شسن ١ارتطٛط ايطعٛد ١ٜيتُٓٚ ١ٝتطٜٛس ايعكاز
(ضـازد)

ايشسٚط ايعاَ ١يًُٓافطات

إداز ٠ايعكٛد ٚاملٓاقصات

/

ٜ 01كدّ ايعطاَ ٤هتٛباّ بايًػ ١ايعسبَ ،١ٝشتُالّ عً ٢األضعاز اإلفسادٚ ١ٜاإلمجايٚ ١ٝبايعًُ ١ايطعٛد .١ٜإال إذا
أداش اإلعالٕ املٓشٛز عٔ املٓافط ١خالف ذيو .أَا بايٓطب ١ملٓافطات ارتدَات فٝكدّ ايطعس َٓفصالّ يًشٗس
ٚايطٓٚ ١يًجالث ١ضٓٛات زقُاّ ٚنتاب ّ١باألحسف يهٌ ْٛع َٔ ارتدَاتٚ .إذا ُٚدٔد تعازض أ ٚاختالف بني ايبٝإ
ايسقُٚ ٞايهتاب ٞيألضعاز ،فطٝتِ األخر بايبٝإ ايهتابٚ .ٞحيل يشسن ١ارتطٛط ايطعٛد ١ٜيتُٓٚ ١ٝتطٜٛس
ايعكاز (ضازد) ايرتض ١ٝملد ٠ال تكٌ عٔ ضٓٚ ١ال تتذاٚش ايجالخ ضٓٛات ،د ٕٚأ ٟاعرتاض َٔ صاحب ايعطا.٤
ُٜ 02كَدّٖ ايعطاٚ ٤املطتٓدات املسفك ١ب٘ َٔ ْطختني أصًٝتني َٛقعتني ممٔ ميًو ايصالح ١ٝايٓعاَ ١ٝيًتٛقٝع
عٔ ايشسنا ٤أ ٚاملؤضطَ ١كدَ ١ايعطاَُٚ ،٤سفل بُٗا ْطخ ١ايشسٚط ٚاملٛاصفات املطًُ ١يًُتٓافطني َٔ قبٌ
(ضازد) ٚاملٛقع عًٗٝا ٚاملخت ١َٛخبتِ ايشسن ١أ ٚاملؤضطَ ١كدَ ١ايعطاٚ .٤تٛضع مجً ١األٚزام ٚاملطتٓدات
ضايف ١ايرنس داخٌ َعسٚف َػًل بايشُع األمحس َٚبني عً ٘ٝختِ حيٌُ اضِ املؤضط ١أ ٚايشسنَ ١كدَ١
ايعطاٜٚ ٤عٓ ٕٛباضِ (َدٜس إداز ٠ايعكٛد ٚاملٓاقصات – ضازد) ُٜٚهتب عً ٢املعسٚف اضِ ٚزقِ املٓافط ١خبط
ٚاضح.
 03إذا نإ ايعطاٚ ٤املطتٓدات املسفك ١ب٘ َٛقعاّ عً َٔ ٘ٝقبٌ ٚن ٌٝعٔ َكدّ ايعطا ٤ضٛا ّ٤ناْت شسن ١أٚ
َؤضط ١أ ٚأحد ايشسنا ٤أَ ٚدٜس ايشسن ١أ ٚاملؤضط ،١فٝذب إزفام صٛز ٠ايتٛن ٌٝايشسع ٞايصادز عٔ
نتاب ١ايعدٍ أْ ٚطخ ١طبل األصٌ َٔ عكد تأضٝظ ايشسنٜٛ ١ضح ايصف ١ايكاْ ١ْٝٛيصاحب ايتٛقٝع ،أٚ
تفٜٛض َُصَدٖمِ عً َٔ ٘ٝادتٗ ١املختص( ١مبكتض ٢ايجابت يف شٗاد ٠ايطذٌ ايتذاز ٟنُدٜس أَ ٚطٚ )ٍٛ٦فل
َا تكبً٘ (ضازد).
ًَِٜ 04تصّ َكدّ ايعطا ٤مبٛدب ايٓعاّ باألضعاز املكدَ َ٘ٓ ١ذتني ايبت يف املٓافطٚ ١تسضٝتٗا عً ٘ٝأ ٚعً ٢غريٙ
َٔ املتٓافطنيٚ ،ال تًتصّ (ضازد) أل ٟضبب َٔ األضباب بأَ ١ٜبايؼ أَ ٚصازٜف ٜتخًُٗا َٔ زَضَتِ عً ٘ٝاملٓافط١
أ ٚغريَ َٔ ٙكدَ ٞايعطا٤ات يف تكدمي٘ يعطاٜٚ .٘٥كتصس ايتصاّ (ضازد) عًَ ٢كابٌ تٓفٝر االيتصاَات
ايتعاقد ١ٜملٔ زَضَتِ عً ٘ٝاملٓافطٚ ١فكاّ يألضعاز املكدَ ١بعطاٚٚ ٘٥فكاّ ألحهاّ ايعكد املربّ َع٘ الحكاّ عً٢
ذيو .نُا ٜبك ٢ايعسض ضازٜاّ إىل ايتازٜخ ا ُملخَدٖدِ يًبت يف ايعطاٚ ٤ال جيٛش ايسدٛع ف( ٚ ،٘ٝيطازد) اذتل إٔ
تطًب َٔ َُكدِّّ ايعطا ٤متدٜد َد ٠ضسٜاْ٘ د ٕٚإبدا ٤أ ١ٜأضباب يريو.
 05جيٛش ملكدّ ايعطا ٤اذتضٛز شخصٝاّ دتًط ١فتح املعازٜفٚ ،ي٘ إٔ ْٜٝٔٓب غري ٙمبٛدب تٛن ٌٝشسع ٞأٚ
تفٜٛض نتابَُٛ ،ٞقَّع َٔ ذ ٟايصالحَُٚ ١ٝصادم عً َٔ ٘ٝقٔبٌَِ ايػسف ١ايتذاز ١ٜأَ َٔ ٚدٜس عاّ ايشسن١
َدََ ١ايعطاٚ ،٤ال ُٜطُِح يػري شخص ٚاحد حبضٛز دًط١
املطٚ ٍٛ٦فكاّ يطذًٗا ايتذاز ٟأَ ٚايو املؤضطَُ ١ك ِّ
فتح املعازٜف ممجالّ ملكدّ ايعطا.٤
/

 06يـ (ضازد ) اذتل يف قب ٍٛأ ٚزفض أ ٟعطاَ ٤كدّ إيٗٝا ٚفكاّ ملا تكتضَ ٘ٝصًختٗا بصف ١عاَٚ .١ال ُٜكِبٌَِ أٟ
عطاَٜ ٤سِد ب٘ أ ٟحتفغ عًٖ ٢را ايشسط أ ٚعً ٢ايشسٚط ايعاَ ١أ ٚاملٛاصفات.
 07املطتٓدات ايٛادب إزفاقٗا بايعطا٤ات- :
أ

صٛزتإ يًطذٌ ايتذاز ٟيًشسن ١أ ٚاملؤضطَُ ١كَدَِّ ١ايعطا ٤عً ٢إٔ ٜه ٕٛستدداّ ب٘ ايٓشاط
َٛضٛع املٓافط ١عً ٢إٔ ٜه ٕٛايطذٌ ايتذاز ٟضاز ٟاملفع.ٍٛ

ب

صٛزتإ َٔ شٗاد ٠ضداد ايصناٚ ٠ايدخٌ ضاز ١ٜاملفع ٍٛحتٚ ٢قت تكد ِٜايعطاٚ ٤حت ٢تازٜخ ايبت
فٗٝا.

ج

صٛزتإ َٔ شٗاد ٠ايتأَٓٝات اإلدتُاع ١ٝضاز ١ٜاملفع ٍٛحتٚ ٢قت تكد ِٜايعطاٚ ٤حت ٢تازٜخ ايبت
فٗٝا.

د

صٛزتإ َٔ شٗاد ٠تصٓٝف املكاٚيني ضاز ١ٜاملفع ٍٛحتٚ ٢قت تكد ِٜايعطا٤ات ٚحت ٢تازٜخ ايبت
فٗٝاٚ ،ذيو يًُشازٜع اإلْشا ،١ٝ٥اييت تتطًب ٚدٛد شسنات َصٓف.١

ٖـ

صٛزتإ َٔ بطاق ١االشرتاى يف ايػسف ١ايتذاز ١ٜضاز ١ٜاملفعٚ ٍٛقت تكد ِٜايعطا٤ات ٚحت ٢تازٜخ
ايبت فٗٝا.

ٚ

صٛزتإ َٔ شٗاد ٠ايطعٛد ٠ضاز ١ٜاملفع ٍٛحتٚ ٢قت تكد ِٜايعطاٚ ٤حت ٢تازٜخ ايبت فٗٝا.

ش

أصٌ خطاب ضُإ َصسيف َٔ أحد ايبٓٛى ايتذاز ١ٜاملعتُد ٠باملًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛدَ ،١ٜكبٍٛ
ايدفع مبذسد ايطًب د ٕٚقٝد أ ٚشسط ،أ ٚشٝو َصدم مبا ٜعادٍ (ٚ )%01احد باملا َٔ ١٥ايطعس
اإلمجاي ٞيًعطا ٤ضاز ٟاملفع ٍٛملد ٠ضت ١أشٗس َٔ تازٜخ صدٚز.ٙ

 ٟصٛزتإ َٔ زخص ١اإلضتجُاز إذا نإ املتٓافظ َسخصّا ٚفكّا يٓعاّ (اإلضتجُاز األدٓيب)
ًٜ 08تصّ َٔ زَضَتِ عً ٘ٝاملٓافط ١بتكد ِٜخطاب ضُإ َصسيف مبا قُٝت٘ ( )%05مخط ١باملا َٔ ١٥ايطعس
اإلمجاي ٞيًعكد املُسَاد إبساَ٘ٚ ،ذيو ٚفكاّ يألضعاز املكدَ ١بايعطاٜٚ ،٤بدأ َٔ تازٜخ ايرتضٚ ١ٝحت ٢اْتٗا٤
ايفرت ٠ايتعاقد .١ٜأَا إذا نإ ايعكد ملد ٠ثالخ ضٓٛات فَُٝكَدّٓ خطاب ضُإ َصسيف بك )%05( ١ُٝمخط ١باملا١٥
َٔ ايطعس اإلمجاي ٞضاز ٟاملفعٚ ،ٍٛجيدد تًكاٝ٥اّ حت ٢اْتٗاَ ٤د ٠ايعكد.
ًٜ 09تصّ َكدّ ايعطا ٤ببٝإ َد ٠ايتٓفٝر ايالشَ ١إلمتاّ األعُاٍ َٛضٛع املٓافط ١خاص ّ١بايٓطب ١يًُشازٜع
اإلْشاَ ،١ٝ٥ا مل ٜتِ حتدٜد ذيو بايشسٚط ٚاملٛاصفات ارتاص ١باملشسٚعٜٚ .عين ختُ٘ يًشسٚط َٛافك ّ١عً٢
االيتصاّ بتًو املد.٠
ًٜ 10تصّ َكدّ ايعطا ٤ببٝإ ايتازٜخ اير ٟضٝباشس ف ٘ٝاألعُاٍ َٛضٛع املٓافط ١بهاٌَ ايتذٗٝصات ٚاملعدات
ٚايك ٣ٛايعاًَ ١ايفٓٚ ١ٝاإلشسافٚ ٘ٝاإلداز ١ٜايالشَ ١إلصتاش ايعٌُ بهفا ٠٤تاَٚ ١خالٍ املد ٠ايالشَ ١يتٓفٝرٖا َا
مل ٜتِ حتدٜد ذيو يف ايشسٚط ٚاملٛاصفات ارتاص ١باملٓافط.١
/

ًٜ 11تصّ َكدّ ايعطا ٤بضسٚزَ ٠عاَٛ ١ٜٓقع َٛ /اقع ايعٌُ َٛضٛع املٓافط ١عً ٢ايطبٝعُٜ ٚ ،١عَد تكدمي٘ يًعطا٤
مبجاب ١إقساز َٓ٘ بطبل َعآٜت٘ ملٛاقع ايعٌُ َٚعسفت٘ ايتاَ ١بٗا ٚبهٌ تفاصًٗٝا ايدقٝكَ ١عسف ّْ ١اف ١ٝيهٌ
دٗاي ١أ ٚيبظ .نريو ُٜعِتَرب تكد ِٜايعطاْ ٤افٝاّ أل ٟدٗاي ١أ ٚيبظ أل َٔ ٟبٓٛد املٛاصفات ٚايشسٚط
املتعًك ١باملٓافط ١حٝح ال ٜهٖٓ ٕٛاى أ ٟزتاٍ إلحداخ أ ٟتػٝري يف األضعاز أْٛ ٚع ١ٝاملٛاد أ ٚارتدَات
املطًٛب.١
ًٜ 12تصّ َكدّ ايعطا ٤مبساعا ٠نافَ ١ا تكدّ َٔ قٛاعد يتكد ِٜايعطاَٚ ٤ا ُٜسِفَلِ ب٘ َٔ َطتٓدات َٚا حتتٜ٘ٛ
ٖر ٙاملطتٓدات َٔ بٝاْات َٚعًَٛاتُٜ ٚ .عَد اإلخالٍ بأَٗٓ ٟا َُبِطٔالّ يًعطاٚ ،٤يف ٖر ٙاذتايٜ ١ه َٔ ٕٛحل
(ضازد) قب ٍٛأ ٚزفض ٖرا ايعطاِٚ ٤فِلَ َا تكتضَ ٘ٝصًختٗا بصف ٕ ١عاَ.١
ًٜ 13تصّ َكدّ ايعطا ٤بتأضٝظ عطا ٘٥عًَ ٢ا ٚزد باملٛاصفات ايفٓ ١ٝيًُٓافطٚ ١املكسز ٠مبعسف( ١ضازد) ٚاملعً١َٛ
ي٘ ضًفاّٚ ،مبا ال خيٌ بأحهاّ ايشسٚط ايعاَ ١أ ٚارتاص – ١إٕ ُٚدٔدَتِ – يًُٓافطٚ .١يف حاٍ تكد ِٜايعطا٤
َتضُٓاّ يبد ٌٜأ ٚبدا ٌ٥أخس ٣خالفاّ ملا ٚزد باملٛاصفات ،فٝتعني عًََُ ٢كِّدِّ ايعسض إٔ ُٜؤَضظ عسض٘ املكدّ
َٓ٘ مبا ال خيسج عٔ اهلٝهٌ األضاض ٞملٛاصفات املٓافط ١املعٓ.١ٝ
 14اعتبازات عاَ ١جيب عًَ ٢كدّ ايعطا ٤ايعًِ بٗا- :
بايٓطب ١يًدفعات ،ضٝتِ االتفام عًٗٝا بني (ضازد) ٚايطسف اآلخس ،حطب ايًٛا٥ح ٚاألْعُ ١املايٚ ١ٝاإلداز ١ٜيـ
(ضازد).
ُٜ 15الَحغ أْ٘ حيل يـ (ضازد) اضتبعاد ايعطا٤ات يف األحٛاٍ ايتاي- :١ٝ
أ

ايعسض املكدّ بعد فتح أَ ٟعسٚف ،أ ٚيف ظسف غري شتت ّٛيف اذتاالت اييت تتطًب ايشسٚط ايعاَ١
يًُٓافط ، ١تكد ِٜايعسٚض يف ظسٚف شتت.١َٛ

ب

عدّ تكد ِٜايضُإ االبتدا ٞ٥أ ٚايشٝو املصدمَ ،ع ايعسض أ ٚتكدمي٘ ْاقصاّ ،أ ٚتكدَ ِٜبًؼ
ايضُإ ْكداّ ،أ ٚتكدمي٘ بػري اضِ ايشسن ١أ ٚاملؤضطَ ١كدَ ١ايعسض.

ج

إذا مل ٜهٔ صاحب ايعسض َسخصاّ ي٘ مبصاٚي ١ايٓشاط َٛضٛع املٓافط ١أ ٚمل ٜهٔ يد ٜ٘شٗاد٠
االشرتاى يف ايػسف ١ايتذاز ١ٜأ ٚشٗاد ٠تطدٜد ايصنا ٠أ ٚشٗاد ٠ايتأَٓٝات اإلدتُاع.١ٝ

د

عدّ تٛقٝع ايعسض َٔ َكدَ٘ أ َٔ ٚذ ٟايصف ١يف ايتٛقٝع ْٝاب ١عٓ٘ مبكتض ٢ايجابت يف شٗاد٠
ايطذٌ ايتذاز ٟنُدٜس َط ،ٍٛ٦أ ٚتٛن ٌٝشسع ٞأ ٚتفٜٛض َصدم عً َٔ ٘ٝادتٗات املختصٚ ١فل
َا تكبً٘ (ضازد).

/

ٖ- 15ـ ايعطا ٤املكدّ َٔ شسن ١أَ ٚؤضط ١أ ١٦ٖٝ ٚأدٓبَ ١ٝا مل ٜهٔ هلا اذتل يف َُصاٚي ١ايعٌُ يف املًُه١
ايعسب ١ٝايطعٛد ،١ٜطبكّا يألْعُ ١املسع ١ٝاملٓعُ ١يريو.
 ٚ- 15ايعطا ٤املبٓ ٢ضعس ٙعً ٢تكد ِٜختفٝض ْطب ١ٜٛ٦َ ١أ ٚقد َايَ ٞعني َٓطٛباّ إىل أقٌ ايعطا٤ات
املكدَ َٔ ١قبٌ َٓافطني آخس.ٜٔ
 16جيب عً ٢املكا ٍٚإٔ ٜطتخدّ ايعُاي ١ايطعٛد ١ٜيف تٓفٝر األعُاٍ َٛضٛع املٓافط ،١إعُاالّ يكساز زتًظ
ايٛشزا ٤املٛقس زقِ ( )122بتازٜخ ٖ1422/04/18ـ( ٚ .ضازد) يٝطت ًَصَ ١بتكد ِٜأْٛ ٟع َٔ املطاعدات يدَ ٣هتب
ايعٌُ ،أ ٚإعطا ٤أ ٟخطابات بشإٔ تٛفري ايعُاي ١اييت تتطًبٗا األعُاٍ َٛضٛع ٖر ٙاملٓافط.١
ًٜ 17تصّ َٔ ضَتُسَضٖ ٢عً ٘ٝاملٓافط َٔ ١بني َكدَ ٞايعسٚضٜٚ ،تِ إبساّ ايعكد املتعًل مبٛضٛعٗا َع٘ٚ ،قُبٌََِٝ
اْتٗاَ ٤د ٠ذيو ايعكدٚ ،خالٍ املد ٠اييت تطتكبٌ (ضازد) بتكدٜسٖا ببرٍ أقص ٢دٗد ٚعٓا ١ٜممهٓني الْتكاٍ
األعُاٍ املتعاقد عًٗٝا ملٔ ضٝخًف٘ يف أداٗ٥ا َٔ املكاٚيني بهفاٚ ٠٤فعاي ،١ٝإٕ ناْت طبٝعتٗا تتطًب اضتُساز
أداٗ٥ا ،مبا يف ذيو د ٕٚحصس تستٝب إدسا٤ات ايتطً ِٝيًُٛاقع ٚاملعدات ٚاألدٗصٚ ٠األفساد ٚايرتتٝبات املتعًك١
بٓكٌ نفاالت ايعُايٚ ١فكاّ ملكتضٝات األحٛاٍٚٚ ،فكاّ ملا تست( ٘ٝ٦ضازد)ٚ ،تكسزٚ ٙطبكاّ يألْعُ ١املع ٍٛبٗا يف
املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد.١ٜ
ُ 18تعَد أحهاّ ال٥خ ١تأَني َشرتٜات (ضازد) "شسن ١ارتطٛط ايطعٛد ١ٜيتُٓٚ ١ٝتطٜٛس ايعكاز"ٚ ،تٓفٝر
َشسٚعاتٗا ٚأعُاهلاَ ،هًُ ١ملا ٚزد بأحهاّ ٖر ٙايشسٚط ،فُٝا ٜتعًل بأعُاٍ ٖر ٙاملٓافط .١نُا ال جيٛش
اعتباز أ َٔ ٟاألحهاّ ايٛازد ٠بٗر ٙايشسٚط ًَػٝاّ أَ ٚعدالّ أَٛ ٚقفاّ أل ٟحهِ ْعاَٜ ٞتعًل مبٛضٛعٗا ٚزد
بأ َٔ ٟاألْعُ ١ايطاز ١ٜباملًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد ،١ٜأ ٚبايًٛا٥ح ٚايكسازات اإلداز ١ٜايتٓع ،١ُٝٝاملٓعُ ١ألعُاٍ
املؤضطٚ ١أْشطتٗا.
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