتين) يوم ــاً من تاريخ س ــحب عرضه ,أو
م ــن تاري ــخ انته ــاء مهل ــة تقدي ــم الضمان النهائ ــي دون أن يق ــوم بدفع الغرام ــة المالي ــة المقررة؛ يعاق ــب بمنعه من
التعام ــل م ــع الجه ــات الحكومية لمدة س ــنة.
ال يلزم تقديم الضمان النهائي في الحاالت اآلتية:
أ  -إذا كانت قيمة األعمال والمشتريات ال تتجاوز (مائة ألف) ريال.
ب -التعاقد بين الجهات الحكومية.
ج -التعاقد مع مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف إلى الربح.
د -التعاقد مع الشركات التي تملك الدولة فيها نسبة ال تقل عن ( )%51من رأس مالها.
نهائيا
هـ ــ -إذا ق ــام المتعاق ــد مع ــه بتوري ــد جمي ــع األصناف التي رس ــا علي ــه توريده ــا ,وقبلتها الجه ــة الحكومي ــة
ً
وق ِبل ه ــذا الج ــزء وكان ثمنه
خ ــال الم ــدة المح ــددة إلي ــداع الضم ــان النهائ ــي ,أو ق ــام بتوري ــد ج ــزء منه ــا ُ
يكف ــي لتغطي ــة قيم ــة الضم ــان النهائي ,عل ــى أال يصرف ما يغطي قيم ــة الضمان إال بع ــد تنفيذ المتعاقد
مع ــه التزامه.
و -إذا كُ لف المتعاقد بأعمال إضافية.
يج ــب االحتف ــاظ بالضم ــان النهائ ــي إل ــى أن يفي المتعاقد معه بالتزاماته ويس ــتلم المش ــروع اس ــتالماً نهائي ــاً  ,وفقاً
ألح ــكام العقد وش ــروطه.

الالئحـة المادة 100
م ــع مراع ــاة م ــا ورد ف ــي الفق ــرة ( )1من الم ــادة (الحادية والس ــتين) م ــن النظام ،يج ــوز للجهة الحكومية رفع نس ــبة
الضم ــان النهائ ــي بم ــا يتج ــاوز ( )%5م ــن قيم ــة العق ــد إذا رأت أن م ــن مصلح ــة المش ــروع األخذ بذلك؛ ش ــريطة أخذ
موافق ــة ال ــوزارة المس ــبقة عل ــى ذل ــك قب ــل ط ــرح األعم ــال ،وأن ينص على نس ــبة الضم ــان النهائي تلك ف ــي وثائق
المنافسة.
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المادة 62

يخف ــض الضم ــان النهائ ــي في عقود الخدمات ذات التنفيذ المس ــتمر س ــنوياً بحس ــب ما يتم تنفيذه م ــن األعمال ،على
أال يق ــل الضم ــان ف ــي جميع األح ــوال عن ( )%5من قيم ــة األعمال المتبقي ــة من العقد.
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المادة 63

تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد األشكال اآلتية:
 .1خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية.
 .2خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية.
 .3أي شكل آخر تحدده الالئحة.
وتوضح الالئحة شروط الضمانات وأحكامها ونماذجها.

الالئحـة المادة 101
تطل ــب الجه ــة تمدي ــد س ــريان الضم ــان النهائي قبل انته ــاء مدته في عقود اإلنش ــاءات إذا تأخر المتعاق ــد في تنفيذ
أعم ــال الصيان ــة والضم ــان ،وامت ــد ذلك لما بعد انتهاء س ــنة الضمان المش ــار إليه في الفقرة ( )1م ــن المادة (الثامنة
والعش ــرين بعد المائة) م ــن هذه الالئحة.

الالئحـة المادة 128
 -1م ــع ع ــدم اإلخ ــال بأحكام الم ــادة (الرابعة والعش ــرين بعد المئ ــة) من هذه الالئح ــة ،يبقى المش ــروع في عقود
اإلنش ــاءات العام ــة ف ــي ضم ــان المتعاقد مدة ال تقل عن (س ــنة) ،اعتب ــاراً من تاريخ االس ــتالم االبتدائي ،وفي حال
وج ــدت نواق ــص في المش ــروع بعد اس ــتالمه ،فتب ــدأ مدة الضمان لتل ــك النواقص من تاريخ اس ــتالمها.
 -2يلت ــزم المتعاق ــد خ ــال س ــنة الضمان المش ــار إليها ف ــي الفقرة ( )1م ــن هذه الم ــادة بصيانة وإصالح واس ــتبدال
م ــا يظه ــر م ــن عي ــوب في المواد أو األجه ــزة أو المع ــدات أو عيوب في التنفي ــذ ،وال يحول دون الت ــزام المتعاقد
بضمانه ــا وصيانته ــا اس ــتالم الجه ــة لألعم ــال م ــع عدم إب ــداء مالحظاته ــا عليها أو عل ــى ما يظهر م ــن نواقص أو
م ــواد مخالف ــة للمواصف ــات مما لم يت ــم تداركه أثناء االس ــتالم االبتدائي .وإذا لم يلتزم بذل ــك ،تنفذ األعمال على
حس ــابه بم ــا ال يتجاوز األس ــعار الس ــائدة  ،وذلك بع ــد إنذاره بالطريق ــة التي تراها الجهة مناس ــبة.
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المادة 63

تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد األشكال اآلتية:
 .1خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية.
 .2خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية.
 .3أي شكل آخر تحدده الالئحة.
وتوضح الالئحة شروط الضمانات وأحكامها ونماذجها.

الالئحـة المادة 128
 -3ال يش ــمل الضم ــان والصيانة المش ــار إليهم ــا في الفقرة ( )2من ه ــذه المادة ،أعمال الصيان ــة الدورية أو العادية
الناتج ــة ع ــن االس ــتخدام ،ما لم يرجع س ــبب ذل ــك إلى عيب في الم ــواد أو األجهزة أو المع ــدات أو في التنفيذ،
طبق ــاً لألصول الفنية.
 -4تس ــتلم األعم ــال اس ــتالماً نهائي ــاً ف ــي عق ــود اإلنش ــاءات العام ــة ،بع ــد انته ــاء م ــدة الضم ــان والصيان ــة وتنفيذ
المتعاق ــد التزاماته وتس ــليمه المخطط ــات ومواصفات األجهزة والمعدات والمس ــتندات المتعلقة بالمش ــروع
وفق ــاً لش ــروط العقد.

الالئحـة المادة 102
يج ــب أن يك ــون ضم ــان الدفعة المقدمة مس ــاوياً لقيمتها ،وأن يكون س ــاري المفعول حتى اس ــترداد كامل الدفعة.
وعل ــى الجه ــة الحكومي ــة أن تش ــعر البن ــك مص ــدر الضم ــان بتخفي ــض قيمته بنفس النس ــبة المس ــتردة م ــن الدفعة
المقدم ــة طبق ــاً للمس ــتخلصات وفي تاريخ الحس ــم؛ وذل ــك دون طلب م ــن المتعاقد.

الالئحـة المادة 103
 -1تطل ــب الجه ــة الحكومي ــة تمدي ــد س ــريان الضمان ــات قب ــل انتهائه ــا في ح ــال توافر األس ــباب المح ــددة للتمديد
بموج ــب النظ ــام وه ــذه الالئح ــة وش ــروط التعاقد.
 -2توج ــه الجه ــة الحكومية طلب التمديد إلى البنك مباش ــرة ،وت ــزود المتعاقد بصورة منه .ويك ــون التمديد للفترة
الضروري ــة الالزم ــة؛ عل ــى أن يش ــار ف ــي طل ــب التمديد إلى وجوب دف ــع قيمة الضم ــان للجهة فوراً ف ــي حال لم
ين ــه البن ــك إجراءات التمديد قب ــل انتهاء مدة س ــريان الضمان.
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المادة 63

تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد األشكال اآلتية:
 .1خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية.
 .2خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية.
 .3أي شكل آخر تحدده الالئحة.
وتوضح الالئحة شروط الضمانات وأحكامها ونماذجها.

الالئحـة المادة 104
-1

-2
-3
-4

عل ــى الجه ــة الحكومي ــة عند توافر أس ــباب مصادرة الضم ــان البنكي ،الع ــرض على لجنة فحص الع ــروض أو لجنة
فح ــص ع ــروض الش ــراء المباش ــر بحس ــب الحال؛ لدراس ــة الحال ــة وتقدي ــم توصية مس ــببة إلى صاح ــب الصالحية
ف ــي الترس ــية ،م ــع األخذ في االعتب ــار اآلثار المترتبة عل ــى المصادرة ومدة س ــريان الضمان .ويج ــوز للجهة طلب
تمدي ــد الضم ــان مدة معقول ــة اذا كانت إج ــراءات اتخاذ ق ــرار المص ــادرة تتطلب ذلك.
ال يج ــوز مص ــادرة الضم ــان ّإل لألس ــباب الت ــي ت ــم تقدي ــم الضم ــان ألجله ــا ،ويك ــون طل ــب المص ــادرة مقتص ــراً
عل ــى الضم ــان الخ ــاص بالعملي ــة التي أخ ــل المتعاقد فيه ــا بالتزاماته ،وال يمتد إل ــى مصادرة الضمان ــات الخاصة
بالعملي ــات األخ ــرى؛ س ــواء كان ــت ل ــدى جهة واح ــدة أو ع ــدة جهات.
عن ــد مص ــادرة الضم ــان االبتدائ ــي ف ــي المنافس ــات المج ــزأة ،تقتص ــر المص ــادرة عل ــى ج ــزء م ــن قيم ــة الضمان
منس ــوبة إل ــى قيم ــة األعم ــال الت ــي تم ــت ترس ــيتها عل ــى المتعاق ــد.
إذا ق ــررت الجه ــة الحكومي ــة مصادرة الضم ــان ،فتطلب مصادرته من البنك مصدر الضمان مباش ــرة وباس ــتخدام
عب ــارة «مص ــادرة الضم ــان» بش ــكل صريح ،وعل ــى البنك االس ــتجابة لطلب المص ــادرة فوراً.

الالئحـة المادة 105

 -1يج ــوز للجه ــة الحكومي ــة قب ــول الضمان البنكي الص ــادر من بنك أجنبي بش ــرط أن يكون معتمداً من مؤسس ــة النقد
العرب ــي الس ــعودي ،وذل ــك ف ــي الحاالت الت ــي ال يتمكن فيه ــا المتنافس من تقدي ــم ضمان من بنك س ــعودي أو
بواس ــطته ف ــي األعمال والمش ــتريات التي تنفذ خ ــارج المملكة.
 -2إذا قدم الضمان من بنك أجنبي بوس ــاطة أحد البنوك المحلية ،فيجب على البنك المحلي االلتزام بش ــروط وقواعد
الضمانات البنكية المح ــددة بموجب النظام وهذه الالئحة.
 -3يج ــب عل ــى الجه ــة الحكومي ــة التأك ــد من صح ــة كافة الضمان ــات المقدم ــة -بموجب النظ ــام وهذه الالئح ــة -فور
تلقيه ــا تل ــك الضمان ــات ،وذلك من خ ــال البن ــوك مص ــدرة الضمانات.
 -4يجوز أن يقدم الضمان من عدة بنوك ،يلتزم بموجبه كل بنك بأداء نسبة محددة من قيمة الضمان.
 -5يك ــون الضم ــان واج ــب الدفع عند أول طلب من جانب الجهة الحكومي ــة دون الحاجة إلى وجود حكم قضائي أو قرار
من هيئة تحكيم.
 -6يجب أن يكون الضمان غير مش ــروط وغير قابل لإللغاء ،وأن تكون قيمته خالية من أية حس ــومات تتعلق بالضرائب
أو الرس ــوم أو أي نفقات األخرى.
 -7يج ــب أن يك ــون لدى الجهة الحكومية س ــجالت خاص ــة لمراقبة الضمانات المقدمة م ــن المتعاقدين معها ومتابعة
إج ــراءات طلب تمديد س ــريانها أو مصادرته ــا أو اإلفراج عنها.
 -8يجوز استبدال الضمانات البنكية من بنك آلخر ،على ّأل يفرج عن الضمان ّإل بعد الحصول على الضمان البديل.
 -9يجوز للجهة الحكومية قبول الضمانات البنكية الصادرة من فروع البنوك األجنبية المرخصة في المملكة.
 -10يجوز للجهة الحكومية عند تنفيذ األعمال والمشتريات خارج المملكة قبول الضمانات النقدية أو الشيك
المصرفي ف ــي ال ــدول الت ــي ال يتيس ــر لألش ــخاص األجانب فيه ــا الحص ــول على ضمان ــات بنكية.
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المادة 63

تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد األشكال اآلتية:
 .1خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية.
 .2خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية.
 .3أي شكل آخر تحدده الالئحة.
وتوضح الالئحة شروط الضمانات وأحكامها ونماذجها.

الالئحـة المادة 106
 -1م ــا ل ــم يرد ن ــص نظامي بخالف ذل ــك ،تطبق أحكام الضمانات ونماذجها وش ــروطها -المش ــار إليه ــا في النظام
وف ــي ه ــذه الالئح ــة -على كاف ــة الضمانات الت ــي تطلبها الجهة الحكومي ــة  ،بما في ذلك الضمان ــات المطلوبة
ف ــي المزايدات العامة لبي ــع المنقوالت.
 -2يجب التقيد بنماذج وصيغ الضمانات البنكية التي تحددها الوزارة وفقاً ألحكام النظام وهذه الالئحة.

الالئحـة المادة 107
يج ــوز للجه ــة الحكومي ــة أن تطل ــب تقدي ــم جزء م ــن الضمان البنكي نق ــداً  ،وذلك في عقود اإلعاش ــة وعقود س ــقيا
المي ــاه أو ف ــي الح ــاالت الت ــي تتطلب تأميناً عاج ـ ًـا ،وفق ــاً للضوابط اآلتية:
ّ -1أل يتجاوز مبلغ التأمين النقدي تكلفة األعمال مدة (خمسة) أيام.
 -2يسلم مبلغ التأمين النقدي للجهة الحكومية.
 -3ال تدخ ــل ه ــذه المبال ــغ في حس ــاب الصندوق أو الس ــجالت المالية ل ــدى الجهة ،وتكون جاهزة عن ــد طلب لجنة
اإلش ــراف عل ــى تنفي ــذ األعم ــال ،ويتم الصرف من قب ــل اللجنة بعد اعتم ــاد مدير اإلدارة في الجهة المس ــتفيدة
من العقد.
 -4تق ــوم الجه ــة بإخط ــار المتعاقد ليعوض م ــا يصرف من المبلغ فوراً  ،ويحس ــم المبلغ من مس ــتحقاته إذا تأخر في
ذلك.
 -5ال يجوز استخدام التأمين النقدي أو مصادرته ألغراض أخرى غير تلك التي خصص لها.
 -6يعاد التأمين النقدي أو ما بقي منه إلى المتعاقد بعد انتهاء تنفيذ العقد ،بموجب السند المسلم للمتعاقد.
 -7يج ــوز أن ي ــودع مبل ــغ التأمي ــن النقدي في حس ــاب لدى مؤسس ــة النقد العربي الس ــعودي أو في أح ــد البنوك،
وفق ــاً للتعليم ــات المالية والمحاس ــبية ل ــدى الوزارة.
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المادة 64

تدف ــع قيم ــة العق ــود بالري ــال الس ــعودي ،ويج ــوز أن تحدد الجه ــة الحكومية ف ــي وثائق المنافس ــة عملة أخ ــرى أو أكثر
عل ــى أن يك ــون ذلك بموافقة مس ــبقة م ــن الوزارة.
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المادة 65

تك ــون القيم ــة اإلجمالي ــة للعقد ش ـ ــاملة جميع تكالي ــف تنفيذه وفقاً لش ــروطه ،بما في ذلك قيمة الرس ــوم والضرائب
الت ــي يدفعه ــا المتعاق ــد ،وال يج ــوز اإلعفاء منه ــا أو إعفاء أرباح المتعاقدي ــن مع الجهة الحكومي ــة أو دخول موظفيهم
م ــن الضريب ــة أو دفعه ــا عنهم عدا ما اس ــتثني بن ــص نظامي خاص.

النظـــام
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المادة 66

ـاو لهذه القيم ــة ،وفقاً لما توضحه
للجه ــة الحكومي ــة أن تدف ــع للمتعاق ــد معها دفعة مقدمة مقابل ضمان بنكي مس ـ ٍ
الالئحة.

الالئحـة المادة 102
يج ــب أن يك ــون ضم ــان الدفعة المقدمة مس ــاوياً لقيمتها ،وأن يكون س ــاري المفعول حتى اس ــترداد كامل الدفعة،
وتق ــوم الجه ــة بإش ــعار البن ــك مص ــدر الضم ــان بتخفي ــض قيمت ــه بنف ــس النس ــبة التي يت ــم اس ــتردادها م ــن الدفعة
المقدم ــة طبق ــاً للمس ــتخلصات وف ــي تاريخ الحس ــم؛ وذل ــك دون طلب م ــن المتعاقد.

الالئحـة المادة 108
يجـــوز للجهـــة الحكومية صرف دفعة مقدمة للمتعاقد بما ال تتجاوز نســـبة ( )%10مـــن القيمة اإلجمالية للعقد،
وفقاً للشروط اآلتية:
 -1تص ــرف قيم ــة الدفع ــة المقدم ــة بع ــد تقدي ــم المتعاقد الضم ــان الخاص به ــا ،وتس ــتوفى من مس ــتحقاته على
دفع ــات بنس ــبة مس ــاوية للنس ــبة المئوي ــة للدفع ــة المقدم ــة ،وذل ــك م ــن قيم ــة كل مس ــتخلص ،اعتب ــاراً م ــن
المس ــتخلص األول.
 -2ال يجوز صرف دفعة مقدمة عند تمديد العقود القائمة ،أو التكليف بأعمال إضافية.
 -3يجوز للجهة الحكومية تجزئة الدفعة المقدمة وصرفها للمتعاقدين على دفعات.
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المادة 67

تصرف مستحقات المتعاقد مع الجهة الحكومية وفقاً لما توضحه الالئحة.

الالئحـة المادة 109
تصـــرف مســـتحقات المتعاقديـــن علـــى دفعـــات طبقـــاً لما يتـــم إنجازه مـــن أعمال ،وبعد حســـم مـــا يتحقق على
المتعاقـــد مـــن غرامات أو حســـومات أخـــرى ،وذلك وفقـــاً لإلجـــراءات اآلتية:
فعال ،ومطابقته ــا مع جداول
 -1يق ــوم المتعاق ــد بعد إنجاز نس ــبة م ــن األعمال ،بحصر م ــا تم تنفيذه من األعم ــال
ً
الكمي ــات ،وإع ــداد مس ــتخلص ش ــهري أو مرحل ــي وفق ــاً لش ــروط الدف ــع المح ــددة ف ــي العق ــد ،ورفع ــه إل ــى
االستش ــاري أو إل ــى الجه ــة الحكومي ــة مباش ــرة ف ــي حال ع ــدم وجود استش ــاري.
 -2عل ــى استش ــاري المش ــروع بع ــد اس ــتالمه المس ــتخلص ،معاين ــة األعم ــال المنج ــزة عل ــى الطبيع ــة والتأك ــد من
مطابقته ــا للمواصف ــات وج ــداول الكمي ــات المتف ــق عليه ــا ف ــي العق ــد ،وإع ــداد تقري ــر بذل ــك يت ــم رفع ــه م ــع
المس ــتخلص خ ــال (عش ــرة) أي ــام عم ــل م ــن تاري ــخ اس ــتالم المس ــتخلص.
 -3على الجهة الحكومية اس ــتكمال إجراءات اعتماد المس ــتخلص ،ورفع أمر الدفع إلى الوزارة خالل (خمس ــة عش ــر)
ي ــوم عمل من تاريخ اس ــتالمها تقرير االستش ــاري أو المس ــتخلص ال ــذي يرفعه المتعاقد.
 -4تق ــوم ال ــوزارة بص ــرف أم ــر الدفع خ ــال مدة ال تتج ــاوز (خمس ــة وأربعين) يوم ــاً من تاري ــخ ورود أمر الدف ــع إليها.
وف ــي ح ــال إع ــادة أم ــر الدفع للجه ــة الحكومية لغ ــرض التعديل أو االس ــتيضاح ،فتب ــدأ المدة ال ــواردة في هذه
الم ــادة م ــن تاري ــخ إع ــادة الجه ــة الحكومية إرس ــال أمر الدف ــع بعد اس ــتكمالها ما يلزم بش ــأنه.
 -5ف ــي ح ــال وجود خالف بين استش ــاري المش ــروع والمتعاق ــد ،يرفع االستش ــاري مطالبة المتعاق ــد مرفقاً بها ما
لدي ــه م ــن تحفظ ــات إلى الجه ــة الحكومية خالل (عش ــرة) أيام عمل من تاريخ اس ــتالمه للمطالب ــة .وعلى الجهة
الحكومي ــة الفص ــل ف ــي موضوع الخالف بينهما خالل (خمس ــة عش ــر) يوم عم ــل من تلقيه ــا المطالبة ،على ان
تق ــوم الجه ــة الحكومية بصرف المس ــتحقات التي ال تك ــون موضوع خالف.

الالئحـة المادة 110
يج ــوز دف ــع قيم ــة العق ــود الخارجي ــة ع ــن طري ــق فت ــح اعتم ــادات مس ــتندية ،وفق ــاً لالئحة االعتم ــادات المس ــتندية
المعتم ــدة من ال ــوزارة.
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المادة 67

تصرف مستحقات المتعاقد مع الجهة الحكومية وفقاً لما توضحه الالئحة.

الالئحـة المادة 111
 -1يج ــوز للجه ــة اس ــتقطاع نس ــبة ال تتع ــدى ( )%10من قيمة كل مس ــتخلص لتكوي ــن مبلغ المس ــتخلص النهائي،
عل ــى أال يتجاوز مجموع النس ــب المس ــتقطعة نس ــبة المس ــتخلص النهائ ــي الموضحة في الفق ــرة ( )2من هذه
المادة.
 -2يص ــرف المس ــتخلص الختام ــي ال ــذي يج ــب ّأل يق ــل ع ــن ( )%10في عق ــود اإلنش ــاءات العامة وع ــن ( )%5في
العق ــود األخ ــرى ،بع ــد تس ــليم األعم ــال تس ــليماً ابتدائي ــاً  ،أو توري ــد المش ــتريات ،وتقدي ــم المتعاقد الش ــهادات
اآلتية:
أ .شهادة إنجاز باألعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع.
ب .شهادة من هيئة الزكاة والدخل ،تثبت سداد الزكاة أو الضريبة المستحقة.
ج .ش ــهادة م ــن المؤسس ــة العام ــة للتأمين ــات االجتماعي ــة ،بتس ــجيل المنش ــأة ف ــي المؤسس ــة وس ــداد
الحق ــوق التأميني ــة.
د .الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة.

الالئحـة المادة 112
يج ــوز للمتعاق ــد التن ــازل ع ــن المبال ــغ المس ــتحقة له بموج ــب العقد بع ــد موافقة الجه ــة المتعاقدة ووفق ــاً لصيغة
التن ــازل المعتم ــدة م ــن الوزارة ،عل ــى ّأل يخل ذلك بحق ــوق موظفي المق ــاول وبحقوق الموردي ــن ومقاولي الباطن
وبم ــا للجه ــة الحكومي ــة أو غيرها م ــن الجهات الحكومي ــة من حقوق تج ــاه المتعاقد.
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المادة 68

ال يجوز تعديل أسعار العقود أو االتفاقيات اإلطارية بالزيادة أو النقص إال في الحاالت اآلتية:
 .1تغير أسعار المواد أو الخدمات الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة والتي تحددها الالئحة.
 .2تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب.
 .3إذا حصلت أثناء تنفيذ العقد صعوبات مادية لم يكن باإلمكان توقعها.
توضح الالئحة الشروط واإلجراءات الالزمة لتطبيق حكم هذه المادة.

الالئحـة المادة 113
فيمـــا عـــدا عقود هامـــش الربح المحدد ،يتم تعديل أســـعار العقد في الحاالت المحددة بموجـــب المادة (الثامنة
والســـتين) من النظام بالزيادة أو النقـــص وفقاً لألحكام اآلتية:
أوال :يتـــم التعويـــض فـــي حال تعديـــل التعرفة الجمركية أو الرســـوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المســـعرة
ً
رســـمياً بالزيـــادة -بعد تاريـــخ تقديم العرض -مع مراعـــاة ما يلي:
 -1أن يثب ــت المتعاق ــد أن ــه دف ــع التعرف ــة الجمركية أو الرس ــوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المس ــعرة رس ــمياً
عل ــى أس ــاس الفئ ــات المعدلة بالزي ــادة نتيج ــة توريده م ــواد مخصصة ألعم ــال العقد.
ّ -2أل يكون تعديل التعرفة الجمركية أو الرس ــوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المس ــعرة رس ــمياً قد صدر بعد
انته ــاء المدة المح ــددة لتنفيذ العقد.
ّ -3أل يكون تحمل المتعاقد لها نتيجة لتأخره في التنفيذّ ،إل إذا اثبت أن التأخير كان بسبب خارج عن إرادته.
وف ــي جمي ــع األح ــوال ،يخص ــم من المتعاقد مق ــدار الفرق في الرس ــوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المس ــعرة
رس ــمياً بع ــد تخفيضه ــا؛ مالم يثب ــت المتعاقد أنه أداها على أس ــاس الفئ ــات قبل التعديل.
ثانيـــاً  :يتـــم التعويـــض عن زيادة أســـعار المـــواد األولية كاإلســـمنت أو الحديد أو اإلســـفلت أو الخرســـانة الجاهزة
أو األخشـــاب أو األنابيـــب أو الكابـــات ،أو أي مـــواد أولية أخرى يتـــم تحديدها من الـــوزارة أو باالتفاق معها؛
وفقاً للشـــروط اآلتية:
 -1أن يكون التغير في األسعار واقعاً بعد تاريخ تقديم المتعاقد لعرضه.
ّ -2أل يكون سبب ذلك عائداً إلى التأخر في التنفيذ ألسباب تعود إلى المتعاقد.
 -3ال ينظ ــر ف ــي تعديل أس ــعار البنود ّإل فيما يتجاوز فيه تغير األس ــعار في الس ــوق للبند الواح ــد انخفاضاً أو ارتفاعاً
ما نس ــبته ( ،)%10وفقاً للمؤش ــرات الس ــعرية التي تصدر عن الجه ــة ذات االختصاص.
 -4أن يترتب على التغير في األسعار ارتفاعاً في تكلفة العقد بنسبة تزيد على ( )%3من قيمته اإلجمالية.
 -5يحس ــم م ــن المتعاق ــد مق ــدار الفرق في أس ــعار المواد األولي ــة المحددة بموج ــب البند (ثانياً ) من ه ــذه المادة
إذا انخفض ــت وفقاً للنس ــب والش ــروط المش ــار إليها ف ــي التعويض ع ــن الزيادة.
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المادة 68

ال يجوز تعديل أسعار العقود أو االتفاقيات اإلطارية بالزيادة أو النقص إال في الحاالت اآلتية:
 .1تغير أسعار المواد أو الخدمات الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة والتي تحددها الالئحة.
 .2تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب.
 .3إذا حصلت أثناء تنفيذ العقد صعوبات مادية لم يكن باإلمكان توقعها.
توضح الالئحة الشروط واإلجراءات الالزمة لتطبيق حكم هذه المادة.

الالئحـة المادة 113
ثالثاً  :إجراءات النظر في التعويض:
 -1عل ــى المتعاق ــد إذا رأى أحقيت ــه ب ــأي تعوي ــض مال ــي ف ــي الحاالت المش ــار إليه ــا في الم ــادة (الثامنة والس ــتين)
م ــن النظ ــام ،أن يتق ــدم بمطالبت ــه مدعوم ــة بالمس ــتندات واإلثبات ــات الالزم ــة إل ــى االستش ــاري أو إل ــى الجهة
ـرة ف ــي المش ــاريع التي ال تس ــتلزم وجود استش ــاري ،وذلك خ ــال مدة ال تتجاوز (س ــتين) يوماً
الحكومي ــة مباش ـ ً
م ــن ح ــدوث الواقعة.
 -2يق ــوم االستش ــاري بدراس ــة مطالب ــة المتعاق ــد خ ــال م ــدة ال تتج ــاوز (واح ــد وعش ــرين) يوم ــاً م ــن تاري ــخ تلقي ــه
المطالب ــة مكتمل ـ ًـة ،ويرف ــع تقري ــراً بذل ــك إل ــى الجه ــة الحكومي ــة.
 -3تق ــوم الجه ــة الحكومي ــة بع ــد تلقيها تقرير االستش ــاري أو مطالبة المتعاقد بدراس ــة طل ــب المتعاقد بالتعويض
م ــن النواح ــي الفنية والمالية والقانونية ،ثم عرض التقرير أو المطالبة ونتائج الدراس ــة على لجنة فحص العروض
إلص ــدار التوصي ــة الالزم ــة خالل مدة ال تتجاوز (خمس ــة وأربعين) يوم ــاً من تاريخ تلقيها التقري ــر أو المطالبة.
 -4تق ــوم الجه ــة الحكومية برفع محضر لجنة فحص العروض بعد اعتماده من رئيس الجهة مش ــفوعاً بالمس ــتندات
المتعلق ــة بالمطالب ــة إل ــى اللجن ــة المنص ــوص عليها ف ــي المادة (السادس ــة والثماني ــن) من النظ ــام ،للنظر في
اس ــتحقاق المق ــاول للتعوي ــض وإصدار القرار الالزم بهذا الش ــأن خالل مدة ال تتجاوز (خمس ــة وأربعين) يوماً من
تاريخ تلقيه ــا المطالبة مكتملة.
 -5يج ــب ّأل يتج ــاوز م ــا تدفعه الجهة الحكومية للمتعاقد من تعويضات بموجب هذه المادة ما نس ــبته ( )%20من
القيم ــة اإلجمالي ــة للعق ــد ،على أن تدفع تل ــك التعويضات من قبل الجه ــة الحكومية مباش ــرة .وعلى المتعاقد
التق ــدم إل ــى المحكم ــة اإلدارية للمطالب ــة بما يزيد عن النس ــبة المحددة في هذه الفق ــرة من تعويضات.
 -6ال يج ــوز للجه ــة الحكومي ــة النظ ــر ف ــي التعوي ــض ع ــن أي مطالب ــات يتق ــدم المتعاقد به ــا خالف م ــا نصت عليه
الم ــادة (الثامن ــة والس ــتون) م ــن النظام.
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المادة 69

للجهـــة الحكوميـــة -فـــي حـــدود احتياجاتها الفعلية -إصـــدار أوامر تغيير بالزيـــادة في العقد بما ال يتجـــاوز ( )%10من
قيمتـــه ،ولهـــا إصدار أوامـــر تغيير بالتخفيض بمـــا ال يتجاوز ( )%20مـــن قيمته ،وفقاً لمـــا توضحه الالئحة.

الالئحـة المادة 113
فيمـــا عـــدا عقود هامـــش الربح المحدد ،يتم تعديل أســـعار العقد في الحاالت المحددة بموجـــب المادة (الثامنة
والســـتين) من النظام بالزيادة أو النقـــص وفقاً لألحكام اآلتية:
أوال :يتـــم التعويـــض فـــي حال تعديـــل التعرفة الجمركية أو الرســـوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المســـعرة
ً
رســـمياً بالزيـــادة -بعد تاريـــخ تقديم العرض -مع مراعـــاة ما يلي:
 -1أن يثب ــت المتعاق ــد أن ــه دف ــع التعرف ــة الجمركية أو الرس ــوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المس ــعرة رس ــمياً
عل ــى أس ــاس الفئ ــات المعدلة بالزي ــادة نتيج ــة توريده م ــواد مخصصة ألعم ــال العقد.
ّ -2أل يكون تعديل التعرفة الجمركية أو الرس ــوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المس ــعرة رس ــمياً قد صدر بعد
انته ــاء المدة المح ــددة لتنفيذ العقد.
ّ -3أل يكون تحمل المتعاقد لها نتيجة لتأخره في التنفيذّ ،إل إذا اثبت أن التأخير كان بسبب خارج عن إرادته.
وف ــي جمي ــع األح ــوال ،يخص ــم من المتعاقد مق ــدار الفرق في الرس ــوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المس ــعرة
رس ــمياً بع ــد تخفيضه ــا؛ مالم يثب ــت المتعاقد أنه أداها على أس ــاس الفئ ــات قبل التعديل.
ثانيـــاً  :يتـــم التعويـــض عن زيادة أســـعار المـــواد األولية كاإلســـمنت أو الحديد أو اإلســـفلت أو الخرســـانة الجاهزة
أو األخشـــاب أو األنابيـــب أو الكابـــات ،أو أي مـــواد أولية أخرى يتـــم تحديدها من الـــوزارة أو باالتفاق معها؛
وفقاً للشـــروط اآلتية:
 -1أن يكون التغير في األسعار واقعاً بعد تاريخ تقديم المتعاقد لعرضه.
ّ -2أل يكون سبب ذلك عائداً إلى التأخر في التنفيذ ألسباب تعود إلى المتعاقد.
 -3ال ينظ ــر ف ــي تعديل أس ــعار البنود ّإل فيما يتجاوز فيه تغير األس ــعار في الس ــوق للبند الواح ــد انخفاضاً أو ارتفاعاً
ما نس ــبته ( ،)%10وفقاً للمؤش ــرات الس ــعرية التي تصدر عن الجه ــة ذات االختصاص.
 -4أن يترتب على التغير في األسعار ارتفاعاً في تكلفة العقد بنسبة تزيد على ( )%3من قيمته اإلجمالية.
 -5يحس ــم م ــن المتعاق ــد مق ــدار الفرق في أس ــعار المواد األولي ــة المحددة بموج ــب البند (ثانياً ) من ه ــذه المادة
إذا انخفض ــت وفقاً للنس ــب والش ــروط المش ــار إليها ف ــي التعويض ع ــن الزيادة.
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المادة 69

للجهـــة الحكوميـــة -فـــي حـــدود احتياجاتها الفعلية -إصـــدار أوامر تغيير بالزيـــادة في العقد بما ال يتجـــاوز ( )%10من
قيمتـــه ،ولهـــا إصدار أوامـــر تغيير بالتخفيض بمـــا ال يتجاوز ( )%20مـــن قيمته ،وفقاً لمـــا توضحه الالئحة.

الالئحـة المادة 113
ثالثاً  :إجراءات النظر في التعويض:
 -1عل ــى المتعاق ــد إذا رأى أحقيت ــه ب ــأي تعوي ــض مال ــي في الحاالت المش ــار إليه ــا في الم ــادة (الثامنة والس ــتين) من
النظ ــام ،أن يتق ــدم بمطالبت ــه مدعوم ــة بالمس ــتندات واإلثباتات الالزمة إلى االستش ــاري أو إل ــى الجهة الحكومية
ـرة ف ــي المش ــاريع الت ــي ال تس ــتلزم وج ــود استش ــاري ،وذلك خالل م ــدة ال تتجاوز (س ــتين) يوم ــاً من حدوث
مباش ـ ً
الواقعة.
 -2يق ــوم االستش ــاري بدراس ــة مطالب ــة المتعاقد خالل مدة ال تتجاوز (واحد وعش ــرين) يوماً من تاري ــخ تلقيه المطالبة
مكتمل ـ ًـة ،ويرف ــع تقريراً بذلك إلى الجه ــة الحكومية.
 -3تق ــوم الجه ــة الحكومي ــة بع ــد تلقيه ــا تقري ــر االستش ــاري أو مطالبة المتعاقد بدراس ــة طل ــب المتعاق ــد بالتعويض
م ــن النواح ــي الفني ــة والمالي ــة والقانونية ،ثم ع ــرض التقرير أو المطالبة ونتائج الدراس ــة على لجن ــة فحص العروض
إلص ــدار التوصي ــة الالزم ــة خ ــال م ــدة ال تتجاوز (خمس ــة وأربعين) يوماً م ــن تاريخ تلقيه ــا التقري ــر أو المطالبة.
 -4تق ــوم الجه ــة الحكومي ــة برفع محض ــر لجنة فحص العروض بع ــد اعتماده من رئيس الجهة مش ــفوعاً بالمس ــتندات
المتعلق ــة بالمطالب ــة إل ــى اللجن ــة المنص ــوص عليه ــا ف ــي الم ــادة (السادس ــة والثماني ــن) م ــن النظ ــام ،للنظ ــر في
اس ــتحقاق المق ــاول للتعوي ــض وإص ــدار الق ــرار الالزم بهذا الش ــأن خ ــال مدة ال تتجاوز (خمس ــة وأربعي ــن) يوماً من
تاري ــخ تلقيها المطالب ــة مكتملة.
 -5يج ــب ّأل يتج ــاوز م ــا تدفع ــه الجهة الحكومية للمتعاق ــد من تعويضات بموج ــب هذه المادة ما نس ــبته ( )%20من
القيم ــة اإلجمالي ــة للعق ــد ،عل ــى أن تدف ــع تل ــك التعويض ــات من قبل الجه ــة الحكومية مباش ــرة .وعل ــى المتعاقد
التق ــدم إل ــى المحكم ــة اإلداري ــة للمطالب ــة بما يزي ــد عن النس ــبة المحددة في ه ــذه الفقرة م ــن تعويضات.
 -6ال يج ــوز للجه ــة الحكومي ــة النظ ــر في التعويض عن أي مطالب ــات يتقدم المتعاقد بها خالف م ــا نصت عليه المادة
(الثامنة والس ــتون) من النظام.
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المادة 69

للجهـــة الحكوميـــة -فـــي حـــدود احتياجاتها الفعلية -إصـــدار أوامر تغيير بالزيـــادة في العقد بما ال يتجـــاوز ( )%10من
قيمتـــه ،ولهـــا إصدار أوامـــر تغيير بالتخفيض بمـــا ال يتجاوز ( )%20مـــن قيمته ،وفقاً لمـــا توضحه الالئحة.

الالئحـة المادة 114
مـــع مراعـــاة مـــا ورد في المادة (التاســـعة والســـتين) مـــن النظام ،تلتـــزم الجهـــة الحكومية في حال قـــررت زيادة
أو تخفيـــض التزامـــات المتعاقـــد أو إجـــراء أي تعديـــل أو تغيير في األعمـــال المتعاقد على تنفيذهـــا؛ بمراعاة
الضوابـــط اآلتية:
محال للعقد وليست خارجة عن نطاقه.
 -1أن تكون األعمال اإلضافية
ً
 -2أن تحق ــق التعدي ــات أو التغيي ــرات الالزمة لألعم ــال ما يخدم مصلحة المرفق ،على ّأل ي ــؤدي ذلك إلى اإلخالل
بالش ــروط والمواصف ــات أو التغيي ــر في نط ــاق األعمال أو طبيعة العق ــد أو توازنه المالي.
 -3التأكد من توافر المبالغ الالزمة لتغطية قيمة األعمال اإلضافية قبل تعميد المتعاقد بها.
 -4إذا ل ــم يك ــن لألعم ــال اإلضافي ــة بن ــود أو كميات مماثل ــة في العقد ،فيت ــم العرض على لجنة فح ــص العروض أو
لجن ــة فح ــص عروض الش ــراء المباش ــر بحس ــب الحال ،لدراس ــة طل ــب التكليف بتلك األعمال ومناس ــبة األس ــعار
المقدم ــة م ــن المتعاق ــد .ف ــإن ل ــم يواف ــق المتعاق ــد عل ــى م ــا تنتهي إلي ــه اللجن ــة ،يت ــم التعاقد عل ــى تنفيذها
بواس ــطة متنافس ــين آخري ــن وفقاً ألح ــكام النظام وه ــذه الالئحة.
 -5ال يجوز التكليف بأعمال إضافية بعد استالم الجهة الحكومية األعمال محل العقد.
 -6يخت ــص صاح ــب الصالحي ــة ف ــي الترس ــية بإص ــدار جمي ــع األوام ــر الخاص ــة بزي ــادة أو تخفي ــض التزام ــات المتعاقد
والم ــدد المس ــتحقة ع ــن األعم ــال اإلضافي ــة.

الالئحـة المادة 115
ال يج ــوز للمتعاق ــد تنفي ــذ أي أعم ــال أو خدم ــات غي ــر مش ــمولة بكمي ــات وبن ــود العق ــدّ ،إل بتعمي ــد خ ــاص بها ،وال
يس ــتحق المتعاق ــد قيم ــة األعم ــال الت ــي ينفذه ــا بالمخالف ــة لذلك.
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المادة 70

مـــورد آخـــر إال بعد الحصـــول على
ال يجـــوز للمتعاقـــد معـــه التنـــازل عـــن العقـــد أو جـــزء منـــه لمقـــاول أو متعهـــد أو
ّ
موافقـــة مكتوبـــة مـــن الجهـــة الحكومية والـــوزارة ,وتوضح الالئحة شـــروط وضوابط التنـــازل عن العقـــد أو جزء منه.

الالئحـة المادة 117
مـــع عـــدم اإلخـــال بأحـــكام المـــادة (الســـبعين) مـــن النظـــام ،علـــى الجهـــة الحكومية في حـــال تقـــدم المتعاقد
بطلـــب التنـــازل عـــن العقـــد أو جـــزء منـــه لمتعاقد آخـــر؛ مراعاة مـــا يلي:
وأل يس ــبق للمتعاقد التنازل
 -1وج ــود أس ــباب مب ــررة لدى المتعاقد تس ــتوجب التنازل عن كام ــل العقد أو جزء منهّ ،
ع ــن أي مش ــروع آخر خالل الس ــنوات الثالث الس ــابقة على إب ــرام العقد الم ــراد التنازل عنه.
 -2الع ــرض عل ــى لجن ــة فح ــص الع ــروض لدراس ــة طلب التن ــازل وإص ــدار التوصي ــة الالزمة ورفعه ــا إلى رئي ــس الجهة
الحكومي ــة ،عل ــى أن تبي ــن اللجن ــة ف ــي محضره ــا المب ــررات واألس ــباب الت ــي اعتم ــدت عليها ف ــي توصيتها.
 -3ف ــي ح ــال موافقة صاح ــب الصالحية ،يرفع طلب التنازل مرفق ــاً به محضر اللجنة والمس ــتندات ذات العالقة إلى
الوزارة للموافقة.
 -4يك ــون التن ــازل بموج ــب اتفاقي ــة تن ــازل مبرم ــة بي ــن أط ــراف التن ــازل ومصدقة م ــن الغرف ــة التجاري ــة ،وأن تتضمن
تحدي ــد التزام ــات األطراف تجاه المش ــروع والجه ــة الحكومية .وال تع ــد اتفاقية التنازل ناف ــذة إال باعتمادها من
الجه ــة الحكومية.
 -5أن تتوف ــر ف ــي المتعاق ــد المتن ــازل له ش ــروط التعامل مع الجه ــة الحكومية ،وأن يكون مصنفاً ف ــي مجال ودرجة
األعم ــال المتن ــازل ل ــه عنه ــا ،وأن يجتاز جمي ــع متطلبات التقيي ــم الفني والتأهيل إذا كان المش ــروع مما يش ــترط
وأل يترتب عل ــى التنازل إضرار بالمش ــروع المتن ــازل عنه أو
ل ــه التأهي ــل أو رأت الجه ــة الحكومي ــة إج ــراء تأهيل ل ــهّ ،
إخ ــال باالنتفاع به.
 -6تسجل حاالت التنازل بعد الموافقة عليها في سجل المتعاقد في البوابة.
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المادة 71

مورد آخر دون الحص ــول على موافقة مكتوبة
 .1ال يج ــوز للمتعاق ــد مع ــه التعاق ــد من الباطن مع مق ــاول أو متعهد أو ّ
م ــن الجهة الحكومية ،وتحدد الالئحة ش ــروط التعاقد م ــن الباطن وضوابطه.
المورد من الباطن ،وتحدد الالئحة ش ــروط
 .2للجه ــة الحكومي ــة تقدي ــم الدفعات مباش ــرة إل ــى المقاول أو المتعه ــد أو
ّ
وضوابط ذلك.
ـورد من الباطن عن
ـؤوال بالتضامن مع المق ــاول أو المتعهد أو الم ـ ّ
 .3يك ــون المتعاق ــد مع ــه -ف ــي جميع األحوال -مس ـ ً
تنفيذ العقد وفقاً لش ــروطه.

الالئحـة المادة 118
 -1مع مراعاة ما ورد في المادة (الحادية والسبعين) من النظام ،يشترط في التعاقد من الباطن ما يلي:
أ -الحصول على موافقة الجهة الحكومية المسبقة قبل التعاقد.
ب-أن تشتمل العقود المبرمة مع المتعاقدين الباطن على الكميات واألعمال الموكلة لهم وأسعار التعاقد
معهم وفقاً لمتطلبات وشروط ومواصفات المشروع.
ج-أل يكون المتعاقد من الباطن من األشخاص المشار إليهم في المادة (الرابعة عشر) من هذه الالئحة،
ّ
وأن يكون مرخصاً في األعمال المتعاقد على تنفيذها ،ومصنفاً في المجال وبالدرجة المطلوبة إذا كانت
األعمال مما يشترط لها التصنيف ،وأن يكون لديه المؤهالت والقدرات الكافية لتنفيذ تلك األعمال.
د-أل تزيد نسبة األعمال والمشتريات المسندة إلى المتعاقد من الباطن على ( )%30من قيمة العقد.
ّ
مسؤوال أمام الجهة الحكومية عن األعمال المتعاقد على تنفيذها
ه-أن يكون المتعاقد الرئيس
ً
من الباطن وفقاً للشروط والمواصفات الموضحة في العقد.
و -عدم جواز قيام المتعاقد من الباطن بالتعاقد مع أي متعاقد آخر من الباطن لتنفيذ األعمال المتعاقد
معه على تنفيذها.
ز -أن يقدم المتعاقد الرئيس إقراراً منه يسمح للجهة الحكومية أن تتولى صرف مستحقات متعاقدي الباطن
عن األجزاء التي قاموا بتنفيذها من المشروع من مستحقاته لدى الجهة ،وذلك في حال تأخره أو عدم
قيامه بذلك.
 -2يجوـــز أن يت���م التعاق���د من الباطن لتنفيذ أعمال ومش���تريات تزيد عن ( )%30وتقل ع���ن ( )%50من قيمة العقد؛
ش ــريطة الحص ــول عل ــى موافقة مس ــبقة من مرك ــز تحقيق كف ــاءة اإلنفاق والجه ــة الحكومية ،وأن يتم إس ــناد
تل ــك األعم ــال والمش ــتريات إلى أكثر م ــن متعاقد من الباط ــن يتم تأهيلهم له ــذا الغرض.
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المادة 72

إذا تأخ ــر المتعاق ــد ف ــي تنفي ــذ العق ــد ع ــن الموع ــد المح ــدد؛ تفرض علي ــه غرامة تأخي ــر ال تتج ــاوز ( )%6م ــن قيمة عقد
التوري ــد ،وال تتج ــاوز ( )%20م ــن قيم ــة العق ــود األخرى ،ويجوز زيادة تلك النس ــب بموافقة مس ــبقة م ــن الوزير ,على أن
توض ــح تل ــك الزيادة للمتنافس ــين قبل تقدي ــم عروضهم.

الالئحـة المادة 119
عن ــد وض ــع غرام ــات التأخي ــر لألعمال المنفذة بأس ــلوب االتفاقية اإلطارية ،تك ــون القيمة اإلجمالية ألمر الش ــراء هي
القيم ــة اإلجمالية للعقد.

الالئحـة المادة 121
إضاف ــة إل ــى حس ــم الغرامة ،يتم حس ــم قيم ــة البن ــود والخدمات غير المنف ــذة أو التي نف ــذت خالفاً لما ت ــم االتفاق
علي ــه مهم ــاً بلغ ــت قيمتها ،وذل ــك باعتبارها بن ــوداً غير منفذه.

الالئحـة المادة 122
ف ــي عق ــود اإلنش ــاءات العام ــة ،إذا رأت الجه ــة الحكومي ــة -بعد االس ــتالم االبتدائ ــي -أن الجزء المتأخ ــر ال يمنع من
االنتف ــاع بالعم ــل عل ــى الوج ــه األكم ــل في الموع ــد المح ــدد النتهائه وال يس ــبب ارتباكاً ف ــي اس ــتعمال أي منفعة
أخ ــرى وال يؤث ــر س ــلبياً عل ــى م ــا تم م ــن العمل نفس ــه ،فيقتصر حس ــم الغرامة عل ــى قيمة األعم ــال المتأخ ــرة ،وفقاً
ألس ــلوب تقدي ــر الغرام ــة عل ــى األعم ــال األصلية ،عل ــى ّأل يتج ــاوز إجمالي الغرامة نس ــبة ( )%20من قيم ــة األعمال
المتأخرة.

الالئحـة المادة 123
 -1ف ــي العق ــود المختلط ــة ،إذا قص ــر أو تأخ ــر المتعاق ــد ف ــي تنفيذ التزامات ــه ،تطب ــق الغرامة على كل جزء بحس ــب
طبيعت ــه ،وبم ــا ال يتج ــاوز الح ــد األعلى لنس ــبة الغرام ــة المقررة بموج ــب النظام؛ ش ــريطة أن تكون أج ــزاء العقد
منفصل ــة ،من حي ــث م ــدة التنفيذ والتس ــليم والقيم ــة اإلجمالية.
 -2إذا لم تكن أجزاء العقد منفصلة ،تطبق الغرامة وفقاً للنشاط الغالب.
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المادة 73

قص ــر المتعاق ــد مع ــه ف ــي عق ــود الخدمات ذات التنفيذ المس ــتمر في تنفي ــذ التزاماته؛ تُ فرض علي ــه غرامة ال تتجاوز
إذا ّ
( )%20م ــن قيم ــة العق ــد ،م ــع حس ــم قيم ــة األعم ــال التي ل ــم تُ نفذ ،ويج ــوز زي ــادة تلك النس ــبة بموافقة مس ــبقة من
الوزي ــر ,عل ــى أن توضح تل ــك الزيادة للمتنافس ــين قبل تقدي ــم عروضهم.

الالئحـة المادة 123
 -1ف ــي العق ــود المختلط ــة ،إذا قص ــر أو تأخ ــر المتعاق ــد ف ــي تنفيذ التزامات ــه ،تطب ــق الغرامة على كل جزء بحس ــب
طبيعت ــه ،وبم ــا ال يتج ــاوز الح ــد األعلى لنس ــبة الغرام ــة المقررة بموج ــب النظام؛ ش ــريطة أن تكون أج ــزاء العقد
منفصل ــة ،من حي ــث م ــدة التنفيذ والتس ــليم والقيم ــة اإلجمالية.
 -2إذا لم تكن أجزاء العقد منفصلة ،تطبق الغرامة وفقاً للنشاط الغالب.
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المادة 74

يكون تمديد العقد واإلعفاء من الغرامة في الحاالت اآلتية:
 .1إذا كُ ل ــف المتعاق ــد مع ــه بأعم ــال إضافي ــة ،بش ــرط أن تكون الم ــدة المضافة متناس ــبة مع حجم األعم ــال وطبيعتها
وتاري ــخ التكليف بها.
 .2إذا كانت االعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية إلنجاز العمل في الوقت المحدد.
 .3إذا كان التأخير يعود إلى الجهة الحكومية أو ظروف طارئة.
 .4إذا تأخر المتعاقد معه عن تنفيذ العقد ألسباب خارجة عن إرادته.
 .5إذا صدر أمر من الجهة الحكومية بإيقاف األعمال أو بعضها ألسباب ال تعود إلى المتعاقد معه.
وتحدد الالئحة ضوابط وإجراءات تمديد العقود واإلعفاء من الغرامة.

الالئحـة المادة 116
يج ــوز تمدي ــد مدة عق ــود الخدمات ذات التنفيذ المس ــتمر ،كالصيانة والنظافة والتش ــغيل وخدمات اإلعاش ــة بما ال
يتجاوز نس ــبة (  )%10من قيمة العقد اإلجمالية كأعمال إضافية ،بش ــرط ّأل تكون هذه النس ــبة قد اس ــتنفذت في
تنفي ــذ بنود أو كمي ــات إضافية أخرى.
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المادة 74

يكون تمديد العقد واإلعفاء من الغرامة في الحاالت اآلتية:
 .1إذا كُ ل ــف المتعاق ــد مع ــه بأعم ــال إضافي ــة ،بش ــرط أن تكون الم ــدة المضافة متناس ــبة مع حجم األعم ــال وطبيعتها
وتاري ــخ التكليف بها.
 .2إذا كانت االعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية إلنجاز العمل في الوقت المحدد.
 .3إذا كان التأخير يعود إلى الجهة الحكومية أو ظروف طارئة.
 .4إذا تأخر المتعاقد معه عن تنفيذ العقد ألسباب خارجة عن إرادته.
 .5إذا صدر أمر من الجهة الحكومية بإيقاف األعمال أو بعضها ألسباب ال تعود إلى المتعاقد معه.
وتحدد الالئحة ضوابط وإجراءات تمديد العقود واإلعفاء من الغرامة.

الالئحـة المادة 124
يج ــب عل ــى المتعاق ــد تنفي ــذ العق ــد خ ــال الم ــدة المح ــددة لتنفيذه ووفق ــاً للبرنام ــج الزمن ــي المعتمد م ــن الجهة
الحكومي ــة ،وال يج ــوز للجه ــة إص ــدار ق ــرار بتمديد العقد أو إب ــاغ المتعاقد تمدي ــد عقده في غير الح ــاالت المحددة
بموج ــب الم ــادة (الرابع ــة والس ــبعون) م ــن النظام ،وال يعد م ــن التمديد المعفي م ــن الغرامة من ــح المتعاقد فرصة
الس ــتكمال األعم ــال وتعديل البرنام ــج الزمني.

الالئحـة المادة 125
-1

-2
-3
-4
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تص ــدر أوام ــر إيق ــاف المتعاقدي ــن عن كامل األعم ــال أو جزء منها ،من قب ــل صاحب الصالحية في الترس ــية ،على
أن يك ــون األم ــر الص ــادر بإيق ــاف األعم ــال متزامناً مع فت ــرة التوقف الفعلي ــة ،وأن يبلغ المتعاق ــد بذلك بموجب
خط ــاب يح ــدد في ــه تاريخ بدء إيقاف األعمال أو إيق ــاف جزء منها ،كما يجب إبالغه باس ــتئناف األعمال بعد زوال
أسباب التوقف.
يع ــوض المتعاق ــد ع ــن كامل م ــدة التوقف الكلي بمدة مماثل ــة .وإذا كان التوقف جزئياً  ،يعوض بمدة تتناس ــب
م ــع تأثي ــر الج ــزء الموقف على س ــير المش ــروع بناء على تقري ــر فني يعده االستش ــاري (إن وجد).
يوم متصل ــة من اإليقاف الكلي بم ــدة (ثالثة) أيام؛ وذل ــك للتجهيز والتهيئة
يع ــوض المتعاق ــد ع ــن كل (ثالثي ــن) ٍ
الس ــتئناف األعم ــال ،على ّأل يتج ــاوز إجمالي م ــدد التعويض (خمس ــة وأربعين) يوماً.
إذا كل ــف المتعاق ــد بتنفي ــذ أعم ــال إضافيةُ ،يمدد تنفيذ العقد لمدة تتناس ــب مع حجم األعم ــال اإلضافية التي
كلف به ــا المتعاقد.

النظـــام

الــــبـــــاب|4إبــــــــرام الــعــقــــــــود وتـنـفــيـــذهــــــا
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المادة 74

يكون تمديد العقد واإلعفاء من الغرامة في الحاالت اآلتية:
 .1إذا كُ ل ــف المتعاق ــد مع ــه بأعم ــال إضافي ــة ،بش ــرط أن تكون الم ــدة المضافة متناس ــبة مع حجم األعم ــال وطبيعتها
وتاري ــخ التكليف بها.
 .2إذا كانت االعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية إلنجاز العمل في الوقت المحدد.
 .3إذا كان التأخير يعود إلى الجهة الحكومية أو ظروف طارئة.
 .4إذا تأخر المتعاقد معه عن تنفيذ العقد ألسباب خارجة عن إرادته.
 .5إذا صدر أمر من الجهة الحكومية بإيقاف األعمال أو بعضها ألسباب ال تعود إلى المتعاقد معه.
وتحدد الالئحة ضوابط وإجراءات تمديد العقود واإلعفاء من الغرامة.

الالئحـة المادة 126
فـــي غيـــر حـــاالت التمديـــد بســـبب اإليقـــاف أو التكليف بأعمـــال إضافيـــة أو النقص فـــي االعتماد المالـــي ،تقوم
الجهة الحكومية بتمديد العقد وفق اإلجراءات اآلتية:
 -1يع ــد االستش ــاري -بعد اس ــتالمه طل ــب التمديد من المتعاق ــد -تقريراً فنياً باألس ــباب والمبررات التي تس ــتوجب
التمدي ــد ،ويرف ــع تقري ــره إل ــى الجه ــة الحكومي ــة خالل (واح ــد وعش ــرين) يوماً من تاري ــخ اس ــتالمه الطلب .وفي
ح ــال ل ــم يتطل ــب المش ــروع وج ــود استش ــاري ،يرف ــع المتعاق ــد طل ــب التمديد إل ــى الجه ــة الحكومية مباش ــرة
موضح ــاً فيه أس ــباب التمدي ــد ومبرراته.
 -2ت ــدرس الجه ــة الحكومي ــة طل ــب التمديد فني ــاً وتعد تقري ــراً بم ــدة التمديد ،وتعرض ــه على لجنة فح ــص العروض
لدراس ــته وإعداد التوصية المناس ــبة لصاحب الصالحية ،على أن يتضمن محضر اللجنة أس ــباب ومبررات التمديد،
وذل ــك خالل م ــدة ال تتجاوز (ثالثي ــن) يوماً.
 -3بع ــد موافق ــة صاح ــب الصالحي ــة ،يبل ــغ المتعاق ــد بالتمديد ،وترس ــل نس ــخة إل ــى االستش ــاري لتعدي ــل البرنامج
الزمن ــي خالل (س ــبعة) أيام .فإذا لم يوجد استش ــاري للمش ــروع ،يق ــوم المتعاقد بتعديل البرنام ــج الزمني خالل
الم ــدة المح ــددة في ه ــذه الفق ــرة ووفقاً لم ــا يقره صاح ــب الصالحية.
 -4يجب أن تتناسب مدة التمديد مع الظروف الموجبة للتمديد.
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النظـــام

الــــبـــــاب|4إبـــــــــرام الــعــقــــــــود وتـنـفــيـــذهــــا
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المادة 75

للجه ــة الحكومي ــة س ــحب ج ــزء م ــن األعم ــال والمش ــتريات وتنفيذه ــا على حس ــاب المتعاق ــد مع ــه؛ إذا أخ ــل بالتزاماته
التعاقدي ــة بع ــد إن ــذاره ,وتوض ــح الالئح ــة م ــا يل ــزم لتطبيق ه ــذه المادة.

الالئحـة المادة 127
 -1إذا انته ــت م ــدة العق ــد ف ــي عق ــود اإلنش ــاءات العامة ولم يس ــلم المتعاق ــد األعمال ،تك ــون الجه ــة لجنة فنية
لمعاين ــة األعم ــال وإع ــداد محض ــر باالش ــتراك م ــع المتعاق ــد؛ لحص ــر األعم ــال المنجزة ونس ــبة االنج ــاز وتحديد
أس ــباب ومعوق ــات التأخي ــر ف ــي التنفيذ.
 -2تس ــتلم األعم ــال ف ــي عق ــود اإلنش ــاءات العامة اس ــتالماً ابتدائياً بع ــد تقديم المتعاق ــد إش ــعاراً بإنجازها ،وعلى
الجه ــة الحكومي ــة تكوي ــن لجنة للبدء في المعاينة واالس ــتالم خالل (خمس ــة عش ــر) يوماً من تاريخ ورود إش ــعار
المتعاق ــد ،وإذا ل ــم تتمك ــن الجه ــة من اس ــتالم المش ــروع ألس ــباب ال عالق ــة للمتعاق ــد بها -كوج ــود ما يمنع
م ــن التش ــغيل أو التجرب ــة أو لس ــبب آخ ــر مما ه ــو من مس ــئوليات الجهة -فتعد بذل ــك محضر معاينة بمش ــاركة
المتعاق ــد أو ممثل ــه لحص ــر كافة األعم ــال المنجزة في المش ــروع.

الالئحـة المادة 128
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م ــع ع ــدم اإلخ ــال بأح ــكام المادة (الرابعة والعش ــرين بع ــد المئة) من ه ــذه الالئحة ،يبقى المش ــروع في عقود
اإلنش ــاءات العام ــة ف ــي ضم ــان المتعاق ــد مدة ال تقل عن (س ــنة) ،اعتب ــاراً من تاري ــخ االس ــتالم االبتدائي ،وفي
ح ــال وج ــدت نواق ــص ف ــي المش ــروع بعد اس ــتالمه ،فتبدأ مدة الضم ــان لتل ــك النواقص من تاريخ اس ــتالمها.
يلت ــزم المتعاق ــد خ ــال س ــنة الضم ــان المش ــار إليها في الفق ــرة ( )1من هذه الم ــادة بصيانة وإصالح واس ــتبدال
م ــا يظه ــر م ــن عيوب في المواد أو األجه ــزة أو المعدات أو عيوب في التنفيذ ،وال يح ــول دون التزام المتعاقد
بضمانه ــا وصيانته ــا اس ــتالم الجه ــة لألعمال مع ع ــدم إبداء مالحظاته ــا عليها أو على ما يظه ــر من نواقص أو
م ــواد مخالف ــة للمواصف ــات مم ــا لم يت ــم تداركه أثن ــاء االس ــتالم االبتدائي .وإذا ل ــم يلتزم بذلك ،تنف ــذ األعمال
عل ــى حس ــابه بما ال يتجاوز األس ــعار الس ــائدة  ،وذلك بع ــد إنذاره بالطريق ــة التي تراها الجهة مناس ــبة.
ال يش ــمل الضم ــان والصيانة المش ــار إليهم ــا في الفقرة ( )2من ه ــذه المادة ،أعمال الصيان ــة الدورية أو العادية
الناتج ــة ع ــن االس ــتخدام ،ما لم يرجع س ــبب ذل ــك إلى عيب في الم ــواد أو األجهزة أو المع ــدات أو في التنفيذ،
طبق ــاً لألصول الفنية.
تس ــتلم األعم ــال اس ــتالماً نهائي ــاً ف ــي عق ــود اإلنش ــاءات العام ــة ،بع ــد انته ــاء م ــدة الضم ــان والصيان ــة وتنفيذ
المتعاق ــد التزاماته وتس ــليمه المخطط ــات ومواصفات األجهزة والمعدات والمس ــتندات المتعلقة بالمش ــروع
وفق ــاً لش ــروط العقد.

النظـــام
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المادة 75

للجه ــة الحكومي ــة س ــحب ج ــزء م ــن األعم ــال والمش ــتريات وتنفيذه ــا على حس ــاب المتعاق ــد مع ــه؛ إذا أخ ــل بالتزاماته
التعاقدي ــة بع ــد إن ــذاره ,وتوض ــح الالئح ــة م ــا يل ــزم لتطبيق ه ــذه المادة.

الالئحـة المادة 129
 -1ف ــي العق ــود ذات التنفي ــذ المس ــتمر ،تكون الجهة الحكومية لجن ــة فنية لمعاينة األعمال واس ــتالمها قبل انتهاء
م ــدة العق ــد ب ـ ـ (ثالثي ــن) ي ــوم ،ويت ــم اس ــتالم تل ــك األعم ــال بموج ــب محض ــر يوق ــع علي ــه المتعاق ــد أو ممثله.
ويلت ــزم المتعاق ــد باس ــتكمال تنفي ــذ أي تقصي ــر أو نقص ف ــي األعمال ،فإذا ل ــم يلتزم بذلك ،تنف ــذ تلك األعمال
عل ــى حس ــابه بما ال يتجاوز األس ــعار الس ــائدة أو بحس ــم قيمته ــا من مس ــتخلصات المتعاقد ،وذل ــك بعد إنذاره
بالطريق ــة الت ــي تراها الجهة المناس ــبة.
 -2يت ــم اس ــتالم األعم ــال بش ــكل نهائي بع ــد انتهاء م ــدة العقد وفق ــاً لآللية واإلجراءات المش ــار إليها ف ــي الفقرة
( )1م ــن ه ــذه المادة.

الالئحـة المادة 130
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م ــع مراع ــاة م ــا ورد ف ــي قواع ــد وإج ــراءات المس ــتودعات الحكومي ــة ،يق ــوم الم ــورد بتس ــليم األصن ــاف إل ــى
مس ــتودعات الجه ــة الحكومي ــة أو إل ــى الم ــكان المح ــدد للتس ــليم ف ــي العق ــد.
تق ــوم الجه ــة باس ــتالم األصن ــاف الت ــي تحت ــاج إلى فح ــص اس ــتالماً مؤقت ــاً  ،ويحرر بذلك إش ــعار اس ــتالم مؤقت
يوض ــح في ــه م ــا ت ــم توري ــده ،ويعتب ــر تاري ــخ االس ــتالم المؤق ــت لألصن ــاف في ح ــال قبولها ه ــو تاريخ االس ــتالم
النهائي.
يش ــعر المورد بموعد اجتماع لجنة الفحص واالس ــتالم ،ويس ــمح له بحضور إجراءات الفحص واالستالم النهائي.
ويعتب ــر ق ــرار اللجن ــة بقبول أو رفض األصناف ناف ــذاً بمجرد الموافقة عليه من قب ــل صاحب الصالحية.
إذا رفض ــت لجن ــة الفح ــص صنف ــاً أو أكث ــر م ــن األصن ــاف الم ــوردة ،يبلّ ــغ الم ــورد باألصن ــاف المرفوضة وأس ــباب
رفضه ــا وبوج ــوب س ــحبها خالل (س ــبعة) أيام وتوري ــد بديل عنها خالل م ــدة تحددها لجنة الفح ــص ،وال تتحمل
الجه ــة مس ــئولية م ــا يح ــدث لألصن ــاف من فق ــدان أو تلف بع ــد انتهاء الم ــدة المحددة لس ــحبها.
إذا طل ــب الم ــورد إع ــادة تحلي ــل األصن ــاف المرفوض ــة لع ــدم مطابقته ــا للمواصف ــات أو العين ــة المعتمدة وتم
قب ــول طلب ــه ،فيتحم ــل الم ــورد مصاري ــف التحلي ــل م ــا لم تك ــن النتيج ــة لصالحه.

النظـــام
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المادة 75

للجه ــة الحكومي ــة س ــحب ج ــزء م ــن األعم ــال والمش ــتريات وتنفيذه ــا على حس ــاب المتعاق ــد مع ــه؛ إذا أخ ــل بالتزاماته
التعاقدي ــة بع ــد إن ــذاره ,وتوض ــح الالئح ــة م ــا يل ــزم لتطبيق ه ــذه المادة.

الالئحـة المادة 136
 -1إذا أخ ــل المتعاق ــد بج ــزء واح ــد أو ع ــدة أج ــزاء م ــن المش ــروع ،تن ــذره الجه ــة الحكومي ــة إلص ــاح أوضاع ــه خ ــال
(خمس ــة عش ــر) يوم ــاً .ف ــإذا ل ــم يمتث ــل المتعاقد ،ج ــاز لها تنفيذ ه ــذا الجزء على حس ــابه بم ــا ال يتجاوز األس ــعار
السائدة.
 -2يت ــم الس ــحب الجزئ ــي من المتعاق ــد بقرار من رئي ــس الجهة الحكومية أو م ــن يفوضه ،بناء عل ــى توصية من لجنة
فح ــص الع ــروض أو اللجنة المختصة بالش ــراء بحس ــب الح ــال ،ويتم إب ــاغ المتعاقد بذلك.

الالئحـة المادة 137
تق ــوم الجه ــة الحكومي ــة بالحج ــز على مس ــتحقات المتعاقد المس ــحوبة من ــه األعمال بم ــا ال يتجاوز قيم ــة األعمال
الت ــي س ــتنفذ عل ــى حس ــابه ،وذلك حت ــى يتم س ــداد تكلفة تلك األعمال س ــواء مباش ــرة أو حس ــماً من مس ــتحقاته.

الالئحـة المادة 138
إذا ق ــررت الجه ــة تنفي ــذ األعم ــال المس ــحوبة جزئي ــاً عل ــى حس ــاب المتعاقد ،يج ــب أن يك ــون التنفيذ وفقاً للش ــروط
والمواصف ــات الت ــي ت ــم التعاق ــد بموجبها م ــع المتعاقد المس ــحوبة من ــه األعمال.

الالئحـة المادة 139
يج ــوز للجه ــة الحكومي ــة أن تنفذ فوراً على حس ــاب المتعاقد األعمال التي قصر في تنفيذه ــا إذا كانت تلك األعمال
تمث ــل بن ــداً أو ع ــدة بنود م ــن العقد مع اس ــتمرار المتعاقد في تنفيذ بقي ــة األعمال ،أو كانت م ــن األعمال المتبقية
بع ــد االس ــتالم االبتدائ ــي ،أو كان ــت من مالحظات االس ــتالم النهائي الت ــي يتوجب على المتعاق ــد إصالحها ،أو كان
العق ــد م ــن العقود ذات التنفيذ المس ــتمر التي ال تحتمل التأخير .ويكون ذلك بإج ــراء دعوة محدودة بين المتقدمين
للمنافس ــة وف ــق أح ــكام النظ ــام وهذه الالئحة؛ على أن يتم توجي ــه الدعوة لجميع أصحاب الع ــروض التي كانت تلي
وأل يق ــل عددهم بأي حال عن (ثالث ــة) ،أو أن تطرح تلك األعمال في منافس ــة جديدة.
الع ــرض الفائ ــز ف ــي الترتيب ّ
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المادة 76

 .1يجب على الجهة الحكومية إنهاء العقد في الحاالت اآلتية:
أ-إذا تبين أن المتعاقد معه قد ش ــرع -بنفس ــه أو بوس ــاطة غيره بطريق مباش ــر أو غير مباش ــر -في رش ــوة أحد
موظف ــي الجه ــات الخاضع ــة ألح ــكام النظام أو حص ــل على العقد عن طريق الرش ــوة أو الغ ــش أو التحايل أو
التزوي ــر أو التالع ــب أو م ــارس أي ــاً من ذلك أثن ــاء تنفيذه للعقد.
ب-إذا أفل ــس المتعاق ــد مع ــه ،أو طلب إش ــهار إفالس ــه ،أو ثبت إعس ــاره ،أو ص ــدر أمر بوضعه تحت الحراس ــة ،أو
كان ش ــركة وجرى حله ــا أو تصفيتها.
ج -إذا تنازل المتعاقد معه عن العقد دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة.
 .2يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد في الحاالت التالية:
أخل بأي ش ــرط من ش ــروط العقد ولم
أ -إذا تأخ ــر المتعاق ــد مع ــه ع ــن البدء ف ــي العمل ,أو تباطأ في تنفيذه ,أو ّ
يصح ــح أوضاعه خالل (خمس ــة عش ــر) يوماً من تاريخ إبالغ ــه كتابة بذلك.
ب -إذا توف ــي المتعاق ــد مع ــه .وفي هذه الحالة ينهى العقد وتس ــوى المس ــتحقات وتع ــاد الضمانات .وللجهة
الحكومي ــة االس ــتمرار ف ــي التعاق ــد م ــع الورث ــة -بع ــد موافقتهم -عل ــى أن يتواف ــر لديهم المؤه ــات الفنية
والضمان ــات الالزم ــة إلكمال تنفي ــذ العقد.
ج -إذا تعاقد المتعاقد معه لتنفيذ العقد من الباطن دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية.
 .3يج ــوز ف ــي ح ــال إنهاء العقد ،ط ــرح األج ــزاء المتبقية منه باألس ــلوب الذي طرحت ب ــه األعمال والمش ــتريات ،وللجهة
الحكومي ــة توجي ــه دع ــوة إلج ــراء منافس ــة مح ــدودة ألصحاب الع ــروض التي كان ــت تلي الع ــرض الفائز ف ــي الترتيب,
بحي ــث ُيطل ــب منه ــم تقديم ع ــروض جدي ــدة ويجرى تقييمه ــا وفقاً ألح ــكام النظام.
 .4تحدد الالئحة الشروط واإلجراءات الالزمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

الالئحـة المادة 131
-1
-2
-3
-4
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م ــع مراع ــاة م ــا ورد في المادتين (السادس ــة والس ــبعين) و(الس ــابعة والس ــبعين) م ــن النظام ،يتم إنه ــاء العقد
بق ــرار م ــن صاح ــب الصالحي ــة بن ــاء عل ــى توصية من لجن ــة فح ــص الع ــروض أو اللجنة المختصة بالش ــراء بحس ــب
الح ــال ،ويت ــم إش ــعار المتعاق ــد بذل ــك وفقاً للم ــادة (التس ــعين) من ه ــذه الالئحة.
عن ــد إنه ــاء العق ــد ،تق ــوم الجه ــة الحكومي ــة بالحج ــز عل ــى مس ــتحقات المتعاق ــد لتغطي ــة كاف ــة حقوقه ــا تجاه
المتعاق ــد ،وذل ــك إل ــى حي ــن إج ــراء المحاس ــبة النهائي ــة عل ــى أعم ــال المش ــروع.
م ــع مراع ــاة م ــا ورد ف ــي المادة (السادس ــة والس ــبعين) م ــن النظ ــام ،إذا رأت الجه ــة الحكومية أن م ــن مصلحة
المش ــروع اس ــتمرار تنفي ــذ األعم ــال دون انقط ــاع ،ج ــاز له ــا تعليق ق ــرار اإلنهاء وإدارة المش ــروع بنفس ــها أو عن
طريق استش ــاري عل ــى حس ــاب المتعاقد.
ف ــي ح ــال إج ــراء منافس ــة مح ــدودة بي ــن أصحاب الع ــروض التي تل ــي الع ــرض الفائز وفق أح ــكام الفق ــرة ( )3من
الم ــادة (السادس ــة والس ــبعين) م ــن النظ ــام ،يج ــب أن توج ــه الدعوة لجمي ــع أصحاب الع ــروض الت ــي كانت تلي
الع ــرض الفائ ــز ف ــي الترتي ــب ،وعل ــى ّأل يق ــل ع ــدد م ــن توجه له ــم الدعوة ب ــأي حال ع ــن (ثالثة).
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المادة 76

 .1يجب على الجهة الحكومية إنهاء العقد في الحاالت اآلتية:
أ-إذا تبين أن المتعاقد معه قد ش ــرع -بنفس ــه أو بوس ــاطة غيره بطريق مباش ــر أو غير مباش ــر -في رش ــوة أحد
موظف ــي الجه ــات الخاضع ــة ألح ــكام النظام أو حص ــل على العقد عن طريق الرش ــوة أو الغ ــش أو التحايل أو
التزوي ــر أو التالع ــب أو م ــارس أي ــاً من ذلك أثن ــاء تنفيذه للعقد.
ب-إذا أفل ــس المتعاق ــد مع ــه ،أو طلب إش ــهار إفالس ــه ،أو ثبت إعس ــاره ،أو ص ــدر أمر بوضعه تحت الحراس ــة ،أو
كان ش ــركة وجرى حله ــا أو تصفيتها.
ج -إذا تنازل المتعاقد معه عن العقد دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة.
 .2يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد في الحاالت التالية:
أخل بأي ش ــرط من ش ــروط العقد ولم
أ -إذا تأخ ــر المتعاق ــد مع ــه ع ــن البدء ف ــي العمل ,أو تباطأ في تنفيذه ,أو ّ
يصح ــح أوضاعه خالل (خمس ــة عش ــر) يوماً من تاريخ إبالغ ــه كتابة بذلك.
ب -إذا توف ــي المتعاق ــد مع ــه .وفي هذه الحالة ينهى العقد وتس ــوى المس ــتحقات وتع ــاد الضمانات .وللجهة
الحكومي ــة االس ــتمرار ف ــي التعاق ــد م ــع الورث ــة -بع ــد موافقتهم -عل ــى أن يتواف ــر لديهم المؤه ــات الفنية
والضمان ــات الالزم ــة إلكمال تنفي ــذ العقد.
ج -إذا تعاقد المتعاقد معه لتنفيذ العقد من الباطن دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية.
 .3يج ــوز ف ــي ح ــال إنهاء العقد ،ط ــرح األج ــزاء المتبقية منه باألس ــلوب الذي طرحت ب ــه األعمال والمش ــتريات ،وللجهة
الحكومي ــة توجي ــه دع ــوة إلج ــراء منافس ــة مح ــدودة ألصحاب الع ــروض التي كان ــت تلي الع ــرض الفائز ف ــي الترتيب,
بحي ــث ُيطل ــب منه ــم تقديم ع ــروض جدي ــدة ويجرى تقييمه ــا وفقاً ألح ــكام النظام.
 .4تحدد الالئحة الشروط واإلجراءات الالزمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

الالئحـة المادة 132
ال يع ــد م ــن دواع ــي المصلح ــة العامة إنه ــاء الجه ــة الحكومية للعق ــد لرغبتها فقط ف ــي تنفيذ األعمال بنفس ــها أو
بواس ــطة متعاق ــد آخ ــر .وف ــي حالة إنه ــاء العقد لدواعي المصلح ــة العامة ،تلت ــزم الجهة بإبالغ المتعاق ــد بذلك ،وال
يع ــد اإلنه ــاء ناف ــذاً في ه ــذه الحالة إال بع ــد مضي (ثالثي ــن) يوماً من تاري ــخ اإلبالغ.

الالئحـة المادة 133
للجهة الحكومية إنهاء العقد باالتفاق بينها وبين المتعاقد في الحاالت اآلتية:

 -1إذا تأخ ــرت الجه ــة الحكومي ــة في تس ــليم موقع العمل للمق ــاول مدة تزيد على المدة المح ــددة في الفقرة ()2
م ــن المادة (التاس ــعة والخمس ــين) م ــن النظام ،وبعد إبالغ المتعاق ــد للجهة الحكومية بذل ــك ،ومضي (ثالثين)
يوم ــاً م ــن تاري ــخ اإلب ــاغ دون قيامها بتس ــليم الموق ــع أو اتخ ــاذ أي إجراءات مقبولة في س ــبيل ذل ــك .وال يعد
ع ــدم تمك ــن الجهة الحكومية من تس ــليم أجزاء م ــن الموقع مما ينطبق عليه حكم هذه الم ــادة ما دام بإمكان
المق ــاول العمل في األج ــزاء األخرى.
 -2إذا اس ــتمرت الجه ــة الحكومي ــة ف ــي إيق ــاف كام ــل األعمال ألس ــباب ال عالقة للمتعاق ــد بها مدة تتج ــاوز (مائة
وثماني ــن) يوم ــاً م ــن تاري ــخ خط ــاب األم ــر بإيق ــاف األعم ــال ،وبع ــد إب ــاغ المتعاق ــد للجه ــة الحكومي ــة لتمكينه
م ــن اس ــتئناف األعم ــال ،ومض ــي (ثالثين) يوماً م ــن تاريخ اإلب ــاغ دون قيامه ــا بتمكين المتعاقد من اس ــتئناف
األعم ــال أو اتخ ــاذ أي إج ــراءات مقبول ــة في س ــبيل ذلك.
ـتحيال لوجود ق ــوة قاهرة مع مراع ــاة متطلبات اإلخط ــار والمهل ــة الزمنية الالزمة
 -3إذا أصب ــح تنفي ــذ األعم ــال مس ـ
ً
لج ــواز إنهاء العق ــد لوجود الق ــوة القاهرة.
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المادة 76

 .1يجب على الجهة الحكومية إنهاء العقد في الحاالت اآلتية:
أ-إذا تبين أن المتعاقد معه قد ش ــرع -بنفس ــه أو بوس ــاطة غيره بطريق مباش ــر أو غير مباش ــر -في رش ــوة أحد
موظف ــي الجه ــات الخاضع ــة ألح ــكام النظام أو حص ــل على العقد عن طريق الرش ــوة أو الغ ــش أو التحايل أو
التزوي ــر أو التالع ــب أو م ــارس أي ــاً من ذلك أثن ــاء تنفيذه للعقد.
ب-إذا أفل ــس المتعاق ــد مع ــه ،أو طلب إش ــهار إفالس ــه ،أو ثبت إعس ــاره ،أو ص ــدر أمر بوضعه تحت الحراس ــة ،أو
كان ش ــركة وجرى حله ــا أو تصفيتها.
ج -إذا تنازل المتعاقد معه عن العقد دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة.
 .2يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد في الحاالت التالية:
أخل بأي ش ــرط من ش ــروط العقد ولم
أ -إذا تأخ ــر المتعاق ــد مع ــه ع ــن البدء ف ــي العمل ,أو تباطأ في تنفيذه ,أو ّ
يصح ــح أوضاعه خالل (خمس ــة عش ــر) يوماً من تاريخ إبالغ ــه كتابة بذلك.
ب -إذا توف ــي المتعاق ــد مع ــه .وفي هذه الحالة ينهى العقد وتس ــوى المس ــتحقات وتع ــاد الضمانات .وللجهة
الحكومي ــة االس ــتمرار ف ــي التعاق ــد م ــع الورث ــة -بع ــد موافقتهم -عل ــى أن يتواف ــر لديهم المؤه ــات الفنية
والضمان ــات الالزم ــة إلكمال تنفي ــذ العقد.
ج -إذا تعاقد المتعاقد معه لتنفيذ العقد من الباطن دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية.
 .3يج ــوز ف ــي ح ــال إنهاء العقد ،ط ــرح األج ــزاء المتبقية منه باألس ــلوب الذي طرحت ب ــه األعمال والمش ــتريات ،وللجهة
الحكومي ــة توجي ــه دع ــوة إلج ــراء منافس ــة مح ــدودة ألصحاب الع ــروض التي كان ــت تلي الع ــرض الفائز ف ــي الترتيب,
بحي ــث ُيطل ــب منه ــم تقديم ع ــروض جدي ــدة ويجرى تقييمه ــا وفقاً ألح ــكام النظام.
 .4تحدد الالئحة الشروط واإلجراءات الالزمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

الالئحـة المادة 134
يتعين على المتعاقد عند إنهاء العقد القيام بما يلي:
 -1التوق ــف ف ــوراً ع ــن تنفي ــذ األعم ــالّ ،إل إذا وج ــه االستش ــاري بخ ــاف ذل ــك لحماي ــة األش ــخاص أو الممتل ــكات
أو لضمان سالمة األعمال المنفذة.
 -2تس ــليم كاف ــة وثائ ــق المش ــروع والتجهي ــزات اآللي ــة والم ــواد واألعم ــال األخرى الموج ــودة في الموق ــع للجهة
الحكومي ــة؛ والت ــي تعتبر مل ــكاً لها.
 -3إزالة كافة اللوازم األخرى من الموقع ،باستثناء ما يلزم منها ألمور السالمة.

الالئحـة المادة 135
 -1يتعين على الجهة الحكومية بعد أن يصبح اإلشعار بإنهاء العقد نافذاً  ،أن تقوم بما يلي:
أ -محاس ــبة المتعاق ــد ع ــن األعمال التي تم تنفيذها في الموقع ،وأن يس ــترد منه الرصي ــد المتبقي من قيمة
الدفعة المقدمة إن وجدت.
ب-أن تدف ــع للمتعاق ــد قيم ــة الل ــوازم والم ــواد الموج ــودة ف ــي الموق ــع ،الت ــي اعتم ــدت قبل تاريخ اإلش ــعا
بإنه ــاء األعم ــال .كم ــا تدف ــع له قيمة المواد واللوازم التي س ــبق أن قام بش ــرائها واس ــتيرادها ألجل العقد
ول ــم يت ــم إحضاره ــا إل ــى الموقع؛ ش ــريطة أن يق ــدم المتعاقد م ــا يثبت ش ــرائها لغرض تنفيذ أعم ــال العقد
وأن يق ــوم بتس ــليمها للجه ــة الحكومي ــة .وتع ــد كاف ــة الل ــوازم والم ــواد الت ــي ت ــم توريدها ودفع ــت الجهة
الحكومية قيمتها ملكاً لها.
 -2عن ــد إنه ــاء العقد وفقاً ألحكام المادة (الس ــابعة والس ــبعين) من النظ ــام ،يتعين على الجه ــة الحكومية أن تفرج
ع ــن ضم ــان الدفعة المقدمة والضم ــان النهائي ،وذل ــك بعد إجراء التس ــويات الالزمة.
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المادة 77

للجه ــة الحكومي ــة إنه ــاء العق ــد إذا اقتض ــت المصلح ــة العامة ذل ــك ،أو إذا تم االتفاق عل ــى اإلنهاء م ــع المتعاقد معه
وذل ــك بع ــد موافقة الوزارة ,وفقاً للش ــروط واإلج ــراءات التي توضحه ــا الالئحة.

الالئحـة المادة 90
تت ــم المراس ــات والتبليغ ــات بي ــن الجه ــة الحكومي ــة والمتعاق ــد معه ــا عن طري ــق البوابة ،ويج ــوز للجه ــة الحكومية
ع ــاوة عل ــى ذلك أن تس ــتخدم إح ــدى الط ــرق اآلتية:
أ -العنوان الوطني.
ب -العنوان البريدي عن طريق الشركات المقدمة للخدمة البريدية.
ح -البريد اإللكتروني المعتمد ،والرسائل النصية.
 -2يكون اإلبالغ الذي يتم وفقاً لحكم الفقرة ( )1من هذه المادة منتجاً آلثاره النظامية من تاريخ صدوره.

الالئحـة المادة 133
للجهة الحكومية إنهاء العقد باالتفاق بينها وبين المتعاقد في الحاالت اآلتية:

 -1إذا تأخ ــرت الجه ــة الحكومي ــة في تس ــليم موقع العمل للمق ــاول مدة تزيد على المدة المح ــددة في الفقرة ()2
م ــن المادة (التاس ــعة والخمس ــين) م ــن النظام ،وبعد إبالغ المتعاق ــد للجهة الحكومية بذل ــك ،ومضي (ثالثين)
يوم ــاً م ــن تاري ــخ اإلب ــاغ دون قيامها بتس ــليم الموق ــع أو اتخ ــاذ أي إجراءات مقبولة في س ــبيل ذل ــك .وال يعد
ع ــدم تمك ــن الجهة الحكومية من تس ــليم أجزاء م ــن الموقع مما ينطبق عليه حكم هذه الم ــادة ما دام بإمكان
المق ــاول العمل في األج ــزاء األخرى.
 -2إذا اس ــتمرت الجه ــة الحكومي ــة ف ــي إيق ــاف كام ــل األعمال ألس ــباب ال عالقة للمتعاق ــد بها مدة تتج ــاوز (مائة
وثماني ــن) يوم ــاً م ــن تاري ــخ خط ــاب األم ــر بإيق ــاف األعم ــال ،وبع ــد إب ــاغ المتعاق ــد للجه ــة الحكومي ــة لتمكينه
م ــن اس ــتئناف األعم ــال ،ومض ــي (ثالثين) يوماً م ــن تاريخ اإلب ــاغ دون قيامه ــا بتمكين المتعاقد من اس ــتئناف
األعم ــال أو اتخ ــاذ أي إج ــراءات مقبول ــة في س ــبيل ذلك.
ـتحيال لوجود ق ــوة قاهرة مع مراع ــاة متطلبات اإلخط ــار والمهل ــة الزمنية الالزمة
 -3إذا أصب ــح تنفي ــذ األعم ــال مس ـ
ً
لج ــواز إنهاء العق ــد لوجود الق ــوة القاهرة.
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المادة 78

يج ــب عن ــد إنه ــاء العق ــد بموج ــب الفق ــرة ( )1أو الفق ــرة (/2أ) أو الفق ــرة (/2ج) م ــن المادة (السادس ــة والس ــبعين) من
النـ ــظام ،مص ـ ــادرة الضمـ ــان النهائي وذلك دون إخالل بحق الجهة الحكومية في الرجوع على المتعاقد معه بالتعويض
عم ــا لحـ ــق به ــا من ضرر ,وتزود اللجن ــة المنصوص عليها في المادة (الثامنـ ــة والثمانين) من النظام بنسخ ـ ــة من القـ ــرار؛
للنظ ــر في من ــع التعامل م ــع المتعاقد مع الجه ــة الحكومية.
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المادة 79

تتول ــى الجه ــة الحكومي ــة تقيي ــم أداء المتعاق ــد معها بعد اكتم ــال تنفيذه للعقد ،وذلك باس ــتخدام نم ــوذج تقييم أداء
المتعاقدي ــن .وال تعل ــن نتائ ــج تقيي ــم أداء المتعاقدي ــن؛ إال بع ــد أن يك ــون ق ــرار التقييم نهائي ــاً .وتحدد الالئح ــة الضوابط
واإلج ــراءات الالزم ــة لتنفي ــذ ذل ــك ,واألثر المترت ــب على ضع ــف أداء المتعاقد.

الالئحـة المادة 140
 -١يتم تقييم أداء المتعاقد بحسب نوع العقد ،وذلك على النحو التالي:
أ -م ــع مراع ــاة م ــا ورد ف ــي الفق ــرة ( )3م ــن الم ــادة (السادس ــة والخمس ــين) من النظ ــام ،يك ــون التقييم
ف ــي العق ــود ذات التنفيذ المس ــتمر دورياً وفق ما توضحه ش ــروط مس ــتوى األداء ف ــي العقد ،وذلك
باإلضاف ــة إل ــى إج ــراء التقيي ــم النهائ ــي بعد تنفي ــذ العقد.
ب -في عقود التوريد الفورية ،يتم التقييم النهائي بنهاية العقد وبعد استالم األعمال.
ج -ف ــي االتفاقي ــات اإلطارية ،يتم تقييم كل أمر ش ــراء م ــن الجهة الحكومية ،وذل ــك باإلضافة إلى التقييم
النهائ ــي لمجمل أداء المتعاقد ف ــي االتفاقية.
 -2تنص الجهة الحكومية في العقد على المواعيد الزمنية إلجراء عمليات التقييم للمتعاقد بحسب نوع التقييم.
 -3تلتزم الجهة الحكومية بمعايير التقييم الواردة في النموذج المعد من قبل مركز تحقيق كفاءة اإلنفاق.
 -4تُ بل ــغ الجه ــة الحكومي ــة المتعاق ــد بنتيج ــة التقيي ــم ،وترفعه ــا إل ــى البوابة ليتم تدوينها في س ــجله بع ــد أن تصبح
نتيج ــة التقيي ــم نهائية .ويت ــاح لبقية الجه ــات الحكومية االط ــاع عليها.
 -5إذا تك ــرر حص ــول المتعاق ــد على درجة أقل من ( )%70في مس ــتوى األداء لثالث عق ــود متتالية ،يحال إلى اللجنة
المنص ــوص عليه ــا في المادة (الثامن ــة والثمانين) من النظام للنظر ف ــي منع التعامل معه.
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المادة 80

للجه ــة الحكومي ــة التنازل عما تس ــتغني عنه م ــن منقوالت إلى الجه ــات الحكومية والجهات التابعة لها ,على أن تش ــعر
ال ــوزارة بذل ــك .وتُ حيط الجهة الحكومية المالك ــة للمنقوالت -من خالل البوابة -الجه ــات الحكومية بأصناف المنقوالت
وكمياته ــا ،وتح ــدد له ــا م ــدة لإلفص ــاح عن رغبتها فيها .ف ــإن لم ترد خالل تلك الم ــدة جاز لها بيعها ع ــن طريق المزايدة
العامـ ــة إذا بلغ ــت قيمته ــا التقديريـ ــة (مائت ــي أل ــف) ريال فأكث ــر ،بعد اإلع ــان عنها في البواب ــة وموقعه ــا اإللكتروني؛
طبق ــاً لقواعد اإلعالن عن المنافس ــات العامة.

الالئحـة المادة 141
م ــع مراع ــاة م ــا ورد ف ــي قواع ــد وإج ــراءات المس ــتودعات الحكومي ــة ،تك ـ ّـون الجه ــة الحكومي ــة لجن ــة ال يق ــل عدد
أعضائه ــا ع ــن ثالث ــة مختصين ،تخت ــص بتقدير قيمة األصن ــاف والمنقوالت الم ــراد بيعها؛ على أن تراع ــى في التقدير
حال ــة األصن ــاف وكلفته ــا وعمره ــا االفتراض ــي وغي ــر ذلك م ــن العناصر المؤث ــرة في تقدي ــر الثمن ،ويجوز االس ــتعانة
بجه ــة تس ــعير ذات خب ــرة ف ــي مج ــال األصناف الم ــراد بيعها إذا ل ــم يتوافر ل ــدى الجه ــة الحكومية الخب ــرة الكافية.

الالئحـة المادة 142
توض ــع األس ــعار التقديري ــة ف ــي مظروف مخت ــوم ال يفتح ّإل م ــن قبل رئيس لجن ــة البيع في حض ــور أعضائها ،وذلك
بع ــد فتح مظاري ــف المزايدة أو انتهاء الم ــزاد العلني.

الالئحـة المادة 143
-1
-2
-3
-4
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تك ــون الجه ــة الحكومي ــة لجن ــة ال يق ــل ع ــدد أعضائها عن ثالث ــة ،لغرض إج ــراء المزاي ــدة العلنية و فت ــح مظاريف
وفح ــص ع ــروض األصن ــاف الم ــراد بيعه ــا في المزاي ــدة بواس ــطة الظ ــروف المختومة.
تتأك ــد اللجن ــة من س ــامة المظاري ــف ووثائق المزاي ــدة والضمانات المقدم ــة ،وتقوم بمراجعة أس ــعار العروض
وإعالنه ــا عل ــى الحاضري ــن من أصح ــاب الع ــروض أو ممثليهم.
تس ــتكمل اللجن ــة إج ــراءات المزاي ــدة ،وتح ــدد أفضل الع ــروض المطابقة لش ــروط المزايدة ،وترف ــع محضرها إلى
صاح ــب الصالحية العتماد الترس ــية.
إذا كان ــت المزاي ــدة علني ــة ،تعد اللجنة بعد نهاية المزاد محضراً توضح فيه إجراءات المزايدة وس ــعر من رس ــا عليه
الم ــزاد والضم ــان المقدم من ــه ،وترفع محضرها إلى صاحب الصالحية العتماد الترس ــية.
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المادة 80

للجه ــة الحكومي ــة التنازل عما تس ــتغني عنه م ــن منقوالت إلى الجه ــات الحكومية والجهات التابعة لها ,على أن تش ــعر
ال ــوزارة بذل ــك .وتُ حيط الجهة الحكومية المالك ــة للمنقوالت -من خالل البوابة -الجه ــات الحكومية بأصناف المنقوالت
وكمياته ــا ،وتح ــدد له ــا م ــدة لإلفص ــاح عن رغبتها فيها .ف ــإن لم ترد خالل تلك الم ــدة جاز لها بيعها ع ــن طريق المزايدة
العامـ ــة إذا بلغ ــت قيمته ــا التقديريـ ــة (مائت ــي أل ــف) ريال فأكث ــر ،بعد اإلع ــان عنها في البواب ــة وموقعه ــا اإللكتروني؛
طبق ــاً لقواعد اإلعالن عن المنافس ــات العامة.

الالئحـة المادة 144
إذا انخفض ــت أس ــعار المزاي ــدة ع ــن األس ــعار التقديري ــة بنس ــبة تزيد عل ــى ( ،)%15فيعلن عنه ــا مرة أخ ــرى بعد إعادة
تقديره ــا ،ف ــإذا لم يتم الحصول على س ــعر مناس ــب جاز بيعها أو منحها وفق ــاً ألحكام المادة (الثالث ــة والثمانين) من
النظام.

الالئحـة المادة 146
يج ــب الب ــت ف ــي ترس ــية المزاي ــدة خ ــال م ــدة ال تتج ــاوز (ثالثي ــن) يوم ــاً من تاري ــخ فت ــح مظاري ــف المزاي ــدة أو انتهاء
المزاي ــدة العلني ــة ،ف ــإذا مضت هذه المدة دون البت ف ــي المزايدة جاز للمتزايد الرجوع في عرضه واس ــترداد ضمانه،
وذل ــك بموج ــب خط ــاب يقدم ــه للجه ــة خ ــال (عش ــرة) أيام م ــن انتهاء الم ــدة المح ــددة للبت ف ــي الترس ــية ،ويعد
موافق ــاً عل ــى اس ــتمرار عرض ــه كل من ل ــم يتق ــدم بخطابه خالل ه ــذه المدة.

الالئحـة المادة 147
يج ــب عل ــى المزاي ــد ال ــذي تت ــم الترس ــية علي ــه زي ــادة ضمانه إل ــى ( )%5م ــن قيمة عرض ــه ،ويمه ــل م ــدة ال تزيد عن
ً
كتابة -في(عش ــرة) أي ــام م ــن تاري ــخ إبالغه بالترس ــية ليدفع كام ــل قيمة المنق ــوالت وتكاليف نقله ــا  ،ويتم إن ــذاره
ح ــال تأخ ــره ع ــن الس ــداد .ف ــإذا ل ــم يق ــم بالس ــداد خالل (خمس ــة عش ــر) يوماً م ــن تاريخ إن ــذاره ،يص ــادر ضمان ــه ويتم
التف ــاوض م ــع أصح ــاب العروض األخرى -بالترتيب -للوصول إلى س ــعر من رس ــت عليه المزايدة ،ف ــإذا لم يتم التوصل
إل ــى هذا الس ــعر يع ــاد طرحها م ــن جديد.
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المادة 81

تُ ب ــاع المنق ــوالت التي تق ــل قيمتها التقديرية عن (مائتي أل ــف) ريال؛ إما بالمزايدة العام ــة ،أو بالطريقة التي تراها الجهة
الحكومي ــة محقق ــة لمصلحة الخزينة العامة للدولة ،بش ــرط أن تتيح الجهة المج ــال ألكبر عدد من المزايدين.

الالئحـة المادة 141
م ــع مراع ــاة م ــا ورد ف ــي قواع ــد وإج ــراءات المس ــتودعات الحكومي ــة ،تك ـ ّـون الجه ــة الحكومي ــة لجن ــة ال يق ــل عدد
أعضائه ــا ع ــن ثالث ــة مختصين ،تخت ــص بتقدير قيمة األصن ــاف والمنقوالت الم ــراد بيعها؛ على أن تراع ــى في التقدير
حال ــة األصن ــاف وكلفته ــا وعمره ــا االفتراض ــي وغي ــر ذلك م ــن العناصر المؤث ــرة في تقدي ــر الثمن ،ويجوز االس ــتعانة
بجه ــة تس ــعير ذات خب ــرة ف ــي مج ــال األصناف الم ــراد بيعها إذا ل ــم يتوافر ل ــدى الجه ــة الحكومية الخب ــرة الكافية.

الالئحـة المادة 142
توض ــع األس ــعار التقديري ــة ف ــي مظروف مخت ــوم ال يفتح ّإل م ــن قبل رئيس لجن ــة البيع في حض ــور أعضائها ،وذلك
بع ــد فتح مظاري ــف المزايدة أو انتهاء الم ــزاد العلني.

الالئحـة المادة 143
-1
-2
-3
-4

تك ــون الجه ــة الحكومي ــة لجن ــة ال يق ــل ع ــدد أعضائها عن ثالث ــة ،لغرض إج ــراء المزاي ــدة العلنية و فت ــح مظاريف
وفح ــص ع ــروض األصن ــاف الم ــراد بيعه ــا في المزاي ــدة بواس ــطة الظ ــروف المختومة.
تتأك ــد اللجن ــة من س ــامة المظاري ــف ووثائق المزاي ــدة والضمانات المقدم ــة ،وتقوم بمراجعة أس ــعار العروض
وإعالنه ــا عل ــى الحاضري ــن من أصح ــاب الع ــروض أو ممثليهم.
تس ــتكمل اللجن ــة إج ــراءات المزاي ــدة ،وتح ــدد أفضل الع ــروض المطابقة لش ــروط المزايدة ،وترف ــع محضرها إلى
صاح ــب الصالحية العتماد الترس ــية.
إذا كان ــت المزاي ــدة علني ــة ،تعد اللجنة بعد نهاية المزاد محضراً توضح فيه إجراءات المزايدة وس ــعر من رس ــا عليه
الم ــزاد والضم ــان المقدم من ــه ،وترفع محضرها إلى صاحب الصالحية العتماد الترس ــية.

الالئحـة المادة 144
إذا انخفض ــت أس ــعار المزاي ــدة ع ــن األس ــعار التقديري ــة بنس ــبة تزيد عل ــى ( ،)%15فيعلن عنه ــا مرة أخ ــرى بعد إعادة
تقديره ــا ،ف ــإذا لم يتم الحصول على س ــعر مناس ــب جاز بيعها أو منحها وفق ــاً ألحكام المادة (الثالث ــة والثمانين) من
النظام.
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المادة 81

تُ ب ــاع المنق ــوالت التي تق ــل قيمتها التقديرية عن (مائتي أل ــف) ريال؛ إما بالمزايدة العام ــة ،أو بالطريقة التي تراها الجهة
الحكومي ــة محقق ــة لمصلحة الخزينة العامة للدولة ،بش ــرط أن تتيح الجهة المج ــال ألكبر عدد من المزايدين.

الالئحـة المادة 145
إذا كان ــت األصن ــاف أو المنق ــوالت مم ــا يتلف س ــريعاً بالتخزين ،ج ــاز بيعها وفقاً ألح ــكام المادة (الحادي ــة والثمانون)
من النظام.

الالئحـة المادة 146
يج ــب الب ــت ف ــي ترس ــية المزاي ــدة خ ــال م ــدة ال تتج ــاوز (ثالثي ــن) يوم ــاً من تاري ــخ فت ــح مظاري ــف المزاي ــدة أو انتهاء
المزاي ــدة العلني ــة ،ف ــإذا مضت هذه المدة دون البت ف ــي المزايدة جاز للمتزايد الرجوع في عرضه واس ــترداد ضمانه،
وذل ــك بموج ــب خط ــاب يقدم ــه للجه ــة خ ــال (عش ــرة) أيام م ــن انتهاء الم ــدة المح ــددة للبت ف ــي الترس ــية ،ويعد
موافق ــاً عل ــى اس ــتمرار عرض ــه كل من ل ــم يتق ــدم بخطابه خالل ه ــذه المدة.

الالئحـة المادة 147
يج ــب عل ــى المزاي ــد ال ــذي تت ــم الترس ــية علي ــه زي ــادة ضمانه إل ــى ( )%5م ــن قيمة عرض ــه ،ويمه ــل م ــدة ال تزيد عن
ً
كتابة -في(عش ــرة) أي ــام م ــن تاري ــخ إبالغه بالترس ــية ليدفع كام ــل قيمة المنق ــوالت وتكاليف نقله ــا  ،ويتم إن ــذاره
ح ــال تأخ ــره ع ــن الس ــداد .ف ــإذا ل ــم يق ــم بالس ــداد خالل (خمس ــة عش ــر) يوماً م ــن تاريخ إن ــذاره ،يص ــادر ضمان ــه ويتم
التف ــاوض م ــع أصح ــاب العروض األخرى -بالترتيب -للوصول إلى س ــعر من رس ــت عليه المزايدة ،ف ــإذا لم يتم التوصل
إل ــى هذا الس ــعر يع ــاد طرحها م ــن جديد.
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المادة 82

 .1إذا كانت المزايدة بعروض مختومة ،يقدم المزايد مع عرضه ضماناً ابتدائياً قدره ( )%2من قيمة العرض.
 .2علـــى مـــن ترســـو عليـــه المزايدة زيـــادة ضمانه إلى ( )%5مـــن قيمة عرضه ,وذلك خالل (خمســـة عشـــر) يوم عمل
مـــن تاريـــخ الترســـية ,وفـــي حـــال انتهـــاء تلك المـــدة دون زيادتـــه فال ُيعـــاد إليـــه ضمانـــه االبتدائـــي ،وال ُيفرج عن
يرس
ويعاد الضمـــان إلى من لم ُ
الضمـــان إال بعـــد تســـديد كامل قيمة المنقوالت التي اشـــتراها وتكاليـــف نقلهاُ ،
عليـــه المزاد.
 .3إذا كانـــت المزايـــدة علنيـــة يقدم من ترســـو عليـــه المزايدة ضمانـــاً قدره ( )%5مـــن قيمتها ،ويجوز قبول الشـــيك
المصرفـــي أو مبلـــغ نقدي كضمـــان في المزايـــدة العلنية.

الالئحـة المادة 148
يلت ــزم المش ــتري نق ــل م ــا اش ــتراه خ ــال م ــدة ال تزي ــد عل ــى (خمس ــة عش ــر) يوم ــاً م ــن تاريخ س ــداد قيم ــة األصناف
ً
كتابة -لنقلها خ ــال مدة مماثل ــة .فإن لم يق ــم بنقلها ،فالوالمنق ــوالت المباع ــة .ف ــإن تأخ ــر ع ــن ذل ــك ،يتم إن ــذاره
يف ــرج ع ــن الضم ــان المق ــدم من ــه حتى يت ــم نقلها ،وفق ــاً لما نصت علي ــه الفق ــرة ( )2من الم ــادة (الثاني ــة والثمانين)
م ــن النظ ــام ،م ــع ج ــواز الرج ــوع علي ــه بأج ــرة التخزي ــن .وال تتحم ــل الجه ــة الحكومي ــة مس ــئولية ما يح ــدث لألصناف
والمنق ــوالت المباع ــة م ــن فق ــدان أو تل ــف بع ــد انتهاء المهل ــة المح ــددة لنقلها.
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المادة 83

إذا لـــم يتقـــدم أحـــد للمزايدة بعد اإلعـــان عنها ،فيعلن عنها مرة أخـــرى .فإن لم يتقدم أحد للمـــرة الثانية ،فلصاحب
الصالحيـــة الحـــق فـــي دعوة مختصين فـــي مجال األصناف المـــراد بيعها وعـــرض بيعها عليهم .فإن لم يقدم ســــعراً
مناســــباً  ،جـــاز منحها للجمعيات والمؤسســـات األهليـــة أو أي كيان غير هادف للربح ،على أن تُ شـــعر الوزارة بذلك.

الالئحـة المادة 144
إذا انخفض ــت أس ــعار المزاي ــدة ع ــن األس ــعار التقديري ــة بنس ــبة تزيد عل ــى ( ،)%15فيعلن عنه ــا مرة أخ ــرى بعد إعادة
تقديره ــا ،ف ــإذا لم يتم الحصول على س ــعر مناس ــب جاز بيعها أو منحها وفق ــاً ألحكام المادة (الثالث ــة والثمانين) من
النظام.
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المادة 84

تحدد الالئحة إجراءات المزايدة وتكوين لجان البيع فيها.

الالئحـة المادة 149
يجوز االس ــتعانة بالوس ــطاء المرخص لهم إلجراء المزايدة العلنية مقابل عمولة يدفعها المش ــتري ال تتجاوز نس ــبتها
( )%2.5م ــن قيم ــة المبيعات ،ويتم اختيار الوس ــطاء وفقاً ألح ــكام النظام وهذه الالئحة.
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المادة 85

للجهـــة الحكوميـــة تأميـــن بعـــض احتياجاتها بطريقة االســـتئجار ،أو اســـتبدال ما لديهـــا من منقوالت بأخـــرى جديدة،
وفقـــاً للضوابط التي تحددهـــا الالئحة.

الالئحـة المادة 150
علـــى الجهـــة الحكومية عند رغبتها في تأمين بعض احتياجاتها باالســـتئجار كالمعدات والســـيارات وأجهزة وبرامج
الحاســـب اآللي؛ أن تراعي الضوابط اآلتية:
 -1أن يحقق االستئجار مصلحة للجهة الحكومية تفوق المصلحة المتحققة من الشراء.
 -2أن يك ــون تقدي ــر االحتي ــاج إل ــى االس ــتئجار مبني ــاً عل ــى تقرير فن ــي تعده لجن ــة فني ــة متخصصة ،ويعتم ــد من قبل
صاح ــب الصالحي ــة في الترس ــية.
 -3أن تك ــون األجه ــزة أو الل ــوازم المس ــتأجرة مؤمناً عليها من قب ــل المؤجر أو أن تكون تحت ضمانه مدة االس ــتئجار،
م ــع التزام ــه في جميع األح ــوال بصيانتها خالل مدة االس ــتئجار.
 -4يجب أن تتناسب مدة االستئجار مع التكلفة المعتمدة للعقد في الميزانية ،على ّأل تتجاوز (خمس) سنوات.

الالئحـة المادة 151
علـــى الجهـــة الحكوميـــة عنـــد رغبتها في اســـتبدال أجهزة أو معـــدات لديها بأخـــرى جديدة -مع دفـــع الفرق في
القيمـــة -مراعـــاة الضوابط اآلتية:
 -1انته ــاء العم ــر االفتراض ــي لألجه ــزة ،أو أن تك ــون م ــن األجه ــزة الت ــي له ــا صف ــة التحدي ــث والتطوير المس ــتمر ،أو
الت ــي ال تلب ــي احتي ــاج الجهة ،أو أن تك ــون تكلفة الصيانة وقطع الغي ــار مرتفعة مقارنة بتكلف ــة األجهزة الجديدة
وصيانتها.
 -2أن يحقق االستبدال وفراً للخزانة العامة أفضل من البيع.
 -3أن تش ــكل الجه ــة الحكومي ــة لجن ــة فني ــة لمعاين ــة األجه ــزة القديم ــة ،وإع ــداد تقرير فني عنه ــا يحدد في ــه تاريخ
ش ــرائها وكلفته ــا المؤمن ــة بها وحالتها الراهنة وقيمته ــا التقديرية ،وأن توضح اللجنة الفني ــة في التقرير تحققها
مم ــا ورد ف ــي الفقرتي ــن ( )1و( )2من ه ــذه المادة.
 -4تضم ــن ش ــروط ومواصف ــات األجه ــزة الجديدة المطروح ــة للتنافس القيم ــة التقديرية لألجه ــزة القديمة ،ويكون
التناف ــس ف ــي قيمة األجه ــزة الجديدة.
 -5أن يسمح البند المخصص لدى الجهة بخصم كامل تكلفة األصل الجديد.
 -6يخص ــم إجمال ــي تكلفة األص ــل الجديد من االعتماد المخص ــص ،ويتم قيد قيمة األصل القدي ــم لإليرادات بمثابة
مبيع ــات حكومي ــة ،ويصرف للم ــورد األصل القديم مع ف ــرق القيمة.

الالئحـة المادة 152
يت ــم ط ــرح احتياج ــات الجه ــة الحكومي ــة التي تتم باالس ــتئجار أو باس ــتبدال أجهزة ومع ــدات لديها بأخ ــرى جديدة في
منافس ــة عام ــة ،ويج ــوز تأمينها بالمنافس ــة المحدودة أو الش ــراء المباش ــر وفقاً ألح ــكام النظام وه ــذه الالئحة.
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المادة 86

 .1تك ـ ّـون بق ــرار م ــن الوزي ــر لجن ــة أو أكث ــر م ــن المختصين ،ال يق ــل عددهم عن خمس ــة ويحدد في ــه رئيس اللجن ــة ونائبه،
وين ــص ف ــي الق ــرار عل ــى عض ــو احتياط ــي أو أكث ــر .ويع ــاد تش ــكيل ه ــذه اللجن ــة كل ث ــاث س ــنوات ،ويج ــوز تجدي ــد
ُ
العضوي ــة فيه ــا .ويص ــدر الوزي ــر ق ــراراً يح ــدد قواعد عم ــل اللجن ــة وإجراءاتها ،ويح ــدد مكاف ــآت أعضائها وس ــكرتيرها.
 .2تختص اللجنة بما يلي:
أ -النظر في تظلمات المتنافسين من قرار الترسية أو من أي قرار أو إجراء تتخذه الجهة الحكومية قبل قرار الترسية.
ب -النظر في تظلمات المتعاقد معهم من قرارات تقييم األداء.
ج -النظر في طلبات تعديل األسعار وفقاً ألحكام المادة (الثامنة والستون) من النظام.
 .3تكون قرارات اللجنة ملزمة للجهة الحكومية.
 .4يقدم المتظلم ضماناً يساوي نصف قيمة الضمان االبتدائي؛ يعاد إليه إذا ثبت صحة التظلم.

الالئحـة المادة 153
مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( )4من المادة (السادسة والثمانين) من النظام ،تطبق األحكام اآلتية:
 -1يقدم الضمان عند التظلم أمام اللجنة المشار إليها في المادة (السادسة والثمانين) من النظام.
 -2ال يجوز قبول التظلم في حال عدم تقديم الضمان أو تقديمه ناقصاً.
 -3يكون الضمان ساري المفعول مدة ال تقل عن (ثالثين) يوماً من تاريخ تقديم التظلم.
 -4ال يلزم المتظلم بتجديد مدة الضمان في حال انتهاء سريان مفعوله دون البت في التظلم.
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المادة 87

 .1ل ــكل متناف ــس الح ــق ف ــي التظل ــم أم ــام الجه ــة الحكومي ــة م ــن أي ق ــرار اتخذت ــه ,قب ــل ق ــرار الترس ــية ,وذل ــك
خ ــال (خمس ــة) أي ــام عم ــل م ــن تاري ــخ ص ــدور الق ــرار ،ول ــه كذل ــك التظل ــم أم ــام الجه ــة الحكومي ــة عل ــى
ق ــرار الترس ــية ,وذل ــك خ ــال فت ــرة التوق ــف المش ــار إليه ــا ف ــي الم ــادة (الثالث ــة والخمس ــين) م ــن النظ ــام.
البت في التظلم خالل (خمس ــة عش ــر) يوم عمل م ــن تاريخ ورود التظل ــم ،فإن مضت
 .2يج ــب عل ــى الجه ــة الحكومي ــة ّ
تل ــك الم ــدة دون البت في التظلم ع ــد رفضاً.
 .3للمتظلم خالل (ثالثة) أيام من تاريخ إبالغه بقرار رفض تظلمه أو من تاريخ مضي المدة المش ــار إليها في الفقرة ()2
من هذه المادة دون البت في تظلمه؛ أن يتظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة (السادسة والثمانين) من النظام.
ـت فيم ــا ي ــرد إليه ــا م ــن تظلم ــات
 .4عل ــى اللجن ــة المش ــار إليه ــا ف ــي الم ــادة (السادس ــة والثماني ــن) م ــن النظ ــام ،الب ـ ّ
وإب ــاغ أصح ــاب الش ــأن خ ــال (خمس ــة عش ــر) ي ــوم عم ــل من تاري ــخ وروده ــا إليه ــا .وللجن ــة التمدي ــد لم ــدة مماثلة.
 .5ال يجوز للجهة الحكومية استكمال إجراءات التعاقد إال بعد مراعاة اآلتي:
أ -انتهاء فترة التوقف دون ورود تظلمات.
ب -ف ــي ح ــال ورود تظل ــم وقبوله؛ يتم تصحيح ما تم اتخاذه من إجراءات مخالفة ألحكام النظام إن أمكن وإال
فتل ـ َـغ المنافس ــة .وفي حال صححت الجهة الحكومية ما اتخذته من إج ــراءات مخالفة ألحكام النظام ,ونتج
ع ــن ذل ــك فوز عرض آخ ــر؛ فيجب منح صاحب العرض المس ــتبعد دون غيره فرصة لتقدي ــم تظلمه من ذلك
التغيير إلى الجهة الحكومية خالل مدة مماثلة لمدة التوقف ,ويس ــري في ش ــأن تظلمه حكم هذه المادة.
ج -ف ــي ح ــال ورود تظل ــم ورفض ــه؛ ومض ــي الفت ــرة المش ــار إليها ف ــي الفقرة ( )4م ــن هذه الم ــادة دون قيام
اللجن ــة بإص ــدار قرار ف ــي التظلم.
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المادة 88

 .1تك ـ ّـون بق ــرار م ــن الوزي ــر لجن ــة أو أكث ــر م ــن المختصين ،ال يق ــل عددهم عن خمس ــة ويحدد في ــه رئيس اللجن ــة ونائبه،
وين ــص ف ــي الق ــرار على عضو احتياطي أو أكثر .ويعاد تش ــكيل هذه اللجنة كل ثالث س ــنوات ،ويجوز تجديد العضوية
ُ
فيه ــا .ويص ــدر الوزير ق ــراراً يحدد قواعد عم ــل اللجنة وإجراءاته ــا ،ويحدد مكافآت أعضائها وس ــكرتيرها.
 .2تتولى هذه اللجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم ألحكام النظام والعقود المبرمة معهم.
 .3م ــع ع ــدم اإلخ ــال ب ــأي عقوبة ينص عليه ــا أي نظام آخر؛ للجنة أن تص ــدر في حق المخالف ق ــراراً بمنعه من التعامل
م ــع الجه ــات الحكومي ــة مدة ال تتجاوز خمس س ــنوات ،أو بتخفيض تصنيفه -إن وج ــد -أو بهما معاً.
ـدال من تطبي ــق عقوبة المنع في ح ــق المخالف؛ أن تفرض علي ــه غرامة مالية بنس ــبة ال تتجاوز ()%10
 .4يج ــوز للجن ــة ب ـ ً
من القيم ــة اإلجمالية لعرضه.
 .5تكون قرارات اللجنة نافذة من تاريخ صدورها ،ما لم يصدر أمر من المحكمة اإلدارية بوقف تنفيذها.
 .6يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة اإلدارية ,خالل (ستين) يوماً من تاريخ العلم بالقرار.
 .7ينش ــر ملخ ــص الق ــرار على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في أي وس ــيلة أخرى مناس ــبة ,في الحالتين
التاليتين:
أ -إذا مض ــت الم ــدة المش ــار إليه ــا ف ــي الفق ــرة ( )6م ــن ه ــذه الم ــادة ,دون أن يتظل ــم صاح ــب الش ــأن أم ــام
المحكم ــة اإلداري ــة.
ب -إذا صدر حكماً نهائياً من المحكمة اإلدارية بتأييد قرار اللجنة.
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المادة 89

للجه ــات الحكومي ــة التعاق ــد فيم ــا بينه ــا بطري ــق االتفاق المباش ــر ،بش ــرط أن تتول ــى بنفس ــها تنفيذ األعم ــال أو تأمين
المش ــتريات ،وله ــا كذل ــك أن تن ــوب عن بعضه ــا في مباش ــرة إج ــراءات التعاقد.
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المادة 90

يك ــون التعاق ــد م ــع المصرح لهم بالعمل مباشـ ــرة ،وال تجوز الوس ــاطة في التعاقد ،وال ُيعد وس ــيطاً الم ــوزّ ع أو الوكيل
المعتمد م ــن المنتج األصلي.
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المادة 91

تلت ــزم الجه ــة الحكومية باس ــتخدام النم ــاذج المعتمدة للعق ــود ,ووثائق المنافس ــة ,ووثائق التأهيل المس ــبق ,ونماذج
تقيي ــم أداء المتعاقدي ــن ،وأي وثيق ــة أخ ــرى تتطلبها طبيعة األعمال أو المش ــتريات.
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المادة 92

.1عل ــى الجه ــة الحكومي ــة تنفي ــذ التزاماتها في العقد وفقاً لش ــروطه ،وإذا أخل ــت بتنفيذ التزاماتها ج ــاز للمتعاقد معها
التقدم إل ــى المحكمة اإلداري ــة للمطالبة بالتعويض.
 .2للجهة الحكومية -بعد موافقة الوزير -االتفاق على التحكيم وفق ما توضحه الالئحة.
 .3تحدد الالئحة وسائل أخرى لحل النزاعات التي تطرأ أثناء تنفيذ العقود.

الالئحـة المادة 96
 -1تلت ــزم الجه ــة الحكومية بتس ــليم موقع األعمال في عقود اإلنش ــاءات العامة خالل الم ــدة المحددة في الفقرة
( )2م ــن الم ــادة (التاس ــعة والخمس ــين) م ــن النظ ــام .وإذا تأخ ــرت الجه ــة الحكومي ــة ع ــن تس ــليم الموقع خالل
تل ــك الم ــدة ،ج ــاز للمتعاقد أن يطل ــب إنهاء العقد وفق ــاً ألحكام الم ــادة (الثالثة والثالثين بع ــد المئة) من هذه
الالئحة.
 -2يس ــلم موق ــع العم ــل تس ــليماً أولياً قب ــل انتهاء م ــدة العقد القائم ف ــي عقود الخدم ــات ذات التنفيذ المس ــتمر
الت ــي يحت ــاج ب ــدء العم ــل فيها إلى التجهيز الس ــتمرار تقدي ــم الخدمة وع ــدم انقطاعها ،ثم يس ــلم الموقع للبدء
في تنفيذ العقد بعد انتهاء العقد الس ــابق .وينص في ش ــروط المنافس ــة على مدة التجهيز ،والتي ال تحتس ــب
ضمن م ــدة العقد.

الالئحـة المادة 97
 -1إذا تأخ ــر أو تباط ــأ أو امتن ــع المتعاقد عن اس ــتالم موقع العمل ،يت ــم إنذاره بذلك .فإذا لم يس ــتلم الموقع خالل
(خمس ــة عش ــر) يوم ــاً من تاريخ إن ــذاره ،تعد الجهة محضراً يس ــلم به الموقع للمتعاقد تس ــليماً حكمي ــاً  ،ويبلغ به
المتعاق ــد م ــع إن ــذاره للب ــدء في التنفيذ خالل (خمس ــة عش ــر) يوماً م ــن تاريخ اإلن ــذار .فإذا انقضت ه ــذه المدة
ول ــم يب ــدأ العمل ،ج ــاز إنهاء العقد وفق ــاً ألحكام المادة (السادس ــة والس ــبعين) من النظام.
 -2إذا احت ــج المتعاق ــد بوج ــود عوائق تمنعه من اس ــتالم موقع العمل ،فليس لـ ــه الحق في رفض االس ــتالم؛ على
أن يت ــاح ل ــه تدوي ــن م ــا ي ــراه من تحفظ ــات تج ــاه الموقع في محض ــر تس ــليم الموقع ،وعل ــى الجه ــة الحكومية
التأك ــد من س ــامة الموق ــع وجاهزيته للبدء ف ــي التنفيذ.

الالئحـة المادة 98
ـؤوال ع ــن مراجع ــة التصامي ــم الهندس ــية والفني ــة بكام ــل
 -1يك ــون المتعاق ــد ف ــي عق ــود اإلنش ــاءات العام ــة مس ـ ً
تفاصيله ــا ،وعلي ــه إب ــاغ الجه ــة الحكومي ــة ف ــور اكتش ــافه ألي أخطاء ف ــي المواصف ــات أو المخطط ــات أو أي
أخط ــاء أخ ــرى م ــن ش ــأنها التأثير في س ــامة المنش ــآت .كم ــا يلت ــزم المتعاقد بمراجع ــة تقاري ــر وتوصيات فحص
الترب ــة ،وذل ــك دون إعف ــاء االستش ــاري المصم ــم أو المش ــرف م ــن مس ــئولياتهما العقدي ــة.
 -2ال يجوز للمتعاقد التخلي عن تنفيذ التزاماته استناداً إلى إخالل الجهة الحكومية بتنفيذ التزاماتها.
 -3يج ــب عل ــى المتعاقدي ــن والجه ــة الحكومية تنفيذ عقودهم وفقا لش ــروطها وبحس ــن نية وبما يقتضيه حس ــن
س ــير المرفق الع ــام ومصلحته.
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المادة 92

.1عل ــى الجه ــة الحكومي ــة تنفي ــذ التزاماتها في العقد وفقاً لش ــروطه ،وإذا أخل ــت بتنفيذ التزاماتها ج ــاز للمتعاقد معها
التقدم إل ــى المحكمة اإلداري ــة للمطالبة بالتعويض.
 .2للجهة الحكومية -بعد موافقة الوزير -االتفاق على التحكيم وفق ما توضحه الالئحة.
 .3تحدد الالئحة وسائل أخرى لحل النزاعات التي تطرأ أثناء تنفيذ العقود.

الالئحـة المادة 99
 -1م ــا ل ــم يت ــم االتفاق على م ــدة أقل ،يضمن المتعاقد ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي لما انش ــأه خالل (عش ــر)
س ــنوات م ــن تاريخ تس ــليمه إياه للجهة الحكومية تس ــليماً ابتدائي ــاً  ،وذلك متى كان التهدم ناش ــئاً عن عيب في
التنفيذ.
 -2باإلضاف ــة إل ــى ضم ــان الش ــركات المصنعة ،يضمن المورد الس ــلع واألجه ــزة والمعدات واآللي ــات من أي عيوب
أو تلفي ــات ،وفق ــاُ لما يت ــم تحديده ف ــي وثائق المنافس ــة أو العقد.

الالئحـة المادة 154
مـــع مراعـــاة مـــا ورد في الفقـــرة ( )2من المـــادة (الثانية والتســـعين) من النظام ،يشـــترط لالتفاق علـــى التحكيم
ما يلي:
 -1أن يقتص ــر التحكي ــم عل ــى العقود التي تتجاوز قيمتها التقديري ــة (مئة مليون) ريال ،ويج ــوز للوزير تعديل هذا الحد
وفق ما يراه مناس ــباً.
 -2أن يت ــم تطبي ــق أنظم ــة المملكة العربية الس ــعودية على موضوع المنازعة .وال يجوز قب ــول التحكيم لدى هيئات
تحكي ــم دولي ــة خ ــارج المملكة وتطبي ــق اجراءاتها إال في العقود مع األش ــخاص األجانب.
 -3أن ينص على التحكيم وشروطه في وثائق العقد.
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المادة 92

.1عل ــى الجه ــة الحكومي ــة تنفي ــذ التزاماتها في العقد وفقاً لش ــروطه ،وإذا أخل ــت بتنفيذ التزاماتها ج ــاز للمتعاقد معها
التقدم إل ــى المحكمة اإلداري ــة للمطالبة بالتعويض.
 .2للجهة الحكومية -بعد موافقة الوزير -االتفاق على التحكيم وفق ما توضحه الالئحة.
 .3تحدد الالئحة وسائل أخرى لحل النزاعات التي تطرأ أثناء تنفيذ العقود.

الالئحـة المادة 155
في حال وجود نزاع فني بين الجهة الحكومية والمتعاقد ،وكان من شـــأنه أن يفضي إلى تعثر المشـــروع أو إلحاق
الضرر بصاحب العمل أو بالمتعاقد أو بأي من مرافق الدولة ،فإن على الجهة الحكومية حل النزاع بالطرق الودية
فـــإن لـــم تتمكـــن مـــن ذلـــك ،يتـــم حـــل النـــزاع مـــن خـــال مجلـــس لحـــل النـــزاع وفقـــاً لإلجـــراءات اآلتيـــة:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

-7
-8
-9
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وممثال عن المتعاق ــد ،وتعين الوزارة
ممثال عن الجه ــة الحكومية
يكّ ــون المجل ــس م ــن فريق يضم ف ــي عضويته
ً
ً
م ــن يترأس المجل ــس من القطاع الحكوم ــي أو الخاص.
يشترط في رئيس وأعضاء المجلس أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة في المجال محل النزاع.
يق ــدم كل ط ــرف ف ــي النزاع إلى المجلس تقريراً فنياً عن الموضوع محل النزاع يتضمن وجهة نظره والمس ــتندات
المتعلق ــة بموض ــوع الخ ــاف ،كم ــا يقدم االستش ــاري المش ــرف على تنفي ــذ األعم ــال -إن وجد -تقري ــراً يضمنه
ويمكن المجل ــس من معاينة األعم ــال على الطبيعة ودخ ــول الموقع.
وجه ــة نظ ــره في الخ ــافُ .
يج ــوز للمجل ــس أن يطل ــب الرأي والمش ــورة من جهة خب ــرة إذا رأى أن حل النزاع يتطلب اللج ــوء إلى ذلك ،وتكون
تكلف ــة ذلك مناصفة بي ــن طرفي النزاع.
يجب على المجلس البت في النزاع خالل (ثالثين) يوماً من تاريخ تسلمه التقرير والمستندات ذات العالقة.
ُيص ــدر المجل ــس ق ــراره باألغلبي ــة ،ويوض ــح ال ــرأي المخال ــف إن وجد ،وف ــي حال موافق ــة طرفي الن ــزاع على قرار
المجل ــس ،فيع ــد الق ــرار نهائي ــاً ف ــي موض ــوع الخ ــاف ،أما في ح ــال اعت ــراض أي منهما عل ــى الق ــرار ،فيعاد إلى
المجل ــس موضح ــاً في ــه ال ــرأي محل االعت ــراض ،وعلى المجلس البت فيه خالل (خمس ــة عش ــر) يوم ــاً  ،ويعد قرار
المجل ــس حينه ــا واج ــب النف ــاذ ،وللمتضرر الح ــق باللجوء إل ــى الجهة القضائي ــة المختصة.
تحدد الوزارة مكافآت وأتعاب رئيس المجلس وممثلي الجهة الحكومية ،وتدفع من قبلها.
يجب ّأل يحول نظر أي نزاع بين الطرفين دون استمرار المتعاقد في تنفيذ التزاماته.
يقتص ــر ف ــض النزاع م ــن خالل المجلس على الخالفات الفني ــة بين الجهة الحكومي ــة والمتعاقد دون ماعدا ذلك
من مطالبات.
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المادة 93

تلتزم الشركات التي تنفذ األعمال والمشتريات نيابة عن الجهات الحكومية بتطبيق أحكام النظام.
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المادة 94

تعرض الموظف المس ــؤول عنه ــا للمس ــاءلة التأديبية ،وفقاً ألح ــكام نظام
كل مخالف ــة ألي حك ــم م ــن أح ــكام النظ ــام ِّ
تأدي ــب الموظفي ــن ونظ ــام العم ــل وغيرها من األح ــكام الجزائية األخرى المطبق ــة على الموظفي ــن والعاملين ،وللجهة
الحكومي ــة الح ــق في إقام ــة الدعوى المدني ــة على المخالف عن ــد االقتضاء.
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المادة 95

إذا ظه ــرت حاج ــة إل ــى اس ــتثناء حك ــم م ــن أح ــكام النظ ــام؛ فيرفع إل ــى رئيس مجل ــس ال ــوزراء لتكوين لجن ــة ال يقل عدد
أعضائه ــا ع ــن ثالث ــة يك ــون م ــن بينه ــم الوزي ــر ورئيس مجل ــس إدارة الهيئ ــة ورئي ــس الجه ــة الحكومية المختص لدراس ــة
الموض ــوع ,م ــع تحدي ــد مح ــل االس ــتثناء ومس ــوغاته والرفع بم ــا يرونه إل ــى رئيس مجل ــس ال ــوزراء للتوجيه بم ــا يراه.
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المادة 96

مع مراعاة ما تنص عليه األنظمة ذات العالقة ،تعد الوزارة اآلتي:
 .1الئحة لتنظيم تعارض المصالح بشأن تطبيق أحكام النظام والالئحة.
 .2الئحة لتنظيم سلوكيات وأخالقيات القائمين على تطبيق أحكام النظام والالئحة.
 .3الئحة تفضيل المحتوى المحلي والمنش ــآت الصغيرة والمتوس ــطة المحلية والش ــركات المدرجة في الس ــوق المالية
ف ــي األعم ــال والمش ــتريات ,وذل ــك باالش ــتراك مع الهيئ ــة والهيئة العام ــة للمنش ــآت الصغيرة والمتوس ــطة وهيئة
الس ــوق المالية ,على أن تش ــمل:
أ -آلي ــات تفضي ــل المحتوى المحلي وكيفية احتس ــابه وتطبيقه في األعمال والمش ــتريات بما في ذلك نس ــبة
أفضلي ــة ف ــي التقيي ــم الفن ــي والمال ــي للعروض أو نس ــبة إلزامي ــة للمحت ــوى المحلي من القيم ــة اإلجمالية
للعقد.
ب -آلي ــة تفضي ــل المنش ــآت الصغي ــرة والمتوس ــطة المحلي ــة والش ــركات المدرج ــة ف ــي الس ــوق المالي ــة ف ــي
األعم ــال والمش ــتريات بم ــا ف ــي ذل ــك نس ــبة أفضلية ف ــي تقييم الع ــروض أو نطاق س ــعر محدد أو نس ــبة
مئوي ــة م ــن القيم ــة اإلجمالي ــة للعقود.
ج -الغرامات المترتبة بسبب عدم التزام المتعاقدين لمتطلبات المحتوى المحلي.
يص ــدر مجل ــس ال ــوزراء اللوائ ــح المش ــار إليها في ه ــذه المادة خالل (مائة وعش ــرين) يوم ــاً  ,ويعمل بها م ــن تاريخ العمل
بالنظام.
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المادة 97

يص ــدر الوزي ــر الالئح ــة خ ــال (مائ ــة وعش ــرين) يوماً من تاريخ نش ــر النظ ــام في الجري ــدة الرس ــمية ،ويعمل بها م ــن تاريخ
العم ــل بالنظام.

الالئحـة المادة 157
تنش ــر ه ــذه الالئح ــة في الجريدة الرس ــمية ،وتطب ــق اعتباراً من تاريخ نف ــاذ النظام ،وتتم مراجعتها بعد مرور (س ــنتين)
من تاريخ تطبيقها.
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المادة 98

يحل هذا النظام محل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ,الصادر بالمرسوم الملكي
ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
رقم (م )85/وتاريخ 1427-9-4هـُ ،
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المادة 99

يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
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