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 م1997( لسنة 6قانون رقم )
 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 حاكم دبي       مكتوم بن راشد آل مكتوم     نحن
 

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

بشأن شرط التحكيم في العقود المبرمة من  1988فبراير  6وعلى التعليمات الصادرة بتاريخ 
 بل حكومة دبي ودوائرها ومؤسساتها،ق

 بشأن قضايا الحكومة، 2/7/1992وعلى التعليمات الصادرة بتاريخ 
 بإنشاء دائرة المالية، 1995لسنة  (5وعلى القانون رقم )
 للدوائر الحكومية في إمارة دبي، بشأن النظام المالي 1995( لسنة 7وعلى القانون رقم )

 

 نصدر القانون اآلتي:
 

 الباب األول
 (1المادة )

 

ويعمل به  "م1997قانون عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي لسنة "يسمى هذا القانون 
 سمية.ر من تاريخ نشره في الجريدة ال

 

 التعاريف وتطبيق القانون 
 (2المادة )

 

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل 
 ا لم يدل سياق النص على خالف ذلك:منها م

 

 .حاكم إمارة دبي    الحاكم:
 .إمارة دبي    اإلمارة:

 .حكومة دبي         الحكومة:
ومدددة الدددائرة الحكوميددة وتشددمل المؤسسدددة أو الهيئددة أو السددلطة التابعددة للحك  الدائرة:

 .في إمارة دبي
 .رئيس الدائرة أو المؤسسة أو الهيئة أو السلطة الحكومية رئيس الدائرة:
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ية أو من يقوم مدير عام الدائرة أو المؤسسة أو الهيئة أو السلطة الحكوم المدير العام:
 مقامه.

الصيغة الخطية لالتفاق الذي يبرم بين الدائرة وأية شخصية أخرى عامة  العقد:
أو خاصة معنوية أو طبيعية مع جميع ملحقاته، بهدف توريد المواد أو 
تنفيذ األشغال أو تقديم الخدمات ويشمل ذلك أوامر شراء المواد، وأوامر 

 عند قبولها.التكليف الصادرة لألشغال والخدمات 
 لجنة المناقصات والممارسات في الدائرة.   اللجنة:

 

 (3المادة )
 

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

 

شغال، العقود التي ترتب نفقة على الدائرة ويتم إبرامها بهدف توريد المواد أو تنفيذ األ -1
 ها.عأو تقديم الخدمات على اختالف أنوا 

للدائرة ويتم إبرامها بهدف بيع أموال منقولة أو غير منقولة أو  العقود التي تحقق إيرادا   -2
 تأجيرها أو أية عقود أخرى تحقق إيرادا .
 

 الباب الثاني
 العقود التي ترتب نفقة على الدوائر الحكومية

 الفصل األول
 دينوسائل اختيار المتعاق

 (4المادة )
 

 يتم اختيار المتعاقدين بإحدى الوسائل التالية: 
  .المناقصة المحدودة -2  .المناقصة العامة -1
 .االتفاق المباشر -4   .الممارسة -3
 .المسابقة -5
 

 (5المادة )
 

 يتم التعاقد في ضوء القواعد واألسس التالية:
 .ية لتوريد المواد وتقديم الخدماتالحاجة الفعل -1
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 دراسات الجدوى االقتصادية للمشروعات. -2

 المالية الالزمة في الميزانية. اتتوفر االعتماد -3
 

 (6المادة )
 

يدتم التددرخيص بدإجراء وسدديلة اختيدار المتعاقددد، واعتمداد نتيجددة البدت فددي الترسدية وتوقيددع العقددود 
مدددن يدددتم أو اإللغدداء مدددن قبددل السدددلطات المدددذكورة فددي الجددددول التددالي أو مدددن يقدددوم مقامهددا، أو 

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

 
 

 السلطة المختصة   
 
 وسيلة التعاقد

مدير إدارة العقود 
والمشتريات أو الجهة 

 المختصة
 رئيس الدائرة المدير العام

 ما زاد عن هذا المبلل 5.000.000 -- المناقصة العامة
 ما زاد عن هذا المبلل 2.500.000 -- المناقصة المحدودة

 ما زاد عن هذا المبلل 1.000.000 250.000 الممارسة
 ما زاد عن هذا المبلل 250.000 50.000 االتفاق المباشر

 
 

 (7المادة )
 

للمناقصدددات والممارسددات فدددي كددل دائددرة حكوميدددة بقددرار مدددن المدددير العدددام، تشددكل لجنددة   -1
دارة العقددددود والمشدددددتريات أو الجهدددددة  تمثددددل فيهدددددا بصددددفة دائمدددددة إدارة الشددددؤون الماليدددددة، واا

 المختصة.
يجدوز أن يضدم إلددى اللجندة عضدو فنددي ذو خبدرة فددي موضدوع العقدد يختدداره المددير العددام   -2

 صوت معدود فيها.كلما كان ذلك ضروريا، وليس له 
ال يصد  انعقداد هددذه اللجندة إال إذا حضددر رئيسدها أو مدن يحددل محلده قانونددا  إضدافة إلددى  -3

ثلثددددي أعضددددائها علددددى األقدددددل، وتتخددددذ اللجنددددة توصدددددياتها باألغلبيددددة المطلقددددة ألعضدددددائها 
 الحاضرين.

 
 
 
 

 (8المادة )
 



 م1997ابريل  30لموافق ا -هـ 1417ذو الحجة  23 – (31)السنة  –( 237) ا لعدد                 4                    الجريدة الرسمية -حكومة دبي
 

العددام، تضددم بددين أعضدددائها يددتم تشددكيل لجنددة للشددراء المباشددر فددي كددل دائدددرة بقددرار مددن المدددير 
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.
 

 (9المادة )
 

ة بالقيدددام بددداإلجراءات األوليدددة تخدددتص إدارة العقدددود والمشدددتريات أو مدددن يقدددوم مقامهدددا فدددي الددددائر 
ذات العالقددة ووفقددا  لألحكددام المنصددوص  األخددرى الالزمددة إلبددرام العقددود بالتنسدديق مددع اإلدارات

 عليها في هذا القانون.
 

 (10المادة )
 

مددوردين والمقدداولين لل تمسدك إدارة العقددود والمشددتريات أو الجهدة المختصددة فددي كددل دائدرة سددجال  
تقدددددم الخدددددمات علدددى اخددددتالف أنواعهددددا، علددددى أن يتضددددمن جميددددع  المهنيددددة التددددي والمؤسسدددات

البيانددات األساسدددية عدددن هدددذه الجهدددات، وأن يدددتم تحدددديد هدددذه البياندددات بصدددفة دوريدددة، كمدددا يدددتم 
تصددددنيف المددددوردين والمقددددداولين ومقدددددمي الخدددددمات، بمدددددا يسددددهل تقددددويمهم مدددددن النددددواحي الفنيدددددة 

 دى أهليتهم للتعامل مع الدائرة.والمالية وحسن التعامل واألداء، بهدف التحقق من م
 

 (11المادة )
 

علدى طلدب مدن المدوردين أو المقداولين أو مقددمي الخددمات، ويطلددب  يدتم القيدد فدي السدجل بنداء  
 :إليهم توفير البيانات التالية، والتعهد باإلبالغ عن أي تعديل يتم عليها مستقبال  

 البرقي وأرقام الهواتف والفاكس.االسم التجاري والعنوان وصندوق البريد والعنوان  -1
 الشكل القانوني، والرخصة الصادرة من الجهة المختصة. -2

 اسم المسؤول والمسؤولين عن التعاقد ونماذج تواقيعهم. -3

 أنواع المواد أو األشغال أو الخدمات التي يتم التعامل بها. -4

 لدى الجهات المختصة. د بها والمسجلة رسميا  و أسماء الوكاالت المعه -5

 رات السابقة في التنفيذ لدى الجهات األخرى وحجم األعمال وأنواعها.الخب -6

مواطنين أو يشارك فيها مواطن لعقد تأسيس الشركة أو ما يثبت أنها مملوكة بالكامل  -7
 % من رأس مالها، وقيمة رأس المال.51أو أكثر بنسبة ال تقل عن 

 وتخصصاتها.أية طلبات إضافية تطلبها الدائرة بما يتفق مع أغراضها  -8
 

 (12المادة )
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 يشترط في من تتعاقد معه الدائرة ما يلي:
 

أن يكون من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة فردا  أو شركة مملوكة ملكية  -1
% للمواطن، على أن 51كاملة لمواطنين، أو بالمشاركة مع أجانب بنسبة ال تقل عن 

 يثبت ذلك بعقد رسمي موثق.
 .الجهة المختصة أن يكون مرخصا  من -2

 محروما  من االشتراك في المناقصات والممارسات التي تجريها أية دائرة. يكون  ال أن -3

أن ال يكون من العاملين في الدائرة التي يتم التعاقد معها وأن ال يكون له صلة قربى  -4
 من الدرجة األولى مع المسؤولين المعنيين بالتعاقد.

 والفنية أو المهنية المنصوص عليها في شروط التعاقد.أن تتوفر فيه الشروط المالية  -5
 

 (13المادة )
 

ال تطبدددق الشدددروط الددددواردة فدددي المددددادة السدددابقة علددددى العقدددود التددددي تبدددرم خددددارج دولدددة اإلمددددارات 
 العربية المتحدة أو العقود التي تبرم بالمراسلة مع جهات خارجية أجنبية.

 

 الفصل الثاني
 المناقصة العامة

 (14المادة )
 

المناقصدددة العامددددة هددددي الطريقددددة األساسدددية الختيددددار المتعاقددددد، والتددددي يدددتم طرحهددددا عددددن طريددددق 
لإلجددددراءات  اإلعدددالن العددددام داخددددل الدولددددة أو خارجهددددا معددددا  وتددددتم إجراءاتهددددا والبددددت فيهددددا وفقددددا  

 المنصوص عليها في هذا القانون.
 

 إعداد المواصفات والكميات والوثائق والشروط
 (15المادة )

 

 الجهة الطالبة في طلبها ما يلي:تراعي 
 

تحددددددد المواصددددددفات الفنيددددددة الكاملددددددة للمددددددواد المطلوبددددددة بشددددددكل واضدددددد  ودقيددددددق، وتحديددددددد  -1
نوعيدددددة الخددددددمات و  المخططددددات والتصددددداميم الفنيدددددة لألشددددغال المدددددراد إنجازهدددددا، وطبيعددددة

 مفصل. المطلوب تقديمها بشكل  
كددل دائددرة، وأن تكددون تصدنيف المددواد المطلوبددة طبقددا  لدددليل تصدنيف المسددتودعات لدددى  -2

المواصدفات قياسددية عالميدة دون اإلشددارة إلدى نددوع أو صدنف أو عالمددة تجاريدة أو ماركددة 
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ينددة، فيمدددا عددددا المدددواد واألصدددناف االحتكاريدددة شدددريطة أن يدددتم تحديدددد هدددذه األصدددناف عم
مدن قبددل لجندة فنيددة مختصدة تؤكددد احتكارهدا، وعلددى أن يقددم نمددوذج أو عيندة أو مخطدد  

 وجات لألصناف المحتكرة.توضيحي أو كتال

تحديدد الكميدات علدى ضدوء الرصديد المخزندي للمدواد المطلوبدة ومعددالت اسدتهالكها مددع  -3
 مراعاة الحد األدنى والحد األعلى للطلب.

تحديدددددد الكميدددددات المتعلقدددددة باألشدددددغال علدددددى ضدددددوء المخططدددددات والتصددددداميم والجددددددداول  -4
 المتعلقة بالشغال المنوي إنجازها.

 وصفها، وطريقة تقديمها، وأدائها، وبرنامج التنفيذ.تحديد نوع الخدمة، و  -5
 

 (16المادة )
 

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

 

 الخدمات المطلوبة.المواصفات الفنية الكاملة والواضحة للمواد أو األشغال أو  -1
الكميات المطلوب توريدها أو جداول األعمال والكميات لألشغال المطلوب تنفيذها أو  -2

 نطاق الخدمات المطلوب تقديمها.

اشترط تقديم العينات، أو "الكتالوجات"، أو الرسومات التوضيحية، أو برامج التنفيذ  -3
 المناقصة.في المناقصات التي تتطلب ذلك وختمها بخاتم المشارك في 

اشتراط تحديد أسعار التوريدات ونوع العملة، وأن تكون جميعها على أساس واحد،  -4
( أو أي أساس واحد آخر في المناقصات C&F( أو )CIF(، أو )FOBأي )

الخارجية، وكذلك تحديد مكان التسليم وموعده وأساس التعبئة والوزن والحجم والقياس 
 والمنشأ.

ة موعد تقديم العطاءات، وتاريخ فت  المظاريف والمدة التاريخ المحدد لبدء ونهاي -5
 المحددة لسريان العطاءات.

 .شروط الدفع وضمانات التوريد أو تنفيذ األشغال أو تقديم الخدمات -6

اشتراط ضمان صالحية التوريدات، وحسن التنفيذ لألشغال المطلوب إنجازها،  -7
المحددة في وثائق والخدمات المطلوب تأديتها، وضمان الصيانة خالل المدة 

 المناقصة.

الشروط الجزائية والغرامات وحق المطالبة بالتعويضات في الحاالت التي تقتضي  -8
 ذلك، وأية شروط أخرى ترى الدائرة إلزام المناقصين بها.
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إعداد وثائق المناقصة باللغة العربية في المناقصات الداخلية، ويجوز إعدادها  -9
ما دعت الضرورة لذلك وتكون النصوص العربية هي باللغتين العربية واإلنجليزية كل

المعتمدة عند وجود خالف بين النصين العربي واإلنجليزي، ويجوز تحرير مواصفات 
 األجهزة والمعدات الفنية باللغة اإلنجليزية فق .

 

 (17المادة )
 

لسوق تعد إدارة العقود والمشتريات أو الجهة المختصة في كل دائرة، دراسة دقيقة ألسعار ا
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 

 صة.المناق
 

 اإلعالن عن المناقصة
 (18المادة )

 

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 

ويجوز باإلضافة إلى ذلك  في جريدتين يوميتين مختلفتين وفي لوحة إعالنات الدائرة،
اإلعالن في وسائل اإلعالن األخرى، ويكون اإلعالن باللغة العربية أو باللغتين العربية 

 واإلنجليزية أو اإلنجليزية فق  خارج البالد إذا كان موضوع المناقصة يقتضي ذلك.
 

 (19المادة )
 

 يبين في اإلعالن ما يلي:
 

 المطلوبة.المواد، أو األشغال، أو الخدمات  -1
 كيفية تقديم طلبات االشتراك والجهة التي تقدم إليها. -2

( أيام من تاريخ اإلعالن وال تزيد 10مهلة تقديم العطاءات بحيد ال تقل مدتها عن ) -3
 ( يوما .60عن )

 .مدة سريان العطاء -4

المقابل النقدي لوثائق ومستندات المناقصة ومكان الحصول عليها، والضمانات  -5
 الالزمة.
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 انات أخرى ترى الدائرة ضرورة اإلعالن عنها أو اشتراطها.أية بي -6
 

 (20المادة )
 

يدتم توزيدع وثدائق ومسددتندات المناقصدة متضدمنة الشدروط وقددوائم المدواد، أو تفاصديل ومواصددفات 
األشددددغال، أو نوعيددددة الخددددددمات المطلوبددددة، بعدددددد اإلعددددالن مباشدددددرة، وبعددددد اسدددددتيفاء ثمددددن نسدددددخة 

شددداركة، علدددى أن يدددتم خدددتم وتدددرقيم الوثدددائق والمسدددتندات بخدددتم المسددتندات مدددن الدددراغبين فدددي الم
 الدائرة وموقعا  عليها من قبل مدير إدارة العقود والمشتريات أو من يمارس اختصاصاته.

 

 (21المادة )
 

يرد المقابل النقدي للوثائق في حال إلغاء المناقصة قبدل فدت  المظداريف إلدى جميدع المشداركين 
إذا تدم اإللغداء بعددد فدت  المظداريف، وال يددرد  إلدى مددن تقددم بعطائده فقدد  الدذي قداموا بدفعدده، ويدرد

هذا الثمن بعد فدت  المظداريف إذا كاندت العطداءات المقدمدة غيدر مطابقدة للمواصدفات، أو غيدر 
 متفقة مع الشروط.

 

 الشروط العامة للعطاءات
 (22المادة )

 

 على جميع المشاركين التقيد بالشروط التالية في عطاءاتهم:
 

تقددديم العطدداء فددي ظددرف واحددد يحتددوي علددى ظددرفين مغلقددين ومختددومين بالشددمع ومدددون  -1
علددددى كددددل ظدددددرف اسددددم مقددددددم العطدددداء وختمددددده، ويتضددددمن أولهمدددددا الوثددددائق والمسدددددتندات 

( مدن هدذا القدانون، إضدافة لنمدوذج توقيدع مدن لده حدق 12المنصوص عليها في المدادة )
ي ثانيهمدا علدى العطدداء وجدداول الكميددات ، ويحتددو ووكالدة   التوقيدع والتعاقدد والتنفيددذ أصدال  

علدى النمداذج المختومدة بخدتم الددائرة معبدأة بالمعلومدات الالزمدة وموقعدة ومختومدة بخدتم 
 مقدم العطاء.

يدددتم وضدددع مظددداريف العطددداءات داخددددل صدددندوق العطددداءات الخددداص بالمناقصدددة محددددل  -2
موجددددب ب –فددددي حدددال وجودهددددا للجهدددة المختصددددة  –اإلعدددالن، كمددددا يدددتم تسددددليم العيندددات 

إيصدال ويدتم ختمهدا مدن قبدل مقددم العطداء، وال تقبدل العطداءات بعدد الموعدد المحددد فددي 
 اإلعالن.

يدددتم تسدددعير العطددداءات بالعملددددة الرسدددمية للدولدددة مدددع كتابددددة مجمدددوع قيمدددة العطددداء رقمددددا   -3
وكتابدددة، ويعتددددد بالكتابددددة عندددد االخددددتالف، ويراعددددى عدددددم الكشددد  أو المحددددو فددددي جددددداول 
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يمة العطاء وكدل تصدحي  يجدب أن يدتم بالشدطب عليده مدع التوقيدع الكميات واألسعار وق
مددددن قبددددل مقدددددم العطدددداء ويجددددوز التسددددعير بإحدددددى العمددددالت األجنبيددددة فددددي المناقصدددددات 

 الخارجية.

إذا لدم يحددد مقدددم العطداء سدعرا  ألحددد البندود، يعتبددر ممتنعدا  عدن الدددخول فدي المناقصددة  -4
األخدددرى، وذلدددك فدددي العقدددود التدددي تقبدددل ل عطائددده بالنسدددبة للبندددود و بهدددذا البندددد ويجدددوز قبددد

ة فيجددوز ئدالتجزئدة إذا كدان للددائرة مصدلحة فدي قبولده، أمددا فدي العقدود التدي ال تقبدل التجز 
وضدع أعلددى سدعر فددي العطداءات األخددرى لهددذا البندد مددن أجدل المقارنددة وأدندى سددعر لدده 
مددن أجدددل الترسدددية إن كدددان للدددائرة مصدددلحة فدددي قبدددول العطدداء، وكدددل ذلدددك دون إخدددالل 

 بحق اللجنة باستبعاده.

تعتبددددر األسددددعار المقدمددددة نهائيددددة، وال يجدددددوز الرجددددوع عنهددددا بسددددبب تقلبددددات األسدددددعار أو   -5
العمددددالت أو الضدددددرائب أو الرسدددددوم، ويسدددددتمر االلتددددزام بهدددددا حتدددددى تسدددددليم األصدددددناف، أو 

 إنجاز األشغال، أو الخدمات في المواعيد واألماكن المحددة.

أسدداس خفددض نسددبة مئويددة مدن أقددل عطدداء، بددل يددتم ال تقبدل العطدداءات التددي تقدددم علدى  -6
 تحديد األسعار بشكل واض  وثابت ولكل بند من بنود المناقصة.

يجدوز للمشددارك أن يتقدددم بدأكثر مددن عطدداء للمناقصدة الواحدددة علددى أن يقددم كددل عطدداء  -7
 بشكل مستقل وبمجموعة مستقلة من الوثائق.

ء أو الشدروط أو المواصددفات ال يجدوز للمشدارك شدطب أو حددذف أي بندد مدن بنددود العطدا -8
 أو تقديم بدائل تحت طائلة استبعاد عطائه.  هاالفنية أو تعديل

تعتبدددر جميددددع وثددددائق العطدددداء شخصددددية تخدددص مقدددددم العطدددداء الددددذي حصددددل عليهددددا، وال  -9
 يجوز تحويلها إلى الغير.

 

 مدة سريان العطاء
 (23المادة )

 

 يراعى في تحديد مدة سريان العطاء ما يلي:
 

سددريان العطدداء فدي وثددائق المناقصددة ويجددوز تمديدد هددذه المدددة لمدددة إضددافية تحديدد مدددة  -1
 ( يوما .60بحد أقصى قدره )

ال يحدق للمتقدددم سدحب عطائدده إذا قددررت الددائرة تمديددد مدددة سدريان العطدداء والضددمانات  -2
لمدددة إضدددافية أخدددرى تبددددأ مدددن تددداريخ انتهددداء الفتدددرة التدددي سدددبق تحديددددها بدددذات الشدددروط 

 واألسعار.
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لمددددددة التدددددي تحتاجهدددددا االختبدددددارات والتحلددددديالت الكيميائيدددددة أو التجدددددارب الفنيدددددة تضددددداف ا -3
للتوريدددات إلددى مدددة سددريان العطدداء، وفدددي حالددة عقددود األشددغال أو الخدددمات تمدددد فتدددرة 

 سريان العطاء حسبما تقتضيه ظروف كل حالة على حدة.

خطدار الفدائز، قبددل انتهداء مددة سددريان العطداء  -4 المحدددة فددي يجدب البدت فدي المناقصددة واا
 وثائق المناقصة أو أي تمديد أو إضافة تطرأ عليها.

 

 التأمين االبتدائي
 (24المادة )

 

يرفدددق بالعطددداءات تدددأمين ابتددددائي بمبلدددل مقطدددوع بصدددورة خطددداب ضدددمان مصدددرفي غيددددر  -1
مشدروط وغيددر قابددل للرجددوع عنده، صددادر ألمددر الدددائرة مدن أحددد المصددارف العاملددة فددي 

% مدددن القيمدددة التقديريدددة 5% و2الددددائرة بمددا يتدددراو  بدددين الدولددة وتحددددد قيمتددده مدددن قبدددل 
 للعطاء.

يكدون التددأمين االبتدددائي سداري المفعددول لمدددة تبدددأ مدن تدداريخ تقديمدده وتمتدد إلددى مددا بعددد  -2
تمديدددد مدددددة سددددريان  ثالثدددين يومددددا  علدددى األقددددل، وفدددي حددددالانتهددداء مدددددة سدددريان العطدددداء ب

لتددأمين االبتددائي بمددا يعدادل مدددة العطداء يتوجدب علددى مقددم العطدداء تمديدد مدددة سدريان ا
 التمديد، شريطة إخطاره خطيا  بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول.

يددددرد التددددأمين االبتدددددائي ألصدددددحاب العطدددداءات غيددددر المقبولددددة عندددددد انتهدددداء مدددددة سدددددريان  -3
العطاء، أو قبل ذلك إذا تمدت الترسدية وتدم الحصدول علدى التدأمين النهدائي مدن صداحب 

 العطاء الفائز.

للددددائرة إذا عدددل أحدددد المشدداركين عدددن عطائددده  لتدددأمين االبتدددائي ويعتبدددر إيددرادا  يصددادر ا -4
مددددددة  دقبددددل التدددداريخ المحدددددد لفددددت  المظدددداريف، أو رفدددددض تمديددددد سددددريانه إذا تقددددرر تمديدددد

 سريان العطاء، ويتم ذلك دون الحاجة إلنذار أو حكم قضائي.
 

 فتح المظاريف والبت في العطاءات
 (25المادة )
 

يددددتم فددددت  مظدددداريف العطدددداءات مددددن قبددددل اللجنددددة فددددي جلسددددة علنيددددة يحضددددرها المشدددداركون فددددي 
اللجنددة االنتهدداء المناقصددة، أو مددن يمددثلهم، وفددي الموعددد المحدددد فددي وثددائق المناقصددة، وعلددى 

في الجلسة ذاتهدا، وفدي حدال عددم إتمدام اللجندة لعملهدا فدي نفدس الجلسدة يدتم  من عملها بأكلمه
 اءات في خزانة مغلقة لحين استئناف اللجنة لعملها.حفظ جميع وثائق العط
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 (26المادة )
 

 تباع اإلجراءات التالية:يتوجب على اللجنة ا
 

ثبدددات عددددددها فدددي قائمدددة وااعطددداء كددددل  -1 التأكدددد مدددن سدددالمة أختددددام المظددداريف بالشدددمع، واا
 ظرف رقم مسلسل مع ذكر رقم المناقصة عليه.

كدر اسدم مقددم العطداء عندد الفدت ، ويفدت  يتم فت  المظاريف حسدب أرقدام المسلسدلة مدع ذ -2
الظدددرف األول المتضدددمن للوثدددائق والمسدددتندات للتحقدددق مدددن اسدددتيفاء الشدددروط المطلوبدددة 
والتأكدد مدن وجدود التدأمين االبتددائي، ويددتم إعدداد قائمدة بالعطداءات المقبولدة والعطدداءات 

عددددروض المسدددتبعدة وأسددددباب االسدددتبعاد، ويقددددوم رئدددديس وأعضددداء اللجنددددة بالتأشدددير علددددى 
 األسعار والتأمين االبتدائي في كل العروض المقدمة.

يددتم فدددت  الظددرف الثددداني المتضددمن لألسدددعار ويتلددى السدددعر اإلجمددالي علدددى مسددمع مدددن  -3
 الحاضرين ويتم إعداد كشف يتضمن أسماء المشاركين وقيمة عطاءاتهم.

يدددددتم تسددددددليم خطابددددددات الضددددددمان المصددددددرفية المقدمددددددة كتددددددأمين ابتدددددددائي للجهددددددة الماليددددددة  -4
المختصة لحفظها ومتابعتها بعدد التأكدد مدن مطابقتهدا للشدروط مدن حيدد المددة والمبلدل، 

 وترسل صورة منها إلدارة العقود والمشتريات أو القسم المختص بذلك.

يددتم التأشدددير مددن قبدددل رئدديس اللجندددة بعالمددة مميدددزة علددى كدددل كشدد  أو تصدددحي  وتكتدددب  -5
يددان األصدددناف أو البنددود التدددي لددم تدددرد بددالحروف األسددعار الدددواردة باألرقددام، ويدددتم كتابددة ب

 لها أسعار.

يدددددتم إثبددددددات العينددددددات أو )الكتالوجددددددات(، أو الرسددددددوم التوضدددددديحية، أو بددددددرامج الخدددددددمات  -6
المقدمدة داخدل كدل ظدرف باسدم مقددميها فدي محضدر اللجندة، كمدا يدتم إثبدات كشددوف، أو 
ارة إيصددداالت العيندددات التدددي لدددم يدددتم حفظهددددا داخدددل الظدددرف، وختمهدددا، أو وضدددع أي إشدددد

 مميزة عليها تدل على الجهة التي قدمتها.

تقددوم اللجندددة بتفريددل العطددداءات علددى النمدددوذج المعدددد لددذلك وبشدددكل تسددهل فيددده المقارندددة  -7
فيمدددا بينهددددا، ويدددددون فدددي كشددددف التفريددددل أيددددة شدددروط أو مالحظددددات أو تحفظددددات يقدددددمها 

 المشاركون.
 

 (27لمادة )ا
 

ذا كدددان تقددوم اللجندددة بددالتوقيع علدددى العطددداءات بعددد تددددقيق ها حسددابيا  مدددن قبدددل جهددة مختصدددة، واا
مجمدددددوع األسدددددعار التفصدددددديلية غيدددددر مطدددددابق للقيمددددددة اإلجماليدددددة، يحدددددق للجنددددددة تصدددددحي  القيمددددددة 
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اإلجماليدددة، ولدددو ترتدددب علددددى ذلدددك زيدددادة هددددذه القيمدددة، طالمدددا أن األسددددعار التفصددديلية هدددي أقددددل 
 األسعار في العطاءات المقدمة.

 

 (28المادة )
 

العطدداءات التددي تحتدداج إلددى دراسددة فنيددة أو حسددابية خاصددة أو إلددى تحليدددل تقددوم اللجنددة بإحالددة 
عيناتهددا إلددى جهدددة فنيددة متخصصددة لدراسدددتها وتحليلهددا وتقددديم النتيجدددة إلددى اللجنددة، ويراعدددى أن 

 يتم ذلك قبل انتهاء مدة سريان العطاءات، ويتم تمديد هذه المدة إذا دعت الضرورة لذلك.
 

 (29المادة )
 

أو رفضدده، وفقدا  لمقتضدديات  قبولده –بعدد دراسددته  –صدة عطدداء وحيدد يجددوز للجندة إذا قددم للمناق
(، وفدددي حدددال رفددددض 17المصدددلحة وبعدددد االسترشددداد بالدراسددددة المنصدددوص عليهدددا فدددي المددددادة )

العطدداء يعدداد طددر  المناقصددة مددن جديددد، فددإذا لدددم يقدددم سددوى عطدداء وحيددد، وجددب علددى اللجندددة 
جددددراء الممارسدددة مددددع مقدمددده، ويعتبددددر العطددداء وحيدددددا  حتدددى لددددو وردت معددده عطدددداءات  دراسدددته واا

 أدت الستبعادها. تى غير مطابقة للمواصفات والشروط أو وردت فيها تحفظاأخر 
 

 (30المادة )
 

 تراعي اللجنة في اختيارها للعطاء الفائز ما يلي:
 

اختيددار العطددداء األقددل سدددعرا  بشدددرط مطابقتدده للشدددروط والمواصدددفات ويجددوز للجندددة قبدددول  -1
دا  بالدراسدددة المنصددددوص ومسترشددد ا  بالعطددداء األعلدددى سدددعرا  بشددددرط أن يكدددون القدددرار مسددددب

 ( من هذا القانون.27( وبما ورد بالمادة )17عليها في المادة )
إذا تسدددددداوت األسددددددعار والمواصدددددددفات بددددددين عطدددددددائين يجددددددوز للجندددددددة تجزئددددددة المقدددددددادير أو  -2

الكميددددات بدددددين مقدددددمي العطددددداءات المتسدددداوية فدددددي أسددددعارها إذا كاندددددت التجزئددددة ممكندددددة 
 وض بغرض الحصول على أقل األسعار.وتحقق مصلحة العمل، ويجوز للجنة التفا

إذا كدان العطدداء األقددل سددعرا  مقتدرن بددتحفظ أو عدددة تحفظددات، وكدان العطدداء الددذي يليدده  -3
غيدددددر مقتددددددرن بدددددأي تحفددددددظ، يجدددددوز مفاوضددددددة مقددددددم العطدددددداء األقدددددل سددددددعرا  للتندددددازل عددددددن 

ذا رفددض يجددوز للجنددة الترسددية علددى العطدداء الددذي يليدده  و إلغدداء المناقصددة أتحفظاتده، واا
 ان ذلك يحقق المصلحة.إذا ك
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% للمنتجددات الصدناعية الوطنيددة 10يجدوز للجندة إعطدداء األولويدة فدي السددعر فدي حددود  -4
عنددددد الترسدددددية إذا كانددددت تحقدددددق الغددددرض المطلدددددوب والتماثددددل فدددددي الجددددودة مدددددع المندددددتج 

 األجنبي.

يجدددوز للجندددة إلغدددداء المناقصدددة إذا كاندددت جميددددع األسدددعار المقدمدددة عاليددددة بالمقارندددة مددددع  -5
 ( من هذا القانون.17لمنصوص عليها في المادة )الدراسة ا

إذا اختلددف أي مددن أعضددداء اللجنددة مدددع اأخددرين فددي الدددرأي فيجددب إثبدددات الخددالف فدددي  -6
ذا كددان العضدددو المخددالف هدددو العضددو الفندددي فعلددى رئددديس اللجندددة أن  محضددر اللجندددة واا

 يحيل الموضوع إلى لجنة فنية متخصصة إلبداء الرأي.

علددى أسددس موحدددة مددن حيددد الددوزن الصددافي، ووحدددة  يجددب أن تحسددب جميددع األسددعار -7
الددوزن، والحجددم أو القيدداس أو مكددان التسددليم، مددع مراعدداة أسددعار النقددد األجنبددي بالسددعر 
 المعادل في يوم فت  مظاريف العطاءات للمقارنة بين العطاءات المحلية والخارجية.

يده مالحظاتهددا تقدوم اللجندة بإثبدات مدا قامدت بده مدن إجدراءات فدي محضدر رسدمي تددون ف -8
وتوصددددياتها ويوقددددع عليدددده رئدددديس اللجنددددة وجميدددددع أعضددددائها وترفددددق بدددده جميددددع مسدددددتندات 

 المناقصة والعطاءات.
 

 (31المادة )
 

وتحديدددد العطددداء الفدددائز توصددديتها إلدددى السدددلطة  هددداترفدددع اللجندددة بعدددد االنتهددداء مدددن أعمال -1
 ( من هذا القانون العتمادها.6المختصة وفقا  لما ورد في المادة )

للمناقصددددة علددددى صدددداحب العطدددداء المقبددددول ويددددتم  يعتبدددر اعتمدددداد توصددددية اللجنددددة إرسدددداء   -2
إخطدددداره بكتدددداب مسدددددجل بعلددددم الوصددددول، ومدددددع ذلددددك ال يترتددددب علدددددى ترسددددية المناقصدددددة 
بدالغ صدداحب العطدداء الفددائز أي حددق لدده قبددل الدددائرة، فددي حالددة العدددول عددن الترسددية  واا

 خ التوقيع على العقد.ألي سبب وال تعتبر الدائرة ملتزمة إال من تاري
 

 النهائيالتأمين 
 (32المادة )

 

% مددددن قيمددددة العطدددداء ال 10ل ديسددددتوفى مددددن صدددداحب العطدددداء الفددددائز تأمينددددا  نهائيددددا  يعددددا -1
تحسدب عليدده فوائددد، ويكدون علددى شددكل خطداب ضددمان غيددر مشدروط وغيددر قابددل لإللغدداء 

معنيدة، يسددري مدن أحدد المصددارف العاملدة فدي الدولددة وعلدى نمددوذج خداص تعدده الدددائرة ال
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( يومدددا  بعددد انتهددداء مددددة العقددد بالنسدددبة لعقدددود التوريددد والخددددمات، وبعدددد 90مفعولدده لمددددة )
 إتمام االستالم النهائي بالنسبة لعقود األشغال، إال إذا رأت اللجنة خالف ذلك.

تحددد قيمدة التدأمين النهدائي بمبلدل مقطدوع فددي العقدود التدي ال يمكدن تحديدد مقابلهدا المددالي  -2
 بدقة.

مين إذا زادت قيمدددة التوريددددات واالشددددغال والخددددمات عدددن القيمددددة يتوجدددب زيدددادة مبلدددل التددددأ -3
ذا قصددر المتعاقددد فددي تكملددة التددأمين يكددون للدددائرة الحددق فددي خصدددم  المقددررة فددي العقددد واا

 التكملة المطلوبة من مستحقاته.

ئددة حسددب يجدوز تخفدديض مبلدل التددأمين النهددائي تددريجيا  فددي عقدود التوريددد التددي تقبدل التجز  -4
% مددن قيمدة الجدزء المتبقددي مدن محددل 10نسدبة تنفيدذ العقددد بشدرط أن ال يقدل التددأمين عدن 

تقبدددل  العقددد، وال يجدددوز التخفددديض فدددي عقدددود األشدددغال والخددددمات، وعقدددود التوريدددد التدددي ال
 التجزئة.

يجدددوز اإلعفددداء مددددن تقدددديم التدددأمين النهددددائي، إذا كاندددت مددددة التوريددددد فدددي العقدددد ال تتجدددداوز  -5
ا  من تاريخ توقيع العقد بشدرط أن يدتم تمديدد مددة العمدل بالتدأمين االبتددائي لمددة ( يوم15)

ال تقدل عددن ثالثددين يومدا  مددن تدداريخ االسددتالم النهدائي علددى أن يددتم الدنص علددى ذلددك  فددي 
 العقد.

يجدددوز اإلعفدددداء مددددن تقددددديم التدددأمين النهددددائي عددددن العقددددود الخارجيدددة المتعلقددددة بتوريددددد مددددواد  -6
م هددذا التددأمين وكاندددت يل داخددل الدولددة إذا امتندددع المددورد عددن تقددددوخدددمات لدديس لهددا وكيددد

 الدائرة بحاجة ماسة لهذه التوريدات ويتم اإلعفاء بموافقة المدير العام.

يجددوز إعفدداء المؤسسددات أو الهيئددات العامددة والشددركات التددي تسدداهم فيهددا الحكومددة بنسددبة  -7
 ي والنهائي.% عل األقل من رأسمالها من تقديم التأمينين االبتدائ50

 

 (33المادة )
 

إذا نكدل أو تدأخر صداحب العطدداء الفدائز عدن أداء قيمدة التددأمين النهدائي خدالل المددة المحددددة 
فدددي كتددداب إبالغدددده الترسدددية، يجددددب علدددى الدددددائرة مصدددادرة التددددأمين االبتددددائي المقدددددم مدددن قبلدددده 

واسدتيفاء قيمدة هدذا وتحميله التعويض عدن األضدرار التدي لحقدت بهدا مدن جدراء نكولده أو تدأخيره 
 التعويض منه أو من أية مستحقات له لدى أية دائرة أخرى.
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 (34المادة )
 

( يحدددتفظ بالتددأمين النهدددائي لددددى الددددائرة 32( مدددن المدددادة )4مددع عددددم اإلخدددالل بأحكدددام الفقددرة )
حتى تمام تنفيذ العقدد. وتمددد مددة سدريان خطداب التدأمين فدي حالدة تمديدد مددة العقدد بمدا يعدادل 
 ةهدددذه المدددددة، ويددددرد التددددأمين بعددددد اسددددتيفاء جميددددع الشددددروط والمواصددددفات وانتهدددداء المدددددة المقددددرر 

لسدريانه. وفدي جميدع األحدوال ال يجدوز للمتعاقدد أو دائنيده الحجدز علدى مبلدل التدأمين طيلدة فتددرة 
 سريانه.

 

 تحرير العقد
 (35المادة )

 

 فاق وال سيما ما يلي:يتم تحرير العقد من قبل الدائرة، متضمنا  جميع أركان االت
 

رقم المناقصة وتاريخ العقد، والطرفان المتعاقدان، ومن يمثلهما، والعنوان المختار  -1
 كموطن لهما.

 موضوع العقد، مع وصف موجز للمواد أو األشغال أو الخدمات المتعاقد عليها. -2

 مدة التنفيذ وموعد بدئها، والتاريخ المقرر للتسليم ومكان التسليم. -3

 المتعلقة بالتعديالت الطارئة على العقد بالزيادة أو النقص في الكميات.األحكام  -4

الجزاءات والغرامات المطبقة في حال التأخر في اإلنجاز أو االنسحاب، أو التوقف  -5
 عن التنفيذ ألي سبب.

 ها.عالمقابل المالي للعقد وشروط الدفع، والدفعات المقدمة، والضمانات بمختلف أنوا  -6

 واألسعار للتوريدات واألشغال وتفصيل الخدمات.جداول الكميات  -7

 شروط وحاالت التعاقد من الباطن، وشروط التنازل عن العقد. -8

 .بانقضاء العقد بالنسخ أو بالسحب أو باإللغاءاألحكام المتعلقة  -9

 األحكام المتعلقة بفصل المنازعات بين الطرفين والمحاكم المختصة. -10

 .دفتر الشروط العامة -11

 خاصة إن وجدت.دفتر الشروط ال -12

ويتم توقيع العقد من قبل السلطة المختصة في الدائرة، ومن قبل المتعاقد بعد تقديمه للتأمين 
 النهائي المتوجب.
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 (36المادة )
 

ال يجدوز الددنص فدي أي عقددد تكدون حكومددة دبددي أو إحددى الدددوائر التابعدة لهددا طرفدا  فيدده، علددى 
ف بشدددددأن التحكددددديم، وكدددددذلك اإلجدددددراءات إجدددددراء التحكددددديم خدددددارج دبدددددي، أو أن يخضدددددع أي خدددددال

المتعلقددة بدده، أليددة قددوانين أو أصدددول خددالف القددوانين واألصددول النافدددذة فددي إمددارة دبددي، ويعتبدددر 
 وغير ملزم. أي نص مخالف باطال  

مددن ذلددك، وحيثمددا اقتضدت المصددلحة العامددة، يجددوز بموافقدة خطيددة مددن الحدداكم إعفدداء  واسدتثناء  
 ومؤسساتها وهيئاتها من التقيد بهذا الحكم.ي من دوائرها أالحكومة أو 

 

 (37المادة )
 

ال يجددوز أن يددنص العقددد علدددى االلتددزام بشددروط العقددد الددددولي )فيدددك( أو أي مددن هددذه الشدددروط 
سددواء بمجددرد اإلشددارة إليهدددا، أو إلحاقهددا بالعقددد، إال ألسددباب اسدددتثنائية وشددريطة الحصددول علدددى 

 موافقة خطية مسبقة من الحاكم.
 

 (38)المادة 
 

إذا تخلدف صداحب العطداء الفدائز عدن توقيدع العقدد دون عدذر مقبدول، خدالل المددة المحدددة فدي 
كتدددداب إبالغددددده الترسددددية، يصدددددادر التددددأمين النهدددددائي وتقددددوم إدارة العقدددددود والمشددددتريات أو الجهدددددة 

 المختصة في الدائرة برفع مذكرة إلى اللجنة لتقرر أحد الخيارات الثالثة التالية:
 

عادة طرحها.إلغاء المن -1  اقصة واا
 إبقاء المناقصة وترسيتها على صاحب العطاء الذي يلي العطاء الفائز. -2

تنفيددذ موضدددوع المناقصدددة علدددى حسددداب صددداحب العطدداء الفدددائز وتحميلددده كافدددة مدددا يترتدددب  -3
 على ذلك من نفقات واستيفائها منه أو من أية مستحقات له لدى أية دائرة أخرى.

 حب العطاء التعويض عن األضرار التي لحقت بالدائرة.وفي جميع األحوال يستوفى من صا
 

 الفصل الثالث
 المناقصة المحدودة

 (39المادة )
 

لالشددددتراك فيهددددا المددددوردون أو المقددددداولون أو  ىالمناقصددددة المحدددددودة هددددي المناقصددددة التددددي يدددددع
مقدددمو الخددددمات المعتمدددد التعامددل معهدددم نظدددرا  لكفددداءتهم وتخصصددهم فدددي موضدددوع المناقصدددة 
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المطروحددددة وتطبدددددق عليهدددددا اإلجددددراءات والقواعدددددد المطبقدددددة علدددددى المناقصددددة العامدددددة فيمدددددا عددددددا 
 اإلعالن.

 

 (40المادة )
 

توجدده الددددعوة إلدددى المدددوردين والمقددداولين ومقددددمي الخددددمات المعتمدددد التعامدددل معهدددم مدددن واقدددع 
( مدددن هددذا القددانون، وتجدددوز دعددوة آخدددرين 11( و )10السددجل المنصددوص عليددده فددي المددادتين )

 من غير المسجلين في هذا السجل إذا كان للدائرة مصلحة في ذلك.
 

 الفصل الرابع
 الممارسة

 (41المادة )
 

 الممارسة طريقة خاصة الختيار المتعاقد وتتم في الحاالت التالية:
 

المدددواد أو األشددددغال أو الخددددمات المطلوبدددة يصددددعب تحديدددد مواصدددفاتها بدقددددة  تإذا كانددد -1
 خصص.وتحتاج للخبرة الفنية والت

إذا كانددددت الحاجددددة للمدددددواد، أو األشددددغال، أو الخدددددمات ال تحتمدددددل االنتظددددار إلجدددددراءات  -2
 المناقصة، أو كانت قيمتها ال تتناسب مع تكاليف إجراء المناقصة.

إذا كددددان قددددد سدددددبق طددددر  المدددددواد، أو األشددددغال، أو الخددددددمات فددددي مناقصدددددة ولددددم يتقددددددم  -3
أو عطددددداء وحيددددد، وكاندددددت  ةللمشدددداركة فيهددددا أحدددددد أو قدددددمت لهدددددا عطدددداءات غيدددددر مقبولدددد

 الحاجة لها ال تسم  بإعادة طر  المناقصة ثانية.

 من متعاقد تم فسخ عقده. في حالة التوريد أو إنجاز األشغال أو تقديم الخدمات بدال   -4

إذا كدان موضددوع العقدد يهدددف للقيدام بأبحدداد وتجددارب تتطلدب أسددلوب معدين فددي التنفيددذ  -5
 ال يتفق مع أسلوب المناقصة.

 و الشحن، أو التخليص.أإذا كان موضوع العقد شراء عقارات، أو التأمين،  -6
 

 (42المادة )
( مدن هدذا 6يتم التعاقد عن طريق الممارسدة فدي حددود الصدالحيات الماليدة المبيندة فدي المدادة )

 القانون وتطبق بشأنها اإلجراءات التالية:
 

تقددددوم إدارة العقددددود والمشددددتريات أو الجهدددددة المختصددددة بدددددعوة المددددوردين أو المقددددداولين أو  -1
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.

ممارسدددة خددددالل المددددة المعينددددة فددددي الددددعوة موقعددددة مدددن مقدددددم العددددرض تقددددم عددددروض ال -2
 بجميع المستندات واألوراق المطلوبة. ةوممهورة بخاتمه ومرفق

تجتمدع اللجندة فددي الموعدد المقددرر لهدا لفددت  العدروض، وتتحقددق مدن مدددى تدوفر الشددروط  -3
 المطلوبدددة فددددي مقدددددميها واسددددتبعاد مدددن لددددم تتددددوفر فدددديهم الشدددروط ويتلددددى اسددددم كددددل مقدددددم

 للعرض والقيمة اإلجمالية لعرضه.

األسدعار وأسدماء مدن تمدت الممارسدة  تحرر اللجنة محضدرا  بداإلجراءات المتبعدة متضدمنا   -4
معهدددم وتوصددديتها بتحديدددد صددداحب العددددرض الفدددائز، ويرفدددق بالمحضدددر جميدددع العددددروض 

 المقدمة، ويرفع للسلطة المختصة باعتماد نتيجة الممارسة.
 

 (43المادة )
 

(، تطبددددق علدددى الممارسددددة القواعددددد العامددددة المتعلقددددة 42( و )41مدددع مراعدددداة أحكددددام المددددادتين )
بالمناقصددة العامدددة بالقددددر وبالحددددود التدددي ال تتعدددارض مدددع طبيعدددة الممارسدددة والحالدددة الخاصدددة 

إذا قلددت  أمدا( ألدف درهددم، 100تباعهددا، وذلدك فددي العقدود التددي تزيدد قيمتهدا عددن )الالتدي دعدت 
( يومدددددا  15وكددددان تسددددليم األصدددددناف أو األشددددغال أو الخدددددمات سدددديتم خددددالل ) القيمددددة عددددن ذلددددك

بأخدذ إقدرار خطدي مدن المتعاقدد يضدمن فيده االلتدزام بتنفيدذ موضدوع الممارسدة ويعفدى فددي  ىفيكتفد
 هذه الحالة من التأمين النهائي.

 

 الفصل الخامس
 االتفاق المباشر

 (44المادة )
 

 الختيار المتعاقد تتبع في الحاالت التالية:االتفاق المباشر طريقة استثنائية 
 

المواد، أو الخدمات أو األشغال المحتكرة مما يتعذر معه إجراء المناقصة العامة أو  -1
 المحدودة أو الممارسة.

المواد، أو الخدمات، أو األشغال التي تتطلب الضرورة القصوى تقديمها على أن  -2
 .يقتصر االتفاق على الحد األدنى لحاجة العمل

 المواد، أو الخدمات أو األشغال التي تحكمها تسعيرة جبرية أو تعرفات محددة. -3
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المواد، أو الخدمات، أو األشغال التي تقدمها أية دائرة أو شركة تساهم الحكومة في  -4
 % من رأسمالها على األقل.51

 الخدمات التي تتطلب كفاءات ومؤهالت عالية ومتخصصة. -5

معية والبصرية وبرامج الحاسوب واألجهزة الفنية شرطة السالكتب والدوريات واأل -6
 الدقيقة.

 

 (45المادة )
 

 يتم اختيار المتعاقد باالتفاق المباشر بإحدى الطرق التالية:
 

تقدددوم لجندددة الشدددراء المباشدددر بطلدددب عدددرض أو عدددروض أسدددعار مدددن مدددورد أو مقدددداول أو  -1
األشددغال أو الخددددمات عدددة مددوردين أو مقدداولين، إذا كانددت القيمددة المقدددرة للتوريدددات أو 

( ألدددف درهدددم، وتدددتم فدددي هددذه الحالدددة مطالبدددة المدددورد أو المقددداول بتقدددديم 100تزيددد عدددن )
 التأمين النهائي تمهيدا  لتحرير العقد.

تقدوم لجندة الشدراء المشدار إليهدا فدي الفقدرة السدابقة، بطلدب عدرض سدعر أو عددة عددروض  -2
( آالف درهدددم 10قيمتهددا بدددين )أسددعار لألصدددناف أو الخدددمات أو األشدددغال التددي تتدددراو  

( ألدف درهدم علدى أن تعتمدد قدرارات هدذه اللجندة مدن السدلطة المختصدة، ويصددر 100و)
بعدد ذلددك أمددر شددراء تحددد فيدده األصددناف، أو أمددر تكليدف تحدددد فيدده األصددناف، أو أمددر 
تكليدددف تحدددددد فيددده األشددددغال، أو الخددددمات المطلوبددددة، وأسدددعارها، ومدددددة التوريدددد أو مدددددة 

 لجزاءات وأية شروط أخرى.اإلنجاز وا

التكليدددف المباشدددر مددددن قبدددل مددددير الدددددائرة أو مدددن يفوضددده بالشددددراء لشدددراء األصددددناف أو  -3
( آالف درهدم، وتقدديم فدداتورة 10شدغال أو تقدديم الخددمات التدي تقددل قيمتهدا عدن )تنفيدذ األ

رشدداد بالقيمدة إلددى اإلدارة الماليدة مرفقددة بالثبوتيددات وفقدا  إلجددراءات الشدراء، ويفضددل االست
 بعروض أسعار ما أمكن ذلك.

 

 الفصل السادس
 المسابقة

 (46المادة )
 

المسددابقة طريقدددة خاصددة للتعاقدددد تددتم مدددن أجددل وضدددع دراسددات، أو تصددداميم أو مخططددات فنيدددة 
 للقواعد واإلجراءات التالية: لمشروع معين، أو غرض معين، وفقا  
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والجوائز والمكافآت  صيال  تقوم الدائرة بتحديد أغراض المشروع ونطاقه ومواصفاته تف -1
والتعويضات التي ستمن  للفائزين، ومصير ملكية التقارير والدراسات والتصاميم 

 والمخططات الفائزة وغير الفائزة، وما تراه الدائرة مناسبا  من شروط أخرى.
تتم الدعوة للمشاركة في المسابقة إما عن طريق اإلعالن بالنشر في وسائل اإلعالم  -2

الدعوة المباشرة لذوي الخبرة العالية والمهارات الالزمة للمشروع أو عن طريق 
 المطرو  للمسابقة.

تشكل لجنة للتحكيم بقرار من المدير العام من عدد من المختصين في موضوع  -3
المسابقة، لدراسة وتقويم التقارير والدراسات والتصاميم والمخططات المطلوبة، ويجوز 

 ومناقشتهم فيما قدموه. لهذه اللجنة استدعاء المشاركين

تدون لجنة التحكيم إجراءاتها في محضر تذكر فيه العروض المقدمة، واأراء  -4
والمعايير التي اعتمدتها في المفاضلة بين العروض، وتوصيتها باختيار صاحب 
العرض الفائز وترتيب العروض التي تليه، وترفع المحضر متضمنا هذه التوصية، 

 لطة المختصة إلصدار القرار.ومرفقا  بالعروض إلى الس

يجوز للجنة التحكيم أن تقرر عدم استحقاق أحد من المشاركين للجوائز أو المكافآت  -5
 أو التعويضات إذا رأت أن العروض المقدمة ليست في المستوى الفني المطلوب.

 

 الفصل السابع
 إجراءات تنفيذ العقود

 األحكام العامة
 (47المادة )
 

لتنفيدذ عقددود التوريدد والخددمات اعتبددارا  مدن اليددوم التدالي لتوقيدع العقددد مدا لددم تبددأ المددة المحددددة 
ذا لدددم  يددنص علدددى خددالف ذلدددك وتبدددأ فدددي عقدددود األشددغال مدددن تدداريخ تسدددليم الموقددع للمقددداول، واا
يحضددر المتعاقدددد أو منددددوب عنددده لتسدددلم الموقدددع فدددي التددداريخ المحددددد لددده يحدددرر محضدددر بدددذلك 

 ون هذا التاريخ هو التاريخ المحدد لبدء التنفيذ.ويبلل المتعاقد بصورة منه، ويك
 

 (48المادة )
 

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

 ا.جرائهإمليات النقص مهما كان تاريخ جراء المقاصة بين عمليات الزيادة وعإ
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يجدوز أن يتجدداوز التعدديل الحددد المنصدوص عليدده فددي البندد السددابق بشدرط تددوفر االعتمدداد  -2
الدددالزم وموافقددددة المتعاقددددد علددددى عدددددم زيددددادة األسدددعار الددددواردة فددددي العقددددد، إذا كانددددت هددددذه 

 األسعار ال تزال مناسبة وال تزيد عن أسعار السوق.

ل إضددددافة أصدددناف أو أشدددغال أو خدددددمات جديددددة غيدددر واردة فددددي يجدددوز أن يشدددمل التعددددي -3
 العقد ولكنها تتصل بموضوعه، فيمكن االتفاق المباشر بشأنها مع المتعاقد األصلي.

تخضددددع جميدددددع التعدددددديالت للعدددددرض علدددددى اللجنددددة التخددددداذ قدددددرار بشدددددأنها ورفعددددده للسدددددلطة  -4
رة، ويوقدددع عليدددده المختصدددة باعتمددداده ويدددتم تنظدددديم ملحدددق للعقدددد يتضدددمن التعددددديالت المقدددر 

 الطرفان المتعاقدان.
 

 (49المادة )
 

علدى المتعاقدد تنفيدذ العقدد وفقدا  للشدروط والقواعدد المقدررة فيده، وال سديما عددم التدأخر فدي التنفيدذ، 
ذا  ال تعدرض لفدرض الجدزاءات والغرامددات المنصدوص عليهدا فدي العقددد، وفدي هدذا القددانون، واا واا

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

مددن  قمددن وقوعده، ويعددرض الطلدب علددى اللجندة لدراسددته، والتحقد أو السدبب خدالل ثالثددين يومدا  
، وال يعتبددددر نافددددذا  إال بعددددد اعتمدددداده مددددن ، وتتخددددذ قرارهددددا باإلعفدددداء أو عدمددددهفيدددده صدددحة مددددا ورد
 المدير العام.

يعتبددر عدددم تقدددديم المتعاقددد لهدددذا الطلددب خدددالل المدددة المددذكورة إقدددرارا  مندده بعددددم وجددود أسدددباب 
 اضطرته لإلخالل بالتنفيذ، ويسق  حقه باالعتراض.

 

 (50المادة )
 

والشدروط المنصددوص يجدوز أن يتضددمن العقدد نصددا  يسدم  بدددفع مبدالل علددى الحسداب بالحدددود 
عليهدددا فدددي هدددذا القدددانون وفدددي العقدددد نفسدددده، وفدددي جميدددع األحدددوال يجدددب أن يكدددون الددددفع علددددى 

 الحساب مقابل ضمان مصرفي بذات القيمة والعملة.
 

 (51المادة )
 

المتعاقددد األصددلي  عال يجدوز التنددازل عدن العقددد، أو تنفيددذه عدن طريددق متعاقددين مددن البدداطن مد
علددى اقتدرا  مددن اللجندة، وفددي جميدع األحددوال يبقدى المتعاقددد  لعددام بنداء  إال بعدد موافقددة المددير ا

التضامن مع المتنازل له أو المتعاقد مدن البداطن عدن كدل إخدالل بأمام الدائرة  األصلي مسؤوال  
 يطرأ على تنفيذ العقد.
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 (52المادة )
 

 يحق للدائرة فسخ العقد في الحاالت التالية:
 

لرشددوة، مدددن قبدددل المتعاقدددد، وتددتم آنئدددذ مصدددادرة التدددأمين الغدددو أو التالعدددب أو ا فددي حدددال -1
النهددددددائي والتنفيددددددذ علددددددى حسدددددداب المتعاقددددددد واالحتفددددددا  بحددددددق المطالبددددددة بددددددالتعويض عددددددن 

 األضرار.
فددي حددال إفدددالس المتعاقددد أو إعسددداره، وتددتم آنئددذ مصدددادرة التددأمين النهدددائي مددع االحتفدددا   -2

 بحق المطالبة بالتعويض عن األضرار.

فددي حدددال وفددداة المتعاقدددد، ويجدددوز آنئدددذ للددددائرة فسدددخ العقدددد، ورد التدددأمين للورثدددة أو اإلبقددداء  -3
السددما  للورثددة، أو بعضددهم بصددفتهم الشخصددية بمتابعددة التنفيددذ وفقددا  ألحكدددام و علددى العقددد 

العقدددد، وتحمدددديلهم كافددددة االلتزامدددات الناشددددئة عندددده وبشددددكل خددداص مددددا يتعلددددق بالضددددمانات 
  المتوجب عليهم تقديمها.

 

 (53المادة )
 

يتدولى المدددير العدام تشددكيل اللجدان الالزمددة لمتابعدة تنفيددذ العقدود فددي جميدع مراحلهددا، وتتضددمن 
عدددداد محاضدددر الفحدددص  القددرارات الصدددادرة بهدددذا الشدددأن مهددام هدددذه اللجدددان وتنظددديم أعمالهددا، واا

 واالستالم وتقارير المتابعة، وكل ما يتطلبه تنفيذ العقود.
 

 الفصل الثامن
 اإلجراءات الخاصة بعقود التوريد

 (54المادة )
 

 المدددواد يحددق للدددائرة معاينددة وفحددص التوريدددات فددي مكددان الصددنع وقبددل شددحنها وحسددب طبيعددة
 الموردة شريطة أن يتم النص على ذلك في العقد.

 

 (55المادة )
 

بالعقددد، إذا تدأخر المددورد فددي توريدد كددل الكميددات المطلوبدة أو جددزء منهددا فدي المواعيددد المحددددة 
يجدوز للدددائرة بقدرار مددن المددير العددام  –أو لدم يقددم بتوريددها أو رفضددت مدن قبددل لجدان االسددتالم 

إعطدداء المددورد مهلدددة إضددافية ال تزيدددد عددن ثالثدددين يومددا  غيدددر خاضددعة لغرامدددة التددأخير إذا كدددان 
 :هناك مصلحة للدائرة في إعطاء هذه المهلة
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المحددة، أو ألكثر من المهلة المعطاة له إذا تأخر المورد في التوريد في المواعيد  -
توريدها، وذلك  في % من قيمة المواد التي تأخر2تفرض عليه غرامة تأخير بنسبة 

% 10عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه شريطة أن ال تجاوز الغرامة في مجموعها 
من قيمة تلك المواد وأن ال تكون المواد المتأخرة تحول دون االستفادة من كامل 

ال فتحتسب الغرامة على إجمالي قيمة هذه المواد.  المواد المطلوبة، واا
إذا استمر تأخر المورد حتى بلوغ الغرامة حدها األقصى، يحق للدائرة اتخاذ أحد  -

 اإلجرائين التاليين دون الحاجة إلنذار أو حكم قضائي:
% 10شراء المواد على حساب المورد وتحميله فروق األسعار باإلضافة إلى  -1

 من قيمة التوريدات لقاء المصروفات اإلدارية.
 فسخ العقد ومصادرة التأمين النهائي والمطالبة بالتعويض عن األضرار. -2

 

 (56المادة )
 

 يتم استالم التوريدات على مرحلتين على النحو التالي:
 

 االستالم المبدئي، ويراعي فيه ما يلي: -أ
المحدددددين فددددي العقدددد اسدددتالما  مبدددددئيا  يدددتم اسدددتالم التوريددددات، فددددي الموعدددد والمكدددان  -1

يحددددرر بددددده مسدددددتند اسددددتالم مبددددددئي موقدددددع مددددن أمدددددين المخدددددزن إذا تددددم االسدددددتالم فدددددي 
 المخازن أو من مسؤول موقع العمل إذا كان استالم التوريدات في الموقع.

علدددددى أمدددددين المخددددددزن أو الموظدددددف الددددددذي قدددددام باالسدددددتالم المبدددددددئي التأكدددددد مددددددن أن  -2
لمدا ورد فددي عقددد التوريدد، ولمددا ورد فددي فداتورة المددورد مددن  األصدناف المددوردة مطابقددة

حيدد العددد أو الددوزن أو الحجدم، أو مسددتندات الشدحن أو إشددعار التسدليم، وعليدده أن 
يددذكر أيدددة مالحظددات عدددن حالدددة العبددوات أو الصدددناديق وأن يبدددين بوضددو  فدددي سدددند 
ن االسدددددددتالم المبدددددددددئي بدددددددأن األصددددددددناف المدددددددوردة خاضددددددددعة للفحدددددددص واالختبددددددددار، وأ

يخصدص مكانددا  مناسدبا  لحفددظ كدل نددوع مدن التوريدددات المدوردة مددن مدورد معددين علددى 
، ويدددتم إرسددال الفددداتورة باإلضددافة علدددى صدددورة حدددة حتدددى يددتم فحصدددها وقبولهددا نهائيدددا  

 سند االستالم المبدئي لإلدارة المالية في الدائرة.
 

 االستالم النهائي ويراعى فيه ما يلي: -ب

واالستالم بقرار من المددير العدام تمثدل فيهدا الجهدة الطالبدة إذا تشكيل لجنة للفحص  -1
 استدعت طبيعة المواد ذلك.
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تجتمدع اللجنددة المددذكورة خددالل سددبعة أيددام علددى األكثددر مددن تدداريخ تبليغهددا باالسددتالم  -2
المبدددددئي مدددددن قبدددددل قسدددددم المسدددددتودعات، ويتوجدددددب إبدددددالغ المدددددورد بموعدددددد االجتمددددداع 

 عملية الفحص واالستالم النهائي. لحضور أو إرسال مندوب عنه أثناء

فحدص واختبدار واسدتالم المدواد المدوردة وفقددا  للشدروط والمواصدفات الدواردة فدي العقددد  -3
والوثدددددددائق الملحقدددددددة، ومقارنتهدددددددا مدددددددع العيندددددددات المختومدددددددة والمعتمددددددددة والكتالوجدددددددات 
والرسددومات، ويجددوز لهددذه اللجندددة االسددتعانة بأيددة جهددة فنيدددة متخصصددة للتحقددق مدددن 

 قة األصناف للمواصفات الفنية كلما دعت الحاجة لذلك.مدى مطاب

فحص المواد المستوردة من الخارج خدالل المددة المدذكورة فدي عقدد التدأمين بحضدور  -4
مندددوب شددركة التددأمين ومطابقددة التوريدددات علددى الفدداتورة المعتمدددة، ووثددائق الشدددحن، 

بدددداخلها،  ة الصدددناديق وسدددالمة مددداموالتحقدددق مدددن سدددالمة األختدددام والعالمدددات وسدددال
ثبدات مدا يظهدر مدن تلدف أو نقدص أو زيدادة، أو مخالفدة للمواصدفات تمهيددا  لتحديدد  واا

 لشروط العقد. المورد، وفقا   أو مسؤولية شركة التأمين

 استبعاد المواد المرفوضة تمهيدا  إلعادتها للمورد. -5

إعددددداد محضدددددر الفحدددددص واالسدددددتالم وتضددددمينه جميدددددع اإلجدددددراءات المتخدددددذة ونتدددددائج  -6
المعايندددة، وأسدددباب القبددول أو الدددرفض لكدددل أو بعددض المدددواد، ويدددتم توقيدددع الفحددص و 

المحضدر مدن قبدل جميددع األعضداء ويرسدل إلددى اإلدارة الماليدة، والجهدات المختصددة 
 األخرى.

فدددددي حدددددال ورود أصدددددناف تددددددم التعاقدددددد عليهدددددا خدددددارج الدولددددددة قبدددددل وصدددددول فاتورتهددددددا  -7
ألسدددددباب مبدددددررة، يدددددتم  التجاريدددددة، ورأت لجندددددة الفحدددددص واالسدددددتالم ضدددددرورة اسدددددتالمها

تطبيددق إجددراءات االسددتالم المنصددوص عليهددا فددي هددذا القددانون علددى أسدداس الفدداتورة 
المبدئيدة أو أيدة وثدائق أخددرى، علدى أن يطالدب المدورد بإرسددال الفداتورة التجاريدة فددورا ، 
وفدددي حدددال ظهدددور خددددالف بدددين التوريددددات والفددداتورة المبدئيددددة يجدددوز تأجيدددل االسددددتالم 

التجاريددددة، أو القيددددام باالسددددتالم مددددع اتخدددداذ اإلجددددراءات الالزمددددة  حتدددى تصددددل الفدددداتورة
 للحفا  على حقوق الدائرة.

يدددتم إصددددار سددددند االسدددتالم النهددددائي للتوريددددات مددددن قبدددل الموظددددف المخدددتص علددددى  -8
ضدوء محضدر الفحددص واالسدتالم، وتددتم إضدافة التوريددات إلددى سدجالت المخددازن أو 

 إلى سجل الموجودات والممتلكات حسب الحال.
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 (57المادة )
 

يددددددتم عدددددددرض محضدددددددر الفحدددددددص واالسدددددددتالم علددددددى لجندددددددة المناقصدددددددات والممارسدددددددات أو لجندددددددة 
 المشتريات حسب الحال للبت في الحاالت التالية:

 

 وقوع خالف بين المورد وبين لجنة الفحص واالستالم. -1
وقدددوع خدددالف بدددين أعضدددداء لجندددة الفحدددص واالسدددتالم وبددددين العضدددو أو األعضددداء الفنيددددين  -2

 فيها.

طدددددابق أو تقتددددرب فدددددي مواصددددفاتها مدددددن تإذا قبلددددت لجنددددة الفحدددددص واالسددددتالم مدددددواد بديلددددة  -3
المواصددفات الدددواردة فدددي العقددد وكدددان قبولهدددا يفدددي بمتطلبددات العمدددل، فللجندددة المناقصدددات 

أن تبددت بقبولهدا إمددا بددنفس القيمددة  –حسددب الحددال–والممارسدات أو لجنددة الشددراء المباشدر 
 د أو بقيمة أقل حسب تقديرها.األصلية للمواد كما وردت في العق

 

 (58المادة )
 

 يراعى بالنسبة للمواد المرفوضة ما يلي:
 

 يحتفظ أمين المستودع بالمواد المرفوضة على حدة إلى حين تسليمها للمورد. -1
تقوم إدارة العقود والمشتريات أو القسم المختص في الدائرة بإخطار المورد برفض  -2

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

في حال امتناع المورد أو رفضه استالم المواد المرفوضة عند انتهاء المدة المحددة  -3
% من قيمة هذه المواد 1في الكتاب المبلل إليه تفرض عليه غرامة تخزين بنسبة 

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

 بالمزاد العلني واستيفاء جميع المصاريف والغرامات ويرد الباقي للمورد.

للمواد المرفوضة، تكون في حال طلب المورد إعادة التحليل والفحص الفني  -4
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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 (59المادة )
 

الددددقيق اسددتالما نهائيددا  مددن قبدددل يجددوز اسددتالم المددواد التددي ال تحتددداج بطبيعتهددا للفحددص الفنددي 
ألددف درهدددم وتتبددع اإلجددراءات المنصدددوص  25أمددين المسددتودع شددريطة أن ال تزيدددد قيمتهددا عددن 

 عليها في المواد السابقة بشأن الفحص واالستالم فيما زاد عن ذلك.
 

 الفصل التاسع
 اإلجراءات الخاصة بعقود األشغال

 (60المادة )
 

النظددددام داخدددددل موقددددع العمددددل وعدددددن األضددددرار التددددي تلحدددددق عدددددن حفددددظ  يعتبددددر المقدددداول مسددددؤوال  
بالممتلكدددات العامددددة والخاصدددة بسددددببه أو بسددددبب عمالددده أو بسددددبب تنفيددددذ العقدددد، وعليدددده االلتددددزام 

 بالقوانين واللوائ  المطبقة في شأن العمال وحقوقهم وتأمين سالمتهم من األخطار.
 

 (61المادة )
 

والمخططددات والمواصدددفات وجدددداول الكميدددات الخاصدددة يعتبددر المقددداول موافقدددا  علدددى التصددداميم 
بالعقدد وأنهددا كافيددة لسددالمة األشدغال موضددوع العقددد، ويجددوز للددائرة تصددحي  أي خطددأ أو سددهو 
يحددد فددي أي وصددف أو مخطدد  أو تصددميم دون تعددويض المقدداول قبددل البدددء بتنفيددذ العقددد أو 

فات األساسدددية أو زيدددادة فدددي أثنددداء التنفيدددذ، شدددريطة أن ال يترتدددب علدددى ذلدددك تغييدددر فدددي المواصددد
الكميددات أو القياسدددات أو مدددة العقدددد وأن ال يددؤدي التصدددحي  إلددى إلغددداء إنشدداءات تدددم إكمالهدددا 

 ( من هذا القانون.48وذلك دون اإلخالل بما ورد في المادة )
وفدددي جميدددع األحددددوال علدددى المقدددداول التأكدددد مددددن سدددالمة وصددددالحية المواصدددفات والمخططددددات 

خطار الدائرة أو االستشاري بمالحظاته عليها.والتصاميم والكميات ا  لمعتمدة، واا
 

 (62المادة )
 

 على المقاول أن يلتزم بما يلي:
 

تقدديم برندامج زمندي للعمدل يتضدمن جميدع مراحدل التنفيدذ حتدى اإلتمدام النهدائي إلدى الدددائرة  -1
واالستشدداري المشدددرف خدددالل المددددة المحدددددة فددي العقدددد وأن يحصدددل علدددى الموافقدددة منهدددا 

 هذا البرنامج. على
عددم التعاقدد مددع مقداولين مدن البدداطن إال بموافقدة خطيدة مددن الددائرة واالستشداري المشددرف  -2

 وال يعفيه ذلك من المسؤولية الكاملة عن تنفيذ العقد.
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حيدد يدتم التسددليم بريدة الصدادرة عليهدا يإنجداز األشدغال موضدوع العقدد شدامال  األوامددر التغي -3
 العقد، أو أي تمديد له بسبب األوامر التغييرية.  المحدد في الموعداالبتدائي في 

 

 (63المادة )
 

تأخر المقاول في البدء بالعمل، أو أبطدأ فيده بشدكل ملحدو  يتحقدق معده للددائرة عددم إمكدان إذا 
( يومدا  متصددلة أو انسددحب 15إتمامده فددي الوقدت المحدددد أو توقددف عدن العمددل لفتدرة تزيددد عددن )

اتخددداذ أحدددد اإلجددددراءات و مدددن العمدددل أو أخدددل بشددددروط العقدددد، يحدددق للدددددائرة سدددحب العمدددل مندددده 
 التالية:

 

األمر المباشددر وبمعرفتهدا جميددع األعمدال التدي لددم تدتم دون أحقيددة المقداول فددي أن تنفدذ بد -1
 المطالبة بأي وفر يتحقق.

 أن تمارس أحد المقاولين إلتمام العمل. -2
 

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

المسدددددتلزمات والمعدددددددات مدددددن أضددددددرار، ويتحمدددددل المقدددددداول نتيجدددددة لسددددددحب العمدددددل مندددددده جميددددددع 
% مددن قيمدددة 10التعويضددات المسددتحقة للدددائرة عدددن أي خسددائر تكبدددتها باإلضددافة إلدددى تحملدده 

ئرة فدي سددبيل تلددك التدي تتحملهددا الدددا ةاألعمدال التددي لدم يقددم بتنفيددذها تغطيدة للمصدداريف اإلداريدد
 األعمال.

 

وضددمانا  السدددتيفاء هدددذه المبددالل يحدددق للددددائرة احتجدداز مسدددتلزمات ومعددددات العمددل الخاصدددة بددده 
 .ة في موقع العمل عند االنتهاء منهوالموجود

 

 (64المادة )
 

 تصرف الدفعات للمقاول على النحو التالي:
 

% مما تم 85األشغال، و% مما تم إنجازه من 90دفعات تحت الحساب بما يعادل -1
توريده من المواد إلى موقع العمل، بموجب كشوف إنجاز )مستخلصات( وبيانات المواد 

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

لنهائي المقدم من المقاول وشهادة على كشف اإلنجاز ا الدفعة الختامية لألشغال بناء   -2
 عند صرفها ما يلي: ىالدفع المعتمدة من االستشاري المشرف وموافقة الدائرة، ويراع
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 خصم الدفعات السابق صرفها تحت الحساب سواء لألشغال أو المواد. -أ
% مدددددن قيمدددددة الدفعددددة الختاميدددددة بصدددددفة ضددددمان إلدددددى حدددددين 5حجددددز مبلدددددل يعددددادل  -ب

ويجددوز رد هددذا المبلددل المحتجددز للمقدداول لقدداء تقديمددده االسددتالم النهددائي للمشددروع، 
 كفالة مصرفية بنفس القيمة.

 
 
 

 (65المادة )
 

علدى المقدداول إنجداز جميددع األعمدال الددواردة فدي العقددد طبقدا  للشددروط وفدي الموعددد المحددد فيدده 
وفددي حدددال تددأخره عدددن هدددذا الموعددد تفدددرض عليدده غرامدددة تدددأخير بمبلددل معدددين يددتم تحديددددها فدددي 

% مدن قيمدة العقدد وتحسدب هدذه الغرامدة بمجدرد 10ن كدل يدوم تدأخير بحدد أقصدى قددره العقدد عد
قضدددددائية، ودون حاجدددددة إلثبددددددات  تالتدددددأخير دون حاجدددددة إلندددددذار أو اتخددددداذ أيدددددة إجدددددراءا حددددددود

الضددرر، ومددع عددددم اإلخددالل بحدددق الدددائرة بتحميددل المقددداول بأتعدداب االستشددداري المشددرف لقددداء 
( مددن هددذا القددانون 63تطبيددق األحكدام الددواردة فددي المددادة )إشدرافه خددالل مدددة التددأخير، ويجددوز 
 % من قيمة العقد.10إذا تجاوزت الغرامة المفروضة نسبة 

وكدذلك يجددوز إعفدداء المقدداول مددن غرامددة التددأخير وفقددا  لألحكددام واإلجددراءات الددواردة فددي المددادة 
 ( من هذا القانون.49)
 

 (66المادة )
 

ن أدد اسددددتثنائية عامددددة ال يمكدددن دفعهددددا أو توقعهدددا وترتددددب عليهددددا اإذا طدددرأت  ظددددروف أو حدددو 
أصددددب  تنفيدددددذ األشددددغال مرهقدددددا  يعددددرض المقددددداول لخسددددارة فادحدددددة ال يددددد لددددده فيهددددا، وجدددددب عليددددده 
االسدتمرار فددي التنفيددذ ويصددب  لدده الحددق فددي المطالبدة بتعددويض عددادل بطلددب يرفعدده إلددى لجنددة 

 إلى المدير العام إلقرارها.  ها بشأنالمناقصات والممارسات التي تدرسه وترفع توصيته
 

 (67المادة )
 

يقددددوم المقدددداول بإخطددددار الدددددائرة واالستشدددداري بإنجددددازه لألشددددغال وطلددددب تسددددلمها ويددددتم االسددددتالم 
االبتدددائي بحضدددور االستشدداري المشدددرف مدددن قبددل لجندددة تشددكل بقدددرار مدددن المدددير العدددام وعلدددى 

المنجددزة كمددا ورد فدددي العقددد وملحقاتددده أو  هددذه اللجنددة التأكدددد مددن قيددام المقددداول بتنفيددذ األعمدددال
عددداد قائمددة بهددا وتحديددد موعددد إكمالهددا  االسددتالم بددتحفظ علددى بعددض النددواقص التددي لددم تنفددذ واا

( مدن هدذا القددانون فدي حدال عددم إتمدام هدذه الندواقص مددن 63تحدت طائلدة تنفيدذ أحكدام المدادة )
 ءات الالزمة.قبل المقاول، ويرفع المحضر إلى المدير العام التخاذ اإلجرا
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 (68المادة )
 

تربددة والبقايددا، وأن يقددوم علدى المقدداول بعددد إتمدام العمددل أن يخلددي الموقدع مددن جميددع المدواد واأل
ويحددق للدددائرة تنفيددذ هددذه األعمددال علددى حسددابه فددي حددال عدددم إنجازهددا وخصددم قيمتهددا بتسدويته 

 من مستحقاته. 
 
 
 

 (69المادة )
 

تددداريخ االسددتالم االبتددددائي عددن ضدددمان وصدديانة األشدددغال لمدددة سدددنة مددن  يبقددى المقدداول مسدددؤوال  
 موضوع العقد ويلتزم بإصال  أي خلل يحصل نتيجة سوء التنفيذ.

لمددة عشددر سددنوات عدن كددل عيددب جدوهري يطددرأ علددى المنشدآت نتيجددة لسددوء  كمدا يبقددى مسددؤوال  
 التنفيذ دون إخالء مسؤولية االستشاري المشرف على التنفيذ عن هذا العيب.

 

 (70المادة )
 

يدددتم االسدددتالم النهدددائي لألشدددغال بعدددد انتهددداء فتدددرة الضدددمان والصددديانة مدددن قبدددل لجندددة االسددددتالم 
بحضددور االستشددداري، ويددتم التأكدددد مددن قيدددام المقدداول بالوفددداء بجميددع التزاماتددده، وتصدددر شدددهادة 

رف مدد مددن المدددير العددام ويددتم بموجبهددا صددتاالسدتالم النهددائي مددن قبددل اللجنددة واالستشدداري وتع
 قيمة الضمانات المحتجزة.

 

 (71المادة )
 

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 

ها فددي قدوائم خاصددة تمهيدددا  لقيدددها فددي المنقولدة التددي تددم تجهيددز أو تأثيدد المشددروع بهددا وحصددر 
 سجل الموجودات لدى الدائرة وتطبيق األحكام الخاصة بالعهد المكانية عليها.

 

 (72المادة )
 

ال يجوز إبرام عقود األشغال بالقيمة المقطوعة )عقود المقطوعية( إال عندما تقتضي طبيعة 
رها اإلفرادية بدقة، ومع ذلك تسعى األشغال المراد تنفيذها ذلك ويتعذر تحديد كمياتها وأسعا

حصول أية  عند الدائرة لتحديد أسعار بعض البنود الرئيسية في هذه العقود لالعتماد عليها
 إضافات أو حذوفات على األشغال نتيجة ألوامر تغييرية أو أية أسباب أخرى.
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 الفصل العاشر
 اإلجراءات الخاصة بعقود الخدمات

 (73المادة )
 

اإلجراءات الواردة في الفصل السابع مدن هدذا القدانون علدى عقدود الخددمات التدي تبرمهدا تطبق 
الددددائرة وتضددددع كدددل دائددددرة الشدددروط الخاصددددة بكدددل نددددوع مدددن أنددددواع هدددذه العقددددود مدددع االسترشدددداد 
بداإلجراءات الخاصددة بعقدد التوريددد أو عقدد األشددغال حسدب طبيعددة عقدد الخدددمات المبدرم ومدددى 

 عين من العقود.صلته بأي من هذين النو 
 

 الباب الثالث
 لدوائر الحكوميةل ا  العقود التي تحقق إيراد

 الفصل األول
 االتفاق المباشر والممارسة

 (74المادة )
 

تشدددمل هددددذه العقدددود، بيددددع أو إيجدددار الموجددددودات والممتلكدددات المنقولددددة وغيدددر المنقولددددة العائدددددة 
تحقدق إيدرادا  للحكومدة علدى أن يدتم ذلددك للددائرة والتدي يتقدرر بيعهدا أو تأجيرهدا وأيدة عقددود أخدرى 

 بإحدى الوسائل التالية:
 .االتفاق المباشر -1
 .الممارسة -2

 .المزايدة -3
 

 (75المادة )
 

تبدداع وسددديلة االتفدداق المباشددر فدددي البيددع أو التددأجير بموافقدددة مسددبقة مددن المددددير العددام فدددي ايددتم 
 الحاالت التالية:

 

 العامة.ير إلى إحدى الجهات التأج أو إذا كان البيع -1
 ( ألف درهم.100إذا كانت القيمة التقديرية للمبيعات ال تجاوز ) -2

يجددددوز التدددددأجير مهمدددددا بلدددددل بدددددل اإليجدددددار باالتفددددداق المباشدددددر عددددن طريدددددق لجندددددة تشدددددكل  -3
تباعهددا مدددن اخصيصددا  لدددذلك بقددرار مدددن المدددير العدددام يتضددمن اإلجدددراءات التددي يتوجدددب 
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بيدددع أو التددأجير واعتمددداد نتدددائج قبددل هدددذه اللجنددة، وفدددي جميدددع الحدداالت يدددتم البددت فدددي ال
 أعمال اللجنة من قبل المدير العام. 

 
 

 (76المادة )
 

( ألف درهم وال تجاوز 100يتم البيع بالممارسة إذا كانت قيمة المبيعات التقديرية تزيد عن )
في حال طر  المبيعات في مزايدة علنية وفشلها، وفي هذه الحالة  ك( ألف درهم، وكذل500)

يتم البيع بالممارسة مهما بلغت القيمة المقدرة للمبيعات ويتولى المدير العام سلطة الموافقة 
 على البيع بطريقة الممارسة واعتماد نتائجها، وتوقيع العقد الناجم عنها.

 

 (77المادة )
 

 لتالية في عمليات البيع باالتفاق المباشر والممارسة:تطبق القواعد واإلجراءات ا
تقوم الجهة المختصة في الدائرة بوضع قيمة تقديرية للمواد واألصناف المراد بيعها  -1

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

الدائرة الراغبة ببيع بعض موجوداتها بإبالغ الدوائر تقوم الجهة المختصة في  -2
الحكومية األخرى برغبتها في البيع مع إرفاق قائمة بالموجودات تتضمن تفاصيلها 

ب من هذه الدوائر ل، والطةمن حيد النوع أو الكمية أو العدد وأية إيضاحات الزم
ل مدة معينة يتم تحديدها إبداء رغبتها في الشراء أو التحويل وفقا  لألنظمة النافذة خال

 في الكتاب المرسل.

في حالة عدم رغبة أية دائرة باالستفادة من المواد واألصناف المراد بيعها تقوم الجهة  -3
المختصة بطلب عروض أسعار من الجهات الراغبة بالشراء وذلك باالتصال المباشر 

 أو بكتب يتم إرسالها إلى هذه الجهات.

يعها من النوع الذي يستوجب التعامل فيه ترخيصا  خاصا  من إذا كانت المواد المراد ب -4
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. 

لى اللجنة لدراستها واختيار أفضلها سعرا  على ضوء القيمة تحال العروض المقدمة إ -5
المقدرة للمواد واألصناف المقرر بيعها، وتحرر بذلك محضرا  يتضمن إجراءاتها 
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وتوقيع  والعروض المستلمة وقرارها، ويتم رفع هذا المحضر إلى المدير العام العتماده
 العقد مع المشتري.

 

 
 الفصل الثاني

 المزايدة
 (78)المادة 
 

( ألددف 500يدتم البيددع بالمزايددة إذا تجدداوزت القيمددة التقديريدة لألصددناف أو المددواد المدراد بيعهددا )
، ويخددتص المدددير العددام بالموافقددة علددى إجددراء المزايدددة والبددت فددي نتائجهددا وتوقيددع العقددد درهمدا  

 الناجم عنها. 
 

 (79المادة )
 

 يدة:تطبق القواعد واإلجراءات التالية عند إجراء المزا
 

تقدددوم الجهدددة المختصدددة بتحديدددد القيمدددة التقديريدددة للموجدددودات المدددراد بيعهدددا وكدددذلك قيمدددة  -1
التأمينددددات الواجددددب تقددددديمها، علددددى أن تأخددددذ باالعتبددددار تكلفددددة شددددراء هددددذه الموجددددودات، 
وعمرهددا االفتراضدددي، وحالتهدددا الفنيددة وقابليتهدددا لالسدددتخدام، واالسترشدداد بأسدددعار السدددوق، 

 المدير العام. وتعتمد هذه القيمة من
تباعددده ايددتم تشددكيل لجنددة المزايدددة بقددرار مددن المدددير العددام، يحدددد فيدده األسددلوب الواجددب  -2

 في المزايدة، إما بالظرف المغلق، أو بالمزايدة العامة. 
 يعلن عن المزايدة، على أن يتضمن اإلعالن ما يلي: -3

مكانيدددة و بيددان الموجددودات المددراد بيعهدددا مددن حيددد النددوع والكميدددة ومكددان وجودهددا  -أ اا
 معاينتها، وأية بيانات أخرى.

بيدددان نددددوع المزايدددددة، بدددالظرف المغلددددق أو المزايدددددة العامدددة، وتحديددددد زمددددان ومكددددان    -ب
 تقديم المظاريف وفتحها، أو إجراء جلسة المزايدة. 

 بيان التأمينات المطلوب تقديمها من المشاركين في المزايدة.  -ج
 إيضاحها  في اإلعالن.أية بيانات أخرى ترى لجنة المزايدة ضرورة  -د

واختيددار  تقدوم لجنددة المزايدددة وفددي المكددان والتدداريخ المحددددين بدداإلعالن بفددت  المظدداريف -4
العرض األعلى سعرا ، إذا كاندت المزايددة بدالظرف المغلدق، أمدا إذا كاندت الجلسدة عامدة 
علنيدددة، فتددددتم بإشددددراف هددددذه اللجنددددة وبوجددددود الددددراغبين فددددي المشدددداركة ممددددن تتددددوفر فدددديهم 
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ط المطلوبددة بمددا فددي ذلددك شددرط دفدع التددأمين المقددرر، وتضددع اللجنددة سددعرا  مبدددئيا  الشدرو 
 % من القيمة التقديرية.50تفت  فيه المزايدة على أن ال يقل عن 

 همددن المشدداركين عرضدد ترسدو المزايدددة علددى صدداحب العددرض األعلدى الددذي ال يزيددد أي -5
 ويعتبر هو الفائز.

% مدددن القيمدددة التقديريدددة لموضدددوع 50ل علدددى يجدددوز إلغددداء المزايددددة إذا لدددم يدددتم الحصدددو  -6
 المزايدة. 

تعدددد لجنددددة المزايددددة محضددددرا  بدددداإلجراءات التدددي اتبعتهددددا وتضددددمنه نتيجدددة المزايدددددة وآخددددر  -7
عددرض سددعر تددم تقديمدده وقرارهددا بالترسددية أو اإللغدداء، ويرفددع هددذا المحضددر إلددى المدددير 

 العام العتماده. 

 مارسة.في حال إلغاء المزايدة يتم اللجوء إلى الم -8

تتم إعادة التأمينات المقدمة إلى جميع المشاركين الذين لم يرس علديهم المدزاد فدي نفدس  -9
 الجلسة، وتسترد منهم اإليصاالت المسلمة إليهم لقاءها. 

 

 (80المادة )
 

% مدددن قيمددددة 25ترفدددع قيمدددة التأمينددددات المقدمدددة مدددن صدددداحب العدددرض الفددددائز إلدددى مدددا يعددددادل 
صدددورة كفالددة بنكيددة سدددارية المفعددول للمدددة التدددي يددتم االتفددداق العددرض بصددفة تدددأمين نهددائي علددى 

 عليها لدفع الثمن.
 

 (81المادة )
 

يدددتم تحريدددر عقدددد مدددع صددداحب العدددرض الفددددائز يتضدددمن أهدددم الشدددروط وااللتزامدددات الناشدددئة عددددن 
 ( من هذا القانون. 82الترسية، وبشكل خاص ما ورد في المادة )

 

 (82المادة )
 

المباعدددة لمددن رسدددى عليدده المدددزاد بعددد تسدددديد قيمتهددا وعليددده سدددحب يددتم تسدددليم األصددناف  -1
األصدناف خدالل مددة أقصدداها شدهر واحدد مددن تداريخ دفدع ثمنهدا أو وفقددا  لمدا يدنص عليدده 

% 1العقددد، وفددي حدددال تددأخره تحسددب عليددده رسددوم تخددزين وحراسدددة ونفقددات إداريددة بنسدددبة 
 سوم قبل االستالم.% من قيمة األصناف، وتدفع هذه الر 10يوميا  بحد أقصى قدره 

فددي حددال عددددم قيددام المشدددتري بسددداد الدددثمن خددالل مدددة أقصددداها شددهر واحدددد مددن تددداريخ  -2
التدأمين النهدائي المددفوع مدن قبلده ويدتم إعدادة إجدراء المزايددة مدن جديددد،  رالترسدية يصداد

 أو إجراء ممارسة حسبما يقتضيه الحال. 
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مددن رسددت عليددده بتنفيددذ التزامددده فددي حددال المزايددددة التددي ال يكددون محلهدددا بيددع مددواد يلتدددزم  -3
خددالل فتددرة أقصدداها شددهر واحددد مددن تدداريخ إبددرام العقددد معدده وفددي حددال تخلفدده عددن ذلدددك 

 الغرامة المحدد مقدارها بالعقد. همن ىتستوف
 

 الباب الرابع
 أحكام عامة

 (83المادة )
 

م بشدددأن قضددايا الحكومدددة، تخددتص محددداكم 2/7/1992مددع مراعددداة التعليمددات الصدددادرة بتدداريخ 
مدارة دبدي فدي النظدر بأيدة نزاعدات تحصدل بدين أيدة دائدرة والمتعاقددين معهدا فيمدا يتعلدق بددالعقود إ

ألحكام هذا القانون.  المبرمة وفقا  
 

 (84المادة )
 

يصددر مددير دائددرة الماليدة الصديغة النموذجيددة لكافدة العقددود الدواردة فدي هددذا القدانون، والشددروط 
 .جميع الدوائر بهذه الصيغة والشروط العامة لها بما يتفق مع أحكامه، وتلتزم

 

 (85المادة )
 

 يصدر مدير دائرة المالية القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
 

 (86المادة )
 

 وأحكدددام هددددذا يلغدددي أي ندددص فدددي أي قددددانون أو تشدددريع آخدددر إلددددى المددددى الدددذي يتعددددارض فيددده
 القانون.

 

 (87المادة )
 

 الجريدة الرسمية. ينشر هذا القانون في
 
 

 مكتوم بن راشد آل مكتوم 
 حاكم دبي  

 
 م1997أبريل  22صدر في دبي بتاريخ 
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ـــالمواف ــ ـــ ـــ  هـ1417ة ـجـحـذو ال 15ق ـــــ
 


