
   / ٥١/ القانون رقم 
  

  رئيس الجمهورية 
    على أحكام الدستورًءبنا

  .م٢٠٠٤/ ١١/ ٢٤هـ و١٠/١٤٢٥/ ١١ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخوعلى 
  

  :يصدر ما يلي 
  

  . جات الجهات العامة وبيع أموالهااحتيايقر نظام العقود المرافق المتضمن طرق تأمين  – ١المادة 
ة سواء آانت من القطاع اإلداري                  يطبق   – ٢المادة   هذا النظام على جميع الجهات العامة في الدول

ر              أو االقتصادي أو اإلنشائي باستثناء وزارة الدفاع والمؤسسات والشرآات التابعة لها غي
  .اإلنشائية 

ام    تعتبر   – ٣المادة   م         أحك انون رق ام   / ١/ آل من الق م    والمرسوم ال ١٩٧٦لع شريعي رق  / ٢٠/ ت
  .تفق وأحكام هذا القانون ي معدلة بما ١٩٩٤لعام 

ام             ينهى   – ٤المادة   ذا   العمل بأحكام أنظمة العقود المعمول بها لدى الجهات العامة الخاضعة ألحك ه
  .القانون 

ل                      ال   – ٥المادة   ا قب د عليه م التعاق ا أو ت تطبق أحكام هذا النظام على التعهدات التي تم اإلعالن عنه
  .نفاذه 

  . م ٢٠٠٥ / ١ / ١هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من  ينشر – ٦دة الما
  
  
  

   . م٢٠٠٤ / ١٢ / ٩ هـ الموافق ١٤٢٥ / ١٠ / ٢٦دمشق في 
  
  
  

  رئيس الجمهورية                                                                                           
  بشار األسد                                                                                               

  
  

  
  
  

  نظـام العقـود
  البـاب األول
  تعاريـف



  ٢

  
ادة   ة         -أ  - ١م اني المبين ام المع ذا النظ ام ه ق أحك ي معرض تطبي اه، ف واردة أدن ابير ال يقصد بالتع

  .جانب آل منها
  

  .هو الوزير الذي تخضع الجهة العامة إلدارته أو إشرافه أو ترتبط به: الوزير -١
ة      : آمر الصرف   -٢ ق األنظم ة المحدد وف د النفق ة ذات     هو عاق ذة في الجهات العام  الناف

ة        شأة العام ة أو المن شرآة العام الطابع اإلداري، أو المدير العام للمؤسسة العامة أو ال
  .- حسب الحال –

هي إحدى الوزارات أو اإلدارات العامة أو الهيئات العامة أو الوحدات     : الجهة العامة  -٣
ة أو    صالح البلدي ديات أو الم ة أو البل ة المحلي سات   اإلداري ة أو المؤس دوائر الوقفي  ال

  .العامة أو الشرآات العامة أو المنشآت العامة
  .هو االلتزام الذي يرتبط به المتعهد تجاه الجهة العامة: التعهد -٤
ح -٥ د المرش د   : المتعه رتبط بعق روض أو ي ب الع صة أو طل ه المناق و علي ن ترس و م ه

  .ةبالتراضي لم يستكمل أسباب تصديقه و لم يبلغ أمر المباشر
د -٦ ر      : المتعه ه أم م تبليغ ا وت أمين احتياجاته د لت ة بعق ة العام ع الجه رتبط م ن ي و م ه

  .المباشرة وفق أحكام هذا النظام
هو مجموعة األحكام التي يرتبط بها آل من المتعهد والجهة العامة بما في ذلك              : العقد -٧

داول        ائر الج فات وس ة والمواص شروط الخاص اتر ال ة ودف شروط العام ر ال دفت
  . مصورات والوثائق المتـعلقة بالعقدوال

دم بعرض حسب األصول        : العارض     -٨ ذي تق اري ال هو الشخص الطبيعي أو االعتب
  .إلى الجهة العامة بناًء على طلبها

ادة      ) أ(  يجوز للجهة العامة إضافة تعاريف أخرى غير الواردة في البند            -    ب   ذه الم من ه
  .ه شروط وأحكام التعهدفي دفاتر الشروط الخاصة وفق ما تقتضي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الباب الثاني



  ٣

  األحكام الناظمة للمشتريات
  الفصل األول

  طرق تأمين احتياجات الجهة العامة
  : تعقد النفقات الناجمة عن تأمين احتياجات الجهة العامة بإحدى الطرق اآلتية-أ  – ٢مادة 

  . الشراء المباشر -١
  . المناقصة -٢
  . طلب العروض -٣
  .المسابقة -٤
  . بالتراضيالعقد  -٥
  . تنفيذ األشغال باألمانة -٦

أمين                       -     ب   ة ت د طريق ود آلمر الصرف تحدي اب يع ذا الب مع مراعاة األحكام الواردة في ه
  .االحتياجات المطلوبة

  الفصل الثاني
  الشراء المباشر

  : يتم تأمين احتياجات الجهة العامة بطريقة الشراء المباشر في إحدى الحاالت اآلتية- ٣مادة 
  .ذا آانت االحتياجات المطلوب تأمينها تستند إلى تعرفة رسمية إ  -أ 
ا أو    -ب  ة له ة المنتج ات العام دى الجه ن إح يتم م ة س ات المطلوب أمين االحتياج ان ت إذا آ

  .المحصور بها بيعها أو توزيعها أو تقديم خدماتها 
حده، ويمكن  إذا آانت قيمة النفقة الواحدة ال تتجاوز مائة ألف ليرة سورية ولكل حالة على    -ج 

ا يمكن                            وزير آم ة ال رة سورية بموافق ة ألف لي ى ثالثمائ سقف إل ذا ال ع ه ضاء رف عند االقت
  .تعديل هذه السقوف بقرار من مجلس الوزراء

آل لجنة رئيس وأعضاء   تشكل لجان الشراء المباشر بقرار من آمر الصرف يحدد فيه - أ- ٤مادة 
ة دد األعضاء عن ثالث ل ع ى أال يق ا عل بة ومهامه ي محاس املين ف د الع نهم أح ن بي  م

  . الجهة العامة أو اإلدارة المالية
شراء     -  ب  ام بال د القي ة عن ة العام صلحة الجه ري م ر تح شراء المباش ان ال ى لج  عل

ى  صول عل ات     أوالح ديم االحتياج صة بتق ات المخت ن الجه ي م ن عرض خط ر م آث
د التثبت        ثم اختيار أآثرها موافقة ل     – آلما أمكن ذلك     -المطلوبة   صالح الجهة العامة بع

  .من جودة المواد أو صالحية الخدمات واعتدال األسعار
  
  
  

ة            -أ - ٥مادة   صادرة عن الجه اتورة ال ى الف تناد إل  تصرف النفقة الناجمة عن الشراء المباشر باالس
  .التي قدمت االحتياجات



  ٤

ة  ي الحال ا ف ل ل  / ج/ أم ن قب اتورة م ع الف ة، فتوق ادة الثالث ن الم شراء المباشر م ة ال جن
واردة                 ة وأن األسعار ال ة للمواصفات المطلوب المختصة، إشعارًا بأن االحتياجات مطابق

  .في الفاتورة معتدلة، وذلك بعد استكمال باقي األوراق المثبتة المقررة
ة آل                  -  ب   ي ال تتجاوز قيم  يجوز آلمر الصرف الموافقة على تأمين بعض االحتياجات الت

سين أل  ا خم ي     منه ك ف ر، وذل شراء المباش ان ال ق لج ر طري ن غي ورية ع رة س ف لي
  .الحاالت التي يعود تقديرها إليه

  .السابق من آمر الصرف / ب/  تصدق فواتير النفقات المعقودة وفق أحكام البند -   ج 
  الفصل الثالث
  المناقصة

ادة  صة- ٦م وب تأ      : المناق ات المطل ون االحتياج دما تك صة عن ى المناق أ إل ددت   يلج د ح ا ق مينه
ة        ة التقديري اوزت القيم ى ج د مت ق وموح شكل دقي روطها ب فاتها وش مواص

  . الحدود المقررة للشراء المباشر
  : تستند المناقصة إلى- ٧مادة 
ا ال يتعارض                      -أ  ك بم ة ، وذل ر المالي دفتر شروط عامة يصدر بمرسوم بناء على اقتراح وزي

  .مع أحكام هذا النظام
ة       حقوق: ( دفتر شروط خاصة      -ب  ة ومالي ة وفني ة        ) ي يتضمن المصورات والمواصفات الكامل

أخير            لالحتياجات المطلوبة وموعد إجراء المناقصة والتأمينات المؤقتة والنهائية وغرامة الت
  .ويصدق هذا الدفتر من آمر الصرف. ومدة إنجاز األعمال وغير ذلك

ا       -ج  ع آمياته ذها م وب تنفي غال المطل دات أو األش ود التوري ة ببن اس   الئح ى أس درة عل  المق
  .الوحدات المعتمدة

  .األسعار التي تقدرها الجهة العامة لكل بند على حده في عقود األشغال  -د 
  . جدول األسعار في عقود األشغال-هـ 

ر                          - ٨مادة   ة ، يجوز أن ينص في دفت ات بدق ى حساب الكمي  عندما ال تساعد دراسة اإلضبارة عل
ة با    شروط الخاصة بالمناقصات المتعلق صة      ال ى المناق دم إل ار من يتق ى اعتب ألشغال عل

د أو عن حساب         دخل في التعه ي ت مسؤوًال عن حساب آميات فئات األعمال والمواد الت
دًا لمجموع               آميات بعض هذه الفئات واعتبار السعر اإلجمالي المعروض منه سعرًا واح

  .هاالتعهد أو لمجموع فئات األعمال والمواد التي يعتبر العارض مسؤوًال عن
 بخمسة عشر يومًا على األقل       آخر موعد لتقديم العروض     يعلن عن المناقصة قبل انتهاء     - أ - ٩مادة  

  .بالنسبة للمناقصات الداخلية، وبخمسين يومًا على األقل بالنسبة للمناقصات الخارجية
ة                -ب   ا الجمهوري ا لرعاي سمح باالشتراك فيه  يقصد بالمناقصات الداخلية المناقصات التي ي

عربية السورية ومن في حكمهم ورعايا الدول العربية المقيمين في سورية، آما يقصد  ال
ب      رب واألجان ا للع تراك فيه سمح االش ي ي صات الت ة المناق صات الخارجي بالمناق

  .باإلضافة إلى الذين يسمح لهم باالشتراك بالمناقصات الداخلية
سرعة إنقاص المهل           - ج   ستوجب ال رة         يجوز في الحاالت التي ت ا في الفق المنصوص عليه

ل  ) أ (  ى أال تق ة، عل وال   -المتقدم ن األح ال م ي أي ح ي   - ف ام ف سة أي ن خم  ع



  ٥

ة                -المناقصات الداخلية    ًا في المناقصات الخارجي سة وعشرين يوم ود  .  وعن خم ويع
ويجب أن يتضمن إعالن المناقصة في الحاالت   .( أمر تقدير السرعة إلى آمر الصرف 

  ). السرعة الكلية المذآورة عبارة
  . ال يدخل يوم اإلعالن عن المناقصة ، آما ال يدخل يوم إجرائها ضمن المهل المذآورة-د 
ـ ا       -ه ى عليه ي تبن ائق الت ائر الوث ات وس شروط والمخطط اتر ال ي دف ديل ف وز التع  ال يج

  .المناقصة  بعد اإلعالن عن المناقصة ما لم يعلن عنها مجددًا
نات المناقصة في نشرة اإلعالنات الرسمية وفي صحيفة يومية، آما تلصق  تنشر إعال- أ- ١٠مادة 

ك يمكن       . نسخ عن هذه اإلعالنات في لوحة إعالنات الجهة العامة         ى ذل وباإلضافة إل
ائل اإلعالم                ائر وس ون وس عند االقتضاء اإلعالن عن المناقصة في اإلذاعة والتلفزي

ا ا  ي تهمه ات الت غ الجه ا يجوز تبلي ات األخرى، آم ات والهيئ غ البعث صة وتبلي لمناق
التجارية العربية السورية المعتمدة في الخارج والبعثات األجنبية المعتمدة في سورية 

  . صورًا عن اإلعالن المتعلق بالمناقصات الخارجية
  : يجب أن يتضمن اإلعالن عن المناقصة على األقل البيانات اآلتية-ب 
  .  موضوع المناقصة-١
  . ديم العروض وجلسة المناقصةمكان وزمان تق -٢
  . التأمينات المؤقتة والنهائية المطلوبة -٣
  .الجهة التي يمكن شراء إضبارة المناقصة منها -٤
  .سعر اإلضبارة -٥
  .مدة إنجاز التعهد -٦
  .المدة التي سيبقى العارض مرتبطًا خاللها بعرضه -٧

  : يشترط فيمن يود االشتراك في المناقصة ما يلي- أ – ١١مادة 
ون م -١ ة أو         أال يك ات العام ع الجه د م صات أو التعاق ي المناق دخول ف ن ال ًا م حروم

  .محجوزًا على أمواله حجزًا احتياطيًا لصالح الجهات العامة أو حجزًا تنفيذيًا 
  .أن يكون مسجًال في السجل التجاري بالنسبة للعارضين السوريين ومن في حكمهم -٢
ة أو الزراعي              -٣ صناعية   أن يكون مسجًال في إحدى الغرف التجاري سياحية     ة أو ال  أو ال

  . في سورية ، بالنسبة للعارضين السوريين ومن في حكمهم– حسب الحال –
  .أال يكون محكومًا بجناية أو جرم شائن ما لم يرد إليه اعتباره  -٤
ب         -٥ ي المكات ضوًا ف ون ع ة وأال يك ات العام دى الجه ي إح املين ف ن الع ون م أال يك

  .فظته تحديداً التنفيذية لإلدارة المحلية ضمن محا
شترآًا في                      -٦ أال يملك أي مصنع أو مؤسسة أو مكتب فرعي في إسرائيل وأال يكون م

رخيص                  أي مؤسسة أو هيئة فيها وأال يكون طرفًا في أي عقد للصنع أو للتجميع أو الت
أو المساعدة الفنية مع أي مؤسسة أو هيئة أو شخص في إسرائيل وأال يزاول مثل هذا    

سواء بشخصه أم عن طريق وسيط وأال يساهم بشكل من األشكال النشاط في إسرائيل 
    .في دعم إسرائيل أو مجهودها الحربي



  ٦

ذه    ) أ( من البنـد   /  ٦ و   ٥ و   ١/ حددة في الفقرات    مال يتم التأآد من توافر الشروط       -ب   من ه
  .المادة بموجب تصاريح خطية تقدم من العارض

من هذه المادة على     ) أ( من البند    ) ٥ و   ٤( رتين   يقتصر تطبيق الشروط الواردة في الفق      -ج  
  .األشخاص الطبيعيين

ة                -د    يمكن أن ينص في دفتر الشروط الخاصة على اشتراط مؤهالت مالية وفنية ومهنية معين
  .بالراغبين في االشتراك بالمناقصة آما يمكن في بعض التعهدات اشتراط التأهيل المسبق

ط الخاصة على اإلعفاء من توافر الشرطين المنصوص عليهما  يمكن أن ينص دفتر الشرو- هـ 
ستدعي                ) أ( من البند    ) ٣ و   ٢( في الفقرتين    ي ت ادة في بعض المناقصات الت ذه الم من ه

  .طبيعتها ذلك وفي المناقصات الخارجية
  .من هذه المادة ) أ( الوثائق المحددة في البند جميع  تعفى الجهات العامة من تقديم -و

 الشرآات األجنبية التي ليس لها فرع أو ممثل مقيم في الجمهورية العربية السورية           وتعفى
  .من هذه المادة ) أ( د ـالبنمن / ٥ و ٤ و ٣ و ٢/ ة في الفقرات حددمن تقديم الوثائق الم

ى     -ز  هر عل ة أش ضى ثالث د م ون ق شترط أال يك تخراج  ي رات            اس ي الفق ددة ف ائق المح الوث
  .من هذه المادة ) أ ( من البند  ) ٥ و ٤ و ٣ و ٢( 

د         بة في هذه المادة     حدد يمكن االستعاضة عن الوثائق الم     –ح   ة تفي ة عام شهادة صادرة عن جه
ديم                        ة شريطة تق ذه الجه دى ه ة ل شروطها القانوني ستوفية ل ا م توفر هذه الوثائق لديها وأنه

  .   هذه الوثائق عند اإلحالة
ى  تشكل لجنة المن   - أ-١٢مادة  اقصة في الجهة العامة بقرار من آمر الصرف من ثالثة أعضاء عل

األقل من بينهم محاسب الجهة العامة أو المدير المالي أو من العاملين تحت إشرافهما   
   .- حسب الحال –

  . ال يجوز أن يكون آمر الصرف رئيسًا للجنة المناقصة  -    ب 
   .جازة الجامعية   يكون رئيس لجنة المناقصة من حملة اإل-    جـ
ان           -    د ي لج صلة ف ة ذات ال ات العام دوبين عن الجه تعانة بمن صرف االس ر ال  يجوز آلم

  .المناقصات 
  على من يود االشتراك في المناقصة ، تقديم التأمينات المؤقتة المطلوبة  " -١٣مادة 

ات ف  ذه التأمين ة ه دد قيم ديم العروض ، و تح ددة لتق دة المح شروط ضمن الم ر ال ي دفت
  . الخاصة واإلعالن 

ذان المغ    ي، و غلفين مغلقين      تقدم العروض ضمن م      -١٤مادة   ان في مغلف ثالث       وضع ه ون  لف معن
اريخ المحدد                باسم الجهة ال   ه موضوع المناقصة والت محددة في اإلعالن ، ويكتب علي

   :إلجرائها
شروط               : المغلف األول     - أ وافر ال ائق المشعرة بت يحتوي على طلب االشتراك بالمناقصة و الوث

  .من هذا النظام / ١١/المنصوص عليها في المادة 
ا                     ى دف ع عل ه اطل ى تصريح من العارض بأن ة     آما يحتوي هذا المغلف عل شروط العام تر ال

ة   ة ( والخاص ة والمالي ة والفني ة ) الحقوقي غال المطلوب دات أو األش ود التوري داول بن وج
  .الخاصة بالمناقصة وأنه يقبل بجميع ما ورد في هذه المستندات من شروط وأحكام 



  ٧

اني  -ب ف الث ة و         :   المغل عار االفرادي دول األس ع ج اري م الي والتج رض الم ى الع وي عل يحت
  مالية حسب الحالاإلج

  . على العارض تعيين موطن مختار له في سورية -  آ-١٥مادة 
ي          -           ب يم في سورية   وللعارض األجنب ر المق  يمكن للعارض من رعايا الدول العربية غي

    . تعيين موطن مختار له خارج سورية إذا نصت دفاتر الشروط على ذلك 
غ                يعتبر الموطن المختار المذآور       -جـ م يبل ا ل ره  م ى غي ملزمًا للعارض ولو انتقل منه إل

ع                 ر جمي سها ، وإال تعتب دة نف د في البل ار الجدي ه المخت اًَ عن موطن ة خطي الجهة العام
  .التبليغات المرسلة إلى موطنه المختار األول صحيحة حكمًا 

س      -١٦مادة    صافية      إذا آان العارض وآيًال بالعمولة فعليه أن يبين في العرض بوضوح ن ه ال بة عمولت
ذي يحدده مكتب                       سعر ال ى أساس ال سورية عل ة ال وتدفع هذه العمولة للوآيل مباشرة بالعمل
ل المباشر                        ستندي أو التحوي اد الم تح االعتم اريخ  ف ه بت ة المعمول ب القطع للعمالت األجنبي

  .للقيمة وذلك بعد االستالم النهائي  وفقًا للشروط التعاقدية 
من / ١٠/من المادة  / ب / من البند/ ٦/والفقرة  / ٧/من المادة   / ب  / عاة البند     مع مرا   -١٧مادة  

د      ي يتعه دة الت صورة واضحة الم ي عرضه ب دد ف ارض أن يح ى الع ام عل ذا النظ ه
ذ األشغال موضوع المناقصة أو طلب                    خاللها بتقديم المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفي

 وتعتبر مدة التسليم من العناصر الرئيسة في العروض ما لم تحدد من قبل الجهة العامة
ساوي   ال ت ي ح ن وف صر وقت ممك ي  أق سليم ف تم الت ضل أن ي ة العروض ويف مقارن
دة                 د في م العروض في جميع شروطها يفضل العرض الذي يتعهد صاحبه بتنفيذ التعه

  .أقل من المدد المحددة في   العروض األخرى  
  :لحاالت اآلتية   يرفض العرض في إحدى ا-١٨مادة    

  .  في حال تنظيمه أو تقديمه بصورة مخالفة ألحكام هذا النظام -آ  
  . في حال تقديمه بعد الوقت المحدد لتقديم العروض -ب  

ديمها                 -ـج         في حال وجود أي نقص في الوثائق أو المواصفات الفنية المطلوب من العارض تق
شروط             اتر ال ذا النظام ودف ام ه ة        . وفقًا ألحك ة المناقصة إعطاء مهل ه يحق للجن  إال أن

ة         ات المؤقت تثناء التأمين هم باس ي عروض لة ف واقص الحاص تكمال الن ين الس للعارض
  .واألسعار وجداول تحليل األسعار إذا آان من المشترط تقديمها 

ق العارض في                      -د ي تتضمن تحفظات ، إذا واف ول العروض الت  يجوز للجنة المناقصة قب
اتر                    بداية جلسة ال   ام دف د بأحك ه والتقي اء تحفظات ى إلغ ل إعالن األسعار عل مناقصة وقب

  .الشروط الخاصة وثبت ذلك خطيًا 
ادة  د      - أ-١٩م ي البري ا ف ل إليه الن أو ترس ي اإلع ددة ف ة المح ى الجه رة إل روض مباش دم الع  تق

وم    ن الي مي م دوام الرس ة ال ل نهاي ا قب ي ديوانه سجل ف صل وت ى أن ت ضمون ، عل الم
  .د النتهاء موعد تقديم العروض المحد

سجيل                     -ب              ال يقبل من العارض الواحد إال عرض واحد ، ويعتبر العرض األسبق في الت
تعادة العروض أو  د ، وال يجوز اس ي اإلعالن هو المعتم ددة ف ة المح وان الجه ي دي ف

  .إآمالها أو تعديلها بعد تسجيلها في الديوان المذآور 
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ى                   -         جـ   شروط الخاصة عل ر ال يجوز أن يتضمن العرض الواحد أآثر من خيار إذا نص دفت
  .ذلك 

سمح بحضورها     -  أ  -٢٠ مادة   ة ي سة علني  تجري المناقصة في الوقت والمكان المحددين لها في جل
  .لجميع العارضين 

    تفض لجنة المناقصة المغلف األول وتدقق في محتوياته وتقرر قبول   -         ب
            عروض من تتوافر فيهم  الشروط المطلوبة لالشتراك في المناقصة واستبعاد  

              عروض من ال تتوافر فيهم هذه الشروط وتعلن ذلك على الحضور وتوقع 
  .              آافة الوثائق التي يتقدم بها العارضون من قبل لجنة المناقصة 

  .قبولة إلى أصحابها دون فض  تعاد العروض غير الم-ـ        ج
   إذا لم يتقدم سوى عارض واحد أو آان العرض المقبول عرضًا واحدًا - ١ -             د

  .                    يعاد اإلعالن عن المناقصة مجددًا 
ا           -٢   ة إن وجدت  مصلحة له رة الثاني  يجوز للجهة العامة قبول العرض الوحيد في الم

  .في ذلك 
  . تفض اللجنة مغلفات العروض المقبولة وتعلن محتوياتها على الحضور -     هـ       

ا  -و دقيق فيه ة العروض والت ى دراس صة إل ة المناق ا لجن ضطر فيه ي ت االت الت ي الح  ف
ى الحضور وتنجز                    ن عل يجوز لها إرجاء جلسة المناقصة إلى موعد آخر يحدد ويعل

  .ضرين من العارضين اللجنة عملها في الجلسة الثانية أمام الحا
دقيق     -ز د ت ى بع سعر األدن ن ال ارًا م عارها اعتب ب أس ة بترتي روض المقبول صنف الع  ت

األسعار االفرادية واإلجمالية والتأآد من صحتها ، ثم يعلن رئيس اللجنة بعد ذلك اسم     
  .المتعهد المرشح الذي تقدم بالسعر األدنى المقبول 

ين من          إذا تساوى عرضان أو أآثر في السع       -ح دة ب ر األدنى المقبول جرت مناقصة جدي
  تساوت عروضهم فقط في الجلسة نفسها وبطريقة الظرف المختوم حتى يتم اإلرساء 

ة عدد أصوات أعضائها الحاضرين و في حال                      - أ -٢١مادة   ة المناقصة بأآثري  تتخذ قرارات لجن
  .تساوي األصوات يرجح جانب الرئيس 

ى              ال تعتبر جلسة المناقصة ق     - ب ة المناقصة عل ة أعضاء لجن انونية إال إذا حضرها أغلبي
  .أن يكون من بينهم رئيس اللجنة شريطة أال تقل عن ثالثة أعضاء 

ذآر                 -ـ           ج اًال بالتصويت وي ا ح  إن االعتراضات التي تطرأ أثناء جلسة المناقصة يفصل فيه
  .ذلك في محضر الجلسة 

  .. المذاعة على الحاضرين نهائية  تعتبر قرارات اللجنة-           د
ع                 -           هـ ا االعتراضات في محضر يوق تدون وقائع جلسة المناقصة بجميع إجراءاتها بما فيه

اع     د بامتن ن العارضين وال يعت صة والحاضرون م ة المناق ضاء لجن ع أع ه جمي علي
  . المتعهد المرشح وبقية العارضين عن التوقيع 

ـه بنتيجة المناقصة               يجوز آلمر ال   -آ-٢٢مادة   صرف أن يحدد مسبقًا السعر األعلى الذي يمكن قبـول
وم                        سعر في مغلف مخت ذا ال ة  ويوضع ه ذه الغاي بناء على تقرير لجنة مختصة تشكل له
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بالشمع األحمر ويفتح في جلسة المناقصة من قبل لجنة المناقصة وال يعلن مضمونه على 
  .الحاضرين من العارضين 

د        ا لم تقدم أسعار تعادل السعر        وإذ -         ب ه في البن ه           ) أ  ( المشار إلي ل عن ادة أو تق ذه الم من ه
ة في                        ات مختوم دة في مغلف ديم أسعار جدي يجب على اللجنة أن تطلب من العارضين تق

سة                   ذه الجل ذا اإلجراء خالل ه رار ه و إذا آانت األسعار      .  الجلسة نفسها وال يجوز تك
شل      % ٥ر المقدرة أو تزيد عليها بما يجاوز         الجديدة غير مساوية لألسعا    ة ف أعلنت اللجن

   .المناقصة 
ًا لمصلحتها                 -٢٣ مادة     يحق للجهة العامة  تجزئة مواد المناقصة بين العارضين حسبما تراه مالئم

ون     ريطة أن تك راض ش ه االعت ارض دون أن يحق ل ى ع زء إل ة ج ري إحال ث تج بحي
  .لك في دفتر الشروط   الخاصة المواد قابلة للتجزئة وأن ينص على ذ

ائج المناقصة ألسباب                 -أ-٢٤مادة    يصدق محضر المناقصة من آمر الصرف ويجوز له أن يلغي نت
  .مبررة خطيًا وليس له في أي حال أن يعدل النتيجة التي توصلت إليها لجنة المناقصة 

راء  -           ب تكمال إج د اس دًا إال عن ح متعه د المرش ر المتعه ه ال يعتب صديق وتبليغ ذه ات الت ه
غ                    المصادقة   ل تبلي ذ موضوع المناقصة في أي وقت قب وللجهة العامة العدول عن تنفي

  .المتعهد أمر المباشرة دون أن يكون له الحق في أي تعويض 
 على المتعهد المرشح توقيع العقد خالل المدة المحددة في دفتر الشروط الخاصة على              -ـ            ج

ثين يوما من تاريخ تبليغه اإلحالة عليه وفي حال عدم حضوره أو امتناعه       أال تجاوز ثال  
ات            صادر التأمين ول ت عن توقيع العقد وفقا ألحكام دفتر الشروط الخاصة وعرضه المقب

  .المقدمة ويحق للجهة العامة مطالبته بتعويض عن العطل والضرر عند االقتضاء 
ضه طيلة المدة المحددة لهذا االرتباط في دفاتر الشروط يبقى المتعهد المرشح مرتبطًا بعر -٢٥مادة 

ي                     ام تل بعة أي أو اإلعالن أو العرض وإذا لم يبلغ أمر المباشرة خالل ذلك حق له خالل س
ة         ة العام انتهاء المدة المذآورة أن يتخلى عن عرضه بكتاب خطي مسجل في ديوان الجه

وم        التي أجرت المناقصة وإال يتجدد حكمًا ارتباطه بعرض        ه مدة أخرى تسري بدءاً من الي
رة                    ذا في آل م د المرشح وهك ى أن ال    . الذي يلي تاريخ انتهاء المهلة المعطاة للمتعه عل

  .تتجاوز مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه ستة أشهر 
يهم                      -٢٦مادة   وافر ف ا محصورة بمن تت    يحق آلمر الصرف حين اإلعالن عن المناقصة اعتباره

ذه        شروط وآفاءة م  ه وفي ه ه أو ظروف ة العمل أو نوعيت ق بطبيع ادية وفنية ألسباب تتعل
ولين    ماء المقب د أس ائق العارضين بتحدي ي وث دقيق ف د الت صة بع ة المناق وم لجن ة تق الحال
ام                 ين في األحك ويكون قرارها بهذا الشأن قطعيًا وتتم إجراءات المناقصة على النحو المب

                . السابقة 
  

  
  لرابعالفصل ا
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  - طلب العروض -
فات                  -٢٧مادة  د مواص ة تحدي ة العام ى الجه ذر عل دما يتع روض عن ب الع ى طل أ إل يلج

ار         روض واختي ين الع ز ب ك للتميي ا وذل وب تأمينه ات المطل دة لالحتياج روط موح وش
  .أفضلها في ضوء الجودة واألسعار وسائر الشروط األخرى 

ة طلب العروض                مع مراعاة األحكام الم     -٢٨مادة  شراء بطريق ى ال ق عل بينة في المواد التالية تطب
  .األحكام المطبقة على الشراء بالمناقصة 

أهيًال       يتم طلب العروض إما بواسطة اإلعالن أو بكتب مسجلة           -أ -٢٩مادة   ة ت إلى الشرآات المؤهل
ة الع       بأي وسيلة من  بكليهما أو   أو  مسبقًا   ا الجه ى   وسائل االتصال األخرى  توجهه ة إل ام

  .أآبر عدد من العارضين
  : يجب أن يتضمن طلب العروض البيانات التالية على األقل -ب
  موضوع طلب العروض  -١
  مكان تقديم العروض وآخر موعد لتقديم العروض  -٢
  التأمينات المؤقتة والنهائية المطلوبة  -٣
  الجهة التي يمكن شراء إضبارة طلب العروض منها  -٤
  .سعر اإلضبارة  -٥
  .لتعهدمدة إنجاز ا -٦
  .المدة التي سيبقى العارض مرتبطًا خاللها بعرضه  -٧

ون   تقدم العروض ضمن ثالثة مغلفات مغلقة ، وتوضع هذه المغلفات في مغلف رابع         -٣٠مادة  معن
  :باسم الجهة المحددة في اإلعالن ويكتب عليه موضوع طلب العروض ، وفقًا لما يلي  

ف األول  - أ تراك وا    :المغل ب االش ى طل وي عل شروط     يحت وافر ال شعرة بت ائق الم لوث
  .من هذا النظام وغيرها من الشروط المطلوبة / ١١/المنصوص عليها في المادة 

       آما يحتوي هذا المغلف على تصريح من العارض بأنه اطلع على اإلعالن  
  وجداول بنود ) الحقوقية  والفنية والمالية  (     ودفاتر الشروط العامة والخاصة 

  ريدات أو األشغال المطلوبة وأنه يلتزم بجميع ما ورد في هذه المستندات      التو
      من شروط وأحكام  

   يحتوي على العرض الفني والمواصفات وال يجوز أن يتضمن  :المغلف الثاني -ب         
                أي أسعار أو تحفظات أو شروط حقوقية أو مالية وال يعتد بأي منها في حال 

  .           ورودها    
   يحتوي على العرض المالي والتجاري مع جدول األسعار  :المغلف الثالث -ـج         

                االفرادية واإلجمالية الذي يجب أن ينظم من قبل العارض بصورة واضحة جلية
                دون حك أو شطب أو حشو وال يجوز أن يتضمن أي تحفظات أو شروط 

  .           حقوقية أو فنية وال يعتد بأي منها في حال ورودها    
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ك                     -٣١مادة   سة سرية ال يحضرها العارضون وذل دقيق العروض في جل   تتولى لجنة المناقصة ت
  :على النحو اآلتي 

ول عروض من                    -أ رر قب ه وتق دقق في محتويات  تفض لجنة المناقصة المغلف األول وت
 لالشتراك في طلب العروض  واستبعاد عروض من  تتوافر فيهم الشروط المطلوبة 

  ال تتوافر فيهم هذه الشروط ، وتحيل المغلف الثاني مغلقًا إلى اللجنة أو اللجان الفنية 
انونيين      -ب ضائها ق ين أع ن ب ون م صرف ويك ر ال ن آم رار م ة بق ة الفني شكل اللجن ت

ي أو                 شاري داخل رة است اد مكتب خب  خارجي   وماليين ، ويمكن آلمر الصرف اعتم
  . يتولى مهام اللجنة الفنية أو بعض  مهامها 

ة              -ـج  تقوم اللجنة الفنية قبل استالم المغلفات الفنية بوضع أسس تقييم العروض من الناحي
شروط الخاصة          ة        (الفنية استنادًا ألحكام دفاتر ال ة والمالي ة و الفني ووضع  ) الحقوقي

ة          ًا بحسب طبيع ى           الحد األدنى للعالمة المقبولة فني ذه األسس إل ع ه  المشروع وترف
  . لجنة المناقصة لمشاهدتها وحفظ صورة عنها في إضبارة طلب العروض 

اني المحال                     يم بفض المغلف الث شاهدة أسس التقي تقوم اللجنة أو اللجان الفنية بعد م
يم                إليها من قبل لجنة المناقصة ودراسة العروض من الناحية الفنية وفقًا ألسس التقي

ري الم ضمانات      وتج صنع وال مانات ال ة وض ة الفني اس القيم ى أس ا عل ة بينه قارن
ه العروض               ا تحدد في ائع عمله نظم محضرًا بوق األخرى المقدمة من العارضين وت
ة                    د درجات الجودة للعروض المقبول ًا مع تحدي المقبولة والعروض المرفوضة فني

  .ويرفع هذا المحضر إلى لجنة المناقصة 
ا         يحق   -             د ا يحق له  للجهة العامة طلب إيضاحات من العارضين المقبولة عروضهم آم

ام                   سح المجال أم ة يف ذه الحال طلب تصحيح عروضهم لمصلحة الجهة العامة وفي ه
العارضين جميعًا لتصحيح أو تعديل عروضهم أيضًا حتى تاريخ يحدد في اإلشعار                

ديم عروضهم   الذي يقدم إليهم مع إعطائهم اإليضاحات الكافية التي          تساعدهم على تق
الجديدة في الشكل  والمواصفات التي تلبي رغبة الجهة العامة وتؤمن تكافؤ الفرص    

  .بين  العارضين 
 تقوم لجنة المناقصة بعد االطالع على محضر اللجنة أو اللجان الفنية بفض المغلف              -             هـ  

ى اللج  ا إل ًا وإحالته ت فني ي قبل الي للعروض الت ة أو الم ع محضر اللجن ة م ة الفني ن
ام                  اة أحك ا  بمراع ة بينه اللجان الفنية لتقوم بدراسة العروض المالية وتجري المقارن

ادة  ذ      / ١٧/ الم دد التنفي ة وم ودة الفني ات الج اس درج ى أس ام ، وعل ذا النظ ن ه م
ع من                        ا محضرًا يوق نظم بنتيجة  عمله ك في جداول خاصة وت رغ ذل واألسعار وتف

  .ئها ويرفع إلى لجنة المناقصة متضمنًا توصياتها جميع أعضا
د          -              و ي البن ه ف صوص علي ة المن ة الفني ى محضر اللجن اًء عل صة بن ة المناق ار لجن  تخت

  السابق العرض األنسب لمصلحة الجهة العامة ) هـ ( 
ائج طلب            - ز ه أن يلغي نت ة المناقصة من آمر الصرف ويجوز ل   يصدق محضر لجن

  العروض ألسباب مبررة خطيًا وليس له في أي حال أن يعدل النتيجة التي توصلت إليها 
  .  لجنة المناقصة 
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ة        -             ح     تبلغ الجهة العامة صاحب العرض األنسب قبول عرضه بعد تصديق محضر لجن
تلكس     طة ال ة أو بواس سجل أو ببرقي د الم ا بالبري ك إم صة وذل ضمونها   المناق ت م ويثب

د المسجل أو             ب داع البري اريخ إي كتاب مسجل ويعتبر التبليغ جاريًا في هذه الحاالت من ت
  .إرسال البرقية أو التلكس  أيهما أسبق 

  
شروط الخاصة                   - ط ر ال دة المحددة في دفت  على المتعهد المرشح توقيع العقد خالل الم

وفي حال عدم حضوره اإلحالة عليه خطيًا على أال تجاوز ثالثين يومًا من تاريخ تبليغه 
أو امتناعه عن توقيع العقد وفقًا ألحكام دفتر الشروط الخاصة وعرضه المقبول تصادر 
د       ضرر عن ل وال ن العط ويض ع ه بتع ة مطالبت ة العام ق للجه ة ويح ات المقدم التأمين

  .االقتضاء 
د  من هذا النظام على طلب العروض و تبدأ مدة ارتب / ٢٥/   تطبق أحكام المادة    -٣٢مادة   اط المتعه

  .المرشح بعرضه من اليوم التالي لتبليغه خطيًا إحالة طلب العروض عليه 
  

  الفصل الخامس
  المسابقة

  
ادة  ات          - آ-٣٣م ات أو مخطط ع دراس ـواء لوض سابقة س ة الم ى طريق وء إل وزير اللج وز لل  يج

رين                 ابقة أم لألم لمشـروع معين أم لتنفيذ مشـروع أعدت له مخططات  أو دراسات س
  . وذلك عندما تكون هناك أسباب مبررة تتطلب اللجوء إلى هذا األسلوبمعًا
 تتم المسابقة على أساس برنامج موضوع مسبقًا يحدد أغراضها بالتفصيل ويمكن     –  ب  

  .تحديد الحد األعلى للمبالغ المقدرة لتنفيذ المشروع 
ات ا   –  ج  ن طلب ا ع ن فيه ي يعل ة الت سابقة بالطريق ن الم الن ع تم اإلع ب  ي شراء بطل ل

ل       سابقة قب ذه الم ي ه تراك أي شخص ف ول اش دم قب تراط ع ن اش روض ويمك الع
ول              ى قب عرض وثائقه أو ما قام بتنفيذه من أعمال ، على الجهة العامة والموافقة عل

  .اشتراآه فيها 
ين يحدد               –  آ    -٣٤مادة   سابقة وضع دراسات أو مخططات لمشروع مع  عندما يكون موضوع الم

  :من المادة السابقة / ب/صوص عليه في البند البرنامج المن
  .الجوائز أو المكافآت أو االمتيازات التي ستمنح للفائزين  -١
  .مصير ملكية الدراسات أو المخططات الفائزة وغير الفائزة  -٢

وزير              –ب   ا ال  تمنح الجوائز والمكافآت واالمتيازات بناء على تقرير هيئة محكمين يعينه
ال  ين اإلع سبقًا ح دم   المختص م ة أن توصي بع ذه الهيئ ن له سابقة ويمك ن الم ن ع

ا أو بعضها إذا رأت أن   ازات آله آت أو االمتي وائز والمكاف ذه الج د له تحقاق أح اس
  . المخططات المقدمة التصل إلى المستوى الفني المطلوب 
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ادة  امج   -  آ -٣٥م دد البرن سبقًا يح دروس م شروع م ذ م سابقة تنفي وع الم ون موض دما يك  عن
ص د  المن ي البن ه ف ادة / آ/وص علي ن الم ي   / ٣٣/م ا ف ي يجب توافره شروط الت ال

  :عروض المتسابقين وبصورة خاصة 
ال                       -١ واد وأعم ى م غ إل ذا المبل ل ه ذ مع تحلي ذآر المبلغ المطلوب لقاء هذا التنفي

  .وأتعاب وأرباح
  .الزمن الذي سيتم خالله التنفيذ  -٢
  .برنامج التنفيذ بما في ذلك المواد المستعملة  -٣
  .التأمينات المطلوبة لضمان التنفيذ  -٤
ذا          –ب   ذ ه ين وتنفي  عندما يكون موضوع المسابقة وضع دراسة أو مخطط لمشروع مع

ك              ى ذل سابقين باإلضافة إل المشروع معًا تطبق أحكام المادة السابقة ويطلب من المت
  . تقديم دراسة ابتدائية ومخطط ابتدائي للمشروع المطلوب

دموها                         يجوز الن     -٣٦مادة   وز مق ي ال يف شاريع الت نح تعويضات عن الم ى م امج عل ص في البرن
  .بالرغم من أنها مطابقة للبرنامج الموضوع وعلى مستوى فني مقبول 

ذا الفصل                    –آ  -٣٧مادة   ذآورة في ه   يحق لهيئة المحكمين استدعاء المتسابقين في آل األحوال الم
  .تعديالت عليها ومناقشتهم في مشروعاتهم وعروضهم وإدخال بعض ال

ي   –ب  ائل الت ه بالوس ذاع خالصة عن ي محضر خاص ت ا ف ائج أعماله ة نت دون الهيئ  ت
صرف   ر ال ن آم صديقها م د ت ذة بع ياتها ناف صبح توص ة وت ة العام ا الجه تراه

  .وعرضها على المراجع المختصة 
  .  يقوم هذا المحضر محل العقد بعد استكمال أسباب التصديق القانونية – ـج
  

  ل السادسالفص
  العقد بالتراضي

  
اره بنتيجة االتصاالت المباشرة                   -٣٨مادة   د بالتراضي مع من تخت ة أن تتعاق ة العام    يجوز للجه

  .التي تجريها وفق األحوال والقواعد المبينة في هذا الفصل 
  : يجوز التعاقد بالتراضي في األحوال اآلتية -  آ -٣٩ مادة 

ا أو         عندما تكون احتياجات الجهة العا     -١ مة المطلوبة محصور صنعها أو اقتناؤه
ة                      ة أو جه ين أو شرآة معين تيرادها بشخص مع ديمها أو اس ا أو تق االتجار به

  .معينة أو عندما تقضي الضرورة شراءها في أماآن إنتاجها 
ام جهات                -٢ عندما تكون هناك أسباب فنية أو مالية أو عسكرية هامة تستوجب قي

  .العامة معينة بتأمين احتياجات الجهة 
اث أو          -٣ ام بأبح ستهدف القي ة ت ة المطلوب ة العام ات الجه ون احتياج دما تك عن

  .تجارب مما يتطلب اتباع أسلوب معين في التنفيذ بعيدًا عن األسلوب المعتاد 
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د         -٤ تمالآها وبع ز اس ام يجي ع ع اك نف ون هن دما ال يك ارات عن راء العق ي ش ف
اء العقارات يشكلها آمر     االستناد لتقديرات تضعها لجنة مختصة في مجال شر       

  .الصرف لهذا الغرض 
  .في استئجار العقارات  -٥
في حال فشل المناقصة أو طلب العروض لمرتين متتاليتين على أن يتم التعاقد  -٦

شروط الخاصة   ر ال ي دفت ددة ف شروط والمواصفات المح نفس ال بالتراضي ب
  .واإلعالن 

  .نة في عقود الشحن وفي عقود التأمين على البضائع المشحو -٧
ة  -٨ شآت العام ة والمن ة والمؤسسات العام شرآات العام ع ال د م تم التعاق دما ي عن

  .من هذا النظام / ٣/من المادة / ب/وذلك مع مراعاة البند 
واد              -٩  في الحاالت الطارئة التي تستوجب سرعة مبررة عندما ال يمكن تقديم الم

  .لمطلوبة أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ األشغال بالطرق األخرى بالسرعة ا
  . عقود توريد المواد الخاضعة لبورصة عالمية -١٠
ذ                 -١١ د التنفي ين قي تكماًال لمشروع مع ة اس  عندما يكون تنفيذ االحتياجات المطلوب

د في       بتعهد سابق إذا آانت هناك ضرورات فنية وواقعية تستدعي استمرار المتعه
  .القيام باألشغال الجديدة 

  .السابق إلى آمر الصرف / آ / مبينة في البند   يعود تقدير األحوال ال–  ب 
وزير المختص                    -  ج ديرها لل ود تق ي يع   يجوز التعاقد بالتراضي في الحاالت األخرى الت

ضمنة        لوب مت ذا األس اع ه دعو التب ي ت ة الت ه توضح الحاج ة تبريري ة دراس نتيج
  .األسس الواجب اعتمادها في تحديد السعر وسائر الشروط األخرى 

رة   ي- د ي الفق ا ف ة المنصوص عليه ي الحال د / ١١/نبغي ف ن البن ادة / آ / م ذه الم ن ه م
دة في                          ة استدعت عدم لحظ األشغال الجدي ة أو مالي بابًا فني اك أس التثبت من أن هن
سابق    د ال شكل ملحق للعق ة ب ذه الحال ي ه د ف د الجدي ون التعاق سابق ، ويك د ال التعه

ي            وينص دفتر الشروط العامة على التدابي      ال الت ا لحصر األعم ر التي يجب اتخاذه
  .أنجزها المتعهد خالل مدة التعهد السابق 

وا محرومين                  -أ-٤٠مادة   د وأال يكون ة للتعاق ة الحقوقي   يكتفى في المتعاقدين بالتراضي توافر األهلي
من التعاقد مع الجهة العامة أو مع سائر الجهات العامة األخرى ، ويجوز طلب توافر               

ادة آل أو بعض  ي الم ة ف شروط المبين ائق / ١١/ال ديم الوث ام وطلب تق ذا النظ من ه
  .المؤيدة لذلك 

  . يمكن اشتراط تقديم التأمينات المؤقتة أو اإلعفاء منها من قبل آمر الصرف-           ب
ادة                 -٤١مادة   ا في الم ذا النظام      / ٢٤/  يخضع العقد بالتراضي لإلجراءات المنصوص عليه من ه

  / .٢٥/ط المتعاقد وتحلله من هذا االرتباط وفقًا ألحكام المادة ويكون ارتبا
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  :  يجري التعاقد بالتراضي بأحد األشكال اآلتية -٤٢مادة 
  . بتنظيم عقد تذآر فيه االلتزامات والحقوق بصورة واضحة –آ 
ًا      -ب االلتزام وفق د ب ول المتعه ضمن قب ة يت شروط الخاص ر ال ى دفت رر عل د يح  بتعه

  .خطية المتفق عليها للشروط ال
  .  بالمراسلة وفقًا لألصول التجارية عندما يتم التعاقد مع األسواق الخارجية– ـ   ج

بالد يجوز                     -٤٣مادة   ى خارج ال ة إل   مع مراعاة األحكام النافذة بشأن إيفاد العاملين في الجهة العام
مين احتياجات  عند الضرورة التي يقدرها الوزير وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء تأ          

ن    رارات م ة بق ذه الغاي شكل له ان ت اطة لج ة بوس واق الخارجي ن األس ة م ة العام الجه
ة                       ام المتعلق ائر األحك شراء وس ذا ال أمين ه ة ت ذه اللجان وآيفي الوزير تحدد فيها مهام ه

  . بذلك دون التقيد بأحكام هذا النظام على أن تصدق العقود وفقًا لألحكام النافذة 
  

  عالفصل الساب
  تنفيذ األشغال باألمانة

  
ادة  ذ       -أ-٤٤م تحالة تنفي سرعة أو اس رورة ال ة أو ض ة العام صلحة الجه ضيها م رة تقت ل م ي آ  ف

ى مسؤولية                       ة عل ق األمان ذه األشغال بطري ذ ه دين يمكن أن تنف األشغال بواسطة متعه
  .الجهة العامة التي تتولى التنفيذ مهما آانت مبالغ نفقاتها 

ة ع -ب تم الموافق ة   ت ذ األشغال باألمان ى تنفي وزير –ل رار من ال ر من - بق ى تقري اء عل  بن
ق                  ة ترف رر األشغال باألمان ي تب الجهة العامة ذات العالقة يتضمن األسباب الموجبة الت
ا   ال وآمياته واع األعم ضمن أن ديري يت شف تق ع آ ة م شروع آامل بارة الم ه إض ب

  .سعارها وغيرها من المستندات التوضيحية أو
إجراء مناقصات أو تنظيم                     -٤٥مادة   ًا ضمنيًا ب ة إذن  يعتبر قرار الموافقة على تنفيذ األشغال باألمان

ذ                    واد وإنجاز الخدمات وتنفي ديم الم شراء المباشر لتق عقود جزئية بالتراضي أو القيام بال
  .حكام هذا النظام ألاألشغال الالزمة للمشروع وذلك وفقًا 

  
  الباب الثالث

  التأمينات والسلف
  

ادة   م    -أ-٤٦م انون رق ام الق اة أحك ام  / ١/ مع مراع م   ١٩٧٦لع شريعي رق ام / ٢٠/ والمرسوم الت لع
ة أو               ١٩٩٤ ات المؤقت ديم التأمين  واألحكام القانونية األخرى التي تتضمن اإلعفاء من تق

  .النهائية 
 تحدد التأمينات المؤقتة والنهائية لكل مناقصة أو طلب عروض أو عقد بالتراضي في               

  : الشروط الخاصة واإلعالن آما يلي دفتر
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الكشف التقديري المعد   (( من القيمة التقديرية للتعهد     %/ ٥/بنسبة   : التأمينات المؤقتة  -
  . أو بمبلغ مقطوع عند عدم وجود آشف تقديري)) من قبل الجهة العامة 

  . من قيمة العقد%/ ١٠/بنسبة  : التأمينات النهائية -
ر    يجوز آلمر الصرف إنقا  -ب ص التأمينات المؤقتة والنهائية شريطة أن يذآر ذلك في دفت

  .الشروط الخاصة واإلعالن 
د قطع  -ـج     ود توري ي عق ة ف ة والنهائي ات المؤقت ن التأمين اء م صرف اإلعف ر ال  يجوز آلم

  .التبديل وعقود أعمال الصيانة 
ة وال                 -د ات المؤقت اء من التأمين وزير اإلعف سبقة من ال ة في الحاالت     يجوز بموافقة م نهائي

  . الخاصة التي تقتضي طبيعتها ذلك 
 يكون أداء التأمينات المؤقتة والنهائية إما نقدًا يدفع في أحد صناديق الجهة العامة أو في                 - هـ

  حسابها المصرفي إن وجد أو آفالة أو حوالة مصرفية أو شيك مؤشر عليه بالقبول     
مدة من الجهات العامة المختصة في الجمهورية من المصارف المقيمة المعت) شيك مصدق ( 

  .العربية السورية 
ا                         -أ-٤٧مادة   ورًا أم ة المناقصة ف ل لجن ل عروضهم من قب م تقب ذين ل  تعاد التأمينات المؤقتة إلى ال

يهم                       اد إل م فتع د معه م يجر التعاق الذين لم ترس عليهم المناقصة أو طلب العروض أو ل
  .آمر الصرف على محضر لجنة المناقصة التأمينات المؤقتة بعد مصادقة 

 تعاد التأمينات النهائية إلى أصحابها بعد االستالم النهائي بالنسبة للتوريدات والخدمات             -ب
د              م تكن ق د االستالم المؤقت إذا ل ا بع ة آله ات النهائي اد التأمين أما بالنسبة لألشغال فتع

  . ت تحققت على المتعهد التزامات تستوجب حجز هذه التأمينا
شروط الخاصة        -٤٨مادة   ر ال على المتعهد المرشح تقديم التأمينات النهائية خالل مدة تحدد في دفت

د                      ع العق ل توقي ه وقب د علي ة التعه على أال تتجاوز ثالثين يومًا من تاريخ تبليغه خطيًا إحال
ة    ويمكن اعتبار التأمينات المؤقتة المقدمة تأمينات نهائية إذا قام المتعهد خالل ال             دة اآلنف م

ات      ن التأمين ل م ة أق ات المؤقت ت التأمين ا إذا آان أمينين فيم ين الت رق ب سديد الف ذآر بت ال
  .النهائية 

ادل          وإذا آانت التأمينات المؤقتة قد قدمت بكفالة مصرفية فيجب استبدالها بكفالة جديدة تع
د     قيمة التأمينات النهائية وتحتفظ الجهة العامة بالتأمينات النهائية ضم         انًا لحسن تنفيذ التعه

صيبها      واقتطاع غرامات التأخير وجميع التعويضات الناشئة عن العطل و الضرر الذي ي
  .من جراء إخالل المتعهد بالتزامه 

م       -٤٩مادة   انون رق واردة في الق ام ال ام  / ١/مع مراعاة األحك شاءات    ١٩٧٦لع شأن شرآات اإلن  ب
  :شروط اآلتية العامة ، يجوز منح سلفة للمتعهد وفقًا لل

  .تضمين دفتر الشروط الخاصة واإلعالن نصًا يفيد ذلك  -١
  . من قيمة العقد%/ ١٥/أال يتجاوز مقدار السلفة  -٢
ة               -٣ ل عن قيم أال يتم دفع السلفة إال بعد إعطاء أمر المباشرة وتقديم آفالة مصرفية ال تق

  السلفة 
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ب   -٤ د ق عار الحاصل بع اع األس اء بارتف د باالدع ق المتعه سقط ح نص أن ي سلفة ب ض ال
  .صريح في دفتر الشروط الخاصة والعقد الجاري معه 

  
  الباب الرابع
  مؤيدات التنفيذ

  
ادة   ادة     -آ-٥٠م ام الم اة أحك ة   / ٥١/ مع مراع ديم      : التالي أخر في تق ذي يت د ال ى المتعه تفرض عل

ا في                احتياجات الجهة العامة عن المدة المحددة لذلك غرامات التأخير المنصوص عليه
ة                        ال ل الغرام ى أال تق ة أي ضرر عل ة العام عقد  وفي دفتر الشروط ولو لم يلحق بالجه

ة عن  ات %/  ٠١/ اليومي وع غرام د مجم ة وال يزي ة اإلجمالي ن القيم األلف م د ب واح
ى   أخير عل تم     %/ ٢٠/الت وز أن ي د ، ويج ة للتعه ة اإلجمالي ن القيم ة م شرين بالمائ ع

ا       ة   س  حساب غرامات التأخير اليومية على أس سليمه إذا نص           قيم أخر في ت الجزء المت
  ق الشرطيــــنـــة أو اإلعــالن علــى ذلك شريطــة تحقـدفــتر الشروط الخاص
   : المتالزمين اآلتيين

  .أن يتم تسليم المواد األخرى ضمن المواعيد المحددة  -١
واد     -٢ اقي الم ن ب ادي ع تعمال الع ي االس ستقًال ف سليمه م أخر ت زء المت ون الج أن يك

  .ألخرى المسلمة ا
  . ال تعتبر من قبيل غرامات التأخير الغرامات الفنية التي ينص عليها في بعض العقود -ب

أخير عن                  - آ-٥١مادة  يجوز في بعض التعهدات ذات الطابع الخاص إنقاص مجموع غرامات الت
د       شروط الخاصة والع                / أ/النسبة المذآورة في البن ر ال سابقة  إذا نص دفت ادة ال د  من الم ق

  .على ذلك 
 يجوز اإلعفاء من غرامات التأخير أو تحديدها بشكل آخر في حاالت تحدد بقرار من                –          ب  

  .الوزير المختص تبعا لماهيتها الذاتية 
ى                        -٥٢مادة   ستندي ملقى عل اد الم تح االعتم ان ف ستوردة وآ واد م ديم م   إذا آان موضوع التعهد تق

د    ى المتعه ة فعل ة العام اتق الجه ائق     ع ة الوث ة العام ى الجه دم إل ة أن يق ذه الحال ي ه ف
د            والمعلومات المطلوبة آافة للحصول على إجازة االستيراد وفتح االعتماد ويعتبر المتعه

  مسؤوًال عن آل تأخير يحصل في تقديمه لتلك الوثائق والمعلومات 
أدى ذلك إلى وتطبق على هذا التأخير الغرامات التي ينص عليها في دفتر الشروط سواء     

  .تأخير التنفيذ عن المدة المقررة أو لم يؤد 
وفي حال تأخر المتعهد عن تقديم الوثائق والمعلومات المشار إليها أعاله مدة ثالثين يومًا                  

ام              في دفترالشروط  بعد انقضاء الفترة المحددة    ق أحك د وف ة سحب التعه  يحق للجهة العام
  .ى خالف ذلك هذا النظام ما لم تنص دفاتر الشروط عل

ة       -أ-٥٣مادة   ة أو الجهات العام ة العام  ال يكون المتعهد مسؤوًال عن التأخير الواقع بسبب من الجه
  .األخرى 
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ا                          -ب ه فيه د ل اهرة الي وة ق صـة لق ان ضحية خال أخير إذا آ  يعفى المتعهد من غرامات الت
  .وذلك عن المدة التي تأخر فيها بسبب تلك القوة القاهرة 

ذ          يعفى   -ـ  ج ه بتنفي ة تحول دون قيام تحالة مطلق ام اس المتعهد من تنفيذ التعهد إذا أضحى أم
ًا عن                   أحكام التعهد وآان ذلك غير ناجم عن تقصيره وراجعًا إلى ظروف خارجة تمام

  .إرادته 
ى                          -د ا وترتب عل م يكن في الوسع توقعه ة ل تثنائية عام  إذا طرأت ظروف أو حوادث اس

دد بخسارة فادحة             حدوثها أن تنفيذ التعهد وإ     ن لم يصبح مستحيًال صار مرهقًا بحيث يه
  .آان للمتعهد الحق بطلب تعويض عادل 

د       -هـ واردة في البن ة ال ا         / أ/ يكون البت في الحال ة آم ة العام ادة من حق الجه ذه الم من ه
دين            ى          / ب و ج  / يحق لها البت في الحاالت التي تنطبق على البن اء عل ادة بن ذه الم من ه

  :تعهد بعد موافقة لجنة تؤلف لهذه الغاية بقرار من الوزير على الشكل اآلتي طلب الم
  

    رئيسًا   مستشار من مجلس الدولة يسميه رئيس مجلس الدولة 
    عضوًا            ممثل عن وزارة المالية 

            عضوًا               ممثل عن الجهة العامة بمرتبة مدير على األقل
    عضوًا            ه المتعهد أو من ينتدب

            عضوًا    ممثل عن الجهاز المرآزي للرقابة المالية 
ساوي      ال ت ي ح ضائها الحاضرين ، وف دد أصوات أع ة ع ة بأآثري رارات اللجن ذ ق تتخ
ل ألي                   ر قاب ًا غي ة قطعي األصوات يرجح جانب الرئيس ويكون قرار اللجنة في هذه الحال

  .طريق من طرق المراجعة 
  .من هذه المادة فيعود للقضاء اإلداري وحده / د/الحالة الواردة في البند  أما البت في 

ة أو        -و ة عن حوادث مفاجئ د الناجم دة التعه د م ه لتمدي ع طلبات دم جمي د أن يق ى المتعه  عل
اريخ             ًا من ت سة عشر يوم أحوال طارئة أو قوة قاهرة أثناء تنفيذ التعهد خالل مدة خم

ر             وقوع السبب المؤدي إلى التأخير     أخير ويعتب ى الت ي تضطره إل  شارحًا األسباب الت
دم وجود أسباب                       ه بع رارًا من ذآورة إق دة الم عدم تقديم المتعهد لهذا الطلب خالل الم
ي تترتب                ى الغرامات الت راض عل ه في االعت مبررة ألي تأخير وبالتالي إسقاطًا لحق

  .عليه من جراء هذا التأخير 
د             يمنح آل من رئيس وأعضاء اللج        -ز ا في البن ادة      / هـ /نة المنصوص عليه ذه الم من ه

دود    ويض للح ذا التع سًة وال يخضع ه ل جل ن آ ورية ع رة س ا لي دره مائت ضًا ق تعوي
ع األحوال                 ذه التعويضات في جمي د ه   ،القصوى للتعويضات النافذة ، ويتحمل المتعه

  .ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعديل التعويض المذآور 
ى حسابه في              -أ-٥٤مادة   ذه عل د وتنفي د من المتعه ذ التعه رر سحب تنفي  يحق آلمر الصرف أن يق

  :الحاالت اآلتية 
ذا النظام                 -١ عند عدم مباشرة المتعهد تنفيذ التعهد في الوقت المحدد لذلك وفق أحكام ه

  . أو دفاتر الشروط 
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ع أي  عندما يجاوز مقدار الكميات المرفوضة نهائيًا ثلث الكمية المتعاقد عليها     -٢ أو رب
  .جزء منها إذا نص العقد على تسليمها مجزأة على دفعات متتالية 

  .إذا ثبت للجهة العامة ارتكاب المتعهد أعمال الغش أو التالعب أو الرشوة  -٣
إذا أخل المتعهد بالتزاماته وامتنع عن إصالح خطئه خالل المدة التي تحددها الجهة              -٤

  .العامة 
ل  -٥ امج العم د ببرن ده إذا إذا أخل المتعه ي موع الموضوع بحيث يخشى أال ينجز ف

ان من                       ذا الموعد أو آ ازه في ه تثنائية إلنج ة اس آانت هناك ضرورة فنية أو إداري
من هذا النظام أو     / ٥٠/المنتظر أن تجاوز غرامة التأخير النسبة المحددة في المادة          

  .جاوزتها فعًال 
  .د إذا أعلن المتعهد عجزه عن االستمرار في تنفيذ التعه -٦
د              -ب ل سحب التعه ذار قب  ينذر المتعهد بسحب تنفيذ التعهد لمرة واحدة ولمدة تحدد في اإلن

رات           ا في الفق سابق      / ٥ – ٤ – ٣ – ٢ – ١/في الحاالت المنصوص عليه د ال من البن
ع األحوال يبقى           وللمتعهد أن يقدم اعتراضاته للجهة العامة خالل هذه المدة ، وفي جمي

راض خالل               المتعهد مسؤوًال عن     ة أن تبت في االعت ة العام ى الجه ا وعل التنفيذ خالله
  .مدة ال تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تسجيل االعتراض في ديوان الجهة العامة 

ة لحسن              -ـج ضمانات الكافي د ال دم المتعه ذا اإلجراء إذا ق  يحق آلمر الصرف الرجوع عن ه
ة             ة العام ك مصلحة للجه د               تنفيذ التعهد وآان في ذل ذ ق م يكن أمر المباشرة بالتنفي ا ل  م

  .أعطي للمتعهد الجديد 
ادة  أمين       -أ-٥٥م وم بت د أن يق ول المتعه د نك د أو عن ذ التعه حب تنفي د س صرف عن ر ال ق آلم  يح

  : االحتياجات على حساب المتعهد وفق ما يلي 
  .بطريقة المناقصة أو طلب العروض في الحاالت االعتيادية  -١
ة أو با -٢ ة األمان دما   بطريق روض ، أو عن ب الع صة أو طل شل المناق د ف لتراضي عن

ق               تكون هناك فعًال ضرورات فنية أو إدارية تستدعي إنجاز األعمال عن غير طري
  .المناقصة 

  .من هذه المادة / أ /  يعلم المتعهد باإلجراءات المتخذة وفقًا للبند -ب
د      إذا نجم وفر في األسعار نتيجة تنفيذ التعهد وفقاً         -ـج       ان        / أ  /  الحكام البن ادة آ ذه الم من ه

  .هذا الوفر حقًا للجهة العامة 
دعيم             -٥٦مادة   ة في ت ة العام دخل الجه ا ت ي يمكن فيه  ينص دفتر الشروط العامة على األحوال الت

ة        ورشات المتعهد على نفقته أو مشارآته في إدارتها آما ينص على آيفية محاسبته وآيفي
  .ألحوال المذآورة ممارسة هذه السلطة في ا

ادة  ع         -٥٧م أخير وجمي ات الت ن غرام ات وم ن التزام ه م ب علي ا يترت ذرًا بم د مع ر المتعه  يعتب
ا حاجة                    شروط دونم اتر ال د أو دف الجزاءات األخرى بمجرد حلول األجل المحدد في العق

  .ألي إجراء 
ه       يحرم من التعاقد مع الجهة العامة بقرار معلل من الوزير المت           –أ-٥٨مادة   عهد الذي يثبت سوء نيت

دة ال                    ًا لم ان مؤقت ذا الحرم ة ، ويكون ه ة العام دات الجه ذ تعه اء تنفي أو عدم آفاءته أثن
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تتجاوز خمس سنوات أما الحرمان من التعاقد مع الجهات العامة جميعها فيتم بقرار من 
  رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص 

ذة  بموجب                 يجوز لرئيس م   –          ب رارات المتخ جلس الوزراء أو للوزير إعادة النظر في الق
  .البند السابق بعد مرور سنة واحدة على األقل 

  : يعتبر التعهد مفسوخًا حكمًا في الحاالت اآلتية -٥٩مادة 
ن محل  -أ م تك د وإذا ل ي التعاق ار ف ه الشخصية محل اعتب ت مؤهالت د إذا آان اة المتعه  وف

التعهد لهذا السبب إال إذا رأت الجهة العامة أن ورثة المتعهد ال تتوافر اعتبار فال يفسخ 
فيهم الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل وال يترتب على الفسخ في هذه الحالة تعويض 
د     ى المتعه ت عل د تحقق ن ق م تك ة إذا ل ى الورث ات إل اد التأمين دين وتع ن المتعاق ألي م

  .التزامات أخرى 
  د  إفالس المتعه-ب
ذ  -ـ   ج د بتنفي تمرار المتعه ى اس ة عل ة الموافق ة العام ه يحق للجه ضائية ، إال أن صفية الق  الت

  .التزاماته إذا أجازت المحكمة ذلك 
ذا النظام      / ١١/من المادة   / آ  / من البند    / ٦/  في حال ثبوت مخالفة أحكام الفقرة        -د من ه

ة ال د  دون اإلخالل بحق الجه ات المتعه صادر تأمين ضات ت ه بالتعوي ي مالحقت ة ف عام
  .الناجمة عن األضرار التي لحقت بها نتيجة هذا الفسخ 

ادة  ضيات    -أ-٦٠م ى مقت اء عل ًا بن ذه نهائي ن تنفي دول ع د الع د عن سخ التعه صرف ف ر ال  يحق آلم
  .المصلحة العامة آما يحق له األمر بوقف تنفيذ األعمال مؤقتًا 

  املة آان من حق المتعهد فسخ التعهد إذا طلب ذلك  إذا جاوزت فترة وقف التنفيذ سنة آ-ب
د في تعويض                    -ـ       ج ادة حق المتعه ذه الم ام ه ًا ألحك ذ وفق  يترتب على الفسخ أو وقف التنفي

  .عادل عن األضرار التي تلحق به فعًال ، ويقدر هذا التعويض من قبل القضاء 
  

  الباب الخامس
  أحكام مختلفة

  
ادة  تم اس- أ -٦١    م ة    ي ا الجه ان خاصة تؤلفه ل لج ن قب غال م دمات أو األش واد أو الخ تالم الم

ة ممارسة                  ذه اللجان وآيفي أليف ه العامة وينص دفتر الشروط العامة على آيفية ت
  .أعمالها

ة     –ب  ات المقدم ة االحتياج ة لمطابق ضمانات الالزم ة ال شروط الخاص ر ال دد دفت  يح
  :الة على مرحلتين لشروط التعهد ، ويتم االستالم في هذه الح

  .االستالم المؤقت واالستالم النهائي 
ة في آل من                   وق وااللتزامات المتقابل آما ينص دفتر الشروط المذآور على الحق

  .هاتين المرحلتين 
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د          -أ-٦٢   مادة  ذ العق يجوز آلمر الصرف زيادة الكميات المتعاقد عليها أو إنقاصها خالل مدة تنفي
شروط              لك% ٣٠بنسبة ال تتجاوز     نفس ال ك ب ده وذل ى ح د عل ل بند أو مادة من التعه

ة       اوز قيم ى أال تتج د، عل د جدي ى عق ة إل د ودون حاج ي العق واردة ف عار ال واألس
  .من القيمة اإلجمالية للعقد % ٢٥مجموع الزيادة أو النقص 

ادة                   –ب   ذه الزي دار ه ة ومق  يعطى المتعهد في حال الزيادة مدة إضافية تتناسب مع طبيع
  . من أجل هذه الزيادة فقط وذلك

ادتين         -٦٣ مادة   ام الم ديم العرض                / ٥٣و٤٩/  مع مراعاة أحك د تق ذا النظام ، إذا طرأ بع من ه
وع        اليف مجم ادة تك ى زي عار أدى إل ي األس اع ف ط ارتف د فق ذ العق دة تنفي ة م وطيل

ى  د عل سبة تزي ذ بن م تنف ي ل زاء الت ل %/ ١٥/األج د يتحم ا بموجب التعه ن قيمته م
  .من هذه الزيادة وتتحمل الجهة العامة باقي الزيادة %/ ١٥/عهد  المت

وق                         -٦٤ مادة    نفس الحق ع ب ة تتمت ة العام إن الجه وط في األسعار ف  إذا طرأ بعد تقديم العرض هب
  .التي يتمتع بها المتعهد وفقًا ألحكام المادة السابقة 

ن في حكمهم أو من العرب أو من         على المتعهد سواء آان من العرب السوريين أو م         –آ-٦٥  مادة  
تن            ذا الموطن صراحة في م األجانب أن يعيـن موطنـًا مختارًا له في سـورية ويحدد ه
العقد بشكل واضح ، ويعتبر الموطن المختار المذآور ملزمًا للمتعهد ولو انتقل منه إلى              

دة ن                       د في البل ار الجدي ه المخت ًا عن موطن ة خطي ة العام سها وإال   غيره ما لم يبلغ الجه ف
  .تعتبر جميع التبليغات المرسلة إلى موطنه المختار األول صحيحة حكمًا 

ة                 –ب   ي ترسل من الجه ذارات الت  تعتبر جميع التبليغات والمراسالت واإلخطارات واإلن
انوني أو                 ه الق ه أو لممثل ه شخصيًا أو لوآيل ى سلمت إلي العامة إلى المتعهد صحيحة مت

رق           متى أرسلت إلى موطنه المخ     تار أو لوآيله أو لممثله القانوني بالبريد المسجل أو الب
سـجل         أو التلكس    اب م ضائيًا       يثبت مضمونه بكت ات ق ة لإلثب ائل المقبول أو بإحدى الوس

ذه المراسالت                           ًا ه ًا حكم د مبَلغ ر المتعه د ، ويعتب ه في العق ين من قبل وان المع إلى العن
  :واإلخطارات واإلنذارات 

  .سليمها له أو لوآيله أو لممثله القانوني  فورًا في حال ت– ١
  .  ساعة إذا أرسلت برقيًا أو بالتلكس ٤٨ خالل –٢
ار المحدد              – ٣  خالل خمسة أيام للعقود وذلك إذا أرسلت بالبريد المسجل إلى موطنه المخت

د       ة عن ة العام ادة فللجه ذه الم ي ه ا ورد ف ق م غ وف ذر التبلي ال تع ي ح د ، وف ي العق ف
  .تعمد إلى تبليغه في إحدى الصحف المحلية االقتضاء أن 

  القضاء اإلداري في الجمهورية العربية السورية هو المرجع المختص للبت في آل                    –آ-٦٦مادة  
  .نزاع ينشأ عن العقد 

ًا   –ب  يم وفق ى التحك وء إل ى اللج د عل شروط الخاصة والعق اتر ال ي دف نص ف وز أن ي  يج
ضاء اإلداري و   ام الق ة أم ن    لألصول المتبع شار م ة مست يم برئاس ة التحك شكل لجن ت

ة      ة العام دهما الجه ار أح ضوين تخت ة وع س الدول يس مجل سميه رئ ة ي س الدول مجل
  .ويختار المتعهد العضو اآلخر 

ة              -ـج     يمكن أن ينص في العقود الخارجية بموافقة الوزير المختص بالذات على جهة تحكيمي
  .بقين السا) آ و ب ( خاصة خالفًا ألحكام البندين 
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  يعتبر التشريع العربي السوري مرجعًا وحيدًا في آل ما يتعلق بصحة العقد  – ٦٧مادة 
  .                   وتفسير أحكامه وتطبيقها وفي آل نزاع ينشأ نتيجة تنفيذه 

شروط الخاصة                   - أ -٦٨مادة   اتر ال د ودف ة  ( يخضع المتعهد في آل ما لم ينص عليه في العق الحقوقي
د                 ) لماليةوالفنية وا  ذا النظام عن ى ه ة إل شروط العام ر ال وجداول الكميات واألسعار ودفت

  . طرح المناقصة أو طلب العروض أو عند إبرام العقد في حالة التعاقد بالتراضي 
 يعتبر عرض المتعهد وجميع المستندات والوثائق الملحقة به جزءًا ال يتجزأ من العقد             -          ب  

  رد توقيعه العقد مطلعًا على جميع المستندات اآلنفة الذآر ومتفهمًا لها ويعتبر المتعهد بمج
   في حال وجود تعارض بين أحكام هذه المستندات تطبق األحكام الواردة فيها -         جـ 

  :         حسب تسلسل األفضليات اآلتية 
  . العقد – ١
  .) الحقوقية والفنية والمالية (  دفاتر الشروط الخاصة – ٢
  . دفتر الشروط العامة – ٣
   المواصفات الفنية والمصورات وفي حال التعارض تفضل المخططات             -٤         

             التفصيلية على المخططات العامة والمواصفات الفنية الخاصة على المواصفات
  .            الفنية العامة 

  .جدول األسعار -٥         
  ض المتعهد وتعديالته المقبولة من الجهة العامة إذا آان نتيجة مناقصة عر-٦         

  .             أو طلب عروض أو تعاقد بالتراضي 
ل                        -  أ -٦٩مادة   ه من قب غ إلي ي تبل ة الت ع األوامر والتعليمات الخطي  على المتعهد أن ينفذ فورًا جمي

ه        الجهة العامة أو من يمثلها وإذا رأى أن هذه األوامر تش           ى حدود واجبات كل تجاوزًا عل
سبب                  ئة ب ه الناش ه وطلبات المفروضة عليه في التعهد فعليه أن يقدم اعتراضاته وتحفظات
هذه األوامر أو التعليمات أو األعمال غير المشمولة بالتعهد خالل خمسة عشر يومًا من 

  .تاريخ تبليغها إليه تحت طائلة عدم القبول 
اهرة                  طلبات   إن جميع   -          ب وة ق ة أو ق ة أو أحوال طارئ المتعهد الناجمة عن حوادث مفاجئ

ة             ى الجه ا إل دم به أثناء تنفيذ التعهد عن أعمال تعتبر أنها ليست مشمولة به يجب أن يتق
ات                  ك المطالب رر تل العامة خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ نشوء هذه الحاالت التي تب

  .تحت طائلة عدم القبول 
شر                يتحمل  -٧٠مادة    المتعهد جميع النفقات المترتبة على عملية التعهد من رسوم وطوابع وأجور ن

ضرائب والرسوم األخرى               ائر ال اإلعالنات في الصحف ووسائل اإلعالم األخرى وس
  .المحددة في القوانين واألنظمة النافذة 

ادة  وم     -٧١م ن الرس ة م ات العام اء بعض الجه ة بإعف ام المتعلق اظ باألحك ع االحتف ي    م ن ف  يمك
  :التعهدات المتضمنة توريدات من الخارج تضمين العقد شروطًا خاصة تتعلق بـما يلي 
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ا   –آ  ى اختالفه أ عل وم المرف ا ورس ة وملحقاته وم الجمرآي رفين الرس د الط ل أح  تحمي
ى   وم األخرى المفروضة عل تيراد والرس ازات االس ى إج وم المفروضة عل والرس

  .يصها دخول البضاعة إلى البالد أو تخل
ائج                       –ب   سابقة أو نت رة ال ذآورة في الفق ديل الرسوم الم ائج تع  تحميل أحد الطرفين نت

  .فرض رسوم جديدة 
د بالتراضي     ) آ وب (  يشترط لتطبيق أحكام البندين     -جـ المتقدمين في غير حاالت العق

  .أن تتضمن دفاتر الشروط الخاصة نصًا بتطبيقها 
  :جية النص في المقاولة أو التعهد على مايلي    يمكن في العقود الخار-٧٢مادة 

اول              –آ    تحميل الجهة العامة آل أو بعض الضرائب والرسوم المختلفة المترتبة على المق
  .أو المتعهد  

الم             –ب  ائل اإلع صحف ووس ي ال ات ف شر اإلعالن ور ن ة أج ة العام ل الجه  تحمي
  .األخرى 

  
  الباب السادس ـ األحكام الناظمة للمبيعات

   طرق البيع–الفصل األول 
  

وازم         -أ-٧٣مادة   ياء والل ع األش ذلك بي تثمارها وآ ا أو اس ة أو إيجاره  يتم بيع عقارات الجهات العام
  :والمواد التي يقرر بيعها بإحدى الطرق اآلتية

  . الطريقة المباشرة -١
  . العقد بالتراضي -٢
  . المزايدة -٣
  .لنافذة على اتباع طريقة أخرى  وذلك عندما ال تنص القوانين واألنظمة ا  
شريعي            -          ب وم الت عة للمرس صادي الخاض ابع االقت ة ذات الط ات العام ي الجه وز ف  يج

 اللجوء إضافة لما هو مذآور في ١٩٧٦لعام / ١/ والقانون رقم ١٩٩٤لعام / ٢٠/رقم 
  :من هذه المادة إلى إتباع أساليب البيع اآلتية / أ / البند 

  البيع بالعقد المباشر  -١
  البيع باالرتباط  -٢
  .البيع عن طريق وآالء معتمدين داخل القطر وخارجه  -٣
  .البيع باألمانة  -٤

    يعين آمر الصرف لجان المبايعات ، وال يجوز أن يكون آمر الصرف رئيسًا للجنة -٧٤مادة 
  
  



  ٢٤

  
  
  

  الفصل الثاني
  الطريقة المباشرة

  
  :أو االستثمار بالطريقة المباشرة في الحاالت اآلتية   يتم البيع أو التأجير -٧٥مادة 

  . إذا آانت المبيعات تستند إلى تعرفة رسمية –آ 
  . إذا آان البيع سيتم إلى إحدى الجهات العامة –ب 

رة سورية ويجوز                           – ـج       ة ألف لي رة ال تتجاوز مائ ة المبيعات في آل م  إذا آانت قيم
أجير أو           بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه      ع أو الت تم البي ضاء وي  القيمة عند االقت

  .االستثمار في هذه الحالة من قبل لجان المبيعات 
غاله أو                   –د    إذا آان الموضوع متعلقًا ببيع عقار إلى دولة عربية أو أجنبية من أجل إش

ة شريطة تصديق             إقامة منشآت عليه لبعثاتها السياسية والقنصلية والتجارية والثقافي
  .بيع بقرار يصدر عن مجلس الوزراءعقد ال

  . تشكل لجان المبايعات من رئيس وعضوين على األقل –آ -٧٦مادة 
ار          –ب  البيع أو اإليج ام ب د القي ة عن ة العام صلحة الجه ري م ات تح ان المبيع ى لج عل

ي     ي ترغب ف ات الت ن الجه ن عرض خطي م ر م ى أآث تثمار والحصول عل أو االس
تئجا شراء أو االس صالح ال ة ل ا مالءم ار أآثره م اختي ك ث ا أمكن ذل تثمار آلم ر أو االس

  .الجهة العامة 
  

  الفصل الثالث ـ التراضي
  

  :  يتم البيع أو التأجير أو االستثمار بالتراضي في إحدى الحاالت اآلتية -٧٧مادة 
 إذا آانت قيمة المبيعات ال تتجاوز مائتي ألف ليرة سورية ويجوز بقرار من مجلس                – آ  

  .الوزراء تعديل هذه القيمة عند االقتضاء 
   في حال فشل المزايدة لمرتين متتاليتين وبنفس الشروط والمواصفات المعلنة –ب 
أجير عن                     – ـ    ج رر آمر الصرف المختص الت ة إال إذا ق ة العام  عند تأجير عقارات الجه

  .طريق المزايدة 
د   –د  ام البن ًا ألحك و  / آ /  خالف وز اللج سابق يج ي     ال ي ف ع بالتراض ة البي ى طريق ء إل

  :الحاالت اآلتية 
  .بيع عقارات المناطق الصناعية والتجارية المحدثة خارج المناطق   السكنية -١
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ا بموجب  -٢ ستقل عليه اء م ة بن صلح إلقام ي ال ت ارات الت زاء العق ارات أو أج ع العق بي
ق المخططات التن               ة أم   القوانين واألنظمة النافذة سواء آانت ناتجة عن تطبي ظيمي

  .عن االستمالك أم عن أي سبب آخر من أسباب الملكية 
د                  - هـ   ع بالتراضي في الحاالت المحددة في البن رار من       / د/ تحدد شروط البي سابق  بق ال

  .مجلس الوزراء على أال يقل ثمن البيع عن سعر التكلفة 
  يعها أو تأجيرها   تقوم الجهة العامة بوضع قيمة تقديرية لألشياء المراد ب–آ-٧٨  مادة 

  .                       أو استثمارها 
   ينبغي في جميع حاالت البيع بطريقة التراضي اللجوء إلى طلب عروض من –           ب 

                  الجهات الراغبة في الشراء ويتم ذلك إما باإلعالن خالل المدة التي يحددها 
  صال مباشرة بالجهات المذآورة وذلك تبعًا للسرعة                 آمر الصرف أو باالت

  .                                      والضرورة اللتين يقدرهما صاحب الصالحية في البيع 
ن  – ـج      د التثبت م ضلها بع ار أف ذه العروض واختي ي ه دقيق ف ات بالت ة المبايع وم لجن  تق

ي       ا ف دون أعماله ة وت عار المقدم ة األس د     مالءم يم العق ستندًا لتنظ ون م ضر يك مح
  .بالتراضي 

  
  الفصل الرابع ـ المزايدة

  
رة سورية          -٧٩مادة   ائتي ألف لي ة م   يتم البيع أو التأجير أو االستثمار بالمزايدة عندما تجاوز القيم

رار                 دة ويجوز بق أو في الحاالت التي يقرر فيها آمر الصرف وجوب اللجوء إلى المزاي
  .ديل هذه القيمة عند االقتضاء من مجلس الوزراء تع

  :  تتم المزايدة بأحد األسلوبين اآلتيين -٨٠مادة 
  . المزايدة بالظرف المختوم –آ 

  . المزايدة العلنية –ب 
وال     - آ-٨١مادة   ة  لألم ة التقديري د القيم  قبل إجراء المزايدة تؤلف لجنة من قبل آمر الصرف لتحدي

  .ا أو إيجارها أو استثمارها المنقولة وغير المنقولة المراد بيعه
  . يحدد آمر الصرف التأمينات التي يجب أداؤها لالشتراك بالمزايدة –           ب 

  . تتم المزايدة التي تجري بأسلوب الظرف المختوم وفق األحكام المتعلقة   بالمناقصات-٨٢مادة 
شروط          تتم المزايدة العلنية في جلسة علنية يشترك فيها الر          – آ -٨٣ مادة   يهم ال وفر ف اغبون ممن تت

  .المطلوبة 
   يحدد إعالن المزايدة يوم وساعة ومكان إجراء المزايدة وتقبل طلبات     –ب 

  .      المزايدة حتى الساعة المحددة الفتتا ح جلسة المزايدة  
  . ـ يجوز للجهة العامة أن تضع سعرا مبدئيا الفتتاح عملية المزايدة ـ            ج
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  . تقبل الزيادات التي تقل عن النصف بالمائة من قيمة العرض السابق  ال–د 
ة                –آ-٨٤مادة   ى طريق  يحق آلمر الصرف عند فشل المزايدة بعد إجرائها مرتين متتاليتين اللجوء إل

  .التعاقد بالتراضي 
ا                    –ب   درة له ة المق ادل القيم  تعتبر المزايدة فاشلة إذا لم تحصل الجهة العامة على سعر يع

  .من هذا النظام أو يزيد عليها / ٨١/ق أحكام المادة وف
ع                       -٨٥مادة   ى البي ق عل ا تطب ى المناقصات آم ة عل ام األخرى المطبق دات األحك ق في المزاي   تطب

رة     ة المباش شراء بالطريق ى ال ة عل ام المطبق ي األحك رة وبالتراض ة المباش بالطريق
  .ردة في هذا الباب وبالتراضي وذلك آله فيما ال يتعارض مع األحكام الوا

  
  الفصل الخامس

  البيع بالعقد المباشر وأشكال أخرى للبيع
  

شترين                      -  أ-٨٦مادة  ع والم إجراء البي ين المفوضين ب صال المباشر ب د المباشر باالت يتم البيع بالعق
بأي وسيلة من وسائل االتصال أو بطلب عروض على أن تعزز االتصاالت المباشرة   

  .بوثائق خطية فيما بعد 
سلع                -ب زات وال  يحدد في عقد البيع المباشر نوع الخدمات والمنتجات واألشغال والتجهي

ئة            وأسعارها وآمياتها وطريقة التسليم ومكانه وشروطه وآيفية تأدية االلتزامات الناش
ات  د والتزام وع العق ق بموض ا يتعل ائر م ام س ه ع ذ ، وبوج دات التنفي ه ومؤي عن

  . الطرفين
 التي يتم فيها البيع بالعقد المباشر وشروطه وإجراءاته في نظام العمليات  تحدد الحاالت-ـج  

  .للجهة العامة المعنية 
ضاعة                         - آ -٨٧مادة   وع الب ق بن ه وشروط تتعل د آجل سليم مواعي دما يحدد للت اط عن ع باالرتب تم البي  ي

  .وشكلها 
ة الحاالت والقواعد                  -   ب ة المعني ة العام ات في الجه تم       يحدد نظام العملي ي ي شروط الت وال

  .بموجبها البيع باالرتباط 
ى                        -٨٨مادة   اء عل دها بن تم تحدي ة ي اء عمول ة لق يتم البيع عن طريق وآالء معتمدين والبيع باألمان

  . توصية من اللجنة االقتصادية وموافقة رئيس مجلس الوزراء 
  

  الباب السابع
  أحكام عامة ومؤقتة

  
م      مع مراعاة األحكام الوا    –آ-٨٩مادة   ردة في قانون اإلدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رق

ام / ١٥/ وم ١٩٧١لع صادرة بالمرس ه ال ة ل ة التنفيذي ه والالئح ام /  ٢٢٩٧/ وتعديالت لع
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م         ١٩٧١ شريعي رق اريخ   / ٢٤/ وتعديالتها وأحكام المرسوم الت ارس   ١٣/٤/١٩٧٢ت  تم
  :على الوجه اآلتي صالحيات الوزير المختص المنصوص عليها في هذا النظام 

  .من الوزير أو من يفوضه  -١
من الجهة المختصة في الجهات العامة بموجب أنظمتها أو تبعًا لما يقرره المرجع              -٢

  .المختص في حال عدم وجود أحكام من هذا القبيل في هذه األنظمة 
ل   -٣ اء من قب ة أو المجالس رؤس دي المحلي ذة أو اتالبل ة الناف رره األنظم ا تق ًا لم  تبع

  . اإلدارة المحلية في حال عدم وجود أحكام من هذا القبيل في هذه األنظمةوزير
ا  -٤ ًا لم ك تبع ة وذل دوائر الوقفي سبة لل اف بالن ديري األوق اف أو م الس األوق من مج

ل                  ذا القبي تقرره األنظمة النافذة أو وزير األوقاف في حال عدم وجود أحكام من ه
  .في هذه األنظمة 

د              لوزير اإلدارة المح   – ب   واردة في البن الغ ال ه إنقاص المب رار يصدر عن من  / ـج /لية بق
د   / ٣/المادة   ادة     / ـج /والبن د   / ٧٥/من الم ادة     / آ/والبن ادة   / ٧٧/من الم من  / ٧٩/والم

  .في ضوء حجم موازنة آل منهاللوحدات اإلدارية أو البلدية هذا النظام بالنسبة 
  .ية و التفسيرية الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام  يصدر وزير المالية التعليمات التطبيق-٩٠مادة 

  
   م٢٠٠٤ /   /  هـ الموافق لـ   ١٤٢٥  / /   دمشق في   

  
  

  رئيس مجلس الشعب 
   الدآتور محمود االبرش      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


