قانون رقم (  )6لسنة 1997م

بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن

مكتوم بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

بعد اال طالع على التعليمات الصادرة بتاريخ  6فبراير  1988وتعديالتها الصادرة في 15
مارس  1988بشأن العقود المبرمة من قب ل حكومة دبي ،ودوائرها ومؤسساتها،

وعلى التعليمات الصادرة بتاريخ  6فبراير  1988بشأن شرط التحكيم في العقود المبرمة من
قبل حكومة دبي ودوائرها ومؤسساتها،
وعلى التعليمات الصادرة بتاريخ  1992/7/2بشأن قضايا الحكومة،

وعلى القانون رقم (  )5لسنة  1995بإنشاء دائرة المالية،

وعلى القانون رقم (  )7لسنة  1995بشأن النظام المالي للدوائر الحكومية في إمارة دبي،
نصدر القانون اآلتي:
الباب األول
المادة ( )1
يسمى هذا القانون "قانون عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي لسنة 1997م" ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التعاريف وتطبيق القانون
المادة ( )2
في تطبيق أحكام هذا القانون ،يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل
منها م ا لم يدل سياق النص على خالف ذلك:
الحاكم:

حاكم إمارة دبي.

الحكومة:

حكومة دبي.

الدائرة:

الدددائرة الحكوميددة وتشددمل المؤسس ددة أو الهيئددة أو السددلطة التابعددة للحكوم ددة

اإلمارة:

إمارة دبي.

في إمارة دبي.
رئيس الدائرة:
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المدير العام:

مدير عام الدائرة أو المؤسسة أو الهيئة أو السلطة الحكومية أو من يقوم

العقد:

الصيغة الخطية لالتفاق الذي يبرم بين الدائرة وأية شخصية أخرى عامة

مقامه.

أو خاصة معنوية أو طبيعية مع جميع ملحقاته ،بهدف توريد المواد أو
تنفيذ األشغال أو تقديم الخدمات ويشمل ذلك أوامر شراء المواد ،وأوامر
التكليف الصادرة لألشغال والخدمات عند قبولها.

اللجنة:

لجنة المناقصات والممارسات في الدائرة.
المادة ( )3

تطبق أحكام هذا القانون على العقود التالية التي تبرمها الدوائر فيما عدا ما يستثنى منها
من قبل الحاكم:
-1

العقود التي ترتب نفقة على الدائرة ويتم إبرامها بهدف توريد المواد أو تنفيذ األشغال،
أو تقديم الخدمات على اختالف أنواعها.

-2

العقود التي تحقق إيرادا للدائرة ويتم إبرامها بهدف بيع أموال منقولة أو غير منقولة أو
تأجيرها أو أية عقود أخرى تحقق إيرادا.
الباب الثاني
العقود التي ترتب نفقة على الدوائر الحكومية
الفصل األول
وسائل اختيار المتعاقدين
المادة ( )4

يتم اختيار المتعاقدين بإحدى الوسائل التالية:

 - 1المناقصة العامة.

 - 2المناقصة المحدودة.

 - 3الممارسة.

 - 4االتفاق المباشر.

 - 5المسابقة.
المادة ( )5
يتم التعاقد في ضوء القواعد واألسس التالية:

-1

الحاجة الفعلية لتوريد المواد وتقديم الخدمات.
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-2
-3

دراسات الجدوى االقتصادية للمشروعات.

توفر االعتمادات المالية الالزمة في الميزانية.
المادة ( )6

يدتم التددرخيص بدإجراء وسدديلة اختيدار المتعاقددد ،واعتمداد نتيجددة البدت فددي الترسدية وتوقيددع العقددود
أو اإللغدداء م ددن قبددل الس ددلطات الم ددذكورة فددي الج دددول التددالي أو م ددن يق ددوم مقامهددا ،أو م ددن ي ددتم

تفويضه من قبلها أصوال وفدي حددود المبدالل المبيندة قدرين كدل سدلطة فدي هدذا الجددول ،ويحظدر
تجزئة عمليات الشراء من قبل نفس السلطة بهدف تخطي صالحيات السلطة األعلى.
السلطة المختصة

مدير إدارة العقود
والمشتريات أو الجهة

المدير العام

رئيس الدائرة

--

5.000.000

ما زاد عن هذا المبلل

المناقصة المحدودة

-250.000

2.500.000

ما زاد عن هذا المبلل

1.000.000

ما زاد عن هذا المبلل

االتفاق المباشر

50.000

250.000

ما زاد عن هذا المبلل

وسيلة التعاقد

المختصة

المناقصة العامة
الممارسة

المادة ( )7
-1

تشددكل لجنددة للمناقص ددات والممارسددات ف ددي كددل دائ درة حكومي ددة بق درار م ددن المدددير الع ددام،
تمثد ددل فيه د ددا بصد ددفة دائم د ددة إدارة الشد ددؤون المالي د ددة ،اوادارة العقد ددود والمش د ددتريات أو الجه د ددة
المختصة.

-2

يجدوز أن يضدم إلددى اللجندة عضدو فنددي ذو خبدرة فددي موضدوع العقدد يختدداره المددير العددام

-3

ال يصد انعقداد هددذه اللجندة إال إذا حضددر رئيسدها أو مدن يحددل محلده قانونددا إضدافة إلددى

كلما كان ذلك ضروريا ،وليس له صوت معدود فيها.

ثلثد ددي أعضد ددائها علد ددى األق د ددل ،وتتخد ددذ اللجند ددة توص د ددياتها باألغلبيد ددة المطلقد ددة ألعض د ددائها
الحاضرين.

المادة ( )8
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يددتم تشددكيل لجنددة للش دراء المباشددر فددي كددل دائد درة بق درار مددن المدددير العددام ،تضددم بددين أعض ددائها

عضوا من اإلدارة المالية ،وعضوا مدن إدارة العقدود والمشدتريات أو القسدم المخدتص وتحددد فدي
هذا القرار واجباتها وصالحياتها ونظام عملها وفقا لألحكام الواردة بهذا القانون.
المادة ( )9

تخ ددتص إدارة العق ددود والمش ددتريات أو م ددن يق ددوم مقامه ددا ف ددي ال دددائرة بالقي ددام ب دداإلجراءات األولي ددة
الالزمددة إلب درام العقددود بالتنسدديق مددع اإلدارات األخددرى ذات العالقددة ووفقددا لألحكددام المنصددوص

عليها في هذا القانون.

المادة ( )10
تمسدك إدارة العقددود والمشددتريات أو الجهدة المختصددة فددي كددل دائدرة سددجال لل مددوردين والمقدداولين
والمؤسس ددات المهنيد ددة التد ددي تقد دددم الخد دددمات عل ددى اخد ددتالف أنواعهد ددا ،علد ددى أن يتضد ددمن جميد ددع
البيانددات األساس ددية ع ددن ه ددذه الجه ددات ،وأن ي ددتم تح ددديد ه ددذه البيان ددات بص ددفة دوري ددة ،كم ددا ي ددتم

تصد ددنيف المد ددوردين والمق د دداولين ومقد دددمي الخد دددمات ،بم د ددا يسد ددهل تقد ددويمهم م د ددن الند ددواحي الفني د ددة
والمالية وحسن التعامل واألداء ،بهدف التحقق من م دى أهليتهم للتعامل مع الدائرة.
المادة ( )11
يدتم القيدد فدي السدجل بنداء علدى طلدب مدن المدوردين أو المقداولين أو مقددمي الخددمات ،ويطلددب
إليهم توفير البيانات التالية ،والتعهد باإلبالغ عن أي تعديل يتم عليها مستقبال:

-1

االسم التجاري والعنوان وصندوق البريد والعنوان البرقي وأرقام الهواتف والفاكس.

-2

الشكل القانوني ،والرخصة الصادرة من الجهة المختصة.

-4

أنواع المواد أو األشغال أو الخدمات التي يتم التعامل بها.

-5

أسماء الوكاالت المعهود بها والمسجلة رسميا لدى الجهات المختصة.

-6

الخب رات السابقة في التنفيذ لدى الجهات األخرى وحجم األعمال وأنواعها.

-3

-7

اسم المسؤول والمسؤولين عن التعاقد ونماذج تواقيعهم.

عقد تأسيس الشركة أو ما يثبت أنها مملوكة بالكامل ل مواطنين أو يشارك فيها مواطن

أو أكثر بنسبة ال تقل عن  % 51من رأس مالها ،وقيمة رأس المال.
-8

أية طلبات إضافية تطلبها الدائرة بما يتفق مع أغراضها وتخصصاتها.
المادة ( )12
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يشترط في من تتعاقد معه الدائرة ما يلي:
-1

أن يكون من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة فردا أو شركة مملوكة ملكية
كاملة لمواطنين ،أو بالمشاركة مع أجانب بنسبة ال تقل عن  % 51للمواطن ،على أن
يثبت ذلك بعقد رسمي موثق.

-2

أن يكون مرخصا من الجهة المختصة.

-4

أن ال يكون من العاملين في الدائرة التي يتم التعاقد معها وأن ال يكون له صلة قربى

-3

أن ال يكون محروما من االشتراك في المناقصات والممارسات التي تجريها أية دائرة.
من الدرجة األولى مع المسؤولين المعنيين بالتعاقد.

-5

أن تتوفر فيه الشروط المالية والفنية أو المهنية المنصوص عليها في شروط التعاقد.
المادة ( )13

ال تطب ددق الش ددروط الد ددواردة ف ددي المد ددادة الس ددابقة علد ددى العق ددود التد ددي تب ددرم خد ددارج دول ددة اإلمد ددارات
العربية المتحدة أو العقود التي تبرم بالمراسلة مع جهات خارجية أجنبية.
الفصل الثاني
المناقصة العامة
المادة ( )14

المناقص ددة العامد ددة هد ددي الطريقد ددة األساس ددية الختيد ددار المتعاقد ددد ،والتد ددي ي ددتم طرحهد ددا عد ددن طريد ددق
اإلع ددالن العد ددام داخد ددل الدولد ددة أو خارجهد ددا معد ددا وتد ددتم إجراءاتهد ددا والبد ددت فيهد ددا وفقد ددا لإلج د دراءات

المنصوص عليها في هذا القانون.

إعداد المواصفات والكميات والوثائق والشروط
المادة ( )15

تراعي الجهة الطالبة في طلبها ما يلي:
-1

تحد د ددد المواصد د ددفات الفنيد د ددة الكاملد د ددة للمد د ددواد المطلوبد د ددة بشد د ددكل واض د د د ودقيد د ددق ،وتحديد د ددد
المخططد ددات والتص د دداميم الفني د ددة لألشد ددغال المد د دراد إنجازه د ددا ،وطبيعد ددة ونوعي د ددة الخ د دددمات

المطلوب تقديمها بشكل مفصل.

-2

تصدنيف المددواد المطلوبددة طبقددا لدددليل تصدنيف المسددتودعات لدددى كددل دائ درة ،وأن تكددون
المواصدفات قياسددية عالميدة دون اإلشددارة إلدى نددوع أو صدنف أو عالمددة تجاريدة أو ماركددة
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مع ينددة ،فيم ددا ع دددا الم ددواد واألص ددناف االحتكاري ددة شد دريطة أن ي ددتم تحدي ددد ه ددذه األص ددناف
مدن قبددل لجندة فنيددة مختصدة تؤكددد احتكارهدا ،وعلددى أن يقددم نمددوذج أو عيندة أو مخط د

توضيحي أو كتالوجات لألصناف المحتكرة.
-3
-4

تحديدد الكميدات علدى ضدوء الرصديد المخزندي للمدواد المطلوبدة ومعددالت اسدتهالكها مددع
مراعاة الحد األدنى والحد األعلى للطلب.

تحدي د ددد الكمي د ددات المتعلق د ددة باألش د ددغال عل د ددى ض د ددوء المخطط د ددات والتص د دداميم والجد د ددداول
المتعلقة بالشغال المنوي إنجازها.

-5

تحديد نوع الخدمة ،ووصفها ،وطريقة تقديمها ،وأدائها ،وبرنامج التنفيذ.
المادة ( )16

تعد إدارة العقود والمشتريات ،أو الجهة المختصة في كل دائرة ،وثائق وشروط المناقصة
قبل اإلعالن عنها ،ويراعى تضمين هذه الوثائق ما يلي:
-1

المواصفات الفنية الكاملة والواضحة للمواد أو األشغال أو الخدمات المطلوبة.

-2

الكميات المطلوب توريدها أو جداول األعمال والكميات لألشغال المطلوب تنفيذها أو

-3

اشترط تقديم العينات ،أو "الكتالوجات" ،أو الرسومات التوضيحية ،أو برامج التنفيذ

نطاق الخدمات المطلوب تقديمها.

في المناقصات التي تتطلب ذلك وختمها بخاتم المشارك في المناقصة.

-4

اشتراط تحديد أسعار التوريدات ونوع العملة ،وأن تكون جميعها على أساس واحد،

أي ( ،)FOBأو ( )CIFأو ( )C&Fأو أي أساس واحد آخر في المناقصات
الخارجية ،وكذلك تحديد مكان التسليم وموعده وأساس التعبئة والوزن والحجم والقياس

والمنشأ.
-5

التاريخ المحدد لبدء ونهاي ة موعد تقديم العطاءات ،وتاريخ فت

-6

شروط الدفع وضمانات التوريد أو تنفيذ األشغال أو تقديم الخدمات.

-7

اشتراط ضمان صالحية التوريدات ،وحسن التنفيذ لألشغال المطلوب إنجازها،

المحددة لسريان العطاءات.

المظاريف والمدة

والخدمات المطلوب تأديتها ،وضمان الصيانة خالل المدة المحددة في وثائق
المناقصة.

-8

الشروط الجزائية والغرامات وحق المطالبة بالتعويضات في الحاالت التي تقتضي
ذلك ،وأية شروط أخرى ترى الدائرة إلزام المناقصين بها.
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-9

إعداد وثائق المناقصة باللغة العربية في المناقصات الداخلية ،ويجوز إعدادها

باللغتين العربية واإلنجليزية كل ما دعت الضرورة لذلك وتكون النصوص العربية هي

المعتمدة عند وجود خالف بين النصين العربي واإلنجليزي ،ويجوز تحرير مواصفات
األجهزة والمعدات الفنية باللغة اإلنجليزية فق .
المادة ( )17
تعد إدارة العقود والمشتريات أو الجهة المختصة في كل دائرة ،دراسة دقيقة ألسعار ا لسوق
لتقدير التكلفة التقديرية للتوريدات أو األشغال أو الخدمات المطلوبة في المناقصة ،وتستعين
لهذا الغرض بالجهة الفنية المختصة في ذات الدائرة ،وتقدم هذه الدراسة إلى لجنة
المناقصات والممارسات لالسترشاد بها عند مقارنة األسعار المقدمة من قبل المشاركين في

المناقصة.

اإلعالن عن المناقصة
المادة ()18
يتم اإلعالن عن المناقصة قبل وقت مناسب من موعد توفير التوريدات أو تنفيذ األشغال أو
تقديم الخدمات الالزمة بحيد يسم بإعادة المناقصة إذا لزم األمر ،ويتم اإلعالن بالنشر
في جريدتين يوميتين مختلفتين وفي لوحة إعالنات الدائرة ،ويجوز باإلضافة إلى ذلك

اإلعالن في وسائل اإلعالن األخرى ،ويكون اإلعالن باللغة العربية أو باللغتين العربية
واإلنجليزية أو اإلنجليزية فق خارج البالد إذا كان موضوع المناقصة يقتضي ذلك.
المادة ()19
يبين في اإلعالن ما يلي:
-1

المواد ،أو األشغال ،أو الخدمات المطلوبة.

-2

كيفية تقديم طلبات االشتراك والجهة التي تقدم إليها.

-3

مهلة تقديم العطاءات بحيد ال تقل مدتها عن (  )10أيام من تاريخ اإلعالن وال تزيد
عن (  )60يوما.

-4

مدة سريان العطاء.

-5

المقابل النقدي لوثائق ومستندات المناقصة ومكان الحصول عليها ،والضمانات
الالزمة.
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-6

أية بي انات أخرى ترى الدائرة ضرورة اإلعالن عنها أو اشتراطها.
المادة ()20

يدتم توزيدع وثدائق ومسددتندات المناقصدة متضدمنة الشدروط وقددوائم المدواد ،أو تفاصديل ومواصددفات
األشد ددغال ،أو نوعيد ددة الخ د دددمات المطلوبد ددة ،بع د ددد اإلعد ددالن مباشد د درة ،وبعد ددد اس د ددتيفاء ثمد ددن نس د ددخة
المسددتندات م ددن الد دراغبين ف ددي الم ش دداركة ،عل ددى أن ي ددتم خ ددتم وت ددرقيم الوث ددائق والمس ددتندات بخ ددتم
الدائرة وموقعا عليها من قبل مدير إدارة العقود والمشتريات أو من يمارس اختصاصاته.
المادة ( )21
يرد المقابل النقدي للوثائق في حال إلغاء المناقصة قبدل فدت المظداريف إلدى جميدع المشداركين
الدذي قداموا بدفعدده ،ويدرد إلدى مددن تقددم بعطائده فق د إذا تدم اإللغداء بعددد فدت المظداريف ،وال يددرد
هذا الثمن بعد فدت المظداريف إذا كاندت العطداءات المقدمدة غيدر مطابقدة للمواصدفات ،أو غيدر

متفقة مع الشروط.

الشروط العامة للعطاءات
المادة ()22
على جميع المشاركين التقيد بالشروط التالية في عطاءاتهم:
-1

تقددديم العطدداء فددي ظددرف واحددد يحتددوي علددى ظددرفين مغلقددين ومختددومين بالشددمع ومدددون

علد ددى كد ددل ظ د ددرف اسد ددم مق د دددم العطد دداء وختم د دده ،ويتضد ددمن أولهم د ددا الوثد ددائق والمس د ددتندات

المنصوص عليها في المدادة (  )12مدن هدذا القدانون ،إضدافة لنمدوذج توقيدع مدن لده حدق

التوقيدع والتعاقدد والتنفيددذ أصدال ووكالدة ،ويحتددوي ثانيهمدا علدى العطدداء وجدداول الكميددات
علدى النمداذج المختومدة بخدتم الددائرة معبدأة بالمعلومدات الالزمدة وموقعدة ومختومدة بخدتم

مقدم العطاء.

-2

ي ددتم وض ددع مظ دداريف العط دداءات داخد ددل ص ددندوق العط دداءات الخ دداص بالمناقص ددة محد ددل
اإلع ددالن ،كمد ددا ي ددتم تسد ددليم العين ددات – فد ددي ح ددال وجودهد ددا للجه ددة المختصد ددة – بموجد ددب
إيصدال ويدتم ختمهدا مدن قبدل مقددم العطداء ،وال تقبدل العطداءات بعدد الموعدد المحددد فددي

اإلعالن.
-3

ي ددتم تس ددعير العط دداءات بالعملد ددة الرس ددمية للدول ددة م ددع كتابد ددة مجم ددوع قيم ددة العط دداء رقمد ددا
وكتاب ددة ،ويعتد ددد بالكتابد ددة عن ددد االخد ددتالف ،ويراعد ددى عد دددم الكشد د أو المحد ددو فد ددي جد ددداول
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الكميات واألسعار وق يمة العطاء وكدل تصدحي يجدب أن يدتم بالشدطب عليده مدع التوقيدع
مد ددن قبد ددل مقد دددم العطد دداء ويجد ددوز التسد ددعير بإحد دددى العمد ددالت األجنبيد ددة فد ددي المناقص د ددات

الخارجية.
-4

إذا لدم يحددد مقدددم العطداء سدعرا ألحددد البندود ،يعتبددر ممتنعدا عدن الدددخول فدي المناقصددة
به ددذا البن ددد ويج ددوز قبد دول عطائ دده بالنس ددبة للبن ددود األخ ددرى ،وذل ددك ف ددي العق ددود الت ددي تقب ددل
التجزئدة إذا كدان للددائرة مصدلحة فدي قبولده ،أمددا فدي العقدود التدي ال تقبدل التجزئدة فيجددوز

وضدع أعلددى سدعر فددي العطداءات األخددرى لهددذا البندد مددن أجدل المقارنددة وأدندى سددعر لدده
مددن أج ددل الترس ددية إن ك ددان للدددائرة مص ددلحة ف ددي قب ددول العطدداء ،وك ددل ذل ددك دون إخ ددالل

بحق اللجنة باستبعاده.
-5

تعتبد ددر األسد ددعار المقدمد ددة نهائيد ددة ،وال يج د ددوز الرجد ددوع عنهد ددا بسد ددبب تقلبد ددات األس د ددعار أو
العمد ددالت أو الضد د درائب أو الرس د ددوم ،ويس د ددتمر االلت د دزام به د ددا حت د ددى تس د ددليم األص د ددناف ،أو

-6

إنجاز األشغال ،أو الخدمات في المواعيد واألماكن المحددة.

ال تقبدل العطدداءات التددي تقدددم علدى أسدداس خفددض نسددبة مئويددة مدن أقددل عطدداء ،بددل يددتم
تحديد األسعار بشكل واض وثابت ولكل بند من بنود المناقصة.

-7
-8

يجدوز للمشددارك أن يتقدددم بدأكثر مددن عطدداء للمناقصدة الواحدددة علددى أن يقددم كددل عطدداء
بشكل مستقل وبمجموعة مستقلة من الوثائق.

ال يجدوز للمشدارك شدطب أو حددذف أي بندد مدن بنددود العطداء أو الشدروط أو المواصددفات
الفنية أو تعديلها أو تقديم بدائل تحت طائلة استبعاد عطائه.

-9

تعتب ددر جميد ددع وثد ددائق العطد دداء شخصد ددية تخ ددص مقد دددم العطد دداء الد ددذي حصد ددل عليهد ددا ،وال
يجوز تحويلها إلى الغير.
مدة سريان العطاء
المادة ( )23

يراعى في تحديد مدة سريان العطاء ما يلي:
-1
-2

تحديدد مدددة س دريان العطدداء فدي وثددائق المناقصددة ويجددوز تمديدد هددذه المدددة لمدددة إضددافية
بحد أقصى قدره ( )60يوما.

ال يحدق للمتقدددم سدحب عطائدده إذا قددررت الددائرة تمديددد مدددة سدريان العطدداء والضددمانات
لمدددة إض ددافية أخ ددرى تب دددأ م ددن ت دداريخ انته دداء الفتد درة الت ددي س ددبق تحدي دددها ب ددذات الش ددروط

واألسعار.
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-3

تض د دداف ا لم د دددة الت د ددي تحتاجه د ددا االختب د ددارات والتحل د دديالت الكيميائي د ددة أو التج د ددارب الفني د ددة
للتوريدددات إلددى مدددة س دريان العطدداء ،وف ددي حالددة عقددود األشددغال أو الخدددمات تمدددد فتد درة

سريان العطاء حسبما تقتضيه ظروف كل حالة على حدة.
-4

يجدب البدت فدي المناقصددة اواخطدار الفدائز ،قبددل انتهداء مددة س دريان العطداء المحدددة فددي
وثائق المناقصة أو أي تمديد أو إضافة تطرأ عليها.
التأمين االبتدائي
المادة ( )24

-1

يرف ددق بالعط دداءات ت ددأمين ابت دددائي بمبل ددل مقط ددوع بص ددورة خط دداب ض ددمان مص ددرفي غيد ددر
مشدروط وغيددر قابددل للرجددوع عنده ،صددادر ألمددر الدددائرة مدن أحددد المصددارف العاملددة فددي
الدولددة وتح دددد قيمت دده م ددن قب ددل ال دددائرة بمددا يتد دراو ب ددين  %2و % 5م ددن القيم ددة التقديري ددة

للعطاء.

-2

يكدون التددأمين االبتدددائي سداري المفعددول لمدددة تبدددأ مدن تدداريخ تقديمدده وتمتدد إلددى مددا بعددد
انته دداء مد دددة سد دريان العطد دداء بثالث ددين يومد ددا عل ددى األقد ددل ،وف ددي حد ددال تمدي ددد مد دددة س د دريان
العطداء يتوجدب علددى مقددم العطدداء تمديدد مدددة سدريان ا لتددأمين االبتددائي بمددا يعدادل مدددة

التمديد ،شريطة إخطاره خطيا بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول.
-3

يد ددرد التد ددأمين االبتد دددائي ألص د ددحاب العطد دداءات غيد ددر المقبولد ددة عن د ددد انتهد دداء مد دددة سد د دريان
العطاء ،أو قبل ذلك إذا تمدت الترسدية وتدم الحصدول علدى التدأمين النهدائي مدن صداحب

العطاء الفائز.
-4

يصددادر ا لت ددأمين االبتدددائي ويعتب ددر إي درادا لل دددائرة إذا عدددل أح ددد المشدداركين ع ددن عطائ دده
قبد ددل التد دداريخ المحد دددد لفد ددت المظد دداريف ،أو رف د ددض تمديد ددد س د دريانه إذا تقد ددرر تمدي د دد م د دددة

سريان العطاء ،ويتم ذلك دون الحاجة إلنذار أو حكم قضائي.
فتح المظاريف والبت في العطاءات
المادة ( )25

يد ددتم فد ددت مظد دداريف العطد دداءات مد ددن قبد ددل اللجند ددة فد ددي جلسد ددة علنيد ددة يحضد ددرها المشد دداركون فد ددي
المناقصددة ،أو مددن يمددثلهم ،وفددي الموعددد المحدددد فددي وثددائق المناقصددة ،وعلددى اللجنددة االنتهدداء
من عملها بأكلمه في الجلسة ذاتهدا ،وفدي حدال عددم إتمدام اللجندة لعملهدا فدي نفدس الجلسدة يدتم

حفظ جميع وثائق العط اءات في خزانة مغلقة لحين استئناف اللجنة لعملها.
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المادة ( )26
يتوجب على اللجنة اتباع اإلجراءات التالية:
-1

التأك ددد م ددن س ددالمة أختد ددام المظ دداريف بالش ددمع ،اواثب ددات عد ددددها ف ددي قائم ددة اواعط دداء كد ددل

-2

يتم فت المظاريف حسدب أرقدام المسلسدلة مدع ذ كدر اسدم مقددم العطداء عندد الفدت  ،ويفدت

ظرف رقم مسلسل مع ذكر رقم المناقصة عليه.

الظ ددرف األول المتض ددمن للوث ددائق والمس ددتندات للتحق ددق م ددن اس ددتيفاء الش ددروط المطلوب ددة

والتأكدد مدن وجدود التدأمين االبتددائي ،ويددتم إعدداد قائمدة بالعطداءات المقبولدة والعطدداءات
المس ددتبعدة وأسد ددباب االس ددتبعاد ،ويقد ددوم رئد دديس وأعض دداء اللجند ددة بالتأش ددير علد ددى عد ددروض
-3

األسعار والتأمين االبتدائي في كل العروض المقدمة.

يددتم ف ددت الظددرف الث دداني المتضددمن لألس ددعار ويتلددى الس ددعر اإلجمددالي عل ددى مسددمع م ددن
الحاضرين ويتم إعداد كشف يتضمن أسماء المشاركين وقيمة عطاءاتهم.

-4

ي د ددتم تسد د ددليم خطابد د ددات الضد د ددمان المصد د ددرفية المقدمد د ددة كتد د ددأمين ابتد د دددائي للجهد د ددة الماليد د ددة
المختصة لحفظها ومتابعتها بعدد التأكدد مدن مطابقتهدا للشدروط مدن حيدد المددة والمبلدل،

وترسل صورة منها إلدارة العقود والمشتريات أو القسم المختص بذلك.
-5

يددتم التأش ددير مددن قب ددل رئدديس اللجن ددة بعالمددة مميد دزة علددى ك ددل كش د أو تص ددحي وتكت ددب
بددالحروف األسددعار ال ددواردة باألرقددام ،وي ددتم كتابددة بيددان األص ددناف أو البنددود الت ددي لددم ت ددرد

-6

لها أسعار.

ي د ددتم إثبد د ددات العيند د ددات أو (الكتالوجد د ددات) ،أو الرسد د ددوم التوضد د دديحية ،أو ب د د درامج الخد د دددمات
المقدمدة داخدل كدل ظدرف باسدم مقددميها فدي محضدر اللجندة ،كمدا يدتم إثبدات كشددوف ،أو
إيص دداالت العين ددات الت ددي ل ددم ي ددتم حفظهد ددا داخ ددل الظ ددرف ،وختمه ددا ،أو وض ددع أي إش د دارة

مميزة عليها تدل على الجهة التي قدمتها.
-7

تقددوم اللجن ددة بتفريددل العط دداءات علددى النم ددوذج المع ددد لددذلك وبش ددكل تسددهل في دده المقارن ددة
فيم ددا بينهد ددا ،ويد دددون ف ددي كشد ددف التفريد ددل أيد ددة ش ددروط أو مالحظد ددات أو تحفظد ددات يقد دددمها

المشاركون.

المادة ()27
تقددوم اللجن ددة بددالتوقيع عل ددى العط دداءات بعددد ت دددقيق ها حسددابيا م ددن قب ددل جهددة مختص ددة ،اواذا ك ددان

مجم د ددوع األس د ددعار التفصد د دديلية غي د ددر مط د ددابق للقيمد د ددة اإلجمالي د ددة ،يح د ددق للجند د ددة تص د ددحي القيمد د ددة
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اإلجمالي ددة ،ول ددو ترت ددب علد ددى ذل ددك زي ددادة هد ددذه القيم ددة ،طالم ددا أن األسد ددعار التفص دديلية ه ددي أقد ددل

األسعار في العطاءات المقدمة.

المادة ()28
تقددوم اللجنددة بإحالددة العطدداءات التددي تحتدداج إلددى د ارسددة فنيددة أو حسددابية خاصددة أو إلددى تحلي ددل
عيناتهددا إلددى جه ددة فنيددة متخصصددة لد ارس ددتها وتحليلهددا وتقددديم النتيج ددة إلددى اللجنددة ،ويراع ددى أن
يتم ذلك قبل انتهاء مدة سريان العطاءات ،ويتم تمديد هذه المدة إذا دعت الضرورة لذلك.
المادة ()29
إذا قددم للمناقصدة عطدداء وحيدد يجددوز للجندة – بعدد د ارسددته – قبولده أو رفضدده ،وفقدا لمقتضدديات
المص ددلحة وبع ددد االسترش دداد بالد ارسد ددة المنص ددوص عليه ددا ف ددي المد ددادة (  ،)17وف ددي ح ددال رفد ددض
العطدداء يعدداد طددر المناقصددة مددن جديددد ،فددإذا ل ددم يقدددم سددوى عطدداء وحيددد ،وجددب علددى اللجن ددة

دراس ددته اواج د دراء الممارس ددة مد ددع مقدم دده ،ويعتبد ددر العط دداء وحيد دددا حت ددى لد ددو وردت مع دده عطد دداءات

أخرى غير مطابقة للمواصفات والشروط أو وردت فيها تحفظات أدت الستبعادها.
المادة ()30
تراعي اللجنة في اختيارها للعطاء الفائز ما يلي:
-1

اختيددار العط دداء األقددل س ددعرا بش ددرط مطابقتدده للش ددروط والمواص ددفات ويجددوز للجن ددة قب ددول

العط دداء األعل ددى س ددعرا بشد ددرط أن يك ددون القد درار مسد ددببا ومسترشد ددا بالدراس ددة المنصد ددوص

عليها في المادة (  )17وبما ورد بالمادة (  )27من هذا القانون.
-2

إذا تسد د دداوت األسد د ددعار والمواص د د ددفات بد د ددين عط د د ددائين يجد د ددوز للجن د د ددة تجزئد د ددة المق د د ددادير أو
الكميد ددات ب د ددين مقد دددمي العط د دداءات المتسد دداوية ف د ددي أسد ددعارها إذا كان د ددت التجزئد ددة ممكن د ددة

وتحقق مصلحة العمل ،ويجوز للجنة التفاوض بغرض الحصول على أقل األسعار.
-3

إذا كدان العطدداء األقددل سددعرا مقتدرن بددتحفظ أو عدددة تحفظددات ،وكدان العطدداء الددذي يليدده

غي د ددر مقتد د ددرن ب د ددأي تحفد د ددظ ،يج د ددوز مفاوضد د ددة مق د دددم العطد د دداء األق د ددل سد د ددعرا للتن د ددازل عد د ددن

تحفظاتده ،اواذا رفددض يجددوز للجنددة الترسددية علددى العطدداء الددذي يليدده أو إلغدداء المناقصددة
إذا كان ذلك يحقق المصلحة.
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-4

يجدوز للجندة إعطدداء األولويدة فدي السددعر فدي حددود  % 10للمنتجددات الصدناعية الوطنيددة
عند ددد الترس د ددية إذا كاند ددت تحق د ددق الغد ددرض المطل د ددوب والتماثد ددل ف د ددي الجد ددودة م د ددع المن د ددتج

األجنبي.
-5

يج ددوز للجن ددة إلغد دداء المناقص ددة إذا كان ددت جميد ددع األس ددعار المقدم ددة عاليد ددة بالمقارن ددة مد ددع

-6

إذا اختلددف أي مددن أعض دداء اللجنددة م ددع اأخ درين فددي الد درأي فيجددب إثب ددات الخددالف ف ددي

الدراسة ا لمنصوص عليها في المادة ( )17من هذا القانون.

محضددر اللجن ددة اواذا كددان العض ددو المخددالف ه ددو العضددو الفن ددي فعلددى رئ دديس اللجن ددة أن

-7

يحيل الموضوع إلى لجنة فنية متخصصة إلبداء الرأي.

يجددب أن تحسددب جميددع األسددعار علددى أسددس موحدددة مددن حيددد الددوزن الصددافي ،ووحدددة
الددوزن ،والحجددم أو القيدداس أو مكددان التسددليم ،مددع مراعدداة أسددعار النقددد األجنبددي بالسددعر
المعادل في يوم فت مظاريف العطاءات للمقارنة بين العطاءات المحلية والخارجية.

-8

تقدوم اللجندة بإثبدات مدا قامدت بده مدن إجدراءات فدي محضدر رسدمي تددون فيده مالحظاتهددا
وتوصد ددياتها ويوقد ددع عليد دده رئد دديس اللجند ددة وجمي د ددع أعضد ددائها وترفد ددق بد دده جميد ددع مس د ددتندات
المناقصة والعطاءات.
المادة ( )31

-1

ترف ددع اللجن ددة بع ددد االنته دداء م ددن أعماله ددا وتحدي ددد العط دداء الف ددائز توص دديتها إل ددى الس ددلطة

-2

يعتب ددر اعتمد دداد توصد ددية اللجند ددة إرسد دداء للمناقصد ددة علد ددى صد دداحب العطد دداء المقبد ددول ويد ددتم

المختصة وفقا لما ورد في المادة ( )6من هذا القانون العتمادها.

إخطد دداره بكتد دداب مس د ددجل بعلد ددم الوصد ددول ،وم د ددع ذلد ددك ال يترتد ددب عل د ددى ترسد ددية المناقص د ددة
اوابدالغ صدداحب العطدداء الفددائز أي حددق لدده قبددل الدددائرة ،فددي حالددة العدددول عددن الترسددية
ألي سبب وال تعتبر الدائرة ملتزمة إال من تاريخ التوقيع على العقد.
التأمين النهائي
المادة ( )32
 - 1يسد ددتوفى مد ددن صد دداحب العطد دداء الفد ددائز تأميند ددا نهائيد ددا يعد ددادل  % 10مد ددن قيمد ددة العطد دداء ال
تحسدب عليدده فوائددد ،ويكدون علددى شددكل خطداب ضددمان غيددر مشدروط وغيددر قابددل لإللغدداء

مدن أحدد المصددارف العاملدة فدي الدولددة وعلدى نمددوذج خداص تعدده الدددائرة المعنيدة ،يسددري
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مفعولدده لم دددة (  )90يوم ددا بعددد انته دداء م دددة العقددد بالنس ددبة لعق ددود التوريددد والخ دددمات ،وبع ددد
إتمام االستالم النهائي بالنسبة لعقود األشغال ،إال إذا رأت اللجنة خالف ذلك.

 - 2تحددد قيمدة التدأمين النهدائي بمبلدل مقطدوع فددي العقدود التدي ال يمكدن تحديدد مقابلهدا المددالي
بدقة.
 - 3يتوج ددب زي ددادة مبل ددل التد ددأ مين إذا زادت قيم ددة التوري دددات واالشد ددغال والخ دددمات ع ددن القيمد ددة
المقددررة فددي العقددد اواذا قصددر المتعاقددد فددي تكملددة التددأمين يكددون للدددائرة الحددق فددي خص ددم

التكملة المطلوبة من مستحقاته.

 - 4يجدوز تخفدديض مبلدل التددأمين النهددائي تددريجيا فددي عقدود التوريددد التددي تقبدل التجزئددة حسددب
نسدبة تنفيدذ العقددد بشدرط أن ال يقدل التددأمين عدن  % 10مددن قيمدة الجدزء المتبقددي مدن محددل
العقددد ،وال يج ددوز التخف دديض ف ددي عق ددود األش ددغال والخ دددمات ،وعق ددود التوري ددد الت ددي ال تقب ددل
التجزئة.
 - 5يج ددوز اإلعف دداء مد ددن تق ددديم الت ددأمين النهد ددائي ،إذا كان ددت م دددة التوريد ددد ف ددي العق ددد ال تتجد دداوز
( )15يوم ا من تاريخ توقيع العقد بشدرط أن يدتم تمديدد مددة العمدل بالتدأمين االبتددائي لمددة
ال تقدل عددن ثالثددين يومدا مددن تدداريخ االسددتالم النهدائي علددى أن يددتم الدنص علددى ذلددك فددي
العقد.
 - 6يج ددوز اإلعفد دداء مد ددن تقد ددديم الت ددأمين النهد ددائي عد ددن العقد ددود الخارجي ددة المتعلقد ددة بتوريد ددد مد ددواد
وخدددمات لدديس لهددا وكيد د ل داخددل الدولددة إذا امتن ددع المددورد عددن تق دددي م هددذا التددأمين وكان ددت
الدائرة بحاجة ماسة لهذه التوريدات ويتم اإلعفاء بموافقة المدير العام.
 - 7يجددوز إعفدداء المؤسسددات أو الهيئددات العامددة والشددركات التددي تسدداهم فيهددا الحكومددة بنسددبة
 % 50عل األقل من رأسمالها من تقديم التأمينين االبتدائي والنهائي.
المادة ( )33
إذا نكدل أو تدأخر صداحب العطدداء الفدائز عدن أداء قيمدة التددأمين النهدائي خدالل المددة المحددددة
ف ددي كت دداب إبالغد دده الترس ددية ،يجد ددب عل ددى الد دددائرة مص ددادرة التد ددأمين االبت دددائي المقد دددم م ددن قبلد دده
وتحميله التعويض عدن األضدرار التدي لحقدت بهدا مدن جدراء نكولده أو تدأخيره واسدتيفاء قيمدة هدذا
التعويض منه أو من أية مستحقات له لدى أية دائرة أخرى.
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المادة ( )34
مددع ع دددم اإلخ ددالل بأحك ددام الفق درة (  )4م ددن الم ددادة ( )32يح ددتفظ بالتددأمين النه ددائي ل دددى ال دددائرة
حتى تمام تنفيذ العقدد .وتمددد مددة سدريان خطداب التدأمين فدي حالدة تمديدد مددة العقدد بمدا يعدادل
ه ددذه المد دددة ،ويد ددرد التد ددأمين بعد ددد اسد ددتيفاء جميد ددع الشد ددروط والمواصد ددفات وانتهد دداء المد دددة المقد ددررة
لسدريانه .وفدي جميدع األحدوال ال يجدوز للمتعاقدد أو دائنيده الحجدز علدى مبلدل التدأمين طيلدة فت درة

سريانه.

تحرير العقد
المادة ( )35
يتم تحرير العقد من قبل الدائرة ،متضمنا جميع أركان االتفاق وال سيما ما يلي:
-1

رقم المناقصة وتاريخ العقد ،والطرفان المتعاقدان ،ومن يمثلهما ،والعنوان المختار

-2

موضوع العقد ،مع وصف موجز للمواد أو األشغال أو الخدمات المتعاقد عليها.

-3

مدة التنفيذ وموعد بدئها ،والتاريخ المقرر للتسليم ومكان التسليم.

-4

األحكام المتعلقة بالتعديالت الطارئة على العقد بالزيادة أو النقص في الكميات.

-5

كموطن لهما.

الجزاءات والغرامات المطبقة في حال التأخر في اإلنجاز أو االنسحاب ،أو التوقف

عن التنفيذ ألي سبب.
-6

المقابل المالي للعقد وشروط الدفع ،والدفعات المقدمة ،والضمانات بمختلف أنواعها.

-7

جداول الكميات واألسعار للتوريدات واألشغال وتفصيل الخدمات.

-9

األحكام المتعلقة بانقضاء العقد بالنسخ أو بالسحب أو باإللغاء.

-8

شروط وحاالت التعاقد من الباطن ،وشروط التنازل عن العقد.

 - 10األحكام المتعلقة بفصل المنازعات بين الطرفين والمحاكم المختصة.
 - 11دفتر الشروط العامة.

 - 12دفتر الشروط الخاصة إن وجدت.
ويتم توقيع العقد من قبل السلطة المختصة في الدائرة ،ومن قبل المتعاقد بعد تقديمه للتأمين
النهائي المتوجب.
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المادة ()36
ال يجدوز الددنص فدي أي عقددد تكدون حكومددة دبددي أو إحددى الدددوائر التابعدة لهددا طرفدا فيدده ،علددى
إجد د دراء التحك د دديم خ د ددارج دب د ددي ،أو أن يخض د ددع أي خ د ددالف بش د ددأن التحك د دديم ،وك د ددذلك اإلجد د دراءات
المتعلقددة بدده ،أليددة قددوانين أو أص ددول خددالف القددوانين واألصددول الناف ددذة فددي إمددارة دبددي ،ويعتب ددر
أي نص مخالف باطال وغير ملزم.

واسدتثناء مددن ذلددك ،وحيثمددا اقتضدت المصددلحة العامددة ،يجددوز بموافقدة خطيددة مددن الحدداكم إعفدداء
الحكومة أو أي من دوائرها ومؤسساتها وهيئاتها من التقيد بهذا الحكم.
المادة ()37
ال يجددوز أن يددنص العقددد عل ددى االلت دزام بشددروط العقددد ال دددولي (فيدددك) أو أي مددن هددذه الش ددروط
سددواء بمجددرد اإلشددارة إليه ددا ،أو إلحاقهددا بالعقددد ،إال ألسددباب اس ددتثنائية وش دريطة الحصددول عل ددى

موافقة خطية مسبقة من الحاكم.

المادة ()38
إذا تخلدف صداحب العطداء الفدائز عدن توقيدع العقدد دون عدذر مقبدول ،خدالل المددة المحدددة فدي
كتد دداب إبالغ د دده الترسد ددية ،يص د ددادر التد ددأمين النه د ددائي وتقد ددوم إدارة العق د ددود والمشد ددتريات أو الجه د ددة
المختصة في الدائرة برفع مذكرة إلى اللجنة لتقرر أحد الخيارات الثالثة التالية:

 - 1إلغاء المناقصة اواعادة طرحها.

 - 2إبقاء المناقصة وترسيتها على صاحب العطاء الذي يلي العطاء الفائز.
 - 3تنفيددذ موض ددوع المناقص ددة عل ددى حس دداب ص دداحب العطدداء الف ددائز وتحميل دده كاف ددة م ددا يترت ددب
على ذلك من نفقات واستيفائها منه أو من أية مستحقات له لدى أية دائرة أخرى.

وفي جميع األحوال يستوفى من صا حب العطاء التعويض عن األضرار التي لحقت بالدائرة.
الفصل الثالث
المناقصة المحدودة
المادة ()39
المناقصد ددة المحد دددودة هد ددي المناقصد ددة التد ددي يد دددعى لالشد ددتراك فيهد ددا المد ددوردون أو المق د دداولون أو

مقدددمو الخ دددمات المعتم ددد التعامددل معه ددم نظد درا لكف دداءتهم وتخصصددهم ف ددي موض ددوع المناقص ددة

حكومة دبي  -الجريدة الرسمية

16

ا لعدد (  – ) 237السنة ( 23 – )31ذو الحجة 1417هـ  -الموافق  30ابريل 1997م

المطروحد ددة وتطب د ددق عليه د ددا اإلج د دراءات والقواع د ددد المطبق د ددة عل د ددى المناقصد ددة العام د ددة فيم د ددا ع د دددا

اإلعالن.

المادة ()40
توجدده ال دددعوة إل ددى الم ددوردين والمق دداولين ومق دددمي الخ دددمات المعتم ددد التعام ددل معه ددم م ددن واق ددع

السددجل المنصددوص علي دده فددي المددادتين ( )10و (  )11م ددن هددذا القددانون ،وتج ددوز دعددوة آخد درين
من غير المسجلين في هذا السجل إذا كان للدائرة مصلحة في ذلك.
الفصل الرابع
الممارسة
المادة ()41
الممارسة طريقة خاصة الختيار المتعاقد وتتم في الحاالت التالية:
-1

إذا كاند دت الم ددواد أو األشد ددغال أو الخ دددمات المطلوب ددة يصد ددعب تحدي ددد مواص ددفاتها بدقد ددة

-2

إذا كاند ددت الحاجد ددة للم د ددواد ،أو األشد ددغال ،أو الخد دددمات ال تحتم د ددل االنتظد ددار إلجد د دراءات

وتحتاج للخبرة الفنية والتخصص.

المناقصة ،أو كانت قيمتها ال تتناسب مع تكاليف إجراء المناقصة.
-3

إذا كد ددان قد ددد س د ددبق طد ددر الم د ددواد ،أو األشد ددغال ،أو الخ د دددمات فد ددي مناقص د ددة ولد ددم يتق د دددم

للمشد دداركة فيهد ددا أح د ددد أو قد دددمت له د ددا عطد دداءات غي د ددر مقبول د دة أو عط د دداء وحيد ددد ،وكان د ددت
الحاجة لها ال تسم بإعادة طر المناقصة ثانية.

-4
-5

في حالة التوريد أو إنجاز األشغال أو تقديم الخدمات بدال من متعاقد تم فسخ عقده.

إذا كدان موضددوع العقدد يهدددف للقيدام بأبحدداد وتجددارب تتطلدب أسددلوب معدين فددي التنفيددذ

ال يتفق مع أسلوب المناقصة.
-6

إذا كان موضوع العقد شراء عقارات ،أو التأمين ،أو الشحن ،أو التخليص.
المادة ( )42

يتم التعاقد عن طريق الممارسدة فدي حددود الصدالحيات الماليدة المبيندة فدي المدادة ( )6مدن هدذا

القانون وتطبق بشأنها اإلجراءات التالية:
-1

تقد ددوم إدارة العقد ددود والمشد ددتريات أو الجه د ددة المختصد ددة بد دددعوة المد ددوردين أو المق د دداولين أو
مقددمي الخددمات ،لتقدديم عدروض أسدعارهم ،وتتضدمن الددعوة بيدان المدواد ،أو األشدغال،
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أو الخددمات المطلوبددة ،ومواصددفاتها ،وجميددع الشددروط والمدددد والمواعيددد واألمدداكن التددي

ستحكم التعاقد.
-2

تق دددم عد ددروض ال ممارس ددة خد ددالل الم دددة المعيند ددة فد ددي ال دددعوة موقعد ددة م ددن مقد دددم العد ددرض
وممهورة بخاتمه ومرفقة بجميع المستندات واألوراق المطلوبة.

-3

تجتمدع اللجندة فددي الموعدد المقددرر لهدا لفددت العدروض ،وتتحقددق مدن مدددى تدوفر الشددروط
المطلوب ددة فد ددي مقد دددميها واسد ددتبعاد م ددن لد ددم تتد ددوفر فد دديهم الش ددروط ويتلد ددى اسد ددم كد ددل مقد دددم

للعرض والقيمة اإلجمالية لعرضه.
-4

تحرر اللجنة محضدرا بداإلجراءات المتبعدة متضدمنا األسدعار وأسدماء مدن تمدت الممارسدة
معه ددم وتوص دديتها بتحدي ددد ص دداحب العد ددرض الف ددائز ،ويرف ددق بالمحض ددر جمي ددع العد ددروض
المقدمة ،ويرفع للسلطة المختصة باعتماد نتيجة الممارسة.
المادة ( )43

م ددع مراعد دداة أحكد ددام المد ددادتين ( )41و (  ،)42تطبد ددق عل ددى الممارسد ددة القواعد ددد العامد ددة المتعلقد ددة
بالمناقصددة العام ددة بالق دددر وبالح دددود الت ددي ال تتع ددارض م ددع طبيع ددة الممارس ددة والحال ددة الخاص ددة

التدي دعدت ال تباعهددا ،وذلدك فددي العقدود التددي تزيدد قيمتهدا عددن (  )100ألدف درهددم ،أمدا إذا قلددت
القيمد ددة عد ددن ذلد ددك وكد ددان تسد ددليم األص د ددناف أو األشد ددغال أو الخد دددمات سد دديتم خد ددالل (  )15يوم د ددا
فيكتفدى بأخدذ إقدرار خطدي مدن المتعاقدد يضدمن فيده االلتدزام بتنفيدذ موضدوع الممارسدة ويعفدى فددي
هذه الحالة من التأمين النهائي.
الفصل الخامس
االتفاق المباشر
المادة ( )44
االتفاق المباشر طريقة استثنائية الختيار المتعاقد تتبع في الحاالت التالية:
-1

المواد ،أو الخدمات أو األشغال المحتكرة مما يتعذر معه إجراء المناقصة العامة أو

-2

المواد ،أو الخدمات ،أو األشغال التي تتطلب الضرورة القصوى تقديمها على أن

المحدودة أو الممارسة.

يقتصر االتفاق على الحد األدنى لحاجة العمل.
-3

المواد ،أو الخدمات أو األشغال التي تحكمها تسعيرة جبرية أو تعرفات محددة.
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-4

المواد ،أو الخدمات ،أو األشغال التي تقدمها أية دائرة أو شركة تساهم الحكومة في

-5

الخدمات التي تتطلب كفاءات ومؤهالت عالية ومتخصصة.

-6

الكتب والدوريات واألشرطة الس معية والبصرية وبرامج الحاسوب واألجهزة الفنية

 % 51من رأسمالها على األقل.

الدقيقة.
المادة ( )45
يتم اختيار المتعاقد باالتفاق المباشر بإحدى الطرق التالية:
-1

تق ددوم لجن ددة الشد دراء المباش ددر بطل ددب ع ددرض أو ع ددروض أس ددعار م ددن م ددورد أو مقد دداول أو
عدددة مددوردين أو مقدداولين ،إذا كانددت القيمددة المقدددرة للتوريدددات أو األشددغال أو الخ دددمات

تزيددد ع ددن (  )100أل ددف دره ددم ،وت ددتم ف ددي هددذه الحال ددة مطالب ددة الم ددورد أو المق دداول بتق ددديم
التأمين النهائي تمهيدا لتحرير العقد.
-2

تقدوم لجندة الشدراء المشدار إليهدا فدي الفقدرة السدابقة ،بطلدب عدرض سدعر أو عددة عددروض
أسددعار لألص ددناف أو الخدددمات أو األش ددغال التددي تتد دراو قيمتهددا ب ددين (  )10آالف دره ددم

و(  ) 100ألدف درهدم علدى أن تعتمدد قدرارات هدذه اللجندة مدن السدلطة المختصدة ،ويصددر
بعدد ذلددك أمددر ش دراء تحددد فيدده األصددناف ،أو أمددر تكليدف تحدددد فيدده األصددناف ،أو أمددر
تكلي ددف تحد دددد في دده األشد ددغال ،أو الخ دددمات المطلوبد ددة ،وأس ددعارها ،ومد دددة التوري ددد أو مد دددة
-3

اإلنجاز وا لجزاءات وأية شروط أخرى.

التكلي ددف المباش ددر مد ددن قب ددل م دددير الد دددائرة أو م ددن يفوض دده بالش د دراء لشد دراء األصد ددناف أو

تنفيدذ األ شدغال أو تقدديم الخددمات التدي تقددل قيمتهدا عدن (  )10آالف درهدم ،وتقدديم فدداتورة
بالقيمدة إلددى اإلدارة الماليدة مرفقددة بالثبوتيددات وفقدا إلج دراءات الشدراء ،ويفضددل االسترشدداد
بعروض أسعار ما أمكن ذلك.
الفصل السادس
المسابقة
المادة ()46
المسددابقة طريق ددة خاصددة للتعاق ددد تددتم م ددن أجددل وض ددع د ارسددات ،أو تص دداميم أو مخططددات فني ددة
لمشروع معين ،أو غرض معين ،وفقا للقواعد واإلجراءات التالية:
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-1

تقوم الدائرة بتحديد أغراض المشروع ونطاقه ومواصفاته تفصيال والجوائز والمكافآت
والتعويضات التي ستمن

للفائزين ،ومصير ملكية التقارير والدراسات والتصاميم

والمخططات الفائزة وغير الفائزة ،وما تراه الدائرة مناسبا من شروط أخرى.
-2

تتم الدعوة للمشاركة في المسابقة إما عن طريق اإلعالن بالنشر في وسائل اإلعالم
أو عن طريق الدعوة المباشرة لذوي الخبرة العالية والمهارات الالزمة للمشروع
المطرو للمسابقة.

-3

تشكل لجنة للتحكيم بقرار من المدير العام من عدد من المختصين في موضوع
المسابقة ،لدراسة وتقويم التقارير والدراسات والتصاميم والمخططات المطلوبة ،ويجوز

لهذه اللجنة استدعاء المشاركين ومناقشتهم فيما قدموه.

-4

تدون لجنة التحكيم إجراءاتها في محضر تذكر فيه العروض المقدمة ،واأراء
والمعايير التي اعتمدتها في المفاضلة بين العروض ،وتوصيتها باختيار صاحب
العرض الفائز وترتيب العروض التي تليه ،وترفع المحضر متضمنا هذه التوصية،

ومرفقا بالعروض إلى الس لطة المختصة إلصدار القرار.
-5

يجوز للجنة التحكيم أن تقرر عدم استحقاق أحد من المشاركين للجوائز أو المكافآت
أو التعويضات إذا رأت أن العروض المقدمة ليست في المستوى الفني المطلوب.
الفصل السابع

إجراءات تنفيذ العقود
األحكام العامة
المادة ()47
تبددأ المددة المحددددة لتنفيدذ عقددود التوريدد والخددمات اعتبددارا مدن اليددوم التدالي لتوقيدع العقددد مدا لددم
يددنص عل ددى خددالف ذل ددك وتبدددأ ف ددي عق ددود األشددغال م ددن تدداريخ تس ددليم الموقددع للمق دداول ،اواذا ل ددم
يحضددر المتعاق ددد أو من دددوب عن دده لتس ددلم الموق ددع ف ددي الت دداريخ المح دددد ل دده يح ددرر محض ددر ب ددذلك

ويبلل المتعاقد بصورة منه ،ويكون هذا التاريخ هو التاريخ المحدد لبدء التنفيذ.
المادة ()48

 - 1يحدق للددائرة تعدديل كميدات العقدد قبدل أو أثنداء تنفيدذه أو عندد تمديدد مددة تنفيدذه بالزيددادة أو
الددنقص بددنفس األسددعار فددي حدددود  % 30مددن المبلددل اإلجمددالي المتعاقددد عليدده ،وال يج ددوز

إجراء المقاصة بين عمليات الزيادة وع مليات النقص مهما كان تاريخ إجرائها.

حكومة دبي  -الجريدة الرسمية

20

ا لعدد (  – ) 237السنة ( 23 – )31ذو الحجة 1417هـ  -الموافق  30ابريل 1997م

 - 2يجدوز أن يتجدداوز التعدديل الحددد المنصدوص عليدده فددي البندد السددابق بشدرط تددوفر االعتمدداد
ال ددالزم وموافقد ددة المتعاقد ددد علد ددى عد دددم زيد ددادة األس ددعار الد ددواردة فد ددي العقد ددد ،إذا كاند ددت هد ددذه

األسعار ال تزال مناسبة وال تزيد عن أسعار السوق.

 - 3يج ددوز أن يش ددمل التع دددي ل إضد ددافة أص ددناف أو أش ددغال أو خد دددمات جدي دددة غي ددر واردة فد ددي
العقد ولكنها تتصل بموضوعه ،فيمكن االتفاق المباشر بشأنها مع المتعاقد األصلي.

 - 4تخضد ددع جمي د ددع التع د ددديالت للع د ددرض عل د ددى اللجند ددة التخ د دداذ قد د درار بش د ددأنها ورفع د دده للس د ددلطة
المختص ددة باعتم دداده وي ددتم تنظد دديم ملح ددق للعق ددد يتض ددمن التعد ددديالت المق ددررة ،ويوق ددع عليد دده
الطرفان المتعاقدان.
المادة ( )49
علدى المتعاقدد تنفيدذ العقدد وفقدا للشدروط والقواعدد المقدررة فيده ،وال سديما عددم التدأخر فدي التنفيدذ،

اواال تعدرض لفدرض الجدزاءات والغرامددات المنصدوص عليهدا فدي العقددد ،وفدي هدذا القددانون ،اواذا

حدددد ذلددك نتيجددة لظددروف طارئددة أو قددوة ق دداهرة ،أو بسددبب مددن الدددائرة ،فعليدده أن يتقدددم بطل ددب
لإلعفداء مددن الجدزاءات والغرامددات ،مرفدق بدده مدا يثبددت وقدوع الظددرف الطداره ،أو القددوة القدداهرة،

أو السدبب خدالل ثالثددين يومدا مددن وقوعده ،ويعددرض الطلدب علددى اللجندة لد ارسددته ،والتحقدق مددن
ص ددحة مد ددا ورد فيد دده ،وتتخد ددذ قرارهد ددا باإلعفد دداء أو عدمد دده ،وال يعتبد ددر نافد ددذا إال بعد ددد اعتمد دداده مد ددن
المدير العام.
يعتبددر عدددم تق ددديم المتعاقددد له ددذا الطلددب خ ددالل المدددة المددذكورة إقد درارا مندده بع دددم وجددود أس ددباب
اضطرته لإلخالل بالتنفيذ ،ويسق حقه باالعتراض.

المادة ( )50
يجدوز أن يتضددمن العقدد نصددا يسدم بدددفع مبدالل علددى الحسداب بالحدددود والشدروط المنصددوص
عليه ددا ف ددي ه ددذا الق ددانون وف ددي العق ددد نفسد دده ،وف ددي جمي ددع األح ددوال يج ددب أن يك ددون ال دددفع علد ددى
الحساب مقابل ضمان مصرفي بذات القيمة والعملة.
المادة ( )51
ال يجدوز التنددازل عدن العقددد ،أو تنفيددذه عدن طريددق متعاقددين مددن البدداطن مدع المتعاقددد األصددلي
إال بعدد موافقددة المددير ا لعددام بنداء علددى اقتدرا مددن اللجندة ،وفددي جميدع األحددوال يبقدى المتعاقددد
األصلي مسؤوال أمام الدائرة ب التضامن مع المتنازل له أو المتعاقد مدن البداطن عدن كدل إخدالل

يطرأ على تنفيذ العقد.
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المادة ( )52
يحق للدائرة فسخ العقد في الحاالت التالية:
 - 1فددي ح ددال الغ ددو أو التالع ددب أو ا لرشددوة ،م ددن قب ددل المتعاق ددد ،وتددتم آنئ ددذ مص ددادرة الت ددأمين
النهد د ددائي والتنفيد د ددذ علد د ددى حسد د دداب المتعاقد د ددد واالحتفد د ددا بحد د ددق المطالبد د ددة بد د ددالتعويض عد د ددن
األضرار.
 - 2فددي حددال إف ددالس المتعاقددد أو إعس دداره ،وتددتم آنئددذ مص ددادرة التددأمين النه ددائي مددع االحتف ددا
بحق المطالبة بالتعويض عن األضرار.

 - 3فددي ح ددال وف دداة المتعاق ددد ،ويج ددوز آنئ ددذ لل دددائرة فس ددخ العق ددد ،ورد الت ددأمين للورث ددة أو اإلبق دداء
علددى العقددد والسددما للورثددة ،أو بعضددهم بصددفتهم الشخصددية بمتابعددة التنفيددذ وفقددا ألحك ددام

العق ددد ،وتحمد دديلهم كافد ددة االلتزام ددات الناشد ددئة عند دده وبشد ددكل خ دداص مد ددا يتعلد ددق بالضد ددمانات

المتوجب عليهم تقديمها.
المادة ( )53
يتدولى المدددير العدام تشددكيل اللجدان الالزمددة لمتابعدة تنفيددذ العقدود فددي جميدع مراحلهددا ،وتتضددمن
الق درارات الص ددادرة به ددذا الش ددأن مهددام ه ددذه اللج ددان وتنظ دديم أعمالهددا ،اواع ددداد محاض ددر الفح ددص

واالستالم وتقارير المتابعة ،وكل ما يتطلبه تنفيذ العقود.
الفصل الثامن

اإلجراءات الخاصة بعقود التوريد
المادة ()54
يحددق للدددائرة معاينددة وفحددص التوريدددات فددي مكددان الصددنع وقبددل شددحنها وحسددب طبيعددة الم ددواد
الموردة شريطة أن يتم النص على ذلك في العقد.

المادة ()55
إذا تدأخر المددورد فددي توريدد كددل الكميددات المطلوبدة أو جددزء منهددا فدي المواعيددد المحددددة بالعقددد،
أو لدم يقددم بتوريددها أو رفضددت مدن قبددل لجدان االسددتالم – يجدوز للدددائرة بقدرار مددن المددير العددام
إعطدداء المددورد مهل ددة إضددافية ال تزي ددد عددن ثالث ددين يومددا غي ددر خاضددعة لغرام ددة التددأخير إذا ك ددان

هناك مصلحة للدائرة في إعطاء هذه المهلة:
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 إذا تأخر المورد في التوريد في المواعيد المحددة ،أو ألكثر من المهلة المعطاة لهتفرض عليه غرامة تأخير بنسبة  % 2من قيمة المواد التي تأخر في توريدها ،وذلك
عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه شريطة أن ال تجاوز الغرامة في مجموعها %10

من قيمة تلك المواد وأن ال تكون المواد المتأخرة تحول دون االستفادة من كامل
المواد المطلوبة ،اواال فتحتسب الغرامة على إجمالي قيمة هذه المواد.

 إذا استمر تأخر المورد حتى بلوغ الغرامة حدها األقصى ،يحق للدائرة اتخاذ أحداإلجرائين التاليين دون الحاجة إلنذار أو حكم قضائي:

 - 1شراء المواد على حساب المورد وتحميله فروق األسعار باإلضافة إلى %10
من قيمة التوريدات لقاء المصروفات اإلدارية.

 - 2فسخ العقد ومصادرة التأمين النهائي والمطالبة بالتعويض عن األضرار.
المادة ()56
يتم استالم التوريدات على مرحلتين على النحو التالي:

أ-

االستالم المبدئي ،ويراعي فيه ما يلي:
 - 1ي ددتم اس ددتالم التوري دددات ،فد ددي الموع ددد والمك ددان المح ددددين فد ددي العق ددد اس ددتالما مبد دددئيا
يحد ددرر ب د دده مس د ددتند اسد ددتالم مب د دددئي موق د ددع مد ددن أم د ددين المخ د ددزن إذا تد ددم االس د ددتالم ف د ددي
المخازن أو من مسؤول موقع العمل إذا كان استالم التوريدات في الموقع.

 - 2عل د ددى أم د ددين المخد د ددزن أو الموظ د ددف الد د ددذي ق د ددام باالس د ددتالم المبد د دددئي التأك د ددد مد د ددن أن
األصدناف المددوردة مطابقددة لمدا ورد فددي عقددد التوريدد ،ولمددا ورد فددي فداتورة المددورد مددن

حيدد العددد أو الددوزن أو الحجدم ،أو مسددتندات الشدحن أو إشددعار التسدليم ،وعليدده أن

يددذكر أي ددة مالحظددات ع ددن حال ددة العبددوات أو الص ددناديق وأن يب ددين بوضددو ف ددي س ددند
االس د د ددتالم المبد د د دددئي ب د د ددأن األصد د د ددناف الم د د ددوردة خاضد د د ددعة للفح د د ددص واالختبد د د ددار ،وأن

يخصدص مكانددا مناسدبا لحفددظ كدل نددوع مدن التوريدددات المدوردة مددن مدورد معددين علددى
حدددة حت ددى يددتم فحص ددها وقبولهددا نهائي ددا ،وي ددتم إرسددال الف دداتورة باإلضددافة عل ددى ص ددورة
سند االستالم المبدئي لإلدارة المالية في الدائرة.

ب-

االستالم النهائي ويراعى فيه ما يلي:
 - 1تشكيل لجنة للفحص واالستالم بقرار من المددير العدام تمثدل فيهدا الجهدة الطالبدة إذا
استدعت طبيعة المواد ذلك.
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 - 2تجتمدع اللجنددة المددذكورة خددالل سددبعة أيددام علددى األكثددر مددن تدداريخ تبليغهددا باالسددتالم
المبد دددئي م د ددن قب د ددل قس د ددم المس د ددتودعات ،ويتوج د ددب إب د ددالغ الم د ددورد بموع د ددد االجتم د دداع

لحضور أو إرسال مندوب عنه أثناء عملية الفحص واالستالم النهائي.
 - 3فحدص واختبدار واسدتالم المدواد المدوردة وفقددا للشدروط والمواصدفات الدواردة فدي العقددد
والوث د د ددائق الملحق د د ددة ،ومقارنته د د ددا م د د ددع العين د د ددات المختوم د د ددة والمعتم د د دددة والكتالوج د د ددات

والرسددومات ،ويجددوز لهددذه اللجن ددة االسددتعانة بأيددة جهددة فني ددة متخصصددة للتحقددق م ددن
مدى مطابقة األصناف للمواصفات الفنية كلما دعت الحاجة لذلك.
 - 4فحص المواد المستوردة من الخارج خدالل المددة المدذكورة فدي عقدد التدأمين بحضدور
مندددوب شددركة التددأمين ومطابقددة التوريدددات علددى الفدداتورة المعتمدددة ،ووثددائق الش ددحن،

والتحق ددق م ددن س ددالمة األخت ددام والعالم ددات وس ددالمة الص ددناديق وس ددالمة م ددا ب ددداخلها،
اواثبدات مدا يظهدر مدن تلدف أو نقدص أو زيدادة ،أو مخالفدة للمواصدفات تمهيددا لتحديدد
مسؤولية شركة التأمين أو المورد ،وفقا لشروط العقد.

 - 5استبعاد المواد المرفوضة تمهيدا إلعادتها للمورد.

 - 6إعد ددداد محض د ددر الفح د ددص واالس د ددتالم وتضد ددمينه جمي د ددع اإلجد د دراءات المتخ د ددذة ونت د ددائج
الفحددص والمعاين ددة ،وأس ددباب القبددول أو ال ددرفض لك ددل أو بعددض الم ددواد ،وي ددتم توقي ددع
المحضدر مدن قبدل جميددع األعضداء ويرسدل إلددى اإلدارة الماليدة ،والجهدات المختصددة

األخرى.

 - 7ف د ددي ح د ددال ورود أص د ددناف تد د ددم التعاق د ددد عليه د ددا خ د ددارج الدولد د ددة قب د ددل وص د ددول فاتورتهد د ددا
التجاري د ددة ،ورأت لجن د ددة الفح د ددص واالس د ددتالم ض د ددرورة اس د ددتالمها ألس د ددباب مب د ددررة ،ي د ددتم

تطبيددق إج دراءات االسددتالم المنصددوص عليهددا فددي هددذا القددانون علددى أسدداس الفدداتورة
المبدئيدة أو أيدة وثدائق أخددرى ،علدى أن يطالدب المدورد بإرسددال الفداتورة التجاريدة فددورا،

وف ددي ح ددال ظه ددور خد ددالف ب ددين التوري دددات والف دداتورة المبدئيد ددة يج ددوز تأجي ددل االسد ددتالم
حت ددى تصد ددل الفد دداتورة التجاريد ددة ،أو القيد ددام باالسد ددتالم مد ددع اتخد دداذ اإلج د دراءات الالزمد ددة
للحفا على حقوق الدائرة.

 - 8ي ددتم إص دددار سد ددند االس ددتالم النهد ددائي للتوري دددات مد ددن قب ددل الموظد ددف المخ ددتص علد ددى
ضدوء محضدر الفحددص واالسدتالم ،وتددتم إضدافة التوريددات إلددى سدجالت المخددازن أو
إلى سجل الموجودات والممتلكات حسب الحال.
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المادة ()57
يد د ددتم ع د د ددرض محض د د ددر الفح د د ددص واالس د د ددتالم علد د ددى لجن د د ددة المناقص د د ددات والممارس د د ددات أو لجن د د ددة
المشتريات حسب الحال للبت في الحاالت التالية:

 - 1وقوع خالف بين المورد وبين لجنة الفحص واالستالم.
 - 2وق ددوع خ ددالف ب ددين أعضد دداء لجن ددة الفح ددص واالس ددتالم وبد ددين العض ددو أو األعض دداء الفنيد ددين
فيها.

 - 3إذا قبلد ددت لجند ددة الفح د ددص واالسد ددتالم م د ددواد بديلد ددة تط د ددابق أو تقتد ددرب ف د ددي مواصد ددفاتها م د ددن
المواصددفات ال ددواردة ف ددي العقددد وك ددان قبوله ددا يف ددي بمتطلبددات العم ددل ،فللجن ددة المناقص ددات
والممارسدات أو لجنددة الش دراء المباشدر –حسددب الحددال – أن تبددت بقبولهدا إمددا بددنفس القيمددة
األصلية للمواد كما وردت في العق د أو بقيمة أقل حسب تقديرها.
المادة ( )58
يراعى بالنسبة للمواد المرفوضة ما يلي:
-1

يحتفظ أمين المستودع بالمواد المرفوضة على حدة إلى حين تسليمها للمورد.

-2

تقوم إدارة العقود والمشتريات أو القسم المختص في الدائرة بإخطار المورد برفض

المواد وأسبابه بكتاب مسجل مع علم الوصول وطلب سحبها وتوريد البديل خالل مدة
يتم تحديدها في الكتاب وما يترتب على رفضه أو امتناعه.

-3

في حال امتناع المورد أو رفضه استالم المواد المرفوضة عند انتهاء المدة المحددة
في الكتاب المبلل إليه تفرض عليه غرامة تخزين بنسبة  % 1من قيمة هذه المواد

أسبوعيا وشريطة أن ال تجاوز الغرامة في مجموعها  % 5من تلك القيمة وذلك إضافة
إلى غرامة التأخير المقررة ،اواذا استمر رفضه أو امتناعه يحق للدائرة بيع المواد

-4

بالمزاد العلني واستيفاء جميع المصاريف والغرامات ويرد الباقي للمورد.

في حال طلب المورد إعادة التحليل والفحص الفني للمواد المرفوضة ،تكون
المصروفات الناجمة عن ذلك على حسابه ،ما لم تكن نتيجة الفحص والتحليل
لصالحه ،وعندها تتحمل الدائرة كافة المصروفات ،شريطة موافقتها المسبقة على

جهة الفحص والتحليل.
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المادة ( )59
يجددوز اسددتالم المددواد التددي ال تحت دداج بطبيعتهددا للفحددص الفنددي ال دددقيق اسددتالما نهائيددا مددن قب ددل

أمددين المسددتودع ش دريطة أن ال تزي ددد قيمتهددا عددن  25ألددف دره ددم وتتبددع اإلج دراءات المنص ددوص

عليها في المواد السابقة بشأن الفحص واالستالم فيما زاد عن ذلك.
الفصل التاسع
اإلجراءات الخاصة بعقود األشغال
المادة ( )60

يعتبد ددر المقد دداول مسد ددؤوال ع د ددن حفد ددظ النظد ددام داخ د ددل موقد ددع العمد ددل وع د ددن األض د درار التد ددي تلح د ددق
بالممتلك ددات العامد ددة والخاص ددة بسد ددببه أو بسد ددبب عمال دده أو بسد ددبب تنفيد ددذ العق ددد ،وعليد دده االلت د دزام
بالقوانين واللوائ المطبقة في شأن العمال وحقوقهم وتأمين سالمتهم من األخطار.
المادة ( )61
يعتبددر المق دداول موافق ددا عل ددى التص دداميم والمخططددات والمواص ددفات وج ددداول الكمي ددات الخاص ددة
بالعقدد وأنهددا كافيددة لسددالمة األشدغال موضددوع العقددد ،ويجددوز للددائرة تصددحي أي خطددأ أو سددهو

يحددد فددي أي وصددف أو مخط د أو تصددميم دون تعددويض المقدداول قبددل البدددء بتنفيددذ العقددد أو

أثن دداء التنفي ددذ ،شد دريطة أن ال يترت ددب عل ددى ذل ددك تغيي ددر ف ددي المواصد دفات األساس ددية أو زي ددادة ف ددي
الكميددات أو القياس ددات أو مدددة العق ددد وأن ال يددؤدي التص ددحي إلددى إلغ دداء إنشدداءات ت ددم إكماله ددا

وذلك دون اإلخالل بما ورد في المادة (  )48من هذا القانون.

وف ددي جمي ددع األحد ددوال عل ددى المقد دداول التأك ددد مد ددن س ددالمة وصد ددالحية المواص ددفات والمخططد ددات
والتصاميم والكميات ا لمعتمدة ،اواخطار الدائرة أو االستشاري بمالحظاته عليها.
المادة ( )62
على المقاول أن يلتزم بما يلي:
 - 1تقدديم برندامج زمندي للعمدل يتضدمن جميدع م ارحدل التنفيدذ حتدى اإلتمدام النهدائي إلدى الدددائرة
واالستشدداري المش ددرف خ ددالل الم دددة المح ددددة فددي العق ددد وأن يحص ددل عل ددى الموافق ددة منه ددا
على هذا البرنامج.

 - 2عددم التعاقدد مددع مقداولين مدن البدداطن إال بموافقدة خطيدة مددن الددائرة واالستشداري المشددرف
وال يعفيه ذلك من المسؤولية الكاملة عن تنفيذ العقد.
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 - 3إنجداز األشدغال موضدوع العقدد شدامال األوامددر التغييريدة الصدادرة عليهدا بحيدد يدتم التسددليم
االبتدائي في الموعد المحدد في العقد ،أو أي تمديد له بسبب األوامر التغييرية.
المادة ( )63
إذا تأخر المقاول في البدء بالعمل ،أو أبطدأ فيده بشدكل ملحدو يتحقدق معده للددائرة عددم إمكدان
إتمامده فددي الوقدت المحدددد أو توقددف عدن العمددل لفتدرة تزيددد عددن (  )15يومدا متصددلة أو انسددحب

م ددن العم ددل أو أخ ددل بشد ددروط العق ددد ،يح ددق للد دددائرة س ددحب العم ددل مند دده واتخ دداذ أح ددد اإلج د دراءات
التالية:
-1
-2

أن تنفدذ بد األمر المباشددر وبمعرفتهدا جميددع األعمدال التدي لددم تدتم دون أحقيددة المقداول فددي
المطالبة بأي وفر يتحقق.

أن تمارس أحد المقاولين إلتمام العمل.

وي حدق للددائرة ضدمانا لتنفيدذ العمدل ،احتجداز مدا يوجدد فدي موقدع العمدل مدن مسدتلزمات ومعددات
خاصدة بالمقدداول المقصددر واسددتعمالها فددي إتمددام العمدل دون أي مسددؤولية عمددا قددد يصدديب تلددك

المس د ددتلزمات والمعد د دددات م د ددن أض د د درار ،ويتحم د ددل المقد د دداول نتيج د ددة لسد د ددحب العم د ددل مند د دده جميد د ددع
التعويضددات المسددتحقة للدددائرة ع ددن أي خسددائر تكبدددتها باإلضددافة إل ددى تحملدده  % 10مددن قيم ددة

األعمدال التددي لدم يقددم بتنفيددذها تغطيدة للمصدداريف اإلداري دة التدي تتحملهددا الدددائرة فدي سددبيل تلددك
األعمال.
وضددمانا الس ددتيفاء ه ددذه المبددالل يح ددق لل دددائرة احتجدداز مس ددتلزمات ومع دددات العمددل الخاص ددة ب دده
والموجود ة في موقع العمل عند االنتهاء منه.
المادة ( )64
تصرف الدفعات للمقاول على النحو التالي:
 - 1دفعات تحت الحساب بما يعادل  % 90مما تم إنجازه من األشغال ،و  % 85مما تم
توريده من المواد إلى موقع العمل ،بموجب كشوف إنجاز (مستخلصات) وبيانات المواد

الموردة ،التي يقدمها المقاول ،وبعد تدقيقها ماليا وفنيا واعتمادها من االستشاري
المشرف ،والجهة الفنية بالدائرة.

 - 2الدفعة الختامية لألشغال بناء على كشف اإلنجاز ا لنهائي المقدم من المقاول وشهادة
الدفع المعتمدة من االستشاري المشرف وموافقة الدائرة ،ويراعى عند صرفها ما يلي:
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أ-

ب-

خصم الدفعات السابق صرفها تحت الحساب سواء لألشغال أو المواد.

حجد ددز مبل د ددل يعد ددادل  % 5م د ددن قيم د ددة الدفعد ددة الختامي د ددة بص د ددفة ضد ددمان إل د ددى ح د ددين
االسددتالم النهددائي للمشددروع ،ويجددوز رد هددذا المبلددل المحتجددز للمقدداول لقدداء تقديم دده
كفالة مصرفية بنفس القيمة.
المادة ( )65

علدى المقدداول إنجداز جميددع األعمدال الددواردة فدي العقددد طبقدا للشددروط وفدي الموعددد المحددد فيدده

وفددي ح ددال تددأخره ع ددن ه ددذا الموعددد تف ددرض عليدده غرام ددة ت ددأخير بمبلددل مع ددين يددتم تحدي دددها ف ددي

العقدد عدن كدل يدوم تدأخير بحدد أقصدى قددره  % 10مدن قيمدة العقدد وتحسدب هدذه الغرامدة بمجدرد

ح د دددود الت د ددأخير دون حاج د ددة إلن د ددذار أو اتخ د دداذ أي د ددة إجد د دراءات قض د ددائية ،ودون حاج د ددة إلثبد د ددات

الضددرر ،ومددع ع دددم اإلخددالل بح ددق الدددائرة بتحميددل المق دداول بأتعدداب االستش دداري المشددرف لق دداء

إشدرافه خددالل مدددة التددأخير ،ويجددوز تطبيددق األحكدام الددواردة فددي المددادة (  )63مددن هددذا القددانون
إذا تجاوزت الغرامة المفروضة نسبة  % 10من قيمة العقد.
وكدذلك يجددوز إعفدداء المقدداول مددن غرامددة التددأخير وفقددا لألحكددام واإلج دراءات الددواردة فددي المددادة

( )49من هذا القانون.

المادة ( )66
إذا طد درأت ظد ددروف أو ح ددوا دد اسد ددتثنائية عامد ددة ال يمك ددن دفعهد ددا أو توقعه ددا وترتد ددب عليهد ددا أن
أصد ددب تنفي د ددذ األشد ددغال مرهق د ددا يعد ددرض المق د دداول لخسد ددارة فادح د ددة ال يد ددد ل د دده فيهد ددا ،وج د ددب علي د دده
االسدتمرار فددي التنفيددذ ويصددب لدده الحددق فددي المطالبدة بتعددويض عددادل بطلددب يرفعدده إلددى لجنددة

المناقصات والممارسات التي تدرسه وترفع توصيتها بشأنه إلى المدير العام إلقرارها.
المادة ( )67

يقد ددوم المقد دداول بإخطد ددار الد دددائرة واالستشد دداري بإنجد ددازه لألشد ددغال وطلد ددب تسد ددلمها ويد ددتم االسد ددتالم
االبتدددائي بحض ددور االستشدداري المش ددرف م ددن قبددل لجن ددة تشددكل بقد درار م ددن المدددير الع ددام وعل ددى
هددذه اللجنددة التأك ددد مددن قيددام المق دداول بتنفيددذ األعم ددال المنج دزة كمددا ورد ف ددي العقددد وملحقات دده أو

االسددتالم بددتحفظ علددى بعددض النددواقص التددي لددم تنفددذ اواعددداد قائمددة بهددا وتحديددد موعددد إكمالهددا

تحدت طائلدة تنفيدذ أحكدام المدادة (  )63مدن هدذا القددانون فدي حدال عددم إتمدام هدذه الندواقص مددن
قبل المقاول ،ويرفع المحضر إلى المدير العام التخاذ اإلجراءات الالزمة.
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المادة ( )68
علدى المقدداول بعددد إتمدام العمددل أن يخلددي الموقدع مددن جميددع المدواد واألتربددة والبقايددا ،وأن يقددوم

بتسدويته ويحددق للدددائرة تنفيددذ هددذه األعمددال علددى حسددابه فددي حددال عدددم إنجازهددا وخصددم قيمتهددا
من مستحقاته.
المادة ( )69
يبقددى المقدداول مس ددؤوال لمدددة س ددنة مددن ت دداريخ االسددتالم االبت دددائي عددن ض ددمان وصدديانة األش ددغال
موضوع العقد ويلتزم بإصال

أي خلل يحصل نتيجة سوء التنفيذ.

كمدا يبقددى مسددؤوال لمددة عشددر سددنوات عدن كددل عيددب جدوهري يط درأ علددى المنشدآت نتيجددة لسددوء
التنفيذ دون إخالء مسؤولية االستشاري المشرف على التنفيذ عن هذا العيب.
المادة ( )70
ي ددتم االس ددتالم النه ددائي لألش ددغال بع ددد انته دداء فتد درة الض ددمان والص دديانة م ددن قب ددل لجن ددة االسد ددتالم

بحضددور االستش دداري ،ويددتم التأك ددد مددن قي ددام المقدداول بالوف دداء بجميددع التزامات دده ،وتصدددر ش ددهادة
االسدتالم النهددائي مددن قبددل اللجنددة واالستشدداري وتعت مدد مددن المدددير العددام ويددتم بموجبهددا ص درف
قيمة الضمانات المحتجزة.
المادة ( )71
تطبدق جميدع األحكددام الدواردة فدي هددذا القدانون ،والسدديما األحكدام الخاصدة بعقددود األشدغال علددى

المشاريع كاملة التجهيز (تسدليم المفتدا ) ويراعدى عندد اسدتالم هدذه المشداريع تسدجيل األصدناف

المنقولدة التددي تددم تجهيددز أو تأثيدد المشددروع بهددا وحصددرها فددي قدوائم خاصددة تمهيدددا لقيدددها فددي
سجل الموجودات لدى الدائرة وتطبيق األحكام الخاصة بالعهد المكانية عليها.
المادة ( )72
ال يجوز إبرام عقود األشغال بالقيمة المقطوعة (عقود المقطوعية) إال عندما تقتضي طبيعة
األشغال المراد تنفيذها ذلك ويتعذر تحديد كمياتها وأسعارها اإلفرادية بدقة ،ومع ذلك تسعى
الدائرة لتحديد أسعار بعض البنود الرئيسية في هذه العقود لالعتماد عليها عند حصول أية
إضافات أو حذوفات على األشغال نتيجة ألوامر تغييرية أو أية أسباب أخرى.
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الفصل العاشر

اإلجراءات الخاصة بعقود الخدمات
المادة ( )73
تطبق اإلجراءات الواردة في الفصل السابع مدن هدذا القدانون علدى عقدود الخددمات التدي تبرمهدا
ال دددائرة وتضد ددع ك ددل دائ د درة الش ددروط الخاصد ددة بك ددل ند ددوع م ددن أند ددواع ه ددذه العقد ددود م ددع االسترشد دداد
بداإلجراءات الخاصددة بعقدد التوريددد أو عقدد األشددغال حسدب طبيعددة عقدد الخدددمات المبدرم ومدددى

صلته بأي من هذين النوعين من العقود.

الباب الثالث
العقود التي تحقق إيرادا للدوائر الحكومية
الفصل األول
االتفاق المباشر والممارسة
المادة ( )74

تش ددمل هد ددذه العق ددود ،بيد ددع أو إيج ددار الموجد ددودات والممتلك ددات المنقولد ددة وغي ددر المنقولد ددة العائد دددة
للددائرة والتدي يتقدرر بيعهدا أو تأجيرهدا وأيدة عقددود أخدرى تحقدق إيدرادا للحكومدة علدى أن يدتم ذلددك
بإحدى الوسائل التالية:
-1

االتفاق المباشر.

-3

المزايدة.

-2

الممارسة.

المادة ( )75
يددتم ا تبدداع وس دديلة االتفدداق المباشددر ف ددي البيددع أو التددأجير بموافق ددة مسددبقة مددن الم دددير العددام ف ددي
الحاالت التالية:

-1

إذا كان البيع أو التأجير إلى إحدى الجهات العامة.

-2

إذا كانت القيمة التقديرية للمبيعات ال تجاوز (  )100ألف درهم.

-3

يجد ددوز الت د ددأجير مهم د ددا بل د ددل بد دددل اإليج د ددار باالتف د دداق المباش د ددر عد ددن طري د ددق لجن د ددة تش د ددكل

خصيصددا ل ددذلك بق درار م ددن المدددير الع ددام يتضددمن اإلجد دراءات التددي يتوج ددب اتباعهددا م ددن

حكومة دبي  -الجريدة الرسمية

30

ا لعدد (  – ) 237السنة ( 23 – )31ذو الحجة 1417هـ  -الموافق  30ابريل 1997م

قبددل ه ددذه اللجنددة ،وف ددي جمي ددع الحدداالت ي ددتم البددت ف ددي البي ددع أو التددأجير واعتم دداد نت ددائج

أعمال اللجنة من قبل المدير العام.

المادة ()76
يتم البيع بالممارسة إذا كانت قيمة المبيعات التقديرية تزيد عن (  )100ألف درهم وال تجاوز
( )500ألف درهم ،وكذلك في حال طر المبيعات في مزايدة علنية وفشلها ،وفي هذه الحالة
يتم البيع بالممارسة مهما بلغت القيمة المقدرة للمبيعات ويتولى المدير العام سلطة الموافقة

على البيع بطريقة الممارسة واعتماد نتائجها ،وتوقيع العقد الناجم عنها.
المادة ()77
تطبق القواعد واإلجراءات ا لتالية في عمليات البيع باالتفاق المباشر والممارسة:
-1

تقوم الجهة المختصة في الدائرة بوضع قيمة تقديرية للمواد واألصناف المراد بيعها

باالسترشاد بأسعار التكلفة ،وأسعار السوق ومدة االستخدام ،وأية عوامل أخرى تؤثر
في زيادة األسعار أو نقصها.

-2

تقوم الجهة المختصة في الدائرة الراغبة ببيع بعض موجوداتها بإبالغ الدوائر
الحكومية األخرى برغبتها في البيع مع إرفاق قائمة بالموجودات تتضمن تفاصيلها

من حيد النوع أو الكمية أو العدد وأية إيضاحات الزمة ،والطلب من هذه الدوائر
إبداء رغبتها في الشراء أو التحويل وفقا لألنظمة النافذة خال ل مدة معينة يتم تحديدها
-3

في الكتاب المرسل.

في حالة عدم رغبة أية دائرة باالستفادة من المواد واألصناف المراد بيعها تقوم الجهة

المختصة بطلب عروض أسعار من الجهات الراغبة بالشراء وذلك باالتصال المباشر
أو بكتب يتم إرسالها إلى هذه الجهات.
-4

إذا كانت المواد المراد بيعها من النوع الذي يستوجب التعامل فيه ترخيصا خاصا من

الدوائر الحكومية ،فال يجري االتفاق المباشر أو الممارسة إال بين الجهات الحاصلة

على هذا الترخيص ،أو التي تتعهد بتصدير األصناف إلى خارج الدولة بمجرد إتمام
بيعها إليها واستالمها لها.
-5

تحال العروض المقدمة إ لى اللجنة لدراستها واختيار أفضلها سعرا على ضوء القيمة
المقدرة للمواد واألصناف المقرر بيعها ،وتحرر بذلك محضرا يتضمن إجراءاتها
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والعروض المستلمة وقرارها ،ويتم رفع هذا المحضر إلى المدير العام العتماده وتوقيع

العقد مع المشتري.

الفصل الثاني
المزايدة

المادة ()78
يدتم البيددع بالمزايددة إذا تجدداوزت القيمددة التقديريدة لألصددناف أو المددواد المدراد بيعهددا (  )500ألددف
درهمدا  ،ويخددتص المدددير العددام بالموافقددة علددى إج دراء المزايدددة والبددت فددي نتائجهددا وتوقيددع العقددد
الناجم عنها.
المادة ()79
تطبق القواعد واإلجراءات التالية عند إجراء المزايدة:
-1

تق ددوم الجه ددة المختص ددة بتحدي ددد القيم ددة التقديري ددة للموج ددودات المد دراد بيعه ددا وك ددذلك قيم ددة
التأميند ددات الواجد ددب تقد ددديمها ،علد ددى أن تأخد ددذ باالعتبد ددار تكلفد ددة ش د دراء هد ددذه الموجد ددودات،

وعمرهددا االفتراض ددي ،وحالته ددا الفنيددة وقابليته ددا لالس ددتخدام ،واالسترشدداد بأس ددعار الس ددوق،
وتعتمد هذه القيمة من المدير العام.
-2
-3

يددتم تشددكيل لجنددة المزايدددة بق درار مددن المدددير العددام ،يحدددد فيدده األسددلوب الواجددب اتباع دده
في المزايدة ،إما بالظرف المغلق ،أو بالمزايدة العامة.

يعلن عن المزايدة ،على أن يتضمن اإلعالن ما يلي:

أ-

بيددان الموجددودات الم دراد بيعه ددا مددن حيددد النددوع والكمي ددة ومكددان وجودهددا واامكاني ددة

ب-

بي ددان ند ددوع المزايد دددة ،ب ددالظرف المغلد ددق أو المزايد دددة العام ددة ،وتحديد ددد زمد ددان ومكد ددان

معاينتها ،وأية بيانات أخرى.

تقديم المظاريف وفتحها ،أو إجراء جلسة المزايدة.

بيان التأمينات المطلوب تقديمها من المشاركين في المزايدة.

ج-
د  -أية بيانات أخرى ترى لجنة المزايدة ضرورة إيضاحها في اإلعالن.
-4

تقدوم لجنددة المزايدددة وفددي المكددان والتدداريخ المحددددين بدداإلعالن بفددت المظدداريف واختيددار
العرض األعلى سعرا ،إذا كاندت المزايددة بدالظرف المغلدق ،أمدا إذا كاندت الجلسدة عامدة

علني ددة ،فتد ددتم بإش د دراف هد ددذه اللجند ددة وبوجد ددود ال د دراغبين فد ددي المشد دداركة ممد ددن تتد ددوفر فد دديهم
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الشدروط المطلوبددة بمددا فددي ذلددك شددرط دفدع التددأمين المقددرر ،وتضددع اللجنددة سددعرا مبدددئيا

تفت فيه المزايدة على أن ال يقل عن  % 50من القيمة التقديرية.
-5

ترسدو المزايدددة علددى صدداحب العددرض األعلدى الددذي ال يزيددد أي مددن المشدداركين عرض ده
ويعتبر هو الفائز.

-6

يج ددوز إلغ دداء المزاي دددة إذا ل ددم ي ددتم الحص ددول عل ددى  % 50م ددن القيم ددة التقديري ددة لموض ددوع

-7

تع ددد لجند ددة المزاي دددة محض د درا بد دداإلجراءات الت ددي اتبعتهد ددا وتضد ددمنه نتيج ددة المزايد دددة وآخد ددر

المزايدة.

عددرض سددعر تددم تقديمدده وقرارهددا بالترسددية أو اإللغدداء ،ويرفددع هددذا المحضددر إلددى المدددير

العام العتماده.
-8

في حال إلغاء المزايدة يتم اللجوء إلى الممارسة.

-9

تتم إعادة التأمينات المقدمة إلى جميع المشاركين الذين لم يرس علديهم المدزاد فدي نفدس
الجلسة ،وتسترد منهم اإليصاالت المسلمة إليهم لقاءها.
المادة ()80

ترف ددع قيم ددة التأميند ددات المقدم ددة م ددن صد دداحب الع ددرض الفد ددائز إل ددى م ددا يعد ددادل  % 25م ددن قيمد ددة
العددرض بصددفة ت ددأمين نهددائي علددى ص ددورة كفالددة بنكيددة س ددارية المفعددول للمدددة الت ددي يددتم االتف دداق
عليها لدفع الثمن.
المادة ()81
ي ددتم تحري ددر عق ددد م ددع ص دداحب الع ددرض الفد ددائز يتض ددمن أه ددم الش ددروط وااللتزام ددات الناش ددئة عد ددن
الترسية ،وبشكل خاص ما ورد في المادة (  )82من هذا القانون.
المادة ()82
-1

يددتم تس ددليم األصددناف المباع ددة لمددن رس ددى عليدده المد دزاد بعددد تس ددديد قيمتهددا وعلي دده س ددحب
األصدناف خدالل مددة أقصدداها شدهر واحدد مددن تداريخ دفدع ثمنهدا أو وفقددا لمدا يدنص عليدده

العقددد ،وفددي ح ددال تددأخره تحسددب علي دده رسددوم تخ دزين وح ارس ددة ونفقددات إداريددة بنس ددبة %1

يوميا بحد أقصى قدره  % 10من قيمة األصناف ،وتدفع هذه الرسوم قبل االستالم.
-2

فددي حددال ع دددم قيددام المش ددتري بسددداد ال ددثمن خددالل مدددة أقص دداها شددهر واح ددد مددن ت دداريخ
الترسدية يصدادر التدأمين النهدائي المددفوع مدن قبلده ويدتم إعدادة إجدراء المزايددة مدن جديددد،
أو إجراء ممارسة حسبما يقتضيه الحال.
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-3

فددي حددال المزاي دددة التددي ال يكددون محله ددا بيددع مددواد يلت ددزم مددن رسددت علي دده بتنفيددذ التزام دده
خددالل فت درة أقصدداها شددهر واحددد مددن تدداريخ إب درام العقددد معدده وفددي حددال تخلفدده عددن ذل ددك

تستوفى منه الغرامة المحدد مقدارها بالعقد.
الباب الرابع
أحكام عامة

المادة ( )83
مددع مراع دداة التعليمددات الص ددادرة بتدداريخ  1992 /7/2م بش ددأن قضددايا الحكوم ددة ،تخددتص مح دداكم
إ مدارة دبدي فدي النظدر بأيدة نزاعدات تحصدل بدين أيدة دائدرة والمتعاقددين معهدا فيمدا يتعلدق بددالعقود
المبرمة وفقا ألحكام هذا القانون.

المادة ( )84
يصددر مددير دائ درة الماليدة الصديغة النموذجيددة لكافدة العقددود الدواردة فدي هددذا القدانون ،والشددروط
العامة لها بما يتفق مع أحكامه ،وتلتزم جميع الدوائر بهذه الصيغة والشروط.
المادة ( )85
يصدر مدير دائرة المالية القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة ( )86
يلغ ددي أي ن ددص ف ددي أي قد ددانون أو تشد دريع آخ ددر إلد ددى الم دددى ال ددذي يتعد ددارض في دده وأحك ددام هد ددذا
القانون.

المادة ( )87
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

مكتوم بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ  22أبريل 1997م

حكومة دبي  -الجريدة الرسمية

34

ا لعدد (  – ) 237السنة ( 23 – )31ذو الحجة 1417هـ  -الموافق  30ابريل 1997م

المواف ـــــــــــ ــــق  15ذو الـحـجـة 1417هـ
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