
        

   

 

 

 

 

 


2020( لسنة 12قم )قانون ر 


بشأن 


كومة ديبُة المخازن يف حد وإدارقوُالع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

حاكم ديباشد آل مكتوممحمد بن رنحن

االتحادي بالقانون ادر ّالصدة،  ِّحتُالمة ّبيالعرات اإلمارلدولة  ّةالمدنيعامالت  ُالمقانون  على االطالع بعد 

تعديالته، و 1985( لسنة 5قم )ر

ّة،نية اإللكتروِّجارعامالت والتُبشأن الم 2006( لسنة 1قم )وعلى القانون االتحادي ر

مجلس ولُدبين  ّةاالقتصاديّةاالتفاقيشأن  يف 2002لسنة  (55)قم راالتحادي  سومالمروعلى  

ة،ّبيول الخليج العرُالتعاون لد

ّة،ة الماليبإنشاء دائر 1995( لسنة 5قم )وعلى القانون ر

تعديالته،ة ديب وّة يف إماركوميُد الدوائر الحقوُبشأن ع 1997( لسنة 6قم )وعلى القانون ر

ة ديب، بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمار 2003( لسنة 3قم )وعلى القانون ر

تعديالته،بشأن محاكم مركز ديب المايل العالمي و 2004( لسنة 12قم )وعلى القانون ر

ةالصغيريع المشارلتنمية  اشدربن  دّمحمسة  ّسؤُمبشأن  2009لسنة  (23)قم رالقانون  وعلى 

تعديالته،طة وِّستوُوالم

والمياه باءالكهرإنتاج  يف الخاص القطاع شاركةُمتنظيم  بشأن 2011لسنة  (6)قم رالقانون  وعلى 

ة ديب،يف إمار

تعديالته،وديب  ةإماريف  ّةاالقتصاديطة  ِاألنشاولة زُمتنظيم  بشأن 2011لسنة  (13)قم رالقانون  وعلى 

ةإماريف  والخاص العام القطاعين بين كة االشرتنظيم  بشأن 2015لسنة  (22)قم رالقانون  وعلى 

ديب، 

ة ديب،ل البيانات يف إمارُتبادبشأن تنظيم نشر و 2015( لسنة 26قم )وعلى القانون ر

ّة،كومة ديب الذكيُسة حّسؤُبإنشاء م 2015( لسنة 30قم )وعلى القانون ر

كومة ديب،ُِّظام المايل لحبشأن الن 2016( لسنة 1قم )وعلى القانون ر
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ة ديب،ّة يف إمارلطة القضائيُّبشأن الس 2016( لسنة 13قم )وعلى القانون ر

ّة،قابة الماليبإنشاء جهاز الر 2018( لسنة 4قم )وعلى القانون ر

تعديالته،وديب  ةإماريف  ّةالماليياسة  ِّللسليا  ُالعاللجنة  بتشكيل 2007لسنة  (24)قم رسوم المروعلى  

ر القانون التايل:ُِصدن
الباب األول 
ّةأحكام تمهيدي

الفصل األول 
نطاق التطبيق يفات واألهداف واسم القانون والتعر

اسم القانون 
 (1المادة )

.2020"( لسنة 12قم )كومة ديب رُُُّي ة المخازن يف حد وإدارقو"قانون العى هذا القانون سم

يفات التعر
(2المادة )

يدل لم ما منها، ٍّلُكاء إزنة ّبيُالمالمعاين  القانون، هذا يف دتورما ُحيثالتالية،  اتوالعبارللكلمات  تكون 

سياق النص على غير ذلك: 

ّة الُمتِّحدة. بيات العردولة اإلمار : الدولة 

ة ديب.إمار : ة اإلمار

مو حاكم ديب. ُّ صاحب الس : الحاكم 

كومة ديب. ُ ح : كومة الح ُ

ة.المجلس التنفيذي لإلمار : المجلس التنفيذي

(24)قم رسوم المروجب   ُ بملة  شّك ُ المة،  ّ الماليياسة  ِّ للسليا  ُ العاللجنة  : ليا اللجنة الع ُ

شار إليه. ُ  الم 2007لسنة 
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ة الدائر

سةّسؤُالم

ّةكوميُالجهة الح

دير العامُالم

ةّختصُلطة المُّالس

ّةالوحدة المعني

العقد

اءرِّالش

ياتشترُالم

األصول

ة المخزونإدار

ُّف يف األصولالتصر

ّة.ة الماليدائر :

ة.ّكومة ديب الذكيُسة حّسؤُم :

والمجالس ة،ّالعامسات ّسؤُوالموالهيئات ّة،كوميُالحالدوائر :

كومة.ُة أخرى تابعة للحّّة، وأي جهة عامكوميُلطات الحُّوالس

ه.ِكمُّة، ومن يف حكوميُدير عام الجهة الحُم :

أو اءرِّالشأسلوب  باختيار القانون هذا ألحكام ًوفقال ّخوُالمالشخص  :

د.قوُُّ ام العف يف األصول وإبرالتصر

ةوإداريات شترُالمة بإدارة  ّختصُالمّةالتنظيميالوحدات  أو الوحدة :

ة.ّكوميُالمخزون لدى الجهة الح

لتوفير ِّدورُالممع  ّةكوميُالحالجهة  هُمُِبرتإلكتروين  أو مكتوب اتفاق :

مع ّةكوميُالحالجهة  هُمِبرُتالذي  االتفاق أو يات،شترُالممن  هاِاحتياجات
ً ةادرّوفقاأصولها،  يف فللتصرالغير  الصات اروالقرالقانون  هذا ألحكام ُّ

وجبه.ُبم

خالل من يات،شترُالممن  ّةكوميُالحالجهة  احتياجات توفير ّةعملي :

اء.رِّأساليب الش

يف وما والخدمات والمواد األشغال من ّةكوميُالحالجهة  ه ُتحتاجما  :

ها.ِكمُح

العائدة ّةيوالمعنوية ّالمادقوق  ُوالحالمنقولة  وغير المنقولة األموال :

ّةفعلية سيطرتمتلك  أو تشغلها أو ديرهاُتالتي  أو ّةكوميُالحللجهة  

اتّدِعُوالموالمركبات  والمباين اضياألرحصر  نماوُدتشمل وعليها،  
ِّ ف.ؤلُقوق المُاع وحاءات االخترامج وبرمة والبرِة واألنظواألجهز

توفيروتصميم وتخطيط  اءاتوإجرّاتعمليحصر،  نمادوتشمل و :

هاِصيانتوتشغيلها وواستعمالها  تخصيصهاووحفظها  وقيدها األصول 

ُّّ ة.ف بها بكفاءة وفعاليها والتصرِوحمايت

أي أو هاِتأجيرأو  هاببيعسواءأصولها،  يف ةكوميالحالجهة  فتصر : ًُُِّّ

ُُُّّ بها، عالتبرأو  إتالفها أو يرهاتدوإعادة  أو لها، ًادايرإقِّحقيآخر  فتصر
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ِه.وجبُة بمادرّات الصارألحكام هذا القانون والقروفقاً

ر ِباشُالمواالتفاق  دةالمحدوناقصة  ُوالمة ّالعامناقصة  ُالمتشمل و :اءرِّأساليب الش

وجب ُّبيالمسابقة، والمسة ماروالم بماءاتها وإجروقواعدها  حاالتها نة ُُُ

قتضاه.ُة بمادرّات الصارهذا القانون والقر

دهاِّبيالمر، باشالمواالتفاق  سةماروالميدة  زُالمتشمل و :ف يف األصول أساليب التصر وقواعحاالتها  نة ُُُِاُّ

قتضاه.ُة بمادرّات الصاروجب هذا القانون والقرُاءاتها بموإجر

لتوفير القانون لهذا ًوفقاة ّكوميُالحالجهة  معه تتعاقد الذي الشخص :ِّدورُالم

المواد ديِّزوُوماألشغال  قاويلُميشمل ويات، شترُالممن  ِهااحتياجات

مي الخدمات.ِّقدُوم

المشروع على افلإلشرّةكوميُالحالجهة  معه تتعاقد الذي الشخص :االستشاري 

محل العقد.

الجهة ترغب الذي الشخص من مةّقدُالمّةنياإللكتروأو  المكتوبة ثيقةالو :ض العر
ًُ ةادرّالصات اروالقرالقانون  هذا ألحكام وفقامعه  دبالتعاقة ّكوميُالح

يةّفنط روُشوواصفات ومأسعار  من ه ُضيعرما  تشمل والتي ه،وجببم ُُِِ
ُِّّ ف يف األصول.اء أو التصررة الشق بعملية تتعلديتعاقة وّومالي

صاحب إىل ّةكوميُالحالجهة  من ه ّوجُالماإللكتروين  أو المكتوب اإلشعار :سية خطاب التر

م منه.ُُّض الفائز، الذي يالعر

ُّّّ

قدض المفيد قبولها للعر

ّةكوميُالحالجهة  مع دُبالتعاقاغب الرالشخص  هُمِّقدُيالذي  مان ّالض :التأمين االبتدايئ

يتهّدِجلضمان  وجبه، ُبمة ادرّالصات اروالقرالقانون  هذا ألحكام ًوفقا

د.بالتعاُق

ها ِِحلصالة ّكوميُالحالجهة  مع دِتعاقُالمالشخص  هُمُِّقديالذي  مان ّالض :ِّهايئالتأمين الن

امهالتزلضمان  وجبه، ُبمة ادرّالصات اروالقرالقانون  هذا ألحكاموفقاً 

بتنفيذ العقد.

تعديل أو لتغيير ِّدورُللمة ّكوميُالحالجهة  عن ةادرّالصاألوامر  :ّةياألوامر التغيير

أو هاِتسليمأو  ها ِتصميمأو  ِهاواصفاتُمأو  هاِياتِّكمحيث  من يات،شترُالم

هاِائإجروحاالت  دهاِقواعنة ّبيُالمه، ِتنفيذة ّكيفيأو  العقد تنفيذ مواعيد 
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اءرِّطلب الش

اءرِّأمر الش

ةباشرُأمر الم

تخطيط المخزون 

االستالم االبتدايئ

ِّ

ظام اإللكتروينالن

هايئاالستالم الن

ِّ

اللجنة

الشخص 


وجب هذا القانون.ُبم

ِّ
 ياتِّبكمقة تعلُالمالمعايير  نّتتضمالتي  ّةنياإللكتروأو  ّةقيالورثيقة الو :

وأي اؤها،شراد رُالمواألشغال  والخدمات المواد واصفاتُوموأنواع  
ُّ القيام عند اعاتهارُمتجب  أخرى، ّةديتعاقأو  ّةماليأو  يةفناطات اشتر

اء.رِّة الشّبعملي

ِّد،ورُالمإىل  ّةالمعنيالوحدة  رهاِصدُتالتي  ّةنياإللكتروأو  ّةقيالورثيقة الو :
دِّحدُتيات، شترُالممن  ّةكوميُالحالجهة  ه ُتحتاجما  يدتورخاللها  من يتم 

مّقدُالمض العرعلى  هاِوافقتُومها، ِوأسعارها ِياتشترُمواصفات ُمفيها  

مة.ًُُُُِِّّّ قدض المرواء والعردخالت طلب الشعلى مد بناءورمن الم

ِّد،ورُالمإىل  ّةالمعنيالوحدة  رهاُِتالتي  ّةنياإللكتروأو  ّةقيالورثيقة الو : صد

للبدء يف تنفيذ العقد.

يف المواد من ّةيالسنوِهااحتياجاتصد لرة ّكوميُالحالجهة  هاّدُِعتخطة  :

ة.نة المالية للسيها التقديرِنتوازم ُّّّ
ًوفقاة ّكوميُالحالجهة  لصالح اؤهارِشيتم  التي ياتشترُالماستالم  :

االستالم اءاتإجرالستكمال  ًتمهيداتة، ّؤقُمبصفة  القانون هذا ألحكام 

ِّهايئ.الن

ٍبشكلة ّكوميُالحالجهة  لصالح اؤهاشرتم  التي ياتشترُالماستالم  :
 ألحكام هذا القانون.نهايئ، وفقاً

هُنّيتضمبما  والمخزون، دقوُالعة إلداركومة  ُللحد  ّوحُالماإللكتروين  ظامِّالن :

امج.من أنظمة وبر

األحوال بحسب ّةكوميُالحالجهة  لدى لةّشكُالماللجان  من لجنة أي :

لدى تشكيلها يتم صة ِّتخصُمأخرى  لجنة وأي القانون، هذا ألحكاموفقاً 
ّ ها.ِّظر إىل طبيعة مهامة بالنّكوميُالجهة الح

الشخص الطبيعي أو االعتباري العام أو الخاص. :
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أهداف القانون 
 (3المادة )

ف هذا القانون إىل تحقيق ما يلي:ُيهد

ةكوميالحالجهات  احتياجات توفير وأساليب اءاتوإجرقواعد  منظيوحديث  عصري إطار ضعو 1.ُُِّّ
ّةالحاليها ِهاتُّتوجوكومة  ُالحسياسات وة اإلمارية ؤُرتحقيق  مع يتفق بما يات،شترُالممن  

ّّّ قة يف هذا الشأن.طبُة المسات العالميمارُة، وبما يتناسب مع أفضل المستقبليُوالم

توفير يف ّةوالفاعليوالكفاءة  دةالجوتحقيق  من ّةكوميُالحالجهات  نِّمكُيال، ّفعنظام  يجادإ.2

نها.ة مخازها وإدارياتشترُم ِِ
ّةالماليوالكفاءة  ّةالفعاليلتحقيق  ّة،كوميُالحللجهات  دة ّوحُالميات شترُالمتوفير  أسلوب تشجيع .3

يات.شترُللم

ة عادلة.ّسيُيات بأسعار تنافشترُصول على المُّة للحجات الكفاءة االقتصاديتحقيق أقصى در.4

توفير يف ِّدينورالمبين  صرُالفؤ ُتكافوساواة الممبدأ  تحقيقوة، والشفافياهة زالنيز تعز 5.َُُّّ
يات.شترُالم

يةؤُرمع  فقّيتبما  ة،ّكوميُالحللجهات  المخزون ةوإداراء رِّالشة ّعمليألتمتة  قانوين إطار توفير .6

فة.ختلطتها المها وأنشل الذكي يف تنظيم أعمالكومة نحو التحوالح ُُُِِِّ

ة،ّوفعاليبكفاءة  كومة ُالحيف  المخزون ةوإدارد قوُالعام إلبرمة  ِّنظُالماءات واإلجرالقواعد  توحيد .7

ة المخزون.ف يف األصول وإداريات والتصرشترمن خالل حوكمة توفير الم ُُّ
ّة.ِها بكفاءة وفاعليتّة، وإداركوميُحافظة على األصول الحُالم.8

نطاق التطبيق 
 (4المادة )

ق أحكام هذا القانون على:طبت ُّأ-
وعلى ه،ِبأحكامالعمل  بعد هاِبتجديدتقوم  أو ّةكوميُالحالجهات  مهاُِبرتالتي  دقوُالعة ّكاف.1

ِها.نة تلك الجهات لمخزوإدار

غير حالة أي بشأن الحكومية الجهة من بأحكامه العمل قبل امهاإبرتم  التي دقوُالع.2
ِّ تلك يف عليها صمنصوغير  أو هلِظيف  دالعقوتلك  أبرمت الذي القانون يف عليها صمنصو
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د.قوُالع

د التالية:قوُيع والعُستثنى من أحكام هذا القانون الجهات والمشارتب-

نظام تطبيق على ها  ِ ألعمالم  نظِّ ُ المأو  لها ئ نِش ُ الميع التشرص  ُ ينالتي  ة كوميّ ُ الحالجهة  .1 

ِها. نة مخزوها وإدار ِ دقو خاص بُع

القانون هذا أحكام من استثناؤها ر  ّ يتقرة  كوميّ ُ حجهة  أو ياتشتر ُ مأو  مشروع أو عقد أي .2 

ُفوُِّضه. ئيس المجلس التنفيذي أو من يار من ربقر

لسنة (22)قم روالقانون  2011لسنة  (6)قم رالقانون  بأحكام المشمول كة  ا الشرعقد  .3 

شار إليِهما. ُ  الم 2015

ام بأحكام القانون االلتز
(5المادة )

أصولها يف فالتصرأو  هاياتشترمتوفير  عند القانون هذا ألحكام الخاضعة ّةكوميالحالجهات  ةّ ُُُِّكافعلى

التي ياسات ِّوالسماذج وبالنه ِوجبُّ ّبمة ادرالصات اروالقرالقانون  هذا بأحكام امااللتزنها مخازة إدارأو 

ُُُّ اقتضت متى طالن،للبًقاباليكون  لها ًخالفايتم  فتصروأي  يات،شترالممجال  يف ةالدائردها  ِتعتم

ة ذلك.ّالمصلحة العام

الفصل الثاين 
االختصاصات 

ة اختصاصات الدائر
(6المادة )

اتّوالصالحيبالمهام  القيام ّةالمعنية ّكوميُالحالجهات  مع بالتنسيق ةالدائرتتوىل  القانون، هذا لغايات 

التالية:

هذا وأحكام ّفقيتبما  المخزون، ةوإداراألصول  يف فوالتصريات شترالملحوكمة  دليل إعداد .1 ُُّ
ِه.وجبُة بمادرّات الصارالقانون والقر

ِّ ّةالفعاليق ِّحقُتأخرى  سيلةووأي  الثابت، عر ِّوالسد،  ّوحُالماء رِّبالشقة تعلُالمياسات  ِّالسإعداد  .2
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د الالزمة لذلك.قو ُ ام العة، وإبر شتركة من المواد والخدمات للجهات الُحكوميّ ُ يات المشتر للم ُ

قابل. ُ مبدون  أو قابل بُم ً سواءها  ِ بأصولة  كوميّ ُ الحالجهات  ف ُّ تصرة  ّ كيفيحول  شاديإردليل  إعداد .3

ّماذج  الناستخدام  ة كوميّ ُ الحللجهات  يجوزود، قو ُ للعة  ّ العامط رو ُّ للشة  ّ شادياإلرماذج  ّ النإعداد  .4 

ة.ماذج التي تضعها الدائر ُِضها مع النّ يطة عدم تعارعتمدة لديها شر الم ُ

أي مهام أخرى تكون الزمة لتحقيق أهداف هذا القانون. .5 

سةّسؤُاختصاصات الم
(7المادة )

اإللكتروين، ظامالنإنشاء  ّةُُّىّلتتوالقانون،  هذا لغايات  ِّكوميالحالجهات  مع بالتنسيق سةسؤالم

ة به.ّكوميُام الجهات الحتابعة التزُاف عليه ومه واإلشرِتحديثه وِيانتِصِه وتشغيلو

ةّاختصاصات الوحدة المعني
(8المادة )

الجهة لدى ة ّختصُالمة ّالتنظيميالوحدات  مع بالتنسيق ّةالمعنيالوحدة  تتوىل القانون، هذا لغايات 

ات التالية:ّّكوميالح ة القيام بالمهام والصالحيُ
ِّ مع فقّيتبما  أصولها، يف فوالتصرة كوميالحالجهة  ياتشترمبتوفير  قةتعلالمالمعايير  إعداد .1

دير العام العتمادها.ُُُّ
ُُُُّّ

فعها إىل المقة يف هذا الشأن، ورطبسات الممارأفضل الم

العتمادها، العام دير ُالمإىل  فعهاورّة،كوميُالحالجهة  لدى المخزون ةإلدارالالزمة  الخطط إعداد .2

تابعة تنفيذ هذه الخطط بعد اعتمادها.ُوم

دة واألسعار.يات المطلوبة من ناحية الجوشترُتصنيف المتحليل و.3

لطة ُُُِّّّللشب ناسالماألسلوب  احاقتر الساعتماد  على صولوالحاألصول،  يف فوالتصراء رُِ.4

ة باللجوء لهذا األسلوب.ّختصُالم

واصفات.ُألفضل األسعار والمًاء أو البيع، وفقارِّيات وخدمات ما بعد الششترُتوفير الم.5

ُّف بها.زمع التصرُيات المطلوبة أو األصول المشترُتوفير البيانات الالزمة عن الم.6

ُُُِِّّ مُمعهبرمة المد قوُللعهم ِتنفيذعن  ةيالدورير التقاروإعداد  م،ِهأدائتابعة ومدين، ورالمتصنيف  .7

ة.ّختصُلطة المُّفعها إىل السور
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مع والتنسيق ّة،كوميالحالجهة  لدى ةعدُالمم والقوائجالت  ِّالسيف  دينورالمشطب وقيد   8.ُُِِّّ
ظام اإللكتروين.اعاة ذلك يف النرسة لمسؤالم ُُِّّ

ِّ ال الذين دينورالمبحق  اتخاذها الواجب والتدابير اءاتالجزض بفرقة تعلالمصيات التوفع ر 9.ُُِّ
ة.ّختصُلطة المُّم إىل السُبرمة معهُد المقوُيلتزمون بتنفيذ الع

العصياغة واألصول،  يف فوالتصراء رِِّّ.10 دقوُُّالشة ّبعملية الخاصستندات  ُوالمق ثائالوتجهيز وإعداد 

من عتمدة ُّوالنوجبه بمة ادرالصات اروالقرالقانون  هذا وأحكام فقيتبما  بها، قةتعلالم المماذج ُُِّّّ

ص.صوُة يف هذا الخالدائر

ف يف األصول.د التصرقواء وعرِّد الشقوام عة إلبراءات التمهيدياتخاذ اإلجر 11.ُُُّّ
ألحكام هذا القانون.ة وفقاكوميلة لدى الجهة الحشكجان المي للعم اإلداري والفنتقديم الد 12.ًُُِّّّّّ

ة.باشرُاء وأوامر المرِّد وأوامر الشقوُتابعة تنفيذ العُم.13

التي ّةلآلليًِّ.14 طبقافيه،  والمعلومات البيانات إدخال على افواإلشراإللكتروين،  ظامالنتطبيق 

سة.ّسؤُدها المُِّحدت
ّ مة ِبأنظبطها ورها، ِتحديثوها، ِطبيعتحسب  تصنيفهاويات شترُالمة بكافبيانات  قاعدة إنشاء .15

تخطيط المخزون. 
ً دير العام.ُبشأنه إىل المباِناسُاه مصية بما ترة المخزون والتخطيط له، والتواف على إداراإلشر.16

به هاُتكليفيتم  وما قتضاه، ُبمة ادرّالصات اروالقرالقانون  هذا وجب ُبمبها  طةمنوأخرى  مهام أي .17

 ألحكام هذا القانون.ًلة وفقاّشكُدير العام، واللجان المُمن الم

الفصل الثالث 
ِّ ف يف األصولاء والتصررة للشاءات التمهيدياإلجر ُّّ

ِّ ف يف األصولاء والتصررة الشّ ُّاء عملي خطوات إجر
(9المادة )

العام، دير ُالممن  ارقرها ِبتحديدر ُيصدالتي  للخطوات ًوفقااألصول  يف فوالتصراء رِّالشة عمليتتم   ُّّ
اعى عند تحديد هذه الخطوات ما يلي:ُرعلى أن ي

ُُّّّ الوحدات مع بالتنسيق األصول يف فالتصرأو  اءرِّالشة بعملية رّذكمة المعنيالوحدة  ّدُِعت.1
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لطة  ُّ السإىل  ها ِ فعوربشأنها،  ياتها ِ صتونة  تضمِّ ُ مة،  كوميّ ُ الحالجهة  لدى ة ختّص ُ المة  التنظيميّ 

الُمختّصة.

اهتربما  للتوجيه ة،  ّ المعنيالوحدة  من ة عّد ُ المة ر ذّك ُ المعلى  باالطالع ة ختّص ُ الملطة  ُّ الستقوم  .2 

ختّصة. ُ ضوع إىل اللجنة المها، بما يف ذلك إحالة المو بشأنِ ناِسباً م ُ

أو اءر ِّ الشة  ّ عملييف  ً سواءبها،  طةالمنوبالمهام  والقيام ضوعالمواسة بدرة  ختّص ُ الماللجنة  تقوم .3 

اءر ِّ الشأسلوب  لتحديد ة ختّص ُ الملطة  ُّ السإىل  الشأن هذا يف ها ِ صياتتوفع وراألصول،  يف ف التصر ُّ

أو أسلوب التصرُّف يف األصول.

يف ف  ُّ التصرأو  اءر ِّ الشاءات إجريف  ِضّي ُ للمة  ختّص ُ الماللجنة  إىل ة ختّص ُ الملطة  ُّ السار قرحال  يُ .4 

ألحكام هذا القانون. األصول وفقاً

يف ياتها  ِ صتوفع ورالقانون،  هذا ألحكام ً وفقاالفائز  ضالعرصاحب  بتحديد ة ختّص ُ الماللجنة  تقوم .5 

ام العقد.سية وإبرة العتماد التر لطة الُمختّص هذا الشأن إىل السُّ

تابعة  ُ بمالعقد  اموإبرة  ختّص ُ الملطة  ُّ السمن  سيةالترخطاب  اعتماد بعد ة ختّص ُ الماللجنة  تقوم .6 

ألحكام هذا القانون. قيام الوحدة المعني ّة بتنفيذ العقد وفقاً

ستندات ُ ثائق والم إعداد الو
(10المادة )

بإعداد ة  كوميّ ُ الحالجهة  لدى ة ختّص ُ المة  ّ التنظيميالوحدات  مع بالتنسيق ة ّ المعنيالوحدة  تقوم أ-

ن  ّ تتضمأن  على األحوال، بحسب األصول يف ف ُّ التصرأو  اءر ِّ بالشة  ّ الخاصستندات  ُ والم ثائق الو

ستندات ما يلي: ُ ثائق والمهذه الو

بها.ف   ُّ التصراد ر ُ الملألصول  تفصيلي بيان أو المطلوبة، ياتشتر ُ للمة  ّ التفصيليواصفات  الُم .1 

ُّف يف األصول. اء أو التصرر ّة الشِّ ط عمليرو ُش .2 

ة والخاّصة للعقد ومالحقه. ّ ط العامرو الشُّ .3

ستندات  ُ والمثائق الوإعداد  ضمعريف  ة كوميّ ُ الحالجهة  في ّ ظو ُ ممن  ألي أو ة ّ المعنيللوحدة  يجوز ال ب-

المساس شأنها من بيانات أو معلومات أي إفشاء المادة هذه من )أ( ةالفقريف  إليها شار  الم ُ

ض.رو كوميّة، أو بالمال العام أو بمبدأ الُمنافسة بين ُمقدِّمي الُع بمصلحة الجهة الح ُ
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واصفاتُإعداد الم
(11المادة )

ّةكوميُالحالجهة  لدى ة ّختصُالمّةالتنظيميالوحدات  مع بالتنسيق ّةالمعنيالوحدة  على يجب	أ- 

ام بما يلي:ف يف األصول، االلتزاء أو التصررة الشقة بعمليتعلواصفات المعند إعداد الم ِِّّ ُُُّّ
بها ُّفالتصراد رُالماألصول  أو ّةالمطلوبيات شترُالمة ّنوعيوية ّوكمصف ووطبيعة  تحديد .1

دقيق.واضح وبشكل  ٍ

ّ
 
يات.شترُية الكاملة والواضحة والدقيقة للمواصفات الفنُتحديد الم.2

ّ
 بات التشغيل.تطلُواصفات من حيث األداء ومُتحديد الم	.3

وبما اء،رِّالشة ّبعمليلة  ِّالصذات  عتمدة ُالمالمعايير  على ًبناءّةالفنيواصفات  ُالماعتماد  	.4

ة.ّكوميُيتناسب مع احتياجات الجهة الح
ُِّّ تصميم أو فؤلُمقوق  ُحأو  اعاختراءة برأو  تجاري اسم أو ّةيتجارعالمة  إىل ةاإلشارب تجن.5

المصلحة العامُُِِّّّ ة غير ذلك.ّن، ما لم تقتضعيد مورد أو مصدر خاص أو محدُأو نوع م

إعداد رُّتعذحال  يف ّةالمعنيللوحدة  يجوز المادة، هذه من )أ( ةالفقريف  دورا ّمِمغم ّالرعلى ب- 
ِِّّ ف يف األصول، القيام بما يلي:اء أو التصررة الشقة بعمليتعلواصفات المالم ُُُّّ

يف اعى ُريأن  على واصفات، ُالمإعداد  يف ساعدة ُالمأو  إلعداد جيخارباستشاري  االستعانة .1
ُ تكون وأال وجبه، ُبمة ادرّالصات اروالقرالقانون  هذا أحكام معه دوالتعاقاالستشاري  اختيار

االختيار يف ّةياألولوتكون  وأن المطلوبة، ياتشترُبالمة رِباشُمغير  أو ةرِباشُممصلحة  أي له 

واطني الدولة.ُلم
ّ احباقترض روُالعمي ِّقدُلمة عوّالدتوجيه ويات، شترُللمة ّالعامبات تطلُالمتحديد  .2

ّة.كوميُواصفات التي تتناسب مع احتياجات الجهة الحُالم
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الباب الثاين 


ةّكوميُِّب نفقة على الجهة الحترُد التي تقوُالع


الفصل األول 


دينورقيد الم ُِّ

دينورجل المركزي للمِّالس ُِّ
(12المادة )

سة ُّىّلتتودين"، ورللمالمركزي  جل"السى سميل جساإللكتروين  ظامالنضمن  نشأ أ- سؤالمُُُِِِِِّّّّي

البيانات اجإدرة ّكوميُالحالجهات  تتوىلودوري،  بشكل هِتحديثوعليه  افواإلشره ِتإدارة ّمسؤولي
ِّ ظام اإللكتروين.ة )ب( من هذه المادة يف الندة يف الفقرّحدُالم

من اربقرفيه  اجهاإدرالواجب  والبيانات تصنيفهوِّدينورُللمالمركزي  جل ِّالسشكل  تحديد يتمب- 

ة التالية:ّجل البيانات األساسيِّن هذا السّسة، على أن يتضمّسؤُدير التنفيذي للمُالم

ُُِّ له القانوين.ِّمثد وعنوانه، واسم موراسم الم.1

سات.ُِّّبالنالقانوين  ِّلهمثومة يِّجارالته خصتورد ورللمالقانوين  كل ّالش سؤوالمللشركات  سبة ُُُِِّّ.2

ِّد.ورُص المُّمجال تخص.3
ً ة.كوميعتمدة من الجهة الحللمعايير المُِّ.4 
ُُّد وفقاورتصنيف الم

ُِِِّّ
 
دت.د، إن وجورة المة التي بحوزيالوكاالت الحصر.5


ة.ّكوميُابقة مع الجهات الحّاته السامها معه، وخبراء التي تم إبررِّد الشقوُع.6


ابقة.ُِّّورأداء الم 
د السقود خالل تنفيذه للعُ.7


ة داخل الدولة.ّجتمعيُة المّامه بالمسؤوليمدى التز.8

ُِِّ
 دت.د، إن وجوراءات التي تم اتخاذها بحق المالتدابير والجز.9

لينّؤهُاد المسات واألفرّسؤُركات والمقائمة الّش
(13المادة )

نّمِملين ّؤهُالماد واألفرسات  ّسؤُوالمركات  ّبالشقائمة  لديها ئ ِنشُتأن  ّةكوميُالحللجهة  يجوزأ- 
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جل ِّللسّةاألساسيالبيانات  نّتتضمأن  القائمة هذه يف اعى ُريأن  على ها،بعملهم ِطتأنشق تتعلّ ِِ
يتم وأن القانون، هذا من (12)المادة  من )ب( ةالفقريف  إليها شارالمدين ورللمالمركزي   ُُِّ

بط تلك القائمة مع هذا السجل.سة لرّسؤُالتنسيق مع الم

عليها افواإلشرالمادة  هذه من )أ( ةالفقريف  إليها شار ُالمالقائمة  ةإدارّةالمعنيالوحدة  ىّلتتوب-

من دةُُّّمأنواع  من ّةكوميُالحالجهة  احتياجات لتوفير إليها جوع  حدموأصناف  نةعيُّللرتحديثها، و

اتّوإمكانيالت ِّؤهُومص  ُّتخصبحسب  تصنيفها القائمة هذه إعداد عند اعىُريويات، شترُالم

م فيها.ُهُاجات من يتم إدرومهار

ُه ُِّّورُالمقيد  يتمج-  مقدارد يتحدسم رنظير  المادة هذه من )أ( ةالفقريف  إليها شارالمالقائمة  يف دين

ئيس المجلس التنفيذي. ار من ربقر

الفصل الثاين 
اءرمبادئ وقواعد الشِّ

اءرتحديد مبادئ الشِّ
 (14المادة )

التي يات،شترُالممن  هاِاحتياجاتلتوفير  ّةوالماليية ّالفنالمبادئ  من مجموعة ّةكوميُالحالجهة  تضع

اعى عند تحديد هذه المبادئ ما يلي:ُرلها، على أن يًاء استنادارِّّة الشيجب أن تتم عملي

نةوازُالميف  صات ّخصُالمهذه  رُّتوفمن  قُّالتحقخالل  من ذلكوة:ّالماليصات  ّخصُالمر ُّتوف :ًالأو

يات.شترُّكومية للجهة الحيالسنو 
ة، لسداد ثمن المُّ


ذلك من خالل ما يلي:يات: وشترُُِّالحاجة الفعلي :ًثانيا بة للمناسدة المة والجو

اولةزُومِهاباختصاصاتالقيام  من ّةكوميُالحالجهة  لتمكين الزمة ياتشترُالمتكون  أن .1

ها.ها وأعمالطتِأنش ِِ
ة.ّكوميُة للجهة الحّبة لالحتياجات الفعليِناسُيات مشترُأن تكون الم.2

دة.حدواصفات المقة للمطابيات مشترأن تكون الم.3 ُُُُِّ
ة يف السوق.رِّتوفُبة المِناسُدة الميات الجوستوُيات بمشترُز المّأن تتمي.4

ُُّّ أصناف رتوفعدم  من قوالتحقاالستهالك،  التّعدُومين التخزيات ستوُماعاة رُم.5

ض.لة أو بديلة يف المخازن تفي بالغرِماثُم
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الالزمة يةوالفنة واالقتصاديّةالمالياسات رالدإعداد  خالل من ذلكوة: االقتصاديالجدوى  : ًِّّّّثالثا

(1,000,000)على  قيمتها يدتزالتي  ياتشترُالممن  ّةكوميُالحالجهة  احتياجات لتوفير 

مليون درهم. 

ذلك من خالل ما يلي:يات: وشترُالقيمة العادلة للم :ًابعار

دقيق.واضح وٍدة بشكلّحدُيات مشترُأن تكون أسعار الم.1
ّ خالل عةتوقُالمالمنافع  مع منها االستفادة تكاليفويات شترُالمسعر  يتناسب أن .2


مرها التشغيلي.ُع


يات.شترُعة لالستفادة من المّتوقُة التكاليف المّعر لكافِّمول السُش.3


ة.رُُّّتجن.4 
برب أي تكاليف أو نفقات غير م

ً
ذلك من خالل ما يلي:د: ووركفاءة الم :خامسا  ُِّ
ية.يعات السارامه بالتشرزِِّصداقيد، ومُُّّالق ه، والتاهتنزته، وِِّورة للمية والمالية الفندر.1

أي أو ذاتها ّةكوميُالحالجهة  مع سابقة دقوُلعتنفيذه  عند ًسواءِّد،ورُالمات وإنجازأداء  .2

ة أخرى.ّكوميُجهة ح

ّةوالماليية والفنّة ُُّالمالمخاطر  :ًسادسا 
ّنيالقانوالمخاطر  من التقليل أو بتجنخالل  من ذلكوحتملة: 


الجهة لدى عتمدة ُِّّيتبما  يات،شترالمتوفير  عن م ُُِيالتي   
المياسة السمع  فق ُتنجأن  نمك


ة يف هذا الشأن.ّكوميُالح

ً
عليها والتعديل للتغيير قابلة ياتشترُالمتكون  أن اعاةرُمخالل  من ذلكوُّف:للتكيّةالقابلي :سابعا 

ة.رورّمرها التشغيلي عند الضُطول ع

لما ًوفقايات، شترُالمتوفير  ّةعمليتتم  أن اعاةرُمخالل  من ذلكوة: ّوالشفافية ّالمسؤولي :ًثامنا

يلي: 

ة.شفافية ول مسؤوليكاء برة الشاء عمليإجر 1.ُِِّّّّ
اء.رِّة الشّة عمليّعالني.2

دقيقة.اءات واضحة ونافسة واتباع إجرُتشجيع الم.3

اء.رِّاءات الشة إجرّثيق كافتو.4

يات.شترُصة بالمِّتخصُسات المّسؤُركات والمّن من الشِمكُكبر عدد مة أ دعو.5
ُ ّةأفضليم ُمنهأي  منح وعدم ض،روُالعمي ِّقدُملجميع  ئةِتكافُومية تساوُمص رفمنح  .6
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ية.يعات السارص عليها يف التشرغير منصو
ّقيتعلار قرأو  اءإجربأي  يشتركون الذين فين ّظوللمسبة بالنذلك والمصالح:  بُتضارعدم  :ً ُِّتاسعا 

اء، من خالل ما يلي:رِّبالش

حتى بهأقارمن  ألي أو لزوجه أو له كان إذا اءرِّالشة ّعملييف  ف ّظوُمأي  اكاشترعدم  .1

ة يف هذه العملية.رِباشُة أو غير مرِباشُابعة مصلحة مجة الرالدر

هذه ويف ض،روُالعمي ِّقدُموبين  ُبينهالمصالح  يف بُتضارأي  عن ف ّظوُالمإفصاح  .2

اء.رِّّة الششاركة يف عمليُي عن المّف التنحّظوُالحالة على الم

ضروُُُِّضيعرمعنوي  أو يمادبدل  أي عن ف ّظوالمإفصاح  .3 
العمي قدممن  أي عليه ه ُِّ


اء.رِّّة الشكين يف عمليِشارُالم

اءرقواعد الشِّ
 (15المادة )

اء:رِّة الشّاعاة القواعد التالية عند القيام بعمليرُيجب م

لها حّصرُومالدولة،  داخل لة ّسجُومصة  ّخرُممعها  دُالتعاقزمع  ُالمسة  ّسؤُالمأو  ركة ّالشتكون  أن .1

ُُُِ س أعماله داخل الدولة.مارض يم العرِّقديات المطلوبة يف حال كان مشتربتوفير الم

ةباشرُالمأمر  أو اءرِّالشأمر  سالإرقبل  ياتشترُبالمة ّكوميُالحالجهة  يدتزوض العرم ِّقدُلميجوز  ال .2

أو ةضرورحالة  هناك نُتكلم  ما القانون، هذا ألحكام ًوفقاالالزمة  التأمينات بتقديم هِوقيامإليه،  

استعجال تقتضي غير ذلك. 
ً دين، إن أمكن ذلك.ورجل المركزي للميف السداقيض مم العرقدأن يكون م.3 ُُُِِِّّّّ

يقافإِّدورُللمما ُمنهأي  تسليم أو ةباشرُالمأمر  أو اءرِّالشأمر  دور ُصقبل  ّةكوميُالحللجهة  يجوز .4

تلحق قد ارأضرأو  ِرخسائأي  عن ّةالمسؤوليها ِلُّتحمدون  اء،رِّالشة ّعمليجوانب  من جانب أي 

اء ذلك.ّض جرروُمي العِّقدُبم
ّ طلب ستنداتُومثائق لوة ّوالشكليّةضوعيالموبات تطلُالممع  مةّقدُالمض روُالعتتوافق  أن .5

قبول بسبماروبقرة العامالمصلحة  قتضياتلمًوفقاة  ُِّّالش ٍُُّّختصالمللجنة  يجوز ذلك ومع اء،ر
ّ مع قةِتوافُمضروُالعهذه  تكون أن يطةشربات، تطلُالمتلك  مع قةِتوافُالمغير  ضروُالع

اء.رِّّة الشة لعمليّالمبادئ العام
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قبول يجوز الولذلك،  دُِّّالنالموعد  قبل هم ُُُِِّ.6 حدالمهايئ  ضروعتقديم  ضروالعمي قدمعلى 

هذا قبول ّبسبُمٍاروبقرة  ّختصُالماللجنة  أترإذا  إال ذلك، بعد تقديمها يتم التي ضروُالع
ً  للصالح العام.ض تحقيقاالعر

ًِّ للجهة ملكاض بالعرقة تعلُالمستندات  ُوالمثائق للوّةيالفكرة ّالملكيقوق  ُحجميع  تبقى أن .7

ّةومحمية  ّختصُالمالجهات  لدى ضالعرم ِّقدُمباسم  لة ّسجُمقوق  ُالحهذه  نُتكلم  ما ة،ّكوميُالح

ية. يعات الساربموجب التشر

الفصل الثالث 
ضم العرِّقدُم

ُُّّ ضم العرِّقدُرها يف مط الواجب توفروالش
(16المادة )

ّ ض ما يلي:م العرُِّط أن يتوفشتري قدر يف مُأ-

ًسواءة، ّبيالعرالخليج  ولُلدالتعاون  مجلس ولُدواطني ُمأو  الدولة واطنيُممن  يكون أن .1
ًًً .ّايأم اعتبارّاطبيعيكان شخصا 

اء.رِّّة طالبة الشكوميُض من الجهة الحروُاك يف تقديم العمن االشترًأال يكون محروما.2

ً.يكاأم شرًبصفته مالكاًاء، سواءرِّّة طالبة الشكوميُفي الجهة الحّظوُأال يكون من م.3

ية على تنفيذ العقد.ّة والفنة الماليأن تكون لديه الكفاءة والمقدر 4.ّ

اء.رِّحها لطلب الشّة عند طركوميُدها الجهة الحِّحدُّة التي تاميط اإللزروُّق على الشُِوافأن ي.5

د.ُط التعاقروُص عليها يف شة المنصوِّيهنِة والمّة والفنيّط الماليروُّر فيه الشّأن تتوف.6

ّة.كوميدها الجهة الححدط أخرى تروأي ش 7.ُُُِّ
دُالتعاقّةكوميُالحللجهة  يجوز المادة، هذه من )أ( ةالفقرمن  (1)البند  يف دورا ّمِمالرغم  على ب-

المناطق يف صة ّخرُالمسات  ّسؤُوالمركات  ّالشمع  وكذلك الدولة واطنيُمغير  من اداألفرمع  

خارج دةالموجوة ّاألجنبيسات  ّسؤُوالمركات  ّالشأو  األخرى، الدولة اتإمارأو  ةاإلماريف  ّةرُالح

اتاروالقرالقانون  هذا يف عليها صالمنصوط روُّوالشوابط  ّالضذلك  يف اعىُريأن  على الدولة، 

وجبه.ُة بمادرّالص
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ضم العرِّقدُات على مالمحظور
 (17المادة )

ض إتيان أي من األفعال التالية:م العرِّقدُُحظر على ميأ-

الجهة على للتأثير ّةيمعنوأو  يةّمادقيمة  ذو شيء أي يّتلقأو  طلب أو تقديم أو ضعر.1

فيها.ّظوُة أو على مّكوميُالح

بشكل صول ُالحأجل  من ّةكوميُالحالجهة  على ُلالتحايإىل  يهدف عمل بأي القيام أو تنفيذ .2

ية.يعات السارضه التشرام تفرب أي التزغير مشروع على أي منفعة أو تجن ُّ

ّقتتعلمعلومات  أو بيانات أي إفشاء أو اء،رِّالشعملية  مع لُالتعاميف  يةرِّالساعاة رُمعدم  .3

بيانات أي نشر أو كذلك، ّةكوميُالحالجهة  هُِرتعتبما  بحسب أو يةّرِسها ِبطبيعتتكون  بها 
ّة على ذلك.كوميُوافقة الجهة الحُصول على مُاء قبل الحرِّّة الشق بعمليتتعلّ

ًسلباِّرثُؤيض عرأي  تقديم عن اإلحجام أو تقديم بشأن شخص أي مع ؤ ُالتواطأو  االتفاق .4

ة.ّكوميُض مع مصلحة الجهة الحلها، أو يتعارِاححلة من مراء يف أي مررِّة الشّعلى عملي
ّ من ٍشكلبأي  ةّالعامالمصلحة  أو فيهاظوُمأو  ّةكوميُالحبالجهة  اراإلضرحاولة ُمأو  اراإلضر.5

األشكال.

تكابهاربوت ُثحال  يف ضالعرم ِّقدُمبحق  الالزمة والتدابير اءاتاإلجراتخاذ  ّةكوميُالحالجهة  على ب-

مّقدُالمض العرفض رذلك  يف بما المادة، هذه من )أ( ةالفقريف  إليها شار ُالماألفعال  من ألي 
ً اءاتاإلجراتخاذ  إىل باإلضافة ،ستقبالُممعه  لُالتعاموحظر  معه، برم ُالمالعقد  إلغاء أو قبله من

قد ارأضرأي  عن يضبالتعوعليه  جوعوالرية، الساريعات للتشرًوفقاه ِّبحقة والقضائية نيالقانو ُّّّ
سة.ُِّّاج هذا الحظر يف النتلحق بها، على أن يتم إدر سؤة والمظام اإللكتروين بالتنسيق مع الدائر

ابع الفصل الر
ِّ تشكيل اللجاناء ورة الشّصالحي

ِّ اءرة بالشّختصُلطة المُّالس
(18المادة )

ويف العام، دير ُالممن  وإنهاؤها دقوُالعتوقيع وسية الترنتيجة  واعتماد اء،رِّالشأسلوب  تحديد يتم 

8 الـــــــعـــــــــدد 54الــــــســــــنــــــــــة    21 هـ 1442بيع الثاين ر 23 م 2020 ديسمبر 493



      23

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ة.كومية للجهة الحينة السنووازدة يف المصوة المرصات الماليخصد المحدو ُّّ	ُُّّ

نظام عملها تشكيل اللجان و
(19المادة )

دير ُالممن  اربقرة ّكوميُالحالجهة  لدى لّشكُتالقانون،  هذا وجب ُبماء رِّالشة ّبعمليالقيام  لغايات	أ- 

العام اللجان التالية: 

سات.مارُناقصات والمُلجنة الم.1

ر.ِباشُلجنة االتفاق الم.2

سابقات.ُلجنة الم.3
ّ واالختصاص، ةالخبرذوي  من األعضاء من وعدد ئيسللرنائب وئيس رمن  اللجنة فتتألأن  يجب ب-

ؤون ُّبالشة  ّختصُالمة ّالتنظيميالوحدة  وعن ّةالمعنيالوحدة  عن لِّمثُمهم ِبينمن  يكون أن على 

م.ُُّّة بالشختصة المة وعن الوحدة التنظيميالمالي ة أو من يقوم مقامهنيؤون القانوُّّّ

اإلفصاح وعدم يةرًُِّداتعهاللجنة  وأعضاء ئيسرنائب وئيس رم قديأن  يجب  السعلى  حافظةبالمُُِّّج-

همِّتيضوُعة ّدُمطول  ًياسارد ُّالتعههذا  يكون وأن للمصالح، بُتضارأي  بُّتجنوالمعلومات،  عن 

يف اللجنة.
ُّ الوذلك،  إىل الحاجة دعت مالكغيابه،  حال يف هُِبنائأو  ئيسهارمن  ةبدعوها ِاجتماعاتاللجنة  تعقد د-

بهنائأو  ئيسهاريكون  أن على األقل، على هاأعضائلثي ُثضور  ُبحإال  ً ِِصحيحا اللجنة  اجتماع يكون

من بينهم. 

األصوات تساوي وعند ين،رِالحاضِهاأعضائأصوات  ّةبأغلبيياتها  ِصتووِهااتارقراللجنة  خذتت ّهـ- 

ئيس االجتماع.ح الجانب الذي منه رّجُري

ئيسرعليها  عِّوقير، محاضيف  ذهاختتالتي  ياتصوالتوات اروالقراللجنة  اجتماعات ن ُدوت ُِِِّّو-
ّة.يتم حفظها لدى الوحدة المعنيرون، وِاالجتماع واألعضاء الحاض

اجتماع محضر يف االختالف هذا إثبات يجب ّهفإنأي، الريف  مُبينهفيما  اللجنة أعضاء اختلف إذا ز-

اللجنة ئيسرعلى  يجب ّهفإناء، رِّبالشّقتتعلية فنبمسألة  ّق  
ّيتعل االختالف  هذا كان وإذا اللجنة،


أي.صة إلبداء الرُُِّّأن ي 
تخصية مضوع إىل لجنة فنحيل المو


ناط به المهام التالية:دير العام، تُّن من المُعير، يِّقرُيكون للجنة م ُ	ح- 
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ئيسها.رمع  بالتنسيق ِهاأعمالجدول  وإعداد ها،اجتماعاتعقد  بمواعيد اللجنة أعضاء إخطار  1.ِ

تابعة تنفيذها، ومصتوها و ها.ُِِياتِِاتارثيق قرتوين محاضر اجتماعات اللجنة، وتدو.2

دير العام.ُُِّكلأي مهام أخرى ي ئيس اللجنة أو المه بها رفُ.3

اختصاصات اللجنة 
(20المادة )

القيام األحوال، وبحسب اللجنة، تتوىل القانون، هذا وجب ُبمبها  طةوُالمناالختصاصات  إىل باإلضافة 

ات التالية:ّبالمهام والصالحي
اء.رِّة الشة بعمليستندات الخاصثائق والمواصفات والور المُّق من توفُّ ُُّّالتحق.1

ة.ّختصُلطة المُِّها إىل السيات الالزمة بشأنِصفع التوض، ورروُاسة العدر.2

افة.ّشفحة وِيقة واضة بطررّحرُر مِاءات التي تقوم بها يف محاضثيق جميع اإلجرتو.3

ًسواءواالختصاص  ةالخبربذوي  واالستعانة صة، ِّتخصُالمالعمل  وفرق ّةالفرعياللجان  تشكيل .4
هذا وجب ُبمبها  طةوُالمنبالمهام  القيام يف هاِنتعاوُلمجها خارمن  أو ّةكوميُالحالجهة  في ّظوُممن  

ِها.التداوُد يف مم صوت معدوُالقانون، دون أن يكون له

دير العام.ُها بها من المُأي مهام أخرى يتم تكليف.5

الفصل الخامس 
اءرأساليب الشِّ

اءرتحديد أساليب الشِّ
 (21المادة )

يتمويات، شترُالممن  هاِاحتياجاتلتوفير  اءرِّللشأسلوب  أفضل تحديد ّةكوميُالحالجهة  على أ-
ًُّّ ادواألفرسات  ّسؤُوالمركات الشر توفوها ِوقيمتيات شترُالملطبيعة استنادا األسلوب  هذا تحديد

ستعجلة لها.ُين على تقديمها، ومدى الحاجة المرِالقاد

اء التالية:رُِِّّب-  دين بأحد أساليب الشوريتم اختيار الم

ة.ّناقصة العامُالم.1
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دة.ناقصة المحدوُالم.2


سة.مارُالم.3


ر.ِباشُاالتفاق الم.4


سابقة.ُالم.5

اءرمعايير تحديد أساليب الشِّ
(22المادة )

ِّسبةبالنالقانون  هذا يف عليها صالمنصواءات واإلجروالقواعد  وابط ّوالضبالحاالت  اإلخالل عدم مع 

كل اختيار طروُشوضوابط ومعايير  نّيتضمبها  خاص دليل ّةكوميُالحالجهة  تضع اء،رِّالشألساليب  

( من هذا القانون.21نة يف المادة )ّبيُاء المرِّأسلوب من أساليب الش

الفصل السادس 
ةّناقصة العامُالم

ةّناقصة العامُمفهوم الم
(23المادة )

سائلالوة ّبكافالعام  اإلعالن يقطرعن  حهاطريتم  اء،رِّللشة ّاألساسييقة الطرهي  ةّالعامناقصة  ُالم
ً اءاتهاإجرتتم  والتي ،معاجها وخارالدولة  داخل أو فقط الدولة خارج أو فقط الدولة داخل ًسواءتاحة  ُالم

 ألحكام هذا القانون.والبت فيها وفقاً 

ُ ةّناقصة العامُط المروشثائق وإعداد و
(24المادة )

ثائقوّةكوميُالحالجهة  لدى ة ّختصُالمّةالتنظيميالوحدات  مع بالتنسيق ّةالمعنيالوحدة  ّدُِعت	أ- 

تضمينها طروُّوالشثائق الوهذه  إعداد عند اعىُريوعنها،  اإلعالن قبل ةّالعامناقصة  ُالمط روُشو

ما يلي: 

يات المطلوبة.شترُحة للملة والواضية الكامواصفات الفنُتحديد الم 1.	ِِّ
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لألشغال ياتّوالكماألعمال  جداول أو المواد، من اؤهاشرالمطلوب  ياتّالكمتحديد  .2


المطلوب تنفيذها، أو نطاق الخدمات المطلوب تقديمها.

ّ
 ُّسوماتالرأو  "الكتالوجات"، لالستخدام ّةشادياإلرة األدلأو  نات،ّالعيتقديم  اطاشتر.3
ّ تكون أن على ذلك، بتتطلالتي  ةّالعامناقصات  ُالميف  التنفيذ امجبرأو  ة،ّضيحيالتو

ض.روُمي العِّقدُعتمدة من مُم

جميعها تكون وأن ملة، ُالعنوع وض العريف  المطلوبة ياتشترُالمأسعار  تحديد اطاشتر.4

ِّدورُالممن  مّقدُالمعر  ِّالسكان  إذا ما بحسب األسعار هذه تحديد يتموواحد،  أساس على 
ةّكافسيشمل  ّهأنأو  (،FOB)يات شترُالمعلى  والتأمين حن ّالشلتكاليف  ًشاماليكون  لن 

عليها التأمين دون فقط ياتشترُالمشحن  تكاليف سيشمل ّهأنأو  (CIF)التكاليف  هذه 

C&F(أو أي أساس آخر م )ُة.ّجيناقصات الخارُد يف المّوح

سليم، وأساس التعبئة والوزن والحجم والقياس، وبلد المنشأ.تحديد مكان وموعد الت.5

ض.روُيخ فتح العتاراء، ورِّض الشروُيخ بدء وانتهاء موعد تقديم عتحديد تار.6

تقديمها المطلوب والخدمات إنجازها، المطلوب لألشغال التنفيذ سن ُحضمان  اطاشتر.7

ثائقويف  تحديدها يتم التي ةّدُالمخالل  يانة ِّالصضمان والمواد،  من يداتالتورة ّصالحيو

اح التأمينات الالزمة يف هذا الشأن.ة، واقترّناقصة العامُالم

يد المواد أو تقديم الخدمات.ضمانات تنفيذ األشغال أو تورفع وّط الدروُش.8

يضات يف الحاالت التي تقتضي ذلك.طالبة بالتعوُامات وحق المّة والغرائيط الجزروُّالش.9

إعدادها يجوزوّة،الداخليناقصات للمسبة بالنّةبيالعرباللغة  ةالعامناقصة المثائق وإعداد   10.ُُِّّ
ّةبيالعرص صوالنتكون وذلك،  ةرورالضدعت  إذا ّةأجنبيلغة  أي جانب إىل ّةبيالعرباللغة   ُّّ

ثائقوير تحريتم  أن يجوزوواألجنبي،  يبالعرين  ّالنصبين  اختالف دوجوعند  عتمدة ُالمهي  

األحوال يف فقط، ةاألجنبيباللغة  يةالفنات دعوالمة األجهزواصفات ومة العامناقصة الم ُُُِّّّّ


ناقصة العامة خارج الدولة فقط.ُالتي يتم فيها اإلعالن عن الم


ّة.كوميُدها الجهة الحِّحدُط أخرى تروُأي بيانات أو ش.11
قتضيات ُلمًوفقاة ّكوميُالحللجهة  يجوز المادة، هذه من )أ( ةالفقريف  دورا ّمِمالرغم  على ب-

إلعداد ة ّخاصة ّآليتضع  أن بتوفيرها، ترغب التي ياتشترُالمبعض  طبيعةوة ّالعامالمصلحة  

على ًبناءِّدورُالممه ِّقدُيتقديري  ياتّكمجدول  كإعداد ة،ّالعامناقصة  ُالمط روُشوثائق و
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ّ ّةبعمليبالقيام  االستشاري افإشرتحت  نفسه ِّدورُالميقوم  أن أو العقد، ثائقووطات خطُالم

ثائق العقد.على وًالتصميم والتنفيذ بناء

اسة األسعار در
(25المادة )

ألسعار اسةدرّةكوميُالحالجهة  لدى ة ّختصُالمّةالتنظيميالوحدة  مع بالتنسيق ّةالمعنيالوحدة  ّدُِعت

مَّقدُتوة، ّالعامناقصة  ُالميق طرعن  توفيرها المطلوب ياتشترُللمّةيالتقديرالتكلفة  لتقدير السوق 

مةّقدُالماألسعار  نةقارُمعند  بها شادلالسترسات مارُوالمناقصات  ُالملجنة  إىل ِجهانتائواسة الدرهذه  

ة.ّناقصة العامُكين يف المِشارُمن الم

ةّناقصة العامُاإلعالن عن الم
 (26المادة )

على المطلوبة، ياتشترُالمتوفير  موعد من ب ِناسُمٍوقتقبل  ةّالعامناقصة  ُالمعن  اإلعالن يتم أ-

اإللكتروين، ِّظامالنيق طرعن  اإلعالن هذا يتمواألمر،  مِلزإذا  ةّالعامناقصة  ُالمبإعادة  يسمح نحو 

الموقع يف أو األقل على نِْختلُّْيومين صحيفتييف  شرالنيق طرعن  يتم أن يجوز كما  فتيمنتيّْ

أو ّةبيالعرباللغة  اإلعالن يكونوبة،  ِناسُماها ترأخرى  سيلةوأي  أو ّةكوميُالحللجهة  اإللكتروين 

ّة فقط خارج الدولة إذا كان األمر يقتضي ذلك.ّة، أو األجنبيّة واألجنبيبين العرْباللغتي

ة التالية:ّد يف اإلعالن البيانات األساسيَّحدُيجب أن ي	ب- 

ة.ّناقصة العامُقم المر.1

يات المطلوبة.شترُالم.2

م إليها.َُّقدض والجهة التي تروُّة تقديم العكيفي.3

ض.روُهلة تقديم العُم.4

ة.ّناقصة العامُض محل الميان العرة سرّدُم.5

مانات ّوالضعليها،  صول ُالحة ّوكيفية، ّالعامناقصة  ُالمستندات ُومثائق وعلى  صول ُالحثمن  	.6


المطلوبة. 


ة اإلعالن عنها.ة ضرورّكوميُط أخرى ترى الجهة الحروُأي بيانات أو ش.7
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ةّناقصة العامُثائق المثمن و
(27المادة )

نّتتضمالتي  ة،ّالعامناقصة  ُللمة ّكوميُالحالجهة  من عتمدة ُالمستندات  ُوالمثائق الويع توزيتم 	أ- 

عن اإلعالن بعد المطلوبة، ياتشترُبالمة  ّالخاصواصفات  ُوالموالتفاصيل  والقوائم طروُّالش

اغبينالرمن  ستندات ُوالمثائق الوتلك  على صول ُللحر ّقرُالمالثمن  واستيفاء ةّالعامناقصة  ُالم

ة.ّناقصة العامُشاركة يف المُبالم

إىل هُّدريتم وض، روُالعفتح  قبل ناقصة ُالمإلغاء  حال يف ةّالعامناقصة  ُالمثائق وثمن  دريتم  ب-

بعد الثمن هذا دُريال وقبله،  من مّقدُالمض العرفتح  بعد اإللغاء تم إذا فقط ضهبعرم ّتقدمن  

طروُّالشمع  قةِّفتُمغير  أو واصفات، ُللمقة طابُمغير  مةّقدُالمض روُالعكانت  إذا ضروُالعفتح   ِ
المطلوبة. 

ةّناقصة العامُض يف المروُات تقديم العط واعتبارروُش
 (28المادة )

ة:ّناقصة العامُض يف المروُات التالية عند تقديم العط واالعتبارروُّاعاة الشرُتجب م

هذه تكون أن على ة،ّكوميُالحالجهة  دهاُِّحدتالتي  هلة ُالمخالل  ي،ّرِسبشكل  ضالعرتقديم  	.1

ستندات المطلوبة.ُثائق والمة بالبيانات والوزّعزُض مروُالع

يصال استالم.ل إقابُيتم هذا التسليم مة، وّكوميُنات يف حال طلبها إىل الجهة الحِّتسليم العي.2 ِ
ًً عند بالكتابة ّعتدُيو،وكتابةقمارقيمتها  ينتدووللدولة،  ّةسميالرملة  ُبالعيات شترُالمتسعير  .3

ة.ّجية الخارّناقصات العامُة يف المّمالت األجنبيُيجوز التسعير بإحدى العاالختالف، و

بهذا ةًُُّّعامتنمعتبر يد،البنوألحد  ًسعرض العرم قدمدحديلم  إذا  العامناقصة الميف خولالدعن  ُُِاُُِِّّ.4

هة ِللجكان  إذا ِئةالتجزتقبل  التي دقوُالعيف  األخرى، دنوُللبسبة ِّبالنضه عرقبول  يجوزوالبند،  

سعر أعلى ضعوفيجوز  ِئةالتجزتقبل  ال التي دقوُالعيف  أما ضه،عرقبول  يف مصلحة ّةكوميُالح

للجهة كان إن سيةالترأجل  من له سعر وأدىن نةقارُالمأجل  من البند لهذا األخرى ضروُالعيف  

ضرت اللجنة استبعاد عرضه، إال إذا قرة مصلحة يف قبول عر ه يف هذه الحالة.ِّّكوميُالح

أو مالت ُُّتقلبسبب  عنها جوعالريجوز  الوة، ُُِّّت.5 العأو  األسعار بات ُّهائينمة قدالماألسعار  عتبر

تقديم أو األشغال، إنجاز أو المواد، تسليم حتى بها امااللتزيستمر وسوم، الرأو  ائبرّالض ُّ
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ضروُالعمي ِّقدُممن  الطلب ّةكوميُالحللجهة  يجوزودة، ّحدُالمواألماكن  المواعيد يف الخدمات 

مصلحة تحقيق مع يتوافق وبما العام، دير ُُِّيالتي  األحوال يف إال أسعارهم تعديل  المدها حد

ّة.كوميُالجهة الح

تحديد يجب بل ض،عرأقل  من ّةيئوِمنسبة  خفض أساس على مّقدُتالتي  ضروُالعقبل ُتال  .6

ة.ّناقصة العامُد المل بند من بنوُِكثابت ولاألسعار بشكل واضح و

أن على الواحدة، ةّالعامناقصة  ُللمض عرمن  كثر أمِّقدُيأن  ةّالعامناقصة  ُالميف  كِشارُللميجوز  .7

ثائق.ّة من الولِستقُوبمجموعة مّلِستقُض بشكل مل عرُم كُِّقدي

حذف أو منه، مّقدُالمض العرد بنومن  بند أي حذف ةّالعامناقصة  ُالميف  كِشارُللميجوز  ال .8

استبعاد طائلة تحت ذلكومنها،  أي عن بدائل تقديم أو تعديلها أو ية،فنواصفة مأو  طشرأي   ُّ

ه.ِضعر

إىل يلهاتحويجوز  الوة، ّالعامناقصة  ُالميف  كِشارُالمُّصُتخة ّشخصيض روُالعثائق وجميع  عتبرُت.9

الغير.

الجهة لصالح ّةإضافيات امتيازأي  على صول ُللحالفائز  ضالعرصاحب  مع ضالتفاويجوز  .10

ة.ّكوميُالح

ضروُكيفية تقديم واستالم الع
(29المادة )

استالمها يتموة، ّكوميُالحالجهة  دهاِّحدُتالتي  سيلةوالوة ّبالكيفيميها ِّقدُممن  ضروُالعتقديم  يتم 

ل إشعار مكتوب أو إلكتروين.قابمنها م ُِ

ضيان العرة سرّدُم
 (30المادة )

ة ما يلي:ّناقصة العامُض يف الميان العرة سرّدُاعى عند تحديد مُري

ّةكوميُالحللجهة  يجوزوة، ّالعامناقصة  ُالمثائق ويف  عليها صالمنصوض العريان سرة ّدُم.1

تبدأ ًيوماين ّست (60)على  يدتزال  ةّدُلمض بالعرطة ِتبرُالممانات  ّالضيان سرتمديد وتمديدها،  

يحق الوذاتها،  واألسعار طروُّبالشة ّالعامناقصة  ُالمثائق ويف  دةّحدُالمة ّدُالمانتهاء  يختارمن  
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ضه يف هذه الحالة.ك سحب عرِشارُللم

أما المواد، يدلتورّيةالفنب ُالتجارأو  ّةالكيميائيوالتحليالت  اتاالختبارتحتاجها  التي ةّدُالم.2

لُكروف  ُظتقتضيه  حسبما ضالعريان سرة فترد ّمدُفتوالخدمات  األشغال دقوُلعسبة بالن ِّ

حالة على حده.

انتهاء بعد ًسواءإلكتروين،  أو مكتوب بشكل بها الفائز وإخطار ةّالعامناقصة  ُالميف  البت ةّدُم.3

ها.ِض أو بعد تمديديان العرة لسرّة األصليّدُالم

التأمين االبتدايئ 
(31المادة )

َ	ًًًً قاّصدُمشيكاأو  ّانقديمبلغاا ّإمالتأمين  هذا يكونوابتدايئ،  تأمين ضبالعرق فُريأن  يجب أ-
ًً أحد من ةكوميالحالجهة  ألمر صادر عنه جوعللرقابل  وغير طمشروغير  افيمصرضماناأو 

من االبتدايئ التأمين مقدار دَّحدُيوة، الدائرده ُِّحدتآخر  تأمين أي أو الدولة يف العاملة فالمصار

ة.ُّّّكوميالجهة الح

ُّّ	ُّ

ناقصة العامة للمي( من القيمة التقدير2٪يد قيمته على )ة، على أال تز	ُ

ُعفى الفئات التالية من تقديم التأمين االبتدايئ:ت	ب- 

ّة.كوميُالجهات الح.1

رّتعذحال  يف الدولة، خارج أو ّةرُالحالمناطق  داخل صة ّخرُالمركات  ّالشأو  سات ّسؤُالم.2

ادرُالمالخدمات  أو للمواد ة ّماسبحاجة  ّةكوميُالحالجهة  وكانت االبتدايئ التأمين تقديم 

يدها. تور

ية إعفاءها من تقديم التأمين االبتدايئ.يعات السارر التشرِّقرأي جهة ت 3.ُ

ً.ّائيزُأو جًّيالُة إعفاءها من تقديم التأمين االبتدايئ كر الدائرُِّقرأي جهة ت.4

بعد ما ولغاية ضالعرتقديم  يختارمن  المفعول يةساراالبتدايئ  التأمين ةّدُمتكون  أن يجب ج-

ّهفإنض، العريان سرة ّدُمتمديد  رّتقرحال  ويف األقل، على ًيوماثالثين  (30)ِبـيانه سرة ّدُمانتهاء  

يطةشرالتمديد،  ةُُِّيبما  االبتدايئ التأمين يانسرة دمتمديد  ضالعرم قدُمعلى  يجب  دملعادُِّّ

ة.ّكوميُه بذلك من الجهة الحإخطار

إذا ذلك قبل أو ض،العريان سرة ّدُمانتهاء  عند الفائز ضالعرم ِّقدُلماالبتدايئ  التأمين دريتم  د-

ميِّقدُلماالبتدايئ  التأمين دريتم  كما منه، هايئِّالنالتأمين  على صول ُالحوبعد  سية،الترت ّتم
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يدتزة ّدُلمة ّالعامناقصة  ُالمتأجيل  أو هم، ِضروُعاستبعاد  أو ةّالعامناقصة  ُالمإلغاء  عند ضروُالع

ً.( ستين يوما60على )

كم قضايئ يف أي من الحاالت التالية:ُة التأمين االبتدايئ دون الحاجة إلنذار أو حصادرُتتم مهـ- 

سية.ضه قبل الترة عن عرّناقصة العامُشاركين يف المُإذا عدل أحد الم.1

التأمين يانسرة ّدُمتمديد  ّةكوميُالحالجهة  تقبله ذر ُعبدون  شاركين ُالمأحد  فضرإذا  .2


ض.يان العرة سرّدُر تمديد مّاالبتدايئ، يف حال تقر


ض الفائز عن توقيع العقد.إذا امتنع صاحب العر.3


دة.ّحدُهلة المُهايئ خالل المف صاحب العطاء الفائز عن تقديم التأمين النإذا تخل.4 ِّّ

ضروُفتح الع
(32المادة )

علني، ٍبشكلاللجنة  َلبِقمن  ةّالعامناقصة  ُالميف  شاركين ُالممن  مةّقدُالمض روُالعفتح  يتمأ- 

ة.ُُّّّنية أو اإللكتروسائل التقليديمن خالل الو ناقصة العامثائق المد يف وحدة، بالموعد المًّسواء

علني غير ٍبشكلض روُالعفتح  للجنة يجوز المادة، هذه من )أ( ةالفقريف  دورا ّمِمالرغم  على ب-
َِّّ بالمصلحة قتتعلات العتبارنة علُمغير  ةورُبصمعها  لُالتعاميجب  التي يداتللتورسبة بالن

ة.ّالعام

اءات التالية:ض، اتباع اإلجرروُها بفتح العِيجب على اللجنة عند قيامج-

مع ل ِتسلسُمقم رض عرل ُكوإعطاء  ها،ِعددوإثبات  مة،ّقدُالمض روُالعسالمة  من دُّكالتأ.1

ة عليه.ّناقصة العامُقم المذكر ر

ثائقالوكتمال  واط روُّللشها ِاستيفائمن  دُّكوالتأها، ِقامأرل  ُتسلسحسب  ضروُالعفتح  .2

بيان مع لةِكتمُالمغير  ضروُالعواستبعاد  االبتدايئ، التأمين دووجوالمطلوبة  ستندات ُوالم

ها.ِأسباب استبعاد

ًقمارض عرل ُِكلة ّاإلجماليوالقيمة  شاركين ُالموأسماء  المقبولة ضروُبالعقائمة  إعداد .3

قد اطاتاشترأو  ظاتُّتحفأي  وعلى تسعيرها، يتم لم التي دالبنوعلى  والتأشير ،ًوكتابة

ض.روُد يف العتر

ّةكوميُالحالجهة  لدى ّةالماليؤون  ُّبالشة  ّختصُالمّةالتنظيميللوحدة  االبتدايئ التأمين تسليم .4
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وإخطار والمبلغ، ة  ّد ُ المحيث  من طرو ُّ للشها  طابقِت ُ ممن  د ُّ كالتأبعد  ها تابعِت ُ وم لحفظها 

الوحدة المعنيّة بذلك.

أو "الكتالوجات"، لالستخدام ة  ّ شادياإلرة  ّ األدلأو  ضالعرمادة  أو نات ِّ العياستالم  إثبات .5 

كشوفات خالل من ض،رو ُ العمي  قدِّ ُ ممن  مة قّد ُ المالخدمات  امجبرأو  ة، ّ ضيحيالتوسوم  الر ُّ

يصاالت استالمها.لهذه الغاية أو من خالل إ تَُعّد

ُدّون  يأن  على بينها، نةقار ُ المفيه  ل ُ تسهبشكل  لذلك، َعّد ُ المذج مو ّ النعلى  ضرو ُ العيغ تفر .6 

ض.رو الحظات أو تحفُّظات يُثيرها ُمقدِّمو الُع ُ ط أو مرو ُ ذج أي شمو يف هذا النّ 

هاِلحقاتُض ومروُّية للعة والفنّاسة الماليرِّالد
(33المادة )

"الكتالوجات" لالستخدام ّةشادياإلرّةواألدلنات والعيض روللعية الفناسة رالداء بإجراللجنة  تقوم  ُِِّّّ
تحديدوة، ّالمالياسة رِّالدإىل  باإلضافة ض،روُبالعلحقة  ُالمالخدمات  امجوبرة ّضيحيالتوُّسوموالر

بالوحدات االستعانة ذلك سبيل يف لها يكونواستين، رِّالدهاتين  اءإجرعلى  ِّبةتترُالمّةهائيِّالنالنتائج  

من ًسواءواالختصاص  ةالخبرذوي  من ًباِناسُماه تربمن  أو ة،ّكوميُالحالجهة  لدى ة ّختصُالمّةالتنظيمي

أو ة ّخاصاسة درإىل  تحتاج ِهالحقاتُومض روُالعكانت  متى جها،خارمن  أو ّةكوميُالحالجهة  في ّظوُم

ّةاإلضافية ّدُالمأو  ضروُالعيان لسرة ّاألصلية ّدُالمخالل  ّهلُكذلك  يتم أن اعىُريوق، ّعمُمّيفنتحليل  

دها اللجنة.ُِّحدالتي ت

ض الوحيد العر
 (34المادة )

ًوفقافضه، رأو  قبوله – استهدربعد  – للجنة يجوز ّهفإنوحيد،  ضعرة ّالعامناقصة  ُللمم ِّدُقإذا 

ضالعرفض رحال  ويف له، ّيةوالفنة ّالمالياسة رِّبالدشاد االستروبعد  ةّالعامالمصلحة  قتضيات ُلم

طرح إعادة بعد وحيد ضعرسوى  مّقدُيلم  فإذا جديد، من ةّالعامناقصة  ُالمطرح  عادُيالوحيد  

ضالعرعتبر ُيوض، العرم ِّقدُممع  سةمارُالماء وإجراسته دراللجنة  على يجب ّهفإنة، ّالعامناقصة  ُالم

أو طروُّوالشواصفات  ُللمقة طابُمغير  ضروُالعهذه  وكانت أخرى ضروُعمعه  دتورولو  حتى ًوحيدا ِ
ظات أدت الستبعادها.ُّدت فيها تحفور
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ض التفاو

(35المادة )

أفضل على صول ُللحاللجنة  َلبِقمن  المقبولة ضروُالعمي ِّقدُممع  ضالتفاوعملية  تتم	أ- 

ط، يف أي من الحاالت التالية:روُّاألسعار والش

ضالتفاواء إجرعلى  ّةكوميُالحالجهة  عزم إىل ةاإلشارة ّالعامناقصة  ُالمثائق ونت ّتضمإذا  .1

هم لها.ِض بعد تقديمروُمي العِّقدُمع م

ض.روُض بعد االنتهاء من تقييم جميع العة على تحديد أفضل عردرُعدم الق.2
ُِّّ ة.ّناقصة العامُثائق المقة بوتعلُط المروضيح األحكام والشد حاجة لتووجو.3

هاِنتوازُميف  ّةكوميُالحللجهة  دةوُصالمرة ّالمالياالعتمادات  عن ضروُالعأسعار  يادةز.4

ّة.يالسنو

ًاسعراألقل  ضالعرصاحب  هو وكان ض،روُالعمي ِّقدُمأحد  من ظاتُّتحفأو  طروُشدوجو.5

حدواصفات المق للم ض معه فقط.دة، ويف هذه الحالة يتم التفاوُُِّطابُوالم
ً يكون أن على ة،ّالعامللمصلحة  تحقيقاِهابشأنض التفاوة ضروراللجنة  ترى أخرى حالة أي .6

ً .ّباسبُض يف هذه الحالة مئها للتفاولجو

هذه وقائع ينتدويتم واللجنة،  صيةتوعلى  ًبناءة  ّختصُالملطة  ُّالسوافقة  ُبمض التفاوّةعمليتتم  ب-

ض معه.ع عليها أعضاء اللجنة ومن تم التفاوُِّوقر يِة يف محاضّالعملي

ِزض الفائاختيار العر
 (36المادة )

ة ما يلي:ُِّض الفائاعي اللجنة عند اختيارها للعرُرت ناقصة العامز يف الم

ضالعرقبول  للجنة يجوزودة، ّحدُالمواصفات  ُوالمط روُّللشِقطابُالمًاسعراألقل  ضالعراختيار  .1
ً يف ادر ّالصارها قريكون  أن يطةشرواصفات،  ُللمطابقة ُمكثر  أضالعركان  إذا اسعريليه  الذي

ية.ة والفناسة الماليرإىل الدًداًُِباسبُهذا الشأن م ِّّّستنومّ

ياتّالكمأو  المقادير ئةِتجزللجنة  يجوز ّهفإنكثر،  أأو ضينعربين  واصفات ُوالماألسعار  تساوت إذا .2

العمل، مصلحة قُِّتونة مكمئة التجزكانت  إذا هاِأسعاريف  يةتساوالمض روالعمي قدُمبين   حقُُُِِّ

صول على أقل األسعار.ُض الحية بغرتساوُض المروُمي العِّقدُض مع مكما يجوز لها التفاو
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نِقترُمغير  يليه الذي ضالعروكان  ظات،ُّتحفة ّدِعأو  ظُّبتحفًناِقترُمًاسعراألقل  ضالعركان  إذا .3

فضروإذا  ِه،ظاتُّتحفعن  لُللتنازًاسعراألقل  ضالعرم ِّقدُمضة فاوُمللجنة  يجوز ّهفإنظ، ُّتحفبأي  

هذا كان إذا ةّالعامناقصة  ُالمإلغاء  أو يليه الذي ضالعرعلى  سيةالترللجنة  يجوز ّهفإنذلك،  

ة.ُِّّاإللغاء ي ق المصلحة العامحق

ّةيالتقديراألسعار  تتجاوز مةّقدُالماألسعار  جميع كانت إذا ةّالعامناقصة  ُالمإلغاء  للجنة يجوز .4

ة التي قامت بها اللجنة.ّاسة الماليرِّّة، أو تتجاوز نتيجة الدكوميُدة من الجهة الحّحدُالم

الوزن، ووحدة الصايف، الوزن حيث من دة ّوحُمأسس  على األسعار جميع ُحسبتأن  يجب .5

يوم يف لُُِِّّ عادالمعر بالساألجنبي  قدالنأسعار  اعاةرممع  التسليم، مكان أو القياس أو والحجم
ّ ة.ّجيية والخارض المحلروُنة بين العقارُذلك للمض وروُفتح الع

ض استبعاد العر
 (37المادة )

ّب من اللجنة، يف أي من الحاالت التالية:سبُار مض بقريتم استبعاد العر

رت اللجنة خالف ذلك.ّد، إال إذا قرّحدُض بعد الموعد المتقديم العر.1

من أي أو ّةكوميُالحالجهة  في ّظوُمأو  اللجنة أعضاء من أي وبين ضالعرم ِّقدُمبين  ؤ ُتواطد وجو.2

ين.ض اآلخرروُمي العِّقدُم

حتوى والمضمون.ُد من حيث المّحدُض، أو أن يكون غير مضوح العرعدم و.3

سية من عدمه.ار الترمه حق قبول قرِّقدُض منح من العرّأن يتضم.4

ة.ّكوميُار بمصلحة الجهة الحض على أي أمر فيه إضراحتواء العر.5

ة.ّناقصة العامُط المروُم لشّقدُض المطابقة العرُعدم م.6

ة.ية يف اإلماريعات الساره أو للتشروجبُة بمادرّات الصارض لهذا القانون والقرخالفة العرُم.7 ِ

سية اعتماد خطاب التر
(38المادة )

ة ُُِِّّّّأ-  
ختصالملطة السإىل  ةهائيالنيتها صتواللجنة  فعترالفائز،  ضالعرصاحب  تحديد من االنتهاء بعد


ض الفائز.ة على صاحب العرّناقصة العامُللمًساءية اللجنة إرِصعتبر اعتماد توُيالعتمادها، و
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على ّةالمعنيالوحدة  من سيةالتربخطاب  مكتوب ٍبشكلالفائز  ضالعرصاحب  إخطار يتم	ب- 

د من قبله.ّحدُالعنوان الم

حال يف ّةكوميُالحالجهة  َلبِِّتُريال   قله  حق أي به الفائز ضالعرصاحب  وإخطار سيةالترخطاب  ب ج-

ةكوميالحالجهة  عتبرُتال والشأن،  هذا يف عنها ريصدب سبمار قروجب بمسية الترعن  عدولها  ُُُُّّ
ة،باشرُالمأمر  أو اءرِّالشأمر  إصدار أو العقد امإبريخ تارمن  إال الفائز ضالعرصاحب  تجاه مةِلتزُم

ِّهايئ.ض الفائز التأمين النتقديم صاحب العرو

اءات ثيق اإلجرتو
(39المادة )

فيها نِّدوُتّة،نيإلكتروأو  ّةقيورر  ِمحاضيف  اءاتإجرمن  به تقوم ما جميع ثيقتواللجنة  على يجب 

جميع بها فقُرِأعضائوجميع  اللجنة ئيسرعليها  عِّوقُِِياتِِالحظاتُم تأن  على ها، يها، اتاروقرها  صتووها

ستندات ُالممن  وغيرها دقوُوالعواالستبعاد  ية ِسوالترض روُوالعة ّالعامناقصة  ُالمستندات ُومثائق و

األخرى. 

ِّ

(40المادة )
هايئالتأمين الن

عليه ُحسبتال  ضالعرقيمة  من (10٪)ل عادينهايئ،  تأمين الفائز ضالعرصاحب  من ستوىفُي ُِأ-

صادر لإللغاء قابل وغير طمشروغير  يفمصرضمان  أو قَّصدُمشيك  شكل على ذلكوفوائد،  

يتم أخرى نسبة أو تأمين أي أو الدولة يف العاملة فالمصارأحد  من ّةكوميُالحالجهة  لصالح 

بعد ًيوماتسعين  (90)ة ّدُلمهايئ النالتأمين  مفعول يسري أن على ة،الدائرقبل  من ما ُهتحديد ُِّ

سبةبالنهايئ الناالستالم  إتمام حين وإىل والخدمات، يدالتورد قولعسبة بالنالعقد  ةدمانتهاء   ُُِِِّّّّ

ة.ّدُد األشغال، إال إذا قامت اللجنة بتعديل هذه المقوُلع

أن دها،ِّحدُتالتي  األحوال يف ةللدائريجوز  المادة، هذه من )أ( ةالفقريف  دورا ّمِمغم ّالرعلى  ب-
ً يف عليها صالمنصوالتأمينات  غير من آخرتأمينا الفائز  ضالعرصاحب  من باالستيفاء تسمح

ص عليها فيها.سبة المنصوة )أ( من هذه المادة، وكذلك تأمين بنسبة أقل من النالفقر ِّ

ة،قبدالمايل  لهاقابمتحديد  نمكيال  التي دقوالعيف  مقطوع بمبلغ هايئالنالتأمين  قيمة د ُحدت ُُُِِِّ	َِّّج-
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ة يف هذا الشأن.دها الدائرُِّحدوابط التي تّللضًيتم تحديد هذا المبلغ وفقاو

ويف العقد، يف ةرّقرُالمالقيمة  عن ياتشترُِّالنالتأمين  مبلغ يادةزيجب   المقيمة  ادتزإذا  هايئ د-

خصم يف الحق ّةكوميالحللجهة  يكون ّهفإنهايئ، النالتأمين  قيمة يادةبزد  ُ ُِِّّورالمقيام  عدم حال
ات أخرى له لديها.ّستحقُعن العقد ذاته أو أي مًِه، سواءاتّستحقُيادة المطلوبة من مِّالز

نسبة حسب ئةالتجزتقبل  التي اءرُِّّايجيتدرهايئ النالتأمين  مبلغ تخفيض يجوز  الشد قوعيف  ًِّهـ- 

ياتشترُالممن  يّتبقُالمزء  ُالجقيمة  من (10٪)عن  هايئِّالنالتأمين  يقل أال يطةشرالعقد،  تنفيذ 

محل العقد. 


ِّهايئ يف أي من الحاالت التالية:دير العام اإلعفاء من تقديم التأمين النُيجوز للمو- 


ة.ّكوميد إحدى الجهات الحورُإذا كان الم 1.ُِّ
أو العقد يف دّحدُالميخ التارمن  ًيوماثالثين  (30)على  يدتزال  العقد تنفيذ ةّدُمكانت  إذا .2

بالتأمين العمل ةّدُمتمديد  يتم أن يطةشراألحوال،  بحسب ةباشرُالمأمر  أو اءرِّالشأمر  

يات.شترُِّيخ االستالم النمن تارً( ثالثين يوما30ة ال تقل عن )دُاالبتدايئ لم هايئ للمّ

الشركات أو سات ّسؤُالمأحد  ِّدورُالموكان  خدمات، أو مواد يدتورالعقد  محل كان إذا .3

ِّهايئالنالتأمين  تقديم رّتعذوالدولة،  خارج أو ّةرُالحالمناطق  داخل بالعمل لها ص ّخرُالم

يدها.اد توررُّّكوميُوكانت الجهة الح ة للمواد أو الخدمات المة يف حاجة ماس

ئة ألف درهم.ِمُ( خمس500,000يد على )إذا كانت قيمة العقد ال تز.4

سبةبالنهايئ النالتأمين  تقديم ة،ّكوميالحالجهة  تقبلها التي لألسباب د، ُّز- ُِِِّّّورالمعلى  رتعذإذا 

خمسة (5,000,000)وحتى  درهم ألف ئة ِمُخمس (500,000)على  قيمتها يدتزالتي  دقوُللع

ِّدورُللمة ّستحقُالمفعات ُّالدقيمة  من (10٪)ل ُِعاديما  الحالة هذه يف ُحجزيّهفإندرهم،  ماليين 
يات.شترُِِّّ هايئ للمهايئ بصفة ضمان إىل حين االستالم الننظير عدم تقديمه للتأمين الن

ِّ

(41المادة )
هايئعدم تقديم التأمين الن

الجهة من دةّحدُالمة ّدُِّالنالتأمين  تقديم عن الفائز ضالعرصاحب  رتأخأو  امتنع إذا  المخالل  هايئ ّ

من مّقدُالماالبتدايئ  التأمين ةصادرُمالحالة  هذه يف يتم ّهفإنية،  ِسالتربخطاب  هإخطاربعد  ّةكوميُالح

ُُِّّ هرُّتأخأو  ناعهِامتبسبب  ةكوميالحبالجهة  لحقت التي اراألضرعن  يضبالتعوعليه  جوعوالرقبله، 
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ًِّ

التدابير من أي اتخاذ إىل باإلضافة ه،ِوجبُبمة ادرّالصات اروالقرإليه  شار ُالم 2016لسنة  (1)قم ر

( من هذا القانون. 44ص عليها يف المادة )المنصو

القانون يف عليها صالمنصوللقواعد  وفقايض التعوهذا  استيفاء يتموهايئ، النالتأمين  تقديم عن

اتّستحقُالحجز على التأمينات والم
(42المادة )

يانه،سرة فترطيلة  هايئالنالتأمين  أو االبتدايئ التأمين على الحجز شخص أي أو دورالمني لدائيجوز  ال  ُِِِّّ

( من هذا القانون.67ص عليها يف المادة )ات المنصوّستحقُوكذلك على الم

ير العقد تحر
(43المادة )

أن على ّة،ياإلنجليزباللغة  يكون أن يجوزوة، ّبيالعرباللغة  ّةكوميُالحالجهة  من العقد يرتحريتم 	أ- 

ّما ما يلي:يِيتضمن جميع عناصر العقد، ال س

ختار ُالموالعنوان  ما،ُلهِّمثُيومن  دان،ِتعاقُالمفان والطرالعقد،  يختاروناقصة  ُالمقم ر.1


ما.ُطن لهكمو


تعاقد عليها.ُيات المشترُوجز للمُصف مضوع العقد، مع ومو.2


ر للتسليم.ّقرُيخ والمكان المة تنفيذ العقد، وموعد بدء التنفيذ، والتارّدُم.3

يةّكميف  قصالنأو  يادةبالزًسواءالعقد،  على ئةالطاربالتعديالت  قةتعلُالماألحكام   4.ِِّّّ



ها من التعديالت األخرى.ِِواصفاتيات أو بمشترُالم ها أو غيرُ

االنسحاب أو اإلنجاز يف ر ُّالتأخحال  يف ِّدورُالمعلى  ضهافرسيتم  التي اماتوالغراءات الجز.5
ف عن التنفيذ ألي سبب.من العقد، أو التوقُّ

ُُُِ ها.ِختلف أنواعمانات بمّمة، والضّقدفعات المُّفع، والدّط الدروُشل المايل للعقد وقابالم.6

واصفاتُّخطومسومات وريات، شترالمتفصيل وواألسعار  ياتالكمجداول   
ومطات ُُُّ.7


المشروع محل العقد. 

ِّ
 ية.رِّتعلة، واألحكام المية الفكرقوق الملكيح 
قة بالسُُّّ.8


ل عن العقد.ُط التنازروُشد من الباطن، وُط وحاالت التعاقروُش.9
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ِّ 
ه.ِقة بفسخ العقد أو إنهائتعلُاألحكام الم.10
ِّ
 
ه.ِافنازعات بين أطرُقة بالفصل يف المتعلُاألحكام الم.11


ة.ّط العامروُّدفتر الش.12


ت.َدِة، إن وجّط الخاصروُّدفتر الش.13

تقديم بعد ِّد،ورُالمومن  ة ّختصُالملطة  ُّالسمن  إلكتروين أو يدوي بشكل ًسواءالعقد  توقيع يتم	ب- 

هايئ يف الحاالت التي تستوجب ذلك.د للتأمين النالم  ِِّّورُ

ض الفائز عن توقيع العقد امتناع صاحب العر
(44المادة )

عند دةّحدُالمة ّدُالمخالل  مقبول، ٍذرُعدون  العقد توقيع عن الفائز ضالعرصاحب  امتنع إذا أ-

كم ُحأو  إلنذار الحاجة دون مه،ّقدالذي  التأمين ةصادرُميتم  ّهفإنسية، التربخطاب  هإخطار

الوحدة ية ِصتوعلى  ًوبناءالتأمين،  ةصادرُمإىل  باإلضافة الحالة هذه يف للجنة يكونوقضايئ،  

ه:ّكثر من التدابير التالية بحقّة اتخاذ واحد أو أالمعني

ها.ِحة وإعادة طرّناقصة العامُإلغاء الم.1

حيث من الفائز ضالعريلي  الذي ضالعرصاحب  على هاِيتِستروة ّالعامناقصة  ُالمإبقاء  .2

ه ساري المفعول.ُضعر طالما كان عرِّالس

على ّبتيترما  ِهتحميلوالفائز،  ضالعرصاحب  حساب على ةّالعامناقصة  ُالممحل  تنفيذ 	.3

ذلك من نفقات وفرق يف األسعار.

التي اراألضرعن  يضبالتعوالعقد  توقيع عن عُُِّالر.4 
متنالمالفائز  ضالعرصاحب  على جوع


ة.ّكوميُلحقت بالجهة الح


ِّدين أو خفض تصنيفه.ورُض الفائز من سجل المشطب صاحب العر.5
ةالفقرمن  (4و) (3)البندين  يف إليها شار ُالميضات والتعواألسعار  روقُوفالنفقات  استيفاء يتم ب-

ةادرّالصات اروالقرإليه  شار ُالم 2016لسنة  (1)قم رالقانون  ألحكام ًوفقاالمادة  هذه من )أ( 

ِه.وجبُبم
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الفصل السابع 


دةناقصة المحدوُالم


دةناقصة المحدوُمفهوم الم


(45المادة )
معهل التعامعتمد المدون  ُِّأ-  مُُُِّورُالمفيه  اكلالشتردعى ُياء رللشأسلوب  هي دةالمحدوناقصة الم

ًّ ووفقاالمطروحة،  ناقصة ُالمضوع مويف  مِهِصُّتخصوم ِِهكفاءتإىل  ظربالنة، ّكوميُالحالجهة  من

ة.دها الدائرُِّحدط والحاالت التي تروُّوابط والشّللض

فيما ةُّّطبُُُّتب- العامناقصة المعلى  قة الماءات واإلجرالقواعد  ذات دةالمحدوناقصة المعلى  قطب

عدا اإلعالن. 

دةناقصة المحدوُة إىل المالدعو
(46المادة )

المركزي جلالسواقع  من القانون، هذا من (45)المادة  يف إليهم شارالمدين ورالمإىل  ةالدعوه وجُت

من بسبمار بقريجوز والقانون،  هذا من (13و) (12)المادتين  يف إليهما شارالموالقائمة  دينورللم
ُُِِّّّ

ُُُِّّ
للجهة كان إذا دينورللمالمركزي  جلالسيف  لينسجالمغير  من ينآخردين ورمة دعوة المعنيالوحدة   ُُُِِِّّّّّ
ه ّوجُتمن  عدد يقل أال على ة،ّوالفنية ّالماليالناحية  من لينّؤهُموكانوا  ذلك يف مصلحة ّةكوميُالح

دين.ور( ثالثة م3ة يف جميع األحوال عن )عوّإليهم الد ُِّ

الفصل الثامن 
سةمارُالم

سةمارُمفهوم الم
 (47المادة )

خاللها من يتم يات،شترُالممن  ّةكوميُالحالجهة  احتياجات لتوفير خاص أسلوب هي سةمارُالمأ-

مّقدُالمعر  ِّوالسه  ِصُّتخصوِهكفاءتإىل  ّظربالنض روُالعمي ِّقدُممن  عدد بين من ِّدورُالماختيار  
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ه.ِبلِمن ق

ص عليها يف هذا القانون.اءات المنصوللحاالت والقواعد واإلجرًسة وفقامارُيتم اللجوء إىل المب- 

سةمارُحاالت اللجوء إىل الم
 (48المادة )

سة، يف أي من الحاالت التالية:مارُيتم اللجوء إىل الم
ّ ةبرِالخإىل  تحديدها يحتاج أو ةقِبدِهاواصفاتُمتحديد  ب ُيصعالمطلوبة  ياتشترُالمكانت  إذا .1

ص.ُّّية والتخصالفن

ناقصة ُالمأو  ةّالعامناقصة  ُالماء إلجراالنتظار  ل ِتحتمال  المطلوبة ياتشترُللمالحاجة  كانت إذا .2

دة.المحدو

ناقصة ُالمأو  ةّالعامناقصة  ُالماء إجرتكاليف  مع تتناسب ال المطلوبة ياتشترُالمقيمة  كانت إذا .3

دة.المحدو

فيها، شاركة ُللمأحد  مّيتقدولم  دةالمحدوناقصة  ُالمأو  ةّالعامناقصة  ُالمطرح  سبق قد كان إذا .4
ُ طرح بإعادة تسمح ال لها الحاجة وكانت وحيد، ضعرأو  مقبولة غير ضروُعِهابشأنمت ِّدقأو 

ة أخرى.ناقصة مرالم ُّ
دة.ناقصة المحدوًُُّه وفقاد الذي تم اختيارورفسخ العقد مع الم.5 ة أو المناقصة العامللمُُِّ

د العقد.ِّد يف تنفيذ بعض بنوورُر المُّتأخ.6
ّ ّفقيتال  التنفيذ يف ّنعيُموأسلوب  تجاربوبأبحاث  القيام بتتطلالمطلوبة  ياتشترُالمكانت  إذا .7

دة.ناقصة المحدوُة أو المّناقصة العامُمع أسلوب الم

ات، أو التأمين، أو الشحن، أو التخليص.اء عقاررِضوع العقد شإذا كان مو.8

ة.دها الدائرُِّحدأي حاالت أخرى ت.9

سةمارُاءات المقواعد وإجر
 (49المادة )

صية اللجنة.على توًة بناءّختصُلطة المُّار من السسة بقرمارُيق أسلوب الماء عن طررِّيتم الشأ- 

اءات التالية:سة اإلجرمارق بشأن أسلوب المُطبتب-  َُّ
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ةالدعون ُِِّّورالمة بدعوة المعنيالوحدة  تقوم  تتضمأن  على هم،أسعارض روعلتقديم  دين ُّ.1

التي واألماكن والمواعيد دَُُُُِّ دوالمط روالشوجميع  ها،واصفاتومالمطلوبة،  ياتشترالمبيان 

م العقد.ُستحك

ّةنيواإللكتروّةالعاديسائل والوماذج للنوفقاة، الدعويف  دةّحدُالمة ّدُالمخالل  ضروُالعم َُّقدت 2.ًّ

اق المطلوبة.ستندات واألورُُّكوميعتمدة لدى الجهة الحالم ثائق والمفق بها جميع الورة، مُُ

يف المطلوبة طروُّالشر ُّتوفمن  قُّبالتحقض، روُالعلفتح  رّقرُالمالموعد  ويف اللجنة تقوم .3

ط مع بيان أسباب االستبعاد.روُّر فيهم الشّميها، واستبعاد من لم تتوفِّقدُض ويف مروُالع

ض.ل عرُِكة لّض المقبولة، والقيمة اإلجماليروُاللجنة قائمة بأصحاب العّدُِعت.4

األسعار المحضر هذا نّيتضمأن  على بها، قامت التي اءاتباإلجرًامحضراللجنة  رُِّحرت.5

الفائز، ضالعرصاحب  بتحديد هاِيتِصتووم، ُمعهسة مارُالمأسلوب  اتباع تم من وأسماء 

سة.مارُة العتماد نتيجة المّختصُلطة المُّفع هذا المحضر للسور

طروُّالشوأنسب  األسعار أفضل على صول ُللحض، روُالعمي ِّقدُممع  ضالتفاوللجنة  يجوز .6

ة.ّكوميُللجهة الح

(3)عن  ضروُالعمي ِّقدُممن  معهم سةمارُالمأسلوب  اتباع يتم من عدد يقل أال يجب .7

ثالثة أشخاص. 

سةمارُة على المّناقصة العامُتطبيق قواعد الم
(50المادة )

ُِّ ضتتعارال  التي دوبالحدوبالقدر  ةّالعامناقصة  ُبالمقة تعلُالمة ّالعامالقواعد  سةمارُالمعلى  ّقطبت

قيمتها يدتزالتي  دقوُالعيف  ذلكوالتباعها،  دعت التي ة ّالخاصوالحالة  سةمارُالمطبيعة وأحكام  مع 
ّ سيتم ياتشترُالمتسليم  وكان ذلك عن القيمة تقلإذا  أما درهم، ألف ئة ِخمسم (500,000)على 

العقد، بتنفيذ امااللتزفيه  يضمن ِّدورُالممن  مكتوب ارإقربأخذ  كتفىُفيً،يوماعشر  خمسة (15)خالل  

ِّهايئ.ُعفى يف هذه الحالة من تقديم التأمين النيو
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الفصل التاسع 
رِباشُاالتفاق الم

رِباشُمفهوم االتفاق الم
 (51المادة )

خالله من يتم يات،شترُالممن  ّةكوميُالحالجهة  احتياجات لتوفير أسلوب هو ر ِباشُالماالتفاق أ- 

دقوُالعتنفيذ  يف ِهوكفاءتالمطلوبة  ياتشترُالمطبيعة وه ِتجدارإىل  ظرّبالنِّدورُالممع  دُالتعاق
ُّ ص عليها يف هذا القانون.ر أي من الحاالت المنصوتوفالسابقة، و

ص عليها يف هذا القانون.رق المنصوُّللحاالت والطًر وفقاِباشُيتم اللجوء إىل االتفاق المب- 

رِباشُحاالت االتفاق الم
 (52المادة )

ر يف أي من الحاالت التالية:ِباشُيتم اللجوء إىل أسلوب االتفاق الم

ناقصة ُالمأو  ةّالعامناقصة  ُالماء إجرر ّيتعذوه، غيردون  واحد ِّدورُمبها  دينفرالتي  ياتشترُالم.1

سة.مارُدة أو المالمحدو
ُّ هذه يف باشر ُالماالتفاق  يقتصر أن على توفيرها، صوىالقة الضرورب تتطلالتي  ياتشترُالم.2

يات على الحد األدىن لحاجة العمل.شترُالم

ُُّ دة.ّحدفات مة أو تعرية جبرمها تسعيرُيات التي تحكشترالم.3

ّة.ية الفكرّطة بالملكيِتبرُيات المشترُالم.4

قتضياتُّكوميالحللجهة  ّةاألمنيواحي بالنة رِباشمعالقة  لها التي ياتشترالم متحقيق  أو ة، ُُُّ.5

ليا.ُالمصلحة الع
ّ صة.ِّتخصُالت عالية ومِّؤهُب كفاءات وميات من الخدمات التي تتطلشترُالم.6

ضعرِها سوىبشأنم َّقدُيولم  لتوفيرها، سةمارُالماتباع أسلوب  تم وأن التي سبق ياتشترُالم.7

سةمارُالمأسلوب  اتباع بإعادة تسمح ال ة ّماسحاجة  ناك ُهوكانت  مقبولة، غير ضروُعأو  واحد 

ِها.بشأن
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رُِ	ِّورُق اختيار المُُط باشد من خالل أسلوب االتفاق المر
 (53المادة )

ُّ رق التالية:ر بإحدى الطباشد من خالل أسلوب االتفاق الموريتم اختيار الم ُِّ	ُِ

ياتشترُللمة رّقدُالمالقيمة  كانت إذا ِّدورُالممن  ًةباشرُماء رِّللشالعام  دير ُالممن  ر ِباشُالمالتكليف  .1

دةيؤالمستندات والمثائق الوبها  فقرمة فاتورل قابمدرهم،  ألف مئة (100,000)على  يدتزال  ُُُُِِّ
اء.رِّّة الشلعملي

بين قيمتها اوحتترالتي  ياتشترُللمأسعار  ضروُعة ّدِعأو  ضعربطلب  ّةالمعنيالوحدة  تقوم أن .2

اتارقرعتمد ُتأن  على درهم، ألف ئة ِمُخمس (500,000)وحتى  درهم ألف مئة ()100,000

الذي ة،باشرُالمأمر  أو اءرِّالشأمر  ذلك بعد رُيصدوة،  ّختصُالملطة  ُّالسمن  الحالة هذه يف اءرِّالش

ط أخرى.روُة التنفيذ وأي شّدُيات وأسعارها، ومشترُد فيه المَّحدُت

ةرّقدُالمالقيمة  كانت إذا كثر أأو واحد ِّدورُممن  ضروُعة ّدِعأو  ضعربطلب  اللجنة تقوم أن .3

هذه يف اءرِّالشات ارقرعتمد ُتأن  على درهم، ألف ئة ِمُخمس (500,000)على  يدتزيات شترُللم

ير العقد.لتحرهايئ تمهيداد بتقديم التأمين النورطالبة المختصة، وملطة المالحالة من الس ُُُُِّّ	ًِّ

الفصل العاشر 
سابقةُالم

سابقةُمفهوم الم
 (54المادة )

أو تصاميم ضعوأو  اسات،درإلعداد  إليها اللجوء يتم اء،رِّللشخاص  أسلوب هي سابقة ُالم	أ- 

د.ُّض من، أو لغرّعيُية لمشروع مطات فنخطُم حدّّ

ص عليها يف هذا القانون.اءات المنصوللقواعد واإلجرًسابقة وفقاُيتم اللجوء إىل أسلوب المب- 

سابقةُاءات المقواعد وإجر
 (55المادة )

اءات التالية:للقواعد واإلجرًسابقة طبقاُتتم الم
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والجوائز ِه،واصفاتومه، طاقنوسابقة، الممحل  المشروع اضأغربتحديد  ةكوميالحالجهة  تقوم .1 ُُُِِّ
والتصاميم اساترِّوالدير التقارة ّملكيومصير  ين،للفائزمنح ُستالتي  يضاتوالتعوكافآت  ُوالم

ط أخرى.روُمن شًباِناسُاه مة، وما ترة وغير الفائزطات الفائزّخطُوالم

سائلويف  ّشربالناإلعالن  يقطرعن  اّإمة ّالمعنيالوحدة  من سابقة ُالميف  شاركة ُللمة عوّالدتتم  .2

هم ِضروُعلتقديم  الالزمة اتوالمهارالعالية  ةبرِالخلذوي  ةرِباشُالمة عوّالديق طرعن  أو اإلعالم 

سابقة.ُللمشروع محل الم

لها يكونوالمطلوبة،  طات ّخطُوالموالتصاميم  اساترِّوالدير التقارتقييم واسة دراللجنة  تتوىل .3

ه.موّم فيما قدِهِناقشتُسابقة ومُكين يف المِشارُيف سبيل ذلك استدعاء الم

اعتمدتها التي والمعايير اءواآلرمة، ُُُّتذكمحضر،  يف اءاتهاإجراللجنة  ندوت قدالمضروالعفيه  ر ُِّ.4

ضروُالعتيب تروالفائز،  ضالعرصاحب  باختيار هاِيتِصتووض، روُالعبين  فاضلة ُالميف  اللجنة 

لطة ُّالسإىل  ضروُبالعًازّعزُمصية التوهذه  ًناِّتضمُمالمحضر  اللجنة فعترأن  على تليه، التي 

ض الفائز.ة العتماد العرّختصُالم

أو كافآت ُالمأو  للجوائز سابقة ُالميف  كينِشارُالممن  أي استحقاق عدم رِّقرُتأن  للجنة يجوز .5

ي المطلوب.ستوى الفنمة ليست يف المقدض المروأت أن العيضات إذا رالتعو ُُُّّ

الفصل الحادي عشر 
تنفيذ العقد 

ياتشترُيخ توفير المتار
(56المادة )

يخالتارمن  ًااعتبارة ّكوميُالحللجهة  المطلوبة ياتشترُالمبتوفير  هِامالتزتنفيذ  يف البدء ِّدورُالمعلى  

يخالتارهذا  تحديد عدم حال ويف األحوال، بحسب ةباشرُالمأمر  أو اءرِّالشأمر  أو العقد يف دّحدُالم

ة.باشرُِِّّورُ اء أو أمر المرد بأمر الشام العقد أو إخطار الم فيكون من اليوم التايل إلبر

ّةياألوامر التغيير
 (57المادة )

أمر أو العقد يف دةالواريات شترُالمواصفات ُمأو  أصناف أو يةّكمتعديل  ّةكوميُالحللجهة  يحقأ- 
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ِّد،ورُللمتوجيهها  يتم ّةيتغييرأوامر  وجب ُبمِه،تّدُمتمديد  بعد أو التنفيذ أثناء أو قبل اءرِّالش
ة، يف أي من الحالتين التاليتين:ّط العامروُّبنفس الش

ّّ

التغيير.

نسبة عن ظرالنف بصرذلك والعقد،  قيمة إنقاص إىل يدؤُسيالتغييري  األمر كان إذا 	.1

إجمايل من (30٪)ز ُِجاوتال  بنسبة العقد قيمة يادةزإىل  يّدؤُسيالتغييري  األمر كان إذا .2

اء.رِّد يف العقد أو أمر الشّحدُالمبلغ الم

بحسب ذلكوالتايل،  الجدول يف دةّحدُالمة  ّختصُالملطات  ُّالسمن  ّةيالتغييراألوامر  اعتماد يتم	ب- 

يات:شترُنوع الم

ة باعتماد األمر التغييري ختصلطة المالس
ظيفيالمسمى الو يات شترنوع الم

ليااللجنة الع ةدير عام الدائرم دير العام الم

( مليون20 أ كثر من )

درهم 

( مليون10 أ كثر من )

( مليون 20درهم ولغاية )

درهم 

المواد  )10( مليون درهم

( مليون20 أ كثر من )

درهم 

( مليون10 أ كثر من )

( مليون 20درهم ولغاية )

درهم 

الخدمات  )10( مليون درهم

( مليون50 أ كثر من )

درهم 

( مليون25 أ كثر من )

( مليون 50درهم ولغاية )

درهم 

األشغال )25( مليون درهم

ُّ ّةيالتغييرلألوامر  سبةبالنّةكوميُالحالجهة  نةوازُميف  الالزمة ّةالمالياالعتمادات  رتوفيجب  ِّأ- 

يادة.ِّبالز

التخاذ اللجنة على ياتشترُالمواصفات ُمأو  أصناف أو يةّكمعلى  التعديل ّةعمليض  ُعرتب-

تنظيم يتم أن على العتمادها، ه ُضِّفوُتمن  أو ة ّختصُالملطة  ُّالسإىل  ها ِفعوربة  ِناسُالمصية التو
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ذلك يف بما فيه،طربين  عليه االتفاق يتم ة،رّقرُالمالتعديالت  نّيتضماء رِّالشأمر  أو للعقد لحقُم

ِّهايئ.تعديل التأمين الن


د بالعقدورام المالتز ُِّ


(58المادة )

التنفيذ.ة ّدُمص صوُالخوجه  وعلى فيه، ةرّقرُالموالقواعد  طروُّللشًوفقاالعقد  تنفيذ ِّدورُالمعلى أ- 

صالمنصووالتدابير  اماتوالغراءات الجزض لفرًضةرُعيكون  ّهفإنالتنفيذ،  يف ِّدورُالمر  ُّتأخحال  يفب- 

عليها يف العقد وهذا القانون.
ُ أو ذاتها ّةكوميُالحالجهة  من بسبب أو ة،قاهرة ّوقأو  طارئ فلظرد يعوالتأخير  سبب كان إذا ج-

اءاتالجزمن  لإلعفاء بطلب مّيتقدأن  ِّدورُللميجوز  ّهفإنفيه،  ِّدورُللمعالقة  ال آخر ٍسببألي  

الذي بب ّالسأو  ة،القاهرة ّوُالقأو  الطارئ، فالظروقوع  تِثبُيما  به فقرُموالتدابير،  اماتوالغر

ضعرُيووقوعه،  يختارمن  ًيوماثالثين  (30)خالل  ذلكوآخر،  ٍسببأي  أو ّةكوميُالحللجهة  ديعو

باإلعفاء يتها ِصتواللجنة  ذ ِّختتوفيه،  دورما  ة ّحِصمن  قُّوالتحقه، ِاستلدراللجنة  على الطلب هذا 
ً دير العام.ُصية اللجنة من المإال بعد اعتماد تويا	ُعتبر هذا اإلعفاء سارال يمن عدمه، و

مةّقدُفعات المُّالد
(59المادة )

ً لصالح الحساب على مبالغ بدفع ّةكوميُالحالجهة  تقوم بأن يقضي اّنصالعقد  نّيتضمأن  يجوز	أ- 

األحوال جميع ويف والعقد، القانون هذا يف عليها صالمنصوط روُّوالشد دوُالحضمن  ِّد،ورُالم

ملة ُوالعبالقيمة  يفمصرضمان  بتقديم ِّدورُالمقيام  قابلُمالحساب  على فعّالديكون  أن يجب 

ذاتها.

شار ُالميف المصرمان  ّللضتقديمه  ّدجرُبمِّدورُللمالحساب  تحت مبلغ دفع ّةكوميُالحللجهة  يجوز	ب- 

العقد توقيع وقبل ةباشرُالمأمر  أو اءرِّالشأمر  دور ُصبعد  ذلكوالمادة  هذه من )أ( ةالفقريف  إليه 

ة ذلك.ّمعه إذا اقتضت المصلحة العام
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ل عن العقدُالتناز
(60المادة )

على صوله ُحبعد  إال الباطن، من آخر ِّدورُميق طرعن  هِتنفيذأو  العقد، عن لُالتنازِّدورُللميجوز  ال 

ِّدورُالميبقى  األحوال جميع ويف اللجنة، صيةتوعلى  ًبناءالعام  دير ُالممن  بذلك سبقةُموافقة ُم
إخالل لُكعن  الباطن من ِّدورُالمأو  له تنازل ُالممع  نُبالتضامة ّكوميُالحالجهة  أمام ًالمسؤواألصلي  

أ على تنفيذ العقد. يطر

فسخ العقد 
(61المادة )

الحاالت من أي يف القضاء، إىل اللجوء ونُدالعقد،  فسخ اللجنة صيةتوعلى  ًبناءالعام  دير ُللم	أ- 

التالية: 

ة.شويمة الره بجرمن األشكال، أو إدانتٍِّورب من المش أو تالعوقوع غ.1 ِّد بأي شكلُُِ
ًُ عن تنفيذ العقد.ازه عاجا يجعلمِه مِيتِه أو تصفد أو إعسارورإفالس الم	.2 ُِِِّّ

على اإلبقاء أو ثةللورالتأمين  درإما  الحالة هذه يف ّةكوميُالحللجهة  يجوزوِّد،ورُالموفاة  .3

التنفيذ تابعة ُبمة ّالشخصيهم ِفتِبصم ِِهطلبعلى  ًبناءم ِهِبعضأو  ثةللورماح  ّوالسالعقد  
ًُّ عنه ئة ِ	كافهم لتحموذلك،  على همتدرقحال  يف العقد ألحكام الناشامات االلتزة  ُِِّوفقا 

مانات المطلوبة.ّخاص تقديم الضٍوبشكل
ُ د على تنفيذ العقد.ورة المدرعدم ق	.4 ُِّ

 عليها العقد.ُّصُأي حالة أخرى ين.5

يتم ّهفإنالمادة،  هذه من )أ( ةالفقريف  عليها صالمنصوالحاالت  من أي يف العقد فسخ تم إذا ب-

ُُُِِّّّ وأي ار،األضرعن  يضبالتعوعليه  جوعوالرد ورالمساب  ِحعلى  والتنفيذ هايئالنالتأمين  ةصادرم

ص عليها يف العقد. تدابير أخرى منصو

ياتشترُتشكيل لجنة استالم الم
(62المادة )

نّيتضمأن  على يات،شترُالمالستالم  كثر أأو لجنة الشأن هذا يف عنه رُيصدار بقرالعام  دير ُالمل ِّشكُي
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يروالتقارواالستالم  الفحص ر ِِِ 
محاضين تدود وقواعها، أعمالتنظيم واللجنة  مهام تحديد ارالقرهذا 


ها، وأي أحكام أخرى ذات عالقة.ِبلِالتي يتم إعدادها من ق


الفصل الثاين عشر 


ة بعقد األشغالّاألحكام الخاص


حافظة على موقع العملُالم


(63المادة )
توفيروفيه،  العمل سير سن ُِّالنحفظ  عن ًالمسؤود ورالمعتبر ي 
حضمان والعمل  موقع داخل ظام ُُِّ

ًّ
 متلكات ُبالمتلحق  التي اراألضرعن  المسؤويكون  كما داخله، ةّالعامالمة  ّوالسة ّالبيئيبات تطلُالم

يعاتبالتشرام االلتزوعليه  العقد، تنفيذ بسبب أو الهّمُعبسبب  أو ِهبسببباألشخاص  أو ة ّوالخاصة ّالعام

هم من األخطار.ِتأمين سالمتقوقهم وُال وحّمُة بشأن العية يف اإلمارالسار

طات والتصاميمّخطُالم
(64المادة )

ياتّوالكموالتصاميم  طات ّخطُوالمواصفات  ُالمة ّصالحيوسالمة  من دُّكالتأِّدورُالمعلى أ- 

ه عليها.ِالحظاتُة أو االستشاري بمّكوميُعتمدة، وإخطار الجهة الحُالم
ًّ والمطات  ُوافمالعقد  على توقيعه د بمد  المعتبر ي واصفات ُخطوالمالتصاميم  على قاُِّجرُِّورُُب- 

المة لتنفيذ األشغال.ّط السروستوفية لشُها مة بعقد األشغال وأنّيات الخاصّوجداول الكم ُّ

ّقيتعلتصميم  أو ط ّخطُمأو  صفوبأي  يلحق قد سهو أو خطأ أي تصحيح ّةكوميُالحللجهة  يجوز ج-

العقد بتنفيذ البدء قبل التصحيح هذا تم ًسواءذلك،  اءجرِّدورُالميض تعودون  األشغال بعقد 

أو ياتُّالميف  تغيير التصحيح هذا على بتيترأال  على تنفيذه، أثناء أو  الكميف  يادةزأو  واصفات ّ

الحالة هذه يف اعىُريوكمالها،  إتم إنشاءات إلغاء إىل التصحيح يّدُؤيوأال  العقد ةّدُمأو  القياسات 

( من هذا القانون.57ص عليها يف المادة )ية المنصوة باألوامر التغييرّاألحكام الخاص
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د يف عقد األشغالورامات المالتز ُِّ
(65المادة )

يلي:بما  األشغال عقد يف ِّدورُالميلتزم  القانون، وهذا العقد يف عليها صالمنصوِهاماتالتزإىل  باإلضافة 

نّيتضمواالستشاري،  ّةكوميُالحالجهة  إىل للعمل زمني نامجوبرّةالنقديفعات ُّالدنامج برتقديم  .1
على يحصل وأن العقد، يف دةّحدُالمة ّدُِّ المخالل  هايئالناإلنجاز  حتى التنفيذ احلمرجميع 

ن.ْفين من كال الطرْنامجيوافقة على هذين البرُالم

هذه عفيهُتال وواالستشاري،  ةكوميالحالجهة  وافقةبمإال  الباطن من دينورممع  دُالتعاقعدم   2.ُُُِّّ
عليها صالمنصواماته التزتنفيذ  عن الباطن من ِّدورُالممع  ّةنيُالتضامة ّالمسؤوليمن  وافقة ُالم

يف العقد.
ّ بحيث ّة،يالتغييراألوامر  ذلك يف بما ه،ِلحقاتُومالعقد  يف عليها صالمنصواألشغال  ةكافإنجاز  .3

د يف العقد أو أي تمديد له.ّحدُيتم التسليم االبتدايئ لهذه األشغال يف الموعد الم

ة.ّختصُّة المكوميُبها الجهات الحُوافقات التي تطلُصول على المُالح.4

د بعقد األشغالورإخالل الم ُِّ
(66المادة )

(15)على  يدتزة لفترالعمل  عن فّتوقأو  ظ،ملحوٍبشكلفيه  أبطأ أو بالعمل، البدء يف ِّدورُالمر  ّتأخإذا  

يحق ّهفإنمعه،  برم ُالماألشغال  عقد طروُبشّأخلأو  العمل، من انسحب أو لة، ِّصتُمًيوماعشر  خمسة 

اتخاذ بذلك، امهالتزوعدم  له دةّحدُالمهلة  ُالمخالل  ضعهويب لتصوِّدورُالمإنذار  بعد ّةكوميُالحللجهة  

كثر من التدابير التالية:واحد أو أ 

أو ةالذاتيها تزِبأجهسواءلألعمال  ر ُِِّالنالتأمين  ةصادرُ.1 ًِّباشالموالتنفيذ  هايئ، ومالعقد،  فسخ
ّاءجرق ّتتحققد  اتوفوربأي  طالبة ُبالمالحق  ر ِّقصُالمِّدورُللميكون  أن دون بالغير، باالستعانة 

ذلك.

قصالمد  المعلى  جوع  يفوالمصاروالخسائر  بها لحقت التي اراألضرعن  يضبالتعور  ُِِّّورُُّالر.2

لتها.ّروق األسعار التي تحموُف

واستعمالها ر ُِِّّوربالمة خاصات دعومستلزمات ممن  العمل موقع يف وجديما  احتجاز  قصالمد ُُُُِّّ.3

ستلزمات ُالمتلك  صيبُيقد  اّعمّةمسؤوليأي  دون قوقها، ُلحِهااستيفائضمان والعمل  إتمام يف 
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ار.ات من أضرّدِعُوالم

يفكمصاربتنفيذها  مُُِنما  ر ُِِّّورُ.4 يقلم  التي األعمال قيمة من (10٪)ه سبتقصالمد  المتحميل 

ّة.يإدار

عن جُتنتة ّماليروق ُفأي  ر ِّقصُالمِّدورُالمتحميل  مع العقد استكمال أو لتنفيذ آخر ِّدورُماختيار  .5

د الجديد.وراختيار الم ُِّ

د يف عقد األشغالورات المّستحقُف مصر ُِّ
 (67المادة )

حو التايل:د يف عقد األشغال على النورات المّستحقف ميتم صر ُُِّّ

هُيدتورتم  اّمِم (85٪و)األشغال،  من ُهإنجازتم  اّمِم (90٪)ل ِعادُيبما  الحساب تحت فعاتُد.1

ُُّّ ًاماليها ِتدقيقبعد  دة،ورالمالمواد  قوائم أو إنجاز، شوفُكوجب بمالعمل،  موقع إىل المواد من

ة.ّكوميُواعتمادها من االستشاري والجهة الحًّياوفن

فعّالدشهادة وِّدورُالممن  مّقدُِّالناإلنجاز  كشف على ًبناءلألشغال  ّةالختاميفعة ُّ.2 المهايئ  الد

أن على ة،ّكوميُالحالجهة  وافقةُوملألشغال  االبتدايئ واالستالم االستشاري، من عتمدة ُالم

فعة ما يلي:ُّف هذه الداعى عند صرُري

 لألشغال أو المواد.ًساب سواءِفها تحت الحفعات السابق صرُّخصم الدأ-

للمشروع، هايئالناالستالم  حين إىل ضمان فةبصالعقد  قيمة من (5٪)ل عاديمبلغ  حجز ب- ُِِِّ

ّة بالقيمة ذاتها.فيه كفالة مصرد لقاء تقديمورحتجز للمد المبلغ الميجوز رو ُُِِّ

ر يف تنفيذ عقد األشغالُّامة التأخغر
(68المادة )

دّحدُالمالموعد  خالل صحيحة ةورُبصاألشغال  عقد يف دةالواراألعمال  جميع إنجاز ِّدورُالمعلى  أ-

ّنعيُمبمبلغ  تأخير امةغرعليه  ض ُفرتالموعد،  هذا عن هِرُّتأخحال  ويف له، تمديد أي أو العقد يف 

على األقصى هاِّحديف  التأخير امةغريد تزأال  على تأخير، يوم لُكعن  العقد يف تحديدها يتم 

اتخاذ أو إلنذار حاجة دون التأخير، حدوث ّد ُُتوالعقد،  قيمة من (٪10) جربمامة الغرهذه  حسب

ّةكوميُالحالجهة  بحق اإلخالل عدم ومع رر، ّالضإلثبات  حاجة دونوه ِّبحقة ّقضائياءات إجرأي  
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ة التأخير.ُِّ	ِّورُبتحميل الم ده خالل مافد أتعاب االستشاري لقاء إشر
إنجاز يف ِّد ُّ ورالمتأخير  على بتترإذا  القانون هذا من (66)المادة  يف دةالواراألحكام  تطبيق يجوز ب-

ّة.كوميُدة يف عقد األشغال المساس بمصلحة الجهة الحاألعمال الوار
ً صالمنصواءات واإلجرلألحكام  وفقاالتأخير  امةغرمن  ِّدورُالمإعفاء  العام دير ُالممن  اربقريجوز 	ج- 

( من هذا القانون. 58عليها يف المادة )

االستالم االبتدايئ لألشغال 
(69المادة )

واالستشاري، ّةكوميُالحالجهة  إعالم األشغال عقد يف دةالواراألعمال  من االنتهاء فور ِّدورُالمعلى أ- 
ُُّ ها.ِمب تسلص عليها يف العقد، وأن يطله لألعمال المنصويخ، بإنجازوجب إخطار ثابت التارُبم

لهذه العام دير ُالملها ِّشكُيلجنة  قبل من االستشاري ضور ُبحلألشغال  االبتدايئ االستالم يتم	ب- 

العقد يف دتوركما  ةزَنجُالماألعمال  بتنفيذ ِّدورُالمقيام  من دُّكالتأاللجنة  هذه وعلى الغاية، 

دِِقائوإعداد  ذّنفتلم  التي صواقالنبعض  على ظُّبتحفاالستالم  أو هلحقاتوم موعتحديد وبها مة ُُِِّ

إىل بذلك محضر فع ُريوالقانون،  هذا من (68)المادة  كم ُحتنفيذ  طائلة تحت ذلكوكمالها، إ 

اءات الالزمة بشأنه.دير العام التخاذ اإلجرُالم

ع العملِإخالء موق
(70المادة )

ّ وأن ها،ِوغيرات ّدِعُوالمتة ؤقُالماإلشغاالت  جميع من عِالموقُخلييأن  العمل إتمام بعد ِّدورُالمعلى 

وخصم هاِإنجازعدم  حال يف ِهسابِحعلى  األعمال هذه تنفيذ ّةكوميُالحللجهة  يحقوه، ِيتبتسويقوم  

ه.ِاتّستحقُها من مِقيمت

ّةييانة والعيوب الجوهرِّة عن الصّالمسؤولي
(71المادة )

عن االبتدايئ االستالم يختارمن  سنة ةّدُلمًالمسؤوِّدورُالميبقى  أطول، ةّدُمعلى  العقد صُينلم  ما 

ة،ّدُالمهذه  خالل يحصل قد عيب أو خلل أي بإصالح يلتزموالعقد،  ضوعمواألشغال  يانة ِصوضمان  
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تبدأ العقد محل األشغال على أيطرجوهري  عيب لُكعن  سنوات عشر (10)ة ّدُلمًالمسؤويبقى  كما 

ّة االستشاري عن هذا العيب.ذلك دون إخالء مسؤوليهايئ، ويخ االستالم النمن تار ِّ

ِّ



(72المادة )

هايئ لألشغالاالستالم الن

ُِّ

األشغال يانة ِصوضمان  عن االبتدايئ االستالم يختارمن  ِّدورُالمّةلمسؤولية رّقرُالمة ّدُالمأو  العقد، يف 

طات ّخطُوالماألشغال  استالم يتموالقانون،  هذا من (71)المادة  يف عليها صالمنصوالعقد  ضوعمو
ِّّ

عليها صالمنصوة ّدُالمّيِضُمبعد  لألشغال هايئالناالستالم  يتم أطول، ةّدُمعلى  العقد صينلم  ما 

بعد ذلكود، وجإن  االستشاري ضور ُبحاالستالم  لجنة من بها قةتعلُالمستندات  ُوالمثائق الوة وكاف ِ
ًبناءالعام  دير ُالممن  هايئالناالستالم  شهادة رُصدتوه، ِاماتالتزبجميع  بالوفاء ِّدورُالمقيام  من دكالتأ َُِّّ

ِّدورُالمات ّستحقُمف صرالشهادة  هذه دور ُصبعد  يتموواالستشاري،  االستالم لجنة ية ِصتوعلى  
ة.ّكوميُة له لدى الجهة الححتجزُمانات المّاج عن الضواإلفر

يع كاملة التجهيز المشار
 (73المادة )

التجهيز، كاملة يعالمشارعلى  األشغال، دقوُُّّت بعة الخاصاألحكام  ذلك يف بما القانون، هذا أحكام قطب

يف وحصرها بها المشروع تأثيث أو تجهيز تم التي المواد تسجيل يعالمشارهذه  استالم عند اعى ُريو
ً ة.ّكوميُول لدى الجهة الحُها يف سجل األصِلقيدة تمهيداّقوائم خاص

د األشغال بالقيمة المقطوعةقوُع
(74المادة )

وأسعارها األشغال يةّكمتحديد  رُّتعذحال  يف إال المقطوعة بالقيمة األشغال دقوُعام إبريجوز  ال 

دقوُالعتلك  يف ئيسيةالرد البنوبعض  أسعار تحديد ّةكوميُالحالجهة  على يجب ّهفإنذلك  ومع ة،ّقِبد

أخرى.أسباب  أي أو ّةيالتغييراألوامر  نتيجة لألشغال حذف أو إضافة أي صول ُحعند  عليها لالعتماد 
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الفصل الثالث عشر 


يد الموادة بعقد تورّاألحكام الخاص


عاينة والفحصُالم


(75المادة )
هذا ألحكام وفقااالستالم  لجنة من هافحصبعد  ةكوميالحللجهة  دةورالمالمواد  استالم يتم  ًُُِّّأ- 

القانون.

وقبل ها ِنعُصمكان  يف ِّدورُالممن  يدهاتورالمطلوب  المواد وفحص عاينةُمة ّكوميُالحللجهة 	ب- 

يطة أن يتم النص على ذلك يف العقد.ذلك بحسب طبيعة هذه المواد، شرِها، وشحن

َِِّاستالماالدقيق  ي بطبيعتتحتاج  ال التي المواد استالم يجوز  لبقمن  ًاهائينًّالفنللفحص  هاِج- 

وجب محضر استالم.ُة المسؤولة عن المخازن، بمّالوحدة التنظيمي

يد الموادر يف تورُّالتأخ
(76المادة )

دةّحدُالمالمواعيد  يف منها زء ُجأو  المواد من المطلوبة ياتّالكمل ُكيد توريف  ِّدورُالمر  ّتأخإذا  أ-

العام دير ُالممن  اربقريجوز  ّهفإناالستالم،  لجنة قبل من ت َضُِفرأو  ها،ِيدبتورم ُيقلم  أو بالعقد، 

ناك ُهكان  إذا التأخير امةلغرعة  ِخاضغير  ًيوماثالثين  (30)على  يدتزال  ّةإضافيهلة ُمِّدورُالممنح  

هلة.ُه هذه المِة يف منحّكوميُمصلحة للجهة الح

ًوفقاله  الممنوحة هلة ُالممن  ألكثر أو دة،ّحدُالمالمواعيد  يف المواد يدتوريف  ِّدورُالمر  ّتأخإذا 	ب- 

المواد قيمة من (0.05٪)بنسبة  تأخير امةغرعليه  ضفرُتّهفإنالمادة،  هذه من )أ( ةالفقركم  ُلح

يف التأخير امةغرقيمة  يدتزأال  على منه، زء ُجأو  تأخير يوم لُكعن  ذلكوها، ِيدتوريف  ر ّتأخالتي  

تحول المواد هذه نُتكلم  حال يف يدهاتوريف  ر ّتأخالتي  المواد قيمة من (20٪)على  هاِمجموع

قيمة إجمايل على امةالغرحتسب ُفتوإال  يدها،تورالمطلوب  المواد كامل من االستفادة دون 

اؤها.المواد التي تم شر

من )ب( ةالفقريف  إليه شار ُالماألقصى  هاّحدالتأخير  امةغربلوغ  حتى ِّدورُالمر  ُّتأخاستمر  إذا ج-

أو إلنذار الحاجة دون هِّبحقالتاليين  اءيناإلجرأحد  اتخاذ ّةكوميُالحللجهة  يحق ّهفإنالمادة،  هذه 

كم قضايئ:ُح
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من (10٪)ه ُِنما  إىل باإلضافة األسعار، روقُِتحميلوِّد ُالمحساب  على المواد اءرِ.1 سبتفه ورش

ّة.ياؤها كمصروفات إداررِقيمة المواد التي تم ش

ار.يض عن األضرّجوع عليه بالتعوهايئ، والرة التأمين النصادرفسخ العقد، وم.2 ُِّ

دةوراحل استالم المواد الممر ُّ
 (77المادة )

ما:ُُّ حلتين، وهدة على مروريتم استالم المواد الم

حلة ما يلي:اعى عند االستالم يف هذه المرُريحلة االستالم االبتدايئ، ومر.1
ًً به رَُّي،ّاابتدائياستالماالعقد  يف دينُّأ- حرحدالموالمكان  الموعد يف المواد استالم يتم أن

تم إذا المخازن عن المسؤولة ّةالتنظيميالوحدة  من ه ُتوقيعيتم  ابتدايئ، استالم ستندُم

ع.ِع العمل إذا كان استالم المواد يف الموقِاالستالم يف المخازن أو من مسؤول موق

المواد أن من دُّكالتأالمخازن  عن المسؤولة ّةالتنظيميوالوحدة  العمل عِموقمسؤول  على ب-

أو الوزن أو العدد حيث من ِّد ُِِلقةطابمدةورالم ورالمة فاتوريف  دورما ولالعقد،  يف دورما  ُُّ ِ
حالة عن الحظات ُمأي  رُيذكأن  وعليه التسليم، إشعار أو حن ّالشستندات ُمأو  الحجم، 

دةورالماألصناف  بأن االبتدايئ االستالم سند يف ضوحبون بييوأن  الصناديق، أو اتبوالع ُُُِّّّ



ًُّناسمًُِّ دةورالمالمواد  من نوع كل لحفظ باُِمكاناص خصيوأن  واالختبار، للفحص عة ِخاض
ً باإلضافة ةالفاتورسال إريتم و، ّاهائينوقبولها  فحصها يتم حتى دةحعلى  ّنعيمد  ُ ُِِِّورممن

الجهة لدى ّةالماليؤون  ُّبالشة  ّختصُالمة ّالتنظيميللوحدة  االبتدايئ االستالم سند ةورُصإىل  

ة.ّكوميُالح

حلة ما يلي:اعى عند االستالم يف هذه المرُريحلة االستالم النهايئ، ومر.2

إذا الطالبة الجهة فيها ِّلمثُتالعام،  دير ُالممن  اربقرواالستالم  للفحص لجنة تشكيلأ- 

استدعت طبيعة المواد ذلك.

ها ِتبليغيخ تارمن  األكثر على ّاميأسبعة (7)خالل  واالستالم الفحص لجنة تجتمع ب-

ِّدورُالمإخطار  ب ّيتوجوالمخازن،  عن المسؤولة ّةالتنظيميالوحدة  من االبتدايئ باالستالم 
ِّهايئ.ة الفحص واالستالم النّسال مندوب عنه أثناء عمليه أو إرضورُبموعد االجتماع لح ِ

ُُّ العقد يف دةالوارواصفات والمط روُّللشًوفقادة، ورالمالمواد  واستالم واختبار فحصج- 
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يجوزوسومات، والروالكتالوجات  عتمدةوالمالمختومة  ناتالعيمع  هانتقاروملحقاته، وم ُُُُِّّ
طابقةُُُِّّّفنجهة  بأي االستعانة واالستالم الفحص للجنة  ممدى  من قللتحقصة تخصمية

ية.واصفات الفندة للمورالمواد الم ُُّّ

ضور ُبحالتأمين  عقد يف ةالمذكورة ّدُالمخالل  الدولة خارج من دةستورُالمالمواد  فحص د-

ثائقووِّد،ورُالمعن  ةادرّالصة للفاتورالمواد  هذه طابقةُممن  قُّللتحقالتأمين،  شركة مندوب 

ما وإثبات لها، ِبداخوما  الصناديق سالمةووالعالمات  األختام سالمة من قُّوالتحقحن،  ّالش
ً شركة ّةمسؤوليلتحديد  تمهيداواصفات  ُللمخالفة ُمأو  يادة،زأو  نقص أو تلف من يظهر

يد.ط عقد التورروُلشًِّورالتأمين أو الم د، وفقاُ

ِّد.ورُالممن  هاِالستالمًتمهيداها، بشأنبة ناسُالماءات اإلجرواتخاذ  ضة،فوالمرالمواد  استبعاد هـ- ِِ

الفحص نتائجوّخذةتُالماءات اإلجرجميع  ِهتضمينوواالستالم  الفحص محضر إعداد و-

جميع من المحضر توقيع يتموالمواد،  بعض أو لُِكلفض الرأو  القبول وأسباب عاينة،والم ُّ
ذلك يف بما ة،ّكوميُالحالجهة  لدى ة ّختصُالمة ّالتنظيميالوحدة  إىل سلُريواللجنة،  أعضاء 

ة.ؤون الماليُّة بالشختصة المّالوحدة المعني ُّّّة والوحدة التنظيمي
الفحص لجنة أتوربها،  ة ّالخاصة الفاتورول  ُصوقبل  الدولة خارج من مواد يدتورتم  إذاز- 

عليها صالمنصواالستالم  اءاتإجرتطبيق  يتم ة،رّبرُمٍألسباباستالمها  ةضرورواالستالم  
ِّ ويف بها، ِّدورُالمطالبة ُميتم  التي المواد بتلك قةتعلُالمِقثائالوأساس  على القانون هذا يف

ُ االستالم، ةعملييف  إليها االستناد تم التي قثائوالودة ورالمالمواد  بين اختالف هورظحال  ُِّّ
اءاتاإلجراتخاذ  مع باالستالم القيام أو ة،الفاتورل  ِتصحتى  االستالم تأجيل يجوز ّهفإن

ة.ّكوميُقوق الجهة الحُالالزمة للحفاظ على ح

ضوء على واالستالم الفحص لجنة قبل من ّدةورالمللمواد  هايئالناالستالم  سند إصدار يتم ح- ُِّ
سجل إىل أو المخازن سجالت إىل دةورالمالمواد  إضافة تتموواالستالم،  الفحص محضر  ُّ


ة، بحسب األحوال.ّكوميُد لدى الجهة الحول الموجوُاألص

ِّ اءرض على لجنة الشالعر
(78المادة )

المسؤولة ّةالتنظيميالوحدة  أو واالستالم الفحص لجنة من ّعدُالمواالستالم  الفحص محضر ضعريتم  
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اء المواد للبت يف أي من الحاالت التالية:رِاف على شت اإلشرعن المخازن على اللجنة التي تولّ

ُِِّ د وبين لجنة الفحص واالستالم.ورالف بين الموقوع خ.1

هم.ِسُالف بين أعضاء لجنة الفحص واالستالم أنفِوقوع خ.2

دةالوارواصفات  ُالممن  ِهاواصفاتُميف  تقترب أو ِقطابُتبديلة  مواد واالستالم الفحص لجنة قبول .3

أن العمل، باتتطلُبمتفي  المواد هذه كانت إذا اءرالشللجنة  يكون الحالة هذه ويف العقد، يف  ِّّ

ها.ِتقديرحسب  أقل بقيمة أو العقد يف دتوركما  للمواد ّةاألصليالقيمة  بنفس اّإمِهابقبولتبت  

لجنة على ضهاعرالعام  دير ُالمأو  واالستالم الفحص لجنة ترىوباالستالم،  ّقتتعلأخرى  حالة أي .4

اء.رِّالش

ضة فوالمواد المر
 (79المادة )

ضة ما يلي:فوبع يف شأن المواد المرُّتي

بالمواد العمل عِموقعن  المسؤول أو المخازن عن المسؤولة ّةالتنظيميالوحدة  تحتفظ .1
ً د.ورها من المالستالمها، تمهيدابة بشأنناساءات المدة، إىل حين اتخاذ اإلجرضة على حفوالمر ُُِِِِِّ

طلبوّفض،الروأسباب  المواد فضبريام أخمسة (5)خالل  ِّدورُالمبإخطار  ّةالمعنيالوحدة  تقوم .2

دها.ِّحدُة التي تّدُيد مواد بديلة خالل المتورسحب هذه المواد و

الوحدة من دةّحدُالمة ّدُالمانتهاء  عند ضةفوالمرالمواد  استالم فضهرأو  ِّدورُالمامتناع  حال يف .3

من (1٪)سبة ِبنين تخزامة غرعليه  ض ُفرتّهفإنالمادة،  هذه من (2)البند  كم ُلحًوفقاة ّالمعني

(5٪)على  ها ِمجموعيف  ينالتخزامة غرقيمة  يدتزأال  يطةشرً،ّاأسبوعيضة فوالمرالمواد  قيمة 

أو ِّدورُالمفض راستمر  وإذا ة،رّقرُالمالتأخير  امةغرإىل  باإلضافة ذلكوالمواد،  هذه قيمة من 

ضةفوالمرالمواد  بيع ّةكوميُالحللجهة  يحق ّهفإنً،يوماثالثين  (30)على  يدتزة ّدُلمامتناعه  

دورلها،  ةّستحقُالمامات والغريف المصارجميع  واستيفاء للبيع، قابلة كانت إذا العلني ادبالمز

ية.يعات السارللتشرًه إذا كانت غير قابلة للبيع وفقاد، أو إتالفها على نفقتورُالبايق للم ِِّ

ّاجمةالنالمصروفات  تكون ضة،فوالمرللمواد  ّيالفنوالفحص  التحليل إعادة ِّدورُالمطلب  إذا .4

لّتتحمالحالة  هذه ويف ه، ِلصالحوالتحليل  الفحص نتيجة نُتكلم  ما سابه، ِحعلى  ذلك عن 
ّ والتحليل.الفحص  جهة على سبقة ُالمها ِوافقتُميطة شرالمصروفات،  هذه ةكافة ّكوميُالحالجهة 
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ابع عشر الفصل الر

د الخدماتقوُع
(80المادة )

ة ُُّّّّت	أ- والخاصة العامط روالشوكذلك  القانون هذا يف عليها صالمنصووالقواعد  اءاتاإلجرق طب

مهاِبرُتالتي  الخدمات دقوُعواستالم  تنفيذوام إبرعلى  ّةكوميُالحوالجهة  ةالدائرتضعها  التي 

ِّد.ورُّة مع المكوميُالجهة الح
يف شدتسترأن  على الخدمات، دقوُعأنواع  من نوع بكل ة ّالخاصط روُّالشة ّكوميُالحالجهة  تضع	ب- 

الذي بالقدر ذلكوالمواد،  يدتورواألشغال  دقوُبعة  ّالخاصوالقواعد  اءاتباإلجرص صوُالخهذا  

د.قوُيتناسب فيه عقد الخدمات مع هذه الع

الفصل الخامس عشر 
جياء الخاررالشِّ

جياء الخاررأساليب الشِّ
(81المادة )

داخل دةالموجوسات  ّسؤُوالمركات  ّالشمن  وكذلك الدولة، واطنيُمغير  من اداألفرمن  اءرِّالشيتم  

من ّةكوميُالحالجهة  احتياجات لتوفير الدولة، وخارج األخرى الدولة اتوإمارة اإلماريف  ّةرُالحالمناطق  

ال يتم يف هذه األحوال سداددة يف هذا القانون، وّحدُاء المرِّيق أي من أساليب الشيات عن طرشترُالم

واصفات ُللمها ِطابقتُممن  دُّكوالتأها  ِوفحصها ِالستالمالالزمة  مانات ّالضر ُّتوفبعد  إال ياتشترُالمقيمة  

المطلوبة. 

جياء الخارراعتماد اللجوء للشِّ
(82المادة )

دةِستنُالمة ّالمعنيالوحدة  صيةتوعلى  ًبناءة  ّختصُالملطة  ُّالسمن  اربقرجي الخاراء رِّللشاللجوء  يتم 

جي.اء الخاررِّّية تتضماسة فنإىل در ن أسباب اللجوء للشّ
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جياء الخاررحاالت اللجوء للشِّ
 (83المادة )

جي يف أي من الحاالت التالية:اء الخاررِّيتم اللجوء للش
ُّّ ي.وق المحلّني الدولة، أو يف السِواطُيات المطلوبة لدى أي من مشترُر المعدم توف.1

واألسواق المحلي وق ّالسيف  دةالموجويات شترُالمأسعار  بين عر ِّالسيف  كبير فرق دوجو.2

ّة.جيالخار
ًّ ة.ّجييات الخارشترُبالمنةقارُية ميات المحلشترُدة المد فرق كبير يف جووجو.3
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الباب الثالث 


ةّكوميُللجهات الحًادايرق إِّحقُد التي تقوُالع


الفصل األول 


ف يف األصولد وأساليب التصرقوأنواع الع ُُّ

ةّكوميُللجهة الحًادايرق إِّحقُد التي تقوُأنواع الع
 (84المادة )

ًادايرإقُُِّّّالتصرخاللها  من نُِيالتي  دقوالعتشمل  حقيالذي  حوالنعلى  استغاللها، أو األصول يف ف مكُ

ة، األنواع التالية:ّكوميُللجهة الح

د البيع.قوُع.1

د اإليجار.قوُع.2

ة نتيجة استغالل أصولها.ّكوميُللجهات الحًادايرق إِّحقُد أخرى تقوُأي ع.3


ف يف األصولأساليب التصر ُّ


(85المادة )	

دير العام، بأحد األساليب التالية:ُُُّيتم التصر وافقة المف يف األصول بم

يدة.ازُالم.1

سة.مارُالم.2

ر.ِباشُاالتفاق الم.3


ف يف األصولقواعد التصر ُّ


(86المادة )

ّةكوميالحالجهات  بإخطار هابيعيق طرعن  أصولها يف فبالتصراغبة الرة كوميالحالجهة  تقوم  ُُُِّّأ-
أو وعالنحيث  من تفاصيلها نتتضماألصول  بهذه قائمة فاقإرمع  ذلك، يف هاِبرغبتاألخرى   ّّ

حاجتها حال يف رغبتها إبداء الجهات هذه من والطلب الزمة، أخرى تفاصيل وأي العدد أو يةّالكم
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دها.ُِّهلة التي تاالستفادة منها خالل الم حدُ

الجهة تقوم فيها، فالتصراد رالماألصول  من االستفادة ّةكوميحجهة  أي رغبة عدم حال يف  ُُّ	ُب-
ً هذا ألحكام وفقااألصول،  يف فللتصرالالزمة  اءاتاإلجرباتخاذ  األصول هذه لها دةالعائة كوميالح ُُِّّ

القانون.

من ًاخاصًخيصاترفيه  لُِيستوجالذي  وعالنمن  فيها فالتصراد رالماألصول  كانت إذا  ّالتعامب ُُّّج-
أو خيص،الترهذا  على لة ِالحاصللجهات  إال األصول هذه يف فالتصريجوز  فال ة،كوميُالحالجهات   ُّّ

ها إليها واستالمها لها.ُِّّ د إتمام بيعجرد بتصديرها إىل خارج الدولة بمالتي تتعه

الفصل الثاين 
يدةازُالم

يدةازُمفهوم الم
(87المادة )

الدولة داخل العام اإلعالن يقطرعن  حهاطريتم  األصول، يف فللتصرة األساسييقة الطرهي  يدةازالم ُ	ُّّ
ً  ألحكام هذا القانون.اءاتها والبت فيها وفقا جها، والتي تتم إجرأو خار

يدةازُ	ُّ يق المف يف األصول عن طرالتصر
 (88المادة )

توقيع العقد الناجم عنها.ِجها ويدة والبت يف نتائازُاء الموافقة على إجرُدير العام بالمُيختص الم	أ- 

دير العام لهذه الغاية.ُِّشكيدة من خالل لجنة يزيق المف يف األصول عن طريتم التصر لها المُاُ	ُّب- 

يدةازُأساليب الم
 (89المادة )

ما:ُيدة إىل أسلوبين، هازُتنقسم الم
ً ضروُالعتقديم  يقطرعن  األسلوب لهذا وفقايدة ازُالمتتم وغلقة،  ُالمض روُبالعيدة ازُالم.1

حدّللكيفيُُّ دها.ُِّة التي تًة طبقاكوميغلقة إىل الجهة الحالم
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أو خصي ّالشضور  ُبالحًسواءّةعلنية ورُبصاألسلوب  لهذا ًوفقايدة ازُالمتتم وة، ّالعلنييدة ازُالم.2

ِّظام اإللكتروين.يق النعن طر

يدةازُاءات المقواعد وإجر
 (90المادة )

يدة:ازيق المف يف األصول عن طراءات التالية عند التصرق القواعد واإلجرُطبت ُُّّ
يلي:بما  ّةكوميُالحالجهة  لدى ة ّختصُالمة ّالتنظيميالوحدات  مع بالتنسيق ّةالمعنيالوحدة  تقوم .1

تكلفة الشأن هذا يف اعى ُريأن  على فيها، فالتصراد رالملألصول  ةيالتقديرالقيمة  تحديد  ُُّّأ- 
وق.ّالسوأسعار  لالستخدام ّتهاوقابليية الفنوحالتها  اضياالفترمرها وعاألصول،  هذه اءشر ُّ

يدين.ازُتحديد قيمة التأمينات الواجب تقديمها من قبل المب- 

ة.ّيدة العلنيازُغلقة، أو بالمُض المروُا بالعّيدة، إمازُه يف المُتحديد األسلوب الواجب اتباعج- 

ادرُالملألصول  ّةيالتقديرالقيمة  باعتماد العام دير ُالميقوم  أن بعد يدةازُالمعن  اإلعالن يتم .2

ن هذا اإلعالن ما يلي:ّاُُّالتصر يدة، على أن يتضمزف فيها والتأمينات وأسلوب الم

ةوإمكانيها دوجوومكان  يةوالكموع النحيث  من فيها، ف الماألصول  بيانأ-  ُِّّّّالتصراد رُ
ها، وأي بيانات أخرى.ِعاينتُم

ومكان زمان تحديدوة، ّالعلنييدة ازُالمأو  غلقة ُالمض روُبالعًسواءيدة، ازُالمأسلوب  بيان ب-

يدة.ازُاء جلسة المض وفتحها، أو إجرروُتقديم الع

يدة.ازُشاركين يف المُبيان التأمينات المطلوب تقديمها من المج- 

ض.روُة تقديم العّدُمد- 

يضاحها يف اإلعالن.ة إّة ضروركوميُأي بيانات أخرى ترى الجهة الحهـ-

سيلةوالودين ّحدُالموالزمان  المكان يف يدةازُالملجنة  تقوم غلقة، ُالمض روُبالعيدة ازُالمكانت  إذا .3
ً ة،ّعلنييدة ازُالمكانت  إذا اّأم،اسعراألعلى  ضالعرواختيار  ضروُالعبفتح  يدةازُللمعتمدة  ُالم

عن السعر هذا يقل أال على ّةالعلنييدة ازُالمفيه  تفتتح مبديئ سعر ضعبويدة ازُالملجنة  فتقوم 

يدة.اُّ زة لمحل المي( من القيمة التقدير٪50)
ً .اض األعلى سعريدة على صاحب العرازُسو المتر.4

ُُُّ يدة.ازة لمحل المي( من القيمة التقدير50٪صول على )يدة إذا لم يتم الحازيجوز إلغاء الم.5
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ضعروآخر  يدة  زا ُ المنتيجة  فيه ج ُدِر تأن  على اتبعتها، التي اءاتباإلجر ً ا محضريدة  زا ُ الملجنة  د تُِع .6

دير العام العتماده.  ُ فع هذا المحضر إىل المر ُ يسية أو اإللغاء، وارها بالتره وقر سعر تم تقديم ُ

اد.م المز عليِه ُ سكين الذين لم ير تتم إعادة التأمينات الُمقّدمة إىل جميع الُمشاِر .7 

ِّ

(91المادة )
هايئالتأمين الن

ُحدُِّ

أحد عن صادر قَُّمشيك  أو يفمصرضمان  خطاب وجب ُبمذلك وهايئ نتأمين  بصفة ضالعرقيمة  

من ّةكوميُالحالجهة  دهاِّتالتي  سبةالنإىل  الفائز ضالعرصاحب  من مّقدُالمالتأمين  قيمة ادزت

صدِ

لسداد عليها فقّتُالمة ّدُالمطيلة  المفعول ساري التأمين هذا يكونوالدولة،  يف العاملة فالمصار

ُّف فيها.قيمة األصول التي تم التصر

اإلعفاء من التأمينات 
(92المادة )

تقديم من إعفاؤها يجوز التي ئاتُُُِِّي والفالحاالت  الشأن هذا يف عنه ريصدار بقرالعام  ديرالمد حد

ف يف األصول.ة التصرسبة لعمليهايئ بالنالتأمين االبتدايئ والتأمين الن ُِِّّّّ

ام العقد إبر
(93المادة )

وأهم لألصول المايل البدل نّيتضمالفائز،  ضالعرصاحب  مع عقد يربتحرة ّكوميُالحالجهة  تقوم 

امإبريتم واألصول،  استالم مواعيد ذلك يف بما ها، ِطروُشوسية الترعن  ئة ِالناشامات وااللتزط روُّالش

دير العام.ُهذا العقد من الم

تنفيذ العقد 
 (94المادة )

ً لما يلي:ف يف األصول، وفقاه التصرضوعيتم تنفيذ العقد الذي يكون مو ُُّ
عليه يجبوعليه،  ّفقتُالمالمبلغ  تسديد بعد معه تعاقد ُللمالعقد  محل األصول تسليم يتم .1
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تحميله يتم االستالم عن هِرُّتأخحال  ويف العقد، يف دةّحدُالمهلة  ُالمخالل  األصول هذه استالم 

ِحدوبتأخير  يوم لُكعن  األصول قيمة من (%1)بنسبة  ّةيإدارنفقات واسة وحرين تخزُسومر

ّفقات قبل موعد االستالم.سوم والندفع هذه الرُتها، و( من قيمت%10أقصى ) ُِّ
العقد فسخ يتم ّهفإنفيه،  دةّحدُالمهلة  ُالمخالل  العقد بتنفيذ معه تعاقد ُالمقيام  عدم حال يف .2

ألحكام ًوفقااألصول  يف فالتصراءات إجرإعادة  يتموقبله،  من المدفوع هايئالنالتأمين  ةصادرُوم ُِّّ
صالمنصوامة الغرض فرإىل  باإلضافة الحال، يقتضيه حسبما سة،مارُالماء إجرأو  القانون، هذا 

عليها يف العقد. 

الفصل الثالث 
رِباشُسة واالتفاق الممارُيق المف يف األصول عن طرالتصر ُّ

سةمارُالم
 (95المادة )

سةمارالمأسلوب  باتباع األصول يف فالتصريجوز  القانون، هذا من (87)المادة  أحكام مناستثناء  ًُُّ
يف أي من الحاالت التالية: 

ُّف يف األصول.ناك حالة استعجال للتصرُإذا كانت ه.1
ُّف فيها.اد التصررُيدة ال تتناسب مع قيمة األصول المازُاء المإذا كانت تكاليف إجر.2
يدة.ازُة المّإذا فشلت عملي.3

ه معه.ُامإذا تم فسخ العقد مع الشخص الذي تم إبر.4

يدة.اُِف فيها غير قاباد التصررإذا كانت األصول الم زيق المض عن طرلة للعرُُّ.5

رِباشُاالتفاق الم
(96المادة )

أسلوب باتباع األصول يف فالتصريجوز  القانون، هذا من (95و) (87)المادتين  أحكام مناستثناء  ًُّ
ر يف أي من الحاالت التالية:ِباشُاالتفاق الم

ُُّّ ة.كوميف يف األصول لصالح إحدى الجهات الحإذا كان التصر.1
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سة.مار إذا فشلت عمليّة الُمزايدة أو الُم .2 

إذا كانت ُهناك جهة واحدة سيتم التصرُّف يف األصول إليها. .3

ئة  ِ خمسم (500,000)على  قيمتها يدتزال  فيها ف ُّ التصراد ر ُ الملألصول  ة ّ يالتقديرالقيمة  كانت إذا .4 

ألف درهم. 

ُّف فيها سيتم تأجيرها، مهما بلغت قيمة اإليجار. اد التصرر إذا كانت األصول الُم .5 

رِباشُسة واالتفاق الممارُلجنة الم
(97المادة )

لجنة خالل من األحوال، بحسب ر، ُُُِّالتصريتم   باشالماالتفاق  أو سةمارالمأسلوب  باتباع األصول يف ف

دير العام لهذه الغاية.ُلها المُِّشكي

رِباشُسة واالتفاق الممارُاعتماد نتيجة الم
(98المادة )

لُكنتائج  واعتماد ر،باشالماالتفاق  أو سةمارالميق طرعن  األصول يف فالتصرعلى  وافقةالمتتم   ُُُُِّ



دير العام.ُُِّ ب عليها، من المتترتوقيع العقد الممنها، و

رِباشُسة واالتفاق الممارُاءات المقواعد وإجر
 (99المادة )

ر:ِسة أو االتفاق المماريق المف يف األصول عن طرُت باشاءات التالية عند التصرق القواعد واإلجرطب ُُُّّ
سةمارُُُّّّالمعنيالوحدة  تقوم  المأسلوب  باتباع فيها فالتصراد رالملألصول  ةيتقديرقيمة  ضعبوة  .1

المثل، وبدل االستخدام ةّدُوموق،  ّالسوأسعار  فةُالتكلبأسعار  شادباالسترر،  ِباشُالماالتفاق  أو 
ُِّ يادة األسعار أو نقصها.ر يف زثؤباإلضافة إىل أي عوامل أخرى قد ت

ًاسعرِهاأفضلواختيار  هاِاستلدرر  ِباشُالمواالتفاق  سةمارُالملجنة  إىل مةّقدُالمض روُالعحال ُت.2

اءاتهاإجرن ًّاُُِّّالتصراد رُُّ يتضممحضربذلك  رحرتوفيها،  ف الملألصول  ةرقدالمالقيمة  ضوء على

مع العقد توقيعوالعتماده  العام دير ُالمإىل  المحضر هذا فعريتم وارها، وقرستلمة  ُالمض روُوالع

ف إليه.تصرالم َُّ

8 الـــــــعـــــــــدد 54الــــــســــــنــــــــــة   هـ 1442بيع الثاين ر 23 م 2020 ديسمبر 493 63
 



      65

 

 

 

 

 

  


ابع الفصل الر


عُّالتبر

(100المادة )

من ألي الحاجة عن دةِائّالزالمنقولة  باألصول عُّالتبرالعام  دير ُالممن  اربقرة ّكوميُالحللجهة  يجوزأ- 

الجهات التالية: 

ص لها بالعمل يف الدولة.ّخرة الميّات الخيرالجمعي 1.ُّ


عتمدة يف الدولة.ُُة التي تمات اإلنسانيّنظُالم عنى بالعمل اإلنساين المّ.2

ص لها بالعمل يف الدولة.ّخرُة المّة والبحثيّسات التعليميّسؤُالم.3

ة.دير عام الدائرُدها مِّحدُأي جهة أخرى ي.4

التي اءاتواإلجرللقواعد  ًوفقاالمادة  هذه من )أ( ةالفقريف  إليها شار ُالمللجهات  عُّالتبريتم ب- 

ة.دير عام الدائرُار من مها قرِر بتحديدُيصد


الفصل الخامس 


ف يف األصولة بالتصراألحكام الخاص ُّّ



ف يف األصولسجل التصر ُّ


(101المادة )

والجهات أصولها يف فالتصرات عمليجميع  فيه ن ُدوتبسجل  االحتفاظ ةكوميُالحالجهة  على يجب  َُّّّّ
ُّف إليها بهذه األصول.التي تم التصر

واصفاتُإعداد الم
(102المادة )

بالقدر ذلكوفيها،  فالتصراد رالمباألصول  ةالخاصواصفات المإعداد  ةكوميالحالجهة  على يجب  ُُُُّّّ
هم.ُُُِالكايف من التفصيل وبما ي ضروشاركين تقديم عتيح للم
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ُّف يف األصولط التصرروُش

(103المادة )	

ط التالية:روُّر الشُّف يف األصول، توفّة عمليحط لصشترأ-  
ُّة التصرُِّي
ُّّ
 ُّف يف األصول.ة التصرّشاركة يف عمليُرها للمبات التي يجب توفتطلُتحديد الم.1

يف كينِشارُبالميلحق  قد ضرر أو ةخسارأي  عن ّةالمسؤولية ّكوميُالحالجهة  لّتتحمأال  .2

ُّّّ ةعمليجوانب  من جانب أي يقافإأو بتغيير هاِقيامحال  يف األصول، يف فالتصرة عملي


ُّف يف األصول.التصر

ة تقديمها.ّدُكين طيلة مِشارُمة من المّقدُض المروُّة العاميإلز.3

تقديمها يتم التي ضروُُِّّالنالموعد  قبل ضروُالعتقديم  .4 العقبول  وعدم لذلك، دحدالمهايئ 

ر عنها يف هذا الشأن.ٍُُُُّّ ب يصدسبمارة وبقرختصوافقة اللجنة المبعد هذا الموعد إال بم

بيانات أو معلومات أي إفشاء بعدم ضروُالعمي ِّقدُومّةكوميُالحالجهة  في ّظوُمام التز.5

ف تقتضي ذلك،سيلة التصرف فيها أو واد التصررُللغير، يف حال كانت طبيعة األصول الم ُُّّ
الجهة بمصلحة المساس أو األصول يف فالتصرّةعمليإعاقة  هاإفشائشأن  من كان أو  ُِّ


ّة.كوميُالح

يقطرعن  فيها فالتصريتم  لم حال يف ة،كوميالحللجهة  األصول ةملكيقوق حتبقى  أن .6 ُُُّّّ
ع.ُّالبيع أو التبر

أو األصول يف ُّفبالتصرة ّكوميُالحالجهة  رغبة عن ة ِّرعبُالمستندات  ُوالمثائق الول ِّشكُتأال  .7

م.ُكين إال بعد توقيع العقد معهِشارُعليها تجاه المًاماسية التزالتر

شيك شكل على ابتدايئ تأمين تقديم األصول يف فالتصرة عملييف  كينِشارالمعلى  يجب  ُُّّب-
أحد عن صادر فيه، جوعالرأو  لإللغاء قابل وغير طمشروغير  يف،مصرضمان  خطاب أو قصدُم ُّّ

ة.ّكوميُه الجهة الحُدِّحدُِّسبة أو المبلغ الذي تلة بالدولة، وفق النِف العامالمصار

ُُُّّ األصول يف فالتصرة عمليمن  ضالعرم ِّقدمانسحاب  حال يف االبتدايئ التأمين ةصادرمتتم  ج-

ذلكوة، ّكوميُالحالجهة  ُهتقبلذر  ُعدون  معه، العقد امإبرقبل  انسحب إذا أو ِه،يانسرة ّدُمخالل  

كم قضايئ.ُدون الحاجة إلنذار أو ح

بها تلحق قد ارأضرأو  خسائر أي عن ّةكوميُالحالجهة  يضتعوة ّمسؤوليض العرم ِّقدُمل ّيتحمد-

التوقيع عن هُِّّعمليمن  ِهانسحابنتيجة   امتناعأو  عليه العقد سيةترقبل  األصول يف فالتصرة 
ُ ّة.كوميُه الجهة الحذر تقبلُعلى العقد بدون ع
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ضستندات العرُثائق ومثمن و
(104المادة )

اداتالمزيف  اكاالشترسم رأو  ضالعرستندات ُومثائق وثمن  استيفاء ّةكوميُالحللجهة  يجوز	أ- 

ة.ّختصُه اللجنة المُدِّحدُلما تًة وفقاّنياإللكترو

ُّفالتصرة ّعمليإلغاء  حال يف ضروُالعمي ِّقدُممن  المدفوع ضالعرستندات ُومثائق وثمن  دَُري	ب- 
ه.ِشاركين الذين قاموا بدفعُيف األصول إىل جميع الم

ضروُُّ	َُُج- العكانت  إذا األصول يف فالتصراءات بإجرالبدء  بعد ضالعرستندات ومثائق وثمن  دريال 

حال يف الثمن هذا َدُُّالشمع  قةفتمغير  أو واصفاتللمقة طابمغير  منهممة قدُالم ريال كما ط،روُُُُِِِّّ

ف يف األصول.اءات التصرقبل أو بعد البدء بإجره سواءِضض عن عرعدول صاحب العر ً	ُّ

سيةض والبت يف الترروُتقييم الع
(105المادة )

من دُِِّّتجاوزيطة شرالفائز،  ضالعرهو  سعر أعلى لمثيالذي  ضالعرعتبر ي حدالماألدىن  عرللسه ُُِّأ- 

اعاة ما يلي:رُض الفائز مة عند تحديد العرّختصُّة، وعلى اللجنة المكوميُالجهة الح

ه أفضل قيمة.ض األعلى باعتبارقيمة العر.1

ض الفائز.بديها صاحب العرُظات أو تعديالت قد يُّأي تحف.2
ّ ه.ِه أو أمانتِمعتُض الفائز أو سم العرِّقدُّة لمق بالمالءة الماليأي مسائل تتعل.3

أسباب بيان عليها يجب ّهفإناألعلى،  عر ِّالسذي  ضالعرقبول  ة ّختصُالماللجنة  فضرحال  يفب- 
ً .فض كتابةالر ّ

على ًبناءالعام  دير ُالمل َبِقمن  الفائز ضالعرصاحب  مع العقد توقيعوسية التريف  البت يتمج- 

ة.ّختصُصية اللجنة المتو

ض الوحيد العر
(106المادة )
ًً أن األصول يف فالتصرّةعملياء إجرعند  وحيداضاعرها ُِّأ- ُّاستالمحال  يف ةختصالمللجنة  يجوز

ب ِناسُمض عرّهأنأو  األدىن عر ِّالسيفوق  ّهأنأت رإذا  ضالعرهذا  بقبول العام دير ُللمصي تو

 5466 الــــــســــــنــــــــــة 493 الـــــــعـــــــــدد م 2020 ديسمبر 8 هـ 1442بيع الثاين ر 23



        

  

 

  

ً ّة التقييم.إىل عملياستنادا

ّهفإنالتقييم،  لنتائج ًاستناداب  ِناسُمغير  كان أو األدىن عر ِّالسمن  أقل الوحيد ضالعركان  إذا ب-

ف يف األصول من جديد.ة التصريتم إعادة طرح عملي ُّّ
قبول رِّقرُيأن  العام دير ُوللمإليها،  مّقدُالمالوحيد  ضالعربقبول  مةَلزُمة ّكوميُالحالجهة  تكون الج- 

ة.ف يف األصول من جديد أو إلغاء هذه العملية التصر ُّّّض أو إعادة طرح عمليهذا العر

مانات والتأميناتّد الضر
(107المادة )

دِتعاقُللملديها  ةالمحجوزاألموال  من هاِوغيروالتأمينات  مانات ّالضجميع  دبرّةكوميُالحالجهة  تقوم 

صالمنصوِهاماتالتزل ِبكامِهووفائصحيح  ٍبشكلالعقد  تنفيذ يختارمن  ًيوماثالثين  (30)خالل  معها 

عليها فيه. 
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ابع الباب الر
ة المخزون إدار

إنشاء واستئجار المخازن 
(108المادة )

بما هاِيدتزووتجهيزها وأصولها،  لحفظ الالزمة المخازن استئجار أو إنشاء ّةكوميُالحالجهة  على 

األصول نوع مع يتناسب بما عمل، ّةلِوأداءات وإجرّةيبشرر ِوكوادمة  ِوأنظات ّدِعُومة أجهزمن  ه ُتحتاج

ها.ِها وحجمِطبيعتو

ة األصول إدار
(109المادة )

هذا ألحكام ًوفقاّةكوميُالحالجهة  لدى األصول ةإدارالمخازن  عن المسؤولة ّةالتنظيميالوحدة  تتوىل 

ّةالتنظيميالوحدات  يدتزوعن  مسؤولة تكونوة، الدائرتضعه  الذي المخازن ةإدارنظام والقانون  

التي ّةكوميُالحالجهة  أهداف تحقيقوها ِّبمهامالقيام  من هاِلتمكيناألصول  من هاِباحتياجاتاألخرى  

يكون لها يف سبيل ذلك القيام بما يلي:تتبعها، و

المال أسورين التخزتكاليف  لتقليل ّنة،خزُالماألصول  من ب ِناسُالمستوى  ُبالماالحتفاظ  .1

ر يف هذه األصول.َستثمُالم

بها واالحتفاظ منها، نوعِّلُِكلصة  ّخصُالماألماكن  يف ضعهاووترميزها، وّنةخزُالماألصول  تصنيف .2 ٍ
يقة تضمن سالمتها واالستفادة منها.بطر

حيث من ّنةخزُالماألصول  سالمة يضمن بما للمخزن، إدخالها قبل ستخدمة ُالماألصول  فحص .3

ّة االستخدام.صالحيدة وية والجوّالكم

صالح بشكل وإبقائها اضي،االفترمرها ُعتحديد وعليها،  والتأمين لألصول، ّةيالدوريانة  ِّالصاء إجر.4

لالستخدام. 

ًوفقاالطلب،  عند ّةكوميُالحالجهة  لدى ة ّختصُالمالتنظيمية  للوحدات ّنةخزُالماألصول  فصر.5

عتمدة يف هذا الشأن.ُاءات المللضوابط واإلجر

ًالّأولها  ّةالماليوالقيمة  المخزون صدةأرتحديد وللمخزن،  األصول روج ُوخخول ُدحركة  تسجيل .6
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ً ّةحاسبيُالمللمعايير  وفقاة، ّكوميُالحالجهة  لدى ة ّختصُالمة ّالتنظيميالوحدة  مع بالتنسيق لّبأو

عتمدة يف هذا الشأن.ُالم

تحديد أو هاِفصرأو  هاِاستالمعند  ًِّالناستخدام  .7 سواءاألصول  بتسجيل الخاص اإللكتروين ظام

ها.ِدتِصأر

ّة.يتحديد االحتياجات السنوين المخزون وامج تموتخطيط المخزون، من خالل إعداد بر.8

المة يف المخزن.ّاءات األمن والستطبيق أنظمة وإجر.9

احواقترالحاجة،  عن ائدةّالزوباألصول  المخزن، وحالة ّنةخزُالمباألصول  ّةيالدورير التقارفع ر.10

الجهة لدى ة ّختصُالمة ّالتنظيميالوحدات  مع بالتنسيق معها، لُللتعامبة  ِناسُالمالحلول  

ّة.كوميُالح
ّ فيها.ظوُومّةكوميُالحالجهة  لدى ة ّختصُالمالتنظيمية  للوحدات هاَتسليميتم  التي األصول تابعةُم.11

به هاُتكليفيتم  وما وجبه، ُبمة ادرّالصات اروالقرالقانون  هذا يف عليها صمنصوأخرى  مهام أي .12

دير العام.ُمن الم

د والتثمين لجنة الجر
(110المادة )

ّّ فتتألوالتثمين"،  دالجر"لجنة  ىّسمُتلجنة  العام دير ُالممن  اربقرة ّكوميُالحالجهة  لدى لشكُتأ-
ّ الوحدة فيظوُممن  أي همِبينمن  يكون أال على األعضاء، من وعدد ئيسللرنائب وئيس رمن  ٍ

ّة المسؤولة عن المخازن.التنظيمي

اتخاذ ّةوكيفيِها،اجتماعاتعقد  ّةوآليعملها،  نظام والتثمين دالجرلجنة  تشكيل اربقرد ُّحديب- 

ِها.ياتِصتوها وِاتارقر

د والتثمين بما يلي:تختص لجنة الجرج- 

ة سجالت المخزن.ّحِد من صُّكالتأ.1

جالت.ِّّقيدة المصيف المخزن مع األرانة فعليُُ.2 دة يف السًُِّّخزنة المواد المقارم

تحديد حالتها.ّنة وخزُعاينة المواد المُم.3

لدى ة ُُّّّ.4 
ختصالمة التنظيميالوحدة  مع بالتنسيق قيمتها، تحديدونة، خزالمالمواد  تثمين

ً
 عتمدة يف هذا الشأن.ُّة المحاسبيُللمعايير المّة، وفقاكوميُالجهة الح
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التبرأو  يرهاتدوإعادة  أو إتالفها أو بيعها ذلك يف بما نة،خزالمبالمواد  فبالتصرصية التو

بها. 

د والتثمين.ّة الجرير بنتيجة عمليإعداد تقر.6

دير العام.ُِّكلها يأي مهام أخرى ذات صلة بعمل

عُُُّّّ.5

فها بها المُِ.7

اءات استالم المخزون إجر
(111المادة )

ينها،تخززمع  ُالماألصول  واستالم ةإدارّةمسؤوليالمخازن  عن المسؤولة ّةالتنظيميالوحدة  تتوىل أ-

عتمدة ُالماالستالم  اءاتإلجرًووفقاواالستالم،  الفحص لجنة من د َعُالماالستالم  لمحضر ًاستنادا

يف هذا الشأن، وأحكام هذا القانون.

لجنة تقوم واالستالم، الفحص ّةعمليخالل  األصول يف روقاتُفأو  ارأضرأي  دوجوحال  يف ب-

الوحدة يدبتزواألحوال،  بحسب المخازن، عن المسؤولة ّةالتنظيميالوحدة  أو واالستالم الفحص 

الوحدة على يجبوروقات، ُوالفار األضرهذه  ًناِّتضمُمواالستالم  الفحص بمحضر اءرِّبالشة ّالمعني

أن على روقات،ُوالفار األضرتلك  عن يضبالتعوِّدورُالمطالبة  ُلمالالزمة  اءاتاإلجراتخاذ  ّةالمعني

د وأحكام هذا القانون.وربرم مع المص العقد المُصواعى يف هذا الشأن نري ُُُِّ

ف األصول صر
(112المادة )

عتمدة ُالماءات لإلجرًوفقاالمخزن  من األصول فبصرالمخازن  عن المسؤولة ّةالتنظيميالوحدة  تقوم 

يف هذا الشأن. 

ب المخزونُّتعقتسجيل و
(113المادة )

بشكل األصول فصرة ّعمليتسجيل  المخازن عن المسؤولة ّةالتنظيميالوحدة  على يجب أ-

عتمد ُُِّ المللمخازن  اإللكتروين ظامالنخالل  من للمواد د""الباركولي التسلسقم الرطباعة وصحيح 

ال.ّفعٍها بشكلِبُّة، على نحو يسمح بتعقمن الدائر
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ُُِّّّّ ومن نة،خزالمباألصول  ةالخاصة األساسيالبيانات  للمخازن، اإللكتروين ظامالنر ظهيأن  يجبب-  ِ


ها ما يلي:ّأهم


نة.خزُرمز األصول الم 1.ّ



ين.يخ اإلدخال أو التخزتار.2


وحدة القياس..3


ية المخزون.ّكم.4

ة.يخ صالحينة التي لها تارخزة األصول الم 
ُّّّيخ انتهاء صالحيتار.5
ّ
 نة.خزُعر الحقيقي لألصول المِّالس.6

ّنة.خزُصف األصول المو.7

ن من بين األصول المنة، ما لم تكد لها األصول المة التي تعو شتركة.ُُّخزُّالوحدة التنظيمي.8

ُقطة إعادة الطلب.ن.9

األصول يةُُِّّّالفية تسويجب   
وكمللمخازن  اإللكتروين ظامالنيف  دةقيالمالبيانات  بين روقاتج- 


ة يف هذا الشأن.عتمدة من الدائرًُنة وفقاخزُالم  للقواعد واألصول المّ

ين المخزون تكو
 (114المادة )

ّنة.خزُين المخزون إىل حجم الطلب على األصول المة تكوّيجب أن تستند عمليأ-

ة ّختصُالمة ّالتنظيميالوحدات  مع بالتنسيق المخازن عن المسؤولة ّةالتنظيميالوحدة  تقوم ب-

لُِكلالطلب  إلعادة األمثل ستوى ُوالماألعلى  والحد األدىن الحد بتحديد ّةكوميُالحالجهة  لدى 

أن على للمخازن، اإللكتروين ظامالنيف  دالحدوهذه  إثبات يتمونة، خزُالماألصول  من صنف  ِّّ



اعى يف ذلك ما يلي:ُري

ُّّ
 
ها للتلف.ِضين، ومدى تعرة األصول للتخزقابلي.1

ُّ
 
ر األصول يف السوق.مدى توف.2


ِها.واصفاتر يف مّة األصول للتغيمدى قابلي 3.ُُّ

ُّ
 
بات األسعار.تقل.4


ان األصول.حركة دور.5
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ة.ّكوميُية األصول لطبيعة عمل الجهة الحّمدى أهم.6


ّة لألصول.اتيجيية االسترّاألهم.7
ُقطة إعادة الطلب ما يلي:اعى عند تحديد نُريجب أن يج-

يختارمن  تبدأ ّةزمنية فترخالل  التشغيل احتياجات إىل باإلضافة ين،للتخزاألدىن  الحد .1


يداعها يف المخزن.يخ تسليم األصول وإاء وحتى تاررِّإعداد طلب الش
ُّ
 
وق.ّر األصول يف السمدى توف.2

ِّ
 
ر يف المخزن من األصول.توفُصيد المالر.3


ّة للمواد.مدى الحاجة الفعلي.4

ائدة عن الحاجة.األصول الز.5


يانة.ِاألصول التي تحتاج إىل ص.6


ُخشى عليها من التلف.األصول التي ي.7


نة.ّعيُة مّة صالحيّدُاألصول التي لديها م.8


قني للمواد.ِّي والتّم الفنُالتقاد.9


ّة.ميِساألصول المو.10

ُّر األسعار لألصول على مدار العام.تغي.11

ِّدورُد األصول إىل المر
(115المادة )

عليها دترالتي  كاوى ّالشأو  األصول ّةصالحيعدم  بسبب ِّدورُالمإىل  ستلمة ُالماألصول  دريتم  أ-

عتمدة ُالموالقواعد  اءاتلإلجرًوفقاة ّكوميُالحالجهة  لدى ة ّختصُالمة ّالتنظيميالوحدات  من 

هلة ُالمخالل  عنها يضوالتعواألصول  هذه جاعاسترعن  ًالمسؤوِّدورُالميكون والشأن،  هذا يف 

حال يف ّةكوميُالحللجهة  األصول هذه تسليم يختارمن  واحد شهر خالل أو العقد، يف دةّحدُالم

بذات ّةكوميُالحالجهة  قبل من األصول هذه دريتم  أن على العقد، يف هلة ُالمهذه  تحديد عدم 

الحالة التي تم استالمها عليها.

ّهفإنالمادة،  هذه من )أ( ةالفقريف  إليها شار ُالماألصول  جاعباسترِّدورُالمام التزعدم  حال يف ب-

هذا من (79)المادة  من (3)البند  يف عليها صالمنصوّةياإلداروالتدابير  اءاتالجزعليه  ض ُفرت

القانون. 
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الباب الخامس 
ةّأحكام عام

ُّ	ُ ةرِة القاهّوئة والقروف الطارالظ
(116المادة )

تنفيذ أصبح أن عليها ّبتتروعها، ُّتوقأو  دفعها نِمكُيال  ئةطارروف  ُظالعقد  تنفيذ خالل أتطرإذا  أ-

التنفيذ، يف اراالستمرعليه  وجب فيها، له يد ال حةًُُِِّقارهمالعقد   فادة لخسارمعه  تعاقدالمض عريُِ

استهدرتتوىل  التي ة ُُِّّيطلب  وجببمعادل،  يضبتعوطالبة  ُالمله  يحقو ختصالماللجنة  إىل مهقدٍُ

يف اعى ُريأن  على ِه،بشأنًباِناسُماه يرما  التخاذ العام دير ُالمإىل  ِهبشأنبة  ِناسُالميات  ِصالتوفع ور

يض.ّة للتعوة لتوفير االعتمادات الماليهذا الشأن التنسيق مع الدائر

عها،ُّتوقأو  دفعها نِمكُيال  ةّعامة ّاستثنائيوحوادث  ةرِقاهة ّوُقالعقد  تنفيذ خالل أتطرإذا 	ب- 

ذلكوً،مفسوخاالحالة  هذه يف عتبرُيالعقد  فإن ً،ستحيالُمالعقد  تنفيذ أصبح أن عليها ّبتترو

ة.رِة القاهّوُر حالة القُّق من توفُّة بالتحقّختصُبعد أن تقوم اللجنة الم

يتهاّة وحجّنيعامالت اإللكتروُالم
 (117المادة )

ّ دقوُوالعجالت  ِّوالسِقثائوالوالبيانات  ةكافتكون  أن القانون هذا أحكام تنفيذ عند اعىُريأ- 
ّ ٍبشكلقة ثوُومة رّحرُمستندات،  ُوالمِقثائالومن  وغيرها اسالترُوالمات واإلشعارر  ِوالمحاض

إلكتروين. 

وغيرها اسالترُوالمات واإلشعارر  ِوالمحاضد قوُوالعجالت  ِّوالسِقثائوالوالبيانات  ةّلكافتكون 	ب- 

ةرُِّّّالنيق طرعن  متتالتي  والتواقيع ستنداتوالمثائق الومن   قرالمية الحجذات  اإللكتروين ظام َُِ

ّة.سميات الررّحرُللم


مالتظلُّ

(118المادة )

ديرالملدى  ًياّخطُّمالتظلمصلحة  ذي لُكليكون  القضاء، إىل اللجوء يف هّحقبالمساس  دون	أ-  ِِ	ُ
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ةادرّالصات اروالقرالقانون  هذا وجب ُبمه ِّحقبخذة ّتُالموالتدابير  اتاروالقراءات اإلجرمن  العام  ِ
ًّ م منه.تظلُار أو التدبير الماء أو القريخ علمه باإلجرمن تار( ثالثين يوما30قتضاه، خالل )ُبم

ُِّّّ الشأن، هذا يف عنه رُيصدار قروجب  ُبمالعام  دير ُالملها شكُيلجنة  قبل من مالتظليف  ظرالنيتم  ب-

ُِِِِِّ هااتارقرواتخاذ  هاعملظام نوها اجتماعاتعقد  ّةوآليها وأعضائاللجنة  ئيسره ِوجببمد يتحد

أو اءاإلجراتخاذ  يف اشترك شخص أي م ُتضأال  اللجنة هذه تشكيل يف اعىُريأن  على ِها،ياتِصتوو
ّ م منه.تظلُار المالتدبير أو إصدار القر

ادر ّالصارها قريكون وإليها،  هِإحالتيخ تارمن  ًيوماثالثين  (30)خالل  ُّمالتظليف  البت اللجنة علىج- 
ًُّ .اهائيم نيف التظل ِّ
وأال ة،ّوفقام قدتالتي  ماتالتظلعالجة ماءات إجرز تتميأن  يجب  بالشفافيالقانون  هذا ألحكام ًُُُّّّد- 

ف.ز ألي طرُّحاباة أو تحيُن أي مّتتضم

يض عنها ار والتعوالة األضرإز
(119المادة )

تجاه ّةمسؤوليأي  ّةكوميُالحالجهة  لّتتحمال  إليها، ديعوسبب  عن مة ِناجار األضرهذه  نُتكلم  ما 

مع دِتعاقُالمل ّيتحمأن  على العقد، تنفيذ نتيجة بهم تلحق قد ارأضرأي  عن الغير أو معها تعاقد ُالم

اراألضرهذه  عالجة ُبميلتزم وعنها،  يضوالتعوار األضرهذه  عن ًكاملةة ّالمسؤولية ّكوميُالحالجهة  

اراألضرهذه  عالجةُممعها  دِتعاقُالمنفقة  وعلى ّةكوميُالحللجهة  يكون ّهفإنذلك  وبخالف ه،ِنفقتعلى  

ُُّ	ُ من (20٪)ه ُِسبتنما  إىل باإلضافة ذلك، على ِّبةتترالمّفقاتالنة ّبكافمعها  دِتعاقالمعلى  جوعوالر

ّة.ييف إدارقيمة هذه النفقات كمصار

نازعاتُية المتسوالقانون الواجب التطبيق و
(120المادة )

التي نازعات ُللمية ّدالوية التسوّةوآليالتطبيق،  الواجب القانون تحديد العقد نّيتضمأن  يجب	أ- 

ه.ُِِي افن أن تنشأ بين أطرمك

محاكم تختص العقد، افأطربين  ئة ِالناشنازعات  ُللمية ّدالوية التسوإىل  ل ُّصالتوعدم  حال يف ب-

العقد، تنفيذ عن ئة ِالناشنازعات  ُالمبنظر  العالمي، المايل ديب مركز محاكم ذلك يف بما ة،اإلمار
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ً ة.ية يف اإلماريعات السارللتشرد اختصاص هذه المحاكم وفقاّيتحدو

العقد يف نص أي اديرإحظرُيالحالة  هذه ويف التحكيم، إىل اللجوء على االتفاق العقد افألطريجوز  ج-
ِّ به قةتعلُماءات إجرأو  قواعد ألي ِهبشأنخالف  أي إخضاع أو ة،اإلمارخارج  التحكيم اءإجرعلى 

ُُِ فخاليط شرل ُكعتبر يوة، اإلماريف  يةالساروالقواعد  يعاتالتشرخالف  قواعد أو يعاتتشرألي 
ً ة ذلك.ّم، متى اقتضت المصلحة العامِلزُلإلبطال وغير مة قابال أحكام هذه الفقر

طروُّالشهذه  من أي أو )فيدك( الدويل العقد طروُبشام االلتزعلى  العقد يف نص أي اديرإحظرُي	د- 

ة إليها، أو إلحاقها بالعقد.ّد اإلشارجرُبمًسواء

المصلحة اقتضت ماُوحيثالمادة،  هذه من و)د( و)ج( )ب( اتالفقريف  دورا ّمِمالرغم  على هـ-

الجهة إعفاء ه ُضِّفوُيمن  أو الحاكم من سبقةُموافقة  ُبميجوز  ّة،استثنائيٍألسبابوذلك،  ةّالعام

الحظر وأحكام المادة، هذه من )ب( ةالفقريف  إليه شار ُالمالقضايئ  االختصاص من ّةكوميُالح

تين )ج( و)د( من هذه المادة.شار إليها يف الفقرُالم

المعادن واألحافير واآلثار 
(121المادة )

أو الكنوز أو ّةياألثرأو  ّةيخيالتارأو  القديمة األشياء أو األصول أو األحافير أو الثمينة المعادن 	ُعتبرت

ّةكوميُالحالجهة  مع تعاقد ُالمها ُفِيكتشالتي  القيمة ذات الثمينة األصول من وغيرها ّةالنقديالقطع  
ًً بإخطار افوريقوم  أن واألشياء األصول هذه كتشاف اعند عليه يجبوكومة،  ُللحملكاالعقد  تنفيذ أثناء

أو واألشياء األصول تلك الةإزلمنع  الالزمة ّةيازاالحتراءات اإلجرذ  ِّخيتوأن  بذلك، ّةكوميُالحالجهة  

يضها ألي تلف أو ضرر. تعر

اتّيض الصالحيتفو
(122المادة )

في ّظوُممن  ألي القانون هذا يف عليها صالمنصوه ِاتّصالحيمن  أي يضتفوالعام  دير ُللميجوز أ- 

حصط لشتر يض ما يلي:ة هذا التفوُِِّية، وّكوميُالجهة الح

هذا وجب ُبمالعام  دير ُالمات ّصالحيضمن  ل ُتدخيضها تفوزمع  ُالمّاتالصالحيتكون  أن .1

القانون. 
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ً 
.يض مكتوباأن يكون التفو.2


ه.ِه وليس بشخصِفتِض إليه بصَّفوُيض للمأن يتم التفو.3

فيها يتم ّةمرل ُكيف  سنتين على ةّدُالمهذه  يدتزال  بحيث ة،ّدُالمد ّحدُميض التفويكون  أن .4

يض. التفو


ات.ّطلق بكامل الصالحيُيض غير مأن يكون التفو.5

ً
 اإلخالل أو العام المال على قابةالرإحكام  ةعمليعلى  سلباالتأثير  إىل يضالتفوي دؤيأال  .6 ُّّّ
ّةعملييف  نْباختصاصيالقيام  ىّليتوف  ّظوُلميض التفويتم  كأن الداخلي، بط ّالضبقواعد  

يض.وجب التفوُه، واآلخر بمِظيفتكم وُفة أصيلة بحِط به بصما منوُهُة واحدة، أحدّمالي

جدول وجب ُبميض التفوّةعمليم ِتتأن  يجب المادة، هذه من )أ( ةالفقرأحكام  تطبيق لغايات ب-

 عنه.ٍسخةُة بنة يف اإلمارّقابة المالية وجهاز الرات، يتم إخطار الدائرّيض الصالحيلتفو

امج يع والبردعم المشار
(123المادة )

امجالبرأو  يعالمشارمن  ِهاياتشترُمبتأمين  ّةكوميُالحالجهات  قيام دون القانون هذا أحكام تخل ال 

بن حمدان نامجبريف  لة ّسجُالميع المشارص صوُالخوجه  وعلى لها، عمّالدتقديم  كومة ُالحر ِّقرُتالتي  

شار إليه.ُالم 2009( لسنة 23قم )يع الشباب، المشمولة بالقانون رد لدعم مشارّمحم

ّةات التنفيذيارإصدار القر
 (124المادة )

ة.ّسمييدة الرنشر يف الجرُتات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وارة القردير عام الدائرُر مِصدُي


اإللغاءات 


(125المادة )
الذي المدى إىل آخر يعتشرأي  يف نص أي ُلغىيكما  إليه، شار ُالم 1997لسنة  (6)قم رالقانون  لغيُي

ض فيه وأحكام هذا القانون. يتعار
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يانرّّالن 
شر والس


(126المادة )
2021. من األول من يناير ًاُُّي عمل به اعتبارية، وسمييدة الرنشر هذا القانون يف الجر

اشد آل مكتوم محمد بن ر
حاكم ديب 

م2020 نوفمبر 24يخ صدر يف ديب بتار
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