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يهدددددام الدددددام المناتسددددداح والم ددددددرياح الزيز ادددددة ال ايدددددا  لددددد     يددددد  الز ددددد  

ووزا ة المالاددددددددددة  2030االقدصددددددددددادب ل مم يددددددددددة ةمددددددددددا يخددددددددددام   يددددددددددة المم يددددددددددة 

 ددددددم  مسبددددددر  مسددددددة   ددددددر والمدمث ددددددة تددددددص الرقددددددص ةاقدصدددددداد المم يددددددة لايددددددز  

ا تددددص ال ددددال  ةز ددددز   ددددام  ،  دددد   دددد    زداددددل  سدددددهاتاح الر يددددة 2030اقدصددددادي

ةمزز هدددددا طووددددد  ومدددددزقي وةراا  هدددددا  زدادددددل الددددددزاز  المدددددالص  ددددد  وريدددددل    يددددد  

تا  اددددة الدخاددددا  المددددالص وسادددداية ايااددددا  الزيددددز ص. ويهددددام هدددد ا الددددالا   لدددد  

ا لنلددددام المناتسدددداح  سددددها  تهدددد   ة ددددة  م اددددة ال ددددراي ة  ددددالابها المخ د اددددة وتدددددي

والم ددددددرياح الزيز ادددددة ال ايدددددا، ةادددددط يسدددددرد ة دددددي   بسددددد  الخادددددزاح الددددد زم 

ا با هدددددا  ددددد  قبددددد   سدددددجولص الم ددددددرياح تدددددص ال هددددداح الزيز ادددددة  ندددددا الدادددددام 

  .ة م اة ال راي،     ز اح مب  دا باح ي ب االلد ام ةها

 

 :لإليضاق

ا، و امددددا يدددد  ا الا اددددي د  االةديددددام  لدددد  النلددددام وال زددددد  هدددد ا ال مدددد  ال ي ددددا  سدددددناي

 .الدناا ية تص ةا  وجزد مب   ا ض    ه ا الالا 

 

 مقدمة عامة 
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 كتابة وثائق المنافسة لألعمال والمشتريات المطروحة 1-1

وتضددددمن التفا ددددي  عنددددد ةتابددددة ونددددا ت المنافسددددةح تلتددددزم الجهددددة الحكوميددددة بالنمددددا   الم   ددددة لدددد ل ح  •

  الكاملة لألعمال والمشتريات المطروحةح ومن  ل  ما يلي:

 .اص ال دا الم     ةرا    •

    اماح وشروط المناتسة. •

 شروط و زاصااح األ ما  والم درياح. •

 الخا ة. مو   ايار  داي  جااو  وةنزد اليمااح •

   ايار واسب  داا  ال روض.  •

   ا  الدصناف،    وجا. •

 المخاااح والر ز اح ةزسب األةزا . •

 و صارها ة ا الازص وآلاة ا دردادها. -   ساات  ا زةة - يا  وز ا  وآلاة  س ا  ال اناح  •

شدددددددروط ومةيدددددددام ال ددددددددا الر اسددددددداة، ةمدددددددا ي دددددددم  ال دددددددروط واألةيدددددددام المد  ددددددددة ة امددددددداط الدددددددات اح  •

 ا اح.والغر 

 الضما  االةداا ص والنها ص. •

 *.  اة الدزقف ل نلر تص الدل       قرا  الدر اة  •

ةاددددا  ةالمند دددداح الما جددددة  ددددم  الدا مددددة ايل ا اددددة تددددص األ مددددا  والم دددددرياح الدددددص   دددددم    دددد  مب  •

 *      ك المند اح.

 *. آلاة المزدزى المز ص الما زةة  ذا  ا بت المناتسة ذلك  •

 *. ال روط واألةيام الخاصة ةآلااح المزدزى المز ص والم ايار الدص ُ دّا  ةمزجبها ال روض  •

الددددنص   دددد  ا دددددب اد المدندددداتا تددددص ةددددا   ددددام  د اد اسددددبة المزدددددزى المز ددددص المسدددددهاتة  ددددم   •

آلادددددة وز  المزددددددزى المز دددددص تدددددص الددادددددا  المدددددالص مو آلادددددة  رو ددددد  الانادددددة، وذلدددددك تدددددص ةدددددا   ابادددددل 

 * الزا األدا  الما زب تص المزدزى المز ص.

 مب وثا ل م رى ةزسب وبا ة األ ما  والم درياح. •

فدددي حدددال تعددد ر الح دددول علدددى يدددة مرقمدددة وتحمددد   دددتو الجهدددة الحكوميدددةح ولكترونتكدددوم عميدددخ النسددد  اإل •

تددددوفير نسدددد  ةافيددددة مددددن ونددددا ت المنافسددددة الورقيددددة  لجهددددةعلددددى ا يجدددد ح يددددة بسددددباب فنيددددةإلكتروننسدددد  

 * . مرقمة وم تومة ب تمها

تجددددد  مراعددددداة الشدددددروق والموا دددددفات القياسدددددية المعتمددددددة أو الموا دددددفات العالميدددددة فيمدددددا لدددددي  لددددد   •

 .موا فات وطنية معتمدة

 عدم اإلشارة إلى النوع أو الو ف أو ال نف أو الرقو الوارد في قوا و الموردين.  •

 .عدم تحديد عالمات تجارية معينة أو موا فات ال تنطبت إال على منتج معين  •

 موا فاتها في العقد. عدم التعاقد على أعمال غير محددة ةمياتها أو فئاتها أو  •

 

 إعداد وثائق المنافسة  -1
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 وضع أسعار تقديرية لألعمال في جداول البنود والكميات الخاصة بالمنافسة 1-2

ريدددددة مددددددخ االسددددددتعانة بالجهدددددداد الفندددددي الدددددد   شددددددار  فددددددي إعددددددداد تقدددددوم الجهددددددة بولددددددخ ابسددددددعار التقدي •

مددددن الجهددددات المت   ددددة بالتسددددعيرح وت  دددد  بعددددين  وغيددددر والموا ددددفات ومرةددددز تحقيددددت ةفدددداءة اإلنفددددا  

  االعتبار ما يلي:

 .األ  ا  السا اة تص السز  •

  .األ  ا  الدص  بل الد ا   ةها •

 .و ا جااي المرج ااح الس رية الم دماة دا  ااي  •

 .   وجاح-ةااااح األ  ا  الصاد ة    ال هاح المخدصة  •

 * .الديالاف الددايرية لأل ما  والم درياح الدص ي اها  رس   زدال سااية ايااا  •

 .م    يا األ  ا  الدامة الا  اة لأل ما  والم درياح الماروةة  •

ال دددددروض قبددددد    ددددد    تزدددددصتدددددص   دددددف  ليدروادددددص   دددددار يدددددد     دددددال   لددددد    ددددداا ل ندددددة   ز ددددد م   •

 * المناتسة.

 في حال عدم ولخ الجهة الحكومية أسعاًرا تقديريةح تلغى المنافسة. •

 

 إعداد معايير تقييم العروض 3-1

مرةدددددز تحقيدددددت ةفددددداءة اإلنفدددددا  لفئدددددات اإلنفدددددا   يعدددددد ايجددددد  أم تتوافدددددت المعدددددايير مدددددخ الضدددددواب  التدددددي  •

 *الم تلفة. 

علددددى تقيدددديو العددددر  الفنددددي  يكددددومح أو معقدددددة قدددددرات فنيددددة عاليددددةفددددي ابعمددددال التددددي ال تحتددددا  إلددددى  •

 .أساس االعتياد من عدم  ويكوم العر  ابدنى سعًرا  و الفا ز

فدددي ال ددددمات االستشدددارية التدددي تحتدددا  إلدددى قددددرات فنيدددة المعدددايير الفنيدددة تكدددوم النسدددبة ابعلدددى بودام  •

 * . عالية

المن دددول عليهدددا فدددي ال حدددة تفضدددي  المحتددددو   المعدددداييرأم تشدددتم  معدددايير تقيددديو العدددرو  علدددى  يجددد  •

المحلدددددي والمنشددددد ت ال دددددغيرة والمتوسدددددطة المحليدددددة والشدددددرةات المدرعدددددة فدددددي السدددددو  الماليدددددة فدددددي 

 * حس  اآللية المطبقة في المنافسة.  ابعمال والمشتريات
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 *عرض األعمال والمشتريات على مركز تحقيق كفاءة اإلنفاق  2-1

يجددد  علدددى الجهدددة الحكوميدددة عدددر  وندددا ت أعمالهدددا ومشدددترياتها علدددى مرةدددز تحقيدددت ةفددداءة اإلنفدددا  فدددي  •

 .ريال (سين مليوم م)ابعمال التي تزيد تكلفتها التقديرية على 

التقديريددددة وونددددا ت المنافسددددة وونددددا ت الت  يدددد  علددددى الجهددددة الحكوميددددة عددددر  دراسددددة الجدددددو  والتكلفددددة  •

 .وما ات  ت  من إعراءات -إم وعدت-المسبت 

يكتفدددددى ب شدددددعار مرةدددددز تحقيدددددت ةفددددداءة اإلنفدددددا  فدددددي ابعمدددددال التدددددي ال تزيدددددد ةلفتهدددددا التقديريدددددة علدددددى  •

 ح أو في الحاالت الطار ة أو العاعلة.ريااًل  ( مسين مليوم)

ا   ددددالل مدددددة ) مسددددة عشددددر( يددددوم عمدددد ح عدددددت موافقددددة فدددي حددددال عدددددم رد مرةددددز تحقيددددت ةفدددداءة اإلنفدددد  •

 وتستكم  الجهة إعراءات الطرح.

 

 
 ية لكتروناإلعالن عن المنافسة العامة في البوابة اإل 1-3

اإلعددددالم فددددي تعلددددن الجهددددة الحكوميددددة عددددن المنافسددددة فددددي البوابددددة ةمددددا يمكنهددددا باإللددددافة إلددددى  لدددد   •

 ي أو الجريدة الرسمية أو غير ا من الوسا   التي ترا ا الجهة مناسبة.لكترونموقخ الجهة اإل

 يلي: عن المنافسة مااإلعالم  يج  أم يتضمن •

 ا   ال هة الم  نة. •

  ق  المناتسة ووصاها وغر ها.  •

 .   وجا   ا  الدصناف •

 قامة وثا ل المناتسة و يا  ةا ها. •

 آ ر  ز ا ال ددبا  ال روض، و ا يخ تدح ال روض. •

فددددي حددددال تعدددد ر نشددددر إعددددالم المنافسددددة العامددددة فددددي البوابددددة بسددددباب فنيددددةح يددددتو اإلعددددالم فددددي الجريدددددة  •

م فدددي البوابدددة عندددد الرسدددميةح والموقدددخ اإللكتروندددي للجهدددة  ددداحبة المشدددروع وتقدددوم الجهدددة بنشدددر اإلعدددال

 *. عودتها للعم  ما لو تنتهي مدة تلقي العرو 

أال تقددد  المددددة مدددن تددداري  نشدددر اإلعدددالم فدددي البوابدددة وحتدددى الموعدددد النهدددا ي لتقدددديو العدددرو  عدددن يجددد    •

 اآلتي:

  يا  ت ق . ي  يا   مسة طيز اي لأل ما  والم درياح الدص  ب غ س ادها الددايرية  ي مسة   ر ط •

 يدددددا   ي  يدددددا  مسدددددة طيز ددددداي لأل مدددددا  والم ددددددرياح الددددددص  ب دددددغ س ادهدددددا الددايريدددددة مسثدددددر  ددددد   يث ثدددددا ط •

  يا . ي  از  ئة طو د     

  يا  ت سثر. ي  از   ئة طيز اي لأل ما  والم درياح الدص  ب غ س ادها الددايرية  ي دا ط •

 ال يق  عن سنة. القا و بماأعمال ال دمات  ات التنفي  المستمر قب  انتهاء العقد يتو طرح  •

 

   العرض على مركز تحقيق كفاءة اإلنفاق  -2

 المنافسة  طرح -3
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 * اإلعالن عن التأهيل المسبق 3-2

الت  يدددد  المسددددبت وفددددت اآلليددددة المتبعددددة فددددي اإلعددددالم عددددن المنافسددددةح ويجدددد  أم يتضددددمن يعلددددن إعددددراء  •

 البيانات اآلتية: -بحٍد أدنى-اإلعالم 

 ا   ال هة الزيز اة. •

 ازع ووبا ة الم روع و يا   ناا ه. •

   ايار و جراياح الد ها . •

  ز ا  داي  وثا ل الد ها . •

  ز ا      المجه ا . •

 

 * سبقإجراء التأهيل الم 3-3

تطبددددددت المعددددددايير و بدددددد عراء الت  يدددددد  للمتنافسددددددين المتقدددددددمين عبددددددر البوابددددددة اإللكترونيددددددةتقددددددوم الجهددددددة  •

والشددددروق واآلليددددة المن ددددول عليهددددا فددددي ونددددا ت الت  يدددد  التددددي يعددددد ا مرةددددز تحقيددددت ةفدددداءة اإلنفددددا  

حجدددددو االلتزامدددددات التعاقديدددددة  -القددددددرات الفنيدددددة  -القددددددرات اإلداريدددددة  -القددددددرات الماليدددددة : تقدددددي التدددددي و

نتدددددا ج -وةلفتددددد  التقديريدددددة  وطبيعتددددد حجدددددو المشدددددروع  -ال بدددددرات  –حجدددددو المشددددداريخ المنجدددددزة  -القا مدددددة 

 السابقة.التقييمات 

 

   ةلاح  ا ة:

  يّز  ال هة ل نة مو مسثر ل داام ةإجراياح الد ها  ويرا    ا ي ص: •

  ددد  األقددد  -، وييدددز  مةددداه    ددداتة  لددد    اسدددها يث ثدددة طمال يدددد   ددداد م ضددداي ال  ندددة  ددد   •

    ذوب الم رتة الاناة ةابا ة األ ما  والم درياح  ز  المناتسة.

 ينص تص قرا  الديزي        اا  اا ب ل ر اا يز   ز    نا غااة . •

 .ال  ا  األ رىيرا    ام ال م  ةا   ضزية مو   ا ة ه ه ال  نة ومب     •

 . نزاح يث ثطي اد  يزي  ال  نة س   •

  ددددري  ط ي ادهددددا الددايريددددة  ب ددددغ لأل مددددا  والم دددددرياح الدددددص  المسددددبل ي ددددب  مدددد  الد هادددد  •

 ت سثر.  ياالي ي   از 

تددددص األ مددددا  الدددددص  ددددد   ي ادهددددا الددايريددددة  دددد  ط  ددددري    اددددز ي  يدددداالي ي ددددب   دددد  ال هددددة  •

   .الةل، ةزسب  دايرها جراي   ها   سبل مو   ها  

ةد هاددد   تدددص ةدددا  قا دددت ال هدددة الزيز ادددة ةد هاددد   ددداةل لمدنددداتا تا دددزز لهدددا  دددام الدادددام •

قدددددا  ضددددد  مسثدددددر  ييدددددز  مالوالم ددددددرياح الم ددددداةهة شدددددرياة  األ مدددددا ذلدددددك المدنددددداتا تدددددص 

     ام     الد ها  الساةل.

i 
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الجهدددددة الحكوميدددددة  فعلدددددىمتنددددداف  واحددددددح  إالالت  يددددد  المسدددددبت أو لدددددو يجتدددددز   إلعدددددراءإ ا لدددددو يتقددددددم  •

إلغدددداء إعدددراء الت  يدددد  المسددددبت والتحددددول إلددددى  مراععدددة معددددايير الت  يدددد  وإعددددادة إعدددراء الت  يدددد  المسددددبتح أو

 .الالحتإعراء الت  ي  

 يتو إبالغ المتقدمين بنتا ج الت  ي  وتوليح أسباب االستبعاد في حالة عدم االعتياد. •

 

 طرح وثائق المنافسة  3-4

ونددددا ت المنافسددددة عبددددر البوابددددة ويتدددداح الح ددددول علددددى الكراسددددات لمجتدددداد  الت  يدددد  تقددددوم الجهددددة بطددددرح  •

 . المسبت فق  في حال تو إعراؤ 

 

 

 استقبال العروض عبر البوابة 1-4

 ريددددالح تقدددددم العددددرو  ( مسددددة ماليددددين)فددددي ابعمددددال والمشددددتريات التددددي تزيددددد تكلفتهددددا التقديريددددة عددددن  •

ا إلكترون ي إلكترونددددد وفدددددي ملدددددف  للعدددددر  الفندددددي والعدددددر  المددددداليح مشدددددفرين فدددددي ملفدددددين إلكتدددددرونيينيدددددً

فيمدددددا تقددددد  تكلفتددددد   يينإلكتدددددرونتقدددددديو ملفدددددين ويجدددددود للجهدددددة اشدددددتراق  مشدددددفر واحدددددد فيمدددددا دوم  لددددد 

 *ريال وفًقا لما ترا  محقًقا للم لحة.  ( مسة ماليين)التقديرية عن 

 .يج  إرفا   ور من الشهادات والونا ت المطلوبة •

 يحت للجهة طل  إرفا  عينة من المشتريات المطلوبة. •

 وفًقا للشروق والموا فات وعداول الكميات المعتمدة. أسعار ويج  على المتنافسين تقديو  •

 ال يعتد ب   عر  ي   بعد انتهاء المدة المحددة لتقديو العرو . •

ال يجددددود أم يتقدددددم المتندددداف  بعددددر  بدددددي  مددددخ العددددر  اب ددددلي إال إ ا ن دددد  ونددددا ت المنافسددددة علددددى  •

  ل  وفقا لشروق وموا فات محددة تضعها الجهة الحكومية.

 حيددددتو اسددددتقبال العددددرو  فددددي م دددداريف م تومددددةديو العددددرو  عبددددر البوابددددة بسددددباب فنيددددةح إ ا تعدددد ر تقدددد  •

 .العرو  على البوابة عند إتاحة  ل  الجهة وترفخ

ا  • مدددن تددداري  فدددتح العدددرو  ويجدددود تمديدددد ا مددددة ال تزيدددد عدددن تكدددوم مددددة سدددريام العدددرو  )تسدددعين( يومدددً

  .رسية)تسعين( يوًما أ ر  إ ا لو تتمكن الجهة من الب  في الت

يقددددوم المتندددداف  بتقددددديو الضددددمام االبتدددددا ي عنددددد تقددددديو عرلدددد ح وفددددي حددددال تددددو تقددددديو العددددر  فددددي  •

  لي.ملفينح يقدم الضمام االبتدا ي مخ العر  الما

 استقبال العروض  -4
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المنمممممممت  المنشممممممميت الاممممممم يرة والمتوسمممممممطة المحليمممممممة و متطلبمممممممات تفضممممممميلتضممممممممين  2-4

 *الوطني والمحتوى المحلي 

يجدددددد  علددددددى  توريدددددددح بنددددددود علددددددى تشددددددتم  التددددددي الم تلطددددددة المنافسددددددات أو التوريددددددد منافسددددددات فددددددي •

ح فدددددي عددددددول المتنددددداف   أم ُيضدددددمن فدددددي عرلددددد  ح دددددة المنتجدددددات الوطنيدددددةح ويلتدددددزم أيضدددددًا بددددد م يولددددد 

يتضدددددمن العدددددر   لددددد ح فُتعدددددد  الكميدددددات مدددددا إ ا ةانددددد  المنتجدددددات المدددددوردة وطنيدددددة أو أعنبيدددددةح وإ ا لدددددو 

 للمنتج الوطني. لتفضي  السعر حكام آلية االمنتجات أعنبية وال ت ضخ ب

يلتددددددزم المتندددددداف  فددددددي منافسددددددات التوريددددددد أو المنافسددددددات الم تلطددددددة المشددددددتملة علددددددى بنددددددود توريدددددددح  •

  بالقا مة اإللزامية. 

د عاليدددددة القيمدددددة ف نددددد  تقدددددخ لدددددمن نطدددددا  العقدددددو -باسدددددتمناء منافسدددددات التوريدددددد–إ ا ةانددددد  المنافسدددددة  •

 يتوع  التالي:

 دددددداي   ددددد  م دددددا  المزددددددزى  -تدددددص ةدددددا   ددددد   زايدددددا ةدددددا مداددددد  لخددددد  األ دددددا  -  ددددد  المدنددددداتا  •

 .المز ص  م   ر   الانص

والددددص ي دددب مال  دددد   ددد  الزدددا األداددد    ددد  المدنددداتا  دددداي  اسدددبة المزددددزى المز دددص المسددددهاتة  •

 الزا د تص وثا ل المناتسة.  

 

 *لمتقدمين بعروضهم من خالل البوابة إعالن أسماء ا 3-4

 .بعد انتهاء موعد تقديو العرو  عن المتقدمين بعرولهو يتو اإلعالم •

 .عن المتقدمين في موقعها اإللكتروني إ ا تع ر اإلعالم في البوابةح تقوم الجهة باإلعالم •

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ةلاح  ا ة:

 ل داام ةإجراياح تدح ال روض ويرا    ا ي ص: يّز  ال هة ل نة مو مسثر  •

 .  اتة  ل    اسها يث ثة طمال يد   اد م ضاي ال  نة     •

 .ينص تص قرا  الديزي        اا  اا ب ل ر اا يز   ز   تص ةا  غااة   •

 . نزاح يث ثطي اد  يزي  ال  نة س   •

i 

 فتح العروض  -5
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 المحددينفتح العروض في اليوم والساعة  1-5

 .يكوم فتح العرو  في موعد انتهاء مدة تلقي العرو  •

فدددي العدددرو  التدددي تتضدددمن ملفدددين إلكتدددرونيينح تفدددتح اللجندددة الملدددف الفندددي فقددد  بحضدددور مدددن يرغددد  مدددن  •

 *. أ حاب العرو 

 إعالن معلومات مقدم العرض  2-5.

اسددددو مقدددددم العددددر  وسددددعر  اإلعمددددالي ومددددا ورد علددددى سددددعر  مددددن ديددددادة أو ت فددددي   يددددتو اإلعددددالم عددددن •

فددددي  طدددداب العددددر  اب ددددلي ومددددا إ ا ةددددام قددددد قدددددم لددددمانًا ابتدددددا يًا وقيمددددة الضددددمام ومددددا إ ا ةددددام قددددد 

 قدم الونا ت المطلوبة.

 * .ح تعلن اللجنة عن اسو مقدم العر  فق تكوم في ملفين إلكترونيينفي العرو  التي  •

 إثبات العروض المقدمة  3-5

تقددددوم اللجنددددة ب نبددددات عدددددد العددددرو  المقدمددددة فددددي محضددددر اللجنددددةح وإعطدددداء ةدددد  عددددر  رقمددددًا متسلسدددداًل  •

 .على  يئة ةسر اعتياد  بسط  رقو العر  ومقام  عدد العرو  المقدمة

والمددددددواد  ابعهددددددزةعلددددددى ر ددددددي  لجنددددددة فددددددتح العددددددرو  وةافددددددة أعضددددددا ها ح ددددددر العينددددددات وموا ددددددفات  •

وعددددددداول الكميددددددات اب ددددددلي المقدمددددددة مددددددخ العددددددر ح والتوقيددددددخ علددددددى  طدددددداب العددددددر   )الكتالوعددددددات(

المرفقددددددة مددددددخ العددددددر  والمحضددددددر الدددددد   تدددددددوم فيدددددد  اللجنددددددة  و طدددددداب الضددددددمام البنكددددددي والشددددددهادات

 .إعراءاتها

 العلدددى لجندددة فدددتح العدددرو  إنبدددات محتويدددات العدددرو  التدددي قامددد  بفتحهدددا. وفدددي حدددال ةانددد  المنافسدددة  •

الددددواردة فددددي  ابسددددعارتمبدددد  اللجنددددة مددددا اشددددتمل  عليدددد   يينحإلكتددددرونملفددددين  تتطلدددد  تقددددديو العددددر  فددددي

العدددر  مدددن تعددددي  أو ت دددحيح أو طمددد ح ةمدددا يجددد  عليهدددا ح دددر البندددود غيدددر المسدددعرة أو التدددي لدددو تددددوم 

 .رقمًا وةتاًبة اإلعماليةأو  اإلفراديةأسعار ا 

 إحالة المستندات إلى لجنة فحص العروض 4-5

إلدددى  أيدددام مدددن تددداري  فدددتح العدددرو  (نالندددة) دددالل لعدددرو  ومسدددتندات المنافسدددة يحدددال محضدددر لجندددة فدددتح ا •

 لجنة فحص العرو .

 .تحال العرو  الفنية بعد فتحهاح والعرو  المالية قب  فتحها •
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 الماليةالعروض ملفات األسعار التقديرية وفتح  1-6

تقدددديو فدددي حدددال العدددرو  الماليدددة  وملفدددات تقدددوم لجندددة فحدددص العدددرو  بفدددتح ملدددف ابسدددعار التقديريدددة •

 *العرو  في ملفين إلكترونيين مشفرين. 

  .تعلن ابسعار للحالرين من أ حاب العرو  •

بمددددا ال ي دددد  بتكدددداف  الفددددرل يجددددود للجنددددة أم تطلدددد  مددددن المتنافسددددين إيضدددداح أ  غمددددو  فددددي عرولددددهو  •

بددددددين اإلدارات الم ت ددددددة بالمنافسددددددة  مباشددددددرة بشددددددرق أال  يددددددتو التوا دددددد ح نالمتنافسدددددديوالمسدددددداواة بددددددين 

 إال بموافقة لجنة فحص العرو .  وبين أ حاب العرو 

 فحص العروض الفنية والمالية 2-6

 وتسدددددددتبعد العدددددددرو ح المنافسدددددددة ونددددددا ت فددددددديعليهدددددددا  المن دددددددول  وفقدددددددًا للمعددددددايير العدددددددرو تفحددددددص •

 .االبتدا ية ب حابها الضماناتالم الفةح وترد 

فيجدددددد  فحددددددص ح م تددددددومينأو فددددددي م ددددددروفين  يينإلكتددددددرونالعددددددرو  فددددددي ملفددددددين   قدددددددم حددددددال فددددددي •

العدددددرو  الماليدددددة دوم وتسدددددتبعد العدددددرو  الفنيدددددة غيدددددر المقبولدددددة وتدددددرد ح لفنيدددددة دوم الماليدددددةاالعدددددرو  

 فتحها مخ الضمانات االبتدا ية ب حابها.

تفحددددص اللجنددددة العدددددرو  الماليددددة للعدددددرو  الفنيددددة المقبولددددة وتقددددددم تو ددددياتها علدددددى أفضدددد  العدددددرو ح  •

 .علن عنها في ونا ت المنافسةموفًقا لمعايير التقييو ال

 

 

 

 

 فحص العروض  -6

   ةلاح  ا ة:

 ي ص: يّز  ال هة ل نة مو مسثر ل داام ةإجراياح تزص ال روض ويرا    ا  •

م  ييدددددددز     اسدددددددها،   ددددددد   ددددددداتة  لددددددد   يث ثدددددددة طال يدددددددد   ددددددداد م ضددددددداي ل ندددددددة تزدددددددص ال دددددددروض  ددددددد   •

المدددددددالص و ددددددد  هدددددددز  جهددددددد   ددددددد ها ي الا اددددددداي و ددددددد  لايددددددد  الم رتدددددددة الانادددددددة  ةادددددددنه  المراقدددددددب ددددددد  

 تص وبا ة األ ما  والم درياح  ز  المناتسة.

 دددددد  تددددددص ةددددددا  غااةدددددد  يزدددددد   ز  دددددد  م ضددددددا ها يددددددنص تددددددص قددددددرا  الديددددددزي    دددددد    اددددددا  اا ددددددب ل ددددددر اا •

 و ضزاي اةدااوااي لي   ضز تص ال  نة.  

    نزاح. يث ثطس   ال  نة و ير ارهاي اد  يزي   •

ال ي ددددددزز ال مدددددد  ةددددددا    ا ددددددة ل نددددددة تزددددددص ال ددددددروض وصدددددد ةاة البددددددت تددددددص الدر دددددداة، سمددددددا ال ي دددددددزز  •

 .ال م  ةا    ا ة ل نة تدح ال روض و  ا ة ل نة تزص ال روض مو ال ضزية تاهما

i 
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 العرض مراجعة جداول الكميات واألسعار الواردة في   3-6

إ ا أغفدددد  المتندددداف  ولددددخ أسددددعار لددددبع  البنددددودح عدددداد للجنددددة فحددددص العددددرو  اسددددتبعاد العددددر  أو اعتبددددار  •

 .البنود غير المسعرة محملة على القيمة اإلعمالية للعر 

إ ا وعدددددد ا دددددتالر بدددددين السدددددعر المبدددددين ةتابدددددة والسدددددعر المبدددددين بابرقدددددامح ةانددددد  العبدددددرة بالسدددددعر المبدددددين  •

 بين سعر الوحدة وسعر مجموعهاح ةان  العبرة بسعر الوحدة.ةتابة. وإ ا وعد ا تالر 

إ ا عددددل  الجهدددة الحكوميدددة عدددن تنفيددد  أ  بندددد مدددن البندددود المحملدددة علدددى إعمدددالي قيمدددة العدددر ح فيدددتو  •

 .حسو ما يقاب  ةلفتها

ح تقدددوم لجندددة فحدددص منافسدددات التوريدددد أو المنافسدددات الم تلطدددة التدددي تشدددتم  علدددى نشددداق التوريددددفدددي  •

ععددددددة ح ددددددة المنتجددددددات الوطنيددددددة المقدمددددددة فددددددي العددددددر  ومقارنتهددددددا بجددددددداول الكميددددددات مراب العددددددرو 

وابسدددعار الدددواردة فدددي العدددر . فددد  ا وعدددد ا دددتالر بدددين ح دددة المنتجدددات الوطنيدددة المقدمدددة فدددي العدددر  

يددددتو اب دددد  بالح ددددة ابقدددد  بحيدددد  تكددددوم  دددد   الح ددددة جددددات الوطنيددددة التددددي تددددو احتسددددابهاح فوح ددددة المنت

 * د إعطاء ابفضلية أو تقييو التزام المتعاقد.  ي التي ُيعتد بها عن

 

 استبعاد العروض المخالفة 4-6

مددددن الشددددهادات المطلوبددددة أو ةاندددد  تلدددد  الشددددهادات منتهيددددة  العددددر  أيدددداإ ا لددددو تتددددوافر لددددد   دددداح   •

أيددددام عمدددد  وإال  تددددو  (عشددددرة)ال ددددالحيةح فيمددددنح  دددداح  العددددر  مهلددددة السددددتكمالها علددددى أال  تزيددددد علددددى 

 لمان  االبتدا ي. وي ادراستبعاد  من المنافسة 

ابسددددعار  يجددددود للجنددددة فحددددص العددددرو  التو ددددية باسددددتبعاد العددددر  إ ا تجدددداودت اب طدددداء الحسددددابية فددددي •

 .ا% من إعمالي قيمة العر  ديادًة أو نقً  10بعد ت حيحها أةمر من 

 يستبعد العر  ال   يكوم مبنيًا على ت في  نسبة مئوية أو قدر معين من أق  العرو .  •

% فددد ةمر عدددن التكلفدددة التقديريدددةح تقدددوم اللجندددة بمناقشدددة 25فدددي حدددال تددددني أسدددعار أحدددد العدددرو  بنسدددبة  •

سددددباب ان فالدددد  وفددددي حددددال عدددددم اقتندددداع اللجنددددة بمقدرتدددد  علددددى تنفيدددد  العقدددددح  ددداح  العددددر  لتولدددديح أ

 .فيجود لها التو ية باستبعاد العر 

يسدددددتبعد المنددددداف  فدددددي منافسدددددات التوريدددددد أو المنافسدددددات الم تلطدددددة المشدددددتملة علدددددى بندددددود توريددددددح  •

البنددددود التددددي  وفددددي حددددال ةاندددد  المنافسددددة قابلددددة للتجز ددددةح فتسددددتبعد الدددد   لددددو يلتددددزم بالقا مددددة اإللزاميددددة

 * لو يلتزم فيها المتناف  بالقا مة اإللزامية. 
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تقدددددخ لدددددمن نطدددددا  العقدددددود عاليدددددة القيمدددددة ف نددددد   -باسدددددتمناء منافسدددددات التوريدددددد–إ ا ةانددددد  المنافسدددددة  •

 * يتوع  التالي:

الدددد ب لدددد  يزدددددل الزددددا األدادددد   ُيسدددددب ا المدندددداتا، تددددص ةددددا   دددد   زايددددا ةددددا مدادددد  لخدددد  األ ددددا   •

      رة ة الدداا  الانص. لخ  األ ا  

  م   ر   الانص. يسدب ا المدناتا ال ب ل  يدام اسبة المزدزى المز ص المسدهاتة  •

الدددددزا د تدددددص وثدددددا ل  مقددددد   ددددد  الزدددددا األداددددد  اسدددددبة المزددددددزى المز دددددص المسددددددهاتة  تدددددص ةدددددا  ساادددددت •

  رة ة الدداا  الانص.، ُيسدب ا المدناتا     المناتسة 

  دددد  المدندددداتا االلددددد ام ةدددددداي  مب  ز ددددازاح   دددداتاة ةددددز  اسددددبة المزدددددزى المز ددددص المسدددددهاتة  •

ار ت تدددددص ال دددددرض، وذلدددددك تدددددص ةدددددا  و بدددددت ال هدددددة الزيز ادددددة مو هائدددددة المزددددددزى المز دددددص  الددددددص قدددددُ

ل  دددد  ةالدنسددددا-والم دددددرياح الزيز اددددة ذلددددك مثندددداي  رة ددددة تزددددص ال ددددروض. ويزددددل ل  هددددة الزيز اددددة 

ا ددددددب اد ال دددددرض تدددددص ةدددددا  لددددد  ُ ددددددّام اييضددددداةاح الياتادددددة ةدددددز  اسدددددبة المزددددددزى المز دددددص  -الهائدددددة 

 المسدهاتة.

المنمممممت  الممممموطني المنشممممميت الاممممم يرة والمتوسمممممطة المحليمممممة واحتسمممماي  ليمممممة تفضممممميل  5-6

 * والمحتوى المحلي

تقددددوم الجهدددددة الحكوميدددددة أنندددداء التقيددددديو المدددددالي للعددددرو  باحتسددددداب آليدددددات تفضددددي  المنشددددد ت ال دددددغيرة  •

المندددتج الدددوطني والمحتدددو  المحلدددي و لددد  حسددد  اآلليدددة المتبعدددة فدددي البوابدددةح المحليدددة ووالمتوسدددطة 

 ويكوم التفضي  ةالتالي:  

ا، وذلددددددك ةدددددد  ُ  • اتدراض م دددددد ا   ددددددروض مددددددنح المن ددددددآح الصددددددغارة والمدز دددددداة المز اددددددة  اضددددددا ي  دددددد ري 

%ي  مدددددا هدددددز  ددددد سز  تدددددص وثدددددا ل ال دددددرض، وذلدددددك تدددددص جماددددد  10المن دددددآح األ دددددرى م  ددددد  ةنسدددددبة ط

 الدص ال  نا د  م  ااا  ال دا ال الص الدامة. - اا  دزد الدز يا-ال دزد 

ُيمدددددنح المنددددددد  تدددددص  ناتسددددداح الدز يددددددا مو المناتسددددداح المخد اددددددة الددددددص   ددددددم    دددددد  ةندددددزد  ز يددددددا،  •

ا وذلددددك ةددداتدراض  دددد ر المنددددد  األجنبددددص م  ددد  ةنسددددبة طالدددزونص  اضددددا ي  %ي  مددددا هددددز  دددد سز  10  دددد ري 

، وذلددددددك ل مند دددددداح الزوناددددددة غاددددددر الما جددددددة  ددددددم  الدا مددددددة ايل ا اددددددة، وييددددددز  تددددددص وثددددددا ل ال ددددددرض

 الدداا  وتداي ل م ادلة المز زة مدااه:

 

 ح ة المنتجات الوطنية(  - 1( × )% × سعر العر  )بالريال10قيمة العر  المعدلة = سعر العر  )بالريال( +

تددددص ةددددا  اشدددددم ت المناتسددددة   دددد   ند دددداح  ا جددددة  ددددم  الدا مددددة ايل ا اددددة و ند دددداح غاددددر  ا جددددة  •

ي بددددر  دددد  قامددددة م دددد ه ي 1تاهددددا، تددددإ   دددد ر ال ددددرض الم ددددا   لادددد  تددددص الم ادلددددة الددددزا دة تددددص الادددددرة ط

 دددداح الما جددددة  ددددم  الدا مددددة المند دددداح غاددددر الما جددددة  ددددم  الدا مددددة ايل ا اددددة، و ضددددام قامددددة المند

 ايل ا اة     قامة ال رض الم الة ة ا اةدساةها.
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تقدددددخ لدددددمن نطدددددا  العقدددددود عاليدددددة القيمدددددة ف نددددد   -باسدددددتمناء منافسدددددات التوريدددددد–إ ا ةانددددد  المنافسدددددة  •

 :يتوع  التالي

%ي 60الدداددددا  ةنسددددبة طةزاددددط ييددددز  وز  ال ددددرض المددددالص  نددددا  الم ددددداز ل دداددددا  الانددددص-يدددددّا  ال ددددرض  •

طوز  السددددد ري، و يدددددز  موزا  سددددد   ددددد   ددددد  األ دددددا  واسدددددبة المزددددددزى المز دددددص المسددددددهاتة وسدددددز  

%ي، وييدددددز  الدداددددا  وتدددددداي ل م ادلدددددة 40ال ددددرسة  ا جدددددة تددددص السدددددز  المالاددددة  ندددددا الددادددددا  ةنسددددبة ط

 الدالاة:

×   =نتيجدددددددددددددة التقيددددددددددددديو المدددددددددددددالي   
 سعر أق  عر  مت    فنياً  (بالريال)

سعر العر  للمتناف  المراد تقييم (بالريال)
)نسدددددددددددددبة المحتدددددددددددددو  المحلدددددددددددددي  +% 60  

 %40 ×% نقاق للشرةة المدرعة( 5  +%50 ×% +    ابساس 50 ×المستهدفة 

%( بددددين 10تددددتو الترسددددية علددددى المتندددداف  الحا دددد  علددددى أعلددددى تقيدددديوح علددددى أال يتجدددداود الفددددار  نسددددبة ) •

الحا ددد  علدددى أعلدددى تقيددديو نهدددا ي وبدددين أقددد  سدددعر وارد فدددي عدددر  السدددعر الدددوارد فدددي عدددر  المتنددداف  

اح وفدددي حدددال تجددداود الفدددار  فدددي السدددعر  ددد   النسدددبة فيدددتو االنتقدددال  أ  مدددن المتنافسدددين المددد  لين فنيدددت

 للمتناف  ال   يلي  في التقييو.

 

 التأكد من اعتدال سعر أفضل العروض  6-6

عامددددد  بهدددددا وأسدددددعار السدددددو  وابسدددددعار التقديريدددددة تدددددتو المقارندددددة مدددددخ ابسدددددعار اب يدددددرة التدددددي سدددددبت الت •

 للمنافسة. االسترشادية

للجنددددة فحددددص العددددرو  إعددددادة تسددددعير البنددددود  إ ا تبددددين لهددددا أنهددددا ولددددع  بشددددك  غيددددر مدددددروس وال تممدددد   •

السدددددعر الحقيقدددددي للبندددددودح علدددددى أال يددددد نر  لددددد  فدددددي السدددددعر اإلعمدددددالي للعدددددر . فددددد  ا رفددددد  المتنددددداف  

 ويرد ل  لمان . منافسةإعادة التسعيرح يستبعد من ال
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 اإلعالن عن صاحب العرض الفائز 1-7

 وتلدددد  المتعلقددددةالعسددددكرية ولوادمهددددا  والدددد  ا رح والمعددددداتتسددددتمنى مددددن اإلعددددالم مشددددتريات ابسددددلحة  •

 .بابمن الوطني

 اإلعدددالم علدددى أم يشدددم   ددداحب  بددد ل حتقدددوم الجهدددة بددداإلعالم عدددن العدددر  الفدددا ز فدددي المنافسدددة وتبلددد   •

 *: ما يلي

 .صاةب ال رض الاا    •

    ز اح    الم روع. •

 الدامة ايجمالاة ل م روع. •

  اة  ناا  ال دا و ياا . •

 

 إخطار المتنافسين اآلخرين 7-2

يدددتو إ طددددار المتنافسددددين اآل ددددرين بنتددددا ج المنافسددددة وسدددب  اسددددتبعاد وح بمددددا فددددي  لدددد  الدددددرعات الفنيددددة  •

 لعرولهو.

 

   *نشر نتائ  وبيانات المنافسات والمشتريات  3-7 

 وتلددددد  المتعلقدددددةالعسدددددكرية ولوادمهدددددا  والددددد  ا رح والمعدددددداتتسدددددتمنى مدددددن النشدددددر مشدددددتريات ابسدددددلحة  •

 بابمن الوطني.

ريدددال فدددي البوابدددة  (مئدددة ألدددف)والمشدددتريات التدددي تزيدددد قيمتهدددا علدددى  نشدددر نتدددا ج وبياندددات المنافسددداتيدددتو  •

 اآلتية:وتشم  البيانات المعلومات ح يوًما من التعاقد (نالنين) الل 

 ا   المد اقا و نزاا  وازع ال دا. •

 .ه اة ال دا وقامد  و يا   ناا  •

  ا يخ  س ا  المزق ، و ا يخ ا د م األ ما . •

  

 اإلعالن عن نتائ  المنافسة  -7
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 *  الالحقوضع معايير التأهيل 1-8

يجدددد  علددددى الجهددددة الحكوميددددة فددددي حددددال إعددددراء ت  يدددد  الحددددت ل دددداح  العددددر  الفددددا ز أم تسددددت دم  ات  •

 المعددددايير التددددي تددددو اسددددت دامها فددددي مرحلددددة الت  يدددد  المسددددبت والتددددي يجدددد  أم تقددددي  النقدددداق التاليدددددة:

حجددددو  -حجددددو االلتزامددددات التعاقديددددة القا مددددة  -القدددددرات الفنيددددة  -القدددددرات اإلداريددددة  -القدددددرات الماليددددة 

نتدددددددا ج التقييمدددددددات -وةلفتددددددد  التقديريدددددددة  وطبيعتدددددد حجدددددددو المشدددددددروع  -ال بدددددددرات  –المشدددددداريخ المنجدددددددزة 

 .السابقة

 

 *  إجراء التأهيل الالحق لااحب العرض الفائز 2-8

 يج  إعراء ت  ي  الحت في الحاالت التي ال يتو فيها إعراء ت  ي  مسبت.  •

علددددى الجهددددة الحكوميددددة إعددددراء ت  يدددد  الحددددت ل دددداح  العددددر  الفددددا ز فددددي المنافسددددة الدددد   سددددبت ت  يلدددد    •

 ت  ياًل مسبقًاح في حال ةان  المدة بين إعراء الت  ي  المسبت والترسية تزيد على سنة. 

ح  العددددر  الفددددا ز لمرحلددددة الت  يدددد  الالحددددتح فيددددتو االنتقددددال ل دددداح  العددددر  فددددي حددددال عدددددم اعتيدددداد  ددددا  •

 ال   يلي  في الترتي  و ك اح وتلغى المنافسة في حال عدم اعتياد عميخ المتنافسين.

 

 
 * تحديد مدة التوقف 1-9 

أيدددام عمددد  وال تزيدددد عدددن  ( مسدددة)تحددددد الجهدددة مدددن  دددالل البوابدددة مددددة التوقدددف التدددي يجددد  أال تقددد  عدددن  •

 دددددور قددددرار الترسددددية واإلعددددالم عندددد ح وتلتددددزم الجهددددة بدددداإلعالم عنهددددا فددددي أيددددام عمدددد  مددددن تدددداري   (عشددددرة)

 .و ل  لتمكين المتنافسين من الت لو من قرار الترسية يةحلكترونالبوابة اإل

اإلعدددالم فدددي البوابدددة أو موقدددخ الدددودارة بسدددباب فنيدددة يدددتو إبدددالغ المتنافسدددين عدددن طريدددت فدددي حدددال تعددد ر  •

 ي.لكترونالبريد اإل

 * استقبال التظلمات  2-9 

 الجهة الحكومية الت لمات على قرار الترسية أو أ  إعراء من إعراءاتها من  الل البوابة. تستقب  •

 ال يجود اعتماد الترسية والتوقيخ العقد  الل فترة التوقف المعلنة. •

 ال يجود للجهة الحكومية أم تقب  أ  ت لو بعد انتهاء المدة المحددة للتوقف. •

يدددوم عمددد  مدددن تددداري  ورود الدددت لوح  ( مسدددة عشدددر)لو  دددالل يجددد  علدددى الجهدددة الحكوميدددة البددد   فدددي الدددت   •

 ف م مض  تل  المدة دوم الب  في الت لو عد رفضًا.

 

 

 إجراء التأهيل الالحق  -8

 إعالن فترة التوقف  -9
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 إعداد متطلبات توقيع العقد1-10 

يجدددود للجهدددة الحكوميدددة االةتفددداء بالمراسدددالت المتبادلدددة بدددداًل مدددن تحريدددر العقدددد إ ا ةانددد  قيمدددة العقدددد ال  •

 على )نالث مئة ألف( ريال.تزيد 

 . للمنافسة علي يقوم  اح  العر  الفا ز بتقديو الضمام النها ي بعد ترسية الجهة الحكومية  •

 .للمتعاقد بعد تقديو الضمام النها ي موعد توقيخ العقديتو تحديد  •

إ ا تدددد  ر المتعاقددددد عددددن الموعددددد المعلددددن دوم عدددد ر مقبددددولح يددددتو إندددد ار المتعاقدددددح فدددد م تدددد  ر لمدددددة تزيددددد  •

 .قرار الترسيةيوًماح ألغي  ( مسة عشر)على 

 

 تحرير العقد 2- 10

 .بحس  نوع وطبيعة ابعمال والمشتريات المعتمدةيتو تحرير العقد وفًقا للنما    •

 

 عرض العقد على وزارة المالية   3-10

ريدددال فددد ةمرح تقدددوم الجهدددة  ( مسدددة ماليدددين)فدددي العقدددود التدددي تزيدددد مددددة تنفيددد  ا عدددن سدددنة أو تبلددد  قيمتهدددا  •

 *بعر  العقد على الودارة لمراععتها قب  توقيعها. 

 نسخ العقد  إصدار 4-10 

يحددددرر العقددددد مددددن سدددد  نسدددد  علددددى ابقدددد   نسدددد ة للمتعاقددددد ونسدددد ة لدددد دارة المعنيددددة باإلشددددرار علددددى  •

ونسدددددد ة لمرةددددددز  للددددددديوام العددددددام للمحاسددددددبةالتنفيدددددد  ونسدددددد ة لدددددد دارة الم ت ددددددة بالمحاسددددددبة ونسدددددد ة 

 تحقيت ةفاءة اإلنفا  أو الهيئة العامة لل ناعات العسكرية بحس  الحالح ونس ة للهيئة.

 تشم :لعامة للزةاة والد   بالمعلومات التي تطلبها عن العقد والتي تبل  الهيئة ا •

 ا   و نزا  المد اقا. •

  ز زع ال دا وقامد  ايجمالاة وشروو  المالاة. •

  ا يخ ةاي  ناا ه واادها  . •

 .مب   اي ح  ارم     ال دا •

 * ستالم الخطة التدرجية للمحتوى المحلي ا5-10 

 يجددد تقدددخ لدددمن نطدددا  العقدددود عاليدددة القيمدددة ف نددد   -باسدددتمناء منافسدددات التوريدددد–إ ا ةانددد  المنافسدددة  •

سددددواًء علددددى مسددددتو  -علددددى المتعاقددددد تقددددديو ال طددددة التدرعيددددة للمحتددددو  المحلددددي للجهددددة الحكوميددددة 

لدددد ل  فددددي البوابددددة اإللكترونيددددة للمحتددددو  المحلددددي  ددددالل وفددددت النمددددو   الم  ددددص  -العقددددد أو المنشدددد ة

( يومدددًا مدددن تددداري  ترسدددية العقددددح ويجددد  أم تتوافدددت مدددخ نسدددبة المحتدددو  المحلدددي سدددتينمددددة ال تتجددداود )

 .المستهدفة

 إبرام العقد   -10
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 تحديد قيمة الدفعة األولى 1-11 

 القيمة اإلعمالية للعقد.% من 10يج  أال  تتجاود قيمة الدفعة ابولى  •

 صرف الدفعة المقدمة 2-11 

ا يسدددداو  قيمددددة الدفعددددة المقدمددددة  • قيمتدددد  بددددنف  النسددددبة  وي فدددد  البندددد يقدددددم المتعاقددددد لددددماًنا بنكيددددً

 .التي يتو استرداد ا من الدفعة المقدمة طبقًا للمست ل ات وفي تاري  الحسو

 دددال بهددداح وتسدددتوفى مدددن مسدددتحقات  ت دددرر قيمدددة الدفعدددة المقدمدددة بعدددد تقدددديو المتعاقدددد الضدددمام ال •

علددددى دفعددددات بنسددددبة مسدددداوية للنسددددبة المئويددددة للدفعددددة المقدمددددةح و لدددد  مددددن قيمددددة ةدددد  مسددددت لصح 

 اعتبارًا من المست لص ابول.

 ال يجود  رر دفعة مقدمة عند تمديد العقود القا مةح أو التكليف ب عمال إلافية. •

 .يتو  رفها للمتعاقدين على دفعاتيجود للجهة الحكومية تجز ة الدفعة المقدمة بحي   •

 

   

 تسليم مواقع األعمال  1-12 

العامددددة  مددددالو تددددنص ونددددا ت المنافسددددة علددددى غيددددر  لدددد ح تلتددددزم الجهددددة الحكوميددددة فددددي عقددددود اإلنشدددداءات •

ا مدددن تددداري  إبدددالغ المتعاقدددد بالترسددديةح   ويجدددودبتسدددليو مواقدددخ ابعمدددال  دددالل مددددة ال تتجددداود )سدددتين( يومدددً

 *. للمتعاقد طل  إنهاء العقد إ ا ت  رت الجهة الحكومية عن تل  المدة

ا فددددي عقددددود ال دددددمات  ات التنفيدددد  المسددددتمر و لدددد  قبدددد  انتهدددداء العقددددد  • يسددددلو الموقددددخ تسددددليًما أوليددددً

 القا وح نو يسلو الموقخ للبدء في تنفي  العقد بعد انتهاء العقد السابت. 

 مسددددة )إ ا تدددد  ر المتعاقددددد أو تباطدددد  عددددن اسددددتالم الموقددددخح يددددتو إندددد ار  بدددد ل ح فدددد م لددددو يسددددتلم   ددددالل  •

ا مدددن  (عشدددر ا للبددددء فدددي  ( مسدددة عشدددر)تددداري  إنددد ار ح اعتبدددر الموقدددخ مسدددلًما ويمهددد  المتعاقدددد يومدددً يومدددً

 .العم ح ف م لو يبدأ عاد إنهاء العقد

 تنفيذ األعمال  2-12 

فددددي العقددددد ويلتددددزم بتنفيدددد  ا فددددي  االتفددددا أو توريددددد المددددواد ةمددددا تددددو  بتنفيدددد  ابعمدددداليقددددوم المتعاقددددد  •

 الوق  المحدد ل ل .
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 تسليم ما تم إنجازه من األعمال 13-1 

يقدددوم المتعاقدددد بتسددددليو مدددا تدددو إنهدددداؤ  للجهدددة الحكوميدددة بشددددك  دور ح و لددد  حسددد  مددددا تدددو االتفددددا   •

 .علي  في العقد

علددددى الجهددددة الحكوميددددة مراقبددددة أداء المتعاقددددد فددددي تنفيدددد  التزامدددد  بشدددد م القا مددددة اإللزاميددددة أنندددداء تنفيدددد   •

دة ت ددددالف القا مددددة اإللزاميددددةح وال يددددد   فددددي  لدددد  المنتجددددات  العقدددددح وعدددددم اسددددتالم أ  منتجددددات مددددورل

 التي ح   المتعاقد على استمناء لها. 

تسددددليو المنتجددددات المدرعددددة فددددي القا مددددة اإللزاميددددةح التددددي بالتعليمددددات ال ا ددددة ب االلتددددزام علددددى المتعاقددددد  •

 *  يئة المحتو  المحلي والمشتريات الحكومية. ت در ا 

يجددد  تقدددخ لدددمن نطدددا  العقدددود عاليدددة القيمدددة ف نددد   -باسدددتمناء منافسدددات التوريدددد–إ ا ةانددد  المنافسدددة  •

حكدددام ابشدددروق ول لوفقددداً -علدددى المتعاقدددد تقدددديو تقدددارير دوريدددة إلدددى الجهدددة الحكوميدددة ب دددورة منت مدددة 

لمعرفدددددة التقددددددم نحدددددو تحقيدددددت نسدددددبة المحتدددددو  المحلدددددي المسدددددتهدفة و لددددد  وفدددددت  -المعددددددة لددددد ل 

النمددددو   الم  ددددص لدددد ل  فددددي البوابددددة اإللكترونيددددة للمحتددددو  المحلددددي. وتراقدددد  الجهددددة الحكوميددددة أداء 

  مددددد  المتعاقددددد  ددددالل مدددددة العقددددد لقيدددداس مددددد  التزامدددد  بتحقيددددت ال طددددة التدرعيددددةح علددددى أم يددددنعك

 * .تقييم في  الفقرةالتزام المتعاقد به   

 

 

 
 استالم المستخلاات 1-14 

يقددددوم المتعاقددددد بعددددد إنجدددداد نسددددبة مددددن ابعمددددالح بح ددددر مددددا تددددو تنفيدددد   علددددى الطبيعددددة ومطابقتهددددا مددددخ  •

بموعددد  العقددددح عدددداول الكميدددات وإعدددداد مسدددت لص شدددهر  أو مرحلدددي وفقدددًا لشدددروق الددددفخ المحدددددة 

  . أو استشار  المشروع حال وعود  ورفع  إلى الجهة الحكومية

معاينددددة ابعمددددال المنجددددزة علددددى بعددددد اسددددتالم  المسددددت لصح  -حددددال وعددددود - علددددى استشددددار  المشددددروع •

وإعددددداد  حالعقددددد فدددديالطبيعددددة والت ةددددد مددددن مطابقتهددددا للموا ددددفات وعددددداول الكميددددات المتفددددت عليهددددا 

 .المست لص استالم تقرير ب ل  يتو رفع  مخ المست لص  الل )عشرة( أيام عم  من تاري  

 

 رفع أمر الدفع 2-14 

علدددددى الجهدددددة الحكوميدددددة اسدددددتكمال إعدددددراءات اعتمددددداد المسدددددت لص ورفدددددخ أمدددددر الددددددفخ إلدددددى ودارة الماليدددددة  •

 .للمست لصمن تاري  تسلمها  يوم عم  ( مسة عشر) الل 

مددددن تدددداري  ورود أمددددر الدددددفخ ا يومددددً  (سددددتين)تقددددوم ودارة الماليددددة ب ددددرر أمددددر الدددددفخ  ددددالل مدددددة ال تتجدددداود  •

 إليها.

 االستالم المرحلي لألعمال   -13
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 في عقود اإلنشاءات العامة1-15 

م الجهدددددة لجندددددة لمعايندددددة واسدددددتالم ابعمدددددالح السدددددتالم ابعمدددددال اسدددددتالًما ابتددددددا ًيا  •  مسدددددة ) دددددالل تكدددددو 

 .يوًما من ورود إشعار المتعاقد ب نجاد ا (عشر

ديو تقريددددر لددددمن نطددددا  العقددددود عاليددددة القيمددددة ف ندددد  يجدددد  علددددى المتعاقددددد تقدددد  المنافسددددة تقددددخإ ا ةاندددد   •

نهدددا ي إلدددى الجهدددة الحكوميدددة يتضدددمن نسدددبة المحتدددو  المحلدددي التدددي حققهددداح و لددد  لغدددر  الت ةدددد مدددن 

 * .مطابقتها لنسبة المحتو  المحلي المستهدفة

ومدددددتها سددددنة علددددى ابقدددد  بعددددد -تسددددتلو ابعمددددال اسددددتالمًا نها يددددًا بعددددد انتهدددداء مدددددة الضددددمام وال دددديانة  •

تنفيددددد  المتعاقدددددد التزاماتددددد  وتسدددددليم  الم ططدددددات وموا دددددفات ابعهدددددزة وبعدددددد  -االسدددددتالم االبتددددددا ي

 * والمعدات والمستندات المتعلقة بالمشروع وفقًا لشروق العقد. 

 في العقود ذات التنفيذ المستمر2-15 

 .يوماً  (بمالنين)تكوم الجهة الحكومية لجنة فنية لمعاينة ابعمال واستالمها قب  انتهاء العقد  •

 .عمال بشك  نها ي بعد انتهاء مدة العقديتو استالم اب •

لددددمن نطددددا  العقددددود عاليددددة القيمددددة ف ندددد  يجدددد  علددددى المتعاقددددد تقددددديو تقريددددر  المنافسددددة تقددددخإ ا ةاندددد   •

نهدددا ي إلدددى الجهدددة الحكوميدددة يتضدددمن نسدددبة المحتدددو  المحلدددي التدددي حققهددداح و لددد  لغدددر  الت ةدددد مدددن 

 * .مطابقتها لنسبة المحتو  المحلي المستهدفة

 في عقود التوريد3-15 

 للتسددددليو المحدددددد المكددددام إلددددى أو الحكوميددددة الجهددددة مسددددتودعات إلددددى اب ددددنار بتسددددليو المددددورد يقددددوم  •

 .العقد في

 .تقوم الجهة باستالم اب نار التي تحتا  إلى فحص استالمًا م قتاً  •

تدددداري   عليدددد  ويعتبددددرتقددددوم لجنددددة الفحددددص واالسددددتالم لددددد  الجهددددة بفحددددص مددددا تددددو توريددددد  والموافقددددة  •

 االستالم الم ق  لأل نار في حال قبولها  و تاري  االستالم النها ي. 

المرفولدددددة  باب دددددنارالمدددددوردةح يبلددددد  المدددددورد  اب دددددنار ا رفضددددد  لجندددددة الفحدددددص  دددددنفًا أو أةمدددددر مدددددن إ •

مدددددة تحدددددد ا لجنددددة   دددداللأيددددام وتوريددددد بدددددي  عنهددددا  (سددددبعة) ددددالل وأسددددباب رفضددددها وبوعددددوب سددددحبها 

مددددن فقددددددام أو تلددددف بعددددد انتهدددداء المددددددة  لأل ددددنارمدددددا يحدددددث  مسدددد وليةتتحمدددد  الجهددددة  والالفحددددصح 

 .المحددة لسحبها
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( يومدددًا مددددن نالندددديننهدددا ي  دددالل )أم يددددزود الجهدددة الحكوميدددة بتقريددددر  -فددددي عقدددود التوريدددد-علدددى المتعاقدددد  •

 يئددددة المحتددددو  وفقددددًا للتعليمددددات التددددي ت دددددر ا -نهايددددة العقددددد يتضددددمن مددددا يمبدددد  أم المنتجددددات وطنيددددة 

( أيدددددام عمددددد  مدددددن اسدددددتالم عشدددددرةوتراعدددددخ الجهدددددة الحكوميدددددة  دددددالل ) -المحلدددددي والمشدددددتريات الحكوميدددددة

التدددي يقددددمها المتعاقدددد للموافقددددة  التقريدددر ح دددة المنتجدددات الوطنيدددة الفعليددددةح و لددد  بنددداًء علدددى الونددددا ت

ت الجهدددة الحكوميدددة موافقدددة علدددى مدددا قدمددد   علدددى التقريدددرح وفدددي حدددال لدددو يدددتو الدددرد  دددالل  ددد   المددددة عدددد 

 دددد   نهددددا ي المشددددار إليدددد  فددددي علددددى الجهددددة الحكوميددددة تزويددددد الهيئددددة بنسدددد ة مددددن التقريددددر الو المتعاقددددد. 

 * ح و ل  من  الل رفع  على البوابة. قرةالف

 

 

 *إجراء التقييم 1-16 

تلتددددزم الجهددددة الحكوميددددة بمعددددايير التقيدددديو الددددواردة فددددي النمددددو   المعددددد مددددن قبدددد  مرةددددز تحقيددددت ةفدددداءة  •

 اإلنفا .

 يتو بحس  نوع العقدح على النحو التالي:تنص الجهة في العقد على مواعيد إعراء التقييو و •

تددددددص ال دددددددزد ذاح الدناادددددد  المسدددددددمر دو يدددددداي وتددددددل  ددددددا يز ددددددز  ال دددددددا  دددددد  شددددددروط  ييددددددز  الدداددددددا  •

  سدزى األداي، ةاي اتة  ل   جراي الدداا  النها ص ة ا  ناا  ال دا.

 تص  دزد الدز يا الاز ية؛ يد  الدداا  ةنهاية ال دا وة ا ا د م األ ما .  •

فددددي مسددددتو  ابداء لددددمالث عقددددود متتاليددددة يحددددال  %70إ ا تكددددرر ح ددددول المتعاقددددد علددددى درعددددة أقدددد  مددددن   •

 ح للن ر في منخ التعام  مع .في ودارة المالية إلى لجنة م ت ة

 

 *إشعار المتعاقد بنتائ  التقييم  2-16

 .الحكوميةترفخ الجهة نتا ج التقييو على البوابة وتكوم متاحة لبقية الجهات  •

  .يحت للمتعاقد الت لو من نتا ج التقييو •

 تقييم المتعاقد   -16
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 صرف المستخلص الختامي 17-1 

%( مددددن قيمددددة ةدددد  مسددددت لص لتكددددوين مبلدددد  المسددددت لص 10يجددددود للجهددددة اسددددتقطاع نسددددبة ال تتعددددد  ) •

 .النها يالنها يح على أال يتجاود مجموع النس  المستقطعة نسبة المست لص 

% 5% فددددي عقددددود اإلنشدددداءات العامددددة وعددددن 10ي ددددرر المسددددت لص ال تددددامي الدددد   يجدددد  أال يقدددد  عددددن  •

فددددي العقددددود اب ددددر ح بعددددد تسددددليو ابعمددددال تسددددليمًا ابتدددددا يًاح أو توريددددد المشددددترياتح وتقددددديو المتعاقددددد 

 اآلتية:الشهادات 

    ال هة الزيز اة صاةبة الم روع. ةاأل ما شهادة  ا از  •

 .شهادة  ااد ال ساة مو الضريبة المسدزدة    هائة ال ساة والا   •

المج سددددة ال ا ددددة ل د  اندددداح االجدما اددددة، ةدسدددد ا  المن دددد ة  الزدددددز   دددد شددددهادة الدسدددد ا  و ددددااد  •

 تص المج سة و ااد الزدز  الد  اناة.

 ال هاداح الدص يدزجب  دايمها ةمزجب اماذد ال دزد الم دماة. •

ال تفدددددر  الجهدددددة الحكوميدددددة عدددددن الضدددددمام النهدددددا ي إال بعدددددد اعتمددددداد التقدددددارير النها يدددددة وال ا دددددة بدددددالمنتج  •

 * . يالوطني والمحتو  المحل
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 كتابة وثائق المنافسة لألعمال والمشتريات المطروحة 1-1 
وتضددددمن التفا ددددي  نددددد ةتابددددة ونددددا ت المنافسددددةح تلتددددزم الجهددددة الحكوميددددة بالنمددددا   الم   ددددة لدددد ل ح ع •

 الكاملة لألعمال والمشتريات المطروحةح ومن  ل  ما يلي: 

 .اص ال دا الم     ةرا    •

    اماح وشروط المناتسة. •

 شروط و زاصااح األ ما  والم درياح. •

 الخا ة.مو   ايار  داي   جااو  وةنزد اليمااح •

   ايار واسب  داا  ال روض.  •

   ا  الدصناف،    وجا. •

 المخاااح والر ز اح ةزسب األةزا . •

 و صارها ة ا الازص وآلاة ا دردادها. -   ساات  ا زةة - يا  وز ا  وآلاة  س ا  ال اناح  •

شدددددددروط ومةيدددددددام ال ددددددددا الر اسددددددداة، ةمدددددددا ي دددددددم  ال دددددددروط واألةيدددددددام المد  ددددددددة ة امددددددداط الدددددددات اح  •

 والغرا اح.

 الضما  االةداا ص والنها ص. •

 *.  اة الدزقف ل نلر تص الدل       قرا  الدر اة  •

ةاددددا  ةالمند دددداح الما جددددة  ددددم  الدا مددددة ايل ا اددددة تددددص األ مددددا  والم دددددرياح الدددددص   دددددم    دددد  مب  •

 *      ك المند اح.

 * آلاة المزدزى المز ص الما زةة  ذا  ا بت المناتسة ذلك.  •

 *. ةيام الخاصة ةآلااح المزدزى المز ص والم ايار الدص ُ دّا  ةمزجبها ال روضال روط واأل  •

الددددنص   دددد  ا دددددب اد المدندددداتا تددددص ةددددا   ددددام  د اد اسددددبة المزدددددزى المز ددددص المسدددددهاتة  ددددم   •

 رو ددددد  الانادددددة، وذلدددددك تدددددص ةدددددا   ابادددددل آلادددددة وز  المزددددددزى المز دددددص تدددددص الددادددددا  المدددددالص مو آلادددددة 

 * المزدزى المز ص. الزا األدا  الما زب تص

 * مب وثا ل م رى ةزسب وبا ة األ ما  والم درياح. •

فدددي حدددال تعددد ر الح دددول علدددى يدددة مرقمدددة وتحمددد   دددتو الجهدددة الحكوميدددةح ولكترونتكدددوم عميدددخ النسددد  اإل •

تددددوفير نسدددد  ةافيددددة مددددن ونددددا ت المنافسددددة الورقيددددة  علددددى الجهددددة يجدددد ح يددددة بسددددباب فنيددددةإلكتروننسدددد  

 * . مرقمة وم تومة ب تمها

تجددددد  مراعددددداة الشدددددروق والموا دددددفات القياسدددددية المعتمددددددة أو الموا دددددفات العالميدددددة فيمدددددا لدددددي  لددددد   •

 .موا فات وطنية معتمدة

 عدم اإلشارة إلى النوع أو الو ف أو ال نف أو الرقو الوارد في قوا و الموردين. •

 .المات تجارية معينة أو موا فات ال تنطبت إال على منتج معينعدم تحديد ع •

 موا فاتها في العقد. عدم التعاقد على أعمال غير محددة ةمياتها أو فئاتها أو •
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 وضع أسعار تقديرية لألعمال في جداول البنود والكميات الخاصة بالمنافسة 2-1

تقدددددوم الجهددددددة بولددددددخ ابسددددددعار التقديريدددددة مددددددخ االسددددددتعانة بالجهدددددداد الفندددددي الدددددد   شددددددار  فددددددي إعددددددداد  •

وت  دددد  بعددددين  بالتسددددعيرحمددددن الجهددددات المت   ددددة  وغيددددر والموا ددددفات ومرةددددز تحقيددددت ةفدددداءة اإلنفددددا  

 االعتبار ما يلي:

 .األ  ا  السا اة تص السز  •

 .األ  ا  الدص  بل الد ا   ةها •

 .م دماة دا  ااي و ا جااي المرج ااح الس رية ال •

 .   وجاح-ةااااح األ  ا  الصاد ة    ال هاح المخدصة  •

 *. الديالاف الددايرية لأل ما  والم درياح الدص ي اها  رس   زدال سااية ايااا  •

 .م    يا األ  ا  الدامة الا  اة لأل ما  والم درياح الماروةة  •

ال دددددروض قبددددد    ددددد    تزدددددصم   ز ددددد  تدددددص   دددددف  ليدروادددددص   دددددار يدددددد     دددددال   لددددد    ددددداا ل ندددددة  •

 المناتسة.

 في حال عدم ولخ الجهة الحكومية أسعاًرا تقديريةح تلغى المنافسة. •

 إعداد معايير تقييم العروض 3-1

نفدددددا  مرةدددددز تحقيدددددت ةفددددداءة اإلنفدددددا  لفئدددددات اإل يعدددددد ايجددددد  أم تتوافدددددت المعدددددايير مدددددخ الضدددددواب  التدددددي  •

 *الم تلفة. 

علددددى تقيدددديو العددددر  الفنددددي  يكددددومح أو معقدددددة فددددي ابعمددددال التددددي ال تحتددددا  إلددددى قدددددرات فنيددددة عاليددددة •

 .أساس االعتياد من عدم  ويكوم العر  ابدنى سعًرا  و الفا ز

فدددي ال ددددمات االستشدددارية التدددي تحتدددا  إلدددى قددددرات فنيدددة المعدددايير الفنيدددة تكدددوم النسدددبة ابعلدددى بودام  •

 * . عالية

المن دددول عليهدددا فدددي ال حدددة تفضدددي  المحتددددو   المعدددداييرأم تشدددتم  معدددايير تقيددديو العدددرو  علدددى  يجددد  •

المحلدددددي والمنشددددد ت ال دددددغيرة والمتوسدددددطة المحليدددددة والشدددددرةات المدرعدددددة فدددددي السدددددو  الماليدددددة فدددددي 

 * حس  اآللية المطبقة في المنافسة.  ابعمال والمشتريات

 

 
 * عرض األعمال والمشتريات على مركز تحقيق كفاءة اإلنفاق 2-1

يجددد  علدددى الجهدددة الحكوميدددة عدددر  وندددا ت أعمالهدددا ومشدددترياتها علدددى مرةدددز تحقيدددت ةفددداءة اإلنفدددا  فدددي  •

 .ريال (سين مليوم م)ابعمال التي تزيد تكلفتها التقديرية على 

الجدددددو  والتكلفددددة التقديريددددة وونددددا ت المنافسددددة وونددددا ت الت  يدددد  علددددى الجهددددة الحكوميددددة عددددر  دراسددددة  •

 .وما ات  ت  من إعراءات -إم وعدت-المسبت 

 اإلنفاق العرض على مركز تحقيق كفاءة   -2

28 



يكتفدددددى ب شدددددعار مرةدددددز تحقيدددددت ةفددددداءة اإلنفدددددا  فدددددي ابعمدددددال التدددددي ال تزيدددددد ةلفتهدددددا التقديريدددددة علدددددى  •

 ح أو في الحاالت الطار ة أو العاعلة.ريااًل  ( مسين مليوم)

تحقيددددت ةفدددداءة اإلنفددددا   ددددالل مدددددة ) مسددددة عشددددر( يددددوم عمدددد ح عدددددت موافقددددة فدددي حددددال عدددددم رد مرةددددز  •

 وتستكم  الجهة إعراءات الطرح.

 

 
 

 إرسال دعوات المنافسة 3-1

التعاقددددد ب سددددلوب المنافسددددة المحدددددودة فددددي ابعمددددال والمشددددتريات التددددي عنددددد جهددددة الحكوميددددة علددددى ال •

نشددددر إعددددالم فددددي ب أم تقدددوم ال تتدددوافر إال لددددد  عدددددد محدددددود مدددن المقدددداولين أو المددددوردين أو المتعهدددددينح 

  للت ةددددد مددددن عدددددم تددددوافر مقدددداولين أو مددددوردين آ ددددرين فددددي مجددددال ابعمددددال اإللكترونددددي وموقعهدددداالبوابددددة 

 * ح على أال  تق  مدة اإلعالم عن )عشرين( يومًا من تاري  نشر . والمشتريات المطلوبة

 تقوم الجهة الحكومية ب رسال الدعوات للمتنافسين وتشم  الدعوة المعلومات التالية:  •

 ا   ال هة الم  نة. •

  ق  المناتسة ووصاها وغر ها.  •

 .   وجا   ا  الدصناف •

 قامة وثا ل المناتسة و يا  ةا ها. •

 با  ال روض، و ا يخ تدح ال روض.آ ر  ز ا ال دد •
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إلددددى المتنافسددددين المدددددعوين للمنافسددددة  –حددددال وعددددود   –تقدددوم الجهددددة ب رسددددال ونددددا ت الت  يدددد  المسددددبت  •

 وتشم  الونا ت المعلومات التالية: 

 ا   ال هة الزيز اة. •

 ازع ووبا ة الم روع و يا   ناا ه. •

   ايار و جراياح الد ها . •

  ز ا  داي  وثا ل الد ها . •

  ز ا      المجه ا . •

 *التأهيل المسبق  إجراء 3-3

تطبددددددت المعددددددايير الت  يدددددد  للمتنافسددددددين المتقدددددددمين عبددددددر البوابددددددة اإللكترونيددددددة وبدددددد عراء تقددددددوم الجهددددددة  •

والشددددروق واآلليددددة المن ددددول عليهددددا فددددي ونددددا ت الت  يدددد  التددددي يعددددد ا مرةددددز تحقيددددت ةفدددداءة اإلنفددددا  

حجدددددو االلتزامدددددات التعاقديدددددة  -القددددددرات الفنيدددددة  -القددددددرات اإلداريدددددة  -القددددددرات الماليدددددة : تقدددددي التدددددي و

نتدددددا ج -وةلفتددددد  التقديريدددددة  وطبيعتددددد حجدددددو المشدددددروع  -ال بدددددرات  –المشددددداريخ المنجدددددزة حجدددددو  -القا مدددددة 

 السابقة.التقييمات 

   ةلاح  ا ة:

  يّز  ال هة ل نة مو مسثر ل داام ةإجراياح الد ها  ويرا    ا ي ص: •

    األق     ذوب -، وييز  مةاه    اتة  ل    اسها يث ثة طمال يد   اد م ضاي ال  نة     •

 الم رتة الاناة ةابا ة األ ما  والم درياح  ز  المناتسة.

 ينص تص قرا  الديزي        اا  اا ب ل ر اا يز   ز    نا غااة . •

 .يرا    ام ال م  ةا   ضزية مو   ا ة ال  نة ومب    ال  ا  األ رى •

 . نزاح يث ثطي اد  يزي  ال  نة س   •

 ي ادهدددددددا الددايريدددددددة  ب دددددددغ لأل مدددددددا  والم ددددددددرياح الددددددددص  المسدددددددبل ي دددددددب  مددددددد  الد هاددددددد  •

 ت سثر.  ياالي  ي  ري    از ط

تددددددص األ مددددددا  الدددددددص  ددددددد   ي ادهددددددا الددايريددددددة  دددددد  ط  ددددددري    اددددددز ي  يدددددداالي ي ددددددب   دددددد   •

 .ال هة  جراي   ها   سبل مو   ها  الةل، ةزسب  دايرها

لهددددددددا  ددددددددام تددددددددص ةددددددددا  قا ددددددددت ال هددددددددة الزيز اددددددددة ةد هادددددددد   دددددددداةل لمدندددددددداتا تا ددددددددزز  •

 مالوالم دددددددددرياح الم دددددددداةهة شددددددددرياة  األ مددددددددا ةد هادددددددد  ذلددددددددك المدندددددددداتا تددددددددص  الداددددددددام

 قا  ض  مسثر     ام     الد ها  الساةل. ييز 

i 
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الجهدددددة الحكوميدددددة  متنددددداف  واحددددددح فعلدددددى إالالت  يددددد  المسدددددبت أو لدددددو يجتدددددز   إلعدددددراءإ ا لدددددو يتقددددددم  •

ت والتحددددول إلددددى إلغدددداء إعدددراء الت  يدددد  المسددددب مراععدددة معددددايير الت  يدددد  وإعددددادة إعدددراء الت  يدددد  المسددددبتح أو

 .الالحتإعراء الت  ي  

 يتو إبالغ المتقدمين بنتا ج الت  ي  وتوليح أسباب االستبعاد في حالة عدم االعتياد. •

 

 إرسال وثائق المنافسة 3-4

 لتقديو عرولهو. تقوم الجهة ب رسال ونا ت المنافسة لمجتاد  الت  ي  المسبت •

 

 
 استقبال العروض عبر البوابة 1-4  

 ريددددالح تقدددددم العددددرو  ( مسددددة ماليددددين)فددددي ابعمددددال والمشددددتريات التددددي تزيددددد تكلفتهددددا التقديريددددة عددددن  •

ا إلكترون ي إلكترونددددد وفدددددي ملدددددف  للعدددددر  الفندددددي والعدددددر  المددددداليح مشدددددفرين فدددددي ملفدددددين إلكتدددددرونيينيدددددً

فيمدددددا تقددددد  تكلفتددددد   يينإلكتدددددرونتقدددددديو ملفدددددين ويجدددددود للجهدددددة اشدددددتراق  مشدددددفر واحدددددد فيمدددددا دوم  لددددد 

 *ريال وفًقا لما ترا  محقًقا للم لحة.  ( مسة ماليين)التقديرية عن 

عندددددد دعدددددوة المكاتددددد  االستشددددداريةح يجددددد  تقدددددديو العدددددرو  فدددددي ملفدددددين إلكتدددددرونيين منف دددددلين مهمدددددا  •

 *ةان  التكلفة التقديرية. 

 .يج  إرفا   ور من الشهادات والونا ت المطلوبة •

 ينة من المشتريات المطلوبة.يحت للجهة طل  إرفا  ع •

 وفًقا للشروق والموا فات وعداول الكميات المعتمدة. أسعار ويج  على المتنافسين تقديو  •

 ال يعتد ب   عر  ي   بعد انتهاء المدة المحددة لتقديو العرو . •

ال يجددددود أم يتقدددددم المتندددداف  بعددددر  بدددددي  مددددخ العددددر  اب ددددلي إال إ ا ن دددد  ونددددا ت المنافسددددة علددددى  •

  ل  وفقا لشروق وموا فات محددة تضعها الجهة الحكومية.

 حيددددتو اسددددتقبال العددددرو  فددددي م دددداريف م تومددددةإ ا تعدددد ر تقددددديو العددددرو  عبددددر البوابددددة بسددددباب فنيددددةح  •

 .العرو  على البوابة عند إتاحة  ل  الجهة وترفخ

ا مدددن تددداري  فدددتح العدددرو  ويجدددود تمديدددد ا مددددة  • ال تزيدددد عدددن تكدددوم مددددة سدددريام العدددرو  )تسدددعين( يومدددً

 .)تسعين( يوًما أ ر  إ ا لو تتمكن الجهة من الب  في الترسية

يقددددوم المتندددداف  بتقددددديو الضددددمام االبتدددددا ي عنددددد تقددددديو عرلدددد ح وفددددي حددددال تددددو تقددددديو العددددر  فددددي  •

 لي.ملفينح يقدم الضمام االبتدا ي مخ العر  الما

 

 

 

1-  
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المنمممممممت  والمتوسمممممممطة المحليمممممممة والمنشممممممميت الاممممممم يرة  تضممممممممين متطلبمممممممات تفضممممممميل 4-2

 *الوطني والمحتوى المحلي 

يجدددددد  علددددددى  توريدددددددح بنددددددود علددددددى تشددددددتم  التددددددي الم تلطددددددة المنافسددددددات أو التوريددددددد منافسددددددات فددددددي •

ح فدددددي عددددددول المتنددددداف   أم ُيضدددددمن فدددددي عرلددددد  ح دددددة المنتجدددددات الوطنيدددددةح ويلتدددددزم أيضدددددًا بددددد م يولددددد 

يدددددةح وإ ا لدددددو يتضدددددمن العدددددر   لددددد ح فُتعدددددد  الكميدددددات مدددددا إ ا ةانددددد  المنتجدددددات المدددددوردة وطنيدددددة أو أعنب

 للمنتج الوطني. لتفضي  السعر حكام آلية االمنتجات أعنبية وال ت ضخ ب

يلتددددددزم المتندددددداف  فددددددي منافسددددددات التوريددددددد أو المنافسددددددات الم تلطددددددة المشددددددتملة علددددددى بنددددددود توريدددددددح  •

  بالقا مة اإللزامية. 

ن نطدددددا  العقدددددود عاليدددددة القيمدددددة ف نددددد  تقدددددخ لدددددم -باسدددددتمناء منافسدددددات التوريدددددد–إ ا ةانددددد  المنافسدددددة  •

 يتوع  التالي:

 دددددداي   ددددد  م دددددا  المزددددددزى  -تدددددص ةدددددا   ددددد   زايدددددا ةدددددا مداددددد  لخددددد  األ دددددا  -  ددددد  المدنددددداتا  •

 .المز ص  م   ر   الانص

والددددص ي دددب مال  دددد   ددد  الزدددا األداددد    ددد  المدنددداتا  دددداي  اسدددبة المزددددزى المز دددص المسددددهاتة  •

 الزا د تص وثا ل المناتسة.  

 

 إعالن أسماء المتقدمين بعروضهم من خالل البوابة  4-3  

 .بعد انتهاء موعد تقديو العرو  عن المتقدمين بعرولهو يتو اإلعالم •

 .يلكترونإ ا تع ر اإلعالم في البوابةح تقوم الجهة باإلعالم عن المتقدمين في موقعها اإل •

ي تددددددو تنفيدددددد  ا عددددددن طريددددددت والمشددددددتريات التدددددد  لألعمددددددال سددددددجاًل تعددددددد الجهددددددة الحكوميددددددة فددددددي البوابددددددة  •

 .العاعلة الحاالتالمنافسة المحدودة باعتبار ا من 

 

 

 
 

   ةلاح  ا ة:  

  يّز  ال هة ل نة مو مسثر ل داام ةإجراياح تدح ال روض ويرا    ا ي ص: •

 .  اتة  ل    اسها يث ثة طمال يد   اد م ضاي ال  نة     •

 .الديزي        اا  اا ب ل ر اا يز   ز   تص ةا  غااة  ينص تص قرا   •

 . نزاح يث ثطي اد  يزي  ال  نة س   •

 

 فتح العروض  -5
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 فتح العروض في اليوم والساعة المحددين1-5  

 .يكوم فتح العرو  في موعد انتهاء مدة تلقي العرو  •

بحضدددور مدددن يرغددد  مدددن فدددي العدددرو  التدددي تتضدددمن ملفدددين إلكتدددرونيينح تفدددتح اللجندددة الملدددف الفندددي فقددد   •

 *. أ حاب العرو 

 إعالن معلومات مقدم العرض  5-2

اسددددو مقدددددم العددددر  وسددددعر  اإلعمددددالي ومددددا ورد علددددى سددددعر  مددددن ديددددادة أو ت فددددي   يددددتو اإلعددددالم عددددن •

فددددي  طدددداب العددددر  اب ددددلي ومددددا إ ا ةددددام قددددد قدددددم لددددمانًا ابتدددددا يًا وقيمددددة الضددددمام ومددددا إ ا ةددددام قددددد 

 قدم الونا ت المطلوبة.

 *. ح تعلن اللجنة عن اسو مقدم العر  فق تكوم في ملفين إلكترونيينرو  التي في الع •

 إثبات العروض المقدمة  5-3

تقددددوم اللجنددددة ب نبددددات عدددددد العددددرو  المقدمددددة فددددي محضددددر اللجنددددةح وإعطدددداء ةدددد  عددددر  رقمددددًا متسلسدددداًل  •

 .على  يئة ةسر اعتياد  بسط  رقو العر  ومقام  عدد العرو  المقدمة

والمددددددواد  ابعهددددددزةة فددددددتح العددددددرو  وةافددددددة أعضددددددا ها ح ددددددر العينددددددات وموا ددددددفات علددددددى ر ددددددي  لجندددددد  •

وعددددددداول الكميددددددات اب ددددددلي المقدمددددددة مددددددخ العددددددر ح والتوقيددددددخ علددددددى  طدددددداب العددددددر   )الكتالوعددددددات(

المرفقددددددة مددددددخ العددددددر  والمحضددددددر الدددددد   تدددددددوم فيدددددد  اللجنددددددة  و طدددددداب الضددددددمام البنكددددددي والشددددددهادات

 .إعراءاتها

 العلدددى لجندددة فدددتح العدددرو  إنبدددات محتويدددات العدددرو  التدددي قامددد  بفتحهدددا. وفدددي حدددال ةانددد  المنافسدددة  •

الددددواردة فددددي  ابسددددعارتمبدددد  اللجنددددة مددددا اشددددتمل  عليدددد   إلكتددددرونيينحتتطلدددد  تقددددديو العددددر  فددددي ملفددددين 

العدددر  مدددن تعددددي  أو ت دددحيح أو طمددد ح ةمدددا يجددد  عليهدددا ح دددر البندددود غيدددر المسدددعرة أو التدددي لدددو تددددوم 

 .رقمًا وةتاًبة اإلعماليةأو  اإلفراديةعار ا أس

 فحص العروضإلى لجنة  المستنداتإحالة  5-4

إلدددى  أيدددام مدددن تددداري  فدددتح العدددرو  (نالندددة) دددالل يحدددال محضدددر لجندددة فدددتح العدددرو  ومسدددتندات المنافسدددة  •

 لجنة فحص العرو .
 .تحال العرو  الفنية بعد فتحهاح والعرو  المالية قب  فتحها •
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 الماليةالعروض ملفات األسعار التقديرية وفتح  1-6

تقدددديو فدددي حدددال تقدددوم لجندددة فحدددص العدددرو  بفدددتح ملدددف ابسدددعار التقديريدددة وملفدددات العدددرو  الماليدددة  •

 *العرو  في ملفين إلكترونيين مشفرين. 

 .تعلن ابسعار للحالرين من أ حاب العرو  •

بمددددا ال ي دددد  بتكدددداف  الفددددرل يجددددود للجنددددة أم تطلدددد  مددددن المتنافسددددين إيضدددداح أ  غمددددو  فددددي عرولددددهو  •

بددددددين اإلدارات الم ت ددددددة بالمنافسددددددة  مباشددددددرة بشددددددرق أال  يددددددتو التوا دددددد ح نوالمسدددددداواة بددددددين المتنافسددددددي

 إال بموافقة لجنة فحص العرو .  وبين أ حاب العرو 

 

 الفنية والمالية العروض فحص 6-2

 وتسدددددددتبعد العدددددددرو ح المنافسدددددددة ونددددددا ت فددددددديعليهدددددددا  المن دددددددولالعدددددددرو  وفقدددددددًا للمعددددددايير  تفحددددددص •

 .االبتدا ية ب حابها الضماناتالم الفةح وترد 

فيجدددددد  فحددددددص ح م تددددددومينأو فددددددي م ددددددروفين  إلكتددددددرونيينالعددددددرو  فددددددي ملفددددددين   قدددددددم حددددددال فددددددي •

غيدددددر المقبولدددددة وتدددددرد العدددددرو  الماليدددددة دوم  وتسدددددتبعد العدددددرو  الفنيدددددةح لفنيدددددة دوم الماليدددددةاالعدددددرو  

 * فتحها مخ الضمانات االبتدا ية ب حابها. 

تفحددددص اللجنددددة العدددددرو  الماليددددة للعدددددرو  الفنيددددة المقبولددددة وتقددددددم تو ددددياتها علدددددى أفضدددد  العدددددرو ح  •

 .عنها في ونا ت المنافسة المعلنوفًقا لمعايير التقييو 

  

 العروض  فحص -6

 
   ةلاح  ا ة:

  يّز  ال هة ل نة مو مسثر ل داام ةإجراياح تزص ال روض ويرا    ا ي ص: •

م  ييدددددددز     اسدددددددها،   ددددددد   ددددددداتة  لددددددد   يث ثدددددددة طال يدددددددد   ددددددداد م ضددددددداي ل ندددددددة تزدددددددص ال دددددددروض  ددددددد   •

المدددددددالص و ددددددد  هدددددددز  جهددددددد   ددددددد ها ي الا اددددددداي و ددددددد  لايددددددد  الم رتدددددددة الانادددددددة  ةادددددددنه  المراقدددددددب ددددددد  

 تص وبا ة األ ما  والم درياح  ز  المناتسة.

يزدددددد   ز دددددد  تددددددص ةددددددا  غااةدددددد    دددددد  م ضددددددا ها يددددددنص تددددددص قددددددرا  الديددددددزي    دددددد    اددددددا  اا ددددددب ل ددددددر اا •

 و ضزاي اةدااوااي لي   ضز تص ال  نة.  

    نزاح. يث ثطس   ال  نة و ير ارهاي اد  يزي   •

ال ي ددددددزز ال مدددددد  ةددددددا    ا ددددددة ل نددددددة تزددددددص ال ددددددروض وصدددددد ةاة البددددددت تددددددص الدر دددددداة، سمددددددا ال ي دددددددزز  •

 .ال م  ةا    ا ة ل نة تدح ال روض و  ا ة ل نة تزص ال روض مو ال ضزية تاهما

i 
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 واألسعار الواردة في العرضمراجعة جداول الكميات  3- 6

إ ا أغفدددد  المتندددداف  ولددددخ أسددددعار لددددبع  البنددددودح عدددداد للجنددددة فحددددص العددددرو  اسددددتبعاد العددددر  أو اعتبددددار  •

 .البنود غير المسعرة محملة على القيمة اإلعمالية للعر 

إ ا وعدددددد ا دددددتالر بدددددين السدددددعر المبدددددين ةتابدددددة والسدددددعر المبدددددين بابرقدددددامح ةانددددد  العبدددددرة بالسدددددعر المبدددددين  •

 بة. وإ ا وعد ا تالر بين سعر الوحدة وسعر مجموعهاح ةان  العبرة بسعر الوحدة.ةتا

إ ا عددددل  الجهدددة الحكوميدددة عدددن تنفيددد  أ  بندددد مدددن البندددود المحملدددة علدددى إعمدددالي قيمدددة العدددر ح فيدددتو  •

 .حسو ما يقاب  ةلفتها

تقدددوم لجندددة فحدددص ح منافسدددات التوريدددد أو المنافسدددات الم تلطدددة التدددي تشدددتم  علدددى نشددداق التوريددددفدددي  •

مراععددددددة ح ددددددة المنتجددددددات الوطنيددددددة المقدمددددددة فددددددي العددددددر  ومقارنتهددددددا بجددددددداول الكميددددددات ب العددددددرو 

وابسدددعار الدددواردة فدددي العدددر . فددد  ا وعدددد ا دددتالر بدددين ح دددة المنتجدددات الوطنيدددة المقدمدددة فدددي العدددر  

لح ددددة وح ددددة المنتجددددات الوطنيددددة التددددي تددددو احتسددددابهاح فيددددتو اب دددد  بالح ددددة ابقدددد  بحيدددد  تكددددوم  دددد   ا

 *  ي التي ُيعتد بها عند إعطاء ابفضلية أو تقييو التزام المتعاقد. 

 استبعاد العروض المخالفة 6-4

إ ا لددددو تتددددوافر لددددد   دددداح  العددددر  أيددددا مددددن الشددددهادات المطلوبددددة أو ةاندددد  تلدددد  الشددددهادات منتهيددددة  •

أيددددام عمدددد  وإال  تددددو  (عشددددرة)ال ددددالحيةح فيمددددنح  دددداح  العددددر  مهلددددة السددددتكمالها علددددى أال  تزيددددد علددددى 

 لمان  االبتدا ي. وي ادراستبعاد  من المنافسة 

  إ ا تجدددداودت اب طدددداء الحسددددابية فددددي ابسددددعار يجددددود للجنددددة فحددددص العددددرو  التو ددددية باسددددتبعاد العددددر •

 .ا% من إعمالي قيمة العر  ديادًة أو نقً  10بعد ت حيحها أةمر من 

 يستبعد العر  ال   يكوم مبنيًا على ت في  نسبة مئوية أو قدر معين من أق  العرو .  •

لجندددة بمناقشدددة % فددد ةمر عدددن التكلفدددة التقديريدددةح تقدددوم ال25فدددي حدددال تددددني أسدددعار أحدددد العدددرو  بنسدددبة  •

 ددداح  العددددر  لتولدددديح أسددددباب ان فالدددد  وفددددي حددددال عدددددم اقتندددداع اللجنددددة بمقدرتدددد  علددددى تنفيدددد  العقدددددح 

 .فيجود لها التو ية باستبعاد العر 

 * . يستبعد العر  ال   لو يلتزم في  المتناف  بالقا مة اإللزامية للمنتجات الوطنية •

يسدددددتبعد المنددددداف  لة علدددددى بندددددود توريددددددح فدددددي منافسدددددات التوريدددددد أو المنافسدددددات الم تلطدددددة المشدددددتم •

وفددددي حددددال ةاندددد  المنافسددددة قابلددددة للتجز ددددةح فتسددددتبعد البنددددود التددددي الدددد   لددددو يلتددددزم بالقا مددددة اإللزاميددددة 

 * لو يلتزم فيها المتناف  بالقا مة اإللزامية. 

تقدددددخ لدددددمن نطدددددا  العقدددددود عاليدددددة القيمدددددة ف نددددد   -باسدددددتمناء منافسدددددات التوريدددددد–إ ا ةانددددد  المنافسدددددة  •

 *   التالي:يتوع

الدددد ب لدددد  يزدددددل الزددددا األدادددد   ُيسدددددب ا المدندددداتا، تددددص ةددددا   دددد   زايددددا ةددددا مدادددد  لخدددد  األ ددددا   •

      رة ة الدداا  الانص. لخ  األ ا  

 يسدب ا المدناتا ال ب ل  يدام اسبة المزدزى المز ص المسدهاتة  م   ر   الانص. •

الدددددزا د تدددددص وثدددددا ل  مقددددد   ددددد  الزدددددا األداددددد  اسدددددبة المزددددددزى المز دددددص المسددددددهاتة  تدددددص ةدددددا  ساادددددت •

 ، ُيسدب ا المدناتا      رة ة الدداا  الانص.المناتسة 
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  دددد  المدندددداتا االلددددد ام ةدددددداي  مب  ز ددددازاح   دددداتاة ةددددز  اسددددبة المزدددددزى المز ددددص المسدددددهاتة  •

ار ت تدددددص ال دددددرض، وذلدددددك تدددددص ةدددددا  و بدددددت ال هدددددة الزيز ادددددة  مو هائدددددة المزددددددزى المز دددددص الددددددص قدددددُ

ةالدنسددددال  دددد  -والم دددددرياح الزيز اددددة ذلددددك مثندددداي  رة ددددة تزددددص ال ددددروض. ويزددددل ل  هددددة الزيز اددددة 

ا ددددددب اد ال دددددرض تدددددص ةدددددا  لددددد  ُ ددددددّام اييضددددداةاح الياتادددددة ةدددددز  اسدددددبة المزددددددزى المز دددددص  -الهائدددددة 

 المسدهاتة.

نمممممت  الممممموطني المالمنشممممميت الاممممم يرة والمتوسمممممطة المحليمممممة واحتسمممماي  ليمممممة تفضممممميل  5-6

 * والمحتوى المحلي

تقددددوم الجهدددددة الحكوميدددددة أنندددداء التقيددددديو المدددددالي للعددددرو  باحتسددددداب آليدددددات تفضددددي  المنشددددد ت ال دددددغيرة  •

المندددتج الدددوطني والمحتدددو  المحلدددي و لددد  حسددد  اآلليدددة المتبعدددة فدددي البوابدددةح المحليدددة ووالمتوسدددطة 

 ويكوم التفضي  ةالتالي:  

ا، وذلددددددك ةدددددداتدراض م دددددد ا   ددددددروض مددددددنح المن ددددددآح الصددددددغارة والمدز دددددداة ال ُ  • مز اددددددة  اضددددددا ي  دددددد ري 

%ي  مدددددا هدددددز  ددددد سز  تدددددص وثدددددا ل ال دددددرض، وذلدددددك تدددددص جماددددد  10المن دددددآح األ دددددرى م  ددددد  ةنسدددددبة ط

 الدص ال  نا د  م  ااا  ال دا ال الص الدامة. - اا  دزد الدز يا-ال دزد 

ُيمدددددنح المنددددددد  ا، تدددددص  ناتسددددداح الدز يددددددا مو المناتسددددداح المخد اددددددة الددددددص   ددددددم    دددددد  ةندددددزد  ز يدددددد  •

ا وذلددددك ةددداتدراض  دددد ر المنددددد  األجنبددددص م  ددد  ةنسددددبة ط %ي  مددددا هددددز  دددد سز  10الدددزونص  اضددددا ي  دددد ري 

، وذلددددددك ل مند دددددداح الزوناددددددة غاددددددر الما جددددددة  ددددددم  الدا مددددددة ايل ا اددددددة، وييددددددز  تددددددص وثددددددا ل ال ددددددرض

 الدداا  وتداي ل م ادلة المز زة مدااه:

 

 ح ة المنتجات الوطنية(  - 1% × سعر العر  )بالريال( × )10)بالريال( +قيمة العر  المعدلة = سعر العر  

تددددص ةددددا  اشدددددم ت المناتسددددة   دددد   ند دددداح  ا جددددة  ددددم  الدا مددددة ايل ا اددددة و ند دددداح غاددددر  ا جددددة  •

ي بددددر  دددد  قامددددة م دددد ه ي 1تاهددددا، تددددإ   دددد ر ال ددددرض الم ددددا   لادددد  تددددص الم ادلددددة الددددزا دة تددددص الادددددرة ط

الدا مددددة ايل ا اددددة، و ضددددام قامددددة المند دددداح الما جددددة  ددددم  الدا مددددة المند دددداح غاددددر الما جددددة  ددددم  

 ايل ا اة     قامة ال رض الم الة ة ا اةدساةها.

تقدددددخ لدددددمن نطدددددا  العقدددددود عاليدددددة القيمدددددة ف نددددد   -باسدددددتمناء منافسدددددات التوريدددددد–إ ا ةانددددد  المنافسدددددة  •

 :يتوع  التالي

%ي 60ض المددددالص  نددددا الدداددددا  ةنسددددبة طةزاددددط ييددددز  وز  ال ددددر  الم ددددداز ل دداددددا  الانددددص-يدددددّا  ال ددددرض  •

طوز  السددددد ري، و يدددددز  موزا  سددددد   ددددد   ددددد  األ دددددا  واسدددددبة المزددددددزى المز دددددص المسددددددهاتة وسدددددز  

%ي، وييدددددز  الدداددددا  وتدددددداي ل م ادلدددددة 40ال ددددرسة  ا جدددددة تددددص السدددددز  المالاددددة  ندددددا الددادددددا  ةنسددددبة ط

 الدالاة:

×   =نتيجدددددددددددددة التقيددددددددددددديو المدددددددددددددالي   
 سعر أق  عر  مت    فنياً  (بالريال)

سعر العر  للمتناف  المراد تقييم (بالريال)
)نسدددددددددددددبة المحتدددددددددددددو  المحلدددددددددددددي  +% 60  

 %40 ×% نقاق للشرةة المدرعة( 5  +%50 ×% +    ابساس 50 ×المستهدفة 
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%( بددددين 10تددددتو الترسددددية علددددى المتندددداف  الحا دددد  علددددى أعلددددى تقيدددديوح علددددى أال يتجدددداود الفددددار  نسددددبة ) •

عدددر  المتنددداف  الحا ددد  علدددى أعلدددى تقيددديو نهدددا ي وبدددين أقددد  سدددعر وارد فدددي عدددر  السدددعر الدددوارد فدددي 

اح وفدددي حدددال تجددداود الفدددار  فدددي السدددعر  ددد   النسدددبة فيدددتو االنتقدددال  أ  مدددن المتنافسدددين المددد  لين فنيدددت

 للمتناف  ال   يلي  في التقييو.

 

 التأكد من اعتدال سعر أفضل العروض  6-6

تدددددتو المقارندددددة مدددددخ ابسدددددعار اب يدددددرة التدددددي سدددددبت التعامددددد  بهدددددا وأسدددددعار السدددددو  وابسدددددعار التقديريدددددة  •

 للمنافسة. االسترشادية

للجنددددة فحددددص العددددرو  إعددددادة تسددددعير البنددددود  إ ا تبددددين لهددددا أنهددددا ولددددع  بشددددك  غيددددر مدددددروس وال تممدددد   •

 نر  لددددد  فدددددي السدددددعر اإلعمدددددالي للعدددددر . فددددد  ا رفددددد  المتنددددداف  السدددددعر الحقيقدددددي للبندددددودح علدددددى أال يددددد 

  ويرد ل  لمان .  إعادة التسعيرح يستبعد من المنافسة

 

 
 

 اإلعالن عن صاحب العرض الفائز 1-7

 وتلدددد  المتعلقددددةالعسددددكرية ولوادمهددددا  والدددد  ا رح والمعددددداتتسددددتمنى مددددن اإلعددددالم مشددددتريات ابسددددلحة  •

 .بابمن الوطني

 اإلعدددالم علدددى أم يشدددم  تقدددوم الجهدددة بددداإلعالم عدددن العدددر  الفدددا ز فدددي المنافسدددة وتبلددد   ددداحب  بددد ل ح •

 *: ما يلي

 .صاةب ال رض الاا    •

    ز اح    الم روع. •

 الدامة ايجمالاة ل م روع. •

  اة  ناا  ال دا و ياا . •

 

 المتنافسين اآلخرين إخطار  2-7

يدددتو إ طددددار المتنافسددددين اآل ددددرين بنتددددا ج المنافسددددة وسدددب  اسددددتبعاد وح بمددددا فددددي  لدددد  الدددددرعات الفنيددددة  •

 لعرولهو.

 

 

 

 اإلعالن عن نتائ  المنافسة  -7
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 *   نشر نتائ  وبيانات المنافسات والمشتريات 3-7 

 وتلددددد  المتعلقدددددةالعسدددددكرية ولوادمهدددددا  والددددد  ا رح والمعدددددداتتسدددددتمنى مدددددن النشدددددر مشدددددتريات ابسدددددلحة  •

 بابمن الوطني.

ريدددال فدددي البوابدددة  (مئدددة ألدددف)والمشدددتريات التدددي تزيدددد قيمتهدددا علدددى  نشدددر نتدددا ج وبياندددات المنافسددداتيدددتو  •

 اآلتية:وتشم  البيانات المعلومات . يوًما من التعاقد (نالنين) الل 

 ا   المد اقا و نزاا  وازع ال دا. •

 .ها   ناا  اة ال دا وقامد  و ي •

  ا يخ  س ا  المزق ، و ا يخ ا د م األ ما . •

 

 
 * وضع معايير التأهيل الالحق1-8

يجدددد  علددددى الجهددددة الحكوميددددة فددددي حددددال إعددددراء ت  يدددد  الحددددت ل دددداح  العددددر  الفددددا ز أم تسددددت دم  ات  •

 أم تقددددي  النقدددداق التاليدددددة:المعددددايير التددددي تددددو اسددددت دامها فددددي مرحلددددة الت  يدددد  المسددددبت والتددددي يجدددد  

حجددددو  -حجددددو االلتزامددددات التعاقديددددة القا مددددة  -القدددددرات الفنيددددة  -القدددددرات اإلداريددددة  -القدددددرات الماليددددة 

نتدددددددا ج التقييمدددددددات -وةلفتددددددد  التقديريدددددددة  وطبيعتدددددد حجدددددددو المشدددددددروع  -ال بدددددددرات  –المشدددددداريخ المنجدددددددزة 

 .السابقة

 

 * إجراء التأهيل الالحق لااحب العرض الفائز2-8 

 يج  إعراء ت  ي  الحت في الحاالت التي ال يتو فيها إعراء ت  ي  مسبت.  •

علددددى الجهددددة الحكوميددددة إعددددراء ت  يدددد  الحددددت ل دددداح  العددددر  الفددددا ز فددددي المنافسددددة الدددد   سددددبت ت  يلدددد    •

 ت  ياًل مسبقًاح في حال ةان  المدة بين إعراء الت  ي  المسبت والترسية تزيد على سنة. 

ح  العددددر  الفددددا ز لمرحلددددة الت  يدددد  الالحددددتح فيددددتو االنتقددددال ل دددداح  العددددر  فددددي حددددال عدددددم اعتيدددداد  ددددا  •

 ال   يلي  في الترتي  و ك اح وتلغى المنافسة في حال عدم اعتياد عميخ المتنافسين.

 

 

 *حديد مدة التوقف ت 9-1 

أيدددام عمددد  وال تزيدددد عدددن  ( مسدددة)تحددددد الجهدددة مدددن  دددالل البوابدددة مددددة التوقدددف التدددي يجددد  أال تقددد  عدددن  •

 دددددور قددددرار الترسددددية واإلعددددالم عندددد ح وتلتددددزم الجهددددة بدددداإلعالم عنهددددا فددددي أيددددام عمدددد  مددددن تدددداري   (عشددددرة)

 .و ل  لتمكين المتنافسين من الت لو من قرار الترسية البوابة اإللكترونيةح

 إجراء التأهيل الالحق  -8

 إعالن فترة التوقف  -9
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اإلعدددالم فدددي البوابدددة أو موقدددخ الدددودارة بسدددباب فنيدددة يدددتو إبدددالغ المتنافسدددين عدددن طريدددت  فدددي حدددال تعددد ر •

 ي.لكترونالبريد اإل

 *استقبال التظلمات 2-9 

 الجهة الحكومية الت لمات على قرار الترسية أو أ  إعراء من إعراءاتها من  الل البوابة. تستقب  •

 فترة التوقف المعلنة.ال يجود اعتماد الترسية والتوقيخ العقد  الل  •

 ال يجود للجهة الحكومية أم تقب  أ  ت لو بعد انتهاء المدة المحددة للتوقف. •

يدددوم عمددد  مدددن تددداري  ورود الدددت لوح  ( مسدددة عشدددر)يجددد  علدددى الجهدددة الحكوميدددة البددد   فدددي الدددت لو  دددالل  •

 ف م مض  تل  المدة دوم الب  في الت لو عد رفضًا.

 

 
 إعداد متطلبات توقيع العقد1-10 

يجدددود للجهدددة الحكوميدددة االةتفددداء بالمراسدددالت المتبادلدددة بدددداًل مدددن تحريدددر العقدددد إ ا ةانددد  قيمدددة العقدددد ال  •

 تزيد على )نالث مئة ألف( ريال.

 يقوم  اح  العر  الفا ز بتقديو الضمام النها ي بعد ترسية الجهة الحكومية للمنافسة علي .  •

 .للمتعاقد بعد تقديو الضمام النها ي العقد موعد توقيخيتو تحديد  •

إ ا تدددد  ر المتعاقددددد عددددن الموعددددد المعلددددن دوم عدددد ر مقبددددولح يددددتو إندددد ار المتعاقدددددح فدددد م تدددد  ر لمدددددة تزيددددد  •

 .قرار الترسيةيوًماح ألغي  ( مسة عشر)على 

 

 تحرير العقد 10-2

 .بحس  نوع وطبيعة ابعمال والمشتريات المعتمدةيتو تحرير العقد وفًقا للنما    •

 

 عرض العقد على وزارة المالية  3-10

ريددددال فدددد ةمرح تقددددوم  ( مسددددة ماليددددين)فددددي العقددددود التددددي تزيددددد مدددددة تنفيدددد  ا عددددن سددددنة أو تبلدددد  قيمتهددددا  •

 *الجهة بعر  العقد على الودارة لمراععتها قب  توقيعها. 

  

 إبرام العقد  -10
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 إصدار نسخ العقد 4-10 

يحددددرر العقددددد مددددن سدددد  نسدددد  علددددى ابقدددد   نسدددد ة للمتعاقددددد ونسدددد ة لدددد دارة المعنيددددة باإلشددددرار علددددى  •

 ة لمرةددددددز ونسدددددد  للددددددديوام العددددددام للمحاسددددددبةالتنفيدددددد  ونسدددددد ة لدددددد دارة الم ت ددددددة بالمحاسددددددبة ونسدددددد ة 

 تحقيت ةفاءة اإلنفا  أو الهيئة العامة لل ناعات العسكرية بحس  الحالح ونس ة للهيئة.

 :تبل  الهيئة العامة للزةاة والد   بالمعلومات التي تطلبها عن العقد والتي تشم  •

 ا   و نزا  المد اقا. •

  ز زع ال دا وقامد  ايجمالاة وشروو  المالاة. •

 واادها  . ا يخ ةاي  ناا ه  •

 .مب   اي ح  ارم     ال دا •

 *استالم الخطة التدرجية للمحتوى المحلي 5-10 

 يجددد تقدددخ لدددمن نطدددا  العقدددود عاليدددة القيمدددة ف نددد   -باسدددتمناء منافسدددات التوريدددد–إ ا ةانددد  المنافسدددة  •

سددددواًء علددددى مسددددتو  -علددددى المتعاقددددد تقددددديو ال طددددة التدرعيددددة للمحتددددو  المحلددددي للجهددددة الحكوميددددة 

وفددددت النمددددو   الم  ددددص لدددد ل  فددددي البوابددددة اإللكترونيددددة للمحتددددو  المحلددددي  ددددالل  -و المنشدددد ةالعقددددد أ

( يومدددًا مدددن تددداري  ترسدددية العقددددح ويجددد  أم تتوافدددت مدددخ نسدددبة المحتدددو  المحلدددي سدددتينمددددة ال تتجددداود )

 .المستهدفة

 

 
 

 تحديد قيمة الدفعة األولى1-11 

 % من القيمة اإلعمالية للعقد.10قيمة الدفعة ابولى يج  أال  تتجاود  •

 صرف الدفعة المقدمة 2-11 

ا يسدددداو  قيمددددة الدفعددددة المقدمددددة  • قيمتدددد  بددددنف  النسددددبة  وي فدددد  البندددد يقدددددم المتعاقددددد لددددماًنا بنكيددددً

 .التي يتو استرداد ا من الدفعة المقدمة طبقًا للمست ل ات وفي تاري  الحسو

د تقدددديو المتعاقدددد الضدددمام ال دددال بهددداح وتسدددتوفى مدددن مسدددتحقات  ت دددرر قيمدددة الدفعدددة المقدمدددة بعددد  •

علددددى دفعددددات بنسددددبة مسدددداوية للنسددددبة المئويددددة للدفعددددة المقدمددددةح و لدددد  مددددن قيمددددة ةدددد  مسددددت لصح 

 اعتبارًا من المست لص ابول.

 ال يجود  رر دفعة مقدمة عند تمديد العقود القا مةح أو التكليف ب عمال إلافية. •

 .تجز ة الدفعة المقدمة بحي  يتو  رفها للمتعاقدين على دفعاتيجود للجهة الحكومية  •

 

 

 صرف الدفعة المقدمة   -11
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 تسليم مواقع األعمال 1-12 

العامددددة  مددددالو تددددنص ونددددا ت المنافسددددة علددددى غيددددر  لدددد ح تلتددددزم الجهددددة الحكوميددددة فددددي عقددددود اإلنشدددداءات •

ا مدددن تددداري  إبدددالغ المتعاقدددد بالترسددديةح   ويجدددودبتسدددليو مواقدددخ ابعمدددال  دددالل مددددة ال تتجددداود )سدددتين( يومدددً

 .للمتعاقد طل  إنهاء العقد إ ا ت  رت الجهة الحكومية عن تل  المدة

ا فددددي عقددددود ال دددددمات  ات التنفيدددد  المسددددتمر و لدددد  قبدددد  انتهدددداء العقددددد  • يسددددلو الموقددددخ تسددددليًما أوليددددً

 ح نو يسلو الموقخ للبدء في تنفي  العقد بعد انتهاء العقد السابت. القا و

 مسددددة )إ ا تدددد  ر المتعاقددددد أو تباطدددد  عددددن اسددددتالم الموقددددخح يددددتو إندددد ار  بدددد ل ح فدددد م لددددو يسددددتلم   ددددالل  •

ا مدددن تددداري  إنددد ار ح اعتبدددر الموقدددخ مسدددلًما ويمهددد  المتعاقدددد  (عشدددر ا للبددددء فدددي  ( مسدددة عشدددر)يومدددً يومدددً

 .دأ عاد إنهاء العقدالعم ح ف م لو يب

 تنفيذ األعمال 2-12 

يقددددوم المتعاقددددد بتنفيدددد  ابعمددددال أو توريددددد المددددواد ةمددددا تددددو االتفددددا  فددددي العقددددد ويلتددددزم بتنفيدددد  ا فددددي  •

 الوق  المحدد ل ل .

 

 
 تسليم ما تم إنجازه من األعمال 13-1

للجهدددة الحكوميدددة بشددددك  دور ح و لددد  حسددد  مددددا تدددو االتفددددا  يقدددوم المتعاقدددد بتسددددليو مدددا تدددو إنهدددداؤ   •

 .علي  في العقد

علددددى الجهددددة الحكوميددددة مراقبددددة أداء المتعاقددددد فددددي تنفيدددد  التزامدددد  بشدددد م القا مددددة اإللزاميددددة أنندددداء تنفيدددد   •

دة ت ددددالف القا مددددة اإللزاميددددةح وال يددددد   فددددي  لدددد  المنتجددددات  العقدددددح وعدددددم اسددددتالم أ  منتجددددات مددددورل

 عاقد على استمناء لها. التي ح   المت

بالتعليمددددات ال ا ددددة بتسددددليو المنتجددددات المدرعددددة فددددي القا مددددة اإللزاميددددةح التددددي  االلتددددزام علددددى المتعاقددددد  •

 *  يئة المحتو  المحلي والمشتريات الحكومية. ت در ا 

تقدددخ لدددمن نطدددا  العقدددود عاليدددة القيمدددة ف نددد  يجددد   -باسدددتمناء منافسدددات التوريدددد–إ ا ةانددد  المنافسدددة  •

حكدددام ابشدددروق ولوفقدددًا ل-علدددى المتعاقدددد تقدددديو تقدددارير دوريدددة إلدددى الجهدددة الحكوميدددة ب دددورة منت مدددة 

لمعرفدددددة التقددددددم نحدددددو تحقيدددددت نسدددددبة المحتدددددو  المحلدددددي المسدددددتهدفة و لددددد  وفدددددت  -المعددددددة لددددد ل 

النمددددو   الم  ددددص لدددد ل  فددددي البوابددددة اإللكترونيددددة للمحتددددو  المحلددددي. وتراقدددد  الجهددددة الحكوميددددة أداء 

المتعاقددددد  ددددالل مدددددة العقددددد لقيدددداس مددددد  التزامدددد  بتحقيددددت ال طددددة التدرعيددددةح علددددى أم يددددنعك  مددددد  

 *. في تقييم  فقرةالالتزام المتعاقد به   

 

 تنفيذ األعمال  -12
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 استالم المستخلاات 1-14 

يقددددوم المتعاقددددد بعددددد إنجدددداد نسددددبة مددددن ابعمددددالح بح ددددر مددددا تددددو تنفيدددد   علددددى الطبيعددددة ومطابقتهددددا مددددخ  •

عدددداول الكميدددات وإعدددداد مسدددت لص شدددهر  أو مرحلدددي وفقدددًا لشدددروق الددددفخ المحدددددة بموعددد  العقددددح 

 .أو استشار  المشروع حال وعود  الجهة الحكوميةورفع  إلى 

معاينددددة ابعمددددال المنجددددزة علددددى بعددددد اسددددتالم  المسددددت لصح  -حددددال وعددددود - علددددى استشددددار  المشددددروع •

وإعددددداد  حالعقددددد فدددديالطبيعددددة والت ةددددد مددددن مطابقتهددددا للموا ددددفات وعددددداول الكميددددات المتفددددت عليهددددا 

 .المست لص استالم م عم  من تاري  تقرير ب ل  يتو رفع  مخ المست لص  الل )عشرة( أيا

 

 رفع أمر الدفع 2-14 

علدددددى الجهدددددة الحكوميدددددة اسدددددتكمال إعدددددراءات اعتمددددداد المسدددددت لص ورفدددددخ أمدددددر الددددددفخ إلدددددى ودارة الماليدددددة  •

 .للمست لصمن تاري  تسلمها  يوم عم  ( مسة عشر) الل 

مددددن تدددداري  ورود أمددددر الدددددفخ ا يومددددً  (سددددتين)تقددددوم ودارة الماليددددة ب ددددرر أمددددر الدددددفخ  ددددالل مدددددة ال تتجدددداود  •

 إليها.

 

 
 في عقود اإلنشاءات العامة1-15  

م الجهدددددة لجندددددة لمعايندددددة واسدددددتالم ابعمدددددالح السدددددتالم ابعمدددددال اسدددددتالًما ابتددددددا ًيا  •  مسدددددة ) دددددالل تكدددددو 

 .يوًما من ورود إشعار المتعاقد ب نجاد ا (عشر

لددددمن نطددددا  العقددددود عاليددددة القيمددددة ف ندددد  يجدددد  علددددى المتعاقددددد تقددددديو تقريددددر  المنافسددددة تقددددخإ ا ةاندددد   •

حتدددو  المحلدددي التدددي حققهددداح و لددد  لغدددر  الت ةدددد مدددن نهدددا ي إلدددى الجهدددة الحكوميدددة يتضدددمن نسدددبة الم

 * .مطابقتها لنسبة المحتو  المحلي المستهدفة

ومدددددتها سددددنة علددددى ابقدددد  بعددددد -تسددددتلو ابعمددددال اسددددتالمًا نها يددددًا بعددددد انتهدددداء مدددددة الضددددمام وال دددديانة  •

زة وبعدددددد تنفيددددد  المتعاقدددددد التزاماتددددد  وتسدددددليم  الم ططدددددات وموا دددددفات ابعهددددد  -االسدددددتالم االبتددددددا ي

 * والمعدات والمستندات المتعلقة بالمشروع وفقًا لشروق العقد. 

 

 في العقود ذات التنفيذ المستمر 2-15  

 .يوماً  (بمالنين)تكوم الجهة الحكومية لجنة فنية لمعاينة ابعمال واستالمها قب  انتهاء العقد  •

 .يتو استالم ابعمال بشك  نها ي بعد انتهاء مدة العقد •

 صرف المقابل المالي   -14
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لددددمن نطددددا  العقددددود عاليددددة القيمددددة ف ندددد  يجدددد  علددددى المتعاقددددد تقددددديو تقريددددر  المنافسددددة تقددددخإ ا ةاندددد   •

نهدددا ي إلدددى الجهدددة الحكوميدددة يتضدددمن نسدددبة المحتدددو  المحلدددي التدددي حققهددداح و لددد  لغدددر  الت ةدددد مدددن 

 * .مطابقتها لنسبة المحتو  المحلي المستهدفة

 

 في عقود التوريد3-15  

 للتسددددليو المحدددددد المكددددام إلددددى أو الحكوميددددة الجهددددة مسددددتودعات إلددددى اب ددددنار بتسددددليو المددددورد يقددددوم  •

 .العقد في

 .تقوم الجهة باستالم اب نار التي تحتا  إلى فحص استالمًا م قتاً  •

تدددداري   تقددددوم لجنددددة الفحددددص واالسددددتالم لددددد  الجهددددة بفحددددص مددددا تددددو توريددددد  والموافقددددة عليدددد  ويعتبددددر •

 ل قبولها  و تاري  االستالم النها ي. االستالم الم ق  لأل نار في حا

المرفولدددددة  باب دددددنارالمدددددوردةح يبلددددد  المدددددورد  اب دددددنار ا رفضددددد  لجندددددة الفحدددددص  دددددنفًا أو أةمدددددر مدددددن إ •

 مددددة تحددددد ا لجندددة  ددداللأيدددام وتوريدددد بددددي  عنهدددا  (سدددبعة) دددالل وأسدددباب رفضدددها وبوعدددوب سدددحبها 

مددددن فقددددددام أو تلددددف بعددددد انتهدددداء المددددددة  لأل ددددنارمدددددا يحدددددث  مسدددد وليةتتحمدددد  الجهددددة  والالفحددددصح 

 .المحددة لسحبها

( يومدددًا مددددن نالنددددينأم يددددزود الجهدددة الحكوميدددة بتقريددددر نهدددا ي  دددالل ) -فددددي عقدددود التوريدددد-علدددى المتعاقدددد  •

 يئددددة المحتددددو  وفقددددًا للتعليمددددات التددددي ت دددددر ا -نهايددددة العقددددد يتضددددمن مددددا يمبدددد  أم المنتجددددات وطنيددددة 

( أيدددددام عمددددد  مدددددن اسدددددتالم عشدددددرةراعدددددخ الجهدددددة الحكوميدددددة  دددددالل )وت -المحلدددددي والمشدددددتريات الحكوميدددددة

التقريدددر ح دددة المنتجدددات الوطنيدددة الفعليددددةح و لددد  بنددداًء علدددى الونددددا ت التدددي يقددددمها المتعاقدددد للموافقددددة 

ت الجهدددة الحكوميدددة موافقدددة علدددى مدددا قدمددد   علدددى التقريدددرح وفدددي حدددال لدددو يدددتو الدددرد  دددالل  ددد   المددددة عدددد 

 دددد   نهددددا ي المشددددار إليدددد  فددددي يددددة تزويددددد الهيئددددة بنسدددد ة مددددن التقريددددر العلددددى الجهددددة الحكومو المتعاقددددد. 

 * ح و ل  من  الل رفع  على البوابة. قرةالف
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 * إجراء التقييم 16-1  

تلتددددزم الجهددددة الحكوميددددة بمعددددايير التقيدددديو الددددواردة فددددي النمددددو   المعددددد مددددن قبدددد  مرةددددز تحقيددددت ةفدددداءة  •

 اإلنفا .

 يتو بحس  نوع العقدح على النحو التالي:الجهة في العقد على مواعيد إعراء التقييو وتنص  •

تددددددص ال دددددددزد ذاح الدناادددددد  المسدددددددمر دو يدددددداي وتددددددل  ددددددا يز ددددددز  ال دددددددا  دددددد  شددددددروط  ييددددددز  الدداددددددا  •

  سدزى األداي، ةاي اتة  ل   جراي الدداا  النها ص ة ا  ناا  ال دا.

 تص  دزد الدز يا الاز ية؛ يد  الدداا  ةنهاية ال دا وة ا ا د م األ ما .  •

ابداء لددددمالث عقددددود متتاليددددة يحددددال  فددددي مسددددتو  %70إ ا تكددددرر ح ددددول المتعاقددددد علددددى درعددددة أقدددد  مددددن   •

 ح للن ر في منخ التعام  مع .في ودارة المالية إلى لجنة م ت ة

 

 *إشعار المتعاقد بنتائ  التقييم  16-2

 .ترفخ الجهة نتا ج التقييو على البوابة وتكوم متاحة لبقية الجهات الحكومية •

 .يحت للمتعاقد الت لو من نتا ج التقييو •

 

 
 صرف المستخلص الختامي 17-1

%( مددددن قيمددددة ةدددد  مسددددت لص لتكددددوين مبلدددد  المسددددت لص 10يجددددود للجهددددة اسددددتقطاع نسددددبة ال تتعددددد  ) •

 .النها يح على أال يتجاود مجموع النس  المستقطعة نسبة المست لص النها ي

% 5% فددددي عقددددود اإلنشدددداءات العامددددة وعددددن 10ي ددددرر المسددددت لص ال تددددامي الدددد   يجدددد  أال يقدددد  عددددن  •

فددددي العقددددود اب ددددر ح بعددددد تسددددليو ابعمددددال تسددددليمًا ابتدددددا يًاح أو توريددددد المشددددترياتح وتقددددديو المتعاقددددد 

 :اآلتيةالشهادات 

 شهادة  ا از ةاأل ما     ال هة الزيز اة صاةبة الم روع. •

 .ال ساة مو الضريبة المسدزدة    هائة ال ساة والا  شهادة  ااد  •

المج سددددة ال ا ددددة ل د  اندددداح االجدما اددددة، ةدسدددد ا  المن دددد ة  الزدددددز   دددد شددددهادة الدسدددد ا  و ددددااد  •

 تص المج سة و ااد الزدز  الد  اناة.

 ال هاداح الدص يدزجب  دايمها ةمزجب اماذد ال دزد الم دماة. •

النهدددددا ي إال بعدددددد اعتمددددداد التقدددددارير النها يدددددة وال ا دددددة بدددددالمنتج  ال تفدددددر  الجهدددددة الحكوميدددددة عدددددن الضدددددمام •

 * ي.الوطني والمحتو  المحل
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 كتابة وثائق المنافسة وتضمين المعلومات العامة 1-1 

للمنافسددددة والتددددي تحدددددد حاعددددة الجهددددة والغددددر  تقددددوم الجهددددة الحكوميددددة بكتابددددة ونددددا ت المرحلددددة ابولددددى  •

مدددددددن العقدددددددد وابداء المتوقدددددددخ والمددددددد  الت المطلوبدددددددة إلنجددددددداد ابعمدددددددال والمعلومدددددددات العامدددددددة  ات 

العالقدددددة بالشدددددروق والموا دددددفات وغير دددددا مدددددن ال  دددددا ص الفنيدددددةح سدددددواء لألعمدددددال المدددددراد تنفيددددد  ا أو 

 المعدات والسلخ المراد الح ول عليها.

 

 *  يةلكتروناإلاإلعالن عن المرحلة األولى في البوابة  2- 1  

تعلددددن الجهددددة الحكوميددددة عددددن المرحلددددة ابولددددى مددددن المنافسددددة فددددي البوابددددة ةمددددا يمكنهددددا باإللددددافة إلددددى  •

ي أو الجريدددددة الرسددددمية أو غير ددددا مددددن الوسددددا   التددددي ترا ددددا لكتروندددد اإلعددددالم فددددي موقددددخ الجهددددة اإل لدددد  

 ي: ويشم  اإلعالم ما يلح الجهة مناسبة

 ا   ال هة الم  نة. •

  ق  المناتسة ووصاها وغر ها.  •

 ،    وجا.  ا  الدصناف •

 قامة وثا ل المناتسة و يا  ةا ها. •

  آ ر  ز ا ال ددبا  ال روض، و ا يخ تدح ال روض. •

فدددي حدددال تعددد ر نشدددر إعدددالم المنافسدددة فدددي البوابدددة بسدددباب فنيدددةح يدددتو اإلعدددالم فدددي الجريددددة الرسدددميةح  •

نددددي للجهددددة  دددداحبة المشددددروع وتقددددوم الجهددددة بنشددددر اإلعددددالم فددددي البوابددددة عنددددد عودتهددددا والموقددددخ اإللكترو

 .للعم  ما لو تنتهي مدة تلقي العرو 

 

 استقبال عروض المرحلة األولى 1-3  

ح تقددددم عدددرو  أوليدددة فدددي المرحلدددة ابولدددى تتضدددمن اقتراحدددات المتقددددمين مدددن دوم  ةدددر أسدددعار العدددرو  •

ويجددددود للجهددددة الحكوميددددة أم تطلدددد  مددددن المتنافسددددين تقددددديو أسددددعار استرشددددادية أو حدددددود سددددعريةح وال 

 يتو إلزامهو بها في المرحلة المانيةح وال يتو تقييمهو على أساسها. 

يجدددددود للجهدددددة الحكوميدددددة مناقشدددددة مقددددددمي العدددددرو  الستيضددددداح مدددددا ورد فدددددي العدددددرو  والموا دددددفات   •

لالدمددددة علددددى الموا ددددفات لتكددددوم مقبولددددة وممكنددددة مددددن الناحيددددة العمليددددةح المقترحددددة وإعددددراء التغييددددرات ا

علددددى أم تنشددددر تلدددد  االستفسددددارات والتولدددديحات فددددي البوابددددة ويتدددداح لجميددددخ مقدددددمي العددددرو  االطددددالع 

 عليها.

 

 تنفيذ إجراءات المرحلة األولى -1
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 فحص عروض المرحلة األولى 1-4

رو  المشددددارةة العدددد  لتحديدددددتقددددوم الجهددددة الحكوميددددة بفحددددص العددددرو  المقدمددددة فددددي المرحلددددة ابولددددى  •

 .في المرحلة المانية من المنافسة

 

 إعالن مجتازي المرحلة األولى  1-5

 .تعلن الجهة عن العرو  التي اعتادت المرحلة ابولى في البوابة اإللكترونية •

 .تقوم الجهة ب رسال الدعوات إلى أ حاب العرو  المجتادة لتقديو عرولهو للمرحلة المانية •

 

 
 كتابة الوثائق المفالة للمرحلة الثانية 1-2  

تقدددوم الجهدددة ب عدددداد وتعددددي  الموا دددفات الفنيدددة وتجهيدددز وندددا ت المنافسدددة ومعدددايير التقيددديوح بنددداًء علدددى  •

 ما تو التو   إلي   الل المرحلة ابولى والتي تحتو  على:

 .اص ال دا الم     ةرا    •

 المناتسة.   اماح وشروط  •

 شروط و زاصااح األ ما  والم درياح. •

 مو   ايار  داي  الخا ة. جااو  وةنزد اليمااح •

   ايار واسب  داا  ال روض.  •

   ا  الدصناف،    وجا. •

 المخاااح والر ز اح ةزسب األةزا . •

 ا دردادها.و صارها ة ا الازص وآلاة  -   ساات  ا زةة - يا  وز ا  وآلاة  س ا  ال اناح  •

شدددددددروط ومةيدددددددام ال ددددددددا الر اسددددددداة، ةمدددددددا ي دددددددم  ال دددددددروط واألةيدددددددام المد  ددددددددة ة امددددددداط الدددددددات اح  •

 والغرا اح.

 الضما  االةداا ص والنها ص. •

 * . اة الدزقف ل نلر تص الدل       قرا  الدر اة  •

ب ةاددددا  ةالمند دددداح الما جددددة  ددددم  الدا مددددة ايل ا اددددة تددددص األ مددددا  والم دددددرياح الدددددص   دددددم    دددد  م •

 *.      ك المند اح

 * آلاة المزدزى المز ص الما زةة  ذا  ا بت المناتسة ذلك.  •

 *. ال روط واألةيام الخاصة ةآلااح المزدزى المز ص والم ايار الدص ُ دّا  ةمزجبها ال روض  •

 المرحلة الثانية إعداد وثائق  -2
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الددددنص   دددد  ا دددددب اد المدندددداتا تددددص ةددددا   ددددام  د اد اسددددبة المزدددددزى المز ددددص المسدددددهاتة  ددددم   •

نادددددة، وذلدددددك تدددددص ةدددددا   ابادددددل آلادددددة وز  المزددددددزى المز دددددص تدددددص الددادددددا  المدددددالص مو آلادددددة  رو ددددد  الا

 * الزا األدا  الما زب تص المزدزى المز ص.

 مب وثا ل م رى ةزسب وبا ة األ ما  والم درياح. •

فدددي حدددال تعددد ر الح دددول علدددى تكدددوم عميدددخ النسددد  اإللكترونيدددة مرقمدددة وتحمددد   دددتو الجهدددة الحكوميدددةح و •

تددددوفير نسدددد  ةافيددددة مددددن ونددددا ت المنافسددددة الورقيددددة  علددددى الجهددددة يجدددد ح يددددة بسددددباب فنيددددةإلكتروننسدددد  

 .مرقمة وم تومة ب تمها

تجددددد  مراعددددداة الشدددددروق والموا دددددفات القياسدددددية المعتمددددددة أو الموا دددددفات العالميدددددة فيمدددددا لدددددي  لددددد   •

 .موا فات وطنية معتمدة

 عدم اإلشارة إلى النوع أو الو ف أو ال نف أو الرقو الوارد في قوا و الموردين.  •

 .عدم تحديد عالمات تجارية معينة أو موا فات ال تنطبت إال على منتج معين  •

 موا فاتها في العقد. عدم التعاقد على أعمال غير محددة ةمياتها أو فئاتها أو  •

 

 اول البنود والكميات الخاصة بالمنافسة وضع أسعار تقديرية لألعمال في جد  2-2

تقدددددوم الجهددددددة بولددددددخ ابسددددددعار التقديريدددددة مددددددخ االسددددددتعانة بالجهدددددداد الفندددددي الدددددد   شددددددار  فددددددي إعددددددداد  •

مددددن الجهددددات المت   ددددة بالتسددددعيرح وت  دددد  بعددددين  وغيددددر والموا ددددفات ومرةددددز تحقيددددت ةفدددداءة اإلنفددددا  

 االعتبار ما يلي:

 .األ  ا  السا اة تص السز  •

  . بل الد ا   ةهااأل  ا  الدص  •

 .المرج ااح الس رية الم دماة دا  ااي و ا جااي  •

 .   وجاح-ةااااح األ  ا  الصاد ة    ال هاح المخدصة  •

 *الديالاف الددايرية لأل ما  والم درياح الدص ي اها  رس   زدال سااية ايااا .  •

 .الماروةة م    يا األ  ا  الدامة الا  اة لأل ما  والم درياح  •

ال دددددروض قبددددد    ددددد    تزدددددصم   ز ددددد  تدددددص   دددددف  ليدروادددددص   دددددار يدددددد     دددددال   لددددد    ددددداا ل ندددددة  •

 المناتسة.

 

 إعداد معايير تقييم العروض 3-2

مرةدددددز تحقيدددددت ةفددددداءة اإلنفدددددا  لفئدددددات اإلنفدددددا   يعدددددد ايجددددد  أم تتوافدددددت المعدددددايير مدددددخ الضدددددواب  التدددددي  •

 *الم تلفة. 

علددددى تقيدددديو العددددر  الفنددددي  يكددددومح أو معقدددددة فنيددددة عاليددددة فددددي ابعمددددال التددددي ال تحتددددا  إلددددى قدددددرات •

  . أساس االعتياد من عدم  ويكوم العر  ابدنى سعًرا  و الفا ز

فدددي ال ددددمات االستشدددارية التدددي تحتدددا  إلدددى قددددرات فنيدددة المعدددايير الفنيدددة تكدددوم النسدددبة ابعلدددى بودام  •

 * . عالية
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المن دددول عليهدددا فدددي ال حدددة تفضدددي  المحتددددو   المعدددداييرأم تشدددتم  معدددايير تقيددديو العدددرو  علدددى  يجددد  •

المحلدددددي والمنشددددد ت ال دددددغيرة والمتوسدددددطة المحليدددددة والشدددددرةات المدرعدددددة فدددددي السدددددو  الماليدددددة فدددددي 

 * حس  اآللية المطبقة في المنافسة.  ابعمال والمشتريات

 

 
 *عرض األعمال والمشتريات على مركز تحقيق كفاءة اإلنفاق  3-1

يجددد  علدددى الجهدددة الحكوميدددة عدددر  وندددا ت أعمالهدددا ومشدددترياتها علدددى مرةدددز تحقيدددت ةفددداءة اإلنفدددا  فدددي  •

 .ريال (سين مليوم م)ابعمال التي تزيد تكلفتها التقديرية على 

وونددددا ت المنافسددددة وونددددا ت الت  يدددد  علددددى الجهددددة الحكوميددددة عددددر  دراسددددة الجدددددو  والتكلفددددة التقديريددددة  •

 .وما ات  ت  من إعراءات -إم وعدت-المسبت 

يكتفدددددى ب شدددددعار مرةدددددز تحقيدددددت ةفددددداءة اإلنفدددددا  فدددددي ابعمدددددال التدددددي ال تزيدددددد ةلفتهدددددا التقديريدددددة علدددددى  •

 ح أو في الحاالت الطار ة أو العاعلة.ريااًل  ( مسين مليوم)

ة ) مسددددة عشددددر( يددددوم عمدددد ح عدددددت موافقددددة فدددي حددددال عدددددم رد مرةددددز تحقيددددت ةفدددداءة اإلنفددددا   ددددالل مددددد •

 وتستكم  الجهة إعراءات الطرح.

  

 العرض على مركز تحقيق كفاءة اإلنفاق  -3
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 الدعوات إرسال 4-1

تقدددوم الجهدددة بددددعوة مجتددداد  المرحلدددة ابولدددى وإرسدددال الوندددا ت لهدددوح إلعدددداد عرولدددهو الفنيدددة والماليدددة  •

 المنافسة.وتقديمها للمرحلة المانية من 

 * إرسال وثائق التأهيل المسبق 4-2

 إلددددددى مجتدددددداد  المرحلددددددة ابولددددددى –حددددددال وعددددددود   –تقددددددوم الجهددددددة ب رسددددددال ونددددددا ت الت  يدددددد  المسددددددبت  •

 للمنافسة وتشم  الونا ت المعلومات التالية: 

 ا   ال هة الزيز اة. •

 ة الم روع و يا   ناا ه.ازع ووبا  •

   ايار و جراياح الد ها . •

  ز ا  داي  وثا ل الد ها . •

  ز ا      المجه ا . •

 

 

 

 

   ةلاح  ا ة:

  يّز  ال هة ل نة مو مسثر ل داام ةإجراياح الد ها  ويرا    ا ي ص: •

  ددددد  -، وييدددددز  مةددددداه    ددددداتة  لددددد    اسدددددها يث ثدددددة طمال يدددددد   ددددداد م ضددددداي ال  ندددددة  ددددد   •

 والم درياح  ز  المناتسة.األق     ذوب الم رتة الاناة ةابا ة األ ما  

 ينص تص قرا  الديزي        اا  اا ب ل ر اا يز   ز    نا غااة . •

 .يرا    ام ال م  ةا   ضزية مو   ا ة ه ه ال  نة ومب    ال  ا  األ رى •

 . نزاح يث ثطي اد  يزي  ال  نة س   •

ريددددددة  ي ادهددددددا الدداي ب ددددددغ لأل مددددددا  والم دددددددرياح الدددددددص  المسددددددبل ي ددددددب  مدددددد  الد هادددددد  •

 ت سثر.  ياالي  ي  ري    از ط

تدددص األ مددددا  الددددص  ددددد   ي ادهددددا الددايريدددة  دددد  ط  دددري    اددددز ي  يدددداالي ي دددب   دددد  ال هددددة  •

   . جراي   ها   سبل مو   ها  الةل، ةزسب  دايرها

 تدددددص ةدددددا  قا دددددت ال هدددددة الزيز ادددددة ةد هاددددد   ددددداةل لمدنددددداتا تا دددددزز لهدددددا  دددددام الدادددددام •

قدددددا  ييدددددز  مالوالم ددددددرياح الم ددددداةهة شدددددرياة  األ مدددددا ةد هاددددد  ذلدددددك المدنددددداتا تدددددص 

  ض  مسثر     ام     الد ها  الساةل.

 إرسال دعوات المرحلة الثانية -4
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 *التأهيل المسبق  إجراء 4-3

تطبددددددت المعددددددايير و بدددددد عراء الت  يدددددد  للمتنافسددددددين المتقدددددددمين عبددددددر البوابددددددة اإللكترونيددددددةتقددددددوم الجهددددددة  •

ونددددا ت الت  يدددد  التددددي يعددددد ا مرةددددز تحقيددددت ةفدددداءة اإلنفددددا  والشددددروق واآلليددددة المن ددددول عليهددددا فددددي 

حجدددددو االلتزامدددددات التعاقديدددددة  -القددددددرات الفنيدددددة  -القددددددرات اإلداريدددددة  -القددددددرات الماليدددددة : تقدددددي التدددددي و

نتدددددا ج -وةلفتددددد  التقديريدددددة  وطبيعتددددد حجدددددو المشدددددروع  -ال بدددددرات  –حجدددددو المشددددداريخ المنجدددددزة  -القا مدددددة 

 السابقة.التقييمات 

الجهدددددة الحكوميدددددة  متنددددداف  واحددددددح فعلدددددى إالالت  يددددد  المسدددددبت أو لدددددو يجتدددددز   إلعدددددراءقددددددم إ ا لدددددو يت •

إلغدددداء إعدددراء الت  يدددد  المسددددبت والتحددددول إلددددى  مراععدددة معددددايير الت  يدددد  وإعددددادة إعدددراء الت  يدددد  المسددددبتح أو

 .الالحتإعراء الت  ي  

 حالة عدم االعتياد.يتو إبالغ المتقدمين بنتا ج الت  ي  وتوليح أسباب االستبعاد في  •

 

 إرسال وثائق المنافسة 4-4

 تقديو عرولهو. تقوم الجهة ب رسال ونا ت المنافسة لمجتاد  الت  ي  المسبت •

 

 

 
 استقبال العروض عبر البوابة  1-5

 ريددددالح تقدددددم العددددرو  ( مسددددة ماليددددين)فددددي ابعمددددال والمشددددتريات التددددي تزيددددد تكلفتهددددا التقديريددددة عددددن  •

ا  وفدددددي ملدددددف إلكتروندددددي  للعدددددر  الفندددددي والعدددددر  المددددداليح مشدددددفرين فدددددي ملفدددددين إلكتدددددرونيينإلكترونيدددددً

فيمدددددا تقددددد  تكلفتددددد   تقدددددديو ملفدددددين إلكتدددددرونيينويجدددددود للجهدددددة اشدددددتراق  مشدددددفر واحدددددد فيمدددددا دوم  لددددد 

 *ريال وفًقا لما ترا  محقًقا للم لحة.  ( مسة ماليين)ة عن التقديري

 .يج  إرفا   ور من الشهادات والونا ت المطلوبة •

 يحت للجهة طل  إرفا  عينة من المشتريات المطلوبة. •

 وفًقا للشروق والموا فات وعداول الكميات المعتمدة. أسعار ويج  على المتنافسين تقديو  •

 ال يعتد ب   عر  ي   بعد انتهاء المدة المحددة لتقديو العرو . •

ال يجددددود أم يتقدددددم المتندددداف  بعددددر  بدددددي  مددددخ العددددر  اب ددددلي إال إ ا ن دددد  ونددددا ت المنافسددددة علددددى  •

  ل  وفقا لشروق وموا فات محددة تضعها الجهة الحكومية.

 حيددددتو اسددددتقبال العددددرو  فددددي م دددداريف م تومددددةإ ا تعدددد ر تقددددديو العددددرو  عبددددر البوابددددة بسددددباب فنيددددةح  •

 .العرو  على البوابة عند إتاحة  ل  الجهة وترفخ

ا مدددن تددداري  فدددتح العدددرو  ويجدددود تمديدددد ا مددددة ال تزيدددد عدددن  • تكدددوم مددددة سدددريام العدددرو  )تسدددعين( يومدددً

 .هة من الب  في الترسية)تسعين( يوًما أ ر  إ ا لو تتمكن الج

 استقبال عروض المرحلة الثانية  -5
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يقددددوم المتندددداف  بتقددددديو الضددددمام االبتدددددا ي عنددددد تقددددديو عرلدددد ح وفددددي حددددال تددددو تقددددديو العددددر  فددددي  •

 لي.ملفينح يقدم الضمام االبتدا ي مخ العر  الما

 

المنمممممممت  المنشممممممميت الاممممممم يرة والمتوسمممممممطة المحليمممممممة و متطلبمممممممات تفضممممممميلتضممممممممين  5-2

 *الوطني والمحتوى المحلي 

يجدددددد  علددددددى  توريدددددددح بنددددددود علددددددى تشددددددتم  التددددددي الم تلطددددددة المنافسددددددات أو التوريددددددد منافسددددددات فددددددي •

ح فدددددي عددددددول المتنددددداف   أم ُيضدددددمن فدددددي عرلددددد  ح دددددة المنتجدددددات الوطنيدددددةح ويلتدددددزم أيضدددددًا بددددد م يولددددد 

لعدددددر   لددددد ح فُتعدددددد  الكميدددددات مدددددا إ ا ةانددددد  المنتجدددددات المدددددوردة وطنيدددددة أو أعنبيدددددةح وإ ا لدددددو يتضدددددمن ا

 للمنتج الوطني. لتفضي  السعر حكام آلية االمنتجات أعنبية وال ت ضخ ب

يلتددددددزم المتندددددداف  فددددددي منافسددددددات التوريددددددد أو المنافسددددددات الم تلطددددددة المشددددددتملة علددددددى بنددددددود توريدددددددح  •

  بالقا مة اإللزامية. 

•  

ة القيمدددددة ف نددددد  تقدددددخ لدددددمن نطدددددا  العقدددددود عاليددددد  -باسدددددتمناء منافسدددددات التوريدددددد–إ ا ةانددددد  المنافسدددددة  •

 يتوع  التالي:

 دددددداي   ددددد  م دددددا  المزددددددزى  -تدددددص ةدددددا   ددددد   زايدددددا ةدددددا مداددددد  لخددددد  األ دددددا  -  ددددد  المدنددددداتا  •

 .المز ص  م   ر   الانص

والددددص ي دددب مال  دددد   ددد  الزدددا األداددد    ددد  المدنددداتا  دددداي  اسدددبة المزددددزى المز دددص المسددددهاتة  •

 الزا د تص وثا ل المناتسة.  

 

 *إعالن أسماء المتقدمين بعروضهم من خالل البوابة  3-5

 .بعد انتهاء موعد تقديو العرو  عن المتقدمين بعرولهو يتو اإلعالم •

 إ ا تع ر اإلعالم في البوابةح تقوم الجهة باإلعالم عن المتقدمين في موقعها اإللكتروني. •
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 فتح العروض في اليوم والساعة المحددين  1-6

 .يكوم فتح العرو  في موعد انتهاء مدة تلقي العرو  •

فدددي العدددرو  التدددي تتضدددمن ملفدددين إلكتدددرونيينح تفدددتح اللجندددة الملدددف الفندددي فقددد  بحضدددور مدددن يرغددد  مدددن  •

 * . أ حاب العرو 

 إعالن معلومات مقدم العرض  2-6

مددددالي ومددددا ورد علددددى سددددعر  مددددن ديددددادة أو ت فددددي  اسددددو مقدددددم العددددر  وسددددعر  اإلع يددددتو اإلعددددالم عددددن •

فددددي  طدددداب العددددر  اب ددددلي ومددددا إ ا ةددددام قددددد قدددددم لددددمانًا ابتدددددا يًا وقيمددددة الضددددمام ومددددا إ ا ةددددام قددددد 

 قدم الونا ت المطلوبة.

 * . ح تعلن اللجنة عن اسو مقدم العر  فق تكوم في ملفين إلكترونيينفي العرو  التي  •

 إثبات العروض المقدمة  3-6

تقددددوم اللجنددددة ب نبددددات عدددددد العددددرو  المقدمددددة فددددي محضددددر اللجنددددةح وإعطدددداء ةدددد  عددددر  رقمددددًا متسلسدددداًل  •

 .على  يئة ةسر اعتياد  بسط  رقو العر  ومقام  عدد العرو  المقدمة

والمددددددواد  ابعهددددددزةعلددددددى ر ددددددي  لجنددددددة فددددددتح العددددددرو  وةافددددددة أعضددددددا ها ح ددددددر العينددددددات وموا ددددددفات  •

وعددددددداول الكميددددددات اب ددددددلي المقدمددددددة مددددددخ العددددددر ح والتوقيددددددخ علددددددى  طدددددداب العددددددر   )الكتالوعددددددات(

المرفقددددددة مددددددخ العددددددر  والمحضددددددر الدددددد   تدددددددوم فيدددددد  اللجنددددددة  و طدددددداب الضددددددمام البنكددددددي والشددددددهادات

 .إعراءاتها

 العلدددى لجندددة فدددتح العدددرو  إنبدددات محتويدددات العدددرو  التدددي قامددد  بفتحهدددا. وفدددي حدددال ةانددد  المنافسدددة  •

الددددواردة فددددي  ابسددددعارتمبدددد  اللجنددددة مددددا اشددددتمل  عليدددد   يينحإلكتددددرونملفددددين  تتطلدددد  تقددددديو العددددر  فددددي

العدددر  مدددن تعددددي  أو ت دددحيح أو طمددد ح ةمدددا يجددد  عليهدددا ح دددر البندددود غيدددر المسدددعرة أو التدددي لدددو تددددوم 

 .رقمًا وةتاًبة اإلعماليةأو  اإلفراديةأسعار ا 

 

 

 فتح العروض  -6

   ةلاح  ا ة:

 ال هة ل نة مو مسثر ل داام ةإجراياح تدح ال روض ويرا    ا ي ص: يّز   •

   اتة  ل    اسها يث ثة طمال يد   اد م ضاي ال  نة     •

 ينص تص قرا  الديزي        اا  اا ب ل ر اا يز   ز   تص ةا  غااة   •

  نزاح يث ثطي اد  يزي  ال  نة س   •
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 فحص العروضإلى لجنة  المستنداتإحالة  4-6

إلدددى  أيدددام مدددن تددداري  فدددتح العدددرو  (نالندددة) دددالل يحدددال محضدددر لجندددة فدددتح العدددرو  ومسدددتندات المنافسدددة  •

 لجنة فحص العرو .

 .تحال العرو  الفنية بعد فتحهاح والعرو  المالية قب  فتحها •

 

 
 

 

 الماليةالعروض ملفات األسعار التقديرية وفتح  1-7

تقدددديو فدددي حدددال تقدددوم لجندددة فحدددص العدددرو  بفدددتح ملدددف ابسدددعار التقديريدددة وملفدددات العدددرو  الماليدددة  •

 *العرو  في ملفين إلكترونيين مشفرين. 

 .تعلن ابسعار للحالرين من أ حاب العرو  •

بمددددا ال ي دددد  بتكدددداف  الفددددرل يجددددود للجنددددة أم تطلدددد  مددددن المتنافسددددين إيضدددداح أ  غمددددو  فددددي عرولددددهو  •

بددددددين اإلدارات الم ت ددددددة بالمنافسددددددة  مباشددددددرة بشددددددرق أال  يددددددتو التوا دددددد ح نمتنافسدددددديوالمسدددددداواة بددددددين ال

 إال بموافقة لجنة فحص العرو .  وبين أ حاب العرو 

 

 فحص العروض الفنية والمالية 2-7

 وتسدددددددتبعد العدددددددرو ح المنافسدددددددة ونددددددا ت فددددددديعليهدددددددا  المن دددددددولالعدددددددرو  وفقدددددددًا للمعددددددايير  تفحددددددص •

 .االبتدا ية ب حابها الضماناتالم الفةح وترد 

 فحص العروض  -7

   ةلاح  ا ة:

 ال روض ويرا    ا ي ص: يّز  ال هة ل نة مو مسثر ل داام ةإجراياح تزص  •

م  ييدددددددز     اسدددددددها،   ددددددد   ددددددداتة  لددددددد   يث ثدددددددة طال يدددددددد   ددددددداد م ضددددددداي ل ندددددددة تزدددددددص ال دددددددروض  ددددددد   •

المدددددددالص و ددددددد  هدددددددز  جهددددددد   ددددددد ها ي الا اددددددداي و ددددددد  لايددددددد  الم رتدددددددة الانادددددددة  ةادددددددنه  المراقدددددددب ددددددد  

 تص وبا ة األ ما  والم درياح  ز  المناتسة.

يزدددددد   ز دددددد  تددددددص ةددددددا  غااةدددددد    دددددد  م ضددددددا ها يددددددنص تددددددص قددددددرا  الديددددددزي    دددددد    اددددددا  اا ددددددب ل ددددددر اا •

 و ضزاي اةدااوااي لي   ضز تص ال  نة.  

   ح. نزا يث ثطس   ال  نة و ير ارهاي اد  يزي   •

ال ي ددددددزز ال مدددددد  ةددددددا    ا ددددددة ل نددددددة تزددددددص ال ددددددروض وصدددددد ةاة البددددددت تددددددص الدر دددددداة، سمددددددا ال ي دددددددزز  •

 .ال م  ةا    ا ة ل نة تدح ال روض و  ا ة ل نة تزص ال روض مو ال ضزية تاهما

i 
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فيجدددددد  فحددددددص ح م تددددددومينأو فددددددي م ددددددروفين  إلكتددددددرونيينالعددددددرو  فددددددي ملفددددددين   قدددددددم حددددددال فددددددي •

وتسدددددتبعد العدددددرو  الفنيدددددة غيدددددر المقبولدددددة وتدددددرد العدددددرو  الماليدددددة دوم ح لفنيدددددة دوم الماليدددددةاالعدددددرو  

 فتحها مخ الضمانات االبتدا ية ب حابها.

تفحددددص اللجنددددة العدددددرو  الماليددددة للعدددددرو  الفنيددددة المقبولددددة وتقددددددم تو ددددياتها علدددددى أفضدددد  العدددددرو ح  •

 .عنها في ونا ت المنافسة نلالمعوفًقا لمعايير التقييو 
 

 راجعة جداول الكميات واألسعار الواردة في العرضم 7-3

اسددددتبعاد العددددر  أو اعتبددددار إ ا أغفدددد  المتندددداف  ولددددخ أسددددعار لددددبع  البنددددودح عدددداد للجنددددة فحددددص العددددرو   •

 .البنود غير المسعرة محملة على القيمة اإلعمالية للعر 

إ ا وعدددددد ا دددددتالر بدددددين السدددددعر المبدددددين ةتابدددددة والسدددددعر المبدددددين بابرقدددددامح ةانددددد  العبدددددرة بالسدددددعر المبدددددين  •

 ةتابة. وإ ا وعد ا تالر بين سعر الوحدة وسعر مجموعهاح ةان  العبرة بسعر الوحدة.

الحكوميدددة عدددن تنفيددد  أ  بندددد مدددن البندددود المحملدددة علدددى إعمدددالي قيمدددة العدددر ح فيدددتو  إ ا عددددل  الجهدددة •

 .حسو ما يقاب  ةلفتها

ح تقدددوم لجندددة فحدددص منافسدددات التوريدددد أو المنافسدددات الم تلطدددة التدددي تشدددتم  علدددى نشددداق التوريددددفدددي  •

مراععددددددة ح ددددددة المنتجددددددات الوطنيددددددة المقدمددددددة فددددددي العددددددر  ومقارنتهددددددا بجددددددداول الكميددددددات ب العددددددرو 

ابسدددعار الدددواردة فدددي العدددر . فددد  ا وعدددد ا دددتالر بدددين ح دددة المنتجدددات الوطنيدددة المقدمدددة فدددي العدددر  و

وح ددددة المنتجددددات الوطنيددددة التددددي تددددو احتسددددابهاح فيددددتو اب دددد  بالح ددددة ابقدددد  بحيدددد  تكددددوم  دددد   الح ددددة 

 *  ي التي ُيعتد بها عند إعطاء ابفضلية أو تقييو التزام المتعاقد. 
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 استبعاد العروض المخالفة 7-4

مددددن الشددددهادات المطلوبددددة أو ةاندددد  تلدددد  الشددددهادات منتهيددددة  العددددر  أيدددداإ ا لددددو تتددددوافر لددددد   دددداح   •

أيددددام عمدددد  وإال  تددددو  (عشددددرة)ال ددددالحيةح فيمددددنح  دددداح  العددددر  مهلددددة السددددتكمالها علددددى أال  تزيددددد علددددى 

 لمان  االبتدا ي. وي ادراستبعاد  من المنافسة 

و  التو ددددية باسددددتبعاد العددددر  إ ا تجدددداودت اب طدددداء الحسددددابية فددددي ابسددددعار يجددددود للجنددددة فحددددص العددددر •

 .ا% من إعمالي قيمة العر  ديادًة أو نقً  10بعد ت حيحها أةمر من 

 يستبعد العر  ال   يكوم مبنيًا على ت في  نسبة مئوية أو قدر معين من أق  العرو .  •

تكلفدددة التقديريدددةح تقدددوم اللجندددة بمناقشدددة % فددد ةمر عدددن ال25فدددي حدددال تددددني أسدددعار أحدددد العدددرو  بنسدددبة  •

 ددداح  العددددر  لتولدددديح أسددددباب ان فالدددد  وفددددي حددددال عدددددم اقتندددداع اللجنددددة بمقدرتدددد  علددددى تنفيدددد  العقدددددح 

 .فيجود لها التو ية باستبعاد العر 

 *. يستبعد العر  ال   لو يلتزم في  المتناف  بالقا مة اإللزامية للمنتجات الوطنية •

يسدددددتبعد المنددددداف  فدددددي منافسدددددات التوريدددددد أو المنافسدددددات الم تلطدددددة المشدددددتملة علدددددى بندددددود توريددددددح  •

وفددددي حددددال ةاندددد  المنافسددددة قابلددددة للتجز ددددةح فتسددددتبعد البنددددود التددددي الدددد   لددددو يلتددددزم بالقا مددددة اإللزاميددددة 

 * لو يلتزم فيها المتناف  بالقا مة اإللزامية. 

تقدددددخ لدددددمن نطدددددا  العقدددددود عاليدددددة القيمدددددة ف نددددد   -ريددددددباسدددددتمناء منافسدددددات التو–إ ا ةانددددد  المنافسدددددة  •

 * يتوع  التالي:

الدددد ب لدددد  يزدددددل الزددددا األدادددد   ُيسدددددب ا المدندددداتا، تددددص ةددددا   دددد   زايددددا ةددددا مدادددد  لخدددد  األ ددددا   •

      رة ة الدداا  الانص. لخ  األ ا  

 يسدب ا المدناتا ال ب ل  يدام اسبة المزدزى المز ص المسدهاتة  م   ر   الانص. •

الدددددزا د تدددددص وثدددددا ل  مقددددد   ددددد  الزدددددا األداددددد  اسدددددبة المزددددددزى المز دددددص المسددددددهاتة  ةدددددا  ساادددددتتدددددص  •

 ، ُيسدب ا المدناتا      رة ة الدداا  الانص.المناتسة 

  دددد  المدندددداتا االلددددد ام ةدددددداي  مب  ز ددددازاح   دددداتاة ةددددز  اسددددبة المزدددددزى المز ددددص المسدددددهاتة  •

ار ت تدددددص ال دددددرض، وذلدددددك تدددددص ةدددددا  و بدددددت ال هدددددة ال زيز ادددددة مو هائدددددة المزددددددزى المز دددددص الددددددص قدددددُ

ةالدنسددددال  دددد  -والم دددددرياح الزيز اددددة ذلددددك مثندددداي  رة ددددة تزددددص ال ددددروض. ويزددددل ل  هددددة الزيز اددددة 

ا ددددددب اد ال دددددرض تدددددص ةدددددا  لددددد  ُ ددددددّام اييضددددداةاح الياتادددددة ةدددددز  اسدددددبة المزددددددزى المز دددددص  -الهائدددددة 

 المسدهاتة.
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المنمممممت  الممممموطني المنشممممميت الاممممم يرة والمتوسمممممطة المحليمممممة واحتسمممماي  ليمممممة تفضممممميل  7-5

 * والمحتوى المحلي

تقددددوم الجهدددددة الحكوميدددددة أنندددداء التقيددددديو المدددددالي للعددددرو  باحتسددددداب آليدددددات تفضددددي  المنشددددد ت ال دددددغيرة  •

المندددتج الدددوطني والمحتدددو  المحلدددي و لددد  حسددد  اآلليدددة المتبعدددة فدددي البوابدددةح المحليدددة ووالمتوسدددطة 

 كوم التفضي  ةالتالي:  وي

ا، وذلددددددك ةدددددداتدراض م دددددد ا   ددددددروض  ُ  • مددددددنح المن ددددددآح الصددددددغارة والمدز دددددداة المز اددددددة  اضددددددا ي  دددددد ري 

%ي  مدددددا هدددددز  ددددد سز  تدددددص وثدددددا ل ال دددددرض، وذلدددددك تدددددص جماددددد  10المن دددددآح األ دددددرى م  ددددد  ةنسدددددبة ط

 الدص ال  نا د  م  ااا  ال دا ال الص الدامة. - اا  دزد الدز يا-ال دزد 

ُيمدددددنح المنددددددد  ح الدز يددددددا مو المناتسددددداح المخد اددددددة الددددددص   ددددددم    دددددد  ةندددددزد  ز يددددددا، تدددددص  ناتسدددددا •

ا وذلددددك ةددداتدراض  دددد ر المنددددد  األجنبددددص م  ددد  ةنسددددبة ط %ي  مددددا هددددز  دددد سز  10الدددزونص  اضددددا ي  دددد ري 

، وذلددددددك ل مند دددددداح الزوناددددددة غاددددددر الما جددددددة  ددددددم  الدا مددددددة ايل ا اددددددة، وييددددددز  تددددددص وثددددددا ل ال ددددددرض

 لة المز زة مدااه:الدداا  وتداي ل م اد

 

 ح ة المنتجات الوطنية(  - 1% × سعر العر  )بالريال( × )10قيمة العر  المعدلة = سعر العر  )بالريال( +

تددددص ةددددا  اشدددددم ت المناتسددددة   دددد   ند دددداح  ا جددددة  ددددم  الدا مددددة ايل ا اددددة و ند دددداح غاددددر  ا جددددة  •

ي بددددر  دددد  قامددددة م دددد ه ي 1تاهددددا، تددددإ   دددد ر ال ددددرض الم ددددا   لادددد  تددددص الم ادلددددة الددددزا دة تددددص الادددددرة ط

المند دددداح غاددددر الما جددددة  ددددم  الدا مددددة ايل ا اددددة، و ضددددام قامددددة المند دددداح الما جددددة  ددددم  الدا مددددة 

 اة     قامة ال رض الم الة ة ا اةدساةها.ايل ا 

تقدددددخ لدددددمن نطدددددا  العقدددددود عاليدددددة القيمدددددة ف نددددد   -باسدددددتمناء منافسدددددات التوريدددددد–إ ا ةانددددد  المنافسدددددة  •

 :يتوع  التالي

%ي 60ةزاددددط ييددددز  وز  ال ددددرض المددددالص  نددددا الدداددددا  ةنسددددبة ط الم ددددداز ل دداددددا  الانددددص-يدددددّا  ال ددددرض  •

األ دددددا  واسدددددبة المزددددددزى المز دددددص المسددددددهاتة وسدددددز   طوز  السددددد ري، و يدددددز  موزا  سددددد   ددددد   ددددد  

%ي، وييدددددز  الدداددددا  وتدددددداي ل م ادلدددددة 40ال ددددرسة  ا جدددددة تددددص السدددددز  المالاددددة  ندددددا الددادددددا  ةنسددددبة ط

 الدالاة:

×   =نتيجدددددددددددددة التقيددددددددددددديو المدددددددددددددالي   
 سعر أق  عر  مت    فنياً  (بالريال)

سعر العر  للمتناف  المراد تقييم (بالريال)
)نسدددددددددددددبة المحتدددددددددددددو  المحلدددددددددددددي  +% 60  

 %40 ×% نقاق للشرةة المدرعة( 5  +%50 ×% +    ابساس 50 ×المستهدفة 

%( بددددين 10تددددتو الترسددددية علددددى المتندددداف  الحا دددد  علددددى أعلددددى تقيدددديوح علددددى أال يتجدددداود الفددددار  نسددددبة ) •

السدددعر الدددوارد فدددي عدددر  المتنددداف  الحا ددد  علدددى أعلدددى تقيددديو نهدددا ي وبدددين أقددد  سدددعر وارد فدددي عدددر  

اح وفدددي حدددال تجددداود الفدددار  فدددي السدددعر  ددد   النسدددبة فيدددتو االنتقدددال أ   مدددن المتنافسدددين المددد  لين فنيدددت

 للمتناف  ال   يلي  في التقييو.
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 التأكد من اعتدال سعر أفضل العروض 6-7

تدددددتو المقارندددددة مدددددخ ابسدددددعار اب يدددددرة التدددددي سدددددبت التعامددددد  بهدددددا وأسدددددعار السدددددو  وابسدددددعار التقديريدددددة  •

 للمنافسة. االسترشادية

للجنددددة فحددددص العددددرو  إعددددادة تسددددعير البنددددود  إ ا تبددددين لهددددا أنهددددا ولددددع  بشددددك  غيددددر مدددددروس وال تممدددد   •

  ا رفددددد  المتنددددداف  السدددددعر الحقيقدددددي للبندددددودح علدددددى أال يددددد نر  لددددد  فدددددي السدددددعر اإلعمدددددالي للعدددددر . فددددد 

 ويرد ل  لمان . إعادة التسعيرح يستبعد من المنافسة
 

 

 
 

 اإلعالن عن صاحب العرض الفائز 1-8

 وتلدددد  المتعلقددددةالعسددددكرية ولوادمهددددا  والدددد  ا رح والمعددددداتتسددددتمنى مددددن اإلعددددالم مشددددتريات ابسددددلحة  •

 .بابمن الوطني

 اإلعدددالم علدددى أم يشدددم  بددداإلعالم عدددن العدددر  الفدددا ز فدددي المنافسدددة وتبلددد   ددداحب  بددد ل حتقدددوم الجهدددة  •

 *: ما يلي

 .صاةب ال رض الاا    •

    ز اح    الم روع. •

 الدامة ايجمالاة ل م روع. •

  اة  ناا  ال دا و ياا . •

 

 إخطار المتنافسين اآلخرين 8-2

وسدددب  اسددددتبعاد وح بمددددا فددددي  لدددد  الدددددرعات الفنيددددة يدددتو إ طددددار المتنافسددددين اآل ددددرين بنتددددا ج المنافسددددة  •

 لعرولهو.

 نشر نتائ  وبيانات المنافسات والمشتريات    3-8

 وتلددددد  المتعلقدددددةالعسدددددكرية ولوادمهدددددا  والددددد  ا رح والمعدددددداتتسدددددتمنى مدددددن النشدددددر مشدددددتريات ابسدددددلحة  •

 بابمن الوطني.

ريدددال فدددي البوابدددة  (مئدددة ألدددف)والمشدددتريات التدددي تزيدددد قيمتهدددا علدددى  نشدددر نتدددا ج وبياندددات المنافسددداتيدددتو  •

 اآلتية:وتشم  البيانات المعلومات ح يوًما من التعاقد (نالنين) الل 

 ا   المد اقا و نزاا  وازع ال دا. •

 .ه اة ال دا وقامد  و يا   ناا  •

  ا يخ  س ا  المزق ، و ا يخ ا د م األ ما . •

 اإلعالن عن نتيجة المنافسة -8
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 * وضع معايير التأهيل الالحق 1-9

يجدددد  علددددى الجهددددة الحكوميددددة فددددي حددددال إعددددراء ت  يدددد  الحددددت ل دددداح  العددددر  الفددددا ز أم تسددددت دم  ات  •

 المعددددايير التددددي تددددو اسددددت دامها فددددي مرحلددددة الت  يدددد  المسددددبت والتددددي يجدددد  أم تقددددي  النقدددداق التاليدددددة:

حجددددو  -حجددددو االلتزامددددات التعاقديددددة القا مددددة  -رات الفنيددددة القددددد -القدددددرات اإلداريددددة  -القدددددرات الماليددددة 

نتدددددددا ج التقييمدددددددات -حجدددددددو المشدددددددروع وطبيعتدددددد  وةلفتددددددد  التقديريدددددددة  -ال بدددددددرات  –المشدددددداريخ المنجدددددددزة 

 .السابقة

 

 * جراء التأهيل الالحق لااحب العرض الفائزإ 2-9 

 ت  ي  مسبت.يج  إعراء ت  ي  الحت في الحاالت التي ال يتو فيها إعراء  •

علددددى الجهددددة الحكوميددددة إعددددراء ت  يدددد  الحددددت ل دددداح  العددددر  الفددددا ز فددددي المنافسددددة الدددد   سددددبت ت  يلدددد    •

 ت  ياًل مسبقًاح في حال ةان  المدة بين إعراء الت  ي  المسبت والترسية تزيد على سنة. 

ح  العددددر  فددددي حددددال عدددددم اعتيدددداد  دددداح  العددددر  الفددددا ز لمرحلددددة الت  يدددد  الالحددددتح فيددددتو االنتقددددال ل ددددا  •

 .ال   يلي  في الترتي  و ك اح وتلغى المنافسة في حال عدم اعتياد عميخ المتنافسين

 

 

 *تحديد مدة التوقف  1-10

أيدددام عمددد  وال تزيدددد عدددن  ( مسدددة)تحددددد الجهدددة مدددن  دددالل البوابدددة مددددة التوقدددف التدددي يجددد  أال تقددد  عدددن  •

 دددددور قددددرار الترسددددية واإلعددددالم عندددد ح وتلتددددزم الجهددددة بدددداإلعالم عنهددددا فددددي أيددددام عمدددد  مددددن تدددداري   (عشددددرة)

 .و ل  لتمكين المتنافسين من الت لو من قرار الترسية البوابة اإللكترونيةح

فدددي حدددال تعددد ر اإلعدددالم فدددي البوابدددة أو موقدددخ الدددودارة بسدددباب فنيدددة يدددتو إبدددالغ المتنافسدددين عدددن طريدددت  •

 ي.لكترونالبريد اإل

  * استقبال التظلمات 2-10

 الجهة الحكومية الت لمات على قرار الترسية أو أ  إعراء من إعراءاتها من  الل البوابة. تستقب  •

 ال يجود اعتماد الترسية والتوقيخ العقد  الل فترة التوقف المعلنة. •

 للتوقف.ال يجود للجهة الحكومية أم تقب  أ  ت لو بعد انتهاء المدة المحددة  •

يدددوم عمددد  مدددن تددداري  ورود الدددت لوح  ( مسدددة عشدددر)يجددد  علدددى الجهدددة الحكوميدددة البددد   فدددي الدددت لو  دددالل  •

 ف م مض  تل  المدة دوم الب  في الت لو عد رفضًا.

 

 

 التأهيل الالحق إجراء  -9

 إعالن فترة التوقف   -10
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 إعداد متطلبات توقيع العقد1-11 

المتبادلدددة بدددداًل مدددن تحريدددر العقدددد إ ا ةانددد  قيمدددة العقدددد ال يجدددود للجهدددة الحكوميدددة االةتفددداء بالمراسدددالت  •

 تزيد على )نالث مئة ألف( ريال.

 يقوم  اح  العر  الفا ز بتقديو الضمام النها ي بعد ترسية الجهة الحكومية للمنافسة علي .  •

 .للمتعاقد بعد تقديو الضمام النها ي موعد توقيخ العقديتو تحديد  •

وعددددد المعلددددن دوم عدددد ر مقبددددولح يددددتو إندددد ار المتعاقدددددح فدددد م تدددد  ر لمدددددة تزيددددد إ ا تدددد  ر المتعاقددددد عددددن الم •

 .قرار الترسيةيوًماح ألغي  ( مسة عشر)على 

 

 تحرير العقد 11-2

 .بحس  نوع وطبيعة ابعمال والمشتريات المعتمدةيتو تحرير العقد وفًقا للنما    •

 عرض العقد على وزارة المالية  11-3

ريددددال فدددد ةمرح تقددددوم  ( مسددددة ماليددددين)فددددي العقددددود التددددي تزيددددد مدددددة تنفيدددد  ا عددددن سددددنة أو تبلدددد  قيمتهددددا  •

 *الجهة بعر  العقد على الودارة لمراععتها قب  توقيعها. 

 

 إصدار نسخ العقد4-11 

يحددددرر العقددددد مددددن سدددد  نسدددد  علددددى ابقدددد   نسدددد ة للمتعاقددددد ونسدددد ة لدددد دارة المعنيددددة باإلشددددرار علددددى  •

ونسدددددد ة لمرةددددددز  للددددددديوام العددددددام للمحاسددددددبةلدددددد دارة الم ت ددددددة بالمحاسددددددبة ونسدددددد ة التنفيدددددد  ونسدددددد ة 

 تحقيت ةفاءة اإلنفا  أو الهيئة العامة لل ناعات العسكرية بحس  الحالح ونس ة للهيئة.

 تشم :تبل  الهيئة العامة للزةاة والد   بالمعلومات التي تطلبها عن العقد والتي  •

 ا   و نزا  المد اقا. •

 ا وقامد  ايجمالاة وشروو  المالاة. ز زع ال د •

  ا يخ ةاي  ناا ه واادها  . •

 .مب   اي ح  ارم     ال دا •

 *استالم الخطة التدرجية للمحتوى المحلي 5-11 

 يجددد تقدددخ لدددمن نطدددا  العقدددود عاليدددة القيمدددة ف نددد   -باسدددتمناء منافسدددات التوريدددد–إ ا ةانددد  المنافسدددة  •

سددددواًء علددددى مسددددتو  -علددددى المتعاقددددد تقددددديو ال طددددة التدرعيددددة للمحتددددو  المحلددددي للجهددددة الحكوميددددة 

وفددددت النمددددو   الم  ددددص لدددد ل  فددددي البوابددددة اإللكترونيددددة للمحتددددو  المحلددددي  ددددالل  -العقددددد أو المنشدددد ة

( يومدددًا مدددن تددداري  ترسدددية العقددددح ويجددد  أم تتوافدددت مدددخ نسدددبة المحتدددو  المحلدددي سدددتينال تتجددداود ) مددددة

 .المستهدفة

 إبرام العقد   -11
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 قيمة الدفعة األولى تحديد 12-1

 % من القيمة اإلعمالية للعقد.10يج  أال  تتجاود قيمة الدفعة ابولى  •

 

 صرف الدفعة المقدمة 2-12

ا يسدددداو  قيمددددة الدفعددددة المقدمددددة  • قيمتدددد  بددددنف  النسددددبة  وي فدددد  البندددد يقدددددم المتعاقددددد لددددماًنا بنكيددددً

 .التي يتو استرداد ا من الدفعة المقدمة طبقًا للمست ل ات وفي تاري  الحسو

ت دددرر قيمدددة الدفعدددة المقدمدددة بعدددد تقدددديو المتعاقدددد الضدددمام ال دددال بهددداح وتسدددتوفى مدددن مسدددتحقات   •

وية للنسددددبة المئويددددة للدفعددددة المقدمددددةح و لدددد  مددددن قيمددددة ةدددد  مسددددت لصح علددددى دفعددددات بنسددددبة مسددددا

 اعتبارًا من المست لص ابول.

 ال يجود  رر دفعة مقدمة عند تمديد العقود القا مةح أو التكليف ب عمال إلافية. •

 .يجود للجهة الحكومية تجز ة الدفعة المقدمة بحي  يتو  رفها للمتعاقدين على دفعات •

 

 
 تسليم مواقع األعمال  1-13

العامددددة  مددددالو تددددنص ونددددا ت المنافسددددة علددددى غيددددر  لدددد ح تلتددددزم الجهددددة الحكوميددددة فددددي عقددددود اإلنشدددداءات •

ا مدددن تددداري  إبدددالغ المتعاقدددد بالترسددديةح   ويجدددودبتسدددليو مواقدددخ ابعمدددال  دددالل مددددة ال تتجددداود )سدددتين( يومدددً

 .للمتعاقد طل  إنهاء العقد إ ا ت  رت الجهة الحكومية عن تل  المدة

ا فددددي عقددددود ال دددددمات  ات التنفيدددد  المسددددتمر و لدددد  قبدددد  انتهدددداء العقددددد  • يسددددلو الموقددددخ تسددددليًما أوليددددً

 ح نو يسلو الموقخ للبدء في تنفي  العقد بعد انتهاء العقد السابت. القا و

 مسددددة )إ ا تدددد  ر المتعاقددددد أو تباطدددد  عددددن اسددددتالم الموقددددخح يددددتو إندددد ار  بدددد ل ح فدددد م لددددو يسددددتلم   ددددالل  •

ا مدددن تددداري  إنددد ار ح اعتبدددر الموقدددخ مسدددلًما ويمهددد  المتعاقدددد  (عشدددر ا للبددددء فدددي  ( مسدددة عشدددر)يومدددً يومدددً

 .بدأ عاد إنهاء العقدالعم ح ف م لو ي

  

 صرف الدفعة المقدمة   -12

 األعمالتنفيذ   -13

62 



 األعمال  تنفيذ 13-2

يقددددوم المتعاقددددد بتنفيدددد  ابعمددددال أو توريددددد المددددواد ةمددددا تددددو االتفددددا  فددددي العقددددد ويلتددددزم بتنفيدددد  ا فددددي  •

 الوق  المحدد ل ل .

 

 
 تسليم ما تم إنجازه من األعمال 14-1

إنهدددداؤ  للجهدددة الحكوميدددة بشددددك  دور ح و لددد  حسددد  مددددا تدددو االتفددددا  يقدددوم المتعاقدددد بتسددددليو مدددا تدددو  •

 .علي  في العقد

علددددى الجهددددة الحكوميددددة مراقبددددة أداء المتعاقددددد فددددي تنفيدددد  التزامدددد  بشدددد م القا مددددة اإللزاميددددة أنندددداء تنفيدددد   •

دة ت ددددالف القا مددددة اإللزاميددددةح وال يددددد   فددددي  لدددد  المنتجددددات  العقدددددح وعدددددم اسددددتالم أ  منتجددددات مددددورل

 *   المتعاقد على استمناء لها. التي ح

بالتعليمددددات ال ا ددددة بتسددددليو المنتجددددات المدرعددددة فددددي القا مددددة اإللزاميددددةح التددددي  االلتددددزام علددددى المتعاقددددد  •

 *  يئة المحتو  المحلي والمشتريات الحكومية. ت در ا 

جددد  تقدددخ لدددمن نطدددا  العقدددود عاليدددة القيمدددة ف نددد  ي -باسدددتمناء منافسدددات التوريدددد–إ ا ةانددد  المنافسدددة  •

حكدددام ابشدددروق ولوفقدددًا ل-علدددى المتعاقدددد تقدددديو تقدددارير دوريدددة إلدددى الجهدددة الحكوميدددة ب دددورة منت مدددة 

لمعرفدددددة التقددددددم نحدددددو تحقيدددددت نسدددددبة المحتدددددو  المحلدددددي المسدددددتهدفة و لددددد  وفدددددت  -المعددددددة لددددد ل 

النمددددو   الم  ددددص لدددد ل  فددددي البوابددددة اإللكترونيددددة للمحتددددو  المحلددددي. وتراقدددد  الجهددددة الحكوميددددة أداء 

عاقددددد  ددددالل مدددددة العقددددد لقيدددداس مددددد  التزامدددد  بتحقيددددت ال طددددة التدرعيددددةح علددددى أم يددددنعك  مددددد  المت

 * . في تقييم  الفقرةالتزام المتعاقد به   

 

 
 استالم المستخلاات  1-15

ومطابقتهددددا مددددخ يقددددوم المتعاقددددد بعددددد إنجدددداد نسددددبة مددددن ابعمددددالح بح ددددر مددددا تددددو تنفيدددد   علددددى الطبيعددددة  •

عدددداول الكميدددات وإعدددداد مسدددت لص شدددهر  أو مرحلدددي وفقدددًا لشدددروق الددددفخ المحدددددة بموعددد  العقددددح 

 .أو استشار  المشروع حال وعود  ورفع  إلى الجهة الحكومية

معاينددددة ابعمددددال المنجددددزة علددددى بعددددد اسددددتالم  المسددددت لصح  -حددددال وعددددود - علددددى استشددددار  المشددددروع •

وإعددددداد  حالعقددددد فدددديا للموا ددددفات وعددددداول الكميددددات المتفددددت عليهددددا الطبيعددددة والت ةددددد مددددن مطابقتهدددد 

 .المست لص استالم تقرير ب ل  يتو رفع  مخ المست لص  الل )عشرة( أيام عم  من تاري  
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 رفع أمر الدفع  2-15

علدددددى الجهدددددة الحكوميدددددة اسدددددتكمال إعدددددراءات اعتمددددداد المسدددددت لص ورفدددددخ أمدددددر الددددددفخ إلدددددى ودارة الماليدددددة  •

 .للمست لصمن تاري  تسلمها  يوم عم  ( مسة عشر) الل 

مددددن تدددداري  ورود أمددددر الدددددفخ ا يومددددً  (سددددتين)تقددددوم ودارة الماليددددة ب ددددرر أمددددر الدددددفخ  ددددالل مدددددة ال تتجدددداود  •

 إليها.

 

 

 
 في عقود اإلنشاءات العامة 1-16

م الجهدددددة لجندددددة لمعايندددددة واسدددددتالم ابعمدددددالح السدددددتالم ابعمدددددال اسدددددتالًما ابتددددددا ًيا  •  مسدددددة ) دددددالل تكدددددو 

 .يوًما من ورود إشعار المتعاقد ب نجاد ا( عشر

لددددمن نطددددا  العقددددود عاليددددة القيمددددة ف ندددد  يجدددد  علددددى المتعاقددددد تقددددديو تقريددددر  المنافسددددة تقددددخإ ا ةاندددد   •

نهدددا ي إلدددى الجهدددة الحكوميدددة يتضدددمن نسدددبة المحتدددو  المحلدددي التدددي حققهددداح و لددد  لغدددر  الت ةدددد مدددن 

 * .مطابقتها لنسبة المحتو  المحلي المستهدفة

ومدددددتها سددددنة علددددى ابقدددد  بعددددد -وال دددديانة تسددددتلو ابعمددددال اسددددتالمًا نها يددددًا بعددددد انتهدددداء مدددددة الضددددمام  •

وبعدددددد تنفيددددد  المتعاقدددددد التزاماتددددد  وتسدددددليم  الم ططدددددات وموا دددددفات ابعهدددددزة  -االسدددددتالم االبتددددددا ي

 والمعدات والمستندات المتعلقة بالمشروع وفقًا لشروق العقد.

 في العقود ذات التنفيذ المستمر 2-16

 يوماً  (بمالنين)واستالمها قب  انتهاء العقد  تكوم الجهة الحكومية لجنة فنية لمعاينة ابعمال •

 .يتو استالم ابعمال بشك  نها ي بعد انتهاء مدة العقد •

لددددمن نطددددا  العقددددود عاليددددة القيمددددة ف ندددد  يجدددد  علددددى المتعاقددددد تقددددديو تقريددددر  المنافسددددة تقددددخإ ا ةاندددد   •

نهدددا ي إلدددى الجهدددة الحكوميدددة يتضدددمن نسدددبة المحتدددو  المحلدددي التدددي حققهددداح و لددد  لغدددر  الت ةدددد مدددن 

 * .مطابقتها لنسبة المحتو  المحلي المستهدفة

 

 في عقود التوريد 3-16

 للتسددددليو المحدددددد المكددددام إلددددى أو الحكوميددددة ةالجهدددد  مسددددتودعات إلددددى اب ددددنار بتسددددليو المددددورد يقددددوم  •

 .العقد في

 .تقوم الجهة باستالم اب نار التي تحتا  إلى فحص استالمًا م قتاً  •

تدددداري   تقددددوم لجنددددة الفحددددص واالسددددتالم لددددد  الجهددددة بفحددددص مددددا تددددو توريددددد  والموافقددددة عليدددد  ويعتبددددر •

 االستالم الم ق  لأل نار في حال قبولها  و تاري  االستالم النها ي. 
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المرفولدددددة  باب دددددنارالمدددددوردةح يبلددددد  المدددددورد  اب دددددنار ا رفضددددد  لجندددددة الفحدددددص  دددددنفًا أو أةمدددددر مدددددن إ •

مدددددة تحدددددد ا لجنددددة   دددداللأيددددام وتوريددددد بدددددي  عنهددددا  (سددددبعة) ددددالل وأسددددباب رفضددددها وبوعددددوب سددددحبها 

مددددن فقددددددام أو تلددددف بعددددد انتهدددداء المددددددة  لأل ددددنارمدددددا يحدددددث  مسدددد وليةالجهددددة تتحمدددد   والالفحددددصح 

 .المحددة لسحبها

( يومدددًا مددددن نالنددددينأم يددددزود الجهدددة الحكوميدددة بتقريددددر نهدددا ي  دددالل ) -فددددي عقدددود التوريدددد-علدددى المتعاقدددد  •

 يئددددة المحتددددو  وفقددددًا للتعليمددددات التددددي ت دددددر ا -نهايددددة العقددددد يتضددددمن مددددا يمبدددد  أم المنتجددددات وطنيددددة 

( أيدددددام عمددددد  مدددددن اسدددددتالم )عشدددددرةوتراعدددددخ الجهدددددة الحكوميدددددة  دددددالل  -لمحلدددددي والمشدددددتريات الحكوميدددددةا

التقريدددر ح دددة المنتجدددات الوطنيدددة الفعليددددةح و لددد  بنددداًء علدددى الونددددا ت التدددي يقددددمها المتعاقدددد للموافقددددة 

ت الجهدددة الحكوميدددة موافقدددة علدددى مدددا  قدمددد  علدددى التقريدددرح وفدددي حدددال لدددو يدددتو الدددرد  دددالل  ددد   المددددة عدددد 

 دددد   نهددددا ي المشددددار إليدددد  فددددي علددددى الجهددددة الحكوميددددة تزويددددد الهيئددددة بنسدددد ة مددددن التقريددددر الو المتعاقددددد. 

 * ح و ل  من  الل رفع  على البوابة. قرةالف
 

 

 
 * إجراء التقييم 1-17

تحقيددددت ةفدددداءة تلتددددزم الجهددددة الحكوميددددة بمعددددايير التقيدددديو الددددواردة فددددي النمددددو   المعددددد مددددن قبدددد  مرةددددز  •

 اإلنفا .

 يتو بحس  نوع العقدح على النحو التالي:تنص الجهة في العقد على مواعيد إعراء التقييو و •

تددددددص ال دددددددزد ذاح الدناادددددد  المسدددددددمر دو يدددددداي وتددددددل  ددددددا يز ددددددز  ال دددددددا  دددددد  شددددددروط  ييددددددز  الدداددددددا  •

  سدزى األداي، ةاي اتة  ل   جراي الدداا  النها ص ة ا  ناا  ال دا.

 الدز يا الاز ية؛ يد  الدداا  ةنهاية ال دا وة ا ا د م األ ما . تص  دزد  •

فددددي مسددددتو  ابداء لددددمالث عقددددود متتاليددددة يحددددال  %70إ ا تكددددرر ح ددددول المتعاقددددد علددددى درعددددة أقدددد  مددددن   •

 ح للن ر في منخ التعام  مع .في ودارة المالية إلى لجنة م ت ة

 

 * إشعار المتعاقد بنتائ  التقييم 2-17

 .نتا ج التقييو على البوابة وتكوم متاحة لبقية الجهات الحكوميةترفخ الجهة  •

 .يحت للمتعاقد الت لو من نتا ج التقييو •
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 صرف المستخلص الختامي 18-1

%( مددددن قيمددددة ةدددد  مسددددت لص لتكددددوين مبلدددد  المسددددت لص 10يجددددود للجهددددة اسددددتقطاع نسددددبة ال تتعددددد  ) •

 .أال يتجاود مجموع النس  المستقطعة نسبة المست لص النها يالنها يح على 

% 5% فددددي عقددددود اإلنشدددداءات العامددددة وعددددن 10ي ددددرر المسددددت لص ال تددددامي الدددد   يجدددد  أال يقدددد  عددددن  •

فددددي العقددددود اب ددددر ح بعددددد تسددددليو ابعمددددال تسددددليمًا ابتدددددا يًاح أو توريددددد المشددددترياتح وتقددددديو المتعاقددددد 

 :اآلتيةالشهادات 

 أل ما     ال هة الزيز اة صاةبة الم روع.شهادة  ا از ةا •

 .شهادة  ااد ال ساة مو الضريبة المسدزدة    هائة ال ساة والا   •

المج سددددة ال ا ددددة ل د  اندددداح االجدما اددددة، ةدسدددد ا  المن دددد ة  الزدددددز   دددد شددددهادة الدسدددد ا  و ددددااد  •

 تص المج سة و ااد الزدز  الد  اناة.

 د ال دزد الم دماة.ال هاداح الدص يدزجب  دايمها ةمزجب اماذ •

ال تفدددددر  الجهدددددة الحكوميدددددة عدددددن الضدددددمام النهدددددا ي إال بعدددددد اعتمددددداد التقدددددارير النها يدددددة وال ا دددددة بدددددالمنتج  •

 *ي. الوطني والمحتو  المحل
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 كتابة وثائق المنافسة لألعمال والمشتريات المطروحة 1-1

وتضددددمن التفا ددددي  عنددددد ةتابددددة ونددددا ت المنافسددددةح تلتددددزم الجهددددة الحكوميددددة بالنمددددا   الم   ددددة لدددد ل ح  •

 الكاملة لألعمال والمشتريات المطروحةح ومن  ل  ما يلي: 

 .اص ال دا الم     ةرا    •

    اماح وشروط المناتسة. •

 شروط و زاصااح األ ما  والم درياح. •

 مو   ايار  داي  الخا ة. جااو  وةنزد اليمااح •

   ايار واسب  داا  ال روض.  •

   ا  الدصناف،    وجا. •

 المخاااح والر ز اح ةزسب األةزا . •

 و صارها ة ا الازص وآلاة ا دردادها. -   ساات  ا زةة - يا  وز ا  وآلاة  س ا  ال اناح  •

اط الدددددددات اح شدددددددروط ومةيدددددددام ال ددددددددا الر اسددددددداة، ةمدددددددا ي دددددددم  ال دددددددروط واألةيدددددددام المد  ددددددددة ة امددددددد  •

 والغرا اح.

 الضما  االةداا ص والنها ص. •

 *.  اة الدزقف ل نلر تص الدل       قرا  الدر اة  •

ةاددددا  ةالمند دددداح الما جددددة  ددددم  الدا مددددة ايل ا اددددة تددددص األ مددددا  والم دددددرياح الدددددص   دددددم    دددد  مب  •

 *      ك المند اح.

 * آلاة المزدزى المز ص الما زةة  ذا  ا بت المناتسة ذلك.  •

 *. ال روط واألةيام الخاصة ةآلااح المزدزى المز ص والم ايار الدص ُ دّا  ةمزجبها ال روض  •

الددددنص   دددد  ا دددددب اد المدندددداتا تددددص ةددددا   ددددام  د اد اسددددبة المزدددددزى المز ددددص المسدددددهاتة  ددددم   •

 رو ددددد  الانادددددة، وذلدددددك تدددددص ةدددددا   ابادددددل آلادددددة وز  المزددددددزى المز دددددص تدددددص الددادددددا  المدددددالص مو آلادددددة 

   * األدا  الما زب تص المزدزى المز ص.الزا 

 مب وثا ل م رى ةزسب وبا ة األ ما  والم درياح. •

 * يلي:يج  أم تتضمن االتفاقية اإلطارية ما  •

  اد مورام اال ااقاة     دا ص الخا ة. •

  اة اال ااقاة، و ذا  ا ساات  ادزةة مو  غ دة. •

 ة   وسمااح األ ما  المدزق  و بها. •

 اال ااقاة.  األ  ا       اة •

 ال هاح الزيز اة الدص ي زز لها  صاا  موا ر شراي ةناي     اال ااقاة. •

 آلااح  س ا  وا د م الس  ، مو مداي الخا اح. •

 وريدة صرم المداة  المالص. •

 إعداد وثائق المنافسة  -1
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الدزا ددددا المنلمددددة ل   قدددددة ةددددا  ساتددددة مودددددرام اال ااقاددددة، وايجددددراياح الزاجدددددب ا با هددددا  نددددا ةددددداوث  •

 .ةانه مب   م 

 ال روط ال ا ة والخاصة و زاصااح األ ما . •

فدددي حدددال تعددد ر الح دددول علدددى تكدددوم عميدددخ النسددد  اإللكترونيدددة مرقمدددة وتحمددد   دددتو الجهدددة الحكوميدددةح و •

تددددوفير نسدددد  ةافيددددة مددددن ونددددا ت المنافسددددة الورقيددددة  علددددى الجهددددة يجدددد ح يددددة بسددددباب فنيددددةإلكتروننسدددد  

 .مرقمة وم تومة ب تمها

لموا دددددفات القياسدددددية المعتمددددددة أو الموا دددددفات العالميدددددة فيمدددددا لدددددي  لددددد  تجددددد  مراعددددداة الشدددددروق وا •

 .موا فات وطنية معتمدة

 عدم اإلشارة إلى النوع أو الو ف أو ال نف أو الرقو الوارد في قوا و الموردين.  •

 .عدم تحديد عالمات تجارية معينة أو موا فات ال تنطبت إال على منتج معين  •

 

 تقديرية لألعمال في جداول البنود والكميات الخاصة بالمنافسةوضع أسعار  2-1

تقدددددوم الجهددددددة بولددددددخ ابسددددددعار التقديريدددددة مددددددخ االسددددددتعانة بالجهدددددداد الفندددددي الدددددد   شددددددار  فددددددي إعددددددداد  •

وت  دددد  بعددددين ح مددددن الجهددددات المت   ددددة بالتسددددعير وغيددددر والموا ددددفات ومرةددددز تحقيددددت ةفدددداءة اإلنفددددا  

 االعتبار ما يلي:

 .السز  األ  ا  السا اة تص •

 .األ  ا  الدص  بل الد ا   ةها •

 .المرج ااح الس رية الم دماة دا  ااي و ا جااي  •

 .   وجاح-ةااااح األ  ا  الصاد ة    ال هاح المخدصة  •

 *. الديالاف الددايرية لأل ما  والم درياح الدص ي اها  رس   زدال سااية ايااا  •

 .رياح الماروةة م    يا األ  ا  الدامة الا  اة لأل ما  والم د •

ال دددددروض قبددددد    ددددد    تزدددددصم   ز ددددد  تدددددص   دددددف  ليدروادددددص   دددددار يدددددد     دددددال   لددددد    ددددداا ل ندددددة  •

 المناتسة.

 في حال عدم ولخ الجهة الحكومية أسعاًرا تقديريةح تلغى المنافسة. •

 إعداد معايير تقييم العروض 3-1

مرةدددددز تحقيدددددت ةفددددداءة اإلنفدددددا  لفئدددددات اإلنفدددددا   يعدددددد ايجددددد  أم تتوافدددددت المعدددددايير مدددددخ الضدددددواب  التدددددي  •

 * الم تلفة. 

علددددى تقيدددديو العددددر  الفنددددي  يكددددومح أو معقدددددة فددددي ابعمددددال التددددي ال تحتددددا  إلددددى قدددددرات فنيددددة عاليددددة •

 .العر  ابدنى سعًرا  و الفا ز ويكومأساس االعتياد من عدم  

تشدددارية التدددي تحتدددا  إلدددى قددددرات فنيدددة فدددي ال ددددمات االسالمعدددايير الفنيدددة تكدددوم النسدددبة ابعلدددى بودام  •

 * . عالية
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المن دددول عليهدددا فدددي ال حدددة تفضدددي  المحتددددو   المعدددداييرأم تشدددتم  معدددايير تقيددديو العدددرو  علدددى  يجددد  •

المحلدددددي والمنشددددد ت ال دددددغيرة والمتوسدددددطة المحليدددددة والشدددددرةات المدرعدددددة فدددددي السدددددو  الماليدددددة فدددددي 

 * حس  اآللية المطبقة في المنافسة.  ابعمال والمشتريات

 

 
 *عرض األعمال والمشتريات على مركز تحقيق كفاءة اإلنفاق  2-1

يجددد  علدددى الجهدددة الحكوميدددة عدددر  وندددا ت أعمالهدددا ومشدددترياتها علدددى مرةدددز تحقيدددت ةفددداءة اإلنفدددا  فدددي   •

 .ريال (سين مليوم م)ابعمال التي تزيد تكلفتها التقديرية على 

علدددى الجهدددة الحكوميدددة عددددر  دراسدددة الجددددو  والتكلفدددة التقديريددددة ووندددا ت المنافسدددة ووندددا ت الت  يدددد    •

 .ات  ت  من إعراءاتوما  -إم وعدت-المسبت 

يكتفدددددى ب شدددددعار مرةدددددز تحقيدددددت ةفددددداءة اإلنفدددددا  فدددددي ابعمدددددال التدددددي ال تزيدددددد ةلفتهدددددا التقديريدددددة علدددددى   •

 ح أو في الحاالت الطار ة أو العاعلة.ريااًل  ( مسين مليوم)

فدددي حدددال عددددم رد مرةدددز تحقيدددت ةفددداءة اإلنفدددا   دددالل مددددة ) مسدددة عشدددر( يدددوم عمددد ح عددددت موافقدددة   •

 اءات الطرح.وتستكم  الجهة إعر

 

 
 *ية لكتروناإلاإلعالن عن المنافسة في البوابة  3-1

  عند التعاقد ب سلوب االتفاقية اإلطاريةح يولح في اإلعالم عنها ما يلي:  •

ااضدددددمام  دددددداولا  مو  د هددددداي   جدددددزاز- زايدددددا  دددددا  ذا ساادددددت اال ااقادددددة ايوا يدددددة  غ ددددددة مو  ادزةدددددة،  •

ا ل رووها -مو  ز دي  جاد س ورام تص اال ااقاة   ة ا  ةرا ها. وتدي

 .مه  األةيام وال روط الما زةة تص اال ااقاة  •

 .وصف  ز زع اال ااقاة  •

عدددددالم عدددددن أسدددددلوب التعاقدددددد الددددد   اسدددددت دم  ي ضدددددخ اإلعدددددالم عدددددن االتفاقيدددددة اإلطاريدددددة بحكدددددام اإل •

 االتفاقية اإلطارية بعل . 

فدددددي حدددددال ةانددددد  االتفاقيدددددة اإلطاريدددددة مفتوحدددددةح تنشدددددر الجهدددددة الددددددعوة إلدددددى االنضدددددمام فدددددي البوابدددددة   •

 وموقعها اإللكتروني طوال مدة االتفاقيةح على أم تتضمن تل  الدعوة ما يلي: 

 ا   و نزا  ال هة الزيز اة. •

 المجه ح الما زب  زاترها تص المدناتسا  الراغبا  تص االاضمام.  •

 الادرة ال  ناة المسمزق   لها  داي  و ب االاضمام. •

  

 العرض على مركز تحقيق كفاءة اإلنفاق  -2

 طرح المنافسة  -3
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*   اإلعالن عن التأهيل المسبق 3-2  

 

المسددددبت وفددددت اآلليددددة المتبعددددة فددددي اإلعددددالم عددددن المنافسددددةح ويجدددد  أم يتضددددمن يعلددددن إعددددراء الت  يدددد   •

 البيانات اآلتية: -بحٍد أدنى-اإلعالم 

 ا   ال هة الزيز اة. •

 ازع ووبا ة الم روع و يا   ناا ه. •

   ايار و جراياح الد ها . •

  ز ا  داي  وثا ل الد ها . •

  ز ا      المجه ا . •

 * إجراء التأهيل المسبق 3-3

تطبددددددت المعددددددايير و بدددددد عراء الت  يدددددد  للمتنافسددددددين المتقدددددددمين عبددددددر البوابددددددة اإللكترونيددددددةم الجهددددددة تقددددددو •

والشددددروق واآلليددددة المن ددددول عليهددددا فددددي ونددددا ت الت  يدددد  التددددي يعددددد ا مرةددددز تحقيددددت ةفدددداءة اإلنفددددا  

 حجدددددو االلتزامدددددات التعاقديدددددة -القددددددرات الفنيدددددة  -القددددددرات اإلداريدددددة  -القددددددرات الماليدددددة : تقدددددي التدددددي و

نتدددددا ج -وةلفتددددد  التقديريدددددة  وطبيعتددددد حجدددددو المشدددددروع  -ال بدددددرات  –حجدددددو المشددددداريخ المنجدددددزة  -القا مدددددة 

 السابقة.التقييمات 

الجهدددددة الحكوميدددددة  متنددددداف  واحددددددح فعلدددددى إالالت  يددددد  المسدددددبت أو لدددددو يجتدددددز   إلعدددددراءإ ا لدددددو يتقددددددم  •

إلغدددداء إعدددراء الت  يدددد  المسددددبت والتحددددول إلددددى  مراععدددة معددددايير الت  يدددد  وإعددددادة إعدددراء الت  يدددد  المسددددبتح أو

 .الالحتإعراء الت  ي  

   ةلاح  ا ة:

  يّز  ال هة ل نة مو مسثر ل داام ةإجراياح الد ها  ويرا    ا ي ص: •

    األق     ذوب -، وييز  مةاه    اتة  ل    اسها يث ثة طمال يد   اد م ضاي ال  نة     •

 الم رتة الاناة ةابا ة األ ما  والم درياح  ز  المناتسة.

 ينص تص قرا  الديزي        اا  اا ب ل ر اا يز   ز    نا غااة . •

 .ال  ا  األ رىيرا    ام ال م  ةا   ضزية مو   ا ة ال  نة ومب     •

 . نزاح يث ثطي اد  يزي  ال  نة س   •

 ي ادهدددددددا الددايريدددددددة  ب دددددددغ لأل مدددددددا  والم ددددددددرياح الددددددددص  المسدددددددبل ي دددددددب  مددددددد  الد هاددددددد  •

 ت سثر.  ياالي  ي  ري    از ط

تددددددص األ مددددددا  الدددددددص  ددددددد   ي ادهددددددا الددايريددددددة  دددددد  ط  ددددددري    اددددددز ي  يدددددداالي ي ددددددب   دددددد   •

 .الةل، ةزسب  دايرهاال هة  جراي   ها   سبل مو   ها  

تددددددددص ةددددددددا  قا ددددددددت ال هددددددددة الزيز اددددددددة ةد هادددددددد   دددددددداةل لمدندددددددداتا تا ددددددددزز لهددددددددا  ددددددددام  •

 مالوالم دددددددددرياح الم دددددددداةهة شددددددددرياة  األ مددددددددا ةد هادددددددد  ذلددددددددك المدندددددددداتا تددددددددص  الداددددددددام

 قا  ض  مسثر     ام     الد ها  الساةل. ييز 

i 
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 يتو إبالغ المتقدمين بنتا ج الت  ي  وتوليح أسباب االستبعاد في حالة عدم االعتياد. •

طرح وثائق المنافسة   3-4  
تقددددوم الجهددددة بطددددرح ونددددا ت المنافسددددة عبددددر البوابددددة ويتدددداح الح ددددول علددددى الكراسددددات لمجتدددداد  الت  يدددد   •

 . ت فق  في حال تو إعراؤ المسب

 

 
 استقبال العروض عبر البوابة  1-4

 ريددددالح تقدددددم العددددرو  ( مسددددة ماليددددين)فددددي ابعمددددال والمشددددتريات التددددي تزيددددد تكلفتهددددا التقديريددددة عددددن  •

ا  وفدددددي ملدددددف إلكتروندددددي  للعدددددر  الفندددددي والعدددددر  المددددداليح مشدددددفرين فدددددي ملفدددددين إلكتدددددرونيينإلكترونيدددددً

فيمدددددا تقددددد  تكلفتددددد   تقدددددديو ملفدددددين إلكتدددددرونيينويجدددددود للجهدددددة اشدددددتراق  مشدددددفر واحدددددد فيمدددددا دوم  لددددد 

 *ريال وفًقا لما ترا  محقًقا للم لحة.  ( مسة ماليين)التقديرية عن 

 .يج  إرفا   ور من الشهادات والونا ت المطلوبة •

 المطلوبة.يحت للجهة طل  إرفا  عينة من المشتريات  •

 وفًقا للشروق والموا فات وعداول الكميات المعتمدة. أسعار ويج  على المتنافسين تقديو  •

 ال يعتد ب   عر  ي   بعد انتهاء المدة المحددة لتقديو العرو . •

ال يجددددود أم يتقدددددم المتندددداف  بعددددر  بدددددي  مددددخ العددددر  اب ددددلي إال إ ا ن دددد  ونددددا ت المنافسددددة علددددى  •

 وموا فات محددة تضعها الجهة الحكومية. ل  وفقا لشروق 

 حيددددتو اسددددتقبال العددددرو  فددددي م دددداريف م تومددددةإ ا تعدددد ر تقددددديو العددددرو  عبددددر البوابددددة بسددددباب فنيددددةح  •

 .العرو  على البوابة عند إتاحة  ل  الجهة وترفخ

ا مدددن تددداري  فدددتح العدددرو  ويجدددود تمديدددد ا مددددة ال تزيدددد عدددن  • تكدددوم مددددة سدددريام العدددرو  )تسدددعين( يومدددً

 .ين( يوًما أ ر  إ ا لو تتمكن الجهة من الب  في الترسية)تسع

يقددددوم المتندددداف  بتقددددديو الضددددمام االبتدددددا ي عنددددد تقددددديو عرلدددد ح وفددددي حددددال تددددو تقددددديو العددددر  فددددي  •

 لي.ملفينح يقدم الضمام االبتدا ي مخ العر  الما

المنمممممممت  المنشممممممميت الاممممممم يرة والمتوسمممممممطة المحليمممممممة و تضممممممممين متطلبمممممممات تفضممممممميل 4-2

 *محتوى المحلي الوطني وال

يجدددددد  علددددددى  توريدددددددح بنددددددود علددددددى تشددددددتم  التددددددي الم تلطددددددة المنافسددددددات أو التوريددددددد منافسددددددات فددددددي •

ح فدددددي عددددددول المتنددددداف   أم ُيضدددددمن فدددددي عرلددددد  ح دددددة المنتجدددددات الوطنيدددددةح ويلتدددددزم أيضدددددًا بددددد م يولددددد 

فُتعدددددد  الكميدددددات مدددددا إ ا ةانددددد  المنتجدددددات المدددددوردة وطنيدددددة أو أعنبيدددددةح وإ ا لدددددو يتضدددددمن العدددددر   لددددد ح 

 للمنتج الوطني. لتفضي  السعر حكام آلية االمنتجات أعنبية وال ت ضخ ب

يلتددددددزم المتندددددداف  فددددددي منافسددددددات التوريددددددد أو المنافسددددددات الم تلطددددددة المشددددددتملة علددددددى بنددددددود توريدددددددح  •

  بالقا مة اإللزامية. 

 استقبال العروض  -4
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قيمدددددة ف نددددد  تقدددددخ لدددددمن نطدددددا  العقدددددود عاليدددددة ال -باسدددددتمناء منافسدددددات التوريدددددد–إ ا ةانددددد  المنافسدددددة  •

 يتوع  التالي:

 دددددداي   ددددد  م دددددا  المزددددددزى  -تدددددص ةدددددا   ددددد   زايدددددا ةدددددا مداددددد  لخددددد  األ دددددا  -  ددددد  المدنددددداتا  •

 .المز ص  م   ر   الانص

والدص ي ب مال  د     الزا األدا  الزا د تص     المدناتا  داي  اسبة المزدزى المز ص المسدهاتة  •

 وثا ل المناتسة. 

 

 *إعالن أسماء المتقدمين بعروضهم من خالل البوابة  3-4

 .بعد انتهاء موعد تقديو العرو  عن المتقدمين بعرولهو يتو اإلعالم •

 .إ ا تع ر اإلعالم في البوابةح تقوم الجهة باإلعالم عن المتقدمين في موقعها اإللكتروني •

 

 

 

 فتح العروض في اليوم والساعة المحددين 1-5

 .فتح العرو  في موعد انتهاء مدة تلقي العرو يكوم  •

فدددي العدددرو  التدددي تتضدددمن ملفدددين إلكتدددرونيينح تفدددتح اللجندددة الملدددف الفندددي فقددد  بحضدددور مدددن يرغددد  مدددن  •

 .أ حاب العرو 

 إعالن معلومات مقدم العرض  2-5.

اسددددو مقدددددم العددددر  وسددددعر  اإلعمددددالي ومددددا ورد علددددى سددددعر  مددددن ديددددادة أو ت فددددي   يددددتو اإلعددددالم عددددن •

طدددداب العددددر  اب ددددلي ومددددا إ ا ةددددام قددددد قدددددم لددددمانًا ابتدددددا يًا وقيمددددة الضددددمام ومددددا إ ا ةددددام قددددد فددددي  

 قدم الونا ت المطلوبة.

 *. ح تعلن اللجنة عن اسو مقدم العر  فق تكوم في ملفين إلكترونيينفي العرو  التي  •

  

 فتح العروض  -5

   ةلاح  ا ة:

 مسثر ل داام ةإجراياح تدح ال روض ويرا    ا ي ص: يّز  ال هة ل نة مو  •

 .  اتة  ل    اسها يث ثة طمال يد   اد م ضاي ال  نة     •

 .ينص تص قرا  الديزي        اا  اا ب ل ر اا يز   ز   تص ةا  غااة   •

 . نزاح يث ثطي اد  يزي  ال  نة س   •
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 إثبات العروض المقدمة  3-5

المقدمددددة فددددي محضددددر اللجنددددةح وإعطدددداء ةدددد  عددددر  رقمددددًا متسلسدددداًل تقددددوم اللجنددددة ب نبددددات عدددددد العددددرو   •

 .على  يئة ةسر اعتياد  بسط  رقو العر  ومقام  عدد العرو  المقدمة

والمددددددواد  ابعهددددددزةعلددددددى ر ددددددي  لجنددددددة فددددددتح العددددددرو  وةافددددددة أعضددددددا ها ح ددددددر العينددددددات وموا ددددددفات  •

وعددددددداول الكميددددددات اب ددددددلي المقدمددددددة مددددددخ العددددددر ح والتوقيددددددخ علددددددى  طدددددداب العددددددر   )الكتالوعددددددات(

المرفقددددددة مددددددخ العددددددر  والمحضددددددر الدددددد   تدددددددوم فيدددددد  اللجنددددددة  و طدددددداب الضددددددمام البنكددددددي والشددددددهادات

 .إعراءاتها

 العلدددى لجندددة فدددتح العدددرو  إنبدددات محتويدددات العدددرو  التدددي قامددد  بفتحهدددا. وفدددي حدددال ةانددد  المنافسدددة  •

الددددواردة فددددي  ابسددددعارتمبدددد  اللجنددددة مددددا اشددددتمل  عليدددد   يينحإلكتددددرونملفددددين  تتطلدددد  تقددددديو العددددر  فددددي

العدددر  مدددن تعددددي  أو ت دددحيح أو طمددد ح ةمدددا يجددد  عليهدددا ح دددر البندددود غيدددر المسدددعرة أو التدددي لدددو تددددوم 

 .رقمًا وةتاًبة اإلعماليةأو  اإلفراديةأسعار ا 

 

 إحالة المستندات إلى لجنة فحص العروض 4-5

إلدددى  أيدددام مدددن تددداري  فدددتح العدددرو  (نالندددة) دددالل العدددرو  ومسدددتندات المنافسدددة يحدددال محضدددر لجندددة فدددتح  •

 لجنة فحص العرو .

 .تحال العرو  الفنية بعد فتحهاح والعرو  المالية قب  فتحها •

 

 

 

 فحص العروض  -6

   ةلاح  ا ة:

  يّز  ال هة ل نة مو مسثر ل داام ةإجراياح تزص ال روض ويرا    ا ي ص: •

م     اسددددددها،   دددددد   دددددداتة  لدددددد   يث ثددددددة طال يددددددد   دددددداد م ضدددددداي ل نددددددة تزددددددص ال ددددددروض  دددددد   •

المددددددددالص و دددددددد  هددددددددز  جهدددددددد   دددددددد ها ي الا ادددددددداي و دددددددد  لايدددددددد   ةاددددددددنه  المراقددددددددبييددددددددز   دددددددد  

 الم رتة الاناة تص وبا ة األ ما  والم درياح  ز  المناتسة.

 يزددددددد   ز ددددددد  تدددددددص  ددددددد  م ضدددددددا ها يدددددددنص تدددددددص قدددددددرا  الديدددددددزي    ددددددد    ادددددددا  اا دددددددب ل دددددددر اا •

 ةا  غااة  و ضزاي اةدااوااي لي   ضز تص ال  نة.  

    نزاح. يث ثطس   ال  نة و ير ارهاي اد  يزي   •

ال ي ددددددزز ال مدددددد  ةددددددا    ا ددددددة ل نددددددة تزددددددص ال ددددددروض وصدددددد ةاة البددددددت تددددددص الدر دددددداة، سمددددددا  •

ال ي ددددددددزز ال مدددددددد  ةددددددددا    ا ددددددددة ل نددددددددة تدددددددددح ال ددددددددروض و  ا ددددددددة ل نددددددددة تزددددددددص ال ددددددددروض مو 

 .ال ضزية تاهما

i 
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  المالية العروضملفات األسعار التقديرية وفتح  1-6

تقدددديو فدددي حدددال تقدددوم لجندددة فحدددص العدددرو  بفدددتح ملدددف ابسدددعار التقديريدددة وملفدددات العدددرو  الماليدددة  •

 *العرو  في ملفين إلكترونيين مشفرين. 

 .تعلن ابسعار للحالرين من أ حاب العرو  •

بمددددا ال ي دددد  بتكدددداف  الفددددرل يجددددود للجنددددة أم تطلدددد  مددددن المتنافسددددين إيضدددداح أ  غمددددو  فددددي عرولددددهو  •

بددددددين اإلدارات الم ت ددددددة بالمنافسددددددة  مباشددددددرة بشددددددرق أال  يددددددتو التوا دددددد ح نوالمسدددددداواة بددددددين المتنافسددددددي

 إال بموافقة لجنة فحص العرو .  وبين أ حاب العرو 

 فحص العروض الفنية والمالية 2-6

 وتسدددددددتبعد العدددددددرو ح المنافسدددددددة ونددددددا ت فددددددديعليهدددددددا  المن دددددددولالعدددددددرو  وفقدددددددًا للمعددددددايير  تفحددددددص •

 .االبتدا ية ب حابها الضماناتالم الفةح وترد 

فيجدددددد  فحددددددص ح م تددددددومينأو فددددددي م ددددددروفين  إلكتددددددرونيينالعددددددرو  فددددددي ملفددددددين   قدددددددم حددددددال فددددددي •

عدددددرو  الماليدددددة دوم وتسدددددتبعد العدددددرو  الفنيدددددة غيدددددر المقبولدددددة وتدددددرد الح لفنيدددددة دوم الماليدددددةاالعدددددرو  

 * فتحها مخ الضمانات االبتدا ية ب حابها. 

تفحددددص اللجنددددة العدددددرو  الماليددددة للعدددددرو  الفنيددددة المقبولددددة وتقددددددم تو ددددياتها علدددددى أفضدددد  العدددددرو ح  •

 .عنها في ونا ت المنافسة المعلنوفًقا لمعايير التقييو 

 

 مراجعة جداول الكميات واألسعار الواردة في العرض 3-6

أغفدددد  المتندددداف  ولددددخ أسددددعار لددددبع  البنددددودح عدددداد للجنددددة فحددددص العددددرو  اسددددتبعاد العددددر  أو اعتبددددار إ ا  •

 .البنود غير المسعرة محملة على القيمة اإلعمالية للعر 

إ ا وعدددددد ا دددددتالر بدددددين السدددددعر المبدددددين ةتابدددددة والسدددددعر المبدددددين بابرقدددددامح ةانددددد  العبدددددرة بالسدددددعر المبدددددين  •

 وحدة وسعر مجموعهاح ةان  العبرة بسعر الوحدة.ةتابة. وإ ا وعد ا تالر بين سعر ال

إ ا عددددل  الجهدددة الحكوميدددة عدددن تنفيددد  أ  بندددد مدددن البندددود المحملدددة علدددى إعمدددالي قيمدددة العدددر ح فيدددتو  •

 .حسو ما يقاب  ةلفتها

ح تقدددوم لجندددة فحدددص منافسدددات التوريدددد أو المنافسدددات الم تلطدددة التدددي تشدددتم  علدددى نشددداق التوريددددفدددي  •

منتجددددددات الوطنيددددددة المقدمددددددة فددددددي العددددددر  ومقارنتهددددددا بجددددددداول الكميددددددات مراععددددددة ح ددددددة الب العددددددرو 

وابسدددعار الدددواردة فدددي العدددر . فددد  ا وعدددد ا دددتالر بدددين ح دددة المنتجدددات الوطنيدددة المقدمدددة فدددي العدددر  

وح ددددة المنتجددددات الوطنيددددة التددددي تددددو احتسددددابهاح فيددددتو اب دددد  بالح ددددة ابقدددد  بحيدددد  تكددددوم  دددد   الح ددددة 

 * فضلية أو تقييو التزام المتعاقد.  ي التي ُيعتد بها عند إعطاء اب
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 استبعاد العروض المخالفة 6-4

مددددن الشددددهادات المطلوبددددة أو ةاندددد  تلدددد  الشددددهادات منتهيددددة  العددددر  أيدددداإ ا لددددو تتددددوافر لددددد   دددداح   •

أيددددام عمدددد  وإال  تددددو  (عشددددرة)ال ددددالحيةح فيمددددنح  دددداح  العددددر  مهلددددة السددددتكمالها علددددى أال  تزيددددد علددددى 

 لمان  االبتدا ي. وي ادراستبعاد  من المنافسة 

ابسددددعار  يجددددود للجنددددة فحددددص العددددرو  التو ددددية باسددددتبعاد العددددر  إ ا تجدددداودت اب طدددداء الحسددددابية فددددي •

 .ا% من إعمالي قيمة العر  ديادًة أو نقً  10بعد ت حيحها أةمر من 

 يستبعد العر  ال   يكوم مبنيًا على ت في  نسبة مئوية أو قدر معين من أق  العرو .  •

% فددد ةمر عدددن التكلفدددة التقديريدددةح تقدددوم اللجندددة بمناقشدددة 25فدددي حدددال تددددني أسدددعار أحدددد العدددرو  بنسدددبة  •

سددددباب ان فالدددد  وفددددي حددددال عدددددم اقتندددداع اللجنددددة بمقدرتدددد  علددددى تنفيدددد  العقدددددح  ددداح  العددددر  لتولدددديح أ

 .فيجود لها التو ية باستبعاد العر 

يسدددددتبعد المنددددداف  فدددددي منافسدددددات التوريدددددد أو المنافسدددددات الم تلطدددددة المشدددددتملة علدددددى بندددددود توريددددددح  •

البنددددود التددددي  وفددددي حددددال ةاندددد  المنافسددددة قابلددددة للتجز ددددةح فتسددددتبعدالدددد   لددددو يلتددددزم بالقا مددددة اإللزاميددددة 

 * لو يلتزم فيها المتناف  بالقا مة اإللزامية. 

تقدددددخ لدددددمن نطدددددا  العقدددددود عاليدددددة القيمدددددة ف نددددد   -باسدددددتمناء منافسدددددات التوريدددددد–إ ا ةانددددد  المنافسدددددة  •

 * يتوع  التالي:

الدددد ب لدددد  يزدددددل الزددددا األدادددد   ُيسدددددب ا المدندددداتا، تددددص ةددددا   دددد   زايددددا ةددددا مدادددد  لخدددد  األ ددددا   •

      رة ة الدداا  الانص. لخ  األ ا  

 يسدب ا المدناتا ال ب ل  يدام اسبة المزدزى المز ص المسدهاتة  م   ر   الانص. •

الدددددزا د تدددددص وثدددددا ل  مقددددد   ددددد  الزدددددا األداددددد  اسدددددبة المزددددددزى المز دددددص المسددددددهاتة  تدددددص ةدددددا  ساادددددت •

 داا  الانص.، ُيسدب ا المدناتا      رة ة الدالمناتسة 

  دددد  المدندددداتا االلددددد ام ةدددددداي  مب  ز ددددازاح   دددداتاة ةددددز  اسددددبة المزدددددزى المز ددددص المسدددددهاتة  •

ار ت تدددددص ال دددددرض، وذلدددددك تدددددص ةدددددا  و بدددددت ال هدددددة الزيز ادددددة مو هائدددددة المزددددددزى المز دددددص  الددددددص قدددددُ

ةالدنسددددال  دددد  -والم دددددرياح الزيز اددددة ذلددددك مثندددداي  رة ددددة تزددددص ال ددددروض. ويزددددل ل  هددددة الزيز اددددة 

ا ددددددب اد ال دددددرض تدددددص ةدددددا  لددددد  ُ ددددددّام اييضددددداةاح الياتادددددة ةدددددز  اسدددددبة المزددددددزى المز دددددص  -ئدددددة الها

 المسدهاتة.
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المنت  الوطني والمحتوى  المنشيت الا يرة والمتوسطة المحلية واحتساي  لية تفضيل  5-6

 *  المحلي

تقددددوم الجهدددددة الحكوميدددددة أنندددداء التقيددددديو المدددددالي للعددددرو  باحتسددددداب آليدددددات تفضددددي  المنشددددد ت ال دددددغيرة  •

المندددتج الدددوطني والمحتدددو  المحلدددي و لددد  حسددد  اآلليدددة المتبعدددة فدددي البوابدددةح المحليدددة ووالمتوسدددطة 

 ويكوم التفضي  ةالتالي:  

ا، وذلددددددك ةدددددد  ُ  • اتدراض م دددددد ا   ددددددروض مددددددنح المن ددددددآح الصددددددغارة والمدز دددددداة المز اددددددة  اضددددددا ي  دددددد ري 

%ي  مدددددا هدددددز  ددددد سز  تدددددص وثدددددا ل ال دددددرض، وذلدددددك تدددددص جماددددد  10المن دددددآح األ دددددرى م  ددددد  ةنسدددددبة ط

 الدص ال  نا د  م  ااا  ال دا ال الص الدامة. - اا  دزد الدز يا-ال دزد 

ُيمدددددنح المنددددددد  تدددددص  ناتسددددداح الدز يددددددا مو المناتسددددداح المخد اددددددة الددددددص   ددددددم    دددددد  ةندددددزد  ز يددددددا،  •

ا وذلددددك ةددداتدراض  دددد ر المنددددد  األجنبددددص م  ددد  ةنسددددبة طالدددزونص  اضددددا ي  %ي  مددددا هددددز  دددد سز  10  دددد ري 

، وذلددددددك ل مند دددددداح الزوناددددددة غاددددددر الما جددددددة  ددددددم  الدا مددددددة ايل ا اددددددة، وييددددددز  تددددددص وثددددددا ل ال ددددددرض

 الدداا  وتداي ل م ادلة المز زة مدااه:

 

 ح ة المنتجات الوطنية(  - 1)بالريال( × )% × سعر العر  10قيمة العر  المعدلة = سعر العر  )بالريال( +

تددددص ةددددا  اشدددددم ت المناتسددددة   دددد   ند دددداح  ا جددددة  ددددم  الدا مددددة ايل ا اددددة و ند دددداح غاددددر  ا جددددة  •

ي بددددر  دددد  قامددددة م دددد ه ي 1تاهددددا، تددددإ   دددد ر ال ددددرض الم ددددا   لادددد  تددددص الم ادلددددة الددددزا دة تددددص الادددددرة ط

مددددة المند دددداح الما جددددة  ددددم  الدا مددددة المند دددداح غاددددر الما جددددة  ددددم  الدا مددددة ايل ا اددددة، و ضددددام قا

 ايل ا اة     قامة ال رض الم الة ة ا اةدساةها.

تقدددددخ لدددددمن نطدددددا  العقدددددود عاليدددددة القيمدددددة ف نددددد   -باسدددددتمناء منافسدددددات التوريدددددد–إ ا ةانددددد  المنافسدددددة  •

 :يتوع  التالي

%ي 60طةزاددددط ييددددز  وز  ال ددددرض المددددالص  نددددا الدداددددا  ةنسددددبة  الم ددددداز ل دداددددا  الانددددص-يدددددّا  ال ددددرض  •

طوز  السددددد ري، و يدددددز  موزا  سددددد   ددددد   ددددد  األ دددددا  واسدددددبة المزددددددزى المز دددددص المسددددددهاتة وسدددددز  

%ي، وييدددددز  الدداددددا  وتدددددداي ل م ادلدددددة 40ال ددددرسة  ا جدددددة تددددص السدددددز  المالاددددة  ندددددا الددادددددا  ةنسددددبة ط

 الدالاة:

×   =نتيجدددددددددددددة التقيددددددددددددديو المدددددددددددددالي   
 سعر أق  عر  مت    فنياً  (بالريال)

سعر العر  للمتناف  المراد تقييم (بالريال)
)نسدددددددددددددبة المحتدددددددددددددو  المحلدددددددددددددي  +% 60  

 %40 ×% نقاق للشرةة المدرعة( 5  +%50 ×% +    ابساس 50 ×المستهدفة 

%( بددددين 10تددددتو الترسددددية علددددى المتندددداف  الحا دددد  علددددى أعلددددى تقيدددديوح علددددى أال يتجدددداود الفددددار  نسددددبة ) •

تقيددديو نهدددا ي وبدددين أقددد  سدددعر وارد فدددي عدددر  السدددعر الدددوارد فدددي عدددر  المتنددداف  الحا ددد  علدددى أعلدددى 

اح وفدددي حدددال تجددداود الفدددار  فدددي السدددعر  ددد   النسدددبة فيدددتو االنتقدددال  أ  مدددن المتنافسدددين المددد  لين فنيدددت

 للمتناف  ال   يلي  في التقييو.
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 التأكد من اعتدال سعر أفضل العروض  6-6

تدددددتو المقارندددددة مدددددخ ابسدددددعار اب يدددددرة التدددددي سدددددبت التعامددددد  بهدددددا وأسدددددعار السدددددو  وابسدددددعار التقديريدددددة  •

 للمنافسة. االسترشادية

للجنددددة فحددددص العددددرو  إعددددادة تسددددعير البنددددود  إ ا تبددددين لهددددا أنهددددا ولددددع  بشددددك  غيددددر مدددددروس وال تممدددد   •

  ا رفددددد  المتنددددداف  السدددددعر الحقيقدددددي للبندددددودح علدددددى أال يددددد نر  لددددد  فدددددي السدددددعر اإلعمدددددالي للعدددددر . فددددد 

 ويرد ل  لمان . إعادة التسعيرح يستبعد من المنافسة

 

 
اإلعالن عن صاحب العرض الفائز 7-1  

 وتلدددد  المتعلقددددةالعسددددكرية ولوادمهددددا  والدددد  ا رح والمعددددداتتسددددتمنى مددددن اإلعددددالم مشددددتريات ابسددددلحة  •

 .بابمن الوطني

 اإلعدددالم علدددى أم يشدددم  بددداإلعالم عدددن العدددر  الفدددا ز فدددي المنافسدددة وتبلددد   ددداحب  بددد ل حتقدددوم الجهدددة  •

 *: ما يلي

 .صاةب ال رض الاا    •

    ز اح    الم روع. •

 الدامة ايجمالاة ل م روع. •

  اة  ناا  ال دا و ياا . •

 

 إخطار المتنافسين اآلخرين 2-7

 وسب  استبعاد وح بما في  ل  الدرعات الفنية لعرولهو. يتو إ طار المتنافسين اآل رين بنتا ج المنافسة  •

 

 *نشر نتائ  وبيانات المنافسات والمشتريات  3-7

 وتلددددد  المتعلقدددددةالعسدددددكرية ولوادمهدددددا  والددددد  ا رح والمعدددددداتتسدددددتمنى مدددددن النشدددددر مشدددددتريات ابسدددددلحة  •

 بابمن الوطني.

ريدددال فدددي البوابدددة  (مئدددة ألدددف)والمشدددتريات التدددي تزيدددد قيمتهدددا علدددى  نشدددر نتدددا ج وبياندددات المنافسددداتيدددتو  •

 اآلتية:وتشم  البيانات المعلومات ح يوًما من التعاقد (نالنين) الل 

 ا   المد اقا و نزاا  وازع ال دا. •

 .ه اة ال دا وقامد  و يا   ناا  •

  ا يخ  س ا  المزق ، و ا يخ ا د م األ ما . •

 اإلعالن عن نتيجة المنافسة -7
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* وضع معايير التأهيل الالحق   1-8 

يجدددد  علددددى الجهددددة الحكوميددددة فددددي حددددال إعددددراء ت  يدددد  الحددددت ل دددداح  العددددر  الفددددا ز أم تسددددت دم  ات  •

 المعددددايير التددددي تددددو اسددددت دامها فددددي مرحلددددة الت  يدددد  المسددددبت والتددددي يجدددد  أم تقددددي  النقدددداق التاليدددددة:

حجددددو  -حجددددو االلتزامددددات التعاقديددددة القا مددددة  -القدددددرات الفنيددددة  -القدددددرات اإلداريددددة  -القدددددرات الماليددددة 

نتدددددددا ج التقييمدددددددات -وةلفتددددددد  التقديريدددددددة  وطبيعتدددددد حجدددددددو المشدددددددروع  -ال بدددددددرات  –المشدددددداريخ المنجدددددددزة 

 .السابقة

 

 * إجراء التأهيل الالحق لااحب العرض الفائز 2-8

 يج  إعراء ت  ي  الحت في الحاالت التي ال يتو فيها إعراء ت  ي  مسبت.  •

علددددى الجهددددة الحكوميددددة إعددددراء ت  يدددد  الحددددت ل دددداح  العددددر  الفددددا ز فددددي المنافسددددة الدددد   سددددبت ت  يلدددد    •

 ت  ياًل مسبقًاح في حال ةان  المدة بين إعراء الت  ي  المسبت والترسية تزيد على سنة. 

ح  العددددر  الفددددا ز لمرحلددددة الت  يدددد  الالحددددتح فيددددتو االنتقددددال ل دددداح  العددددر  فددددي حددددال عدددددم اعتيدددداد  ددددا  •

 ال   يلي  في الترتي  و ك اح وتلغى المنافسة في حال عدم اعتياد عميخ المتنافسين.

 

 
 *مدة التوقف  تحديد 9-1

أيدددام عمددد  وال تزيدددد عدددن  ( مسدددة)تحددددد الجهدددة مدددن  دددالل البوابدددة مددددة التوقدددف التدددي يجددد  أال تقددد  عدددن  •

 دددددور قددددرار الترسددددية واإلعددددالم عندددد ح وتلتددددزم الجهددددة بدددداإلعالم عنهددددا فددددي أيددددام عمدددد  مددددن تدددداري   (عشددددرة)

 .و ل  لتمكين المتنافسين من الت لو من قرار الترسية البوابة اإللكترونيةح

اإلعدددالم فدددي البوابدددة أو موقدددخ الدددودارة بسدددباب فنيدددة يدددتو إبدددالغ المتنافسدددين عدددن طريدددت فدددي حدددال تعددد ر  •

 ي.لكترونالبريد اإل

  

 التأهيل الالحق إجراء  -8

 إعالن فترة التوقف  -9
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  *استقبال التظلمات 2-9 

 الجهة الحكومية الت لمات على قرار الترسية أو أ  إعراء من إعراءاتها من  الل البوابة. تستقب  •

 ال يجود اعتماد الترسية والتوقيخ العقد  الل فترة التوقف المعلنة. •

 ال يجود للجهة الحكومية أم تقب  أ  ت لو بعد انتهاء المدة المحددة للتوقف. •

يدددوم عمددد  مدددن تددداري  ورود الدددت لوح  ( مسدددة عشدددر)لو  دددالل يجددد  علدددى الجهدددة الحكوميدددة البددد   فدددي الدددت   •

 ف م مض  تل  المدة دوم الب  في الت لو عد رفضًا.

 

 
 إعداد متطلبات توقيع العقد1-10

يجدددود للجهدددة الحكوميدددة االةتفددداء بالمراسدددالت المتبادلدددة بدددداًل مدددن تحريدددر العقدددد إ ا ةانددد  قيمدددة العقدددد ال  •

 )نالث مئة ألف( ريال.تزيد على 

 .الترسية على المتناف للمتعاقد بعد  موعد توقيخ العقديتو تحديد  •

إ ا تدددد  ر المتعاقددددد عددددن الموعددددد المعلددددن دوم عدددد ر مقبددددولح يددددتو إندددد ار المتعاقدددددح فدددد م تدددد  ر لمدددددة تزيددددد  •

 .قرار الترسيةيوًماح ألغي  ( مسة عشر)على 

 

 تحرير العقد 2- 10
 .بحس  نوع وطبيعة ابعمال والمشتريات المعتمدةيتو تحرير العقد وفًقا للنما    •

 *: عند توقيخ عقد االتفاقية اإلطاريةح يج  مراعاة ما يلي •

ي ددددددب م  يددددددد  الد ماددددددا ةددددددا  ال هددددددة الزيز اددددددة والمد هددددددا مو المددددددز د مو  دددددددام الخا ددددددة ةمزجددددددب  •

 ال روط المنصزص   اها تص اال ااقاة ايوا ية.

ماّل  د دددداوز  دددداة اال ااقادددددة ايوا يددددة المغ دددددة طثدددد ثي  دددددنزاح، والمادزةددددة طم ةدددد ي  دددددنزاح، وال ي ددددب  •

 يخ  اادهاي  اة اال ااقاة ايوا ية ة ب  دا مو   ماا ا        اة  ريااها.

 

 عرض العقد على وزارة المالية  3-10

ريددددال فدددد ةمرح تقددددوم  (ماليددددين مسددددة )فددددي العقددددود التددددي تزيددددد مدددددة تنفيدددد  ا عددددن سددددنة أو تبلدددد  قيمتهددددا  •

 *الجهة بعر  العقد على الودارة لمراععتها قب  توقيعها. 

  

 إبرام العقد   -10
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 إصدار نسخ العقد 4-10
يحددددرر العقددددد مددددن سدددد  نسدددد  علددددى ابقدددد   نسدددد ة للمتعاقددددد ونسدددد ة لدددد دارة المعنيددددة باإلشددددرار علددددى  •

ونسدددددد ة لمرةددددددز  للددددددديوام العددددددام للمحاسددددددبةالتنفيدددددد  ونسدددددد ة لدددددد دارة الم ت ددددددة بالمحاسددددددبة ونسدددددد ة 

 تحقيت ةفاءة اإلنفا  أو الهيئة العامة لل ناعات العسكرية بحس  الحالح ونس ة للهيئة.

 تشم :لعامة للزةاة والد   بالمعلومات التي تطلبها عن العقد والتي تبل  الهيئة ا •

 ا   و نزا  المد اقا. •

  ز زع ال دا وقامد  ايجمالاة وشروو  المالاة. •

  ا يخ ةاي  ناا ه واادها  . •

 .مب   اي ح  ارم     ال دا •

 

  *استالم الخطة التدرجية للمحتوى المحلي  5-10

 يجددد تقدددخ لدددمن نطدددا  العقدددود عاليدددة القيمدددة ف نددد   -باسدددتمناء منافسدددات التوريدددد–إ ا ةانددد  المنافسدددة  •

سددددواًء علددددى مسددددتو  -علددددى المتعاقددددد تقددددديو ال طددددة التدرعيددددة للمحتددددو  المحلددددي للجهددددة الحكوميددددة 

البوابددددة اإللكترونيددددة للمحتددددو  المحلددددي  ددددالل وفددددت النمددددو   الم  ددددص لدددد ل  فددددي  -العقددددد أو المنشدددد ة

( يومدددًا مدددن تددداري  ترسدددية العقددددح ويجددد  أم تتوافدددت مدددخ نسدددبة المحتدددو  المحلدددي سدددتينمددددة ال تتجددداود )

 .المستهدفة

 

 
 إصدار أمر الشراء 1-11

فددددي االتفاقيددددةح أم ا يجددددود فددددي حددددال وعددددود أةمددددر مددددن مددددورد أو متعهددددد أو مقدددددم  دمددددة ب ددددفتهو أطرافددددً  •

 * .تجر  منافسة مغلقة بينهو وفًقا لشروق االتفاقية

تقددددوم الجهدددددة بعدددددد ا تيددددار أفضددددد  عدددددر  ب  ددددددار أمددددر الشدددددراء للسدددددلخ أو ال دددددمات المتفدددددت عليهدددددا فدددددي  •

 االتفاقية االطارية حس  السعر المحدد.

 

 تقديم الضمان النهائي 2-11

ال دمدددددة بتقدددددديو الضدددددمام النهدددددا ي عندددددد إ ددددددار أمدددددر الشدددددراء مدددددن  مقددددددم يقدددددوم المدددددورد أو المتعهدددددد أو  •

 الجهة الحكومية.

 

 

 

 

 إجراء عملية الشراء   -11
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 صرف المقابل المالي ألمر الشراء  11-3

ا لألحكددددام والشددددروق المن ددددول  • تقددددوم الجهددددة الحكوميددددة ب ددددرر المسددددتحقات الماليددددة للمتعاقددددد وفقددددً

 .عليها في العقد

 

 
 * إجراء التقييم 1-12

تلتددددزم الجهددددة الحكوميددددة بمعددددايير التقيدددديو الددددواردة فددددي النمددددو   المعددددد مددددن قبدددد  مرةددددز تحقيددددت ةفدددداءة  •

 اإلنفا .

إلددددى التقيدددديو النهددددا ي لمجمدددد  أداء  باإللددددافةيددددتو تقيدددديو ةدددد  أمددددر شددددراء مددددن الجهددددة الحكوميددددةح و لدددد   •

 .االتفاقيةالمتعاقد في 

 يتو بحس  نوع العقدح على النحو التالي:تنص الجهة في العقد على مواعيد إعراء التقييو و •

تص ال دزد ذاح الدناا  المسدمر دو ياي وتل  ا يز ز  ال دا    شروط  سدزى األداي،  ييز  الدداا  •

 ةاي اتة  ل   جراي الدداا  النها ص ة ا  ناا  ال دا.

 تص  دزد الدز يا الاز ية؛ يد  الدداا  ةنهاية ال دا وة ا ا د م األ ما .  •

ابداء لددددمالث عقددددود متتاليددددة يحددددال  فددددي مسددددتو  %70إ ا تكددددرر ح ددددول المتعاقددددد علددددى درعددددة أقدددد  مددددن   •

 إلى لجنة م ت ةح للن ر في منخ التعام  مع .

 

 * إشعار المتعاقد بنتائ  التقييم 2-12

 .ترفخ الجهة نتا ج التقييو على البوابة وتكوم متاحة لبقية الجهات الحكومية •

 .يحت للمتعاقد الت لو من نتا ج التقييو •

 

 تقييم المتعاقد   -12
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 كتابة وثائق المنافسة لألعمال والمشتريات المطروحة 1-1

يددددتو إعددددداد وةتابددددة ونددددا ت المنافسددددة عنددددد الحاعددددة إليهدددداح ويكتفددددى ب  دددددار أوامددددر الشددددراء فددددي الحدددداالت   •

  التي ال تتطل  وعود ونا ت للمنافسة. 

وتضددددمن التفا ددددي  عنددددد ةتابددددة ونددددا ت المنافسددددةح تلتددددزم الجهددددة الحكوميددددة بالنمددددا   الم   ددددة لدددد ل ح  •

 ا يلي: الكاملة لألعمال والمشتريات المطروحةح ومن  ل  م

 .اص ال دا الم     ةرا    •

 شروط و زاصااح األ ما  والم درياح. •

 مو   ايار  داي  الخا ة. جااو  وةنزد اليمااح •

   ا  الدصناف،    وجا. •

 المخاااح والر ز اح ةزسب األةزا . •

 و صارها ة ا الازص وآلاة ا دردادها. -   ساات  ا زةة - يا  وز ا  وآلاة  س ا  ال اناح  •

يدددددددام ال ددددددددا الر اسددددددداة، ةمدددددددا ي دددددددم  ال دددددددروط واألةيدددددددام المد  ددددددددة ة امددددددداط الدددددددات اح شدددددددروط ومة •

 والغرا اح.

ةاددددا  ةالمند دددداح الما جددددة  ددددم  الدا مددددة ايل ا اددددة تددددص األ مددددا  والم دددددرياح الدددددص   دددددم    دددد  مب  •

      ك المند اح.

 *. ا ال روضال روط واألةيام الخاصة ةآلااح المزدزى المز ص والم ايار الدص ُ دّا  ةمزجبه  •

 .مب وثا ل م رى ةزسب وبا ة األ ما  والم درياح •

فدددي حدددال تعددد ر الح دددول علدددى تكدددوم عميدددخ النسددد  اإللكترونيدددة مرقمدددة وتحمددد   دددتو الجهدددة الحكوميدددةح و •

تددددوفير نسدددد  ةافيددددة مددددن ونددددا ت المنافسددددة الورقيددددة  علددددى الجهددددة يجدددد ح يددددة بسددددباب فنيددددةإلكتروننسدددد  

 .مرقمة وم تومة ب تمها

والتددددي تزيددددد  عنددددد التعاقددددد ب سددددلوب الشددددراء المباشددددر فددددي ابعمددددال التددددي ال يوعددددد لددددديها بدددددي  مقبددددول •

ريددددالح تعددددر  الجهددددة الحكوميددددة ونددددا ت أعمالهددددا ومشددددترياتها  (تكلفتهددددا التقديريددددة علددددى ) مسددددين مليددددوم

 * . على مرةز تحقيت ةفاءة اإلنفا 

فدددي حددددال عدددددم رد مرةددددز تحقيددددت ةفدددداءة اإلنفددددا   ددددالل مدددددة ) مسددددة عشددددر( يددددوم عمدددد ح عدددددت موافقددددة  •

 * الشراء.وتستكم  الجهة إعراءات 
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 اإلعالن في البوابة اإللكترونية 2-1

عنددددد التعاقددددد ب سددددلوب الشددددراء المباشددددر فددددي ابعمددددال التددددي ال يوعددددد لددددديها بدددددي  مقبددددولح تقددددوم الجهددددة  •

أيدددام عمددد  و لددد  للت ةدددد مدددن  (عشدددرة)بنشدددر إعدددالم فدددي البوابدددة وموقعهدددا اإللكتروندددي لمددددة ال تقددد  عدددن 

ح وإال  طرحدددددد  فددددددي اول أو مددددددورد واحدددددددأم ابعمددددددال والمشددددددتريات ال تتددددددوافر إال لددددددد  متعهددددددد أو مقدددددد 

 * منافسة عامة أو محدودة بحس  الحالة. 

عنددددد الشددددراء المباشددددر وفددددت الضددددواب  اب ددددر ح يكتفددددى ب رسددددال الدددددعوات مباشددددرة للمددددورد أو المتعهددددد أو  •

 المقاول.

 

 
 

    ةلاح  ا ة:

ز    ددددداا ال هدددددة الزيز ادددددة ل ندددددة  ددددد   • م ضدددداي؛ ي دددددا    اسدددددها  ددددد  ةادددددنه ، لازدددددص  دددددروض  يث ثدددددة طييددددّ

 .ال راي المباشر 

ا  • ال ي ددددزز ال مدددد  ةددددا    ا ددددة مو  ضددددزية هدددد ه ال  نددددة و  ا ددددة مو  ضددددزية مب ل نددددة م ددددرى   ددددي ة وتدددددي

 .ألةيام الام المناتساح والم درياح الزيز اة 

 

 الاالحية الرفع بتوصيات اللجنة لااحب 3-1

تقدددوم اللجندددة بعدددد فحدددص عدددرو  الشدددراء المباشدددر بالتو دددية ل ددداح  ال دددالحية فدددي الجهدددة بالشدددراء مدددن  •

 . اح  أفض  العرو 

تكدددوم  دددالحية البددد  فدددي الشدددراء المباشدددر لدددر ي  الجهدددة الحكوميدددةح ولددد  أم يفدددو  غيدددر  فدددي  لددد  مدددا  •

 لو تزد قيمة الشراء عن )نالنة ماليين( ريال.

 

 

  

 إرسال دعوات الشراء المباشر  -2

 فحص واختيار العروض  -3
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 عداد متطلبات توقيع العقدإ 4-1

ويكتفددددى ب  دددددار أوامددددر الشددددراء فدددددي يددددتو إبددددرام العقددددد عنددددد الشددددراء المباشددددر فددددي ابعمددددال التعاقديددددة  •

 الحاالت التي تق  قيمتها عن )مئة ألف( ريال.

  بعد الب  في الشراء المباشر. للمتعاقد  موعد توقيخ العقديتو تحديد  •

إ ا تدددد  ر المتعاقددددد عددددن الموعددددد المعلددددن دوم عدددد ر مقبددددولح يددددتو إندددد ار المتعاقدددددح فدددد م تدددد  ر لمدددددة تزيددددد  •

 .قرار الترسيةيوًماح ألغي  ( مسة عشر)على 

 تحرير العقد 4-2

 بحس  نوع وطبيعة ابعمال والمشتريات. المعتمدةيتو تحرير العقد وفًقا للنما    •

 عرض العقد على وزارة المالية  4-3

ريددددال فدددد ةمرح تقددددوم  ( مسددددة ماليددددين)فددددي العقددددود التددددي تزيددددد مدددددة تنفيدددد  ا عددددن سددددنة أو تبلدددد  قيمتهددددا  •

 الجهة بعر  العقد على الودارة لمراععتها قب  توقيعها. 

 

 إصدار نسخ العقد  4-4 

يحددددرر العقددددد مددددن سدددد  نسدددد  علددددى ابقدددد   نسدددد ة للمتعاقددددد ونسدددد ة لدددد دارة المعنيددددة باإلشددددرار علددددى  •

ونسدددددد ة لمرةددددددز  للددددددديوام العددددددام للمحاسددددددبةالتنفيدددددد  ونسدددددد ة لدددددد دارة الم ت ددددددة بالمحاسددددددبة ونسدددددد ة 

 تحقيت ةفاءة اإلنفا  أو الهيئة العامة لل ناعات العسكرية بحس  الحالح ونس ة للهيئة.

 تشم :لعامة للزةاة والد   بالمعلومات التي تطلبها عن العقد والتي تبل  الهيئة ا •

 ا   و نزا  المد اقا. •

  ز زع ال دا وقامد  ايجمالاة وشروو  المالاة. •

  ا يخ ةاي  ناا ه واادها  . •

 .مب   اي ح  ارم     ال دا •

 * استالم الخطة التدرجية للمحتوى المحلي 4-5 

 يجددد تقدددخ لدددمن نطدددا  العقدددود عاليدددة القيمدددة ف نددد   -باسدددتمناء منافسدددات التوريدددد–إ ا ةانددد  المنافسدددة  •

سددددواًء علددددى مسددددتو  -علددددى المتعاقددددد تقددددديو ال طددددة التدرعيددددة للمحتددددو  المحلددددي للجهددددة الحكوميددددة 

وفددددت النمددددو   الم  ددددص لدددد ل  فددددي البوابددددة اإللكترونيددددة للمحتددددو  المحلددددي  ددددالل  -العقددددد أو المنشدددد ة

( يومدددًا مدددن تددداري  ترسدددية العقددددح ويجددد  أم تتوافدددت مدددخ نسدددبة المحتدددو  المحلدددي سدددتينال تتجددداود ) مددددة

 .المستهدفة

 إبرام العقد  -4
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 إجراء عملية الشراء 1-5

 .تقوم الجهة ب عراء عملية الشراء المباشر من المتعاقد ال   تم  التو ية بالشراء من  •

 

 صرف المقابل المالي 2-5

ا لألحكددددام والشددددروق المن ددددول  • تقددددوم الجهددددة الحكوميددددة ب ددددرر المسددددتحقات الماليددددة للمتعاقددددد وفقددددً

 عليها في العقد.

  

 
 *إجراء التقييم  1-6

تلتددددزم الجهددددة الحكوميددددة بمعددددايير التقيدددديو الددددواردة فددددي النمددددو   المعددددد مددددن قبدددد  مرةددددز تحقيددددت ةفدددداءة  •

 اإلنفا .

 يتو بحس  نوع العقدح على النحو التالي:العقد على مواعيد إعراء التقييو وتنص الجهة في  •

تددددددص ال دددددددزد ذاح الدناادددددد  المسدددددددمر دو يدددددداي وتددددددل  ددددددا يز ددددددز  ال دددددددا  دددددد  شددددددروط  ييددددددز  الدداددددددا  •

  سدزى األداي، ةاي اتة  ل   جراي الدداا  النها ص ة ا  ناا  ال دا.

 تص  دزد الدز يا الاز ية؛ يد  الدداا  ةنهاية ال دا وة ا ا د م األ ما .  •

ابداء لددددمالث عقددددود متتاليددددة يحددددال  فددددي مسددددتو  %70إ ا تكددددرر ح ددددول المتعاقددددد علددددى درعددددة أقدددد  مددددن   •

 ح للن ر في منخ التعام  مع .ودارة المالية في إلى لجنة م ت ة

 

 *إشعار المتعاقد بنتائ  التقييم  2-6

 .ترفخ الجهة نتا ج التقييو على البوابة وتكوم متاحة لبقية الجهات الحكومية •

 .يحت للمتعاقد الت لو من نتا ج التقييو •

 

  

 إتمام عملية الشراء  -5

 تقييم المتعاقد  -6
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 *ية لكتروناإلعالن في البوابة اإل 1-1

 اإللكتروني للجهة الحكومية. والموقخيتو إعالم المزايدة العكسية اإللكترونية في البوابة  •

يجدددددد  أم يتضددددددمن اإلعددددددالم أو الدددددددعوةح الشددددددروق والموا ددددددفات الفنيددددددة والموعددددددد النهددددددا ي لتسددددددجي   •

مددددن تدددداري  اإلعددددالم  المدددددةالددددراغبين فددددي االشددددترا  فددددي المزايدددددة العكسددددية اإللكترونيددددة  علددددى أال تقدددد  

 يومًا. ( مسة عشر)حتى موعد تسجي  طلبات االشترا  عن 

دة العكسددديةح وإمكانيدددة تمديدددد الجدددوالت فدددي حدددال تسددداو  أةمدددر ُيحددددد تددداري  ووقددد  بدايدددة ونهايدددة المزايددد  •

 أو إ ا رأت الجهة عدم مناسبة ابسعار. من عر 

 

 
 * استقبال العروض الفنية 2-1

ا فنيدددددة تضدددددمن بهدددددا الجهدددددة الحكوميدددددة التدددددزام  المزايددددددةيقددددددم الراغبدددددوم فدددددي د دددددول  • العكسدددددية عرولدددددً

  المشارةين بالموا فات الفنية المعلن عنها.

وتلغددددى  متنافسددددينح (نالنددددة)يجدددد  أال يقدددد  عدددددد المتنافسددددين فددددي المزايدددددة العكسددددية اإللكترونيددددة عددددن  •

 (.نالنة)أق  من  سو  المنافسة إ ا انسح  عدد من المتنافسين ولو يتبت

 

 

 
 

   ةلاح  ا ة: 

 ي ص:ي ي    اا ال هة الزيز اة مو    ياز   ل نة  دزل   ا  •

 ايشرام      جراي الم اياة ال يساة. •

  دددااد  زضدددر يدضدددم   دددا  ددد   ددد   جدددراياح و زصددداا ها ةالدر ددداة   ددد  صددداةب ال دددرض الادددا  ، و رتددد   •

 الدر اة. زضرها  ل  صاةب الص ةاة ال دماد 

 

 فحص العروض الفنية    3-1

تقددددوم الجهددددة بفحددددص عددددرو  المتزايدددددين والت ةددددد مددددن مطابقتهددددا للشددددروق والموا ددددفات الفنيددددة قبدددد   •

 د ولهو المزايدة.

 

 اإلعالن عن المزايدة  -1

 استقبال المتقدمين للمزايدة -2

 العروض الفنية فحص  -3
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 تقديم الضمان االبتدائي  4-1

ابتدددددا يًا وفقددددًا لمددددا تددددنص عليدددد  شددددروق المزايدددددة يقدددددم الراغبددددوم فددددي د ددددول المزايدددددة العكسددددية لددددمانًا  •

 عرولهو ابولية. تقديو عند

 *إجراء المزايدة واستقبال األسعار  4-2

 تتو المزايدة عن طريت البوابةح بما يضمن سالمة اإلعراءات والشفافية ويحقت حرية التناف .  •

 . الل الفترة المحددة ل ل يقدم المتنافسوم أسعار و للمزايدة العكسية عن طريت البوابة  •

 يتو إطالع المتناف  على ترتي  سعر  وعلى أسعار بقية المتنافسين دوم الكشف عن  ويتهو. •

فددددي حددددال ح ددددول عطدددد  فددددي الن ددددام اإللكترونددددي الدددد   تجددددر  مددددن  اللدددد  المزايدددددةح تتوقددددف إعددددراءات  •

 ددددالل سددددداعات الدددددوام الرسدددددمي فددددي اليدددددوم المحدددددد للمزايددددددةح  -إم أمكدددددن-المزايدددددة فدددددورًاح وتسددددت نف 

 وتلً  المزايدة في حال تع ر  ل .

 

 
 تحديد العرض الفائز 5-1

أقددد   ةتسدددتند معدددايير الترسدددية فدددي المزايددددة العكسدددية اإللكترونيدددة إلدددى السدددعرح ويكدددوم فدددي  ددد   الحالددد   •

 .العرو  سعرًا  و العر  الفا ز

 

 
 

   ةلاح  ا ة:

  يّز  ال هة ل نة مو مسثر ل داام ةإجراياح الد ها  ويرا    ا ي ص: •

 .  اتة  ل    اسها يث ثة طمال يد   اد م ضاي ال  نة     •

 ينص تص قرا  الديزي        اا  اا ب ل ر اا يز   ز    نا غااة . •

 . ضزية مو   ا ة ه ه ال  نة ومب    ال  ا  األ رىيرا    ام ال م  ةا   •

 . نزاح يث ثطي اد  يزي  ال  نة س   •

  

 إجراء المزايدة العكسية  -4

 اإلعالن عن نتيجة المزايدة  -5

 إجراء التأهيل الالحق  -6
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 * وضع معايير التأهيل الالحق 1-6

معدددداييًرا يجدددد  علددددى الجهددددة الحكوميددددة فددددي حددددال إعددددراء ت  يدددد  الحددددت ل دددداح  العددددر  الفددددا ز أم تسددددت دم  •

حجددددددو االلتزامددددددات  -القدددددددرات الفنيددددددة  -القدددددددرات اإلداريددددددة  -القدددددددرات الماليددددددة  النقدددددداق التاليددددددة:تقددددددي  

وةلفتددددددد   وطبيعتددددددد حجدددددددو المشدددددددروع  -ال بدددددددرات  –حجدددددددو المشددددددداريخ المنجدددددددزة  -التعاقديدددددددة القا مدددددددة 

 .نتا ج التقييمات السابقة-لتقديرية ا

 

 * إجراء التأهيل الالحق لااحب العرض الفائز 2-6

فددددي حددددال عدددددم اعتيدددداد  دددداح  العددددر  الفددددا ز لمرحلددددة الت  يدددد  الالحددددتح فيددددتو االنتقددددال ل دددداح  العددددر   •

 ال   يلي  في الترتي  و ك اح وتلغى المنافسة في حال عدم اعتياد عميخ المتنافسين.

 

 
 *تحديد مدة التوقف 1-7 

أيدددام عمددد  وال تزيدددد عدددن  ( مسدددة)تحددددد الجهدددة مدددن  دددالل البوابدددة مددددة التوقدددف التدددي يجددد  أال تقددد  عدددن  •

 دددددور قددددرار الترسددددية واإلعددددالم عندددد ح وتلتددددزم الجهددددة بدددداإلعالم عنهددددا فددددي أيددددام عمدددد  مددددن تدددداري   (عشددددرة)

 .و ل  لتمكين المتنافسين من الت لو من قرار الترسية البوابة اإللكترونيةح

فدددي حدددال تعددد ر اإلعدددالم فدددي البوابدددة أو موقدددخ الدددودارة بسدددباب فنيدددة يدددتو إبدددالغ المتنافسدددين عدددن طريدددت  •

 ي.لكترونالبريد اإل

 *استقبال التظلمات 2-7 

  الل البوابة. الجهة الحكومية الت لمات على قرار الترسية أو أ  إعراء من إعراءاتها من تستقب  •

 ال يجود اعتماد الترسية والتوقيخ العقد  الل فترة التوقف المعلنة. •

 ال يجود للجهة الحكومية أم تقب  أ  ت لو بعد انتهاء المدة المحددة للتوقف. •

يدددوم عمددد  مدددن تددداري  ورود الدددت لوح  ( مسدددة عشدددر)يجددد  علدددى الجهدددة الحكوميدددة البددد   فدددي الدددت لو  دددالل  •

 م الب  في الت لو عد رفضًا.ف م مض  تل  المدة دو

  

 إعالن فترة التوقف  -7
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 إعداد متطلبات توقيع العقد 1-8

يجدددود للجهدددة الحكوميدددة االةتفددداء بالمراسدددالت المتبادلدددة بدددداًل مدددن تحريدددر العقدددد إ ا ةانددد  قيمدددة العقدددد ال  •

 تزيد على )نالث مئة ألف( ريال.

  . الفا زإعالم بعد  المزايدةللفا ز في  موعد توقيخ العقديتو تحديد  •

إ ا تدددد  ر المتعاقددددد عددددن الموعددددد المعلددددن دوم عدددد ر مقبددددولح يددددتو إندددد ار المتعاقدددددح فدددد م تدددد  ر لمدددددة تزيددددد  •

 .قرار الترسيةيوًماح ألغي  ( مسة عشر)على 

 

 تحرير العقد 2-8

  .بحس  نوع وطبيعة ابعمال والمشتريات المعتمدةيتو تحرير العقد وفًقا للنما    •

 

  عرض العقد على وزارة المالية 3-8

ريددددال فدددد ةمرح تقددددوم  ( مسددددة ماليددددين)فددددي العقددددود التددددي تزيددددد مدددددة تنفيدددد  ا عددددن سددددنة أو تبلدددد  قيمتهددددا  •

 *الجهة بعر  العقد على الودارة لمراععتها قب  توقيعها. 

 

 إصدار نسخ العقد 4-8

يحددددرر العقددددد مددددن سدددد  نسدددد  علددددى ابقدددد   نسدددد ة للمتعاقددددد ونسدددد ة لدددد دارة المعنيددددة باإلشددددرار علددددى  •

ونسدددددد ة لمرةددددددز  للددددددديوام العددددددام للمحاسددددددبةالتنفيدددددد  ونسدددددد ة لدددددد دارة الم ت ددددددة بالمحاسددددددبة ونسدددددد ة 

 حقيت ةفاءة اإلنفا  أو الهيئة العامة لل ناعات العسكرية بحس  الحالح ونس ة للهيئة.ت

 تشم :تبل  الهيئة العامة للزةاة والد   بالمعلومات التي تطلبها عن العقد والتي  •

 ا   و نزا  المد اقا. •

  ز زع ال دا وقامد  ايجمالاة وشروو  المالاة. •

 واادها  . ا يخ ةاي  ناا ه  •

 .مب   اي ح  ارم     ال دا •

 

  

 إبرام العقد  -8

95 



 
 توريد األصناف 1-9

ا لألحكددددددام والشددددددروق  • يقددددددوم المددددددورد الفددددددا ز فددددددي المزايدددددددة بتوريددددددد اب ددددددنار المتعاقددددددد عليهددددددا وفقددددددً

 المن ول عليها في العقد.

 

 صرف المقابل المالي 9-2

ا لألحكددددام والشددددروق المن ددددول تقددددوم الجهددددة الحكوميددددة ب ددددرر  • المسددددتحقات الماليددددة للمتعاقددددد وفقددددً

 عليها في العقد.

 

 
 * إجراء التقييم 1-10

تلتددددزم الجهددددة الحكوميددددة بمعددددايير التقيدددديو الددددواردة فددددي النمددددو   المعددددد مددددن قبدددد  مرةددددز تحقيددددت ةفدددداءة  •

 اإلنفا .

 يتو بنهاية العقد وبعد استالم ابعمال.التقييو وتنص الجهة في العقد على مواعيد إعراء  •

فددددي مسددددتو  ابداء لددددمالث عقددددود متتاليددددة يحددددال  %70إ ا تكددددرر ح ددددول المتعاقددددد علددددى درعددددة أقدددد  مددددن   •

 ح للن ر في منخ التعام  مع .في ودارة المالية إلى لجنة م ت ة

 

 * التقييمإشعار المتعاقد بنتائ   10-2

 .التقييو على البوابة وتكوم متاحة لبقية الجهات الحكوميةترفخ الجهة نتا ج  •

 .يحت للمتعاقد الت لو من نتا ج التقييو •

 
 

  

 استالم األعمال -9

 تقييم المتعاقد   -10
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 يةلكتروناإلعالن في البوابة اإل 1-1

يتضدددددمن علدددددى أم  الحكوميدددددةحيدددددتو اإلعدددددالم عدددددن المسدددددابقة فدددددي البوابدددددة والموقدددددخ اإللكتروندددددي للجهدددددة  •

 بحد أدنى المعلومات اآلتية: اإلعالم

 المزاصااح ال ا ة لأل ما . •

 .تا  ي  يث ثة ط     اده   اد الاا  ي  والمياتآح الدص ُ منح له      مال ي يا •

   ايار الماا  ة ةا  ال روض المدا ة. •

  ز ا و يا   داي  ال روض وآلااح الدزاص  واال داسا اح.  •

 

 
 * استقبال أعمال المتقدمين 1-2

يقدددوم المتسدددابقوم بتقدددديو أعمدددالهو فدددي الوقددد  المحددددد والمكدددام الددد   تدددو اإلعدددالم عنددد  فدددي البوابدددة   •

 .ية مسبًقالكتروناإل

 

 * إجراء المسابقة وتقييم األعمال 2-2

وا تيددددار العددددرو  الفددددا زة وترتيبهددددا وفقددددًا للمعددددايير  تتددددولى لجنددددة فحددددص العددددرو  فحددددص العددددرو  المقدمددددة

 .عرل أ  من مقدمي العرو  لمناقشة  مقابلةفي سبي   ل  لها و المولوعة. 

 

 
 * إعالن الفائزين في المسابقة 3-1

 .فحصالتقوم الجهة الحكومية ب عالم أسماء الفا زين عبر البوابة بعد تحديد و من لجنة  •

 

 
 تقديم الجائزة المالية  4-1

 تقوم الجهة ب رر المبل  المحدد مسبًقا ةمكاف ة للفا زين. •

 ية.تكوم الملكية الفكرية لمحتويات ابعمال الفا زة للجهة الحكوم •

 

 اإلعالن عن المسابقة  -1

 استقبال األعمال وتقييمها -2

 اإلعالن عن نتيجة المسابقة  -3

 صرف المقابل المالي  -4
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 *الت طي  المسبت ونشر ابعمال 

 
الت طددددددي  المسددددددبت لألعمددددددال والمشددددددتريات بالتنسدددددديت مددددددخ الددددددودارة لتددددددوفير علددددددى الجهددددددة الحكوميددددددة  •

 .االعتمادات المالية

الربدددخ ابول مدددن  طدددة أعمالهدددا ومشدددترياتها فدددي البوابدددة وموقعهدددا  دددالل نشدددر تقدددوم الجهدددة الحكوميدددة ب •

 .بشك  مستمر وتقوم بتحديمهاحتى طرح ابعمالح  وتستمرة  سنة ماليةح 

 .يستمنى من النشر ابعمال والمشتريات المتعلقة بابمن الوطني وابسلحة والمعدات العسكرية •

 .الحكوميةعلى الجهة  التزام ال يترت  على   ا النشر أ   •

 تشم  معلومات النشر على: •

 .نوع وطبيعة ابعمال والمشتريات .1

 .مكام تنفي  ا  .2

 .أسلوب الطرح والتعاقد  .3

 

 تجز ة المنافسة 

 يجود تجز ة المنافسة بين المتنافسين وفت الشروق التالية:  •

 ل إلى أسالي  الشراء اب ر .أال  يكوم الهدر من التجز ة التحو   .1

 التجز ة في ونا ت المنافسة.أم ينص على عواد  .2

مددددن حيدددد  القيمددددة والمدددددة والبنددددود  اأم تكددددوم طبيعددددة ابعمددددال والمشددددتريات قابلددددة للتجز ددددة فعليددددً   .3

 والعنا ر.

 أم تقت ر التجز ة على البنود غير المتمانلة في المنافسة. .4

 للم لحة العامة. اأم يكوم في تجز ة المنافسة تحقيًق  .5
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 التضامن 

 :يلييشترق للتضامن بين المتنافسين لتنفي  مشروع أو عدة مشاريخ ما  •

بموعدددد  اتفاقيددددة تضددددامن مبرمددددة بددددين أطددددرار التضددددامن ح وأم يددددتو التضددددامن قبدددد  تقددددديو العددددر  .1

 وم دقة من الغرفة التجارية أو من الجهات الم ولة بالتونيت.

الجهدددددة الحكوميدددددة  السدددددتكمال أم يحددددددد فدددددي االتفاقيدددددة قا دددددد التضدددددامن ةمممددددد  قدددددانوني أمدددددام  .2

 إعراءات التعاقد وتوقيخ العقد وبغرا  المراسالت والم اطبات.

 أم يولح في االتفاقية ابعمال التي سيقوم بها ة  طرر من أطرار التضامن. .3

أم تددددنص االتفاقيددددة علددددى التددددزام ومسدددد ولية المتضددددامنين مجتمعددددين أو منفددددردين عددددن تنفيدددد  ةافددددة  .4

 منافسة.ابعمال المطروحة في ال

  تو العر  وعميخ ونا ق  ومستندات  من عميخ أطرار التضامن.أم يُ  .5

 تقدم اتفاقية التضامن مخ العر  وعميخ ونا ق  ومستندات .أم  .6

ال يجدددددود ب  طدددددرر مدددددن أطدددددرار التضدددددامن التقددددددم للمنافسدددددة بعدددددر  منفدددددرد أو التضدددددامن مدددددخ   .7

 مناف  آ ر.

  بموافقة الجهة الحكومية.ال يجود تعدي  اتفاقية التضامن بعد تقديمها إال .8

 مراعاة أحكام ن ام ت نيف المقاولينح في حال ةام التضامن بين مقاولين. .9

 تعدي  ونا ت المنافسة 

 

 يج  على الجهة الحكومية إ طار ةافة المتقدمين للمنافسة ب   تغيرات تطرأ على المنافسة. •

يدددددات بعدددددد تقدددددديو العدددددرو ح ال يجدددددود للجهدددددة الحكوميدددددة تعددددددي  الشدددددروق والموا دددددفات وعدددددداول الكم •

 .وتلغى المنافسة في حال م الفة  ل 

 

 تمديد مدة استقبال العرو  

يدددتو تمديددددد مددددة تلقددددي العددددرو  وت عيددد  فتحهددددا إ ا تددددوافرت أسدددباب مقبولددددة لدددد ل   ةمدددا لددددو اةتشددددف   •

أ طدددددداء عو ريددددددة فددددددي عددددددداول الكميددددددات أو إ ا قامدددددد  الجهددددددة الحكوميددددددة بتعدددددددي  ونددددددا ت المنافسددددددة 

وشددددروطها أو بندددداء علددددى طلدددد  مبددددرر مددددن أغلدددد  مشددددتر  أورا  المنافسددددة )تقبلدددد  الجهددددة الحكوميددددة( أو 

 .في حال عدم تقدم عرو  للمنافسة أو في حال تع ر فتح العرو  إلكترونياً 

يعلددددن عدددددن تمديددددد قبدددددول العدددددرو  وت عيدددد  فتحهدددددا مدددددة مناسدددددبة وفقدددددًا إلعددددراءات إعدددددالم المنافسدددددات  •

 ونا ت المنافسة ب ل .العامةح مخ إشعار مشتر  
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 أحكام فحص العرو  

إ ا تسددداو  عرلدددام أو أةمدددر فدددي التقيددديو الكلددديح فتدددتو الترسدددية علدددى أقددد  العدددرو  سدددعرًاح فددد  ا تسددداوت  •

فددددي  لدددد ح فتقددددوم الجهددددة الحكوميددددة بتجز ددددة المنافسددددة بددددين العددددرو  المتسدددداوية  متددددى ةاندددد  شددددروق 

يدددددنص علدددددى التجز دددددةح فتكدددددوم ابولويدددددة فدددددي الترسدددددية وموا دددددفات المنافسدددددة تسدددددمح بددددد ل ح وإ ا لدددددو 

للمنشدددد ت ال ددددغيرة والمتوسددددطة المحليددددةح وتجددددر  منافسددددة مغلقددددة بددددين العددددرو  المتسدددداوية فددددي حددددال 

 تع ر  ل .

 

 * أحكام التفاو  بت في  أسعار العرو  

 ص العرو  التفاو  مخ  اح  أفض  عر  نو مخ من يلي  في الحالتين اآلتيتين: للجنة فح •

إ ا ارتفدددخ سدددعر أفضددد  عدددر  عدددن ابسدددعار السدددا دة فدددي السدددو  بشدددك   دددا رح تحددددد اللجندددة مبلددد   .1

ا مدددن  ددداحب  ت فدددي  سدددعر ح فددد م امتندددخ أو  الت فدددي  بمدددا يتفدددت مدددخ تلددد  ابسدددعارح وتطلددد  ةتابيدددً

لمحدددددح فتتفددداو  اللجندددة مدددخ  ددداح  العدددر  الددد   يليددد  و كددد ا مدددخ لدددو ي ددد  بسدددعر  إلدددى المبلددد  ا

بقيدددددة أ دددددحاب العدددددرو  إلدددددى أم يدددددتو التو ددددد  إلدددددى السدددددعر المجدددددددح فددددد م لدددددو يتو ددددد  إليددددد  تلددددد   

 المنافسة.

ا مددددن  دددداحب   .2 إ ا دادت قيمددددة أفضدددد  عددددر  عددددن المبددددال  المعتمدددددة للمشددددروعح تطلدددد  اللجنددددة ةتابيددددً

معتمدددددةح فدددد م امتنددددخ أو لددددو ي دددد  سددددعر  إلددددى المبلدددد  ت فددددي  عرلدددد  بمددددا يتفددددت مددددخ المبددددال  ال

المطلددددوبح فتتفدددداو  اللجنددددة مددددخ  دددداح  العددددر  الدددد   يليدددد  و كدددد ا مددددخ بقيددددة أ ددددحاب العددددرو  

إلدددى أم يتو ددد  إلدددى سدددعر يتفدددت مدددخ المبدددال  المعتمددددةح فددد م لدددو يتو ددد  إليددد ح فللجهدددة الحكوميدددة 

أو ت فيضدددددها للو دددددول إلدددددى إلغددددداء بعددددد  البندددددود  -بعدددددد موافقدددددة مرةدددددز تحقيدددددت ةفددددداءة اإلنفدددددا -

المبلددد  المعتمددددح علدددى أال  يددد نر  لددد  علدددى االنتفددداع بالمشدددروع أو ترتيددد  العدددرو ح فددد م تعددد ر إلغددداء 

 بع  البنود أو ت فيضهاح تل   المنافسة.

 إعادة قيمة ونا ت المنافسة 

  :عاد قيمة ونا ت المنافسة إلى أ حاب العرو ح إ ا تو إلغاؤ ا في الحاالت اآلتيةت •

 ة.وعود أ طاء عو رية في ونا ت المنافس .1

 .والال حةم الفة إعراءات المنافسة بحكام الن ام  .2

  .إ ا اقتض  الم لحة العامة الغاء المنافسة .3

لمددددن ال عالقدددددة لهدددددو بتلددددد   التدددددي تسددددتوع  إلغددددداء المنافسدددددة و لددددد ارتكدددداب أ  مدددددن الم الفدددددات  .4

 .الم الفات من المتنافسين

 .أسعار العرو  عن المبال  المعتمدةارتفاع  .5
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تعددداد قيمدددة وندددا ت المنافسدددة إلدددى مشدددتريها فدددي حدددال تدددو تمديدددد تلقدددي العدددرو  للمدددرة المانيدددةح وأبدددد   •

 .المشتر  عدم رغبت  في االستمرار في المنافسة

 ا ةدددام اإللغددداء بعدددد فدددتح أحدددد إ ال تعددداد قيمدددة وندددا ت المنافسدددة إال  للمتنافسدددين الددد ين قددددموا عرولدددهو •

 .الم اريف

 

 

 أحكام عامة في الضمانات  

 الضمام االبتدا ي •

 

 .% من قيمة العر 2 -% 1بين  ة الضمام االبتدا ييج  أم تتراوح قيم .1

 العرو .يوًما من تاري  فتح  (تسعين)سارًيا لمدة ال تق  عن الضمام يج  أم يكوم  .2

لددددمام ابتدددددا ي ندددداقصح ال يجددددود قبددددول العددددر  الدددد   يقدددددم بدددددوم لددددمام ابتدددددا ي أو يقدددددم معدددد   .3

% مدددن قيمدددة الضدددمامح عددداد قبولددد  علدددى أم يمهددد   ددداح  العدددر  10فددد م ةدددام الدددنقص ال يزيدددد عدددن 

 الستكمال .

 يتو تمديد فترة الضمام االبتدا ي في الحاالت التالية: .4

العددددرو ح ويبلدددد  المتندددداف  الجهددددة برغبتدددد  فددددي االسددددتمرار  سددددريامفددددي حددددال تمديددددد مدددددة  . أ

 .إلي  الضمام االبتدا ي ويعادغير موافت   الل أسبوعينح وإال اعتبر

 .إ ا رس  ابعمال وانته  مدة سريام الضمام االبتدا ي قب  تقديو الضمام النها ي . ب

 *ال يلزم تقديو الضمام االبتدا ي في الحاالت التالية:  .5

 الشراء المباشر . أ

 المسابقة . ب

 تعاقدات الجهات الحكومية فيما بينها . 

 ال غيرة والمتوسطة المحليةالتعاقد مخ المنش ت  . د

 التعاقد مخ م سسة أو عمعية أ لية أو ةيام غير  ادر إلى الربح . ه

 في الحاالت التالية: بعد الب  في الترسية أو يرد الضمام االبتدا ي الى المتنافسين .6

 في حال قام  اح  العر  بسح  عرل  قب  انتهاء مدة تلقي العرو . . أ

 في حال إلغاء المنافسة. . ب

 د انتهاء الوق  المحدد لسريام العرو .بع . 
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إ ا تبددددين بعددددد فددددتح الم دددداريف وانكشددددار ابسددددعار أم أسددددعار تلدددد  العددددرو  مرتفعددددة  . د

 أو م الفة للشروق والموا فات بما يحول دوم الترسية على أ  منها.

إ ا أعدددادت لجندددة فحدددص العدددرو  تسدددعير البندددود فدددي أحدددد العدددرو  ورفددد  المتنددداف   . ه

 فيرد ل  لمان .

 

 ام النها يالضم •

% مددددن قيمددددة العقدددددح و لدددد   ددددالل 5يجدددد  علددددى مددددن تددددتو الترسددددية عليدددد  تقددددديو لددددمام نهددددا ي بنسددددبة 

 يوم عم  من تاري  إبالغ  بالترسية. ( مسة عشر)

 يوًما. ( مسة عشر)يجود للجهة تمديد فترة استالم الضمام النها ي لمدة  .1

 * ال يلزم تقديو الضمام النها ي في الحاالت اآلتية: .2

 ريال. (مئة ألف)إ ا ةان  قيمة ابعمال والمشتريات ال تتجاود  . أ

 التعاقد بين الجهات الحكومية. . ب

 .التعاقد مخ م سسة أو عمعية أ لية أو ةيام غير  ادر إلى الربح . 

مددددن رأس  %51التعاقددددد مددددخ الشددددرةات التددددي تملدددد  الدولددددة فيهددددا نسددددبة ال تقدددد  عددددن  . د

 مالها.

وقبلتهددددا  توريددددد احب ددددنار التددددي رسددددا عليدددد  إ ا قددددام المتعاقددددد معدددد  بتوريددددد عميددددخ ا . ه

ا  دددددالل المددددددة المحدددددددة إليدددددداع الضدددددمام  أو قدددددام  النهدددددا يحالجهدددددة الحكوميدددددة نها يدددددً

بتوريدددددد عدددددزء منهدددددا وُقبدددددن   ددددد ا الجدددددزء وةدددددام نمنددددد  يكفدددددي لتغطيدددددة قيمدددددة الضدددددمام 

علددددى أال ي ددددرر مددددا يغطددددي قيمددددة الضددددمام إال بعددددد تنفيدددد  المتعاقددددد معدددد   النهددددا يح

 *التزام . 

 إ ا ُةلف المتعاقد ب عمال إلافية. . و

تمدددددد الجهددددة مدددددة سددددريام الضددددمام النهددددا ي فددددي عقددددود اإلنشدددداءات إ ا تدددد  ر المتعاقددددد فددددي تنفيدددد   .3

 أعمال ال يانة والضمامح بعد انتهاء سنة الضمام.

 الت مين النقد  في عقود اإلعاشة والسقيا وحاالت الت مين العاع 

عدددددزء مدددددن الضدددددمام البنكدددددي نقددددددًاح و لددددد  فدددددي عقدددددود يجدددددود للجهدددددة الحكوميدددددة أم تطلددددد  تقدددددديو  .1

 اآلتية:وعقود سقيا الميا  أو في الحاالت التي تتطل  ت مينًا عاعاًلح وفقًا للضواب   اإلعاشة

 أال  يتجاود مبل  الت مين النقد  تكلفة ابعمال مدة ) مسة( أيام. .2

ح وتكددددوم عددددا زة لددددد  الجهددددة الماليددددةال تددددد    دددد   المبددددال  فددددي حسدددداب ال ددددندو  أو السددددجالت  .3

عندددد طلددد  لجندددة اإلشدددرار علدددى تنفيددد  ابعمدددالح ويدددتو ال دددرر مدددن قبددد  اللجندددة بعدددد اعتمددداد مددددير 

 اإلدارة في الجهة المستفيدة من العقد.
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تقددددددوم الجهددددددة ب  طددددددار المتعاقددددددد ليعددددددو  مددددددا ي ددددددرر مددددددن المبلدددددد  فددددددورًاح ويحسددددددو المبلدددددد  مددددددن  .4

 مستحقات  إ ا ت  ر في  ل .

 د است دام الت مين النقد  أو م ادرت  بغرا  أ ر  غير تل  التي   ص لها.ال يجو .5

يعدددداد التدددد مين النقددددد  أو مددددا بقددددي مندددد  إلددددى المتعاقددددد بعددددد انتهدددداء تنفيدددد  العقدددددح بموعدددد  السددددند  .6

 المسلو للمتعاقد.

يجدددود أم يددددودع مبلددد  التدددد مين النقدددد  فددددي حسددداب لددددد  م سسدددة النقددددد العربدددي السددددعود  أو فددددي  .7

 و ح وفقًا للتعليمات المالية والمحاسبية لد  الودارة.أحد البن

 

   * أحكام تعدي  أسعار العقد

 :ال يجود تعدي  أسعار العقود أو االتفاقيات اإلطارية بالزيادة أو النقص إال في الحاالت اآلتية •

 تغير أسعار المواد أو ال دمات الر يسة الدا لة في بنود المنافسة  .1

 .تعدي  التعرفة الجمرةية أو الرسوم أو الضرا   .2

 إ ا ح ل  أنناء تنفي  العقد  عوبات مادية لو يكن باإلمكام توقعها. .3

 أحكام ديادة التزامات المتعاقد أو ت فيضها 

إ ددددار أوامدددر تغييدددر بالزيدددادة فدددي العقدددد بمدددا ال يتجددداود  -احتياعاتهدددا الفعليدددةفدددي حددددود -للجهدددة الحكوميدددة  •

% مددددن قيمتدددد ح وفقددددًا للضددددواب  20% مددددن قيمتدددد ح ولهددددا إ دددددار أوامددددر تغييددددر بددددالت في  بمددددا ال يتجدددداود 10

 التالية:

 أم تكوم ابعمال اإللافية محاًل للعقد وليس   ارعة عن نطاق . .1

الالدمددددة لألعمددددال مددددا ي دددددم م ددددلحة المرفددددتح علددددى أال  يدددد د   أم تحقددددت التعددددديالت أو التغييددددرات .2

 لددددد  إلدددددى اإل دددددالل بالشدددددروق والموا دددددفات أو التغييدددددر فدددددي نطدددددا  ابعمدددددال أو طبيعدددددة العقدددددد أو 

 توادن  المالي.

 الت ةد من توافر المبال  الالدمة لتغطية قيمة ابعمال اإللافية قب  تعميد المتعاقد بها. .3

افية بنددددود أو ةميددددات ممانلددددة فددددي العقدددددح فيددددتو العددددر  علددددى لجنددددة إ ا لددددو يكددددن لألعمددددال اإللدددد  .4

فحددددص العددددرو  أو لجنددددة فحددددص عددددرو  الشددددراء المباشددددر بحسدددد  الحددددالح لدراسددددة طلدددد  التكليددددف 

بتلدددد  ابعمددددال ومناسددددبة ابسددددعار المقدمددددة مددددن المتعاقددددد. فدددد م لددددو يوافددددت المتعاقددددد علددددى مددددا 

آ دددرين وفقدددًا بحكدددام الن دددام متنافسدددين طة تنتهدددي إليددد  اللجندددةح يدددتو التعاقدددد علدددى تنفيددد  ا بواسددد 

 و    الال حة.

 ال يجود التكليف ب عمال إلافية بعد استالم الجهة الحكومية ابعمال مح  العقد.  .5

ي ددددتص  دددداح  ال ددددالحية فددددي الترسددددية ب  دددددار عميددددخ ابوامددددر ال ا ددددة بزيددددادة أو ت فددددي  التزامددددات 

 لافية.المتعاقد والمدد المستحقة عن ابعمال اإل
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 أحكام التنادل عن العقد 

 يجود للمتعاقد طل  التنادل عن العقد أو عزء من  لمتعاقد آ ر وفت الضواب  التالية: •

سددددبت ي وأال  العقددددد أو عددددزء مندددد ح ةامدددد  وعددددود أسددددباب مبددددررة لددددد  المتعاقددددد تسددددتوع  التنددددادل عددددن  .1

لدددى إبدددرام العقدددد المدددراد السدددابقة ع (الدددمالث)متعاقدددد التندددادل عدددن أ  مشدددروع آ دددر  دددالل السدددنوات لل

 التنادل عن .

العددددر  علددددى لجنددددة فحددددص العددددرو  لدراسددددة طلدددد  التنددددادل وإ دددددار التو ددددية الالدمددددة ورفعهددددا إلددددى  .2

المبددددررات وابسددددباب التددددي اعتمدددددت  تبددددين اللجنددددة فددددي محضددددر ار ددددي  الجهددددة الحكوميددددةح علددددى أم 

 عليها في تو يتها.

يرفددددخ طلدددد  التنددددادل مرفقددددًا بدددد  محضددددر اللجنددددة والمسددددتندات  حفددددي حددددال موافقددددة  دددداح  ال ددددالحية .3

 .للموافقة  ات العالقة إلى الودارة

تنددددادل مبرمددددة بددددين أطددددرار التنددددادل وم دددددقة مددددن الغرفددددة التجاريددددةح يكددددوم التنددددادل بموعدددد  اتفاقيددددة  .4

تتضدددددمن تحديددددددد التزامدددددات ابطددددددرار تجدددددا  المشددددددروع والجهدددددة الحكوميددددددة. وال تعدددددد اتفاقيددددددة وأم 

 التنادل ناف ة إال باعتماد ا من الجهة الحكومية.

أم تتددددوفر فددددي المتعاقددددد المتنددددادل لدددد  شددددروق التعامدددد  مددددخ الجهددددة الحكوميددددةح وأم يكددددوم م ددددنفًا  .5

خ متطلبدددات التقيددديو الفندددي والت  يددد  فدددي مجدددال ودرعدددة ابعمدددال المتندددادل لددد  عنهددداح وأم يجتددداد عميددد 

يترتدددد   ال  ح وألدددد  إ ا ةددددام المشددددروع ممددددا يشددددترق لدددد  الت  يدددد  أو رأت الجهددددة الحكوميددددة إعددددراء ت  يدددد 

 إلرار بالمشروع المتنادل عن  أو إ الل باالنتفاع ب .على التنادل 

 تسج  حاالت التنادل بعد الموافقة عليها في سج  المتعاقد في البوابة. .6

 

 *  التعاقد من الباطنأحكام 

 يجود للمتعاقد التعاقد من الباطن وفت الضواب  التالية: •

 الح ول على موافقة الجهة الحكومية المسبقة قب  التعاقد. .1

أم تشدددددتم  العقدددددود المبرمدددددة مدددددخ المتعاقددددددين البددددداطن علدددددى الكميدددددات وابعمدددددال الموةلدددددة لهدددددو  .2

 لمشروع.وأسعار التعاقد معهو وفقًا لمتطلبات وشروق وموا فات ا

ال  يكدددوم المتعاقدددد مدددن البددداطن مدددن ابشددد ال المشدددار إلددديهو فدددي المدددادة )الرابعدددة عشدددر( مدددن  ددد   أ .3

وم دددنفًا فدددي المجدددال وبالدرعدددة  احم يكدددوم مر  دددًا فدددي ابعمدددال المتعاقدددد علدددى تنفيددد  الال حدددةح وأ

ت وأم يكددددوم لديدددد  المدددد  الت والقدددددراإ ا ةاندددد  ابعمددددال ممددددا يشددددترق لهددددا الت ددددنيفح  المطلوبددددة

 الكافية لتنفي  تل  ابعمال.

%( مدددن قيمدددة 30أال  تزيدددد نسدددبة ابعمدددال والمشدددتريات المسدددندة إلدددى المتعاقدددد مدددن البددداطن علدددى ) .4

شدددريطة الح دددول علدددى موافقدددة مسدددبقة مدددن مرةدددز %( 50ح ويجدددود ديدددادة  ددد   النسدددبة إلدددى )العقدددد
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ابعمددددال والمشددددتريات إلددددى أةمددددر تحقيددددت ةفدددداءة اإلنفددددا  والجهددددة الحكوميددددةح وأم يددددتو إسددددناد تلدددد  

 من متعاقد من الباطن يتو ت  يلهو له ا الغر .

أم يكددددددوم المتعاقددددددد الددددددر ي  مسدددددد واًل أمددددددام الجهددددددة الحكوميددددددة عددددددن ابعمددددددال المتعاقددددددد علددددددى  .5

 .المولحة في العقد الباطن وفقًا للشروق والموا فات منتنفي  ا 

متعاقدددد آ دددر مدددن البددداطن لتنفيددد  ابعمدددال عددددم عدددواد قيدددام المتعاقدددد مدددن البددداطن بالتعاقدددد مدددخ أ   .6

 المتعاقد مع  على تنفي  ا.

مسدددددتحقات أم يقددددددم المتعاقدددددد الدددددر ي  إقدددددرارًا منددددد  يسدددددمح للجهدددددة الحكوميدددددة أم تتدددددولى  دددددرر  .7

ح   لددددد  الجهددددةعددددن ابعددددزاء التددددي قدددداموا بتنفيدددد  ا مددددن المشددددروع مددددن مسددددتحقات متعاقددددد  البدددداطن

 .ب ل عدم قيام  ت  ر  أو في حال و ل  

 

 * الغرامات   أحكام حسو

 حسو غرامات الت  ير •

 %6إ ا تددد  ر المتعاقدددد فدددي تنفيددد  العقدددد عدددن الموعدددد المحددددد  تفدددر  عليددد  غرامدددة تددد  ير ال تتجددداود  .1

 *قيمة العقود اب ر .  % من20 من قيمة عقد التوريدح وال تتجاود

أم الجدددددزء  -بعدددددد االسدددددتالم االبتددددددا ي-فدددددي عقدددددود اإلنشددددداءات العامدددددةح إ ا رأت الجهدددددة الحكوميدددددة  .2

المتدددد  ر ال يمندددددخ مددددن االنتفددددداع بالعمدددد  علدددددى الوعددددد  ابةمدددد  فدددددي الموعددددد المحددددددد النتها ددددد  وال 

يسددددب  ارتباةددددًا فددددي اسددددتعمال أ  منفعددددة أ ددددر  وال يدددد نر سددددلبيًا علددددى مددددا تددددو مددددن العمدددد  نفسدددد ح 

الغرامدددددة علدددددى قيمدددددة ابعمدددددال المتددددد  رةح وفقدددددًا بسدددددلوب تقددددددير الغرامدددددة علدددددى فيقت دددددر حسدددددو 

 * قيمة ابعمال المت  رة. %( 20)ابعمال اب ليةح على أال  يتجاود إعمالي الغرامة نسبة 

 حسو قيمة البنود غير المنف ة  •

ليدددد  يددددتو حسددددو قيمددددة البنددددود وال دددددمات غيددددر المنفدددد ة أو التددددي نفدددد ت  الفددددًا لمددددا تددددو االتفددددا  ع .1

 .مهمًا بلغ  قيمتهاح و ل  باعتبار ا بنودًا غير منف ة

 *غرامات المحتو  المحلي والمنتج الوطني  وحس  •

%( مدددن قيمدددة عقدددد التوريدددد فدددي حدددال 10توقدددخ الجهدددة الحكوميدددة علدددى المتعاقدددد غرامدددة ال تتجددداود ) .1

ا عددددددم التزامددددد  بح دددددة المنتجدددددات الوطنيدددددة فدددددي آليدددددة التفضدددددي  السدددددعر  للمندددددتج الدددددوطني وف قدددددً

 .للتفضي  الوارد في ونا ت المنافسة

%( مددددن قيمددددة البنددددد محدددد  التق ددددير 10توقددددخ الجهددددة الحكوميددددة علددددى المتعاقددددد غرامددددة ال تتجدددداود ) .2

 في حال عدم التزام  ب عطاء أفضلية للمنتجات الوطنية وفت اآللية المتبعة في البوابة.

%( مدددددن قيمدددددة العقددددددح إ ا ةدددددام الفدددددار  بدددددين نسدددددبة المحتدددددو  10توقدددددخ الجهدددددة غرامدددددة ال تتجددددداود ) .3

%( 5المحلدددددي المسدددددتهدفة ونسدددددبة المحتدددددو  المحلدددددي المحققدددددة عندددددد نهايدددددة العقدددددد أةمدددددر مدددددن )
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و لددددد  فدددددي آليدددددة ودم المحتدددددو  المحلدددددي فدددددي التقيددددديو المدددددالي وآليدددددة الحدددددد ابدندددددى المطلدددددوب 

  ي  الوارد في ونا ت المنافسة. للمحتو  المحلي وفًقا للتف

%( مددددددن قيمددددددة العقددددددد فددددددي حددددددال عدددددددم تسددددددليو 10توقددددددخ الجهددددددة الحكوميددددددة غرامددددددة ال تتجدددددداود ) .4

المتعاقدددددد التقريدددددر النهدددددا ي للعقدددددد  دددددالل المددددددة الدددددواردة فدددددي وندددددا ت المنافسدددددة ويدددددتو احتسددددداب 

 الغرامة وفًقا للتف ي  الوارد في ونا ت المنافسة.  

محلددددي علددددى المتعاقدددددح بشددددرق أال يتجدددداود إعمددددالي الغرامددددات المطبقددددة تطبددددت غرامددددات المحتددددو  ال .5

 %( من قيمة العقد. 20ما مقدار  )

 تمديد العقد واإلعفاء من الغرامات  

 يجود للجهة تمديد مدة العقد وإعفاء المتعاقد من الغرامة في الحاالت التالية:  •

المدددددة المضددددافة متناسددددبة مددددخ حجددددو إ ا ُةلددددف المتعاقددددد معدددد  ب عمددددال إلددددافيةح بشددددرق أم تكددددوم  .1

 ابعمال وطبيعتها وتاري  التكليف بها.

 إ ا ةان  االعتمادات المالية السنوية للمشروع غير ةافية إلنجاد العم  في الوق  المحدد.  .2

 إ ا ةام الت  ير يعود إلى الجهة الحكومية أو  رور طار ة. .3

 عن إرادت .إ ا ت  ر المتعاقد مع  عن تنفي  العقد بسباب  ارعة  .4

إ ا  دددددر أمددددر مددددن الجهددددة الحكوميددددة ب يقددددار ابعمددددال أو بعضددددها بسددددباب ال تعددددود إلددددى المتعاقددددد  .5

 مع . 

 

*  حكام السح  الجز ي والتنفي  على حساب المتعاقدأ  

للجهددددة الحكوميددددة سددددح  عددددزء مددددن ابعمددددال والمشددددتريات وتنفيدددد  ا علددددى حسدددداب المتعاقددددد معدددد   فدددد  ا  •

يومدددًاح فددد  ا لدددو  ( مسدددة عشدددر)أ ددد  بالتزاماتددد  التعاقديدددة تنددد ر  الجهدددة الحكوميدددة إل دددالح أولددداع   دددالل 

 بما ال يتجاود ابسعار السا دة.  يمتم  المتعاقدح عاد لها تنفي    ا الجزء على حساب

علدددى تو دددية  يفولددد ح بنددداءو السدددح  الجز دددي مدددن المتعاقدددد بقدددرار مدددن ر دددي  الجهدددة الحكوميدددة أو مدددن يدددت •

 إ طار المتعاقد ب ل . الحالح ويتومن لجنة فحص العرو  أو اللجنة الم ت ة بالشراء بحس  

تقدددددوم الجهدددددة الحكوميدددددة بدددددالحجز علدددددى مسدددددتحقات المتعاقدددددد المسدددددحوبة منددددد  ابعمدددددال بمدددددا ال يتجددددداود  •

بعمدددال التدددي سدددتنف  علدددى حسددداب ح و لددد  حتدددى يدددتو سدددداد تكلفدددة تلددد  ابعمدددال سدددواء مباشدددرة قيمدددة ا

 مستحقات .أو حسمًا من 

قدددددررت الجهدددددة تنفيددددد  ابعمدددددال المسدددددحوبة عز يدددددًا علدددددى حسددددداب المتعاقددددددح يجددددد  أم يكدددددوم التنفيددددد   اإ   •

 ابعمال. وفقًا للشروق والموا فات التي تو التعاقد بموعبها مخ المتعاقد المسحوبة من 
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 أحكام إنهاء العقد 

 يج  على الجهة الحكومية إنهاء العقد في الحاالت التالية: •

 -بنفسدددد  أو بواسددددطة غيددددر  بطريددددت مباشددددر أو غيددددر مباشددددر-إ ا تبددددين أم المتعاقددددد معدددد  قددددد شددددرع  .1

فددددي رشددددوة أحددددد مددددو في الجهددددات ال الددددعة بحكددددام الن ددددام أو ح دددد  علددددى العقددددد عددددن طريددددت 

 للعقد. أنناء تنفي  الرشوة أو الغش أو التحاي  أو التزوير أو التالع  أو مارس أًيا من  ل  

المتعاقددددد معدددد ح أو طلدددد  إشددددهار إفالسدددد ح أو نبدددد  إعسددددار ح أو  دددددر أمددددر بولددددع  تحدددد  إ ا أفلدددد   .2

 الحراسةح أو ةام شرةة وعر  حلها أو ت فيتها.

 إ ا تنادل المتعاقد مع  عن العقد دوم موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والودارة. .3

 

 يجود إنهاء العقد في الحاالت التالية: •

شددددروط  شددددرط  دددد مو م ددددّ  ةدددد ب   ناادددد ه،مو  باودددد  تددددص  ال مدددد ،لبدددداي تددددص  ذا  دددد  ر المد اقددددا   دددد   دددد  ا •

 يز اي     ا يخ  ة غ  سداةة ة لك. ي مسة   ر طال دا ول  يصزح مو ا       

 ذا  ددددزتص المد اقددددا   دددد . وتددددص هدددد ه الزالددددة ينهدددد  ال دددددا و سددددزى المسدددددزداح و  دددداد الضددددماااح.  •

  ددددد  م  يددددددزاتر لدددددايه   -ة دددددا  دددددزاتدده -ثدددددة ول  هدددددة الزيز ادددددة اال ددددددمرا  تدددددص الد اقدددددا  ددددد  الز 

 المجه ح الاناة والضماااح ال ز ة يسما   ناا  ال دا.

  ذا   اقا المد اقا     لدناا  ال دا    الباو  دو   زاتدة  يدزةة    ال هة الزيز اة. •

 

 بين المتعاقد والجهة في الحاالت التالية:  باالتفا يمكن إنهاء العقد  •

مدددا لدددو يدددنص - يومددداً  (سدددتين)هدددة فدددي تسدددليو موقدددخ العمددد  للمقددداول مددددة تزيدددد علدددى إ ا تددد  رت الج .4

ح وبعدددد إشدددعار المتعاقدددد للجهدددة الحكوميدددة بددد ل  ومضدددي -علدددى  دددالر  لددد  فدددي وندددا ت المنافسدددة

يومددددًا مددددن تدددداري  إبالغهددددا باإلشددددعار دوم قيامهددددا بتسددددليو الموقددددخ أو ات ددددا  إعددددراءات  (نالنددددين)مدددددة 

 .مقبولة لتسليو الموقخ

إ ا اسددددتمرت الجهددددة الحكوميددددة فددددي إيقددددار ةامدددد  ابعمددددال بسددددباب ال عالقددددة للمتعاقددددد بهددددا مدددددة  .5

تتجددداود )ما دددة ونمدددانين( يومدددًا مدددن تددداري   طددداب ابمدددر ب يقدددار ابعمدددالح وبعدددد إبدددالغ المتعاقدددد للجهدددة 

 الحكوميددددة لتمكيندددد  مددددن اسددددتئنار ابعمددددالح ومضددددي )نالنددددين( يومددددًا مددددن تدددداري  اإلبددددالغ دوم قيامهددددا

 بتمكين المتعاقد من استئنار ابعمال أو ات ا  أ  إعراءات مقبولة في سبي   ل .

 إ ا أ بح تنفي  ابعمال مستحياًل لوعود قوة قا رة. .6
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 *  أحكام الت لمات والتنادعات

م بقدددرار مدددن الدددودير لجندددة أو أةمدددر مدددن الم ت دددينح ال يقددد  عددددد و عدددن  • ويحددددد فيددد  ر ددددي   ( مسدددة)تكدددو 

نص فدددي القدددرار علدددى عضدددو احتيددداطي أو أةمدددر. ويعددداد تشدددكي   ددد   اللجندددة ةددد  اللجندددة و  (ندددالث)نا بددد ح ويدددُ

سدددددنواتح ويجدددددود تجديدددددد العضدددددوية فيهدددددا. وي ددددددر الدددددودير قدددددرارًا يحددددددد قواعدددددد عمددددد  اللجندددددة وإعراءاتهددددداح 

 :ويحدد مكاف ت أعضا ها وسكرتير ا وت تص اللجنة بما يلي

المتنافسددددددين مددددددن قددددددرار الترسددددددية أو مددددددن أ  قددددددرار أو إعددددددراء تت دددددد   الجهددددددة الن ددددددر فددددددي ت لمددددددات  .1

 .الحكومية قب  قرار الترسية

 .الن ر في ت لمات المتعاقد معهو من قرارات تقييو ابداء .2

 .الن ر في طلبات تعدي  ابسعار .3

 .تكوم قرارات اللجنة ملزمة للجهة الحكومية •

 .االبتدا ي  يعاد إلي  إ ا نب   حة الت لويقدم المت لو لمانًا يساو  ن ف قيمة الضمام  •

 الترسدددديةحقبدددد  قددددرار  ات  تدددد حلكدددد  متندددداف  الحددددت فددددي الددددت لو أمددددام الجهددددة الحكوميددددة مددددن أ  قددددرار  •

أيددددام عمدددد  مددددن تدددداري   دددددور القددددرارح ولدددد  ةدددد ل  الددددت لو أمددددام الجهددددة الحكوميددددة  ( مسددددة)و لدددد   ددددالل 

 ليها في الن ام.و ل   الل فترة التوقف المشار إ الترسيةحعلى قرار 

يدددوم عمددد  مدددن تددداري  ورود الدددت لوح  ( مسدددة عشدددر)يجددد  علدددى الجهدددة الحكوميدددة البددد   فدددي الدددت لو  دددالل  •

 ف م مض  تل  المدة دوم الب  في الت لو عد رفضًا.

أيددددام مددددن تدددداري  إبالغدددد  بقددددرار رفدددد  ت لمدددد  أو مددددن تدددداري  مضددددي المدددددة المشددددار  (نالنددددة)للمددددت لو  ددددالل  •

 .قة دوم الب  في ت لم   أم يت لو إلى اللجنةإليها في النقطة الساب

يدددوم عمددد   ( مسدددة عشدددر)علدددى اللجندددة البددد   فيمدددا يدددرد إليهدددا مدددن ت لمدددات وإبدددالغ أ دددحاب الشددد م  دددالل  •

 من تاري  ورود ا إليها. وللجنة التمديد لمدة ممانلة.
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