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 ت/١٩٥/مرسوم رقم 

 
 رئيس الجمهورية 

 ١٥/٢/١٩٧٤تاريخ / ١٨/ المرسوم التشريعي رقم أحكامبناء على    -
 :يرسم مايلي 

 
 
 : ١ ادةــــم

 م''ن األول''ىش''آت المع''رفة  بموج''ب الم''ادة يط''بق نظ''ام العق''ود الم''رافق عل''ى المؤسس''ات العام''ة والش''رآات العام''ة والمن
 .١٥/٢/١٩٧٤ تاريخ ١٨المرسوم التشريعي رقم 

 
 :٢ادة ــــم

 ،  وآذلك هألحكام العقود المعمول بها لدى الجهات الخاضعة         أنظمةى اعت'بارا  م'ن ت'اريخ تطب'يق ه'ذا ال'نظام جميع                غ' تل
 . تلك الجهاتأنظمة المخالفة له  حيثما وردت في األحكامجميع 

 
  :٣ ادةــــم

 . عقودها قبل نفاذه أبرمت التي أو هذا النظام  على التعهدات  التي انتهى موعد تقديم  عروضها أحكام قال تطب
 
 :٤ ادةــــم

 .ه لهذا النظام ـــة التعليمات التنفيذيــــدر وزير الماليــيص
 
 :٥ ادةــــم

 . هذا النظام أحكام ف يخالال تفصيلية بما أحكام يجوز للوزير المختص بقرار منه وضع 
 
 :٦ ادةــــم

 .ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية 
 .٢٥/٧/١٩٧٤دمشق في 

 
 رئيس الجمهورية          
 دـــاألسظ ــ  حاف       

 



 
 نظام عقود المؤسسات العامة والشرآات والمنشآت

  األولاب ــــالب
 فـــتعاري

 
 
 
 :١ ادةــم

 : هذا النظام أحكام المعاني المبينة جانب آل منها وذلك في تطبيق أدناهة يقصد بالتعابير الوارد
 
 . حسب الحال� المنشأة أو هو الوزير المختص الذي تتبع له المؤسسات العامة والشرآة العامة :الوزير   -١
 . المنشأة  التي تجري العقدأو الشرآة العامة أو هي المؤسسة العامة :الجهة المتعاقدة  -٢
 .١٥/٢/١٩٧٤ تاريخ /١٨/ من المرسوم  التشريعي رقم /٣٢/ هو الشخص المحدد  في المادة :فقة عاقد الن -٣
  والمؤسس''ات والهي''ئات العام''ة والوح''دات االداري''ه المحل''ية وال''بلديات     واإلدارات ه''ي ال''وزارات   :الجهeeات العامeeة   -٤

 .األخرى  الجهات العامة والمصالح  البلدية والشرآات العامة والمنشآت  والدوائر الوقفية ،  وسائر
 . هو االلتزام الذي يرتبط  به المتعهد تجاه الجهات المتعاقدة :التعهد  -٥
 يرتبط  أو األسعار ت'تم الموافق'ة عل'ى عرض'ه ف'ي طل'ب عروض              أو  ه'و م'ن ترس'و عل'يه المناقص'ة             :المeتعهد المرشeح    -٦

 . تصديقه أسباببعقد  لم يستكمل  
 تنفيذ أو  خدمات إنجاز أوباري الذي يلتزم تجاه الجهة المتعاقدة بتقديم  مواد          االعت'  أو ه'و الش'خص الطبيع'ي          :المeتعهد  -٧

 .أشغال
 الت''ي يرت''بط به''ا آ''ل م''ن الم''تعهد والجه''ة الم''تعاقدة  بم''ا ف''ي ذل''ك دفات''ر الش''روط  العام''ة  األحك''امه''و مجموع''ة : العقeeد -٨

 . بالتعهدالمتعلقةوالخاصة والمواصفات وسائر الجداول والمصورات والوثائق 
 

 
 ثـــانياب الــــالب

 ألول   االفصل 

 دةــــــة المتعاقـــــات الجهــــن احتياجـــــرق تأميــــط
 :٢ادة ــم
 وتأمي''ن الخدم''ات وش''راء  الم''واد وجم''يع االحت''ياجات  الع''ائدة للجه''ة الم''تعاقدة  األش''غالتعق''د ال''نفقات ال''ناجمة ع''ن تنف''يذ   -آ

 :  الطرق التاليةبإحدى
 .اشر الشراء المب  -١
 .الشراء بالعقد المباشر   -٢
 .المناقصة   -٣
 . أسعارطلب عروض   -٤
 .العقد بالتراضي   -٥
 .المسابقة   -٦
 . باألمانةالتنفيذ   -٧

 
 . الواردة في هذا الباب  يعود لعاقد النفقة تحديد طريقة تأمين االحتياجات المطلوبة األحكام مع مراعاة  �ب 
 



  الفصل الثاني 

 المباشــــــــرالشراء 
 
 :٣ ادةــــم

 :  بالشراء المباشر  في الحاالت التالية األشغال تنفيذ أو الخدمات إنجاز أويتم تقديم المواد 
 

 . تعرفة رسمية إلى آانت االحتياجات المطلوب تأمينها تستند إذا -آ
 . الجهات العامة إحدى آان الشراء من إذا �ب
 ل''يرة أل''ف خمس''ة عش''رة إل''ى ل''يرة س''ورية ،  ويج''وز رف''ع ه''ذا الس''قف آالف عش''رة زتج''اوال  آان''ت ال''نفقة الواح''دة  إذا �ج

 .سورية بموافقة الوزير 
 
  :٤ ادة ــــم
 .  من المادة السابقة عن طريق لجان الشراء المباشر)ج ( يتم الشراء المباشر في الحالة -آ
 تصدق   أن الفاتورة الصادرة  عن الجهة البائعة ، على          إلى ي'تم ص'رف ال'نفقات ال'ناجمة  ع'ن الش'راء المباش'ر  باالستناد                   �ب

 بأن   إشعارا م'ن الم'ادة السابقة         )ج  ( الف'اتورة م'ن لج'نة الش'راء  المباش'رة المختص'ة بالنس'بة لل'نفقات  المش'مولة بالحال'ة                       
 . الرائجةلألسعار الواردة  في الفاتورة معتدلة ومطابقة األسعارالمشتريات مطابقة للمواصفات المطلوبة  وان 

 ع''دد لال يق'' أن آ''ل لج''نة ومهامه''ا  عل''ى أعض''اء تش''كل لج''ان الش''راء  المباش''ر بق''رار  م''ن ع''اقد ال''نفقة يح''دد  ف''يه ع''دد  -ج
 . عن ثالثة األعضاء

 
 :٥  ادةــم
  عن غير طريقس.ل٣٠٠ قيمة آل منها                   زال يتجاو يج'وز لع'اقد ال'نفقة الموافق'ة على تأمين بعض االحتياجات التي                -آ

 .ه ـــلجان الشراء المباشر  وذلك في الحاالت الضرورية التي يعود تقديرها الي
 

 .  السابقة من قبل عاقد النفقة )آ( الفقرة أحكام تصدق فواتير النفقات المعقودة وفق �ب 
 
 

  الفصل الثالــــــــث

 الشراء بالعقد المباشــــر
 

 :٦ادة  ــــم
  بإجراء  الخدم'ات م'ن الخارج باالتصال المباشر  بين المفوضين   إنج'از  أو تقدي'م  الم'واد    العق'د المباش'ر  ه'و االتف'اق عل'ى       -آ

 تعزز  تلك االتصاالت بوثائق خطية  فيما بعد ، يحدد فيها  أنال'تعاقد م'ع الم'تعهد بأي'ة وس'يلة م'ن وسائل  االتصال  على               
وش''روطه  وط''ريقة تأدي''ة  االل''تزامات الناش''ئة      وآم''ياتها وط''ريقة  التس''ليم ومكان''ه  وأس''عارهان''وع  الخدم''ات والم''واد  

 . بموضوع العقد وآيفية تنفيذه والتزامات الطرفين قما يتعلومؤيدات  التنفيذ  وبوجه عام سائر 
 

 . الضرورية التي يعود تقديرها  لعاقد النفقة الت  هذه المادة على الحاأحكام يقتصر  تطبيق �ب 



 

 الفصل الرابع 

 ةالمناقصــــــــــــ
 

 :٧ ادةــــم
 متى جاوزت القيمة التقديرية الحدود المقررة للشراء المباشر          األشغال الخدمات وتنفيذ    وإنجاز ت'تم المناقص'ة ل'تقديم الم'واد          -آ

 . التي لم يرد  في هذا النظام نص على االستثناء منها األحوالوتتبع هذه الطريقة في آل 
 

 :إلى تستند المناقصة �ب 
 . هذا النظام أحكام فال يخاليصدر  بقرار  من الوزير باالتفاق  مع وزير المالية بما دفتر شروط عامة  .١
يتض''من المص''ورات والمواص''فات  والدراس''ات للم''واد المطل''وب    ) مال''ية وحقوق''ية وفن''ية  ( دف''تر  ش''روط خاص''ة   .٢

 . عاقد النفقة  المطلوب تنفيذها،  ويصدق هذا الدفتر مناألشغال أو إنجازها الخدمات المطلوب أوتقديمها 
  الوحدات  المعتمدة مالم يقرر عاقد أساس المطل'وب م'ع آم'ياتها المق'درة  على       األش'غال  أولوائ'ح بب'نود ال'توريدات          .٣

 .النفقة خالف ذلك 
 
 :٨ادة ــــم
ى  بالنسبة للمناقصات الداخلية وخمسين يوما عل      األق'ل   بخمس'ة عش'ر يوم'ا عل'ى           أج'رائها   يعل'ن ع'ن المناقص'ة ق'بل موع'د             -آ

 . بالنسبة للمناقصات الخارجيةاألقل
 
 في لال تق  أن عاقد النفقة على     إلى هذه المهلة ويعود تقدير السرعة       إنق'اص  ويج'وز ف'ي الح'االت الت'ي تس'توجب الس'رعة              -ب

 . بالنسبة للمناقصات الداخلية وعن خمسة عشر  يوما بالنسبة للمناقصات الخارجية أيامأي حال عن ثالثة 
 

 . ضمن المدة المذآورة أجرائها يوم لال يدخ عن المناقصة آما اإلعالنم  يولال يدخ �ج 
 

  عن اإلعالن إذاعة ال'تعديل  ف'ي دفات'ر الش'روط  والمخطط'ات وس'ائر  الوثائق التي تبنى عليها المناقصة بعد               زال يج'و   � د  
 ".المناقصة مالم يعلن عنها مجددا

 
  :٩ ادةــم
  آما - وجدت أن الدولة إعالنات ولمرة واحدة وفي نشرة األق'ل  يوم'ية واح'دة عل'ى     المناقص'ة ف'ي ص'حيفة   إعالن'ات  تنش'ر    -آ

 عن اإلعالن ذلك يمكن عند االقتضاء  إلى وباإلضافة الجهة المتعاقدة إعالنات في لوحة  اإلعالناتتلص'ق نس'خ عن هذه       
غ الجه''ات الت''ي تهمه''ا  المناقص''ة    آم''ا يج''وز تبل''ياألخ''رى اإلع''الم س''ائر  وس''ائل  أو وال''تلفزيون اإلذاع''ةالمناقص''ة ف''ي 

ع''ن "  المع''تمدة ف''ي القط''ر ص''ورااألجنب''ية العرب''ية المع''تمدة ف''ي الخ''ارج والبع''ثات ال''تجاريةوتبل''يغ  البع''ثات والهي''ئات  
 . المتعلق بالمناقصات الخارجية وعن بعض وثائقها اإلعالن

 :  البيانات التالية األقل المناقصة على عن اإلعالن يتضمن أن يجب �ب
 .موضوع المناقصة   -١
 .مكان وزمان تقديم العروض وجلسة المناقصة    -٢
 .التأمينات المؤقتة والنهائية المطلوبة    -٣
 . بها المتعلقة والشروط المعلوماتالجهة التي يمكن شراء اضبارة المناقصة منها والحصول على جميع    -٤
  . التعهدإنجازمدة    -٥
 .صاحب العرض مرتبطا خاللها بعرضه  سيبقىالمدة التي    -٦

 
 :١٠  ادةــــم
 : يشترط فيمن يود االشتراك  في المناقصة مايلي-آ



 . الجهات العامة أو التعاقد مع الجهة المتعاقدة أو محروما من الدخول في المناقصات نال يكو أن.  ١
 الصناعية حسب الحال بالنسبة أولزراعية  اأو  الغ'رف التجارية  إح'دى  ف'ي  أو يك'ون مس'جال  ف'ي الس'جل ال'تجاري           أن.  ٢

 الفلس''طينيين المقيمي''ن ف''ي س''ورية ويس''تثنى م''ن ذل''ك المؤسس''ات الحكوم''ية  أوللمش''ترآين م''ن غ''ير الع''رب الس''وريين 
 الخارجية  ذات الصفة الحكومية

 . الجهات العامةإحدى من العاملين في نال يكو أن.  ٣
  ائيلإسر مقاطعة بأحكام  مشموال  نال يكو أن.  ٤
 
ة معينة للراغبين في االشتراك ي ي'نص ف'ي دف'تر  الش'روط الخاص'ة عل'ى اش'تراط مؤه'الت مال'ية وفن'ية ومهن                  أن يمك'ن    �ب  

 .بالمناقصة 
 
 :١١  ادةــــم

 يق'دم م'ع عرض'ه التأمي'نات المؤق'تة المطلوب'ة وتح'دد هذه التأمينات في دفتر                   أنعل'ى م'ن ي'ود االش'تراك ف'ي المناقص'ة             
 .الشروط  الخاصة 

ال و تقدي'م ه'ذه التأمي'نات من قبل الجهات العامة وال من قبل الجهات التي تعفى من ذلك بنصوص تشريعية                      طوال يش'تر  
 . طلب العروض أو ينص على ذلك في دفتر الشروط أن المؤسسات الخارجية ذات الصفة الحكومية على من

 
 :١٢ادة ــــم

مغلف'ات ف'ي مغل'ف راب'ع مع'نون باس'م الجه'ة المح'ددة  في              تق'دم الع'روض ض'من ث'الث مغلف'ات مخ'تومة وتوض'ع ه'ذه ال                
  .إلجرائها ويكتب عليه موضوع المناقصة والتاريخ المحدد  اإلعالن

 
 :١٣ادة ــــم
 باإلضافة من هذا النظام       /١٠/ عل'ى الوث'ائق المش'عرة بتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة            األول فيح'توي المغل'     -آ

 .المطلوبة ويحتوي المغلف الثاني على العرض الفني والمواصفات  التأمينات المؤقتة إلى
 . حسب الحال اإلجمالية أو االفرادية األسعار المغلف الثالث فيحتوي على العرض المالي والتجاري مع جدول أما
 
عليه بالتكافل للعارضين والموقعين "  اعتباريين ملزما أو طبيعيين   أشخاص يعت'بر الع'رض المق'دم والموق'ع من قبل عدة             �ب

 .والتضامن تجاه الجهة المتعاقدة 
 
 :١٤ ادةــــم

 .له في سورية" مختارا"  يعين في عرضه موطناأنعلى العارض 
 
 :١٥  ادةــــم

 تنفيذ  أو  الخدمات    إنجاز أو يح'دد ف'ي عرض'ه بص'ورة واض'حة الم'دة الت'ي يتعهد خاللها بتقديم المواد                    أنعل'ى الع'ارض     
 تعت''بر م''دة التس''ليم م''ن  أن م''الم تح''دد  م''ن ق''بل الجه''ة الم''تعاقدة ف''ي دفات''ر الش''روط ، ويمك''ن     موض''وع المناقص''ةاألش''غال

 .العناصر الرئيسية في مقارنة العروض وتحدد طريقة احتساب مدة التسليم في دفاتر الشروط الخاصة 
 
 :١٦  ادةــــم
 . يرفض العرض في حال مخالفته لدفاتر الشروط العامة والخاصة -  آ
  مهل'ة للعارض'ين الس'تكمال ال'نواقص الحاصلة  في عروضهم باستثناء  التأمينات  المؤقتة                   إعط'اء للج'نة المناقص'ة     يح'ق   -ب

 . آان من المشترط تقديمها مع العروض أن  األسعار وجداول تحليل واألسعار
 

المناقص'ة وقبل   واف'ق الع'ارض ف'ي بداي'ة جلس'ة          إذاآم'ا يج'وز للج'نة المناقص'ة ق'بول الع'روض الت'ي تتض'من تحفظ'ات                     
 .ه ــعلى عرض"  دفاتر الشروط  وثبت ذلك خطيابأحكام دوالتقي تحفظاته إلغاء على األسعار إعالن

 
 
 



 :١٧ ادةــــم
 وتسجل إليها   تصل أن بالبريد  المضمون على إليها ترسل أو اإلعالن الجهة المحددة  في  إلى مباشرة   أما تق'دم الع'روض      -آ

 يسبق التاريخ أن المح'دد لتقديم العروض الذي يجب  ال'يوم  ن ق'بل نهاي'ة ال'دوام الرس'مي  م'ن      ف'ي ديوانه'ا ف'ي آ'ال الحالتي'        
 .المحدد الفتتاح جلسة المناقصة 

 � ويعت'بر الع'رض الس'ابق ف'ي تسجيله في ديوان الجهة المختصة هو المعتمد          � ع'رض واح'د      إال م'ن الع'ارض      لال يق'ب   �ب
 .عديلها بعد تسجيلها في الديوان المذآور  تأو إآمالها أو استعادة  العروض زوال يجو

 
 
 :١٨  ادةــــم
  .ينصالمناق تجري المناقصة في الوقت والمكان المحددين لها في جلسة علنية يسمح بحضورها لجميع -آ

 
 ف'ي مح'توياته وتق'رر قبول عروض من تتوافر  فيهم الشروط  وتعلن ذلك                 ق'ق  وتد األول تف'ض لج'نة المناقص'ة المغل'ف          �ب  

 . المثبتة المقدمة األوراق إليهم المغلفان الثاني والثالث  دون فضهما  آما  تعاد إليهمالحضور  ويعاد على 
 
ويجوز "  ع'نها مج'ددا    اإلع'الن تع'اد المناقص'ة بع'د       " واح'دا "  آ'ان المق'بول عرض'ا      أو ل'م ي'تقدم س'وى ع'ارض واح'د              إذا �ج

 .للجهة المتعاقد قبول العرض الوحيد  في المرة الثانية 
 
 تف'ض اللج'نة المغلف'ات الت'ي تحتوي على العرض الفني والمواصفات وتعلن محتوياتها على الحضور وتستبعد  العروض             -د

 . الخاصة على جواز قبولها أوالتي تتضمن تحفظات  لم تنص دفاتر الشروط العامة 
 

 الب''ت ف''ي إرج'اء  للج'نة المناقص''ة   وتدق''يقها م'ن الناح''ية الفن'ية يج''وز  � ف''ي الح'االت  الت''ي تس'توجبها دراس''ة الع'روض    �ه'ـ  
  تح'دد  وتعل'ن على الحضور من العارضين ويؤجل فض المغلف الثالث المتضمن العرض                 أخ'رى  جلس'ة    إل'ى الع'روض   

 . الجلسة التي تحددها لجنة المناقصة للبت في العروض إلىالمالي والتجاري 
 
  ثم يعلن رئيس اللجنة اسم المتعهد المرشح الذي          دنىاأل  اعتبارا  من السعر       أسعارها تص'نف الع'روض المق'بولة بترتي'ب          -و

   .األدنىتقدم  بالسعر 
 
  المق'بول  المع'روض  ج'رت مناقصة جديدة  بين هؤالء فقط في الجلسة                 األدن'ى  ف'ي الس'عر      أآ'ثر  أو تس'اوى عرض'ان      إذا -ز

  . أحدهم الختيارالنفقةقد  عاإلى مرة ثانية فترفع النتيجة  األسعار تساوت وإذانفسها وبطريقة الظرف المختوم  
 لج''نة  المناقص''ة  أعض''اء ت''دون وق''ائع جلس''ة المناقص''ة بم''ا ف''يها جم''يع االعتراض''ات ف''ي محض''ر يوق''ع عل''يه جم''يع          �ح

 . بامتناع المتعهد  المرشح  عن التوقيع ويعتبر هذا المحضر وثيقة رسمية دوال يعتوالحاضرون من العارضين 
 

 . اللجنة فقطأعضاءا العارضون من قبل  توقع آل الوثائق التي يتقدم به�ط 
 
 :١٩  ادةــــم
 ي''رجح جان''ب األص''وات الحاض''رين وف''ي ح''ال  تس''اوي أعض''ائها أص''وات ت''تخذ ق''رارات لج''نة المناقص''ة بأآ''ثرية ع''دد  -آ

 .الرئيس
بينهم الرئيس   عددهم عن ثالثة من      لال يق  أن اللجنة على    أعضاء أغلبيةرها  ض ح إذا إال جلسة المناقصة قانونية     رال تعتب  �ب

. 
 . المناقصة يفصل بها حاال بالتصويت ويذآر ذلك في محضر الجلسة أثناء االعتراضات التي تطرأ  أن -ج
 . تعتبر قرارات اللجنة المذاعة  على الحاضرين نهائية -د
 
 :٢٠  ادةـــم

 ويوض'ع هذا السعر  في مغلف     عل'ى ال'ذي  يمك'ن قبو'له بنت'يجة المناقص'ة              األالس'عر   "  يح'دد مس'بقا    أنيج'وز  لع'اقد ال'نفقة        
  لم تقدم فإذا  مضمونه على العارضين  نوال يعل ويف'تح ف'ي جلس'ة المناقصة من قبل لجنة المناقصة    األحم'ر   بالش'مع     مخ'توم 

 مغلفات    في  جدي'دة  أس'عار  تطل'ب  م'ن العارض'ين تقدي'م           أن تق'ل ع'نه  يتوج'ب  عل'ى اللج'نة              أوع'روض  تع'ادل ه'ذا الس'عر              



 تزيد  أو المقدرة  ألسعارل الجديدة غير مساوية األسعار آانت وإذا  اإلجراء  تك'رار ه'ذا   زوال يج'و لس'ة  مخ'تومة ف'ي ه'ذه الج    
 . اللجنة فشل المناقصة أعلنت من القيمة المقدرة األعلىجاوز  نسبة يحددها عاقد النفقة  مسبقا ومرفقة بالسعر تعنها بما ي

 
 : ٢١  ادةــم

 متعهد إلى بحيث تجرى إحالة جزء   "  المناقص'ة بي'ن العارضين حسبما تراه مالئما         ة الم'تعاقدة  تج'زئة م'واد       ه' يح'ق للج  
 . ينص على ذلك في دفتر الشروط الخاصة أن يحق له االعتراض شريطة أندون 

 
 :٢٢  ادةـــم
ة   م'بررة خط'يا  تحف'ظ ف'ي اضبار    ألس'باب  يلغ'ي ن'تائج المناقص'ة    أن يص'دق محض'ر المناقص'ة م'ن ع'اقد ال'نفقة ويج'وز له         -آ

 . لجنة المناقصة إليهاعدل النتيجة التي توصلت ي أنالمناقصة وليس له في أي  حال 
 . النافذةواألنظمةللنظر  فيها وفق القوانين )  وجدت أن( ة ــاجع  المختصر تعرض المناقصة  بعد ذلك على الم�ب
 لتنف''يذ ال''تعهد  وللجه''ة  أص''والبل''يغه ذل''ك  تو التص''ديق  إج''راءات ع''ند  اس''تكمال إال الم''تعهد المرش''ح م''تعهدا   رال يعت''ب -ج

 . يكون له الحق في أي تعويض أنالمتعاقدة العدول عن تنفيذ  موضوع المناقصة في أي وقت  قبل تبليغ المتعهد  دون 
د  ل'م يج'ر تنظ'يم عق'د بي'ن الجه'ة المتعاقدة  والمتعهد  عقب تصديق المناقصة يعتبر محضر اللجنة بمثابة عقد بينهما بع                   إذا -د

 عدم  أو ممثله جلسة  المناقصة      أو وآيله   أو التص'ديق القانون'ية وف'ي ح'ال عدم حضور المتعهد  المرشح               أس'باب اس'تكمال   
عتبر ي مضمونها بكتاب مسجل و   يثبت ببرقية أو بالبريد  المسجل       أماتوق'يعهم  عل'ى محضرها  فيبلغ  المتعهد قبول تعهده             

 . البرقية ايهما اسبق إرسال أوالبريد المسجل  إيداعالتبليغ في هاتين الحالتين من تاريخ 
 

 ضمن إال األسعار لعاقد النفقة  قبول أي آسر في    زال يجو  آم'ا    األس'عار  تق'بل أي آس'ر ف'ي         أن للج'نة المناقص'ة      زال يج'و   -ه'ـ 
 :الشرطين التاليين 

 
اقصة على المتعهد  بموجبه المنأحيلت  م'ن السعر  الذي  %١٠ مق'دار التخف'يض ال'ناجم ع'ن الكس'ر  ع'ن             لال يق'   أن -١

 .المرشح 
 . يرفق العارض الذي يتقدم بالكسر مع عرضه التأمينات القانونية أن  -٢

 
 :٢٣  ادةـــم

 لم وإذا دفاتر الشروط  أوبعرض'ه ط'يلة الم'دة المح'ددة لهذا االرتباط  في العقد          "  مرت'بطا " ي'بقى الم'تعهد المرش'ح مبدئ'يا       
 يتخلى عن عرضه بكتاب خطي يسجل أن تلي انتهاء المدة المذآورة أيامة  المباش'رة خ'الل ذل'ك ح'ق له خ'الل س'بع       أم'ر ي'بلغ  

 .األولى تعادل المدة أخرىارتباطه بعرضه مدة "  يتجدد حكماو إال في ديوان الجهة المتعاقدة 
 
 :٢٤  ادةـــم
ائرة المالية لدى  الجهة  احد العاملين في الدأعضائها يكون من بين أن تش'كل لج'نة المناقص'ة بق'رار  م'ن ع'اقد ال'نفقة عل'ى               -آ

 .المتعاقدة 
 
 تشكيل لجان   وأسس تح'دد بق'رار  م'ن ع'اقد ال'نفقة الوث'ائق  الت'ي تؤيد  توافر الشروط المطلوبة  لالشتراك في المناقصة                           �ب

 . بها المتعلقة األخرى األمورالمناقصة وسائر 
 

 
 



  ســـالفصل الخام

  أسعارطلب عروض 
 
 : ٢٥ادة  ــم

 شروط  موحدة  للمواد المطلوب أو عندما يتعذر على الجهة المتعاقدة  تحديد مواصفات         أسعارعروض   طل'ب    إل'ى يلج'أ     
 في ضوء   أفضلها وذلك للتمييز بين العرض واختيار         إنجازها المطل'وب  تنف'يذها  اوالخدم'ات المطل'وب            األش'غال  أوتقديمه'ا   
 .األخرى وسائر الشروط واألسعارالجودة  

 
 :٢٦ادة  ــم

  من )د( البند أحكام أسعارتط'بق على الشراء  بطريقة طلب  عروض    :   المبي'نة ف'ي الم'واد  التال'ية           األحك'ام اة  م'ع م'راع   
(  من المادة     ب و ج   والبندين     )٢١-٢٠-١٩-١٧-١٥-١٤-١١-١٠(واد  ـــــــــــ والم /٩/ من المادة      / آ/  والبند    )٨( المادة
 .  من هذا النظام )٢٤  و٢٣(  والمادتين )٢٢

 
 :٢٧ادة ــم
 اآبر عدد من إلى بكليهما توجهها  الجهة المتعاقدة  أو بكتب  مسجلة أو اإلعالن بواسطة     أما األسعار ي'تم طل'ب ع'روض        -آ

 /٨/ وجدت والتقدم  بعروضهم ضمن المهل الواردة  في المادة         إن  عل'ى دفاتر الشروط         لإلط'الع المتعهدي'ن المختص'ين     
  .اإلعالن في حال /٩/  من المادة /آ/ من هذا النظام مع مراعاة  البند

 
  :األقل البيانات التالية على األسعار يتضمن طلب عروض أن يجب �ب 

 
  الخدمات المطلوبة أو األشغال أو المواد أنواع -١
 .  تقديمهاوأسلوبتاريخ انتهاء فترة تقديم العروض   -٢
 .المدة التي سيبقى  صاحب العرض مرتبطا  خاللها بعرضه   -٣
 .المكان الذي تقبل فيه العروض -٤
  .األعمال إنجاز أوطلب تفصيل العروض من حيث المواصفات والسعر وطريقة الدفع  ومدة  التسليم  -٥
 . التي ترى الجهة المتعاقدة ضرورة توفرها في العرض األخرىالشروط  -٦

 
 :٢٨  ادةــم

ص دفتر الشروط الخاصة على عدم جواز مخالفتها         العروض التي تتضمن شروط معينة تخالف الشروط  التي ن          لال تقب  
. 
 :٢٩  ادةــم
المثبتة  األوراقق'يق ف'ي الع'روض ف'ي جلس'ة س'رية وت'بدأ  بف'ض المغل'ف  ال'ذي يحتوي على                         دت'تولى  لج'نة المناقص'ة الت         -آ

 .بوقائع اجتماعاتها "  العروض المقبولة  وتنظم محضرادلتحدي
 إلىلى العروض  الفنية للذين تقرر قبول عروضهم وتحال هذه العروض الفنية              تف'ض اللج'نة المغلف'ات الت'ي تح'توي ع           �ب  

  وإجراء لج'ان فن'ية يعي'نها  ع'اقد  ال'نفقة  له'ذه الغاي'ة ل'تقوم  ب'تفريغ  الع'روض في جداول خاصة  ودراستها فنيا                    أولج'نة   
مة من العارضين ومدة التنفيذ وغير  المقداألخرى  القيمة الفنية وضمانات الصنع  والضمانة    أساسالمقارن'ة بي'نهما على      

  تتم الدراسة الفنية يجري فتح المغلفات التي تحتوي على العرض المالي والتجاري  أنذلك وبعد 
 لجنة  إلى  ومقارن'تها وتق'دم اللج'نة الفنية الدراسة  الكاملة  للنواحي المالية والفنية مع توصياتها                   األس'عار وتج'ري دراس'ة     

 .المناقصات 
 . بعض هذه المهام أو خارجي لتولي مهام اللجنة الفنية أوللوزير اعتماد مكتب  خبرة استشاري  داخلي   يمكن �ج 

 
 :٣٠  ادةــم
 مالءمة لمصلحة الجهة    األآثر اللجان الفنية رأيها بالعرض      أو عاقد النفقة بناء على تقرير اللجنة        إلى ت'رفع لجنة المناقصة      -آ

 .المتعاقدة 



 
 برأي  لجنة    أخذه مالءمة لمصلحة الجهة المتعاقدة وفي حال عدم         األآ'ثر ة  ق'راره  باخت'يار  الع'رض            يص'در ع'اقد ال'نفق      �ب

 ".المناقصات يكون قراره معلال
 

 من تصديقه من المراجع      أيامق'بول عرض'ه خالل فترة سبعة          "   ت'بلغ الجه'ة الم'تعاقدة  ص'احب الع'رض  المق'بول نهائ'يا                -ج
في هاتين الحالتين    "  ببرقية  يثبت مضمونها بكتاب مسجل  ويعتبر التبليغ جاريا          أوسجل   بال'بريد الم   أم'ا   وذل'ك     المختص'ة 
 . البرقية ايهما اسبقإرسال أو البريد المسجل إيداعمن تاريخ 

 

  الفصل السادس

 المسابقــــــــة 
 

 

 :٣١  ادةــم
لمشروع معين وذلك عندما تكون هناك       مخططات   أو طريقة المسابقة لوضع دراسات      إلىيج'وز للوزير المختص اللجوء       -أ

  .األسلوب هذا  إلى مبررة تتطلب اللجوء أسباب
 
 المس''ابقة جم''يع األم''ور الم''تعلقة به''ا والس''يما موض''وعها  وش''روطها وآيف''ية  ان''تقاء  الفائزي''ن به''ا         إع''النيح''دد ف''ي   -ب

 .ميتازات التي ستمنح  للمتسابقين  عمل هيئة االنتقاء التي تتولى هذا االنتقاء والجوائز والمكافآت واالوأسلوب
 
 

  الفصل السابع

 العقد بالتراضي 
 

 :٣٢  ادةــم
 األح''وال ت''تعاقد بالتراض''ي م''ع م''ن تخ''تاره نت''يجة االتص''االت المباش''رة الت''ي تج''ريها  وف''ق     أنيج''وز للجه''ة الم''تعاقدة  

 . في هذا الفصل المبينةوالقواعد  
 
 :٣٣ ادةــم
 : التالية األحوال في الإ  التعاقد بالتراضي زال يجو -آ

 
 أو تقديمها أو االتجار  بها أو اقتناؤها أو المطلوبة محصور صنعها   األشغال أو الخدم'ات      أوع'ندما تك'ون الم'واد        -١

  .ةلبورصة عالمي  خاضعة أسعارها عندما  تكون أو جهة معينة أو شرآة معينة أواستيرادها بشخص معين 
 اتفاق'ات اقتصادية تستوجب قيام جهة معينة بتقديم  أو عس'كرية هام'ة   أوية  مال'  أو فن'ية      أس'باب ع'ندما تك'ون ه'ناك        -٢

 .األشغال تنفيذ أو الخدمات إنجاز أوالمواد 
 إت''باع تج'ارب  مم'ا يتطل'ب     أو  بأبح'اث   المطلوب'ة تس''تهدف  الق'يام   األش'غال  أو الخدم'ات  أوع'ندما تك'ون الم'واد     -٣

 .  معين في التنفيذأسلوب
 أو أس''عار بطل''ب  ع''روض أو المطلوب''ة  ق''د طرح''ت  بالمناقص''ة  األش''غال أولخدم''ات  اأوع''ندما تك''ون الم''واد    -٤

 قدم'ت  له'ا ع'روض غير       أو  المق'ررة  ف'ي ه'ذا ال'نظام  ول'م ي'تقدم  له'ا اح'د م'ن العارض'ين                          األص'ول بمس'ابقة حس'ب     
 .مالئمة 

 . هناك نفع عام يجيز  استمالآهانال يكوفي شرا ء العقارات  عندما  -٥



 رات في استئجار  العقا -٦
 ب'دال م'ن الم'تعهد  المقص'ر أو الناآل     أش'غال  تنف'يذ  أو خدم'ات    إنج'از  أو م'تعلقا  ب'تقديم  م'واد          األم'ر ع'ندما  يك'ون       -٧

 . عند فسخ التعهدأووعلى حسابه 
 .في عقود النقل وفي عقود التأمين على البضائع المشحونة  -٨
 األش''غال  تنف''يذ  أو الخدم''ات إنج''از أو تقدي''م الم''واد نال يمك''ف''ي الح''االت الت''ي تس''توجب س''رعة م''بررة ع''ندما    -٩

 . بالسرعة المطلوبة األخرىبالطرق 
 غ'يرها لصالح القوات المسلحة وتكون بهدف         أو تقدي'م الم'واد        أو الخدم'ات    إنج'از  أو األش'غال ع'ندما يك'ون تنف'يذ        -١٠

 .األخرى  عسكرية يتعذر تحقيقها بالطرق أغراضتأمين 
 من /ب/ المنشآت التابعة لها وذلك مع مراعاة  البند         أوشرآات العامة   ع'ندما ي'تم ال'تعاقد م'ع المؤسسات العامة وال           -١١

 من هذا النظام  ٣المادة 
 إذا تقديم المواد استكماال لمشروع معين قيد التنفيذ  بتعهد سابق            أو  الخدمات    إنجاز أو األشغالع'ندما يك'ون تنفيذ       -١٢

  الجديدة باألشغالالقيام آانت هناك  ضرورات فنية وواقعية تستدعي استمرار  المتعهد  في 
 .  المواد وإنجاز الخدمات وتنفيذ األشغال الالزمة لتنفيذ األشغال باألمانةتقديم-١٣

 
 . عاقد النفقة إلى السابق /آ/ المبينة في البند األحواليعود تقدير  -ب
 
 :٣٤ ادةــم

 م'ع الجه'ات العامة ويجوز       أوتعاقدة   محرومي'ن م'ن ال'تعاقد م'ع الجه'ة الم'            اال يكون'و   أنيكتف'ي ف'ي المتعاقدي'ن بالتراض'ي         
 .مؤيدة لذلك ال من هذا النظام وطلب تقديم الوثائق ١٠ بعض الشروط المبينة في المادة أوطلب توافر آل 

 
 :٣٥  ادةــم
   التصديق وللجهة   إجراءات المباشرة بعد استكمال     أمرمن تاريخ تبليغ المتعهد     "  اعت'بارا " يعت'بر العق'د بالتراض'ي ن'افذا          -آ

 . يكون له الحق في أي تعويض أن المباشرة دون أمرالمتعاقدة العدول عن تنفيذ العقد في أي وقت قبل تبليغ المتعهد 
 

 . من هذا النظام )٢٣( المادة ألحكام" بتعهده مع الجهة المتعاقدة  وفقا"  يظل المتعهد مرتبطا�ب 
 
 
  :٣٦  ادةــم

 :لية  التااألشكال بأحديجري التعاقد بالتراضي  
  .تنظيم عقد تذآر فيه االلتزامات والحقوق بصورة واضحة    -آ

 
 .للشروط الخطية المتفق عليها"  يحرر على  دفتر الشروط يتضمن  قبول المتعهد  بالتعهد وفقا عهدبت �ب 

 
 . الخارجية األسواق التجارية عندما يتم التعاقد مع لألصول" بالمراسلة وفقا  -ج
 
 :٣٧  ادةــم

المتعاقدة إلى خارج البالد يجوز عند الضرورة  التي   العاملين في الجهة     إيف'اد  أص'ول  ال'نافذة بش'أن      األحكام  اعاةم'ع م'ر   
يقدره'ا الوزي'ر تأمي'ن احت'ياجات الجه'ة المتعاقدة من األسواق الخارجية بواسطة  لجان تشكل لهذه الغاية بقرارات منه تحدد                

وس''ائر األحك''ام الم''تعلقة  بذل''ك دون التق''يد بأحك''ام ه''ذا ال''نظام  عل''ى أن . الش''راءف''يها مه''ام  ه''ذه اللج''ان وآيف''ية  تأمي''ن ه''ذا 
 .لألحكام النافذة أن وجدت "تصدق العقود وفقا

 
 



 الفصل الثامن 

 األشغال باألمانة
 

 :٣٨مــادة  
 متعهدين يمكن أن   مصلحة الجهة المتعاقدة  أو ضرورة  السرعة أو استحالة  تنفيذ األشغال بواسطة            تقضيها ف'ي آ'ل مرة       -آ

 .هذه األشغال  بطريقة االمانه على مسؤوليتها  تنفذ
 

 يص'در ف'ي الموافق'ة  عل'ى تنف'يذ األش'غال باألمان'ة ق'رار  م'ن عاقد النفقة بناء على تقرير من الجهة المختصة  يتضمن                               �ب  
 تقدي''ري يتض''من أن''واع  الموج''بة الت''ي ت''برر  األش''غال باالمان''ه ت''رفق ب''ه اض''بارة  المش''روع آامل''ة م''ع آش''ف  األس''باب

 .األعمال وأسعارها  وغيرها من المستندات التوضيحية 
 
 

 :٣٩مــادة  
بإجراء مناقصات أو تنظيم عقود جزئية بالتراضي  أو    "  ضمنيا"  يعت'بر ق'رار الموافق'ة عل'ى تنف'يذ األش'غال باالمانه إذنا             

 . ألحكام هذا النظام "  ذ األشغال الالزمة للمشروع وذلك وفقا الخدمات وتنفي  القيام بالشراء  المباشر  لتقديم المواد  وإنجاز
 
 

 
 

  الفصل التاســـــــــــــــــــع

 التأمينات والسلف 

 
 :٤٠  ادةــم
 م'ن الق'يمة المق'درة  من قبل الجهة المتعاقدة    %٥ بنس'بة  أس'عار  طل'ب ع'روض    أوتح'دد التأمي'نات المؤق'تة لك'ل مناقص'ة             -آ

 . من قيمة العقد%١٠آما تحدد التأمينات النهائية بنسبة  مبلغ مقطوع أوللتعهد  
 

 يذآ'ر ذل'ك آله في       نأ النهائ'ية ش'ريطة        أو نس'بة التأمي'نات المؤق'تة        إنق'اص  يج'وز للجه'ة الم'تعاقدة بموافق'ة ع'اقد ال'نفقة              �ب  
  .واإلعالندفتر الشروط الخاصة 

 .ت التي يراها مناسبة حسب الحال  العقد المباشر والعقد بالتراضي فيترك للوزير طلب التأميناأما
 
 بشيك  مقبول من المصرف أويدفع في احد صناديق  الجهة المتعاقدة      "  نقدا أما النهائ'ية    أو التأمي'نات المؤق'تة      أداءيك'ون    -ج

 حوال'ة  مص'رفية  م'ن اح'د المص'ارف  المق'يمة ويجوز قبول الكفاالت  التجارية عند التعاقد               أو آفال'ة    أوالمس'حوب عل'يه     
 . الفكري اإلنتاج فنية تدخل في نطاق وأعمال مع الذين يقدمون تصاميم أو الفرق الفنية أو الفنانين مع

 
 :٤١  ادةــم
 لم أو األسعار طلب عروض  أو الذين لم ترس عليهم  المناقصة  أما الذي'ن ل'م تق'بل عروضهم         إل'ى  تع'اد التأمي'نات المؤق'تة        -آ

   . النتائجإعالنم المؤقتة فور  تأميناتهإليهميجر التعاقد معهم  فتعاد 
 

 فتعاد التأمينات لألشغال  بالنسبة   أما بع'د االس'تالم النهائ'ي بالنس'بة لل'توريدات والخدمات             أص'حابها  إل'ى  تع'اد التأمي'نات      �ب  
 . لم تكن  قد قامت التزامات على المتعهد تستوجب حجز هذه التأمينات إذاالنهائية بعد االستالم المؤقت وذلك آله 



 
 
 :٤٢  ادةــم

عل'ى الم'تعهد المرش'ح تقدي'م التأمي'نات النهائ'ية خ'الل مدة تحدد  في دفتر  الشروط الخاصة على االتتجاوز  خمسة عشر            
 قام  إذا"  نهائيا"   التعهد عليه ويمكن اعتبار  التأمينات المؤقتة المقدمة تأمينا         بإحالةالق'رار     "  يوم'ا م'ن ت'اريخ تبل'يغه  خط'يا          

 آ''ان التأمي''ن المؤق''ت  ق''د ق''دم عل''ى ش''كل آفال''ة  وإذاه د الم''دة بتس''ديد  الف''رق بي''ن التأمي''ن ف''ي ح''ال وج''و الم''تعهد خ''الل ه''ذه
 للم'تعهد  بمج'رد  تقديمه        �ي'دة تع'ادل  ق'يمة التأمي'نات النهائ'ية ويع'اد التأمي'ن المؤق'ت                  جدمص'رفية فيج'ب  اس'تبدالها  بكفال'ة           

 .التأمينات النهائية 
مينات النهائية آضمان  لحسن تنفيذ المتعهد لاللتزامات المترتبة عليه بموجب العقد المبرم             وتح'تفظ  الجه'ة الم'تعاقدة بالتأ       

 المتعهد إخاللمع'ه والق'تطاع غ'رامات التأخ'ير  وجم'يع التعويض'ات الناش'ئة عن العطل والضرر  الذي يصيبها من جراء                         
 .بالتزاماته 

 
 :٤٣  ادةــم

 .نصت دفاتر الشروط الخاصة  على ذلك إن نونية النافذة بهذا  الشأن  القالألحكاميجوز منح سلف للمتعهدين وفقا 
 

  الفصل العاشــــــــــــــــــــــر

 مؤيدات  التنفيذ
 
 :٤٤  ادةــم

  الخدمات عن المدة المحددة  لذلك غرامة إنجاز أو األشغال تنفيذ أوتف'رض عل'ى الم'تعهد ال'ذي ي'تأخر ف'ي تقديم المواد             
 الغرامة لال تق'  أن دف'تر الش'روط  ول'و ل'م يلح'ق بالجه'ة الم'تعاقدة أي ض'رر  عل'ى               أويها  ف'ي العق'د       التأخ'ير المنص'وص عل'     

 %)٢٠( الغ''رامات لل''تعهد الواح''د ع''ن ع ي''زيد  مجم''ووأال م''ن الق''يمة االجمال''يه  )بeeاأللف واحeeد%)  ( ٠٫١(اليوم''ية ع''ن 
 . لهذا التعهداإلجماليةعشرين بالمائه من القيمة 

 
 العقد لبعض التعهدات ذات الطابع الخاص على غرامة تقل عن النسب أوي دفتر الشروط الخاصة  ي'نص ف'  أنويج'وز    

 تحديدها  أو من الغرامة    اإلعفاء يح'دد  بق'رار منه العقود  التي تستدعي ماهيتها الذاتية              أنالمذآ'ورة آنف'ا آم'ا يج'وز  للوزي'ر            
 .بشكل آخر

 
 :٤٥  ادةــم

س'توردة وآ'ان ف'تح االع'تماد المس'تندي  ملق'ى  على عاتق الجهة المتعاقدة  فعلى              آ'ان موض'وع ال'تعهد تقدي'م م'واد م           إذا
الالزم''ة   تل''ك الجه''ة خ''الل الف''ترة الت''ي تح''دد ف''ي دف''تر الش''روط الخاص''ة آاف''ة الوث''ائقإل''ى يق''دم أنالم''تعهد ف''ي ه''ذه الحال''ة 

حصل في تقديمه  لتلك الوثائق خالل        االس'تيراد وفتح االعتماد ويعتبر المتعهد مسؤوال عن آل تأخر ي           إج'ازة للحص'ول عل'ى     
 تأخير  إلى ذلك   أدى  الغ'رامات الت'ي ي'نص  عل'يها ف'ي دف'تر الش'روط سواء                   التأخ'ير الم'دة المح'ددة ل'تقديمها تط'بق عل'ى ه'ذا             

 . لم يؤد أوالتنفيذ عن المدة المقررة 
 

ين يوما بعد انقضاء  الفترة  المحددة  مدة ثالثأعاله إليهاوف'ي ح'ال تأخر المتعهد  عن تقديم الوثائق والمعلومات المشار        
 ه'ذا النظام مالم تنص دفاتر الشروط اوالعقد على خالف  أحك'ام ف'ي المقط'ع  الس'ابق يح'ق للجه'ة الم'تعاقدة فس'خ  العق'د وف'ق                   

 .ذلك 
 
 :٤٦  ادةــم
 -آ

 .خرىاأل الجهات العامة أو المتعهد مسؤوال  عن التأخير الواقع بسبب من الجهة المتعاقدة نال يكو -١ 



لقوة  قاهرة  اليد  له فيها وذلك عن  المدة  التي تأخر فيها   خالصة  آان ضحية إذايعفى المتعهد من غرامات التأخير   -٢
 .بسبب تلك القوة القاهرة

 التعهد  وآان ذلك غير أحكام اس'تحالة مطلق'ة تحول دون قيامه بتنفيذ       أم'ام  أض'حى  إذايعف'ى الم'تعهد م'ن تنف'يذ ال'تعهد            -٣
 .إرادتهعن "   ظروف  خارجة تماماإلى"  صيره وراجعاق عن تناجم 

 تنفيذ التعهد  وان لم أن عامة لم يكن  في الوسع توقعها وترتب على حدوثها  ة ح'وادث استثنائي   أو ط'رأت  ظ'روف       إذا -٤
 .بحيث يهدده بخسارة  فادحة آان للمتعهد الحق بطلب  تعويض عادل " يصبح مستحيال صار  مرهقا

 
 �ب 

م'ن ه'ذه المادة  من حق الجهة المتعاقدة بموافقة الوزير   ) آ( م'ن الفق'رة   )١( يك'ون الب'ت ف'ي الحال'ة ال'واردة ف'ي الب'ند              -١ 
 ".حصرا

من هذه المادة فيجري  البت فيها بطريق التحكيم         ) آ(  من الفقرة     )٤-٣-٢( الب'نود    ى ف'ي الح'االت الت'ي تنط'بق عل'          أم'ا  -٢
 ١٥/٢/١٩٧٤ تاريخ /١٨/ات المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم  نظ'ام التس'وي  قج'ر تس'ويتها وف'     تل'م   ان  

 .ن مفوضين بالصلح حكمي يكون المأنويجوز في التحكيم الداخلي 
 

 
 :٤٧  ادةــم

  :التالية يقرر سحب تنفيذ التعهد  من المتعهد وتنفيذه على حسابه في الحاالت أن يحق لعاقد النفقة -آ
 . دفاتر الشروطأو العقد  أحكامبتنفيذ التعهد  في الوقت المحدد لذلك وفق عند عدم مباشرة المتعهد   -١
 نص  إذا ثلث'ي أي جزء منها       أوثل'ث الكم'يات  الم'تعاقد عل'يها          " لم'واد المرفوض'ة نهائ'يا     اع'ندما يج'اوز مق'دار آم'يات          -٢

 .العقد على تسليمها مجزأة على دفعات متتالية 
  الرشوة أو التالعب أو الغش  أعمالالمتعهد  ثبت للجهة  المتعاقدة  ارتكاب إذا -٣
 .  خطئه  خالل المدة التي تحددها الجهة المتعاقدةإصالح امتنع  عن أو اخل المتعهد بالتزاماته إذا -٤
 أو آان''ت ه''ناك ض''رورة فن''ية  إذا ف''ي موع''ده زال ي''نج أن اخ''ل الم''تعهد ب''برنامج العم''ل الموض''وع بحي''ث يخش''ى  إذا -٥

 من )٤٣(أو آان من المنتظر أن تجاوز  غرامة التأخير النسبة المحددة في المادة      ه'ذا الموعد     اقتص'ادية إلنج'ازه ف'ي     
 .هذا النظام أو جاوزتها فعال

 . إذا أعلن المتعهد عجزه  عن االستمرار  في تنفيذ التعهد-٦
 

 من  )٥-٤-٣-٢-١( في البنود  سحب التعهدقبل ي'نذر الم'تعهد بس'حب تنف'يذ ال'تعهد لم'رة واح'دة لمدة  تحدد  في اإلنذار        �ب  
الفق''رة الس''ابقة  وللم''تعهد  أن يق''دم اعتراض''اته للجه''ة الم''تعاقدة  خ''الل ه''ذه الم''دة  وف''ي جم''يع األح''وال ي''بقى الم''تعهد         

 .مسؤوال عن التنفيذ خالل مدة اإلنذار
 

لضمانات الكافية لحسن تنفيذ   يح'ق للوزي'ر ب'ناء عل'ى اق'تراح المدي'ر الع'ام ال'رجوع ع'ن ه'ذا اإلج'راء  إذا ق'دم المتعهد ا                       �ج  
 .التعهد وآان في ذلك مصلحة  الجهة المتعاقدة مالم يكن قد أعطي أمر المباشرة بالتنفيذ لمتعهد جديد

 
 :٤٨  ادةــم
 تنفيذ  يح'ق للجه'ة الم'تعاقدة ع'ند س'حب تنف'يذ ال'تعهد أو ع'ند نك'ول الم'تعهد أن تق'وم بش'راء  الم'واد أو إنج'از الخدم'ات أو                               -آ

 :على حسابه وفق  مايلياألشغال 
 

 .  بطريقة المناقصة في الحاالت االعتيادية -١
 بط'ريقة االمان'ه أو بالتراض'ي ع'ند فش'ل المناقص'ة أو ع'ندما  تك'ون ه'ناك ض'رورات فن'ية أو اقتص'ادية  تس'تدعي إنجاز                             -٢

 .األعمال عن غير طريق المناقصة 
 

  المادة هذه من )أ(للفقرة "  يعلم المتعهد باإلجراءات المتخذة وفقا�ب 
 

للجهة المتعاقدة  "  من هذه المادة آان هذا الوفر حقا       )أ( الفقرةألحكام  "  إذا نجم وفر  في األسعار نتيجة  تنفيذ التعهد وفقا           �ج  
. 



 
 :٤٩  ادةــم

ته  التي يمكن فيها تدخل  الجهة المتعاقدة في تدعيم ورشات المتعهد  على نفق          األحوالي'نص دف'تر الش'روط العام'ة عل'ى           
 . المذآورة األحوالة في طآما ينص على آيفية محاسبته وآيفية ممارسة هذه السل . إدارتها مشارآته في أو
 
 :٥٠  ادةــم

 جزئيا  أو جعل تنفيذ االلتزام آليا األسعار ط'رأ بع'د تقدي'م الع'رض وط'يلة  الم'دة المح'ددة في العقد لتنفيذه ارتفاع في         إذا
  ال''تجارية وذل''ك م''ع واألع''راف القواني''ن أحك''ام الجه''ة الم''تعاقدة تراع''ي لج''نة التحك''يم ل''ىإطل''ب بوتق''دم الم''تعهد  "  م''رهقا

 زال تتجاو آانت إذا األسعار يتحمل المتعهد الزيادة الناجمة  عن ارتفاع        أن من هذا النظام وعلى      )٤٣( المادة   أحك'ام م'راعاة   
 . من قيمة التعهد )%١٥(
 
 :٥١  ادةــم

 ألحكام تتمتع الجهة المتعاقدة  بنفس الحقوق  التي يتمتع بها المتعهد وفقا األسعاربوط في  ط'رأ بع'د تقدي'م الع'رض ه      إذا
 .المادة السابقة 

 
 :٥٢ ادةــم

 :في الحاالت التالية " حكما" يعتبر  التعهد مفسوخا
يفسخ  العقد لهذا السبب       لم تكن محل اعتبار فال       وإذا مح'ل اعتبار في التعاقد         الشخص'ية  آان'ت مؤهالت'ه      إذاوف'اة الم'تعهد       -آ

 عل''ى بوال يترت''  ف''يهم الض''مانات الكاف''ية لحس''ن تنف''يذ العم''ل  رال ت''تواف خل''ف الم''تعهد أن رأت الجه''ة الم''تعاقدة  إذا  إال
 لم تكن قد تحققت على التعهد التزامات إذا الخلف إلى  من المتعاقدين وتعاد التأمينات أليالفس'خ ف'ي ه'ذه الحالة تعويض       

 .فاظ بها تستدعي االحت
 

 . المتعهدإفالس �ب 
 

 سمحت المحكمة إذا ان'ه يح'ق للجه'ة الم'تعاقدة الموافق'ة عل'ى اس'تمرار  الم'تعهد  بتنفيذ  التزاماته               إال التص'فية القض'ائية      �ج  
 .بذلك 

 
 تصادر  ةحال من هذا النظام ، وفي هذه ال       )١٠( من المادة    )آ ( من الفقرة  )٤( البند   ألحكامف'ي ح'ال ث'بوت مخالف'ة الم'تعهد            -د

  التي لحقت بها بنتيجة هذا األضرار بحق الجهة المتعاقدة في مالحقته بالتعويضات الناجمة عن اإلخ'الل التأمي'نات  دون   
 .الفسخ 

 الفصل الحادي عشر 

   مختلفةأحكام
 
  :٥٣  ادةــم
ن خاص'ة تؤلفها الجهة المتعاقدة     ف'ي الح'االت الت'ي تتطل'ب ذل'ك م'ن ق'بل لج'ا                األش'غال  أو الخدم'ات      أوي'تم اس'تالم الم'واد         -أ

 .أعمالهاوينص دفتر الشروط العامة على آيفية تأليف هذه اللجان  وآيفية ممارسة 
 
  الم''نفذة األش''غال أو الخدم''ات الم''نجزة  أو لمطابق''ة الم''واد  المقدم''ة  الالزم''ةيح''دد دف''تر الش''روط الخاص''ة الض''مانات   -ب

آما : االستالم المؤقت واالستالم النهائي : في هذه الحاالت على مرحلتين     األمر اقتضى   أنلش'روط التعهد ويتم االستالم      
 .ينص دفتر الشروط المذآور على الحقوق وااللتزامات المتقابلة في آل من هاتين المرحلتين 

 
  :٥٤ ادةــم



 إلىاردة في العقد دون حاجة  الو واألسعار وذلك بنفس الشروط       إنقاصها أويج'وز لعاقد النفقة زيادة الكمية المتعاقد عليها          -آ
(   هذه النسبة عنزال تتجاو أن  في العقد على      أو النقص في دفاتر الشروط  الخاصة        أوعق'د جدي'د وتح'دد نس'بة الزيادة            

 .  والخدمات وتوريدات المواد األشغال لكل من عقود اإلجمالية من القيمة )% ٢٥
 
 . مع طبيعة ومقدار الزيادة وذلك من أجل هذه الزيادة فقطتتناسبفية  يجوز أن يعطى المتعهد في حال الزيادة مدة إضا-ب
 
 :٥٥ ادةــم
 تعهدات  أثناء عدم آفاءته أو يح'رم م'ن ال'تعاقد م'ع الجه'ة الم'تعاقدة بق'رار معل'ل م'ن الوزير المتعهد  الذي يثبت سوء نيته                  -آ

 الحرمان من التعاقد مع الجهات العامة أماات   ث'الث سنو   زال ت'تجاو  لم'دة   "  الجه'ة الم'تعاقدة ويك'ون ه'ذا الح'رمان مؤق'تا           
 .جميعها فيتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير 

 
 النظر في القرارات  المتخذة بموجب الفقرة السابقة بعد إعادة � للوزير  حسب الحال أو يج'وز لرئيس مجلس الوزراء    �ب  

 .األقلمرور  سنة واحدة على 
 
 
 :٥٦  ادةــم
 دفاتر الشروط العامة والخاصة ويعتبر عرض المتعهد  وجميع أحكام إلى يخض'ع الم'تعهد ف'ي آ'ل م'الم ي'نص عل'يه العق'د          -آ

العقد آما يعتبر المتعهد  بمجرد توقيعه  العرض مطلعا  على جميع     من  أال يتجز " المس'تندات والوث'ائق الملحقة به جزءا      
  .لها" المستندات االنفة الذآر   ومتفهما

 
 .النظام ودفتر الشروط العامة   هذاأحكام تضمين العقود شروط تخالف زال يجو �ب 

 
 :٥٧  ادةــم

 عن  أو تنفيذ التعهد      أثناء قوة قاهرة      أو طارئة   أحوال أو يتقدم بجميع طلباته الناجمة عن حوادث مفاجئة         أنعل'ى المتعهد    
 الجهة المتعاقدة  خالل مدة خمسة       إلى)  طل'بات تمدي'د م'دة التعهد       بم'ا ف'ي ذل'ك     (  ليس'ت مش'مولة بال'تعهد        أنه'ا  يعت'برها    أعم'ال 

 عشر يوما تبدأ  من 
 

 الداعية لتقديم طلباته ويعتبر     األسباب الطل'ب ال'ذي  تقدم به وان يشرح           إل'ى  أو التأخ'ير    إل'ى ت'اريخ وق'وع الس'بب الم'ؤدي         
لحقه في االعتراض  والسيما االعتراض على         إسقاطاع'دم تقدي'م الم'تعهد للطل'ب  خ'الل م'دة الخمس'ة عشر يوما المذآورة                   

 .الغرامات التي تترتب من جراء تأخير التنفيذ
 
 
 :٥٨  ادةــم

 . التحكيم وفقا للقواعد  والشروط المحددة فيهإلىيجوز النص في العقد على اللجوء 
 
 

 
 الباب الثالث

  الناظمة للبيعاألحكام
 
 :٥٩  ادةــم

  الطرق بإحدى نصف الجملة والجملة  أو والتجه'يزات والس'لع ،  س'واء المفرق          الواألش'غ ي'تم ب'يع الخدم'ات والمن'تجات         
 :التالية
 .البيع المباشر.    ١



 .البيع بالعقد المباشر.    ٢
 .البيع باالرتباط.    ٣
 .البيع بالمزايدة .     ٤
 
 :٦٠  ادةــم

 .لنظام العمليات " ة  وفقا تعرفة محددإلى آانت المبيعات تستند إذايتم البيع بالطرق  المباشرة 
 
 :٦١ ادةــم
 أو وسيلة من وسائل االتصال        بأية البيع والمشترين    بإجراء ي'تم الب'يع ب'العقد المباش'ر باالتص'ال  المباش'ر بي'ن المفوض'ين                   -آ

 . تعزز االتصاالت المباشرة بوثائق خطية فيما بعدأنبطلب عروض على 
 وآم'ياتها وط''ريقة  وأس'عارها  ع والتجه'يزات والس'ل  واألش'غال ت والمن'تجات   يح'دد ف'ي عق'د  الب'يع المباش'ر ن'وع الخدم''ا      �ب 

 بموضوع  قما يتعل  رسائالتس'ليم ومكان'ه وش'روطه  وآيف'ية تأدي'ة االل'تزامات الناش'ئة عنه ومؤيدات التنفيذ ، وبوجه عام                      
 .العقد والتزامات الطرفين 

 
 . في نظام العمليات وإجراءاتهطه   تحدد الحاالت  التي يتم فيها البيع بالعقد المباشر وشرو�ج 
 
 
  :٦٢ ادةــم
 .جله وشروط  تتعلق بنوع البضاعة وشكلها  آ يتم البيع باالرتباط  عندما يحدد للتسليم مواعيد-آ

 
 . يحدد نظام العمليات الحاالت والقواعد والشروط التي يتم بموجبها البيع باالرتباط�ب 

 
 :٦٣ ادةــم
 : الحالتين التاليتين إحدىة في يتم البيع بالمزايد    -آ

 .في بيع الموجودات الثابتة      -١
 . المزايدة إلى  التي يقرر فيها عاقد النفقة اللجوء األخرىفي الحاالت       -٢

  بالظرف المختوم أو علنية أماتكون المزايدة -ب 
المش'عرة بتوافر هذه المزايدة وقوامها وسائر   لالش'تراك ف'ي الم'زايدة والوث'ائق        الالزم'ة  يح'دد نظ'ام العمل'يات الش'روط          �ج  

 .ر المتعلقة بالمزايدة واالم
 
 :٦٤  ادةــم

 آ'ان ال'ريع الس'نوي للعقار    إذارها ب'العقد  بالتراض'ي ف'يما     تأج'ي  الجه'ة الم'تعاقدة      أنظم'ة  العق'ارات الت'ي تج'يز        إيج'ار ي'تم   
 .ذلك الريع المبلغ المذآور  جاوز  إذاوبالمزايدة  يرة  سورية ل ) ١٠٫٠٠٠ (  زال يتجاوالمؤجر  

 
 :٦٥  ادةــم

  بالب'يع باالرت'باط  حس'بما هو محدد في          أوب'العقد المباش'ر     أو   بالب'يع المباش'ر      أم'ا   للجه'ات العام'ة       اإليج'ار  أوي'تم الب'يع       
 .نظام العمليات 
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