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نظاـ المناؽزات كالمستريات الخككميٌ 
هػ 4/9/1427كتارير  (58ـ)الشادر بالمرزكـ الملكً رقـ 

المبادئ األزازيٌ 
 :المادة األولى

: يودؼ هذا النظاـ إلٍ 
تنظيـ إجراءات المناؽزات كالمستريات التً تقكـ بوا - أ 

الجوات الخككميٌ كمنع تأثير المشالد السذشيٌ ؽيوا َ 
. كذلؾ خمايٌ للماؿ العاـ 

تخقيؽ أقشٍ درجات الكؾايٌ اِقتشاديٌ للخشكؿ علٍ - ب 
المستريات الخككميٌ كتنؾيذ مسركعاتوا بأزعار تناؽزيٌ 

. عادلٌ 
تعزيز النزاهٌ كالمناؽزٌ َ كتكؽير معاملٌ عادلٌ للمتعوديف - ج 

. كالمقاكليف ؛ تخقيقان لمبدأ تكاؽؤ الؾرص 
تخقيؽ السؾاؽيٌ ؽً جميع مراخؿ إجراءات المناؽزات - د 

. كالمستريات الخككميٌ 
 :المادة الثانية 

 تتعامؿ الجوات الخككميٌ عند تنؾيذ مناؽزاتوا كتكؽير 
مسترياتوا مع األؽراد كالمؤززات كالسركات المرذص لوـ 

بمزاكلٌ العمؿ الذم تقع ؽً نطاقى األعماؿ طبقان لألنظمٌ 
. كالقكاعد المتبعٌ 

 :المادة الثالثة 
 مع مراعاة ما كرد ؽً نظاـ اِزتثمار األجنبً َ يعطٍ 

جميع األؽراد كالمؤززات كالسركات الراغبيف ؽً التعامؿ مع 
الخككمٌ ممف تتكاؽر ؽيوـ السركط التً تؤهلوـ لوذا التعامؿ 

. ؽرشان متزاكيٌ كيعاملكف علٍ قدـ المزاكاة 
 :المادة الرابعة 
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 تكؽر للمتناؽزيف المعلكمات الكاضخٌ الكاملٌ كالمكخدة عف 
العمؿ المطلكب َ كيمكنكف مف الخشكؿ علٍ هذق المعلكمات 

ؽً كقت مخدد َ كما تكؽر نزر كاؽيٌ مف كثاُؽ المناؽزٌ لتلبيٌ 
. طلبات الراغبيف ؽً الخشكؿ عليوا 

 :المادة الخامسة 
 تككف األكلكيٌ ؽً التعامؿ للمشنكعات كالمنتجات 

. كالذدمات الكطنيٌ كما يعامؿ معاملتوا 
 
 

 :المادة السادسة 
 تطرح جميع األعماؿ كالمستريات الخككميٌ ؽً مناؽزٌ 

. عامٌ عدا ما يزتثنٍ مف المناؽزٌ بمكجب أخكاـ هذا النظاـ 
 :المادة السابعة 

يعلف عف جميع المناؽزات الخككميٌ ؽً الجريدة الرزميٌ َ - أ 
كؽً شخيؾتيف مخليتيف َ كبالكزاُؿ اإلعّنيٌ اإللكتركنيٌ 

كؽقان لما تخددق الُّخٌ التنؾيذيٌ لوذا النظاـ َ كيجب أف يخدد 
ؽً اإلعّف عف المناؽزٌ مكعد تقديـ العركض كؽتد 

. المظاريؼ كمكانوما 
األعماؿ أك المساريع ذات الطبيعٌ الذاشٌ التً ِ يتكؽر - ب 

لوا متعود أك مقاكؿ داذؿ المملكٌ يتـ اإلعّف عنوا ذارج 
المملكٌ باإلضاؽٌ إلٍ اإلعّف عنوا ؽً الداذؿ كؽقان لما 

. تضمنتى الؾقرة الزابقٌ 
: المادة الثامنة 

 ِ يجكز قبكؿ العركض كالتعاقد بمكجبوا إِ طبقان للسركط 
. كالمكاشؾات المكضكعٌ لوا 

: المادة التاسعة 
 يجب أف يتـ السراء كتنؾيذ األعماؿ كالمساريع بأزعار 

عادلٌ ِ تزيد علٍ األزعار الزاُدة َ كتعد المناؽزٌ الكزيلٌ 
. العمليٌ للكشكؿ إلٍ ذلؾ كؽؽ األخكاـ الكاردة ؽً هذا النظاـ 

تقديـ العركض كؽتد المظاريؼ 
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: المادة العاشرة 
 تقدـ العركض ؽً مظاريؼ مذتكمٌ ؽً المكعد كالمكاف 

كِ يجكز قبكؿ العركض التً تقدـ أك تشؿ . المخدديف لقبكلوا 
كيجكز . إلٍ الجوٌ الخككميٌ بعد انتواء المكعد المخدد لتقديموا

تقديـ العركض كؽتخوا عف طريؽ الكزاُؿ اإللكتركنيٌ كؽقان لما 
تخددق الُّخٌ التنؾيذيٌ لوذا النظاـ َ كتعلف الجوٌ الخككميٌ عف 

. أزماء السركات كالمؤززات التً تقدمت بعركضوا 
 
 
 
 

 :المادة الحادية عشرة 
إلٍ  (%1) يقدـ مع العرض ضماف ابتداًُ يتراكح مف 

مف قيمتى كؽقان لسركط ( مف كاخد إلٍ اثنيف ؽً الماٌُ )(2%)
: كِ يلزـ تقديـ هذا الضماف ؽً الخاِت التاليٌ. المناؽزٌ 

 . (إِ إذا كانت العركض مػلقٌ)السراء المباسر - أ 
تعاقدات الجوات الذاضعٌ ألخكاـ هذا النظاـ ؽيما بينوا َ - ب 

كؽً التعاقد مع الجمعيات الذيريٌ كالجمعيات ذات النؾع 
. العاـ َ بسرط تنؾيذها األعماؿ بنؾزوا 

 :المادة الثانية عشرة 
تككف مدة زرياف العركض ؽً المناؽزات العامٌ تزعيف - أ 

يكمان مف التارير المخدد لؾتد المظاريؼ َ ؽإف زخب مقدـ 
العرض عرضى قبؿ انتواء هذق المدة ؽّ يعاد لى ضمانى 

. اِبتداًُ 
ِ يجكز تمديد مدة زرياف العرض كالضماف اِبتداًُ إِ - ب 

. بمكاؽقٌ مقدـ العرض 
 :المادة الثالثة عشرة 

 يجب أف تخدد األزعار اإلجماليٌ كما يرد عليوا مف زيادة 
كِ يعتد بأم تذؾيض . أك تذؾيض ؽً ذطاب العرض األشلً 

. يقدـ بكزاطٌ ذطاب مزتقؿ ختٍ لك كاف مراؽقان للعرض 
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 كِ يجكز للمتناؽزيف ؽً غير الخاِت التً يجكز التؾاكض 
ؽيوا كؽقان ألخكاـ هذا النظاـ تعديؿ أزعار عركضوـ بالزيادة أك 

. التذؾيض بعد تقديموا 
 :المادة الرابعة عشرة 

 تكّكف لجنٌ أك أكثر لدل الجوٌ الخككميٌ لؾتد المظاريؼ ِ 
يقؿ عدد أعضاُوا عف ثّثٌ إضاؽٌ إلٍ رُيزوا الذم ِ تقؿ 

كينص ؽً التكّكيف علٍ . مرتبتى عف العاسرة أك ما يعادلوا 
كيعاد . عضك اختياطً يكمؿ النشاب إف غاب أخد األعضاء 

. تكّكيف اللجنٌ كؿ ثّث زنكات 
 :المادة الخامسة عشرة 

 تؾتد المظاريؼ بخضكر جميع أعضاء لجنٌ ؽتد المظاريؼ 
كتعلف علٍ مف خضر مف المتناؽزيف . ؽً المكعد المخدد لذلؾ 

أك مندكبيوـ األزعار الكاردة ؽً العركض َ كيجب علٍ هذق 
اللجنٌ إخالٌ مخضرها كأكراؽ المناؽزٌ إلٍ لجنٌ ؽخص 

. العركض ذّؿ زبعٌ أياـ مف تارير ؽتد المظاريؼ 
 
 
 

ؽخص العركض كشّخيٌ التعاقد 
: المادة السادسة عشرة 

تكّكف ؽً الجوٌ الخككميٌ لجنٌ أك أكثر لؾخص العركض - أ 
تتككف مف ثّثٌ أعضاء علٍ األقؿ إضاؽٌ إلٍ رُيزوا الذم 

ِ تقؿ مرتبتى عف الثالثٌ عسرة أك ما يعادلوا َ علٍ أف 
ّن نظاميان  يككف مف بينوـ المراقب المالً كمف هك مؤهؿ تأهي

كيُنص ؽً التكّكيف علٍ عضك اختياطً يكمؿ النشاب إف . 
غاب أخد األعضاء َ كتتكلٍ هذق اللجنٌ تقديـ تكشياتوا ؽً 

الترزيٌ علٍ أؽضؿ العركض كؽقان ألخكاـ هذا النظاـ 
كُِختى التنؾيذيٌ َ كلوا أف تزتعيف ؽً تقديـ تكشياتوا 

. بتقرير مف ؽنييف متذششيف 
. يعاد تككيف اللجنٌ كؿ زنٌ - ب 
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: المادة السابعة عشرة 
 ِ يجكز الجمع بيف رُازٌ لجنٌ ؽخص العركض كشّخيٌ 
البت ؽً المناؽزٌ َ كما ِ يجكز الجمع بيف رُازٌ لجنٌ ؽتد 
. المظاريؼ كرُازٌ لجنٌ ؽخص العركض أك العضكيٌ ؽيوما 

 :المادة الثامنة عشرة 
 يجكز أف يرأس لجنٌ ؽخص العركض مكظؼ ِ تقؿ 

مرتبتى عف العاسرة أك ما يعادلوا َ إذا كانت مسكلٌ ؽً غير 
. مقر الجوٌ الرُيس 

 :المادة التاسعة عشرة 
 تتذذ اللجنٌ تكشياتوا بخضكر كامؿ أعضاُوا َ كتدكف هذق 
التكشيات ؽً مخضر َ كيكضد الرأم المذالؼ إف كجد َ 

كخجٌ كّ الرأييف َ ليعرض علٍ شاخب الشّخيٌ للبت ؽً 
. الترزيٌ بما يتؾؽ مع أخكاـ هذا النظاـ 

: المادة العشرون 
 يجب علٍ الجوٌ الخككميٌ البت ؽً العركض كاعتماد 

الترزيٌ ذّؿ المدة المخددة لزرياف العركض المسار إليوا ؽً 
المادة الثانيٌ عسرة َ كبعد انتواء هذق المدة تتذذ اإلجراءات 

. الّزمٌ إلعادة الضمانات اِبتداُيٌ ألشخابوا 
 :المادة الحادية والعشرون 

 يجكز للجنٌ ؽخص العركض التؾاكض مع شاخب أقؿ 
عرض مطابؽ للسركط كالمكاشؾات ثـ مع مف يليى مف 

: المتناؽزيف ؽً الخالتيف التاليتيف 
 
 
إذا ارتؾعت العركض عف أزعار الزكؽ بسكؿ ظاهر تخدد - أ 

اللجنٌ مبلؼ التذؾيض بما يتؾؽ مع أزعار الزكؽ َ كتطلب 
ؽإف امتنع . كتابيان مف شاخب العرض األقؿ تذؾيض زعرق 

أك لـ يشؿ بزعرق إلٍ المبلؼ المخدد َ تتؾاكض مع العرض 
ؽإف لـ يتـ التكشؿ إلٍ الزعر المخدد . الذم يليى كهكذا 

. تلػٍ المناؽزٌ َ كيعاد طرخوا مف جديد 
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إذا زادت قيمٌ العركض علٍ المبالؼ المعتمدة للمسركع َ - ب 
يجكز للجوٌ الخككميٌ إلػاء بعض البنكد أك تذؾيضوا 

للكشكؿ إلٍ المبالؼ المعتمدة بسرط أف ِ يؤثر ذلؾ علٍ 
. اِنتؾاع بالمسركع أك ترتيب العركض كإِ تُلػٍ المناؽزٌ 

 :المادة الثانية والعشرون 
 ِ يجكز ازتبعاد أم عرض بخجٌ تدنً أزعارق إِ إذا قؿ 

ذمزٌ كثّثيف ؽً الماٌُ ؽأكثر عف تقديرات  (%35)بنزبٌ 
الجوٌ الخككميٌ كاألزعار الزاُدة َ كيجكز للجنٌ ؽخص 

العركض بعد مناقسٌ شاخب العرض كإجراء التخليؿ المالً 
كالؾنً ككشكلوا إلٍ قناعٌ بمقدرة شاخب العرض علٍ تنؾيذ 

. العقد التكشيٌ بعدـ ازتبعاد العرض 
 :المادة الثالثة والعشرون 

 يجكز للجنٌ ؽخص العركض التكشيٌ بازتبعاد أم عرض 
مف العركض مف المناؽزٌ ختٍ لك كاف أقؿ العركض زعران َ 

إذا تبيف أف لدل شاخب العرض عددان مف المساريع كرأت 
اللجنٌ أف خجـ التزاماتى التعاقديٌ قد أشبد مرتؾعان علٍ نخك 
يؾكؽ قدراتى الماليٌ أك الؾنيٌ بما يؤثر علٍ تنؾيذق ِلتزاماتى 

التعاقديٌ َ كؽً هذق الخالٌ تتؾاكض مع العطاء الذم يليى كؽقان 
. لقكاعد التؾاكض المخددة ؽً هذا النظاـ 

 :المادة الرابعة والعشرون 
 إذا لـ يقدـ للمناؽزٌ إِ عرض كاخد َ أك قدمت عدة 

 عدا –عركض كاتضد أنوا غير مطابقٌ للسركط كالمكاشؾات 
 ؽّ يجكز قبكؿ هذا العرض إِ إذا كانت –عرض كاخد 

أزعارق مماثلٌ لألزعار الزاُدة َ ككانت خاجٌ العمؿ ِ تزمد 
بإعادة طرح المناؽزٌ مرة أذرل َ كذلؾ بعد مكاؽقٌ الكزير 

. المذتص أك رُيس الداُرة المزتقلٌ 
 :المادة الخامسة والعشرون 
 (الخاديٌ كالعسريف) مع مراعاة ما كرد ؽً المادتيف 

: مف هذا النظاـ (الرابعٌ كالعسريف)ك
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ِ يجكز إلػاء المناؽزػػػٌ إِ للمشلخٌ العامٌ َ أك لمذالؾٌ - أ 

إجراءاتوا أخكاـ النظاـ َ أك لكجكد أذطاء جكهريٌ مؤثرة 
ؽً السركط أك المكاشؾات َ كتككف شّخيٌ اإللػاء 

. للكزير المذتص أك رُيس الداُرة المزتقلٌ 
ترد ألشخاب العركض قيمٌ كثاُؽ المناؽزٌ ؽً خالٌ - ب 

. اإللػاء ألزباب تعكد للجوٌ الخككميٌ 
 :المادة السادسة والعشرون 

 تككف شّخيٌ البت ؽً المناؽزٌ كتنؾيذ األعماؿ للكزير أك 
رُيس الداُرة المزتقلٌ َ كيجكز لى التؾكيض للمزؤكليف بما ِ 
يزيد علٍ ثّثٌ مّييف لاير َ علٍ أف يككف التؾكيض متدرجان 

. بخزب مزؤكليٌ السذص المؾكض 
شياغٌ العقكد كمدة تنؾيذها 

 :المادة السابعة والعشرون 
كيجكز .  تشاغ العقكد ككثاُقوا كملخقاتوا باللػٌ العربيٌ 

ازتذداـ لػٌ أذرل إلٍ جانب العربيٌ َ علٍ أف تككف اللػٌ 
العربيٌ هً اللػٌ المعتمدة ؽً تؾزير العقد كتنؾيذق كتخديد 

. مكاشؾاتى كمذططاتى كالمرازّت المتعلقٌ بى 
: المادة الثامنة والعشرون 

ِ تتجاكز مدة تنؾيذ عقكد الذدمات ذات التنؾيذ المزتمر َ - أ 
. كالشيانٌ كالنظاؽٌ كالتسػيؿ كاإلعاسٌ َ ذمس زنكات 

كيجكز زيادة هذق المدة للعقكد التً تتطلب ذلؾ بعد مكاؽقٌ 
. كزارة الماليٌ 

يجب ؽً عقكد مساريع األسػاؿ العامٌ أف تتنازب المدة - ب 
المخددة لتنؾيذ المسركع مع كميٌ األعماؿ كطبيعتوا َ كمع 

. اِعتمادات الزنكيٌ المذششٌ للشرؼ علٍ المسركع 
: المادة التاسعة والعشرون 

 تلتزـ الجوات الخككميٌ عند إعداد عقكدها بازتذداـ نماذج 
. العقكد التً تعتمد كؽقان لوذا النظاـ 

 :المادة الثالثون 
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يخرر العقد بيف الجوٌ الخككميٌ كمف رزت عليى األعماؿ - أ 
. بعد إبّغى بالترزيٌ كتقديـ ذطاب الضماف النواًُ 

يزلـ مكقع العمؿ للمتعاقد ذّؿ زتيف يكمان مف تارير - ب 
. اعتماد الترزيٌ 

 
 

 :المادة الحادية والثالثون 
ِن مف   يجكز للجوٌ الخككميٌ اِكتؾاء بالمكاتبات المتبادلٌ بد

. تخرير العقد إذا كانت قيمٌ العقد ثّثماٌُ ألؼ لاير ؽأقؿ 
 :المادة الثانية والثالثون 

 تلتزـ جميع الجوات كالمشالد كالويُات كالمؤززات 
الخككميٌ بعرض عقكدها التً تزيد مدة تنؾيذها علٍ زنٌ كتبلؼ 
قيمتوا ذمزٌ مّييف لاير ؽأكثر علٍ كزارة الماليٌ لمراجعتوا 

كعلٍ كزارة الماليٌ إنواء المراجعٌ ذّؿ . قبؿ تكقيعوا 
أزبكعيف مف تارير كركد العقد َ ؽإف لـ ترد الكزارة ذّؿ هذق 

. المدة عدت مكاؽقٌ 
الضمانات البنكيٌ 

 :المادة الثالثة والثالثون 
يجب علٍ مف تتـ الترزيٌ عليى أف يقدـ ضمانان نواُيان بنزبٌ - أ 

ذمزٌ ؽً الماٌُ مف قيمٌ العقد ذّؿ عسرة أياـ مف  (5%)
تارير الترزيٌ َ كيجكز تمديد هذق المدة لؾترة مماثلٌ َ كإف 
تأذر عف ذلؾ ؽّ يعاد لى الضماف اِبتداًُ َ كيتـ التؾاكض 

. مع العرض الذم يليى كؽقان ألخكاـ هذا النظاـ 
ِ يلزـ تقديـ الضماف النواًُ ؽً خالٌ السراء المباسر ما - ب 

كتعؾٍ . لـ تر الجوٌ الخككميٌ المتعاقدة ضركرة إلٍ ذلؾ 
مف تقديـ الضماف النواًُ الجوات الذاضعٌ ألخكاـ هذا 

النظاـ كالمؤززات العامٌ كالسركات التً تزاهـ الخككمٌ 
كاخد كذمزيف ؽً الماٌُ مف  (%51)ؽيوا بنزبٌ ِ تقؿ عف 

رأس مالوا َ كالجمعيات الذيريٌ كالجمعيات ذات النؾع العاـ 
. بسرط تنؾيذها األعماؿ بنؾزوا 
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يجب اِختؾاظ بالضماف النواًُ ختٍ ينؾذ المتعاقد التزاماتى - ج 
َ كؽً عقكد األسػاؿ العامٌ ختٍ انتواء ؽترة الشيانٌ كتزلـ 

. األعماؿ نواُيان 
يتـ تذؾيض الضماف النواًُ ؽً العقكد ذات التنؾيذ المزتمر - د 

زنكيان بخزب تنؾيذ األعماؿ َ بسرط أِ يقؿ الضماف عف 
. ذمزٌ ؽً الماٌُ مف قيمٌ األعماؿ المتبقيٌ مف العقد  (5%)

: المادة الرابعة والثالثون 
:  تقبؿ الضمانات إذا كانت كؽؽ أخد األسكاؿ التاليٌ 

. ذطاب ضماف بنكً مف أخد البنكؾ المخليٌ - أ 
ذطاب ضماف بنكً مف بنؾ ؽً الذارج يقدـ بكزاطٌ أخد - ب 

. البنكؾ المخليٌ العاملٌ ؽً المملكٌ 
 
 

تأميف نقدم إلٍ جانب الضماف البنكً ؽً الخاِت الذاشٌ - ج 
ّن بما ِ يتجاكز  بتأميف اإلعاسٌ أك التً تتطلب تأمينان عاج

. تكلؾٌ اإلعاسٌ أك األعماؿ لمدة ثّثٌ أياـ 
 :المادة الخامسة والثالثون 

 تكضد الُّخٌ التنؾيذيٌ لوذا النظاـ سركط الضمانات 
. البنكيٌ كالماليٌ كأخكاموا كنماذجوا 

زيادة التزامات المتعاقد كتذؾيضوا 
 :المادة السادسة والثالثون 

 يجكز للجوٌ الخككميٌ زيادة التزامات المتعاقد ضمف نطاؽ 
عسرة ؽً الماٌُ مف القيمٌ  (%10)العقد بما ِ يتجاكز 

اإلجماليٌ للعقد َ أك تذؾيض هذق اِلتزامات بما     ِ يتجاكز 
كتكضد الُّخٌ التنؾيذيٌ الضكابط . عسريف ؽً الماٌُ  (20%)

. الّزمٌ لذلؾ
شرؼ المقابؿ المالً 

 :المادة السابعة والثالثون 
كيجكز أف تدؽع بأم .  تدؽع قيمٌ العقكد باللاير الزعكدم 

كينص ؽً سػركط . عملٌ أذرل بعد التنزيؽ مع كزارة الماليٌ 
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المناؽزٌ علٍ العملٌ التً يقدـ بوا العرض َ علٍ أنى ِ يجكز 
. دؽع قيمٌ العقد بأكثر مف عملٌ كاخدة 

: المادة الثامنة والثالثون 
يجكز للجوٌ الخككميٌ أف تدؽع للمتعاقد معوا دؽعٌ مقدمٌ مف 

ذمزٌ ؽً الماٌُ مف القيمٌ اإلجماليٌ  (%5)ازتخقاقى بنزبٌ 
للعقد َ بسرط أِ تتجاكز قيمٌ الدؽعٌ مبلؼ ذمزيف مليكف لاير 

أك ما يعادلوا مقابؿ ضماف بنكً مزاٍك لوذق القيمٌ َ كينص علٍ 
الدؽعٌ المقدمٌ َ إف كجدت َ ؽً السركط كالمكاشؾات عند 

طرح المناؽزٌ َ كتخزـ هذق الدؽعٌ مف مزتذلشات المتعاقد 
علٍ أقزاط ابتداءن مف المزتذلص األكؿ َ كؽقان للضكابط 

. المكضخٌ ؽً الُّخٌ التنؾيذيٌ 
 :المادة التاسعة والثالثون 

 تشرؼ مزتخقات المقاكؿ علٍ دؽعات طبقان لما يتـ إنجازق 
. مف عمؿ بمكجب المزتذلشات التً تعتمدها الجوٌ الخككميٌ 

 
 
 
 

 :المادة األربعون 
%( 10) يشرؼ المزتذلص األذير الذم يجب أِ يقؿ عف 

ذمزٌ  (%5)عسرة ؽً الماٌُ ؽً عقكد األسػاؿ العامٌ كعف 
ؽً الماٌُ ؽً العقكد األذرل بعد تزليـ األعماؿ تزليمان ابتداُيان َ 

. أك تكريد المستريات 
 :المادة الحادية واألربعون 

 يجكز للجوٌ الخككميٌ عند الخاجٌ كبعد اِتؾاؽ مع كزارة 
الماليٌ أف تنؾذ بعض مساريعوا بخيث تزدد التكاليؼ علٍ 

أقزاط زنكيٌ علٍ أف تطرح مثؿ تلؾ األعماؿ ؽً مناؽزٌ عامٌ 
 .

: المادة الثانية واألربعون 
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تككف القيمٌ اإلجماليٌ للعقد سػػاملٌ كمػطيٌ جميع تكاليؼ 
تنؾيذق كؽقان لسركطى َ بما ؽً ذلؾ قيمٌ الرزكـ كالضراُب التً 

كِ يجكز اإلعؾاء منوا أك إعؾاء أرباح . يدؽعوا المتعاقد 
المتعاقديف مع الجوٌ الخككميٌ أك ُدذكؿ مكظؾيوـ مف الضريبٌ 

أك دؽعوا عنوـ عدا ما ازتثنً مف ذلؾ بمكجب نص نظامً 
. ذاص 

: المادة الثالثة واألربعون 
عند تعديؿ التعريؾٌ الجمركيٌ أك الرزكـ أك الضراُب أك 

 بعد –المكاد أك الذدمات المزعرة رزميان بالزيادة أك النقص 
 بخزب – تزاد قيمٌ العقد أك تنقص –تارير تقديـ العرض 

كيسترط لدؽع الؾرؽ الناتح عف .  بمقدار الؾرؽ –األخكاؿ 
: الزيادة ما يلً 

أف يثبت المتعاقد أنى دؽع التعريؾٌ الجمركيٌ أك الرزكـ أك - أ 
الضراُب أك المكاد أك الذدمات المزعرة رزميان علٍ أزاس 
الؾُات المعدلٌ بالزيادة نتيجٌ تكريدق مكاد مذششٌ ألعماؿ 

. العقد 
أِ يككف تعديؿ التعريؾٌ الجمركيٌ أك الرزكـ أك الضراُب - ب 

أك المكاد أك الذدمات المزعرة رزميان قد شدر بعد انتواء 
أك أف يككف تخمؿ المتعاقد لوا .  المدة المخددة لتنؾيذ العقد 

نتيجٌ لتأذرق ؽً التنؾيذ َ إِ إذا أثبت أف التأذير كاف بزبب 
 .ذارج عف إرادتى 

كؽً كؿ األخكاؿ يذشـ مف المتعاقد مقدار الؾرؽ ؽً 
الرزكـ أك الضراُب       أك المكاد أك الذدمات المزعرة 

رزميان بعد تذؾيضوا ما لـ يثبت المتعاقد أنى أداها علٍ أزاس 
. الؾُات األشليٌ قبؿ التعديؿ 

 
 
 

قكاعد السراء المباسر 
 

: المادة الرابعة واألربعون 
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يجكز تكؽير اختياجات الجوٌ الخككميٌ كتنؾيذ أعمالوا عف 
طريؽ السراء المباسر ؽً الخاِت العاجلٌ َ علٍ أِ تتجاكز 

. قيمٌ السراء مليكف لاير 
: المادة الخامسة واألربعون 

عند تنؾيذ األعماؿ كالمستريات عف طريؽ السراء المباسر - أ 
يجب الخشكؿ علٍ ثّثٌ عركض علٍ األقؿ َ كتؾخص 

هذق العركض لجنٌ يككنوا الكزير المذتص أك رُيس الداُرة 
المزتقلٌ علٍ أِ تتجاكز التكاليؼ الزعر الزاُد ؽً الزكؽ 

 .
تككف شّخيٌ البت ؽً السراء المباسر للكزير أك رُيس - ب 

الداُرة المزتقلٌ َ     كِ يجكز لى التؾكيض إِ ؽً خدكد 
 .ذمزماٌُ ألؼ لاير 

األعماؿ كالمستريات التً ِ تزيد قيمتوا علٍ ثّثيف ألؼ - ج 
لاير يتـ تكؽيرها كؽؽ األزلكب الذم تراق الجوٌ الخككميٌ 

. منازبان 
يجكز للجوٌ الخككميٌ تكؽير اختياجاتوا التً تتـ بالسراء - د 

. المباسر عف طريؽ الكزاُؿ اإلليكتركنيٌ 
: المادة السادسة واألربعون 

 ِ تجكز تجزٌُ المستريات أك األعماؿ مف أجؿ الكشكؿ 
كما ِ تجكز تجزٌُ هذق . بوا إلٍ شّخيٌ السراء المباسر 

األعماؿ مف أجؿ الكشكؿ بوا إلٍ شّخيٌ المزؤكليف 
. المؾكضيف 

المستريات كاألعماؿ المزتثناة مف المناؽزٌ العامٌ 
: المادة السابعة واألربعون 

 ازتثناءن مف المناؽزٌ العامٌ َ يجكز تكؽير اختياجات 
الجوات الخككميٌ مف األعماؿ كالمستريات التالً ذكرها كؽقان 
لألزاليب المخددة لسراُوا َ ختٍ لك تجاكزت تكلؾتوا شّخيٌ 

: السراء المباسر َ كهً 
األزلخٌ كالمعدات العزكريٌ كقطع غيارها بالسراء مباسرة - أ 

مف السركات المنتجٌ َ كيتـ اذتيار أؽضؿ العركض بما 
يخقؽ المشلخٌ العامٌ مف قبؿ لجنٌ كزاريٌ تكّكف بأمر 

ملكً لوذا الػرض مف ثّثٌ أعضاء علٍ األقؿ إضاؽٌ إلٍ 
رُيزوا ثـ تعرض تكشياتوا علٍ رُيس مجلس الكزراء 

. للمكاؽقٌ عليوا 
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األعماؿ اِزتساريٌ كالؾنيٌ كالدرازات ككضع - ب 
المكاشؾات كالمذططات كاإلسراؼ علٍ تنؾيذها كذدمات 
المخازبيف كالمخاميف كالمزتساريف القانكنييف َ عف طريؽ 
دعكة ذمزٌ مكاتب متذششٌ مف المرذص لوا بممارزٌ 
هذق األعماؿ علٍ األقؿ ليقدـ كؿ منوـ عرضى ذّؿ مدة 
تخددها الجوٌ َ كتتـ الترزيٌ كؽقان ألخكاـ المادة الزادزٌ 

. عسرة مف هذا النظاـ 
قطع غيار اآلِت الميكانيكيٌ كالكورباُيٌ كاإللكتركنيٌ - ج 

كالمعدات َ عف طريؽ دعكة ثّثٌ متذششيف علٍ األقؿ 
ليقدـ كؿ منوـ عرضى ذّؿ مدة تخددها الجوٌ َ كيككف 
الكزير المذتص أك رُيس الداُرة المزتقلٌ لجنٌ الؾخص 

. هذق العركض كيذتار أؽضلوا 
الزلع أك اإلنساءات أك الذدمات التً ِ تتكاؽر إِ لدل - د 

متعود أك مقاكؿ أك منتح كاخد كلـ يكف لوا بديؿ مقبكؿ َ يتـ 
تكؽيرها بالسراء المباسر بعد مكاؽقٌ الكزير المذتص أك 
رُيس الداُرة المزتقلٌ َ كؽقان لإلجراءات المكضخٌ ؽً 

. الُّخٌ التنؾيذيٌ 
ّن ؽً خاِت ظوكر أكبٌُ - هػ  المزتلزمات الطبيٌ المطلكبٌ عاج

 .
 

الػرامات كتمديد العقكد 
: المادة الثامنة واألربعون 

 إذا تأذر المتعاقد ؽً تنؾيذ العقد عف المكعد المخدد تؾرض 
زتٌ ؽً الماٌُ مف قيمٌ  (%6)عليى غرامٌ تأذير  ِ تتجاكز 

عسرة ؽً الماٌُ مف قيمٌ  (%10)عقكد التكريد َ كِ تتجاكز 
. العقكد األذرل 

: المادة التاسعة واألربعون 
 إذا قشر المتعاقد ؽً عقكد الشيانٌ كالتسػيؿ كالعقكد ذات 
التنؾيذ المزتمر ؽً تنؾيذ التزاماتى َ تؾرض عليى غرامٌ ِ 

عسػػػػرة ؽً الماٌُ مف قيمٌ العقد َ مع خزـ  (%10)تتجاكز 
. قيمٌ األعماؿ التً لـ تنؾذ 

: المادة الخمسون 
 يتخمؿ المتعاقد تكاليؼ اإلسراؼ علٍ تنؾيذ المسركع َ 

. ذّؿ مدة ذضكعى لػرامٌ التأذير 
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: المادة  الحادية والخمسون 
 يتـ تمديد العقد كاإلعؾاء مف الػرامٌ باتؾاؽ الجوٌ الخككميٌ 
المتعاقدة مع كزارة الماليٌ إذا كاف التأذير ناتجان عف ظركؼ 

طارٌُ َ أك لزبب ذارج عف إرادة المتعاقد َ بسرط أف تتنازب 
. مدة التأذير مع هذق األزباب 
: المادة الثانية والخمسون 

 للكزير المذتص أك رُيس الداُرة المزتقلٌ تمديد العقد ؽً 
: الخاِت التاليٌ 

إذا كلؼ المتعاقد بأعماؿ إضاؽيٌ علٍ ما كرد ؽً العقد َ - أ 
بسرط أف تككف المدة المضاؽٌ متنازبٌ مع خجـ األعماؿ 

. كطبيعتوا كتارير التكليؼ بوا 
 
 
 

إذا شدر أمر مف الجوٌ الخككميٌ بإيقاؼ األعماؿ أك - ب 
. بعضوا ألزباب ِ تعكد للمتعاقد 

إذا كانت اِعتمادات الماليٌ الزنكيٌ للمسركع غير كاؽيٌ - ج 
. إلنجاز العمؿ ؽً الكقت المخدد 

:  المادة الثالثة والخمسون 
 يجكز للجوٌ الخككميٌ زخب العمؿ مف المتعاقد َ كمف ثـ 

ؽزر العقد أك التنؾيذ علٍ خزابى مع بقاء خؽ الجوٌ ؽً الرجكع 
علٍ المتعاقد بالتعكيض المزتخؽ عما لخقوا مف ضرر بزبب 

: ذلؾ ؽً أم مف الخاِت التاليٌ 
إذا ثبت أف المتعاقد قد سرع بنؾزى أك بكزاطٌ غيرق بطريؽ - أ 

مباسر أك غير مباسر ؽً رسكة أخد مكظؾً الجوات 
الذاضعٌ ألخكاـ هذا النظاـ أك خشؿ علٍ العقد عف طريؽ 

. الرسكة 
إذا تأذر عف البدء ؽً العمؿ أك تباطأ ؽً تنؾيذق أك أذؿ بأم - ب 

سرط مف سركط العقد كلـ يشلد أكضاعى ذّؿ ذمزٌ 
. عسر يكمان مف تارير إبّغى كتابٌ بتشخيد الكضع 

إذا تنازؿ عف العقد أك تعاقد لتنؾيذق مف الباطف دكف إذف - ج 
. ذطً مزبؽ مف الجوٌ الخككميٌ 
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إذا أؽلس َ أك طلب إسوار إؽّزى َ أك ثبت إعزارق َ أك - د 
شدر أمر بكضعى تخت الخرازٌ َ أك كاف سركٌ كجرل 

. خلوا أك تشؾيتوا 
إذا تكؽً المتعاقد ككانت مؤهّتى السذشيٌ مخؿ اعتبار - هػ 

ؽً التعاقد َ كيجكز للجوٌ الخككميٌ اِزتمرار ؽً التعاقد 
مع الكرثٌ إذا تكاؽرت الضمانات الؾنيٌ أك الماليٌ الكاؽيٌ 

. لدل الكرثٌ 
 كتكضد الُّخٌ التنؾيذيٌ اإلجراءات الّزمٌ لما كرد ؽً 

. الؾقرات الزابقٌ
: المادة الرابعة والخمسون 

 يجب علٍ الجوٌ الخككميٌ تنؾيذ العقد كؽقان لسركطى َ كإذا 
أذلت بتنؾيذ التزاماتوا بما ؽً ذلؾ تأذير زداد المزتخقات َ 

جاز للمتعاقد التقدـ بوذق المطالبات أماـ اللجنٌ المنشكص عليوا 
. مف هذا النظاـ  (الثامنٌ كالزبعيف)ؽً المادة 

 
 
 
 
 
 
 

بيع المنقكِت  
: المادة الخامسة والخمسون 

 يجكز للجوٌ الخككميٌ التنازؿ عما تزتػنً عنى مف 
منقكِت إلٍ الجوات الخككميٌ كالجوات التدريبيٌ التابعٌ لوا 

كتخيط الجوٌ المالكٌ . علٍ أف تسعر كزارة الماليٌ بذلؾ 
للمنقكِت الجوات الخككميٌ ؽً المنطقٌ التً تقع ؽيوا بأنكاع 

األشناؼ ككمياتوا َ كتخدد لوا مدة لإلؽشاح عف رغبتوا ؽيوا َ 
ؽإف لـ ترد ذّؿ تلؾ المدة جاز لوا بيعوا عف طريؽ المزايػدة 

العامػٌ إذا بلػت قيمتوا التقديريػٌ ماُتً ألؼ لاير ؽأكثر َ كيعلف 
. عنوا طبقان لقكاعد اإلعّف عف المناؽزات العامٌ 

: المادة السادسة والخمسون 
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 تباع األشناؼ التً تقؿ قيمتوا التقديريٌ عف ماُتً ألؼ 
لاير ؛ إما بالمزايدة العامٌ َ أك بالطريقٌ التً تراها الجوٌ 

مخققٌ لمشلخٌ الذزينٌ العامٌ َ بسرط أف تتيد المجاؿ ألكبر 
. عدد مف المزايديف 

: المادة السابعة والخمسون 
إف كانت المزايدة بمظاريؼ مذتكمٌ َ يقدـ المزايد مع  

اثناف ؽً الماٌُ مف قيمٌ  (%2)عرضى ضمانان ابتداُيان قدرق 
كعلٍ مف ترزك عليى المزايدة زيادة ضمانان إلٍ . العرض 

ذمزٌ ؽً الماٌُ َ كِ يؾرج عنى إِ بعد تزديد كامؿ  (5%)
كيعاد الضماف إلٍ مف لـ . القيمٌ كنقؿ األشناؼ التً استراها 

كإف كانت المزايدة علنيٌ يقدـ مف ترزك . يرُس عليى المزاد 
. ذمزٌ ؽً الماٌُ مف قيمتوا  (%5)عليى المزايدة ضمانان بكاقع 

كيجكز قبكؿ السيؾ المشرؽً أك المبلؼ النقدم ضمانات 
 .ؽً المزايدة العلنيٌ 

: المادة الثامنة والخمسون 
 إف لـ يتقدـ أخد للمزايدة بعد اإلعّف عنوا َ يعلف عنوا 

ؽإف لـ يتقدـ أخد للمرة الثانيٌ َ ؽلشاخب . مرة أذرل 
الشّخيٌ الخؽ ؽً دعكة مذتشيف ؽً مجاؿ األشناؼ 

ؽإف لـ يتـ تقدـ زػعر . المراد بيعوا كعرض بيعوا عليوـ 
منازػب َ جاز منخوا للجمعيات الذيريٌ أك الجمعيات ذات 

. النؾع العاـ َ علٍ أف تسعر كزارة الماليٌ بذلؾ 
 
 
 
 
 

: المادة التاسعة والخمسون 
 للكزير أك رُيس الداُرة المزتقلٌ شّخيٌ اعتماد 

كيجكز لى . ترزيٌ المزايدات العامٌ ؽً بيع المنقكِت 
التؾكيض ؽيما ِ يزيد علٍ مليكف لاير َ علٍ أف يككف 
. التؾكيض متدرجان بخزب مزؤكليٌ السذص المؾكض 
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: المادة الستون 
 تكضد الُّخٌ التنؾيذيٌ لوذا النظاـ إجراءات المزايدة 

. كتكّكيف لجاف البيع ؽيوا 
 

تأجير العقارات كازتثمارها  
: المادة الحادية والستون 

 ؽيما لـ يرد ؽيى نص ذاص َ يككف تأجير كازتثمار 
 عف – مما لـ يزعر رزميان –العقارات التً تملكوا الدكلٌ 

طريؽ المزايدة العامٌ َ كؽقان لإلجراءات المكضخٌ ؽً 
. الُّخٌ التنؾيذيٌ لوذا النظاـ 
: المادة الثانية والستون 

يجكز للجوٌ الخككميٌ أف تؤجر عقاران أك جزءان منى  
مقابؿ إنساء منسآت خزب سركط كمكاشؾات تضعوا َ ثـ 
تؤكؿ ملكيٌ هذق المنسآت إلٍ الجوٌ الخككميٌ كؽؽ ما تبينى 

 .الُّخٌ التنؾيذيٌ لوذا النظاـ 
: المادة الثالثة والستون 

يتـ اعتماد ترزيٌ المزايدات العامٌ ؽً تأجير كازتثمار  
 (التازعٌ كالذمزيف)العقارات الخككميٌ كؽقان ألخكاـ المادة 

 .مف هذا النظاـ 
 

أخكاـ عامٌ 
: المادة الرابعة والستون 

 يجب أف يككف التعاقد علٍ أزاس سركط كمكاشؾات 
ؽنيٌ دقيقٌ كمؾشلٌ مطابقٌ للمكاشؾات القيازيٌ المعتمدة َ 

. أك المكاشؾات العالميٌ ؽيما ليس لى مكاشؾات معتمدة 
 
 
 
 
 

: المادة الخامسة والستون 
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يجب علٍ الجوٌ الخككميٌ عند إعداد مكاشؾات  
كسركط المناؽزٌ أف تككف مخققٌ للمشلخٌ العامٌ َ كأِ 

تككف معدة لتتطابؽ مع منتجات أك ذدمات مماثلٌ لسركات 
 .أك مكرديف بعينوـ 

: المادة السادسة والستون 
ِ يجكز التعاقد علٍ أعماؿ غير مخددة كمياتوا كؽُاتوا  

كما ِ يجكز كضع مبالؼ اختياطيٌ . كمكاشؾاتوا ؽً العقد 
 .ؽً العقد لتنؾيذ أعماؿ طارٌُ لـ يتـ التناؽس عليوا 

: المادة السابعة والستون 
 يجكز للجوٌ الخككميٌ تكؽير بعض اختياجاتوا 

باِزتُجار َ أك ازتبداؿ ما لديوا مف أجوزة كمعدات 
بأذرل جديدة َ كؽقان للضكابط التً تخددها الُّخٌ التنؾيذيٌ 

. لوذا النظاـ 
: المادة الثامنة والستون 

 للجوات الذاضعٌ ألخكاـ هذا النظاـ التعاقد ؽيما بينوا 
. بطريؽ اِتؾاؽ المباسر َ بسرط تنؾيذها األعماؿ بنؾزوا 

كما أف لوذق الجوات أف تنكب عف بعضوا ؽً مباسرة 
. إجراءات التعاقد 

: المادة التاسعة والستون 
 مع مراعاة اِتؾاقيات كالمعاهدات الدكليٌ الناؽذة التً 

تككف المملكٌ طرؽان ؽيوا َ يطبؽ هذا النظاـ كُِختى 
التنؾيذيٌ علٍ جميع األجوزة الخككميٌ كالكزارات 

كالمشالد كالمؤززات العامٌ كاألجوزة ذات السذشيٌ 
المعنكيٌ العامٌ  المزتقلٌ ؛ عدا الجوات التً لوا نظاـ 

. ذاص َ ؽيطبؽ عليوا هذا النظاـ ؽيما لـ يُنظـ ؽً أنظمتوا 
: المادة السبعون 

يذضع ألخكاـ هذا النظاـ المسركعات كاألعماؿ التً  
تنؾذها الجوات الخككميٌ ذارج المملكٌ َ كبالنزبٌ لطلبات 

اِزتثناء مف أخكاـ هذا النظاـ ؽً هذا الذشكص تتـ 
درازتى مف قبؿ كزارة الماليٌ خزب ما تقتضيى ظركؼ 
تنؾيذ هذق المسركعات كبما يخقؽ المشلخٌ العامٌ كيتـ 

 .الرؽع عف ذلؾ لرُيس مجلس الكزراء للبت ؽيى 
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: المادة الحادية والسبعون 
 يتـ التعاقد مع المشرح لوـ بالعمؿ مباسػرة َ كِ 

كِ يعد كزيطان المكزع أك . تجكز الكزاطٌ ؽً التعاقد 
كينؾذ المتعاقد العمؿ . الككيؿ المعتمد مف المنتح األشلً 

بنؾزى َ كِ يجكز لى التنازؿ عنى أك عف جزء منى َ أك 
إنابٌ غيرق ؽً تنؾيذق بػير إذف ذطً زابؽ مف الجوٌ 

كمع ذلؾ يبقٍ المتعاقد مزُكِ بالتضامف مع . المتعاقدة 
. المتنازؿ إليى أك المقاكؿ مف الباطف عف تنؾيذ العقد 

: المادة الثانية والسبعون 
 تعد كزارة الماليٌ نماذج العقكد َ بما يتؾؽ كأخكاـ هذا 

. النظاـ َ كترؽعوا إلٍ مجلس الكزراء للمكاؽقٌ عليوا 
: المادة الثالثة والسبعون 

 علٍ جميع العامليف ؽً الجوات الخككميٌ المخاؽظٌ 
علٍ زريٌ المعلكمات المقدمٌ ؽً العركض كعدـ اإلؽشاح 
عنوا للمتناؽزيف اآلذريف أك غيرهـ َ بازتثناء ما نص عليى 

. ؽً هذا النظاـ 
: المادة الرابعة والسبعون 

يجب علٍ جميع الجوات الخككميٌ اإلعّف عف نتاُح  
المناؽزات العامٌ كالمستريات الخككميٌ التً تتعاقد علٍ 

كتخدد الُّخٌ التنؾيذيٌ . تنؾيذها كتزيد علٍ ماٌُ ألؼ لاير 
 .أزلكب اإلعّف كإجراءاتى 

: المادة الخامسة والسبعون 
كؿ مذالؾٌ ألم خكـ مف أخكاـ هذا النظاـ تعرض  

المكظؼ المزُكؿ عنوا للمزاءلٌ التأديبيٌ َ كؽقان ألخكاـ 
نظاـ تأديب المكظؾيف كغيرق مف األخكاـ الجزاُيٌ األذرل 
المطبقٌ علٍ العامليف ؽً القطاعات الخككميٌ كالمؤززات 
العامٌ َ مع اختؾاظ الجوٌ بالخؽ ؽً إقامٌ الدعكل الجناُيٌ 

 .أك المدنيٌ علٍ المذالؼ عند اِقتضاء 
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: المادة السادسة والسبعون 
يضمف المتعاقد ما يخدث مف تودـ كلً أك جزًُ لما  

أنسأق ذّؿ عسر زنكات مف تارير تزليمى إياق للجوٌ 
الخككميٌ تزليمان نواُيان متٍ كاف ذلؾ ناسُان عف عيب ؽً 

التنؾيذ ما لـ يكف المتعاقداف قد اتؾقا علٍ بقاء المنسآت لمدة 
 .أقؿ مف عسر زنكات 

 
 
 
 

: المادة السابعة والسبعون 
يجب علٍ المتعاقديف كالجوات الخككميٌ تنؾيذ عقكدهـ  

كؽقان لسركطوا كبخزف نيٌ كبما يقتضيى خزف زير المرؽؽ 
كعلٍ الكزارات كالمشالد الخككميٌ . العاـ كمشلختى 

كاألجوزة ذات السذشيٌ المعنكيٌ المزتقلٌ إبّغ كزارة 
الماليٌ بخاِت الػش كالتخايؿ كالتّعب ؽكر اكتساؽوا َ 

ككذلؾ تزكيدها بالقرارات التً تتذذ ؽً هذا الذشكص َ 
 .بما ؽً ذلؾ قرارات زخب العمؿ 

: المادة الثامنة والسبعون 
يّككف كزير الماليٌ لجنٌ مف مزتساريف َ ِ يقؿ عددهـ - أ 

عف ثّثٌ َ مف الكزارة كالجوات الخككميٌ األذرل 
ذات العّقٌ بعد التنزيؽ مع تلؾ الجوات َ كيككف مف 
بينوـ مزتسار قانكنً كذبير ؽنً َ كيرأس هذق اللجنٌ 
مزتسار قانكنً ِ تقؿ مرتبتى عف الثالثٌ عسرة أك ما 

يعادلوا َ كينص ؽً التكّكيف علٍ عضك اختياطً َ 
كيعاد تككيف هذق . كيخدد مكاؽآت أعضاُوا كزكرتيرها 

اللجنٌ كؿ ثّث زنكات َ كيجكز تجديد عضكيتوا لمرة 
. كاخد ؽقط 

تتكلٍ هذق اللجنٌ النظر ؽً طلبات التعكيض - ب 
المقدمٌ مف المقاكليف كالمتعوديف ككذلؾ بّغات الػش 
كالتخايؿ كالتّعب كقرارات زخب العمؿ كالنظر ؽً 
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طلبات الجوات الخككميٌ التً ترد إلٍ كزير الماليٌ 
بطلب منع التعامؿ مع المقاكؿ الذم نؾذ مسركعان تنؾيذان 

. معيبان أك مذالؾان للسركط كالمكاشؾات المكضكعٌ لى 
يجب علٍ هذق اللجنٌ زماع  أقكاؿ المتظلميف مف - ج 

المقاكليف كالمتعوديف كمف نزبت إليوـ المذالؾٌ 
كدؽكعاتوـ ككجوٌ نظر الجوٌ الخككميٌ ؽً ذلؾ 

خضكريان أك كتابيان َ كلوا أف تزتعيف بمف تراق مف 
 بخضكر –المذتشيف الؾنييف َ كتشدر اللجنٌ قرارهػا 

 باإلجماع أك باألغلبيٌ َ كيكضد ؽً –كامؿ أعضاُوا 
مخاضر اللجنٌ الرأم المذالؼ إف كجد َ كخجٌ كّ 

. الرأييف 
إذا ثبت لدل هذق اللجنٌ أخقيٌ المقاكؿ أك المتعود َ - د 

كيككف هذا . تشدر اللجنٌ قرارها ؽً دؽع التعكيضات 
ّن لّعتراض عليى أماـ ديكاف المظالـ ذّؿ  القرار قاب

. زتيف يكمان مف تارير إبّغى لشاخب السأف 
إذا ثبت لدل هذق اللجنٌ مذالؾٌ المتعاقد مما أسير إليى - هػ 

مف هذق المادة َ تشدر اللجنٌ قراران  (ج)ؽً الؾقرة 
كيككف . بمنع التعامؿ معى مدة ِ تتجاكز ذمس زنكات 

ّن لّعتراض عليى أماـ ديكاف المظالـ  هذا القرار قاب
. ذّؿ زتيف يكمان مف تارير إبّغى لشاخب السأف 
   كبعد شدكر خكـ نواًُ مف الديكاف باإلدانٌ أك إذا 

انتوت مدة اِعتراض دكف أف يقدـ اعتراضى َ يسور 
بى علٍ نؾقتى ؽً شخيؾتيف مخليتيف َ كتبلؼ جميع 

الجوات الخككميٌ بمنع التعامؿ معى بتعميـ مف كزير 
. الماليٌ 

تكضد الُّخٌ التنؾيذيٌ لوذا النظاـ اإلجراءات الّزمٌ - ك 
. لعمؿ هذق اللجنٌ 

 :المادة التاسعة والسبعون 
 إذا ظورت خاجٌ إلٍ ازتثناء خكـ مف أخكاـ هذا 

النظاـ ؽيتـ الرؽع لرُيس مجلس الكزراء لتككيف لجنٌ مف 
كزير الماليٌ كالكزير المذتص كاثنيف مف الكزراء لدرازٌ 
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المكضكع مع تخديد مخؿ اِزتثناء كمبرراتى كالرؽع بما 
. يركنى للمقاـ الزامً للتكجيى بما يراق 

 :المادة الثمانون 
 يشدر كزير الماليٌ الُّخٌ التنؾيذيٌ لوذا النظاـ ذّؿ 

ماٌُ كعسريف يكمان مف تارير شدكرق كتنسر ؽً الجريدة 
. الرزميٌ 

: المادة الحادية والثمانون 
يخؿ هذا النظاـ مخؿ نظاـ تأميف مستريات الخككمٌ  

كتنؾيذ مسركعاتوا كأعمالوا َ الشادر بالمرزكـ الملكً 
هػَ كُِختى التنؾيذيٌ 7/4/1397 كالتارير 14/ذم الرقـ ـ

كيلػً كؿ ما يتعارض معى مف أخكاـ َ كيطبؽ بعد ماٌُ 
 . كعسريف يكمان مف تارير نسرق ؽً الجريدة الرزميٌ 

 
 


