
ا÷ريدة الر�سمية العدد )1201(

يــا  ربــا وا امــة لل ــة ال ي ال
قـــرار 

رقــم 2017/1
يـا ربـا وا امـة لل ـة ال ي اليـة لل ـة ا ار الال سـ باإ

ريها من املبال امل�صتحقة لوحدات اجلها  ا�صتنادا اإ نظام حت�صيل ال�صرائ والر�صوم و

الإداري للدولة ال�صادر باملر�صوم ال�صلطا رقم 94/32 ، 

واإ القانون املا ال�صادر باملر�صوم ال�صلطا رقم 98/47 ، 

واإ قانون املناق�صات ال�صادر باملر�صوم ال�صلطا رقم 2008/36 ، 

واإ نظام الهيئة العامة للكهرباء واملياه ال�صادر باملر�صوم ال�صلطا رقم 58/ 2009 ، 

اري رقم 2008/118 ،  واإ الالئحة التنفيذية للقانون املا ال�صادرة بالقرار الو

واإ الالئحة التنفيذية لقانون املناق�صات ال�صادرة بالقرار رقم 2010/29 ، 

و قرارها رقم 2017/1/3  ل�ض اإدارة الهيئة العامة للكهرباء واملياه  واإ موافقة 

املنعقد باجلل�صة رقم 2017/1 ، 

ارة املالية   واإ موافقة و

وبناء على ما تقت�صي امل�صلحة العامة 
ـــرر  ـ

أولـــــ  ــاد ا ا
يعمـــل باأحكــــام الالئحــــة املاليــــة للهيئــــة العامــــة للكهربــــاء وامليــــاه املرفقــــة .

انيــــة  ــاد ال ا
ض مع اأحكامها . ل ما يخالف الالئحة املرفقة  اأو يتعار ى  يل

ــــة  الـ ــاد ال ا
ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية  ويعمل ب من اليوم التا لتاري ن�صره .

ـ ـ  7 / 7 / 1438 ر  سـ
ـــــ   5 / 4 / 2017 ـوا ا

ــ نا ـــر ال اللــ بـ زا ـ لـ بـ ع ا ــ                                                          د  ع
ل�ض اإدارة الهيئة العامة للكهرباء واملياه                                                                 رئيـ�ض 
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أو ـا ا ال

ـا عامـة اريـ واأ

ـــاد  1 ( ا
ل منها   فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املب قرين 

ر   ما  يقت�ض �صيا الن�ض معنى ا

ــة   ي 1  ال
الهيئة العامة للكهرباء واملياه .

لــ   2  ا
ل�ض اإدارة الهيئة .

يــ   3  الر
رئي�ض الهيئة .

ــا   يــر ال 4  ا
مدير عام املديرية العامة للخدمات امل�صاندة .

سـة   ـر ا ا 5  ال
يات . دائرة املناق�صات والعقود وامل�ص

و ا   6  ا
ن . م�صر اأو م�صوؤول املخا

اليـة   7  ال�سـوو ا
اأموال الهيئة وحت�صيلها ودفع اللتزامات املالية  التق�صيم الإداري املخت�ض بحف 

على الهيئة وفقا للقوان واللوائ والقرارات ال�صارية .

ـة   ـة الطال 8  ا
التق�صيم الإداري فـي الهيئة الرا فـي التعاقد .

ـ   يمـ ا ن سيـم ال 9  ال
دائرة اأو ق�صم اخلدمات امل�صاندة باملحافظات .

سـة   نـة ا 10 - الل

لية للمناق�صات اأو جلنة املناق�صات الفرعية باملحافظات . اللجنة الدا
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ـــاد  2 ( ا
�ص الهيئة دفاتر ح�صابات منتظمة وفقا لالأ�ص�ض واملعايري املحا�صبية الدولية املع 

صع اخلط املالية واملحا�صبية للهيئة   بها  وتتو املديرية العامة للخدمات امل�صاندة و

صها على املجل�ض لالعتماد . هيدا لعر وتقوم برفعها اإ الرئي�ض  

ميع امل�صتندات  تال اأنواعها و وحتف الدفاتر وال�صجالت والنما املحا�صبية على ا

ر املتعلقة بها وفق الأنظمة املعمول بها . الأ

ـــاد  3 ( ا
للدولة  الإداري  اجلها  وحدات  فـي  بها  املعمول  والنظم  واللوائ  القوان  اأحكام  ت�صري 

ا�ض فـي هذه الالئحة . فيما  يرد ب�صاأن ن�ض 

انـ ـا ال ال

اليـة يـات ا سال سـات وال سا ا

أو سـ ا ال

يـ اليـة للر يـات ا سال ال

ـــاد  4 ( ا
يكون الرئي�ض هو امل�صوؤول عن اأموال الهيئة  واإ�صدار اأوامر ال�صر طبقا للقوان واللوائ 

ض بعـــ�ض  ــة بامليزانيــة  ول اأن يفـــو والقـــرارات املعمـــول بهــا  وفـي حــدود العتمــادات املدر

ل من مدراء العموم  واملدراء الأوائل  ومدراء الدوائر  �صالحيات املالية فـي هذا ال�صاأن اإ 

وروؤ�صاء الأق�صام ومن فـي حكمهم .

انـ سـ ال ال

ـا يـر ال اليـة للم يـات ا سال سـات وال سا ا

ـــاد  5 ( ا
يكـــــون املديـــر العـــام م�صــــوؤول اأمـــام الرئيـــ�ض عن الإ�صـــرا على الأعمـــال املاليـــة فـي الهيئــــة  

�ض ال�صالحيات املالية التية   راءات اخلا�صة بها  ويبا�صر على الأ وعن �صالمة الإ
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�صط�ض  الل �صهر اأ 1  الإ�صرا على اإعداد م�صرو امليزانية  وتقد اإ الرئي�ض 

بامل�صرو  يرفق  اأن  ويراعى  امليزانية   مل�صرو  املالية  لل�صنة  ال�صابقة  ال�صنة  من 

بيانات عن الأ�ص�ض التي بني عليها تقديرات امليزانية .

مة للتحقق من تطبيق اأحكام القوان واللوائ والقرارات  راءات الال 2  اتخا الإ

ال�صادرة تنفيذا لها  ومن اتبا النظم املالية واملحا�صبية املقررة فـي هذه الالئحة .

مـــــة للمحافظــــة  ــــراءات الال 3  التحقـــق من اتخــــا الحتياطــــات الكافيــــــة والإ

على اأموال الهيئة .

4  التحقق من حت�صيل اإيرادات الهيئة فـي مواعيدها وقيدها فـي ال�صجالت املعدة 

لذل .

5  التحقق من قيد م�صروفات الهيئة فـي ال�صجالت املعدة لذل .

صهــــا  6  درا�صــة التقاريــر والبيانات املقدمة اإلي من املخت�صيــن بالهيئــــة قبــــل عر

على الرئي�ض .

ـــد من توافـــر ال�صـــرو القانونيــــة واملاليــــة  7  اعتمــــاد �صنـــدات ال�صـــر بعـــد التاأ

ل فـي حدود الن�صا املقرر ل . واملحا�صبية  و

الـ سـ ال ال

اليـة يـر اأو ال�سـوو ا اليـة  يـات ا سال سـات وال سا ا

ـــاد  6 ( ا

يكون مدير اأول ال�صوؤون املالية م�صوؤول اأمام املدير العام عن ح�صابات الهيئة ومعامالتها املالية 

ـــراءات املتبعـــــة فـي املحافظـــــة على اأمـــــوال الهيئـــــة  ويبا�صـــــر  وال�صجـــالت اخلا�صــــة بهـــا والإ

�ض ما ياأتي   على الأ

1  اإعداد م�صرو امليزانية ورفعها اإ املدير العام .

ب�صكل  د من �صحتها  وحتديثها  والتاأ للهيئة   املالية  ال�صجالت  من  التحقق    2

منتظم  مع الحتفا بكل امل�صتندات الداعمة .
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ال�صـــرو القانونيـــة واملاليـــة  ـــد من توافـــر  التاأ 3  اعتمـــاد �صنــدات ال�صـر بعــد 

ل فـي حدود الن�صا املقرر ل . واملحا�صبية  و

ـــز املالــي للهيئة   �صــو احل�صابـــات ال�صهريـــة واخلتاميـــة  وبيـــان املر 4  اإعـــداد 

ر تطل من . واأي بيانات مالية اأ

5  الإ�صرا على حت�صيل وقيد الإيرادات وامل�صروفات فـي مواعيدها فـي ال�صجالت 

املعدة لذل .

ية  الدف واملجموعة  املحا�صبي  النظام  على  الها  اإد املراد  التعديالت  ا  اق   6

لي . بالتن�صيق مع دائرة التدقيق الدا

سـ الرابـ ال

لـ ا قيـ ال ـر ال سـات دا سا ا

ـــاد  7 ( ا
لي بالتحقق من تطبيق اأحكام القوان واللوائ والقرارات املالية  تخت�ض دائرة التدقيق الدا

�ض التي   ال�صارية املعمول بها  وتبا�صر على الأ

مة للحفا على اأموال الهيئة . راءات والتو�صيات الال ا الإ 1  اق

ت�صا�صاتهـــا  يعتمـــد من قبــل املجلـــ�ض  2  اإعــداد برنامـ تدقيـق �صنـوي ملمار�صــة ا

ل �صنة مالية . قبل بداية 

ض على املجل�ض  تت�صمن نتائ التدقيق والفح�ض  3  اإعداد تقارير ربع �صنوية تعر

ارة املالية  ال من و ا و�صائل تالفيها  وتوافـي  واملخالفات املالية واأ�صبابها واق

ها الرقابة املالية والإدارية للدولة بن�صخة منها . و

ـــاد  8 ( ا
فـي ال�صوؤون  تخ�صع القيود وامل�صتندات وال�صجالت املالية فـي الهيئة للتدقيق  وعلى مو

ما يج  لي   املالية تقد تل القيود وامل�صتندات وال�صجالت اإ دائرة التدقيق الدا

تزويد املدقق باأي معلومات اأو بيانات تف�صيلية يطلبونها .
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الـ ـا ال ال

ـ ا�س ـا ا الن

أو سـ ا ال

انيــة ي ا

أو ـر ا ال

انيـة  ي اد م�سـرو ا اإعـ

امــة أ�ســ ال اأو  ا

ـــاد  9 ( ا

يقـــدم الرئيـــ�ض م�صـــرو امليزانية اإ املجلــ�ض لعتمــاده قبل نهايـــة �صهـــر �صبتمبـــر من ال�صنــة 

ارة املالية قبل بدء ال�صنة املالية  ال�صابقــة لل�صنــ املاليــة مل�صرو امليزانية  ويقدم امل�صرو اإ و

ة اأ�صهر على الأقل . ال بــ )3( 

ـــاد  10 ( ا

�صرو امليزانية القوائم التية   يج اأن يرفق 

يلية  ل ال�صامل  وت�صم عنا�صر ح�صابات الإيرادات  وامل�صروفات الت�ص 1  قائمة الد

رة  والأربا  واخل�صائر . والإدارية  والإهال  واملتا

يريات فـي حقو امللكية . 2  قائمة الت

ما تظهر فـي تاري انتهاء ال�صنة املالية . 3  امليزانية العمومية  

ال�صنة  الل  املتوقعة  النقدية  واملدفوعات  صات   املقبو ص  تو نقدية  ميزانية    4

حة لتمويل العجز . املالية  مع بيان الفائ�ض والعجز والطريقة املق

ـــاد  11 ( ا

ا يخ�صها  ل �صنة مالية  يتبع فـي اإعداد م�صرو امليزانية اأ�صا�ض ال�صتحقا  بحي حتمل 

من م�صرو اأو اإيراد  ب�صر النظر عن ال�صنة املالية التي يتم فيها الإنفا اأو التح�صيل .

-15-



ا÷ريدة الر�سمية العدد )1201(

إيـرادات يـر ا انيــا  اأ�سـ 

ـــاد  12 ( ا

يراعى عند تقدير الإيرادات فـي م�صرو امليزانية لل�صنة املالية املقبلة التي  

1  الإيرادات التي ح�صل فعال من واقع احل�صا اخلتامي عن ال�صنة املالية ال�صابقة  

يلها . واإيرادات امل�صاريع اجلديدة التي �صيتم ت�ص

فر ب الإيرادات وامل�صروفات . 2  الدعم احلكومي الذي يتم احت�صاب 

صوء حجم الأن�صطة فـي ال�صنوات  و الأن�صطة املتوقعة للعام املقبل فـي  3  معدلت 

ال�صابقة  والتي يعتمدها املجل�ض .

ريها من اأنوا  4  التعديالت فـي فئات اأو معدلت اأو ن�ص ال�صرائ اأو الر�صوم اأو 

اأو مرا�صيم �صلطانية  قت�صى قوان  التي تقررت  اأ�ص�ض ح�صابها  اأو  الإيرادات 

قت�صــى قـــرارات  اللهــا امل�صــرو اأو  ـــالل ال�صنـــة املاليـــة التي يعد  عمــل بهــا 

�صدرت تنفيذا لهذه القوان واملرا�صيم ال�صلطانية .

يـــر القوانيــن واللوائــ والقــرارات ال�صاريــة على امليزانيــة اجلــاري العمــل بها  5  تاأ

ت عليها فـي م�صرو ميزانية ال�صنة املالية املقبلة من تعديالت . وما ي

6  اأي فائ�ض ي�صفر عن امليزانية اجلارية .

التمويل   صمن م�صادر  قيمتها  واإدرا  عينا   عليها  املتوقع احل�صول  املعونات    7

مقابل اخل�صم بقيمتها على بنود امل�صروفات املخت�صة فـي م�صرو امليزانية .

تقدير  فـي  ري  التاأ �صاأنها  من  يكون  ريها  اأو  اقت�صادية  اأو  مالية  عوامل  اأي    8

الإيرادات  �صواء اجلارية اأو الراأ�صمالية .

ـــاد  13 ( ا

ض   ر تقدر ر�صوم اخلدمات التي تقدمها الهيئة بوا�صطة جلنة ي�صكلها الرئي�ض لهذا ال

وترفـــــع اللجنـــــة تو�صياتهــــــا عن طريـــق الرئيـــــ�ض اإلـى املجلـــ�ض لالعتمـــــاد  بعـــد موافقـــــة 

ارة املالية . و
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اريـة ـات ا سرو يـر ا ـــا  اأ�سـ  ال

ـــاد  14 ( ا

يراعى عند تقدير امل�صروفات اجلارية فـي م�صرو امليزانية لل�صنة املالية املقبلة التي  

اأنفق فعال من واقع احل�صا اخلتامي لل�صنة املالية  1  امل�صروفات اجلارية التي 

ال�صابقة .

الإدارية  التق�صيمات  ات  احتيا صوء  فـي  املقبلة   املالية  ال�صنة  امل�صروفات عن    2

بالهيئة .

ات الفعلية للهيئة . ص الإنفا وتر�صيده فـي حدود الحتيا   3

طة التنمية املعتمدة من اأ�ص�ض بالن�صبة ملعدلت الإنفا العام . 4  ما قد يرد فـي 

يــر القوانيــن واللوائـــ والقـــرارات ال�صاريــة على امليزانيـــة اجلــاري العمــل بهــا  5  تاأ

ت عليها فـي م�صرو ميزانية ال�صنة املالية املقبلة من تعديالت . وما ي

ـات الراأ�سماليـة سرو يـر ا ــا  اأ�سـ  راب

ـــاد  15 ( ا

يراعى عند تقدير امل�صروفات الراأ�صمالية فـي م�صرو امليزانية لل�صنة املالية املقبلة التي  

الل ال�صنة املالية التي يعد عنها م�صرو امليزانية . ات الهيئة من الأ�صول  1  احتيا

ـــودة لـــد الهيئــــة وتقدر على اأ�صـــا�ض الأعمـــال  2  م�صروفـــات الأ�صـــول الثابتـــة املو

اأو امل�صاريع قيد التنفيذ .

ميع التكاليف التي تتحملها الهيئة  صافة  اأ�صعار الأ�صول وتكلفة القتناء  واإ   3

ن . فـي حالة ال�صراء من اخلار حل و�صول املواد اإ املخا

4  مد التو�صع املنتظر فـي حجم ن�صا الهيئة والتكلفة املتوقعة ل�صراء الأ�صول 

صي لهذه الأ�صول  ا صع التقدير  مع مراعاة العمر الف الل ال�صنة املالية مو

ح�ص اأنواعها املختلفة .
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يـة ا إ ـات ا سرو يـر ا سـا  اأ�سـ  ام

اŸـــادة ) 16 (

ائية فـي م�صرو امليزانية لل�صنة املالية املقبلة التي   يراعى عند تقدير امل�صروفات الإ

1  امل�صروعـــات قيـــد التنفيـــذ  تقــدر اعتماداتهـا على اأ�صا�ض برام التنفيذ الواردة 

ري  ر يكون من �صاأنها التاأ فـي العقود املوقعة لإن�صاء امل�صرو  واأي عوامل اأ

مة لهذه امل�صروعات . فـي تقدير العتمادات الال

اأ�صا�ض الربام  2  امل�صروعـــات املتوقع البـــدء فـي تنفيذهـــا  تقدر اعتماداتها على 

رقها طر املناق�صة  واإر�صاوؤها   ة التي ي�صت راعاة الف املتوقعة للتنفيذ  و

والتوقيع على العقد طبقا للقوان والنظم ال�صارية .

ميــع الأحــــوال يراعــى  عنـــد التقديـــر  التقيـــد باملبالـــ املخ�ص�صـــــة للم�صروعــــات  وفـي 

طة التنمية املعتمدة  واأي تعديالت تكون قد تقررت فـي هذا ال�صاأن  على اأن يرفق  فـي 

ص املوقف املا لكل م�صرو  واأ�ص�ض تقدير العتمادات  �صرو امليزانية بيان تف�صيلي يو

املطلوبة  وموقف ال�صيولة النقدية .

الفـرع الثانـي 

سنويـة انيـة ال ي يـ ا ن

اŸـــادة ) 17 (

تبداأ ال�صنة املالية للهيئة فـي اليوم الأول من �صهر يناير  وتنتهي فـي احلادي والثال 

ل عام . من �صهر دي�صمرب من 

اŸـــادة ) 18 (

الت�صديق على امليزانية ل يعفـي من اللتزام باأحكام القوان واللوائ والقرارات املعمول 

ا يتطلبـــ تنفيـــذ امليزانيـــة  ل متعلقـــا بتنظيـــم ال�صلطـــات املاليـــة  اأم  ـــان  بهـــا  �صـــواء 

راءات . من اإ

اŸـــادة ) 19 (

ص جتاو اأي بند من بنود العتمادات املالية للهيئة  اأو النقل  يجو للرئي�ض اأو من يفو

صمن البند الواحد  وفقا لل�صواب التية   ر  ر اأو من مادة اإ اأ من بند اإ ا

-18-



ا÷ريدة الر�سمية العدد )1201(

ل  1  اأن يكون النقل ب بنود امل�صروفات اجلارية املعتمدة للهيئة  وي�صتثنى من 

�ص�صات تنفيذ وجتهيز امل�صاريع . ور وما فـي حكمها  و بند الروات والأ

ر  ائي اإ م�صرو ا ائية املعتمدة مل�صرو اإ 2  اأن يكون النقل من املخ�ص�صات الإ

يادة فـي تكلفة تنفيذ هذا امل�صرو نتيجة ملناق�صة  ل ملقابلة  ب�صر اأن يكون 

معتمدة .

حدود  فـي  ائي  اإ م�صرو  اأي  لإن�صاء  املعتمدة  املخ�ص�صات  جتاو  على  املوافقة    3

( ع�صرة باملائة من التكلفة التقديرية املعتمدة فـي اخلطة اخلم�صية  ب�صر  10(

صمن امل�صاريع  ل نتيجة ملناق�صة معتمدة  على اأن يكون امل�صرو من  اأن يكون 

ض طلبات التجاو  دمات ا�صت�صارية اأو فنية عالية اجلودة  وتعر التي تتطل 

ريه  للنظر فـي �صاأنها واعتمادها . عن هذه الن�صبة على الرئي�ض وحده دون 

انـ سـ ال ال

إيـرادات  ا

ـــاد  20 ( ا
تتو ال�صوؤون املالية القيام بالتي  

للنظام  ووفقا  لذل   املقررة  النما  على  الهيئة  اإيرادات  ميع  بات  واإ قيد    1

القانونية  راءات  الإ وفق  املبال  تل  حت�صيل  ومتابعة  ب   املعمول  املحا�صبي 

املعمول بها .

ون التوريد وا�صتمارات التح�صيل التي تكون عهدة لديها  وتلتزم  2  تنظيم طباعة اأ

ها   اأو هال اأو تلفها  باملحافظة عليها  وتكون م�صوؤولة عنها فـي حالة فقدها 

رو  ان نا�صئا عن  زئيا  ما  يثب اأن الفقد اأو التلف اأو الإهال  ليا او 

قاهرة  يكن فـي الإمكان توقعها اأو دفعها .

ميع اإيرادات الهيئة وفق النما املعمول بها  وت�صدر اإي�صالت بالإيرادات  3  ت�صلم 

ض  على اأن يتم اإيدا احل�صيلة  ر املح�صلة  وتقيدها فـي ال�صجل املعد لهذا ال

ض لد امل�صار املحلية  ر اليومية لالإيرادات فـي ح�صا الهيئة املفتو لهذا ال

هر يوم العمل  ل فـي موعد اأق�صاه ال�صاعة )12( الثانية ع�صرة من  املعتمدة  و

ل يتم الإيدا فـي اليوم التا على ت�صلم الإيراد . نف�ص  وفـي حالة تعذر 
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راء مقارنة ربع �صنوية ب الإيرادات املقدرة بامليزانية  والإيرادات التي مت  اإ   4

اأ�صبا  في  ص  يو الرئي�ض   اإ  واإعداد تقرير مف�صل يرفع  حت�صيلها فعال  

ود عجز فـي الإيرادات  مة فـي حالة و راءات الال الزيادة اأو العجز  مع بيان الإ

صافـــــة  الفعليـــــة عن الإيــــرادات املقـــــدرة لتقريـــــر مــا يتبـع فـي هـــذا ال�صـــــاأن  بالإ

هـــا  ارة املاليـــة و اإ نتائـــ التدقيـــق واملخالفـــات املاليـــة والإداريـــة وموافـــاة و

ل . الرقابة املالية والإدارية للدولة بن�صخة من 

مة ب�صاأنها  واإعداد  راءات الال 5  بح اأ�صبا تعذر حت�صيل الإيرادات  واتخا الإ

ص على الرئي�ض . تقرير بذل وعر

دة فـي ح�صا الهيئة املفتو لد امل�صار . 6  اإيدا النفقات امل�ص

ـــاد  21 ( ا
يكون حت�صيل اإيرادات الهيئة طبقا للقوان واللوائ والقرارات املعمول بها وفقا لالأحكام 

املا  للقانون  التنفيذية  الالئحة  فـي  والواردة  الإيرادات احلكومية   اخلا�صة بتح�صيل 

امل�صار اإليها .

ـــاد  22 ( ا
ري املرتب  وا�صتخدامها فـي ت�صيري �صوؤون  اإيرادات قطا املياه  تقوم الهيئة بتح�صيل 

ارة املاليـــة للح�صـــول على الدعـــم  ـــو اإ و الهيئة املتعلقــة بقطا املياه  على اأن يتم الر

اأو توريد الفائ�ض .

ـــاد  23 ( ا
ونيا  ول يجو قبول اأورا النقد اأو النقود املعدنية  يكون حت�صيل الإيرادات نقدا اأو اإلك

ان م�صوهة اأو ناق�صة اأو تالفة اأو معيبة . ا  اإ

ويجو اأن يتم التح�صيل ب�صيكات م�صرفية ب�صر توافر التي  

�ض لها طبقا لأحكام القانون  1  اأن يكون ال�صي م�صحوبا على اأحد امل�صار املر

امل�صرفـي ال�صادر باملر�صوم ال�صلطا رقم 114/ 2000 .

ا�صة توقيع ال�صاح  2  اأن يتوافر فـي ال�صي ال�صرو املحددة قانونا  وب�صفة 

املدين بالإيراد .
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اأن يكون ال�صي م�صحوبا ل�صال الهيئة  ومعتمدا من امل�صر امل�صحو علي    3

وفقا لأحكام قانون التجارة ال�صادر باملر�صوم ال�صلطا رقم 90/55 .

4  األ يكون ال�صي �صادرا بتاري لحق للتاري املحدد لل�صداد .

ميــع  صامنــا للوفــاء بقيمــة ال�صيــ  وفـي  5  اأن يكــون ال�صاحــ املديــن بالإيــراد 

مــة ال�صخـــ�ض  الطبيعــــي اأو العتبــــاري  املديـــن بالإيـــراد   الأحــوال ل تبـــراأ 

ول ينق�صي التزام بالوفاء بهذا الإيراد اإل بقيام امل�صر امل�صحو علي ال�صي 

ب�صر قيمت اإ ح�صا الهيئة .

وتقيــــد ال�صيكــــات املرجتعــــة من البنــــو لعــــدم حت�صيـــل قيمتهـــا لأي �صبـــ من الأ�صبــــا 

فـي ح�صا معلق حتـــ ا�صـــم ) �صيكـــات مرجتعـــة بر�صـــم التح�صيـــل (  ول ت�صتبعـــد قيمتهـــا 

راءات الفورية الكفيلة بتح�صيلها . من ح�صا الإيرادات  وتتخذ الإ

اŸـــادة ) 24 (

علي  امل�صحو  امل�صر  الهيئة من  ل�صال  ال�صادر  ال�صي  قيمة  فـي حالة عدم حت�صيل 

الل )10( ع�صرة اأيام عمل  اتخا  ال�صي لأي �صب من الأ�صبا  على ال�صوؤون املالية 

ل على النحو التي   مة لتح�صيل املبل امل�صتحق  و راءات الال الإ

بات المتنا عن ال�صداد ببيان ي�صدر من امل�صر امل�صحو علي  يحدد في  1  اإ

لل�صداد   بالإيراد  املدين  ال�صاح  على  و  والر ال�صي   ورف�ض  تقد  يوم 

اطبت ر�صميا بذل . و

ل وفقا لنظام  راءات حت�صيل قيمة ال�صي بعد موافقة الرئي�ض  و اإ 2  اتخا 

ريهـــا من املبالــ امل�صتحقـــة لوحـــــدات اجلهـــــا  حت�صيـــل ال�صرائـــ والر�صـــوم و

الإداري للدولــة امل�صـــار اإلي  وفـي حالـــة تعـــذر التح�صيــل يتم رفع دعـــو اأمــام 

املحكمة املخت�صة مع اإلزام املدين برد القيمة املطال بها  مع ما حتملت الهيئة 

من نفقات .

اŸـــادة ) 25 (

�صف دوري بال�صيكات التي  يتم حت�صيل قيمتها  مع بيان  تتو ال�صوؤون املالية اإعداد 

ص على الرئي�ض . راءات ملتابعة حت�صيلها  واإعداد تقرير بذل  وعر ه من اإ ما مت اتخا
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اŸـــادة ) 26 (

واإعداد  ودرا�صتها   للهيئة   امل�صتحقة  املبال  تق�صي  طلبات  تلقي  املالية  ال�صوؤون  تتو 

ص . صها على الرئي�ض اأو من يفو تقارير بها  وعر

اŸـــادة ) 27 (

راءات التية   يكون تق�صي املبال امل�صتحقة للهيئة وفقا لل�صرو والإ

اأن يثب �صاح طل التق�صي بالأدلة املقبولة قانونا عدم قدرت على �صداد    1

�صي  الطل  مع  يرفق  اأن  على  واحدة   دفعة  بالكامل  علي  امل�صتحقة  املبال 

معتمد من امل�صر امل�صحو علي بقيمة الق�ص الأول اأو الدفعة التي حتددها 

الهيئة .

صـــ  2  اأن يكــــون التق�صيــــ على اأق�صـــــا �صهريـــــة  ويجـــــو للرئيــــ�ض اأو من يفو

 فـي حالت ال�صرورة الق�صو  اأن يقرر التق�صي على اأق�صا ن�صف �صنوية 

حد اأق�صى .

املبال  عنها  ا�صتحق  التي  ال�صنوات  عدد  على  التق�صي  �صنوات  عدد  يزيد  األ    3

الأ�صلية املدين بها ال�صخ�ض  ويجو للرئي�ض  فـي حالت ال�صرورة الق�صو  

اأن يزيد عدد �صنوات التق�صي .

تاري  من  يوما  ع�صر  م�صة   )15( الل  التق�صي   طال  املدين   يقدم  اأن    4

طاره بقرار املوافقة على طل التق�صي  ال�صمانات اأو التاأمينات التي تقبلها  اإ

ميع املبال امل�صتحقة علي  ويظل هذا ال�صمان �صاريا طوال مدة  الهيئة بقيمة 

ى قرار التق�صي فـي حالة تخلف  ام ال�صداد بالكامل  ويل التق�صي  وحتى اإ

املدين عن القيام بهذا اللتزام .

( �صتـــة باملائـة �صنويـا  5  اأن يلتـــزم املديـــن طالـــ التق�صيـــ باأداء عائـــد �صعــــره )6

الذي  التاري  من  العائد  ويح�ص  امل�صددة   ري  و امل�صتحقة  املبال  ميع  عن 

ل مبل حتى تاري ال�صداد الفعلي  وي�صدد العائد ب�صي معتمد  ا�صتحق في 

زينة الهيئة فـي نهاية �صهر يناير   من قبل امل�صر امل�صحو علي  اأو نقدا اإ 

ل عام .        و�صهر يونيو من 
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اŸـــادة ) 28 (

ص اأن يقرر الوفاء باملبال امل�صتحقة للهيئة على اأق�صا �صواء  يجو للرئي�ض اأو من يفو

ريها  مان البيع للمنتجات اأو مقابال لأداء اخلدمات اأو  ان من ال�صرائ اأو الر�صوم اأو اأ

من اأنوا الإيرادات .

اŸـــادة ) 29 (

تتو ال�صوؤون املالية بالهيئة متابعة �صداد املدين لالأق�صا والعائد فـي املواعيد املحددة  

وفقا  ل  و الهيئة   حقو  حلماية  مة  الال راءات  الإ تتخذ  التزام  عدم  حالة  وفـي 

لالأنظمة املعمول بها فـي ال�صلطنة .

اŸـــادة ) 30 (

وتتخذ  لل�صيا   صة  معر الهيئة  حقو  اأن  تب  ا  اإ ما  حالة  فـي  التق�صي  قرار  ى  يل

راءات التنفيذ الإداري جتاه املدين وفقا لالأنظمة املعمول بها فـي ال�صلطنة . اإ

اŸـــادة ) 31 (

زء من الأموال امل�صتحقة للهيئة اإل بقرار من املجل�ض بناء على تو�صية  ل يجو �صط اأي 

راءات القانونية املتعلقة بتح�صيلها  وللمجل�ض اأن ي�صع  من الرئي�ض  وبعد ا�صتنفاد الإ

صواب لتنظيم احلالت اجلائز فيها ال�صط .

الــ سـ ال ال

ــات سرو ا

اŸـــادة ) 32 (

تق�صم امل�صروفات بح�ص طبيعتها اإ ما ياأتي  

مة  1  امل�صروفات اجلارية  وت�صمل امل�صروفات املتكررة على مدار ال�صنة املالية والال

ثـــر  لتحقيــــق اأهـــدا الهيئـــة  يتم اعتمادهـــا بامليزانيـــة ال�صنويـــة  ول تخـــ�ض اأ

       من �صنة مالية واحدة .

مـــة ل�صـــراء الأ�صـــول الثابتـــة  2  امل�صروفات الراأ�صمالية  وت�صمـــل امل�صروفـــات الال

ثـــر من �صنـــة ماليـــة  يتم اعتمادهـــا  الل اأ اأو تنفيـــذ الأعمـــال التي ت�صتهلــ 

بامليزانية ال�صنوية .
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مـــة لإن�صـــاء واإقامـــة  ائيــة  وت�صمــل امل�صروفـــات العامـــة الال 3  امل�صروفــات الإ

ة  ل فـي حدود املبال املدر طة التنمية  و ائية املعتمدة فـي  امل�صروعات الإ

يزانية الهيئة . ض  ر لهذا ال

ـــاد  33 ( ا
تتم املوافقة على امل�صروفات واعتماد �صندات ال�صر وفق قرار التفوي�صات وال�صالحيات 

املالية الذي ي�صدر من الرئي�ض .

ـــاد  34 ( ا
افة القيود املحا�صبية املتعلقة بامل�صروفات فـي ال�صجل اليومي   بات  تتو ال�صوؤون املالية اإ

باإعداد ميزان  تقوم  ما  بها   املعمول  املحا�صبة  اأ�صول  ل وفق  و العام   الأ�صتا  و�صجل 

ر . صافة اإ الك�صوفات والتقارير التف�صيلية الأ عة ال�صهري بالإ املرا

ـــاد  35 ( ا
ري القابلة  و �صندات ال�صر  يتم فت العتمادات امل�صتندية من قبل ال�صوؤون املالية 

للدفع التي ت�صدر بقيمة العتماد وم�صاريف التاأم  ويتم مراعاة الأ�ص�ض املالية التية 

عند اخل�صم من امل�صروفات  وت�صوية اأر�صدة العتمادات امل�صتندية بالن�صبة للم�صروفات 

ري املرتبطة بامل�صروعات   اجلارية والراأ�صمالية 

1  عند فت العتماد امل�صتندي تخ�صم قيمت بالكامل من بند امل�صرو املخ�ص�ض 

لذل بامليزانية  مقابل تعلية القيمة اإ ح�صا معلق دائن ب�صجل الأ�صتا العام .

�صم اأي مبال تخ�ض العتماد امل�صتندي  2  فـي حالة ت�صلم اإ�صعار من امل�صر يفيد 

يتم قيدها فـي اجلان املدين من احل�صا املعلق امل�صار اإلي .

3  ت�صو الأر�صدة الدائنة لالعتمادات امل�صتندية التي مت اإقفالها فـي العام نف�ص 

با�صتبعادها من بند امل�صرو املخ�ص�ض لذل .

تد لأ من �صنة مالية يتم ت�صوية اأر�صدتها الدائنة  4  العتمادات امل�صتندية التي 

ل �صنـــة با�صتبعادهــا من بند امل�صـــرو املخ�صـــ�ض لذل بامليزانيـــة   فـي نهايـــة 

اإقفـــال  التاليـــة  وعند  ال�صنـــة  القيود فـي بداية  لتل  راء قيــود عك�صيـــة  اإ م       

العتمـــادات امل�صتنديـــة  ت�صو اأر�صدتهـــا الدائنـــة بال�صتبعـــاد من بنــد امل�صـــرو 

املخ�ص�ض لذل فـي امليزانية .
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ـــاد  36 ( ا
اإليها  �صددت  اأن  �صبق  التي  املبال  من  ريها  اأو  الر�صوم  اأو  ال�صرائ  برد  الهيئة  تلتزم 

ري حق  ويكون الرد وفقا لالأنظمة املعمول  ان قد مت ب ب اأن الوفاء بها  ا  اإيرادات  اإ

بها فـي ال�صلطنة  مع مراعاة التي  

1  تتو ال�صــوؤون املالية مهام وم�صوؤوليــات املحا�صـــ املختـــ�ض  املن�صـــو�ض عليهـــا 

راءات املتبعة  فـي الالئحة التنفيذية للقانون املا امل�صار اإليها فيما يتعلق بالإ

ري حق . فـي رد ال�صرائ والر�صوم ال�صابق �صدادها ب

داد املبال التي تر ال�صوؤون املالية اأحقية �صاح ال�صاأن فيها  ض طلبات ا�ص 2  تعر

ص للموافقة عليها . على الرئي�ض اأو من يفو

سـ الرابـ ال

اريـر اليـة وال يانـات ا اد ال اإعـ

ـــاد  37 ( ا
صحا بها  ة اأ�صهر  مو ال ل )3(  �صوفا للح�صابات  وتقارير دورية   تعد ال�صوؤون املالية 

هيدا  م ترفع من قبل املدير العام اإ الرئي�ض  ز املا للهيئة ومعامالتها املالية   املر

صها على املجل�ض فـي موعد ل يزيد على )10( ع�صرة اأيام من تاري انتهاء املدة امل�صار  لعر

اأن  على  للدولة   والإدارية  املالية  الرقابة  ها  و املالية  ارة  و اإ  ن�صخة  وتر�صل  اإليها  

تت�صمن التقارير ما ياأتي  

1  الإيرادات املح�صلة مقارنة بتقديرات امليزانية عن املدة نف�صها .

ة بامليزانية عن املدة  2  امل�صروفات اجلارية والراأ�صمالية مقارنة باملخ�ص�صات املدر

نف�صها .

3  اأر�صدة احل�صابات املعلقة املدينة والدائنة .

4  اأر�صدة احل�صابات اجلارية والودائع لد امل�صار .

ة الدائمة واملوؤقتة . 5  اأر�صدة ح�صابات ال�صلف امل�صتد
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ـــاد  38 ( ا
املتعار  الدولية  املالية  التقارير  ملعايري  وفقا  املالية  البيانات  اإعداد  املالية  ال�صوؤون  على 

ل�ض معايري املحا�صبة الدولية . عليها ال�صادرة عن 

املعايري  املالية وفقا لهذه  البيانات  مة لإعداد  الال املحا�صبية  ال�صيا�صات  الرئي�ض  ويحدد 

ي لها  وتقدير  ودات والتقديرات املتعلقة بالعمر الإنتا ل طر اإهال املو ا فـي 

لـــي  على اأن تعتمـــــد هـــذه ال�صيا�صـــــات  املخ�ص�صـــــات بالتن�صيـــــق مع دائـــــرة التدقيـــــق الدا

جزء من البيانات املالية . من املجل�ض 

ـــاد  39 ( ا
ض على مراق  على ال�صوؤون املالية عند انتهاء ال�صنة املالية  اإعداد بيانات مالية �صنوية تعر

هيدا  ل  عتها واإبداء مالحظات حول ما ورد بها  و ي للهيئة ملرا احل�صابات اخلار

ها الرقابة املالية والإدارية  صها على املجل�ض للم�صادقة عليها  على اأن يتم موافاة  لعر

الل )2( �صهرين من تاري امل�صادقة عليها . ارة املالية بهذه البيانات  للدولة وو

امـ سـ ا ال

سـار سابـات لـ ا ـح ا

ـــاد  40 ( ا
ي�صدر الرئي�ض قرارا باأ�صماء امل�صار املحلية التي تفت فيها ح�صابات الهيئة  والتي تود 

اأم م�صتندات  طابات مالية  اأم  اأم حوالت  ان نقدية  ميع الأموال الواردة �صواء  فيها 

مالية  ويتم ال�صر منها .

ـــاد  41 ( ا
تتو ال�صوؤون املالية فيما يتعلق بالتعامالت امل�صرفية القيام بالتي  

النهائية  املوافقة  ت�صدر  التي  املعتمدة  املحلية  امل�صار  قوائم  وحف  عة  مرا   1

عليها من الرئي�ض .

2  التو�صيـــة مع بيـــان الأ�صبـــا ب�صـــاأن حتويــل الأمــوال ب ح�صابــات الهيئــة لــد 

امل�صار املحلية ورفع التو�صية اإ الرئي�ض لالعتماد .
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3  متابعة التدفق النقدي والأر�صدة امل�صرفية  مع اللتزام باملطابقة ال�صهرية ب 

�صو ح�صابات امل�صار مع  ما هو وارد فـي �صجالت الهيئة  وما هو وارد فـي 

دت . تالفات واأ�صبابها اإن و بيان ال

ال احل�صابات لد امل�صار املحلية املعتمدة  بعد احل�صول  عة وفت واإ 4  مرا

على املوافقة النهائية من الرئي�ض .

ض  ا ض مع امل�صار حول بنود و�صرو اتفاقيات الق عة والتفاو 5  القيام باملرا

اإقرار  يتم  اأن  على  الرئي�ض   قبل  من  ب�صاأنها  التو�صية  وت�صدر  وال�صمانات  

ض للهيئة  التو�صية من قبل املجل�ض  وتتم املوافقة النهائية للح�صول على قرو

ارة املالية . من قبل و

ـــاد  42 ( ا
عتهـــا  يتـــم اعتماد الت�صويـــات امل�صرفيـــة ال�صهريــة من مدير اأول ال�صـــوؤون املاليـــة بعد مرا

من مدير ال�صب املا .

ـــاد  43 ( ا
ل يجو ال�صح على املك�صو من ح�صابات الهيئة املفتوحة فـي امل�صار .

ـــاد  44 ( ا
التعامالت  بالتوقيع على  ص  املفو املالية   ال�صوؤون  تو�صية  بناء على  الرئي�ض   يحدد 

امل�صرفية  وحدود هذا التفوي�ض .

ـــاد  45 ( ا
ن من املخت�ص بالهيئة  يحددهما الرئي�ض . توقع ال�صيكات واأوامر ال�صر من قبل ا

سـاد� سـ ال ال

سلـ سـة بال ا ـا ا أ ا

ـــاد  46 ( ا
هة �صر بع�ض اأنوا النفقات التي يتعذر  يق�صد بال�صلف تل املبال التي تخ�ص�ض ملوا

واإما موؤقتة   ة  اإما م�صتد املقررة لذل  وهي  العادية  راءات  الإ باتبا  ال�صر  فيها 

ر  ريها من امل�صروفات الأ ية اأو  هة امل�صروفات الن ة ملوا وتخ�ص�ض ال�صلف امل�صتد
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ا�صة معينة   دودة القيمة اأو امل�صروفات التي يتقرر �صرفها من ال�صلفة فـي حالت 

بعد موافقة مدير ال�صب املا واأي م�صوؤول عن التق�صيم التنظيمي املخت�ض .

منها  امل�صرو  قيمة  صة  ا�صتعا دون  وت�صو  دد   ض  ر ل املوؤقتة  ال�صلف  وتخ�ص�ض 

الل )4( اأربعة اأ�صهر على الأ من تاري من ال�صلفة   ض  اأو  ر جرد انتهاء هذا ال

وافقة م�صبقة من املدير العام . ديد هذه املــدة  ويجو 

ـــاد  47 ( ا
ــة الفعليــة   ــة اإ �صلــف فرعية ح�صــ احلا يجو للمديـر العـام تق�صيــم ال�صلفــة امل�صتد

مع مراعاة ما ياأتي  

م�صمائة ريال عما . 1  األ تزيد قيمة ال�صر فـي املرة الواحدة على )500( 

ور  الروات والأ 2  األ يتم ال�صر منها على امل�صاريف العامة الإدارية املتكررة 

صافية والكهرباء واملياه والهاتف . الإ

ية  ا�صة ب�صلــف امل�صاريف الن �صو و�صندات �صــر فرعية  3  اأن يتــم تنظيم 

وفق النما املقررة فـي الدورة امل�صتندية للهيئة .

ف الذيــن منحـــوا �صلفـــا فرعيـــة  4  اأن حتتف ال�صوؤون املالية ببيان باأ�صماء املو

الباقي  الر�صيد  وتوريد  للت�صوية  مة  الال راءات  الإ لتخا  املالية  ال�صنة  فـي 

د . منها اإن و

مو  بل  لما  ال�صلفة  التي مت �صرفها من  املبال  صة  ا�صتعا يتم  الأحوال  ميع  وفـي 

ر�صيد  توريد  ويج  املخ�ص�ض   ال�صلفة  مبل  من  باملائة  اأربع   ) 40( منها  �صر  ما 

ال�صلف املمنوحة قبل نهاية ال�صنة املالية باأ�صبوع على الأقل  وتقد م�صتندات ال�صلفة 

لت�صويتها واإقفالها .

ـــاد  48 ( ا
مدير  يحدده  الهيئة   فـي  الدائمة  ائف  الو لي  �صا اأحد  اإ  ة  امل�صتد بال�صلف  يعهد 

ف املخت�ض بال�صلفة ال�صر منها طبقا  ال�صب املا  ويكون م�صوؤول عنها  ويتو املو

لالأحكام املن�صو�ض عليها فـي هذا الف�صل  والقيد فـي الدفاتر وال�صجالت املعدة لذل .

ميع ما فـي  ة اأيام ي�صلم  ال ة تزيد مدتها على )3(  ا ف باإ وفـي حالة قيام هذا املو

ر يحدده  ف ا عهدت من ر�صيد لل�صلفة و�صندات ال�صر وامل�صتندات املوؤيدة لها اإ مو
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نان  ويعتمد من مدير  �صر ت�صليم وت�صلم يوقع علي ال و  مدير ال�صب املا 

ميع امل�صتندات  ت ي�صلم اإلي ر�صيد ال�صلفة و ا ف من اإ ال�صب املا  وعند عودة املو

مدير  من  ويعتمد  قبلهما   من  علي  موقع  وت�صلم  ت�صليم  �صر  و  اإليها  امل�صار 

ال�صب املا .

ـــاد  49 ( ا
رد مبل  دمت  يتم  ف املخت�ض بال�صلفة اأو ندب اأو اإعارت اأو انتهاء مدة  عند نقل املو

ال�صب  يعين مدير  الذي  ف  املو اإ  لها  املوؤيدة  وامل�صتندات  ر�صيدها  وت�صليم  ال�صلفة 

�صر  و  دمات  ف املنقول اأو املعار اأو املنتد اأو املنتهية  ل املو املا ليحل 

ل  ت�صليم وت�صلم يوقع علي الطرفان  ويعتمد من مدير ال�صب املا  على اأن يتم 

لي . حت اإ�صرا دائرة التدقيق الدا

ـــاد  50 ( ا
ف املخت�ض بال�صلفة  يتم ت�صكيل جلنة بقرار من الرئي�ض جلرد ال�صلفة . عند وفاة املو

ـــاد  51 ( ا
ل �صهر  وفـي مواعيد  لي مرة على الأقل  رد ال�صلف من قبل دائرة التدقيق الدا يتم 

ا اأ�صفر  ي  واإ ري منتظمة للتحقق من اأن ر�صيدها الفعلي يتطابق مع الر�صيد الدف

للهيئة   املتنوعة  الإيرادات  من  الزائد  املبل  يعترب  الر�صيد  فـي  يادة  ود  و عن  اجلرد 

ف  ود عجز فـي الر�صيد  فيلتزم املو ا اأ�صفر اجلرد عن و ويورد فـي ح�صا الهيئة  اأما اإ

املختــ�ض بال�صلفــة ب�صــداده فورا  وجتري اجلهة القانونيــة بالهيئــة بالتن�صيق مع اجلهات 

مة ملعرفة اأ�صبا هذا العجز اأو تل الزيادة . ات ال�صلة التحقيقات الال

ـــاد  52 ( ا
ر يوم عمل من ال�صنة املالية   تويات اخلزينة فـي ا ت�صكل جلنة بقرار من الرئي�ض جلرد 

ص ر�صيد ال�صلفة  ويعتمد  �صر بذل يو دون النظر اإ تاري اجلرد ال�صابق  ويعد 

من الرئي�ض .
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ـا الرابـ ال
ـود يـات وال �س سـات وا ناق ا

أو ســ ا ال
ـا عامـة اأ

ـــاد  53 ( ا
يكون التعاقد على التوريدات اأو تنفيذ الأعمال اأو تقد اخلدمات اأو الدرا�صات ال�صت�صارية 
ل يجو  اأو الأعمال الفنية اأو �صراء وا�صتئجار العقارات عن طريق مناق�صة عامة  ومع 

التعاقد باأي من الطر التية  
1  املناق�صة املحدودة .

2  املمار�صة .
3  الإ�صناد املبا�صر .

4  امل�صابقة .

ـــاد  54 ( ا
ل من املناق�صة العامة واملناق�صة املحدودة واملمار�صة وامل�صابقة ملباد العالنية   تخ�صع 

وتكافوؤ الفر�ض  وامل�صاواة  وحرية التناف�ض .

ـــاد  55 ( ا
ل يجـــو عنـــد تطبيـــق اأحكـــام هذه الالئحـــة  اللجـــوء اإ جتزئـــة التوريـــدات اأو الأعمـــال 

اأو اخلدمات املت�صابهة .

ـــاد  56 ( ا
ة الثانية اأن يتقدموا ب�صورة  هم واأقاربهم حتى الدر وا ف بالهيئة واأ ل يجو للمو
ما ل يجو التعاقد معهم ل�صراء  ض للهيئة   اأو عرو ري مبا�صرة بعطاءات  اأو  مبا�صرة 
بقانون  الل  الإ ل مع عدم  و دمات   تقد  اأو  اأعمال  بتنفيذ  تكليفهم  اأو  اأ�صنا  
 ،  2011/112 ال�صلطا رقم  باملر�صوم  ال�صادر  امل�صال  العام وجتن ت�صار  املــال  حماية 
اأو تكليفهم  ل  فـي حالة ال�صرورة  �صراء موؤلفاتهم واأعمالهم الفنية  وي�صتثنى من 
ريال  ال  م�صة  يتجاو )5000(  فيما ل  الرئي�ض  بقرار م�صب من  ل  و بها   القيام 
وا باأي  ل  وب�صر األ ي�صار لية للمناق�صات فيما يزيد على  عما  ومن اللجنة الدا

راءات التكليف . �صورة من ال�صور فـي اإ
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ـــاد  57 ( ا
ل يجو اأن ي�ص فـي الأعمال املتعلقة باأي م�صرو مقاولون وا�صت�صاريون تربطهم في 

ري مبا�صرة . م�صلحة مبا�صرة اأو 

ـــاد  58 ( ا
ليـــة للمناق�صـــات ي�صـــدر بت�صكيلهـــــا قـــــرار  ميـــع املناق�صـــات جلنـــــة دا تتولــى م�صوؤوليــــة 

من الرئي�ض مت�صمنا حتديد رئي�ض اللجنة ونائبها واأع�صائها ومقررها  على اأن تخت�ض 

بالتي  

ال�صت�صارية  واملكات  واملقاول  املوردين  من  املقدمة  العطاءات  مظاريف  فت    1

واإحالتها اإ اجلهة الطالبة للدرا�صة والتحليل والإفادة .

عتها وتقييمها  2  ت�صلم نتائ درا�صة وحتليل العطاءات من اجلهة الطالبة ومرا

واتخا قرارات الإ�صناد ب�صاأنها .

3  النظر فـي التقارير التي تعدها الدائرة املخت�صة  واتخا القرارات ب�صاأنها .

اإعداد الالئحة التنظيمية التي حتدد ال�صرو العامة لت�صنيف  4  الإ�صرا على 

وت�صجيـــل املورديـــن واملقاوليــن واملكاتــ ال�صت�صاريــة  وحتديــد ر�صــوم الت�صجيــل 

ارة املالية . بعد موافقة و

ت�صا�صاتها . ر يقررها املجل�ض وفق نطا ا 5  اأي مهام اأ

ـــاد  59 ( ا
يجو للرئي�ض ت�صكيل جلان مناق�صات فرعية فـي املديريات العامة اأو الدوائر اأو املكات 

الدوائر  تل  عن  امل�صوؤول  اأو  العام  املديرين  برئا�صة  املحافظات  فـي  للهيئة  التابعة 

لية للمناق�صات وفقا لأحكام هذه  واملكات  وتتو هذه اللجان �صالحيات اللجنة الدا

الالئحة فيما يتعلق باملناق�صات والأعمال واخلدمات .

 )  50000  ( املناق�صات  قيمة  تتجاو  ا   اإ نهائيا  الفرعية  املناق�صات  جلنة  قرار  ويكون 

لية للمناق�صات لالعتماد  اإ اللجنة الدا م�ص األف ريال عما  وترفع تو�صياتها 

رية . ت القيمة الأ ا جتاو اإ

اإ�صناد  اأن تتقيد باإر�صال �صور من حتاليل وقرارات  ويج على جلان املناق�صات الفرعية 

لية  الدا اللجنة  اإ  وفت مظاريفها  عنها  والإعالن  لها طرحها  يجو  التي  املناق�صات 

للمناق�صات .
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ـــاد  60 ( ا
ليــــة للمناق�صــــات اأن تقــــرر حرمــــان املــــورد اأو املقـــاول اأو املكتـــ ال�صت�صــاري  للجنـــــة الدا

ــل حالـــــة   ـــــرو  ـــــالل فتـــــرة حتددهـــــا وفـــــق مــا تقت�صيــــ  من التعامـــــل مــع الهيئـــــة 

ل فـي احلالت التية   و

ب عدم �صحتها . ا قدم بيانات اأو معلومات  1  اإ

�ض للح�صول على العقد . ا ا�صتعمل و�صائل ال 2  اإ

ــ عقد �صابــق مع الهيئـــة  و ا ق�صــر فـي تنفيذ اأي �صر اأو التــزام اأ�صا�صـي  3  اإ

ر . هة حكومية اأ اأو اأي 

ـــاد  61 ( ا
تتو الدائرة املخت�صة فيما يتعلق باملناق�صات  القيام بالتي  

تقدمها  التي  واملوا�صفات  البيانات  من  يعتمد  ح�صبما  التعاقد  طريقة  حتديد    1

اجلهة الطالبة .

2  القيام بالأعمال التنفيذية املنوطة باللجنة املخت�صة .

عة املوا�صفات الفنية وال�صرو والتعليمــات التي تقدمهــا اجلهــة الطالبــة   3  مرا

ـــل  ل باخلبـــرات الفنيـــة من دا فايتهـــا  ولها اأن ت�صتعيـــن فـي  والتحقـــق من 

ها . ار ال�صلطنة اأو 

4  الإعـــالن عن املناق�صـــات  وتلقي العطـــاءات من املورديـــن واملقاوليـــن واملكاتــ 

ال�صت�صارية .

5  الإ�صرا على �صندو املناق�صات وفتح فـي اليوم املحدد لفت مظاريف العطاءات  

تويات على اللجنة املخت�صة . ض         وعر

تماعــات واإعـــداد  تيــ ال 6  التن�صيـــق ب رئيـــ�ض اللجنـــة املخت�صة واأع�صائهـا ل

صع  وو الأعمال   دول  فـي  اللجنة  وت�صمينها  ض على  تعر التي  صوعات  املو

صع التنفيذ . القرارات مو

ــة القــرارات والتعاميــم والر�صائــل  تماعـــات اللجنــة املخت�صــة  و�صيا 7  متابعـــة ا

تماعات . صر ال ا واإعداد 

ذل اللجان التي ت�صكلها اللجنة  8  القيام بالأعمال التنفيذية للجان املمار�صة  و

ات الطبيعة اخلا�صة . صوعات  لية للمناق�صات للمو الدا
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9  ت�صنيـــــف وت�صجيـــل املورديـــن واملقاوليـــــن واملكاتـــــ ال�صت�صاريـــــة بالتن�صيـــــق مع 

املن�صو�ض  التنظيمية  الالئحة  لأحكام  وفقا  الهيئة  فـي  التنظيمية  التق�صيمات 

عليها بالبند )4( من املـــادة ) 58( من هذه الالئحة .

ميع املناق�صات التي تخ�صع لأحكام هذه  من ن�ص �صرو وموا�صفات  10  حتديد 

ارة املالية . الالئحة ورفعها اإ الرئي�ض لإ�صدار قرار بذل بعد موافقة و

11  اأي اأعمال تكلف بها من قبل الرئي�ض  اأو اللجنة املخت�صة .

ت�صا�صات املن�صو�ض عليها  ويتو التق�صيم التنظيمي املخت�ض فـي املحافظات القيام بال

فـي البنود ) 1  2  3  4  5  6  7  11( من هذه املـــادة .

اŸـــادة ) 62 (

وي العالقــة املحافظــة  فيــــن  ميــع املو تعتبــــر اأعمـــال اللجنـــة املخت�صــــة �صريــــة  وعلى 

لية  ن من رئي�ض اللجنة الدا على تل ال�صرية وعدم ن�صر اأي معلومات عن اأعمالها اإل باإ

للمناق�صات .

اŸـــادة ) 63 (

لبية اأع�صائها على اأن يكون من بينهم  ي�ص ل�صحة انعقاد اللجنة املخت�صة ح�صور اأ

رئي�ض اللجنة اأو نائب .

ا ت�صاوت الأ�صوات ير  صرين  واإ لبية اأع�صائها احلا وت�صدر قرارات اللجنة املخت�صة باأ

تما . اجلان الذي من رئي�ض ال

ود مانع يحول دون  ياب اأو و ل رئي�ض اللجنة املخت�صة فـي حالة  ويحل نائ الرئي�ض 

تما . رئا�صت لال

اŸـــادة ) 64 (

يجو لأع�صاء اللجنة املخت�صة فـي حالت ال�صرورة التي تقدرها اللجنة  اأن ينيبوا عنهم 

تماعات . من يقوم بعملهم قانونا حل�صور اأحد ال

اŸـــادة ) 65 (

ان لع�صو من اأع�صاء اللجنة املخت�صة اأو اأع�صاء جلنتي املمار�صة اأو امل�صابقة م�صلحة  ا  اإ

ري مبا�صرة فـي املناق�صة اأو املمار�صة اأو امل�صابقة املطروحة  فاإن يتع علي  مبا�صرة اأو 

طار رئي�ض اللجنة بتل امل�صلحة  والتنحي عن نظر املناق�صة اأو املمار�صة اأو امل�صابقة . اإ
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ميع الأحوال يتع على الع�صو اأن يتنحى عن نظر املناق�صة اأو املمار�صة اأو امل�صابقة  وفـي 

ل ح�صة فيها   ض  اأو  ة مقدمة العطاء اأو العر ل�ض اإدارة ال�صر ان ع�صوا فـي  ا  اإ

فيال لها . يال  اأو  اأو عامال فيها  اأو و

انـ  سـ ال ال

امـة سـة ال ناق ا

ات طـا يـم ال ـة عل  ساب ات ال ـرا إ اأو  ا

ـــاد  66 ( ا
راءات املعلن عنها وفقا لالأحكام الواردة فـي هذه  موعة الإ يق�صد باملناق�صة العامة 

لية اأو دولية  ويق�صد باملناق�صة العامة الدولية املناق�صة التي يجو  الالئحة وتكون 

ري امل�صجلة فـي ال�صلطنة . ات واملوؤ�ص�صات العاملية  ا فيها من قبل ال�صر ال�ص

ا فيها على املقيدين  ما يق�صد باملناق�صة العامة املحلية  املناق�صة التي يقت�صر ال�ص

لية للمناق�صات اإدرا اأ�صمائهم  فـي ال�صجل التجاري اأو اأي �صجل مهني تقرر اللجنة الدا

دودة . في فـي حالت 

ـــاد  67 ( ا
حتــدد اجلهــة الطالبــة التكلفــة التقديريــة للتوريـــدات اأو الأعمـــال اأو اخلدمـــات املطلوبـــة 

�صاد بها عند مقارنة الأ�صعار  فـي املناق�صة  وتقدم هذه التكلفة اإ اللجنة املخت�صة لال�ص

املقدمة من قبل امل�صار فـي املناق�صة .

ـــاد  68 (  ا
اأو فـي اأي و�صيلة ن�صر  ريدة يومية وا�صعة النت�صار  يتم ن�صر الإعالن عن املناق�صة فـي 

افية من املوعد املحدد لتوفري  ل قبل مدة  ليزية  و ت العربية والإ ونية  بالل اإلك

مــة بحيــ ي�صم باإعادة املناق�صة  التوريـــدات اأو تنفيـــذ الأعمــال اأو تقد اخلدمات الال

ذل ن�صره فـي لوحة اإعالنات الدائرة املخت�صة اأو اجلهة الطالبة  ا لزم الأمر  ويجو  اإ

ليزية . ت العربية والإ بالل
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ـــاد  69 (  ا
ل من تاري  حتدد مدة )40( اأربع يوما على الأقل لتقد العطاءات فـي املناق�صات  و

ن�صر اأول اإعالن عن املناق�صة  ويجو للدائرة املخت�صة اأو التق�صيم التنظيمي املخت�ض بناء 

م�صة ع�صر يوما   على طل اجلهة الطالبة تق�صري هذه املدة ب�صر األ تقل عن )15( 

ل على املناق�صات املتعلقة بالتوريدات ال�صنوية اإل فـي حالة اإعادة طرحها . على األ ي�صري 

ـــاد  70 ( ا
يميائي  حتليل  اإ  عيناتها  حتتا  ل  التي  املناق�صات  فـي  العطاءات  �صريان  مدة  تكون 

)90( ت�صع يوما  ويجو اأن تزاد هذه املدة فـي املناق�صات التي حتتا عيناتها اإ حتليل 

ما يجو تق�صري تل املدة فـي حالت  ل التحليل   قدار الوق الذي يتطلب  يميائي 

لة . التوريدات ال�صنوية والأعمال واملقاولت العا

ميع الأحوال يج األ تقل املدة عن )60( �صت يوما حتدد ح�ص طبيعة املناق�صة . وفـي 

ـــاد  71 (  ا
اطات العامة التي �صدرت  ل يجو عند طر املناق�صات تعديل اأي �صر اأو مادة فـي ال�ص

بها عقود موحدة فـي ال�صلطنة اإل بعد املوافقة عليها من الرئي�ض .

ـــاد  72 ( ا
ل  يادة الن�صبة املئوية للدفعة املقدمة  والن�ض على  لية للمناق�صات  يجو للجنة الدا

تيار العطاء الذي يوؤدي اإ تخفي�ض الأ�صعار  على  فـي �صرو املناق�صة  ولها احلق فـي ا

صلة ب  نة بالدفعة املقدمة عند املفا اأن ت�صا الفائدة ال�صارية اإ قيمة العطاءات املق

العطاءات حتى تاري ا�صتحقاقها الفعلي .

ـــاد  73 ( ا
املناق�صات  فـي  ا  ال�ص ال�صلطنة  فـي  امل�صجلة  ري  العاملية  واملوؤ�ص�صات  ات  لل�صر يجو 

ال�صلطنة  فـي  بها  املعمول  الأنظمة  وفق  بالت�صجيل  تقوم  اأن  على  للهيئة  الدولية  العامة 

ها بقبول عطائها . ال يوم عمل من تاري اإبال الل )30( 
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ـــاد  74 ( ا
تلتزم اجلهة الطالبة قبل الإعالن عن اأي مناق�صة بالتي  

ل فـي ر�صالتها  يد  1  توفري العتمادات املالية املخ�ص�صة للم�صرو املطرو  وتاأ

ـــر رقـــم امل�صـــرو  وقيمـــة العتمـــاد املالــي املعتمد   اإ اللجنـــة املخت�صـــة مع 

اأو اإرفـــا ما يفيـــد موافقـــة ال�صـــوؤون املاليـــة على طــر امل�صـــرو قبــل الت�صديــق 

على تل العتمادات .

2  اأن تكون الدرا�صات واملوا�صفات اخلا�صة بامل�صروعات وفق نطا عمل ل يتجاو 

املخت�صة  التي  موافقة اجلهات  اأو  امل�صاد عليها  املالية  العتمادات  حدود 

على الرتبا بها .

مو تكلفة الدرا�صات  دمة  مالية لأي م�صرو اأو عمل اأو  3  اأن ت�صمل التكلفة الإ

ال�صت�صارية والفنية .

ائق املناق�صة واحل�صول على املوافقات املطلوبة من اجلهات املخت�صة . 4  ا�صتكمال و

5  ا�صتخـــــرا اإباحـــــة البنـــــاء بالن�صبـــــة مل�صروعــــات البنـــاء  وت�صميـــن ن�صخـــــة منهــــا 

فـي م�صتندات املناق�صة .

ليزية اأو بكلتيهما بح�ص الأحوال   ة العربية اأو الإ ائق املناق�صة بالل 6  اإعداد و

ال ب الن�ص  ود  ا اأن تكون الن�صو�ض العربية هي املعتمدة عند و وا�ص

ليزي . العربي وال

يــل  ائــق �صـــرو وموا�صفـــات عقـــود الأعمـــال امل�صتمــرة واأعمــال الت�ص اإعــداد و   7

ام  ة ل تقل عن ) 6 ( �صتة اأ�صهر واحلر�ض على اإ وال�صيانة قبل انتهائها بف

ـــورة قبـــل مـــدة ل تقـــل عــن )90( ت�صعيــن يومــا  ـــراءات اإ�صنـــاد املناق�صـــات املذ اإ

من انتهاء مدة العقد القائم .

ا  اأو درا�صة  دمة  اأو  اأو عمل  ل �صنف  8  اإعداد موا�صفات تف�صيلية وافية عن 

يــراد �صـــراوؤه اأو توريده اأو احل�صـــول علي اأو تنفيـــذه  بحيـــ تكون املوا�صفـــات 

صحـــة ودقيقـــة وحتديـــد املخططات واخلرائـــ والت�صاميــم الفنيــة لالأعمــال  وا

ها . املراد تنفيذها وطبيعة ونوعية اخلدمات املطلو تقد
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طية للمواد والأ�صنا املطلو توريدها  على اأن  9  حتديد موا�صفات قيا�صية اأو 

هزة الفنيــة الدقيقــة  حتديد موا�صفات فنيــة ت�صتــر  تتجنــ  فيما عدا الأ

اأو ت�صري بالتحديد اإ عالمة جتارية اأو ا�صم اأو ت�صميم اأو نو اأو م�صدر اأو منت 

ود طريقة دقيقة ومفهومة لو�صف الأ�صنا  اأو مورد مع اإل فـي حالة تعذر و

لة"  لمــات مثــل "اأو املما املطلــو توريدهــا . وفـي هــذه احلــالت يج ت�صميــن 

ائق املناق�صة . فـي و

صوء املخزون املتوفر من املواد  10  حتديد الكميات الفعلية للتوريدات املطلوبة فـي 

ها . املطلوبة ومعدلت ا�صتهال

صوء املخططات والت�صاميم  11  حتديد الكميات املتعلقة بالأعمال املراد تنفيذها فـي 

واجلداول املتعلقة بها .

12  حتديد نو الأعمال اأو اخلدمة املراد تنفيذها اأو احل�صول عليها وو�صفها وطريقة 

ها واأدائها وبرنام التنفيذ . تقد

صــع املوا�صفات امل�صـار اإليهــا فـي الفقرتيــن )8( و )9(  وللجهــة الطالبـــة اأن ت�صتعيـــن  فـي و

ل ال�صلطنة  من هذه املــادة  بفني من الوحدات احلكومية اأو املكات ال�صت�صارية من دا

لما اأمكن  ها  وعلى اأن يراعى اتفا هذه املوا�صفات مع طبيعة املنتجات الوطنية  ار اأو 

املخت�صة  ول يجو  التي حتددها اجلهات  الفنية  واأن تكون مطابقة للموا�صفات  ل  

للهيئـــة طلـــ اأو قبـــول ا�صت�صـــارة من �صخــ�ض اأو موؤ�ص�صـــة قد تكون لها م�صلحـــة �صخ�صيـــة 

تيار موا�صفـــات فنيــة  ل املناق�صـــة بحيــ ت�صتخـــدم هذه ال�صت�صـــارة فـي اإعداد اأو ا فـي 

من �صاأنها اأن حتول دون املناف�صة .

ـــاد  75 ( ا
ائق املناق�صة التي   على اجلهة الطالبة ت�صم و

ض . 1  منهجية واأ�صالي تقييم العرو

املطلو  بالأعمال  املتعلقة  والكميات  اجلداول  اأو  توريدها  املطلو  الكميات    2

ها اأو احل�صول عليها . تنفيذها اأو نطا اخلدمات املطلو تقد

صيحية  اأو برام التنفيذ  3  �صرو تقد العينات اأو الكتيبات اأو الر�صومات التو

مقدم  بخامت  تومة  تكون  اأن  ا  وا�ص ل   تتطل  التي  املناق�صات  فـي 

العطاء  وت�صمية اجلهة التي تقدم اإليها هذه العينات .
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4  بالن�صبة ملناق�صات توريد الأ�صنا التي يطل تقد عينات منها يتع بيان 

وافية  تكون  بحي  العطاءات   مع  تقدم  التي  العينات  حجم  اأو  مقا�ض  اأو  ن  و

ا تثبي بطاقة مقدم العطاء بطريقة  ض من فح�صها اأو حتليلها وا�ص ر بال

ي�صع معها نزعها .

5  حتديد اأ�صعار التوريدات ونو العملة وطريقة الت�صليم .

صمانات التوريد اأو تنفيذ الأعمال اأو تقد اخلدمات . 6  �صرو الدفع و

ها   ا صمان �صالحية التوريدات وح�صن التنفيذ لالأعمال املطلو اإ 7  �صرو 

ائــق  الل املدة املحــددة فـي و صمان ال�صيانة  ها  و واخلدمات املطلو تقد

املناق�صة .

رامـــات وحق املطالبــة بالتعوي�صـــات فـي احلـــالت التي  8  ال�صـــرو اجلزائيـــة وال

ر تراها اجلهة الطالبة منا�صبة . ل واأي �صرو اأ تقت�صي 

9  النـــ�ض على ا�صتخـــدام املنتجـــات الوطنيـــة متى توفــرت فيها �صـــرو املوا�صفـــات 

القيا�صية واجلودة املطلوبة .

ل مقدم عطاء باأن يرفق قائمة باأ�صماء  صافة بند فـي تعليمات املتناق�ص يلزم  10  اإ

املنتجات الوطنية التي ير فـي ا�صتخدامها فـي امل�صرو ح�ص البيانات الواردة 

فـي ال�صتمارة بامللحق ) اأ ( املرفق بهذه الالئحة .

ار ال�صلطنة تقد اأ�صعارهم  ميع مقدمي العطاءات من  11  الن�ض على اإلزام 

العملة  تل  ر �صعر �صر  صرورة  نبية مع  الأ بالعملة  اأو  العما  بالريال 

بالريال العما عند تقد العطاء .

عقود  اإ�صناد  فـي جتزئة  املخت�صة  اللجنة  على حق  املناق�صة  �صرو  فـي  الن�ض    12

العطاءات  مقدمي  من  اأ  اأو  ن  ا ب  الأعمال  اأو  اخلدمات  اأو  التوريدات 

امل�صار .

13  النــ�ض فـي �صرو املناق�صات املحليــة على اللتـــزام بتطبيــق ن�ص التعميــن التي 

حتددها احلكومة لتنفيذ برام التعم .

اطها . صرورة ا�ص ر تر اجلهة الطالبة  14  اأي بيانات اأ
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اŸـــادة ) 76 (

�صتندات  اخلا�صة  والقيود  ال�صواب  عة  مرا قائمة  ت�صتخدم  اأن  الطالبة  اجلهة  على 
ائق  عة واعتماد �صحة الو اأداة ملرا املناق�صات الواردة بامللحق )  ( املرفق بهذه الالئحة  

من قبل املخت�ص باجلهة الطالبة وال�صت�صاري قبل الإعالن عنها .

اŸـــادة ) 77 (

يج اأن يت�صمن الإعالن عن املناق�صة التي  
1  بيانا لالأ�صنا اأو الأعمال اأو اخلدمات املطلوبة .

اإلي  تر�صل  الذي  العنوان  اأو  اإليها  ت�صلم  التي  واجلهة  العطاءات  تقد  يفية    2
والو�صيلــــة التي تر�صـــل بهــا  ح�صبمـــا تقـــــرره اللجنـــــة املخت�صـــــة وفقـــــا لطبيعـــــة 

ل مناق�صة .
صافية . 3  العنوان الذي تر�صل علي طلبات املعلومات الإ

4  موعد تقد العطاءات .
5  مدة �صريان العطاء .

مة . ائق املناق�صة ومكان احل�صول عليها وال�صمانات الال من و   6
صرورة  ر تر الدائرة املخت�صة اأو التق�صيم التنظيمي املخت�ض  7  اأي بيانات اأ

الإعالن عنها .

اŸـــادة ) 78 (

املناق�صة  عن  الإعالن  بعد  املخت�ض  التنظيمي  التق�صيم  اأو  املخت�صة  الدائرة  على  يج 
العامة اللتزام بالتي  

ائق املناق�صة مت�صمنة ال�صرو وقوائم املواد  اأو تفا�صيل وموا�صفات  1  ت�صليم و
فـي  ير  من  لكل  الإعالن  ن�صر  بعد  املطلوبة  اخلدمات  نوعية  اأو  الأعمال 
ال�صرو  حتقق  وبعد  وامل�صتندات   ائق  الو ن�صخة  من  ا�صتيفاء  بعد  ة  امل�صار

تمها بختم الهيئة . ائق  و الواردة فـي الإعالن  على اأن يتم ترقيم هذه الو
2  الرد على اأي ا�صتف�صارات متعلقة باملناق�صات يتقدم بها اأي من املتناق�ص �صريطة 
اأن تر�صل هذه ال�صتف�صارات اإ الدائرة املخت�صة اأو التق�صيم التنظيمي املخت�ض 
األ  العطاءات  على  ت�صليم  تاري موعد  الأقل من  املدة على  انتهاء ن�صف  قبل 
ت على هذه الردود اأي ميزة لذل املتناق�ض دون �صواه  واإر�صال الردود على  ت

افة املتناق�ص . اأي ا�صتف�صارات اإ 
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ـــاد  79 ( ا
ائق املناق�صة  راء تعديل فـي و ائق املناق�صة اإ يع و بة اجلهة الطالبة بعد تو فـي حالة ر

اأو تعديل موعد تاري ت�صلم العطاءات  يج اإر�صال تل التعديالت عن طريق الدائرة 

افية  ة  ائق قبل ف ي تل الو ميع م�ص املخت�صة اأو التق�صيم التنظيمي املخت�ض اإ 

على الأقل من التاري املحدد لتقد العطاءات .

ـــاد  80 ( ا
ل  ن  مقدم  طل  على  بناء  املخت�ض   التنظيمي  التق�صيم  اأو  املخت�صة  للدائرة  يجو 

ديد موعد تقد  مو امل�صار فـي املناق�صة   ال باملائة من   ) يقل عن )30

العطاءات ح�ص املدة املطلوبة اأو اإ متو�ص املدد املطلوبة فـي حالة تباين هذه املدد .

ات طـا يـم ال انيـا  

ـــاد  81 ( ا
ائق املناق�صة . يج اأن يكون العطاء م�صتوفيا ال�صرو والتعليمات الواردة فـي الإعالن وو

ـــاد  82 ( ا
قر الدائرة املخت�صة اأو التق�صيم التنظيمي املخت�ض �صندو للعطاءات يخ�ص�ض  صع  يو

تويات   اأي �صيء من  را  باإ ت�صم  العطاءات تعد فتحت بحي ل  صع مظاريف  لو

تلفـــان  يحفـــ مفتـــا اأحدهمـــا لـــد رئيـــــ�ض اللجنـــــة املخت�صـــــة   ويكـــــون ل قفـــالن 

اأو من ينو عن  ويحف املفتا الثا لد مدير الدائرة املخت�صة  اأو م�صوؤول التق�صيم 

التنظيمي املخت�ض .

ان حجمها  ا  صع مظاريف العطاءات اإ دد لو ل تخ�صي�ض مكان  ويجو ا�صتثناء من 

بريا .

ـــاد  83 ( ا
تكـــون ال�صاعـــة )10( العا�صـــرة �صباحـــا من اليـــوم املحـــدد لفتـــ املظاريـــف موعـــدا للتوقـــف 

عن ت�صلم العطاءات  وتكون ال�صاعة )11( احلادية ع�صرة �صباحا من اليوم نف�ص موعدا 

لفت املظاريف .
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ـــاد  84 ( ا
ونيـــة ت�صلـــم العطـــاءات اإ املكـــان املحـــدد بالإعــــالن  ما  يحـــدد ا�صتخـــدام و�صائـــل اإلك

دول  للعطاءات وعلى  املعد  النمو  اأ�صحابها على  تومة وموقعة من  املناق�صة  عن 

بال�صمع  توم  ل مظرو  املرافقة لها  وتر�صل دا ليهما  اأو  الأ�صعار  اأو قائمة  الفئات 

ض الفنـي  تومــة بال�صمع الأحمــر لكل من العـر لقــة و لــ مظاريــف م الأحمـــر  وبدا

ي ا�صم ورقم  ض اإن طل  ويكت على املظرو اخلار ل من العرو ري  ض املا و والعر

صع  املناق�صة  ويعنون اإ رئي�ض اللجنة املخت�صة  ويكون اإر�صال بالربيد امل�صجل  اأو يو

صع العطاءات فـي املكان املحدد فـي الإعالن عن املناق�صة . ل ال�صندو املخ�ص�ض لو دا

ـــاد  85 ( ا
ض الفنية واملالية فـي مظرو واحد ما  تقرر اجلهة الطالبة ح�صبما  يتم تقد العرو

مظاريف  فـي  ريهما  اأو  واملالية  الفنية  ض  العرو تقد  مناق�صة  ل  طبيعة  تقت�صي 

منف�صلة .

ـــاد  86 ( ا
يـة اأو املوا�صفــات  يكــون العطــاء عن توريد الأ�صنا للجهة الطالبة وفقا للعينات النمو

تقد  ويعترب  عليها   الطال  العطاء  مقدم  على  يج  التي  املعتمدة  الر�صومات  اأو 

للعطاء اإقرارا من بالطال عليها  ويتو توريد الأ�صنا وفقا لها .

ــا اإلزام �صاحــ العطــاء بتقديــم عينــات .  يــة  و ا  يكن للجهة الطالبـة عينــات  واإ

�صرو  من  يتب  ما   العينات   الف  واإن  الفنية   املوا�صفات  وفق  التوريد  ويكون 

املناق�صة اأن العينات مق�صودة لذاتها .

ـــاد  87 ( ا
دول الفئات  يتع على مقدم العطاء اللتزام بالتي   عند اإعداد قائمة الأ�صعار و

تابـــة اأ�صعـــار العطـــاء بالريـــال العما اأرقامـــا وحروفـــا  ويكــــون �صعــــر الوحـــدة    1

يري  ل  دون ت ري  نا اأو مقا�صا اأو  ل �صنف بح�ص ما هو مدون عدا اأو و فـي 

اأو تعديل فـي الوحدة .
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نبية مع  ار ال�صلطنة اأن تكت الأ�صعار بالعملة الأ ويجو فـي حالة تقد العطاء من 

ر �صعر ال�صر بالريال العما . صرورة 

ل ت�صحيــ  ــدول الفئــات  و 2  ل يجـــو الك�صـــ اأو املحــو فـي قائمــة الأ�صعــار و

تابت بالأرقام واحلرو  وتوقيع من قبل  ريها يج اإعادة  فـي الأ�صعار اأو 

ض . ال�صخ�ض املفو

3  ل يجو ملقدم العطاء �صط اأي بند من البنود اأو املوا�صفات الفنية اأو تعديلها 

ل التعديل . ان نو  مهما 

ل  صع دا طا منف�صل يو ا�صة اأو تعديالت فـي  اطات  4  اإر�صال اأو اإرفا اأي ا�ص

مظرو العطاء  على اأن ي�صري اإ هذا اخلطا فـي العطاء نف�ص  ول يعتد 

ل . ا عدا 

ــــان ال�صنــــف م�صنوعــــــا فـي ال�صلطنـــــــة  ا  اإ 5  اأن يبيــن فـي قائمــــــة الأ�صعـــــــار مــا 

لها اأو بع�صهـــا رف�ض  ت على عـدم �صحة البيانــات املقدمة  اأو فـــي اخلــار  وي

ليـــة للمناق�صــات فـي حرمان مقدم  ــالل بحـــق اللجنـــة الدا ال�صنــف دون الإ

ـالل فتـرة حتددهـا اللجنـة ح�صبمـا تقت�صـي  العطــاء مـــن التعامــل مـع الهيئـة 

ل حالة . رو 

ميع  الفئات  بجدول  العطاء  مقدم  يحددها  التي  الأ�صعار  طي  وت ت�صمل  اأن    6

ان نوعها التي يتكبدها بالن�صبة لكل بند من البنود   امل�صروفات واللتزامات اأيا 

ميــع الأعمــال وت�صليمهــــا واملحافظـــــة عليهـــــا  ــام  ذلـــ القيــام باإ واأن ت�صمـــل 

ة ال�صيانــة  ويعد احل�صــا اخلتامــي بالتطبيــق  نـــاء مـــدة ال�صمــان وف فـي اأ

ريها  ية و وال�صريبة اجلمر ال�صو  تقلبات  النظر عن  ب�صر  الأ�صعار  لهذه 

ر . من الر�صوم وال�صرائ ال

اŸـــادة ) 88 (

ض  ض بديل اأو اأ  اأن تكون هذه العرو يج على مقدم العطاء فـي حالة تقد لعر

صحة ومف�صلة  واأن ي�صار اإليها فـي قائمة املحتويات . وا

اŸـــادة ) 89 (

افة �صرو وموا�صفات املناق�صة   يعترب تقد العطاء اإقرارا من مقدم باأن اطلع على 

واأن ملم بكافة اجلوان املتعلقة بها .

-42-



ا÷ريدة الر�سمية العدد )1201(

ـــاد  90 ( ا
املعتمدين  الئهم  اأو و ال�صت�صاري  اأو  املوردين  اأو  املقاول  املقدمة من  ض  العرو تقبل 

يل  ض املقدمة من اخلار على اأن يكون ملقدم العطاء اأو لو ما تقبل العرو فـي ال�صلطنة  

كن التوا�صل مع . عنوان �صحي 

ـــاد  91 ( ا
حل�صا  بالتعاقد  ص  املفو الأ�صخا�ض  باأ�صماء  بيان  مقدم  عطاء  ل  مع  يرفق  اأن  يج 

ا توقيعاتهم املعتمدة قانونا . مقدم العطاء  ونطا هذا التفوي�ض وحدوده و

ـــاد  92 ( ا
ان  ل ينظر فـي اأي عطاء مقدم اأو تعديل ل يرد بعد املوعد املحدد لفت املظاريف  ولو 

�صادرا من مقدم العطاء فـي تاري �صابق لفت املظاريف .

ـــاد  93 ( ا
يبقى العطاء نافذ املفعول من تاري ت�صليم اإ اللجنة املخت�صة حتى نهاية مدة �صريان 

ا �صلم قبل املوعد املحدد  ذ باأي تعديل على الأ�صعار الواردة فـي العطاء اإ العطاء  مع الأ

لفت املظاريف .

ـــاد  94 ( ا
ونيـــا على موقع الهيئـــة   تعلـــن نتائـــ فتـــ املظاريـــف بعد فتحهـــا مبا�صـــرة بن�صرهـــا اإلك

ر . ذل ن�صرها باأي طريقة اأ ويجو 

ات  طـا ـ ال ـا   ال

ـــاد  95 ( ا
راءات فت  يحق جلميع مقدمي العطاءات امل�صار فـي املناق�صات التي تطر ح�صور اإ

املظاريف فـي املوعد والتاري املحددين  ويج اأن يتم اإعالن الأ�صعار ونتائ الفت اأمام 

ري املوعد  ميع مقدمي العطاءات امل�صار  واللتزام بعدم قبول اأو فت اأي عطاء فـي 

املحدد لذل .

ويجو لأي مقدم عطاء م�صار اأن يني عن �صخ�صا اأو اأ  يكون اأحدهم عمانيا حل�صور 

راءات فت مظاريف املناق�صات . اإ
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ـــاد  96 ( ا
على مقرر اللجنة املخت�صة  اأو من ينو عن بح�صور اأع�صاء اللجنة  القيام بالتي  

1  فت �صندو العطاءات فـي ال�صاعة )11( احلادية ع�صرة �صباحا من اليوم املحدد  

�صـــر فتـــ املظاريــــف وترقيمهـــــا  بــــات عددهــــا فـي  وا�صتخـــــرا املظاريــــف واإ

اخلا�ض  والك�صف  املح�صر  هذا  املخت�صة  اللجنة  اأع�صاء  يوقع  واأن  بالت�صل�صل  

الذي تدون في مظاريف العطاءات الواردة .

ل عطاء  ويقراأ  بات عدد املجلدات التي يتاألف منها  2  فت املظاريف بالتتابع مع اإ

ما قيمة عطائ . ا�صم مقدم العطاء واإ

فاية  من  د  والتاأ العطاء   �صتندات  مرفق  املوؤق  التاأم  اأن  من  التحقق    3

قيمت .

4  ت�صلم التاأمينات املوؤقتــة املطلوبــة اإ رئيـــ�ض ق�صـــم املناق�صـــات بالدائـــرة املخت�صـــة 

اأو م�صـــوؤول ق�صـــم ال�صبـــ املالـــي بالتق�صيـــم التنظيمـــي املختـــ�ض الـــذي يتولـــى 

عتها ومطابقتها مع العطاءات املقدمة وحفظها فـي مكان امن . مرا

عة العينات املقدمة من اأ�صحا العطاءات على الك�صف الذي دون ب هذه  5  مرا

لفتها وتوقيع الك�صف   تامها واأ د من �صالمة اأ العينات عند ورودها بعد التاأ

ميعها ا اجلهة الطالبة . وت�صلم العينات 

ـــاد  97 ( ا
ها  تفري قبل  العطاءات  عة  را اأ   اأو  م�صوؤول  ف  مو اإ  املخت�صة  اللجنة  تعهد 

تال ب �صعر  د ا ا و عتها  واإ ا يفيد مرا عة ح�صابية تف�صيلية  وتوقيعها  مرا

ذ بال�صعر املب باحلرو  ما �صعر الوحدات يعول على �صعر الوحدة ويوؤ الوحدة  واإ

تالفات بين وب ال�صعر املب بالأرقام . ود ا فـي حالة و

ـــاد  98 ( ا
على رئيـــ�ض اللجنـــة املخت�صـــة اأو من ينـــو عن فـي اليـــوم املحــدد لفت املظاريف التوقيــع 

مالية الواردة فـي العطاءات املقدمة بح�صور اأع�صاء اللجنة . على القيمة الإ
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ـــاد  99 ( ا
ثـــر حتـــ اإ�صرافـــ بتفريــ العطــاءات  فـــا اأو اأ على رئيــ�ض اللجنـــة املخت�صـــة اأن يكلـــف مو

العطاءات  مقدمي  اطات  وا�ص مالحظات  ميع  وتدوين  لذل   املعدة  ال�صتمارة  على 

التي تخالف �صرو املناق�صة .

ـــاد  100 ( ا
موعها  عة الأ�صعار املقدمة �صواء من حي مفرداتها اأو  للجهة الطالبة  احلق فـي مرا

ل  ول يعتد اإل بال�صعر املب باحلرو   ا اقت�صى الأمر  راء الت�صحيحات املادية اإ واإ

ض املب بالأرقام فق متى اقت�ص  ل يجو للجنة املخت�صة قبول العر وا�صتثناء من 

ف�ض ن�صبة مئوية عن اأقل عطاء  ما ل يعتد بالعطاء املبني على  ل   امل�صلحة العامة 

يقدم فـي املناق�صة .

ـــاد  101 ( ا
يــر عــادي عن العطـــاءات املقدمـــة   ا تب للجنة املخت�صــة اأن اأي عطــاء يقــل على نحـــو  اإ

ــد من مقــدم العطــاء عن مد ا�صتيفائـــ ل�صــرو املناق�صـــة  وقدرتـــ  فاإن يحـق لها التاأ

على تنفيذ العقد .

ـــاد  102 ( ا
ا �صك مقدم العطاء عن حتديد �صعر �صنف من الأ�صنا املطلو توريدها فـي قائمة  اإ

ة فـي املناق�صة بالن�صبة لهذا ال�صنف . ل امتناعا عن امل�صار الأ�صعار  اعترب 

ا �صك مقدم العطاء عن حتديد �صعر اأي بند من البنود فـي مناق�صة تنفيذ الأعمال   اأما اإ

فيج على اللجنة املخت�صة  مع الحتفا باحلق فـي ا�صتبعاد العطاء  اأن ت�صع اأعلى 

ل للمقارنـــة بينــ وبيــن �صائـــر العطــــاءات   �صعـــر لذل البنـــد فـي العطـــاءات املقدمـــة  و

ا اأر�صيــ عليــ املناق�صــة اعتبــر اأن ارت�صــى املحا�صبــة على اأ�صــا�ض اأقــل �صعـر لهذا البند  فــاإ

فـي العطاءات املقدمة .

ـــاد  103 ( ا
الل مدة �صريان  على اجلهة الطالبة اللتزام بدرا�صة وحتليل العطاءات التي حتال اإليها 

اللجنة  توفرها  التي  البيانات  الدرا�صة  عند  العتبار  فـي  ذ  تاأ وباأن  املقدمة   العطاءات 

-45-



ا÷ريدة الر�سمية العدد )1201(

اأحوال مقدمي العطاءات من حي اخلربات ال�صابقة وامل�صاريع التي قاموا  املخت�صة عن 

بتنفيذها  وم�صتو الأداء فيها  واللتزام بالتنفيذ فـي املواعيد املحددة وموقفهم املا 

�صوؤولية تنفيذ  صطال  هزتهم الإدارية والفنية  ومد مقدرتهم على ال بالتف�صيل واأ

امل�صاريع التي قد ت�صند اإليهم .

�صريــان  انتهــاء  قبل  املخت�صــة  اللجنــة  اإ  التو�صيــات  اإر�صال  يج  الأحــوال  ميـع  وفـي 

ديــــد الفتــــرة  ا اقت�صـــ ال�صــــرورة  يـــن يومـــا على الأقـــل  اأما اإ ال العطـــاءات بـــ )30( 

فاإن التمديد يقت�صر على العطاءات املر�صحة لالإ�صناد .

ـــاد  104 ( ا

على اجلهة الطالبة التي حتال اإليها العطاءات من اللجنة املخت�صة لدرا�صتها والتو�صية 

ب�صاأنها اأن تراعي ما ياأتي  

دول ي�صتمل على درا�صة م�صتفي�صة لكل  1  اأن تكون الدرا�صة والتحليل فـي �صكل 

في  الواردة  اطات  والقيود وال�ص يتم تف�صيل مزاياه ونواق�ص  ض بحي  عر

ر . ض الأ باملقارنة مع العرو

يـــن واأ�صعــار العطــاءات ونوعيـــة العمـــل املطلو  2  اأن يب اجلـــدول اأ�صمـــاء امل�صار

اأو اخلدمة اأو املواد املطلو توريدها .

تيار مقدم عطاء مع  3  اأن يب اجلدول الأ�صبا التي بني عليها التو�صية با

رين للقيام بالعمل املطلو . من ب امل�صار ال

ه اأو تقديــم اخلدمـــة  ا 4  اأن يب اجلدول مدة انتهاء العمل فـي امل�صرو املراد اإ

اأو ت�صليم املــواد .

ـــاد  105 ( ا

الل ) 7( �صبعة اأيام من تاري فت املظاريف  اأن يتقدم بطل ت�صحي  يجو ملقدم العطاء 

ت�صا�ض  ا ل الطل من  اأو ح�صابي فـي عطائ  ويكون الف�صل فـي  طاأ مطبعي  اأي 

اللجنة املخت�صة .
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ـــاد  106 ( ا
ري �صحيحة عن طبيعة وتواري عقود  بوت تقد اأ�صحا العطاءات لبيانات  فـي حال 

ر فاإن للجنة املخت�صة  هات اأ الأعمال اأو اخلدمات ال�صابقة التي قاموا بها للهيئة اأو 

الل بحق اللجنة  احلق فـي ا�صتبعاد العطاء  مع م�صادرة التاأم املوؤق املدفو دون الإ

ة  الل ف لية للمناق�صات فـي حرمان مقدم العطاء املعني من التعامل مع الهيئة  الدا

ل حالة . رو  حتددها اللجنة ح�صبما تقت�صي 

ات طـا ـ ال ـ  ات ال ـرا ـا  اإ راب

ـــاد  107 ( ا
ا  طار فـي حالة القبول قبل انتهاء مدة �صريان العطاءات  فاإ يج الب فـي املناق�صة والإ

ل فعلى اجلهة الطالبة عن طريق الدائرة املخت�صة اأو التق�صيم التنظيمي املخت�ض  تعذر 

ديد �صريان عطاءاتهم ملدة منا�صبة . اأن تطل فـي الوق املنا�ص من مقدمي العطاءات 

ـــاد  108 ( ا
والفئات  العينات  للعطاءات  وفح�ض  التفري  التحقق من مطابقة  الطالبة  على اجلهة 

فـي  للعينات  الفني  اأو  الكيميائي  الفح�ض  نتيجة  ورود  وبعد  بع�صا   ببع�صها  ومقارنتها 

اجلهة  من  العطاءات  حتاليل  بت�صلم  املخت�صة  اللجنة  تقوم  ل   ت�صتلزم  التي  احلالت 

الطالبة  والب فـي حالت ال�صتبعاد  واإر�صاء العطاءات  على اأن يب بالتف�صيل الكافـي 

�صف تفري العطاءات اأو النق�ض واملخالفة لل�صرو اأو املوا�صفات فـي العطاءات  فـي 

التي ير ا�صتبعادها مع تدوين املناق�صات فـي املح�صر .

ـــاد  109 ( ا
واملالية  الفنية  للمعايري  وفقا  الأف�صل  العطاء  تيار  ل العطاءات  ب  صلة  املفا جتر 

ا ارتاأت اجلهة الطالبة ا�صتبعاد عطاء اأو اأ   والأ�ص�ض املحددة فـي م�صتندات املناق�صة  واإ

ري مقيدة فـي قرار الإ�صناد بقبول اأقل  فيج اأن يكون راأيها م�صببا  واللجنة املخت�صة 

ر . العطاءات اأو اأي عطاء ا

ـــاد  110 ( ا
ر اأ�صعار �صبق التعامل بها  �صد اللجنة املخت�صة با يجو عند الب فـي العطاءات اأن ت�ص

ــر تاريــ التعامــل   يـــا . ويجــ بيــان هــذه الأ�صعـــار بك�صــف التفريــ مع  ار ليــــا اأو 

�صاد اأي�صا بالأ�صعار ال�صائدة فـي ال�صو . ما يجو للجنة املخت�صة ال�ص
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ـــاد  111 ( ا
تكون  ويل(   ( ائتمانية  ت�صهيالت  تقد  على طل  املناق�صة  اإ  الدعوة  ا�صتمل  ا  اإ

ل اعتبار عند الب فـي اأولوية العطاءات  ويجو  نة بتل الت�صهيالت  العطاءات املق

مة  الال الئتمانية  بالت�صهيالت  العطاءات  ن  تق ا   اإ املناق�صة  اء  اإل املخت�صة  للجنة 

للتمويل .

ـــاد  112 ( ا
يجــــو للجنـــة املخت�صـــة بعد التفـــا مع اجلهـــة الطالبـــة جتزئــة التوريــــدات اأو الأعمــــال 

ل فـي م�صلحة العمل . ان  ا  اأو اخلدمات املعلن عنها ب مقدميها اإ

ـــاد  113 ( ا
يـــرة واملتو�صطـــة  تعطـــى الأف�صليـــة فـي العطـــاءات للمنتجـــات الوطنيـــة لل�صناعـــات ال�ص

يادة   امل�صتوفية ال�صرو واملوا�صفات وت�صمل هذه الأف�صلية اأف�صلية فـي ال�صعر فـي حدود 

( ع�صرة باملائة . قدرها )10

ـــاد  114 ( ا
ان م�صتوفيــا ال�صــرو  ويعتبــر العطــاء  ا ورد عطــاء وحيــد  ولو  يعــاد طــر املناق�صــة اإ

الفة �صرو وموا�صفات املناق�صة . ان  ر متى  وحيدا حتى لو وردت مع عطاءات اأ

املخت�صة قبول  ا للجنة  �صو عطاء واحد   و يقدم فيها  املناق�صة  اأعيد طر  ا  واإ

اإعادة املناق�صة تق�صري مواعيد تقد  ل  ويجو فـي حالة  ا طلب اجلهة الطالبة  اإ

العطاءات اإ الن�صف .

ـــاد  115 ( ا
لية  الدا اللجنة  من  بقرار  يجو  الالئحة   هذه  من   )114( املـــادة  ن�ض  من  ا�صتثناء 

للمناق�صات بناء على تو�صية اجلهة الطالبة اأو جلنة املناق�صات الفرعية حتويل املناق�صة 

ا توافر ال�صرطان التيان   ار�صة مع �صاح العطاء الوحيد اإ اإ 

ـــى  مــة فائـــدة تر د  ة العمل ل ت�صم باإعادة طرحها  اأو ل تو 1  اأن تكون حا

من اإعادة طرحها .

2  اأن يكون العطاء الوحيد م�صتوفيا ال�صرو واملوا�صفات ومنا�صبا من حي ال�صعر .
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ـــاد  116 ( ا
صة مع اأحد من مقدمي العطاءات فـي �صاأن  ول فـي مفاو ل يجو بعد فت املظاريف الد

نا بتحف اأو حتفظات . ان العطاء الأف�صل مق ا  تعديل عطائ اإل اإ

ا يجعل  بع�صها  اأو  ل حتفظات  للنزول عن  اأف�صل عطاء  ض مع مقدم  التفاو ويجو 

ض مع من يلي من مقدمي  ا رف�ض فيجو التفاو عطاءه متفقا مع �صرو املناق�صة  فاإ

صة فـي التعديل مع �صاح  نة عطاءاتهم بتحفظات بحي ل جتر مفاو العطاءات املق

ميع مقدمي العطاءات الأف�صل من . ا رف�ض هذا التعديل  عطاء اإل اإ

ـــاد  117 ( ا
الل  ض فـي احلالت الواردة فـي املــادة )116( من هذه الالئحة اإل من  ل يجري التفاو

هذه  حترر  اأن  على  للمناق�صات   لية  الدا اللجنة  رئي�ض  ي�صكلها  التي  ض  التفاو جلنة 

راءات  ويج اأن حت�صل على بيانات موقعة  ا اتخذت من اإ �صرا تف�صيليا  اللجنة 

اأ�صعاره  ض  مبينا بها  التفاو ري مع  اأ املكت ال�صت�صاري الذي  اأو  املقاول  اأو  املورد  من 

لية للمناق�صات للب فـي نتيجة  ض اللجنة تو�صياتها على اللجنة الدا و�صروط  وتعر

ض بعد ا�صتطال راأي اجلهة الطالبة . التفاو

ض املطلوبة بالتف�صيل . ميع الأحوال يج بيان اأ�صبا ونقا التفاو وفـي 

ـــاد  118 ( ا
يج على اللجنة املخت�صة ا�صتبعاد العطاء بقرار م�صب فـي اأي من احلالت التية  

ل . ا اقت�ص امل�صلحة العامة  1  اإ

ا  يكن العطاء م�صتوفيا ال�صرو واملوا�صفات . 2  اإ

ا  يكــن مقــدم العطـــاء م�صجـــال فـي ال�صلطنــة با�صتثنــاء العطــاءات املقدمـــة  3  اإ

ات واملوؤ�ص�صات الدولية . فـي املناق�صات الدولية من ال�صر

امال . ا  يكن العطاء م�صحوبا بالتاأم املوؤق  4  اإ

ا  يثب مقدم العطاء �صالمة موقف املا . 5  اإ

تومة من مقدمها . ري  ري موقعة اأو  ري مكتملة اأو  ائق العطاء  ان و ا  6  اإ

راءات ق�صائية  ا �صدر حكم نهائي باإفال�ض اأو اإع�صار مقدم العطاء  اأو اتخذت اإ 7  اإ

صده لهذا ال�صب .
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الفة اأحكام قانون حماية املال العام وجتن ت�صار  ا انطو العطاء على  8  اإ

امل�صال ال�صادر باملر�صوم ال�صلطا رقم 2011/112 .

ـــاد  119 ( ا
ى املناق�صات بقرار م�صب من اللجنة املخت�صة بعد الن�صر عنها  وقبل الب  1  تل

ما يجو للجنة  ل   ني عنها نهائيا  اأو اقت�ص امل�صلحة العامة  ا ا�صت فيها اإ

اء املناق�صات بناء على تو�صية اجلهة الطالبة فـي اأي من احلالت التية   اإل

ا تقدم عطاء وحيد  اأو  يبق بعد العطاءات امل�صتبعدة اإل عطاء واحد .   اأ  اإ

وهرية . ها بتحفظات  لها اأو اأ ن العطاءات  ا اق   اإ

ان قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة ال�صوقية . ا     اإ

اء املناق�صات بعد �صدور قرار الإ�صناد  وقبل التوقيع على العقد بقرار  2  يجو اإل

ل  اأو بناء على تو�صية  ا اقت�ص امل�صلحة العامة  م�صب من اللجنة املخت�صة اإ

صــ للجنة الأ�صبا التي ت�صتند اإليها  اجلهــة الطالبـــة التي يتعيــن عليهــا اأن تو

اء . فـي طل الإل

ـــاد  120 ( ا
ائق املناق�صة  من ن�صخة و اء املناق�صة قبل امليعاد املحدد لفت املظاريف يرد  فـي حالة اإل

املة اإ الدائرة املخت�صة اأو التق�صيم  ائق املناق�صة  يها ب�صر اأن يعيد ن�صخة و اإ م�ص

التنظيمي املخت�ض .

ور فـي الفقرة ال�صابقة فال يجو رد الثمن اإل ملن  اء املناق�صة بعد امليعاد املذ ا مت اإل واإ

تقدم بعطاء فـي املناق�صة .

ـــاد  121 ( ا
ليـــة املحالــة اإليهـــا من جلنـــة  ـــاء املناق�صـــات الدا ليـــة للمناق�صــات اإل يجــو للجنـــة الدا

ت فيها �صالحيتها املن�صو�ض عليها فـي املــادة )59( من هذه  املناق�صات الفرعية التي جتاو

راءات املن�صو�ض عليها  ا ات�ص للجنة اأن الإ ل اإ ديد  و الالئحة  واإعادة طرحها من 

ما يج . فـي هذه الالئحة  تطبق 
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ـــاد  122 ( ا
طار مقدم العطاء الفائز بقرار  تقوم الدائرة املخت�صة اأو التق�صيم التنظيمي املخت�ض باإ

الل اأ�صبو على الأ من تاري اعتماده ما  يكن مقدم  ل  اإ�صناد املناق�صة اإلي  و

ا  على اأن  طار قبل انتهائها بوق  العطاء قد حدد فـي عطائ مدة اأطول  فيكون الإ

يقة التاأم املهنية فـي حالة  صمان ح�صن التنفيذ اأو و صرورة تقد  طار  يت�صمن الإ

الل املدة املن�صو�ض عليها فـي املــادة )144( من هذه  ل  ات واملكات ال�صت�صارية و ال�صر

الالئحة مع عدم التزام الهيئة بالعطاء اإل بعد توقيع العقد .

انـ سـ ال ال

ود ـ سـة ا ناق ا

ـــاد  123 ( ا
ق�صر  طبيعتها  تتطل  التي  احلالت  فـي  املحدودة  املناق�صة  طريق  عن  التعاقد  يجو 

دديــــــن �صـــــواء  ال�صتــــــــرا فــي املناق�صـــــــة علــى مورديــــــن اأو مقاوليــــن اأو ا�صت�صارييــــــن 

ن تتوافر فـي �صاأنهم ال�صرو املطلوبة . فـي ال�صلطنة اأو فـي اخلار 

ـــاد  124 ( ا
ــة  للم�صار امل�صبـــق  للتاأهيــل  ال�صت�صاريـــة  واملكاتــ  واملقاوليــن  للمورديــن  الدعـــوة  ــ  تو

ها . ار ل ال�صلطنة اأو  ل بن�صر الإعالن فـي اإحد و�صائل الن�صر دا فـي املناق�صة املحدودة  و

لية  ويتم اعتماد تاأهيل املوردين اأو املقاول اأو املكات ال�صت�صارية بقرار من اللجنة الدا

للمناق�صات .

ـــاد  125 ( ا
تاأهيلهم  اعتماد  مت  الذين  ال�صت�صارية  املكات  اأو  املقاول  اأو  للموردين  الدعوة  تو 

ونية . طابات ر�صمية اأو و�صائل اإلك و  ل  ة فـي املناق�صة املحدودة  و للم�صار

ـــاد  126 ( ا
راءات والقواعد املطبقة على املناق�صة العامة . تطبق على املناق�صة املحدودة الإ
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الـ سـ ال ال
مار�ســـة ا

ـــاد  127 ( ا
ال�صت�صارية  والدرا�صات  اخلدمات  تقد  اأو  الأعمال  تنفيذ  اأو  الأ�صنا  �صراء  يجو 

ض  ض للح�صول على اأف�صل العرو الل التفاو والأعمال الفنية عن طريق املمار�صة من 

ا�صة اأو فـي اأي من الأحوال التية   باأقل الأ�صعار فـي حالت 

ض  ـــر 1  الأ�صنــا املحتكــر �صنعهــا اأو ا�صتريادهـــا اأو التي تقت�صي طبيعتهـــا اأو ال

د اإل لد  ها اأو التي ل تو ن اإنتا من احل�صول عليها اأن يتم �صراوؤها من اأما

�صخ�ض بعين .

وا�صفات دقيقة . كن حتديدها  2  الأ�صنا التي ل 

3  الأعمــــال اأو اخلدمـــات الفنيــة اأو ال�صت�صاريــة التي تتطلــ معرفــة فنيـــة معينـــة 

      اأو تخ�ص�صا معينا .

4  التوريــدات ومقـاولت الأعمال والنقــل التي تقت�صي حالــة ال�صتعجــال الطارئــة 

راءات املناق�صة ب�صاأنها . عدم اتبا اإ

تال اأنواعها . 5  احليوانات على ا

6  التوريــدات ومقــاولت الأعمــال والنقــل وتقديــم اخلدمــات التي  تقــدم عنهـا 

ان  ري مقبولة و اأي عطاءات فـي املناق�صات  اأو قدم عنها عطاءات باأ�صعار 

راءات املناق�صة . ة اإليها ل ت�صم باإعادة اإ احلا

7  �صراء وا�صتئجار العقارات .

ـــاد  128 ( ا
ــ وتنفيــذ م�صاريعهـــا بطريق املمار�صــة فـي احلــالت امل�صــار اإليهــا  للهيئـــة �صـــراء ما حتتا

ت قيمة  ا جتاو لية للمناق�صات اإ وافقة اللجنة الدا فـي املــادة )127( من هذه الالئحة 

ل . ا قل عن  التعاقد ) 10000( ع�صرة ال ريال عما  وبعد موافقة املدير العام اإ

ـــاد  129 ( ا
ص  يج على اجلهة الطالبة عند طل املوافقة على التعاقد عن طريق املمار�صة اأن تو

ثلها الذي  ض  واأن ت�صمي  بة لذل  واأن حتدد نقا التفاو فـي طلبها الأ�صبا املو

�صي�صار فـي جلنة املمار�صة .
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ـــاد  130 ( ا
لية للمناق�صات برئا�صة اأحد اأع�صائها  وع�صوية  تتو املمار�صة جلنة ت�صكلها اللجنة الدا

ربت الفنية مع اأهمية  يفت و ت�ض تتنا�ص و ف  ثل اجلهة الطالبة  ومو ل من 

املمار�صة ونوعها .

ـــاد  131 ( ا
راءات  ويج اأن حت�صل على  ا اتخذت من اإ �صرا تف�صيليا  حترر جلنة املمار�صة 

ري بينهم املمار�صة   بيانات موقعة من املوردين اأو املقاول اأو املكات ال�صت�صارية الذين اأ

ض اللجنة تو�صياتها قبل التعاقد على رئي�ض اللجنة  مبينة بها اأ�صعارهم و�صروطهم  وتعر

لية للمناق�صات  اأو املدير العام  بح�ص الأحوال  لتخا القرار املنا�ص . الدا

ـــاد  132 ( ا
ا يحتا اإ حتليل  ان الأ�صنا التي تقت�صي ال�صرورة �صراءها بطريق املمار�صة   ا  اإ

العطاء  ذ تعهد من مقدم  راوؤه وق �صرائها  فيوؤ اإ اأو فح�ض فني ل يتي�صر  يميائي 

وحتمل  �صراوؤها  اأ�صا�صها  على  مت  التي  الفنية  للموا�صفات  الأ�صنا  مطابقة  ب�صمان 

راء التحليل الكيميائي اأو الفح�ض الفني . امل�صوؤولية عن عدم مطابقتها بعد اإ

ـــاد  133 ( ا
اجلهة  وقبلتها  �صراوؤها   املراد  الأ�صنا  بتوريد  قام  ا  اإ املوؤق  التاأم  املورد من  يعفى 

ام التعاقد . الطالبة نهائيا فور اإ

سـ الرابـ ال

سـر ا إ�سنـاد ا ا

ـــاد  134 ( ا
ات احلكومية . يجو للهيئة التعاقد بالإ�صناد املبا�صر مع الوحدات والهيئات وال�صر

ـــاد  135 ( ا
ص التعاقد بطريق الإ�صناد املبا�صر مع املورد اأو املقاول اأو املكت  يجو للرئي�ض اأو من يفو

ال�صت�صاري فيما ل جتاو قيمت ) 10000( ع�صرة ال ريال عما  على اأن تكون الأ�صعار 

بة لذل . منا�صبة  مع بيان الأ�صبا املو
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ـــاد  136 ( ا

يجو للرئي�ض فـي حالة ال�صرورة اأن يتعاقد بالإ�صناد املبا�صر مع املورد اأو املقاول اأو املكت 

م�صة وع�صرين األف ريال عما  على اأن تكون  ال�صت�صاري فيما ل جتاو قيمت )25000( 

بة لذل . الأ�صعار منا�صبة  مع بيان الأ�صبا املو

امـ سـ ا ال

ـــة ساب ا

ـــاد  137 ( ا

ططــات  ـــراء درا�صـــات اأو ت�صاميـــم اأو  ض اإ ـــر ا�صـــة للتعاقـــد ب امل�صابقــــة هي طريقـــة 

مة مل�صرو مع . ل من الأعمال الفنية الال ري  �صمات اأو  اأو 

ـــاد  138 ( ا

ض امل�صرو ونطاق وموا�صفات تف�صيال  واجلوائز اأو املكافات  را حتدد اجلهة الطالبة اأ

والت�صاميم  والدرا�صات  التقارير  ملكية  وم�صري  للفائزين   ن  التي  التعوي�صات  اأو 

ر تراها اجلهة الطالبة . ري الفائزة واأي �صرو اأ واملخططات الفائزة و

ـــاد  139 ( ا

ونية   ة فـي امل�صابقة اإما عن طريق الإعالن بالن�صر واإما بالو�صائل الإلك تتم الدعوة للم�صار

ض  ـــر مـــة للم�صـــرو اأو ال واإما عن طريـــق الدعـــوة املبا�صـــرة لــذوي اخلبـــرة واملهـــارات الال

املطرو للم�صابقة .

ـــاد  140 ( ا

لية للمناق�صات بعد التن�صيق مع اجلهة الطالبة جلنة تتكون من عدد  ت�صكل اللجنة الدا

ض املقدمـــة  ويجـــو لهذه اللجنـــة  صـــو امل�صابقـــة لدرا�صـــة العـــرو من املخت�صيـــن فـي مو

ا�صتدعاء امل�صار  ومناق�صتهم فيما قدموه .
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التي  واملعايري  والراء  املقدمة  ض  العرو في  تثب  �صر  فـي  راءاتها  اإ اللجنة  وتدون 

ض الفائزة  وترتي  تيار اأ�صحا العرو صلة بينها مع بيان تو�صياتها با اعتمدتها فـي املفا

ض  ر  وترفع اللجنة املح�صر مت�صمنا هذه التو�صيات ومرفقا ب العرو ض الأ العرو

لية للمناق�صات لإ�صدار القرار . اإ اللجنة الدا

ـــاد  141 ( ا
ل تطبق على امل�صابقة اأحكام الف�صل ال�صاد�ض من البا الرابع من هذه الالئحة .

سـاد� ســ ال ال
سمانـــات ال

ـــاد  142 ( ا
( واحد باملائة من القيمة الكلية  ل عطاء تاأم موؤق ل يقل عن ) 1 يج اأن يقدم مع 

للعطاء  وفـي حالة �صح مقدم العطاء عطاءه قبل انتهاء املدة املحددة ل�صريان العطاء  

راء  اإ اأي  اأو اتخا  اإنذاره  اإ  ة  ي�صب التاأم املوؤق املقدم من حقا للهيئة  دون حا

اآخـــر .

ري املقبولة فور انتهاء املدة املحددة ل�صريان  ويرد التاأم املوؤق اإ اأ�صحا العطاءات 

التاأم  ويرد  اوؤها  اإل اأو  املتقدم  اأحد  املناق�صة على  اإر�صاء  ا مت  اإ ل  قبل  اأو  العطاء 

صمان ح�صن التنفيذ . ا قدم  املوؤق اإ مقدم العطاء الفائز اإ

ـــاد  143 ( ا
يج اأن يكون التاأم املوؤق املن�صو�ض علي فـي املــادة )142( من هذه الالئحة �صادرا 

اء   ري قابل لالإل ري م�صرو  و ل�صال الهيئة من م�صر م�صجل فـي ال�صلطنة  و

جرد تقد . ووا ال�صر 

ـــاد  144 ( ا
الل )10( ع�صرة اأيام عمل من اليوم التا لإبال  على �صاح العطاء الفائز اأن يقدم 

الكلية  القيمة  باملائة من  م�صة   ) العقد قدره )5 صمانا حل�صن تنفيذ  بقبول عطائ  

ــات واملكاتــــ ال�صت�صاريـــــة  يقــة تاأميـــن مهنيــــة فـي حالــة ال�صر ملا ر�صــــا عليـــــ  اأو تقديــم و

على األ يقل مبل التاأم عن قيمة امل�صرو املراد ت�صميم اأو الإ�صرا علي  وبالن�صبة للعقود 

الل )20( ع�صرين يوم عمل . التي تربم مع متعاقد فـي اخلار يكون تقد هذا ال�صمان 
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ورتيــن  ديــد املهلـــة املحـــددة فـي احلالتيــن املذ وافقة رئي�ض اللجنــة املخت�صــة  ويجو 

صافية ل تتجاو )10( ع�صرة اأيام عمل . فـي الفقرة ال�صابقة ملدة اإ

ا مت تعديل العقد . صمان ح�صن التنفيذ اإ ويج على �صاح العطاء الفائز تعديل 

صمان  تقد  من  احلكومية  ات  وال�صر والهيئات  الوحدات  تعفى  الأحوال  ميع  وفـي 

ح�صن تنفيذ العقد .

ـــاد  145 ( ا
املــادة )144( من هذه الالئحة  فـي  املن�صو�ض علي  التنفيذ  صمان ح�صن  اأن يكون  يج 

ري قابـــل  ري م�صـــرو  و �صـــادرا ل�صالـــ الهيئـــة من م�صـــر م�صجل فـي ال�صلطنـــة  و

جرد تقد . اء  ووا ال�صر  لالإل

ة  اأما بالن�صبة للمكات ال�صت�صارية فيجو لها تقد �صهادة تاأم مهنية �صادرة من �صر

تاأم م�صجلة فـي ال�صلطنة .

ـــاد  146 ( ا
الل املدة املحددة فـي املادة  صمان ح�صن التنفيذ  ا  يقم �صاح العطاء الفائز بتقد  اإ

ة اإ  ا للجنة املخت�صة  دون حا ام التعاقد   )144( من هذه الالئحة  اأو رف�ض اإ

ما يجو لها اأن تر�صي املناق�صة  �صية  وت�صادر التاأم املوؤق   ي ال راءات  اأن تل اأي اإ

املبينة  لل�صواب  وفقا  مع  ض  التفاو اأو  عطاءه  تلي  التي  العطاءات  مقدمي  اأحد  على 

باملادت ) 116 ، 117( من هذه الالئحة .

ـــاد  147 ( ا
ا قام بتوريد الأ�صنا املتعاقد  اإ صمان ح�صن التنفيذ  يعفى �صاح العطاء املقبول من 

صمان ح�صن التنفيذ . الل املدة املحددة لتقد  عليها وقبلتها اجلهة الطالبة نهائيا 

ـــاد  148 ( ا
التنفيذ   صمان ح�صن  طية قيمة  منها يكفـي لت اأن  اإل  زئيا  الأ�صنا  ان توريد  ا  اإ

صمان ح�صن التنفيذ  ويحتف ب لد  من اجلزء املورد ما يعادل قيمة  فيخ�صم من 

صمان ح�صن تنفيذ العقد . ثابة  الدائرة املخت�صة اأو التق�صيم التنظيمي املخت�ض 
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ـــاد  149 ( ا

صمــان ح�صــن التنفيــذ من وقــ اإ�صــداره اإ ما بعــد انتهــاء فتــرة ال�صيانــة   يبــداأ �صريــان 

تبعا  ل  ري  على  اتفق  ا  اإ اإل  اأبعد   اأيهما  النهائي   الت�صليم  �صهادة  اإ�صدار  تاري  اأو 

لطبيعة العمل املراد تنفيذه .

سابـ سـ ال ال

يـــات �س ا

ـــاد  150 ( ا

ض الأ�صعار ل�صراء املواد  يات اأو التق�صيم التنظيمي املخت�ض بطل عرو يتو ق�صم امل�ص

واخلدمات املطلوبة وفقا لالتي  

م�صمائة ريال  ض واحد للمواد واخلدمات التي ل تتجاو قيمتها ) 500(  1  )1( عر

عما .

م�صمائة  صان على الأقل للمواد واخلدمات التي تتجاو قيمتها ) 500(  2  )2( عر

ة ال ريال عما . ال ريال عما  ول تزيد على ) 3000( 

ض على الأقل للمواد واخلدمات التي تتجاو قيمتها ) 3000(  ة عرو ال  )3 (  3

ة ال ريال عما  ول تزيد على ) 10000( ع�صرة ال ريال عما . ال

ض  م من عرو ا تعذر احل�صول على العدد الال ويج احل�صول على موافقة املدير العام اإ

الأ�صعار .

ض  �صو تت�صمن العرو ض الأ�صعار باإعداد  ف املخت�ض بال�صراء فور ورود عرو ويقوم املو

تطل  ا  اإ والإفادة  والتحليل  للدرا�صة  الطالبة  اجلهة  اإ  واإحالتها  والأ�صعار   املقدمة 

صو متكامال على مدير الدائرة املخت�صة  اأو م�صوؤول  ض املو ل يعر ل  وبعد  الأمر 

ل لتقرير ما يراه منا�صبا . التق�صيم التنظيمي املخت�ض بح�ص الأحوال  و

بالدائرة  يات  امل�ص ق�صم  رئي�ض  بال�صراء  املخت�ض  ف  باملو يق�صد  املــادة  هذه  ض  را ولأ

املخت�صة  اأو رئي�ض ق�صم  اأو م�صوؤول ال�صب املا باملحافظات .
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امـ سـ ال ال
ـــود ال

اŸـــادة ) 151 (

مة لتنفيذ امليزانية اجلارية اأو الراأ�صمالية  ل يجو اإبرام اأي عقد  فيما يتعلق بالعقود الال

ارة  ان يرت اأعباء مالية على ميزانية الهيئة لأ من �صنة مالية اإل بعد موافقة و ا  اإ

ملدة جتاو  واخلدمات  والتوريد  وال�صيانة  يل  الت�ص اإبرام عقود  يجو  ل  ومع  املالية  

يزانية الهيئة . ض  ر ان قيمة العقد فـي حدود العتماد املدر لهذا ال ا  ال�صنة املالية اإ

اŸـــادة ) 152 (

ـــة  يجــو جتديــد عقـــود الأعمــال امل�صتمـــرة التي تربمهـــا الهيئـــة ب�صكـــل تلقائي دون احلا

�ض تل املتعلقة باملوا�صفات  ري بنود العقد  وبالأ ديدة ما  تت ض اأ�صعار  اإ طل عرو

والكميات واملدد والقيم .

اŸـــادة ) 153 (

يريية بالزيادة اأو النق�صــان فـي مدة  ليـــة للمناق�صـات اإ�صدار اأوامر ت يجــو للجنـــة الدا

العقد   ل  اخلدمات  اأو  الأعمال  اأو  الأ�صنا  موا�صفات  اأو  ميات  اأو  نو  اأو  قيمة  اأو 

مــو قيمتــ )100000( مائــة األــف ريال  الل فتــرة تنفيـــذ العقد فيما ل يتجاو  ل  و

رب  ( ع�صرة باملائة من قيمة العطاء الأ�صلي الذي  املوافقة علي اأيهما اأ عما اأو )10

يريية هي نف�ض الأ�صعار التي وافق عليها اللجنة . �صريطة اأن تكون اأ�صعار الأوامر الت

و  الر فيج  ال�صابقة   الفقرة  فـي  علي  املن�صو�ض  احلد  يريي  الت الأمر  جتاو  ا  واإ

ذ موافقت علي مع مراعاة التي   للمجل�ض لأ

م وموافقة املقاول على اللتزام بالأ�صعار الواردة فـي العقد   1  توافر العتماد الال

ان هذه الأ�صعار ل تزال منا�صبة  ول تزيد على اأ�صعار ال�صو . ا  اإ

دمات  اأو  ال  اأ�ص اأو  اأ�صنا  اأو  ميات  صافة  اإ يريي على  الت الأمر  ا�صتمل  ا  اإ   2

التفا  فاإن يجو  صوع   و ولكنها مت�صلة  العقد   فـي  واردة  ري  ديدة 

املبا�صر مع املقاول ب�صاأنها .

. ) صافة ناق�ض حذ يريية ) اإ ويعتد بالقيمة الفعلية فـي ح�صا تكلفة الأوامر الت

يريية فيما ل تتجاو قيمت )5000(  ما يجو للجنة الفرعية للمناق�صات اإ�صدار اأوامر ت

م�صة ال ريال عما .
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ـــاد  154 ( ا
يريي  لية للمناق�صات لإ�صدار اأمر ت تلتزم اجلهة الطالبة عند طل موافقة اللجنة الدا

اأن ترفق بطلبها التي  

مو  يريية ال�صابقة التي مت اإ�صدارها على امل�صرو  و 1  بيان عدد الأوامر الت

تكلفة هذه الأوامر  ومدد تنفيذها .

دول الفئات امل�صمن بعطاء املتعاقد . 2  ن�صخة من قائمة الأ�صعار اأو 

يريي املراد املوافقة علي  ول يجو اأن تت�صمن هذه التكلفة  3  بيان تكلفة الأمر الت

مبال تقديرية .

ـــاد  155 ( ا
ص . يريية من قبل الرئي�ض اأو من يفو يكون التوقيع على العقود والأوامر الت

ـــاد  156 ( ا
املقاول  اأداء  تقييم  ا�صتمارة  تعبئة  امل�صرو  تنفيذ  ة  ف الل  املعنية  اجلهات  على  يج 

ل )3(  اإ الدائرة املخت�صة  ( املرفق بهذه الالئحة  واإر�صالها  املنفذ الواردة بامللحق )

هيدا  ال باملائة من امل�صرو اأيهما ياأتي اأول   ) ة اأ�صهر اأو بعد انتهاء تنفيذ )30 ال

ما يج تعبئة واإر�صال هذه ال�صتمارة اإ الدائرة املخت�صة  صها على اللجنة املخت�صة   لعر

بعد انتهاء تنفيذ امل�صرو .

امـ ـا ا ال

ـودات و سطـ ا ـاز وبيـ و ا

أو سـ ا ال

ــاز ا

ـــاد  157 ( ا
ـــــد  ل بعـــد معاينتهـــــا  والتاأ ثــــر يتـــم في تخزيــــن املـــواد  و ــــزن اأو اأ يكـــــون للهيئــــة 

من �صالحيتها ومطابقتها للموا�صفات املطلوبة والواردة فـي م�صتندات و�صرو التعاقد .
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ـــاد  158 ( ا
ن اإ ما ياأتي   تق�صم مواد املخا

ال�صتعمال   جرد  تفنى  التي ل  املواد  اأ�صنا  وت�صمل  ة   امل�صتد الأ�صنا    1

ن  ن عهدة طر من ت�صلمها  ويتم اإعادتها اإ املخا وتعترب عند �صرفها من املخا

ري �صاحلة لال�صتخدام . ا اأ�صبح  ض من ا�صتخدامها  اأو اإ ر بعد انتهاء ال

جرد ا�صتعمالها دون اأن  2  الأ�صنا املعدة لال�صتهال  وت�صمل املواد التي تفنى 

ات نوعها . يتخلف بقايا من 

ري �صاحلة لال�صتعمال  وت�صمل اأ�صنا املواد التي يتقرر اعتبارها  3  الأ�صنا 

وفقا  الإتال   اأو  بالبيع  فيها  الت�صر  ويتم  اإ�صالحها   كن  ول  تالفة  

راءات املن�صو�ض عليها فـي الالئحة التنفيذية للقانون املا امل�صار اإليها . لالإ

ـــاد  159 ( ا
ما يكون  ودة فـي عهدت   ميع املــواد والأ�صنا املو ف املخت�ض م�صوؤول عن  يكون املو

صافة و�صر الأ�صنا املخزنة  وعلي اأن يحاف  م�صوؤول عن تنظيمها والإ�صرا على اإ

ة  ار رو  ل قد ن�صاأ عن  ب اأن  ا  على املخزون من التلف اأو ال�صيا والهال اإل اإ

ر املن�صو�ض عليها  بات الأ صافة اإ الوا عن اإرادت  و يكن فـي و�صع تالفيها  بالإ

ما ياأتي   فـي هذه الالئحة 

لقيد  املخ�ص�ض  للنمو  وفقا  مادة  لكل  �صنف  وبطاقة  بال�صجالت  الحتفا    1

صافة وال�صر والر�صيد للمادة اأول باأول . عمليات الإ

صهـا للتلــف اأو الفقد  ن املخ�ص�صة لها  وبطريقة ل تعر 2  حفـــ املـــواد فـي الأما

اأو الهال .

راءات املخزنية املعمول بها . 3  �صر املواد للجهة الطالبة بعد اتبا الإ

ف لأعمالهم  التي ت�صر للمو ال�صخ�صية للمواد  العهد  4  الحتفا ببطاقة 

الر�سمية .

5  اإبال الرئي�ض الأعلــى للتق�صيـــم التنظيمـــي التابـــع ل املخـــزن عن فقـــد اأو تلــف 

صي اأ�صبا الفقد اأو التلف  مة  مع تو راءات الال اأو هال اأي مادة لتخا الإ

اأو الهال .
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6  اإعداد طلبات بيع اأو �صط املـواد وفقا لالأحكام املن�صو�ض عليها فـي هذه الالئحة  

       واإحالتها اإ املديرية العامة للخدمات امل�صاندة .

اأو تلفها   ودها   اأو ر 7  اإعداد تقرير عن املــواد التي يت�ص ل عدم �صالحيتها  

واإحالتها اإ املديرية العامة للخدمات امل�صاندة .

8  اإعداد قوائم اجلرد وفقا للنمو املعد لذل من ن�صخت  وت�صليمها اإ جلان 

ل قبل بدء جلان  اجلرد بعد التوقيع عليها  واعتمادها من املدير املخت�ض  و

اجلرد اأعمالها .

ر تتطلبها طبيعة عمل . بات اأ 9  اأي وا

اŸـــادة ) 160 (

ن  على اأن يكون  ي�صدر الرئي�ض قرارا بت�صكيل جلنة اأو اأ لفح�ض املواد املوردة باملخا

ربات  اأحد اأع�صائها من اجلهة الطالبة للمواد  وفـي احلالت التي ي�صتلزم فيها الفح�ض 

فنية ت�صم اللجنة ع�صوا فنيا اأو اأ .

د من مطابقتها للموا�صفات و�صرو  عاينة وفح�ض املواد والتاأ وتقوم جلنة الفح�ض 

الل مدة اأق�صاها �صهر من ت�صلم املــواد قيد الفح�ض  ويجو لها رف�ض اأي مواد  التعاقد 

ري مطابقة ملوا�صفات و�صرو التعاقد .

اŸـــادة ) 161 (

ف املخت�ض فر املـواد التي تقرر قبولها   �صر فح�ض وت�صلم املواد يتو املو فور اعتماد 

راءات املقررة لذل . راءات ت�صلمها وحفظها طبقا لالإ ويبا�صر اإ

ــــف املختــــ�ض  ــــزي اأو املو وبالن�صبـــــة للمــواد التي تقــــرر رف�صهـــا يتو مديــر املخــزن املر

طار للمورد يت�صمن ما ياأتي   باملحافظات اإر�صال اإ

1  اأ�صبا رف�ض املواد .

ــالل مـــدة  ل  ن منهــا و ـــالء املخــا صـــة  واإ 2  تكليـــف املـــورد بنقـــل املـــواد املرفو

ل فقد  ان م�صوؤول عن  طار  واإل  ل تتجاو �صهرا واحدا من تاري ت�صلم الإ

اأو تلف اأو هال قد يحد فيما بعد انق�صاء هذه املهلة  مع حتمل اأي نفقات 

تتحملها الهيئة نتيجة لذل .
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يادة  ديدة بدل من املــواد التي تقرر رف�صها  دون  3  تكليف املــورد بتوريد مواد 

ف�ض يرد  فـي الأ�صعار ال�صابق التفا عليها  وعلى اأن يعمل عند التوريد باأي 

على هذه الأ�صعار .

ـــاد  162 ( ا
صافة بعد حتديد القيمة  هدايا اأو معونات اأو م�صاعدات �صند اإ يعد بالن�صبة للمواد الواردة 

راعاة القوان  ض  و ر ص لهذا ال املقدرة لها بوا�صطة جلنة ي�صكلها الرئي�ض اأو من يفو

واللوائ والقرارات املنظمة لقبول مثل هذه الهدايا اأو املعونات اأو امل�صاعدات .

ـــاد  163 ( ا
الودائع والأمانات  ن  ري متعلقة بالهيئة حلفظها باملخا ل يجو الت�صري بقبول مواد 

ل   صرار املادية التي تنت عن  ف املخت�ض الأ ر  ويتحمل املو ال�صخ�صية واأي مواد اأ

م فـي  دها  ويرفع الأمر اإ الرئي�ض لتخا القرار الال ويراعى التحقيق فـي اأ�صبا توا

هذا ال�صاأن .

ـــاد  164 ( ا
ياب لأ من )3(  ل يجو الت�صر فـي عهدة اأم املخزن بدون ح�صوره  وفـي حالة 

هة  ل ملوا زي  و عرفة جلنة ي�صكلها مدير املخزن املر ة اأيام يجو فت املخزن  ال

راءات فـي هذه احلالة  مع بيان  ا مت من اإ �صر  �صر الطلبات  على اأن يتم اإعداد 

الأ�صبا .

ـــاد  165 ( ا
دمت  ة اأو ندب اأو اإعارت اأو انتهاء  ا يتع على اأم املخزن فـي حالة نقل اأو منح اإ

و  ل  اأو اإيفاده فـي بعثة درا�صية اأو دورة تدريبية ت�صليم ما بعهدت اإ من يحل 

ف املخت�ض باملحافظات   زي اأو املو �صر ت�صليم وت�صلم باعتماد من مدير املخزن املر

ا  يتم الت�صليم على الو املب فـي الفقرة ال�صابقة لأي �صب من الأ�صبا ي�صكل  فاإ

ودات املخزن  وت�صليمها اإ من يحل  رد مو ص جلنة ت�صر على  الرئي�ض اأو من يفو

ص نتائ عمل اللجنة . ف املخت�ض  على اأن يعتمد الرئي�ض اأو من يفو ل املو
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ـــاد  166 ( ا
فـي حالة وفاة اأم املخزن ي�صدر الرئي�ض قرارا بت�صكيل جلنة تت�صمن ع�صوا من دائرة 

تويات املخزن  ويتم ت�صليمها  مة جلرد  راءات الال ل لتخا الإ لي  و التدقيق الدا

ف املخت�ض الذي  بها اإ املو و مع ال�صجالت والبطاقات وامل�صتندات التي يتم القيد 

زي . يعين مدير املخزن املر

راءات املن�صو�ض  تويات املخزن تتبع الإ يادة اأو عجز فـي  ود  ا اأ�صفر اجلرد عن و و اإ

عليها فـي الالئحة التنفيذية للقانون املا امل�صار اإليها .

ـــاد  167 ( ا
ن قبل نهاية ال�صنة املالية  وت�صكل لهذا  يج اأن يتم اجلرد ال�صنوي جلميع املواد باملخا

صــــ   ثـــر بتو�صيـــة من املديــر العـــام  وبقــرار من الرئيــ�ض اأو من يفو ض جلنـــة اأو اأ ــــر ال

ف املخت�ض  ويت�صمن هذا القرار التاري املحدد لبدء  على األ يكون من ب اأع�صائها املو

وانتهاء عمل اللجنة .

ودة فعال  بات الأر�صدة املو رد املــواد واإ و تتو جلنة اجلرد بعد ت�صلمها قوائم اجلرد  

هيدا  لي  الدا للتدقيق  اجلرد  نتائ  ت�صلم  اأن  على  القوائم  هذه  فـي  اجلرد  واقع  من 

ن  واعتماده من الرئي�ض . ودات املخا لإعداد الإقرار ال�صنوي ملو

ـــاد  168 ( ا
ود عجز ب الأر�صدة من واقع اجلرد الفعلي  والأر�صدة الواردة فـي بطاقة  فـي حالة و

بــــات هذا العجـــز فـي قوائـــم اجلـــرد  وتر�صـــل  مراقبــــة املخـــزون  تقــــوم جلنـــة اجلــــرد باإ

الل  ل  و لذل   املعدة  اخلانة  فـي  العجز  هذا  اأ�صبا  لإي�صا  املخت�ض  ف  املو اإ 

اأ�صبو على الأ من تاري ت�صلم اإياها .

ـــاد  169 ( ا
ــف املختــ�ض  بح�صــ الأحــــوال  ت�صويـــة العجــــز  ــــزي اأو املو يجـــو ملديــــر املخــــزن املر

ر م�صابهة لها فـي النو  د فـي اأ�صنا اأ فـي اأ�صنا بع�ض املواد من الزيادة التي قد تو

طـــاأ فـي قيـــد الكميـــات املت�صلمــة  ان العجز ناجتا عن  ا  ومتجان�صــة معها فـي الوحــدة  اإ

اأو امل�صروفة فـي بطاقات ال�صنف اأو بطاقات مراقبة املخزون .
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اŸـــادة ) 170 (

مة  راءات الال ف امل�صوؤول عن العجز  اتخا الإ يقرر الرئي�ض  فـي حالة حتديد املو

ال�صلطانـــي  املر�صـــوم  اأو م�صتحقاتـــ طبقـــا لأحكـــام  راتبـــ  العجـــز من  خل�صــم قيمـــة هذا 

ف  وفـي حالة تعذر  ل واحلجز على ا�صتحقاقات املو رقم 94/115 بتحديد حالت التنا

راءات  الإ اأ�صال تتخذ  ي�صاأل عن  ود من  اأو عدم و العجز  امل�صوؤول عن  ف  املو حتديد 

ض على املجل�ض . لتحميل قيمة العجز على الهيئة بعد العر

اŸـــادة ) 171 (

الر�صمية يج  ف لأعمالهم  للمو عهدة �صخ�صية  امل�صلمة  ة  امل�صتد للمواد  بالن�صبة 

واأنها بحالة  ودة بعهدتهم فعال   املــواد مو باأن هذه  ل منهم  اإقرار من  احل�صول على 

ورة  �صاحلة لال�صتعمال  وعلى اأن يوؤ�صر اأم املخزن على هذه الإقرارات باأن املواد املذ

فيها مطابقة ملا هو وارد فـي بطاقة العهدة .

انـ سـ ال ال
ـودات و سطـ ا بيـ و

اŸـــادة ) 172 (

ـــة اأو املعــــدة لال�صتهــــال  انـــ من الأ�صنـــا امل�صتد ن �صــــواء  يجــــو بيـــع مــــواد املخــــا

فـي احلالت التية  

ري ال�صاحلة لال�صتعمال لتجاو املدة املقررة ل�صتعمالها . 1  املواد 

ــــة ) التي ا�صتمـــر تخزينهـــا ملـــدة طويلـــة (  ويخ�صـــى عليهـــا  2  املــــواد بطيئـــة احلر

من التلف ) با�صتثناء املخزون الذي يتقرر تخ�صي�ص للطوار ( .

ة . 3  املـــواد الزائدة عن احلا

4  املـــواد التي  تعد م�صتعملة .

زون الطوار ( . دة  ويخ�صى عليها من التلف ) با�صتثناء  5  املــواد الرا

6  الفوار واملخلفات .

اŸـــادة ) 173 (

ليا  ها   ن فـي حالة تلفها اأو فقدها اأو هال يتم �صط املواد با�صتبعادها من �صجالت املخا

ة عن اإرادة �صاح العهدة اأو مراقبت . ار زئيا  ب�صب عوامل  اأو 
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ـــاد  174 ( ا
ودات فـي حالة توافر اإحد احلالت امل�صار اإليها فـي املادت )172 ،  يتم بيع و�صط املو

173( من هذه الالئحة من قبل جلنة ت�صكل بقرار من الرئي�ض بتو�صية من املديرية العامة 

ري العماني لهم  ن  ا م�صا للخدمات امل�صاندة  ويجو للمدير العام املوافقة على بيع اأ

فـي حالة انتهاء تعاقدهم .

ـــاد  175 ( ا
ف املخت�ض باملحافظات قائمة باملواد املراد بيعها اأو �صطبها  زي اأو املو يعد مدير املخزن املر

وفق النما املعدة لذل مع بيان اأ�صبا البيع اأو ال�صط  واإحالتها اإ املديرية العامة 

عة  للمرا لي  الدا التدقيق  دائرة  اإ  اإحالتها  م  يلزم   ما  لتخا  امل�صاندة  للخدمات 

راءات احل�صول على موافقة الرئي�ض على البيع اأو ال�صط . وا�صتكمال اإ

ـــاد  176 ( ا
ل  و الالئحة   هذه  من   )175( للمادة  وفقا  بها  قائمة  اإعداد  يتم  التي  املواد  بيع  يتم 

اأ�صا�صية  ل ب�صفة  بعد ت�صنيفها وتقدير الثمن الأ�صا�صي لها  بحي يتم الإعالن عن 

امل�صكلة لذل   اللجنة  ملا تراه  البيع وفقا  راء مزاد علني  وحتدد طريقة  اإ عن طريق 

مان املواد املراد بيعها . صوء القيمة التقديرية لأ وافقة الرئي�ض  وفـي  و

ـــاد  177 ( ا
مة  الال راءات  الإ باتخا  الالئحة  هذه  من   )174( املادة  فـي  اإليها  امل�صار  اللجنة  تقوم 

ميع املواد املراد �صطبها  وبيان  ل باإعداد قائمة ت�صمل  ل�صط املواد املن�صو�ض عليها و

صها على الرئي�ض لالعتماد . هيدا لعر اأ�صبا ال�صط  

سـاد� ـا ال ال

اليـة ـالت والنمـا ا س ال

ـــاد  178 ( ا
مة  لي النما وال�صجالت املالية الال تعد ال�صوؤون املالية بالتن�صيق مع دائرة التدقيق الدا

مة حلفظها  ما حتدد القواعد املنظمة للقيد فيها  واملــدد الال لتنفيذ هذه الالئحة  

ا لزم الأمر . مة عليها اإ ال التعديالت الال واإد
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ـــاد  179 ( ا

ما حتدد  ت�صدر النما وال�صجالت املالية امل�صار اإليها فـي املادة )178( من هذه الالئحة 

ات الوطنية . ائق واملحفو مة حلفظها بقرار من الرئي�ض بالتن�صيق مع هيئة الو املدد الال

ـــاد  180 ( ا

ف املالي النما وال�صجالت املالية املقرر ا�صتخدامها  ت�صر ال�صوؤون املالية اإ املو

ا يفيد ت�صلمها مع حتديد اأعدادها . ف مقابل توقيع  ل مو ت�صا�ض  ح�ص ا

ـــاد  181 ( ا

يتم اإتال ال�صجالت والنما املالية املنتهي العمل بها بعد انتهاء املدة املقررة لالحتفا 

القانون  اأحكام  ل مع مراعاة  و الرئي�ض   قرار من  بت�صكيلها  ي�صدر  عرفة جلنة  بها 

املا ولئحت التنفيذية امل�صار اإليهما .
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 (أامللحق )

 

LIST OF LOCAL PRODUCTS, MATERIALS AND GOODS 
 

Total Anticipated 
Amount 

Unit Rate Anticipated 
Quantity 

Unit (No. , L. 
Meter, 
Square 

Meter, C. 
Meter ….etc) 

Brand / 
Factory 

Name of Item 
(Description) 

No. 

      
 

1 

      
 

2 

      
 

3 

      
 

4 

      
 

5 

      
 

6 

      
 

7 

      
 

8 

  
Total Amount Anticipated for Omani Products 

 
Omani Products. Materials and Goods List to be used in project 

 
Notes: 

 
1. The Bidders should list all the Omani products, materials and goods to be used in the project. 
2. Additional Sheet(s) can be provided. 
3. Any Tender not accompanied with this from will be rejected. 
 
 
 
 
 
 

ــ  اأ  ل ا

form
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 )  امللحق )

 
امل        ل   ا ا 

PAEW COMPLIANCE CHECKLIST      

The Consultant/Client must ensure that the tender documents are prepared taking into 
consideration the following points: 
Please check (√) the box of the corresponding item if complied and (x) if not complied and 
attach your reasons and justifications item-wise for non-compliance to the checklist 

for Consultancy ServicesTender Documents  
Please confirm the following:     General:   A 

a- Estimated contract value of Consultancy Services is provided together with the 
tender documents. 
b- Consultancy Services Budget is approved by Ministry of Finance and it is equal or 
greater than the estimated Contract Value 

1 

Tender documents are complete, clear, professionally printed and properly bound. 2 

The tender documents is printed using font style & size : Times New Roman/12 or 
Arial/11 

3 

Tender documents consists of the following volumes (as minimum): 
a) Section 1 – Instructions to Tenderers    
b) Section 2 – Terms of Reference 
c) Section 3 – Scope of Works 
d) Section 4 – Specific Requirements of Design and Supervision 
e) Section 5 – Standard Forms 

  4 

Electronic copy (CD) of the Tender Documents is provided with the tender documents. 5 

The use of abbreviations and acronyms are minimized and all referred abbreviations and 
acronyms are defined clearly in the Tender Documents. 

6 

No combination of Units of Measurement are used for the dimension & thickness of 
materials, dimension in the drawings, etc. 

7 

Provision of a detailed training program for Omanis is included. 8 

Tender Documents     B 
Provision for the tenderer to visit and inspect the project site and obtain all necessary 
information needed in project design is Tender Documents 

1 

Standard Forms from the Sultanate of Oman Standard Form of Agreement and 
Conditions of Engagement for Consultancy Services for Building and Civil 
Engineering Works such as Form of Agreement and its appendices, Form of 
Tender Bond, and Form of Advance Payment Bond with minor modifications are 
included in the tender documents. Provision for tenderers to fill-up the standard 
forms except Form of Agreement and Forms of Bond is included in the 
Instructions to Tenderer 

2 

:Tender Documents ContinuedB       
Scoring system Tender Evaluation Criteria is included in the Instructions to 3 

ــ    1 ( ل ا

 
 
 
 
 

Tenderers section of the Prime Document for evaluating the tenders. A criteria for 
evaluating the omanisation level is included in the tender documents. 

 Provision for the Consulting Engineer to consider local products and materials in 
designing the proposed project is included in the Instructions to Tenderers. 

4 

Provision for the Consulting Engineer to employ local specialized sub-consultant in 
designing the proposed project is included in the Instructions to Tenderers. 

5 

Provision for employing Omani designing staff and labour for the execution of the 
Consultancy Services is included in the Instructions to Tenderers. 

6 

 provision for tenderers to provide Tender Bond of not less than one percent (1%) of the 
Tender Value, obtained from a locally registered banks and valid for ninety (90) days 
from the date of tender submission is included. And if there are alternative offers the one 
percent (1%) of the Tender Bond must be computed based on the highest Tender Value is 
also considered. 

7 

No alteration, addition, amendment, deletion or modification to the clauses of the 
Standard Conditions of Engagement for Consultancy Services without the written 
approval from the Ministry of Legal Affairs and ministry of finance are included in the 
tender documents. 

8 

 Provision for tender validity not more than ninety (90) days from the date of tender 
submission is included. 

9 

Provision for successful tenderer to provide Professional Indemnity Policy not less than 
Ten percent (10%) of the budget sum of the proposed project is included in the tender 
documents..  

10 

Provision for the Consulting Engineer to provide project progress reports is included. 11 

 Provision for the appointed Consulting Engineer to include in the tender documents for 
the proposed projects the following: 
a) The tender documents must include Prime Document, Specifications, Bill of Quantities 
and Tender Drawings.    
b) The Prime Document must include Instructions to Tenderers, Conditions of Contract, 
and Standard Forms, etc. 
c) The Specifications volume must include only specification for materials, equipment, 
and workmanship relevant to the proposed project 
d)The Bill of Quantities must be prepared based on the Principles of 
     Measurements (International) for Works of Construction (POM(I)) for  
     building projects and based on Civil Engineering Standard Method of  
     Measurement (CESMM) for Civil Engineering Works 
e)The Bill of Quantities must include columns for Item No., Description,  
     Qty., Unit, Unit Rate, and Amount in all pages of the Bill of Quantities.  
     The Unit Rate column must be divided into unit rate in Words and unit rate in Figures 
f)The tender drawings must be prepared in standard A1 size paper  
   with scale not less than 1:100 for floor plans drawing 
g)  Risk management techniques to be used to identify project risks 

12 

 

 
Confirmed by:                                                                  Verified by: 

___________________                                       _________________ 
  Consultant’s Project-In-Charge                           Client’s Director General     of Projects 

  

 

4
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Tenderers section of the Prime Document for evaluating the tenders. A criteria for 
evaluating the omanisation level is included in the tender documents. 

 Provision for the Consulting Engineer to consider local products and materials in 
designing the proposed project is included in the Instructions to Tenderers. 

4 

Provision for the Consulting Engineer to employ local specialized sub-consultant in 
designing the proposed project is included in the Instructions to Tenderers. 

5 

Provision for employing Omani designing staff and labour for the execution of the 
Consultancy Services is included in the Instructions to Tenderers. 

6 

 provision for tenderers to provide Tender Bond of not less than one percent (1%) of the 
Tender Value, obtained from a locally registered banks and valid for ninety (90) days 
from the date of tender submission is included. And if there are alternative offers the one 
percent (1%) of the Tender Bond must be computed based on the highest Tender Value is 
also considered. 

7 

No alteration, addition, amendment, deletion or modification to the clauses of the 
Standard Conditions of Engagement for Consultancy Services without the written 
approval from the Ministry of Legal Affairs and ministry of finance are included in the 
tender documents. 

8 

 Provision for tender validity not more than ninety (90) days from the date of tender 
submission is included. 

9 

Provision for successful tenderer to provide Professional Indemnity Policy not less than 
Ten percent (10%) of the budget sum of the proposed project is included in the tender 
documents..  

10 

Provision for the Consulting Engineer to provide project progress reports is included. 11 

 Provision for the appointed Consulting Engineer to include in the tender documents for 
the proposed projects the following: 
a) The tender documents must include Prime Document, Specifications, Bill of Quantities 
and Tender Drawings.    
b) The Prime Document must include Instructions to Tenderers, Conditions of Contract, 
and Standard Forms, etc. 
c) The Specifications volume must include only specification for materials, equipment, 
and workmanship relevant to the proposed project 
d)The Bill of Quantities must be prepared based on the Principles of 
     Measurements (International) for Works of Construction (POM(I)) for  
     building projects and based on Civil Engineering Standard Method of  
     Measurement (CESMM) for Civil Engineering Works 
e)The Bill of Quantities must include columns for Item No., Description,  
     Qty., Unit, Unit Rate, and Amount in all pages of the Bill of Quantities.  
     The Unit Rate column must be divided into unit rate in Words and unit rate in Figures 
f)The tender drawings must be prepared in standard A1 size paper  
   with scale not less than 1:100 for floor plans drawing 
g)  Risk management techniques to be used to identify project risks 

12 

 

 
Confirmed by:                                                                  Verified by: 

___________________                                       _________________ 
  Consultant’s Project-In-Charge                           Client’s Director General     of Projects 

  

 

 
 
 
 
 

REASONS & JUSTIFICATIONS FOR NON COMPLIANCE  
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 )  امللحق )

 
امل        ل   ا ا 

PAEW COMPLIANCE CHECKLIST      

The Consultant/Client must ensure that the tender documents are prepared taking into 
consideration the following points: 
Please check (√) the box of the corresponding item if complied and (x) if not complied and 
attach your reasons and justifications item-wise for non-compliance to the checklist. 

for Construction & Civil Engineering ContractsTender Documents  
Please confirm the following:     General:A         

a) Estimated contract value is provided.   
b) Advanced cost modeling techniques are applied to achieve the most accurate cost 
forecast.   
c) Project Budget is approved by Ministry of Finance. 
d) Copy of the building permit is provided. 

1 

Risk management techniques are used to identify project risks. 2 
Value Engineering techniques are assessed and used at design stage to investigate, 
analyse, compare and select amongst various design options that meets the value 
requirements of all project stakeholders.  

3 

Cost Benefit Analysis is done to identify, specify, and evaluate the costs, including 
construction, maintenance, repair, running costs during the project's life cycle. 
Intangible costs are also reviewed and identified. 

4 

Health, Safety, and Environmental Assessment for the project is carried out. 5 
The Project site was thoroughly inspected and analysed, and all necessary information 
needed in project design were obtained. 

6 

Project design is complete and final with approval. 7 
Tender documents are complete, clear, professionally printed and properly bound. 8 
The tender documents is printed using font style & size : Times New Roman/12 or 
Arial/11 

9 

Tender documents consists of the following volumes: 
a)   Volume 1 – Prime Document     (Hard & Electronic Copy 
b)   Volume 2 – Specifications          (Hard & Electronic Copy) 
c)    Volume 3 – Bill of Quantities     (Hard & Electronic Copy) 
d)    Volume 4 – Tender Drawings    (Hard & Electronic Copy)   

10 

A provision that clearly differentiates the tenders of 2 Envelope system from the one 
Envelope system is included. 

11 

No provisional clause is included for labour provision to be provided by the Contractor 
for the Consultant's employees in compliance with clause (12.6) of the Conditions of 
Engagement for  Consultancy Services. 

12 

(Continued) General:A         
a) Option/s included are justifiable and unavoidable. 13 

ــ    2 ( ل ا
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b) Scope of works for the Options are quantifiable, itemized ,detailed & 
marked"Option" in the Bill of Quantities.   
c) )  A provision for the tenderer to price the Main Tender & Option is included 
Provisional clause is provided that clearly states what part of the tender documents 
prevails in case of a conflict and/or discrepancy in the interpretation of the tender 
documents 

14 

Provision of a detailed training program for Omanis is included. 15 
No references to specific manufacturers, trade names or brand names, model numbers 
and catalogue numbers, and foreign certification marks are included 

16 

All Abbreviations & Acronyms are defined clearly in the documents. 17 
Standard Metric Units of Measurement are used for the dimension & thickness of 
materials in the drawings, etc. 

18 

The Units of Measurement used in the drawings are consistent with the units of 
Measurement of the same items used in the Bill of Quantities & Specification, 

19 

Prime DocumentB         
Standard Forms such as Form of Tender and its appendix, Form of Agreement and its 
appendices, Form of Tender Bond, Form of Advance Payment Bond, and Form of 
Performance Bond with minor modification are provided. A provision  to fill-up the 
standard forms except Form of Agreement and its appendices and Forms of Bond is 
included in the instruction for tenderers. 
a) For Building and Civil Engineering Projects, the Standard Forms are copied from 
Sultanate of Oman Standard Documents for Building and Civil Engineering Works.   
b) For Electrical and Mechanical Projects, the Standard Forms are copied from 
Sultanate of Oman Standard Documents for Electrical and Mechanical Works 
(Including Erection on Site) 

1 

Tender Evaluation Criteria is included in the Instructions to Tenderers section of the 
Prime Document for evaluating the tenders. A criteria for evaluating the use of local 
materials, products, and omanisation level is included 

2 

a) provision giving preference to local products and materials up to a price difference 
of not more than Ten percent (10%) over the price of similar imported products 
and materials to be used in the Works is clearly stated in the documents. 

b) “List of all Products and Materials to be used in the Project” and the instruction 

for the tenderers to fill-up the form is included in the Prime Document. 

3 

 Provision for employing specialized sub-contractors and Omani labour recruited from 
the region where the project is to be executed is included. 

4 

 Provision for employing minimum Thirty percent (30%) Omani staff and labour for 
all job categories and the “List of Omani and Expatriate Employees” employed in the 

Company including instruction to fill-up the form are included. 

5 

 Provision for tenderers to provide Tender Bond of not less than One percent (1%) of 
the Tender Value, obtained from a locally registered banks and valid for ninety (90) 
days from the date of tender submission is included. And If there are alternative offers 
the One percent (1%) of the Tender Bond must be computed based on the highest 
Tender Value is also considered. 

6 

No alteration, addition, amendment, deletion or modification to the clauses of the 
Standard Conditions of Contract without the written approval from the Ministry of 
Legal Affairs and ministry of finance. 

7 

Prime Document: (Continued):B        
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 Provision for tender validity of ninety (90) days from the date of tender submission is 
included. 

8 

 Provision for successful tenderer  to provide Performance Bond in the amount of five 
percent (5%) of the Contract Value before signing the Contract Agreement is included. 

9 

Specifications  C       
Detailed specifications of all materials, products and workmanships to be used in the 
projects are included. 

1 

No provision for Contractor to provide living accommodation for the Consultant’s 

supervision staff for project located within the Capital Area, Buraimi, Nizwa, Salalah 
and Sohar is included. 

2 

No irrelevant clauses included in the Specifications. 3 
No clauses for measurement and payments of works included in the specifications. 4 
National Standards are precedence over Foreign Standards in specifying materials, 
products and workmanship for the project. 

5 

Soil Investigation and all required Report and Survey are included in the 
Specifications. 

6 

Bill of QuantitiesC        
Bill of Quantities is prepared based on the Principles of Measurement (International) 

for Works of Constructions (POM(I)) for building projects and the Civil Engineering 

Standard Method of Measurement (CESMM) for Civil Engineering Works. 

1 

Clause 56 (Actual and Correct Quantities) of the Standard Conditions of Contract is 
adopted in the preparation of the Bill of Quantities for all new building projects except 
for substructures of the building and site development works, which are subject to re-
measurement and marked “provisional” in the Bill of Quantities. 

2 

Preamble to Bill of Quantities is included as first section of the Bill of Quantities.  3 
Columns for Item No., Description, Qty., Unit, Unit Rate, and Amount are included in 
all pages of the Bill of Quantities. The Unit Rate column is divided into unit rate in 
Words and unit rate in Figures columns.  

4 

 Bill of Quantities is printed in landscape form to provide wider space for insertion of 
unit rate in words. 

5 

Provisional Sums not to exceed Ten percent (10%) of the value of measured works 
excluding  the value of preliminaries, day works, and contingencies. 

6 

Contingencies equal to or less than Ten percent (10%) of the value of measured works 
excluding the value of preliminaries, day works, and provisional sums is included. 

7 

Singular units of measurement in the Bill of Quantities are only included. 8 
Electronic copy of the Bill of Quantities is included. Items Descriptions, Quantities, and 
Units columns are write-protected only the Unit Rate and  Amount in words and 
figures columns are not. 

9 

E        Tender Drawings  
Tender drawings of standard A1 size with scale 1:100 for drawing plan layout is 
provided. 

1 

a) Tender drawings are with legible prints and dimensions.       
b) Units of measurement used are in (millimeter) only. 

2 

 Utilities are drawn separate from each other. 3 
The site location map is provided with the tender drawings 4 
Contour Drawing of project Site is included in the tender drawings. 5 
The standard detail drawings of electrical, air-conditioning, plumbing and drainage 6 

 
 
 
 
 

b) Scope of works for the Options are quantifiable, itemized ,detailed & 
marked"Option" in the Bill of Quantities.   
c) )  A provision for the tenderer to price the Main Tender & Option is included 
Provisional clause is provided that clearly states what part of the tender documents 
prevails in case of a conflict and/or discrepancy in the interpretation of the tender 
documents 

14 

Provision of a detailed training program for Omanis is included. 15 
No references to specific manufacturers, trade names or brand names, model numbers 
and catalogue numbers, and foreign certification marks are included 

16 

All Abbreviations & Acronyms are defined clearly in the documents. 17 
Standard Metric Units of Measurement are used for the dimension & thickness of 
materials in the drawings, etc. 

18 

The Units of Measurement used in the drawings are consistent with the units of 
Measurement of the same items used in the Bill of Quantities & Specification, 

19 

Prime DocumentB         
Standard Forms such as Form of Tender and its appendix, Form of Agreement and its 
appendices, Form of Tender Bond, Form of Advance Payment Bond, and Form of 
Performance Bond with minor modification are provided. A provision  to fill-up the 
standard forms except Form of Agreement and its appendices and Forms of Bond is 
included in the instruction for tenderers. 
a) For Building and Civil Engineering Projects, the Standard Forms are copied from 
Sultanate of Oman Standard Documents for Building and Civil Engineering Works.   
b) For Electrical and Mechanical Projects, the Standard Forms are copied from 
Sultanate of Oman Standard Documents for Electrical and Mechanical Works 
(Including Erection on Site) 

1 

Tender Evaluation Criteria is included in the Instructions to Tenderers section of the 
Prime Document for evaluating the tenders. A criteria for evaluating the use of local 
materials, products, and omanisation level is included 

2 

a) provision giving preference to local products and materials up to a price difference 
of not more than Ten percent (10%) over the price of similar imported products 
and materials to be used in the Works is clearly stated in the documents. 

b) “List of all Products and Materials to be used in the Project” and the instruction 

for the tenderers to fill-up the form is included in the Prime Document. 

3 

 Provision for employing specialized sub-contractors and Omani labour recruited from 
the region where the project is to be executed is included. 

4 

 Provision for employing minimum Thirty percent (30%) Omani staff and labour for 
all job categories and the “List of Omani and Expatriate Employees” employed in the 

Company including instruction to fill-up the form are included. 

5 

 Provision for tenderers to provide Tender Bond of not less than One percent (1%) of 
the Tender Value, obtained from a locally registered banks and valid for ninety (90) 
days from the date of tender submission is included. And If there are alternative offers 
the One percent (1%) of the Tender Bond must be computed based on the highest 
Tender Value is also considered. 

6 

No alteration, addition, amendment, deletion or modification to the clauses of the 
Standard Conditions of Contract without the written approval from the Ministry of 
Legal Affairs and ministry of finance. 

7 

Prime Document: (Continued):B        
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are included in the tender drawings. 
Detail drawings of all items of work are included in the tender drawings. 7 
The following schedules are included in the tender drawings: 
a) Schedule of Drainage Manholes 
b) Schedule of Electrical Distribution Boards. 
c) Schedule of Air-conditioning Equipment. 
d) Bar Bending Schedules. 
e) Schedule of Ironmongeries, Doors & Windows. 
f) Schedule of Finishes 

8 

No discrepancies between Specifications / Bill of Quantities and Drawings is confirmed. 9 
 

   
 
 
       Confirmed by:                                                                  Verified by: 

     ____________________                                              _____________________ 
Consultant’s Project-In-Charge                        Client’s Director General of Projects 

N.B.  Print name and signature over the printed name of the signatories 

 
REASONS & JUSTIFICATIONS FOR NON COMPLIANCE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Provision for tender validity of ninety (90) days from the date of tender submission is 
included. 

8 

 Provision for successful tenderer  to provide Performance Bond in the amount of five 
percent (5%) of the Contract Value before signing the Contract Agreement is included. 

9 

Specifications  C       
Detailed specifications of all materials, products and workmanships to be used in the 
projects are included. 

1 

No provision for Contractor to provide living accommodation for the Consultant’s 

supervision staff for project located within the Capital Area, Buraimi, Nizwa, Salalah 
and Sohar is included. 

2 

No irrelevant clauses included in the Specifications. 3 
No clauses for measurement and payments of works included in the specifications. 4 
National Standards are precedence over Foreign Standards in specifying materials, 
products and workmanship for the project. 

5 

Soil Investigation and all required Report and Survey are included in the 
Specifications. 

6 

Bill of QuantitiesC        
Bill of Quantities is prepared based on the Principles of Measurement (International) 

for Works of Constructions (POM(I)) for building projects and the Civil Engineering 

Standard Method of Measurement (CESMM) for Civil Engineering Works. 

1 

Clause 56 (Actual and Correct Quantities) of the Standard Conditions of Contract is 
adopted in the preparation of the Bill of Quantities for all new building projects except 
for substructures of the building and site development works, which are subject to re-
measurement and marked “provisional” in the Bill of Quantities. 

2 

Preamble to Bill of Quantities is included as first section of the Bill of Quantities.  3 
Columns for Item No., Description, Qty., Unit, Unit Rate, and Amount are included in 
all pages of the Bill of Quantities. The Unit Rate column is divided into unit rate in 
Words and unit rate in Figures columns.  

4 

 Bill of Quantities is printed in landscape form to provide wider space for insertion of 
unit rate in words. 

5 

Provisional Sums not to exceed Ten percent (10%) of the value of measured works 
excluding  the value of preliminaries, day works, and contingencies. 

6 

Contingencies equal to or less than Ten percent (10%) of the value of measured works 
excluding the value of preliminaries, day works, and provisional sums is included. 

7 

Singular units of measurement in the Bill of Quantities are only included. 8 
Electronic copy of the Bill of Quantities is included. Items Descriptions, Quantities, and 
Units columns are write-protected only the Unit Rate and  Amount in words and 
figures columns are not. 

9 

E        Tender Drawings  
Tender drawings of standard A1 size with scale 1:100 for drawing plan layout is 
provided. 

1 

a) Tender drawings are with legible prints and dimensions.       
b) Units of measurement used are in (millimeter) only. 

2 

 Utilities are drawn separate from each other. 3 
The site location map is provided with the tender drawings 4 
Contour Drawing of project Site is included in the tender drawings. 5 
The standard detail drawings of electrical, air-conditioning, plumbing and drainage 6 

 
 
 
 
 

are included in the tender drawings. 
Detail drawings of all items of work are included in the tender drawings. 7 
The following schedules are included in the tender drawings: 
a) Schedule of Drainage Manholes 
b) Schedule of Electrical Distribution Boards. 
c) Schedule of Air-conditioning Equipment. 
d) Bar Bending Schedules. 
e) Schedule of Ironmongeries, Doors & Windows. 
f) Schedule of Finishes 

8 

No discrepancies between Specifications / Bill of Quantities and Drawings is confirmed. 9 
 

   
 
 
       Confirmed by:                                                                  Verified by: 

     ____________________                                              _____________________ 
Consultant’s Project-In-Charge                        Client’s Director General of Projects 

N.B.  Print name and signature over the printed name of the signatories 

 
REASONS & JUSTIFICATIONS FOR NON COMPLIANCE 
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امل        ل   ا ا 

PAEW COMPLIANCE CHECKLIST      

The Consultant/Client must ensure that the tender documents are prepared taking into 
consideration the following points: 
Please check (√) the box of the corresponding item if complied and (x) if not complied and 
attach your reasons and justifications item-wise for non-compliance to the checklist. 

TENDER DOCUMENTS FOR OPERATION AND MAINTENANCE WORKS 
A.  General:     Please confirm the following: 

1 Estimated contract value is provided. 
2 Project Budget is approved by Ministry of Finance and it is equal or greater than the 

estimated Contract Value. 
3 Health, Safety, and Environmental Assessment for the project is carried out. 
4 Risk management techniques are used to identify project risks. 
5 Health, Safety, and Environmental Assessment for the project is carried out. 
6 Tender documents are final documents, complete, clear, professionally printed and properly 

bound using the spring type method of binding. 
7 Tender documents consists of the following volumes (as minimum): 

a) Volume 1 – Prime Document       (Hard & Electronic Copy) 
b)  Volume 2 – Specifications           (Hard & Electronic Copy) 
c)  Volume 3 – Bill of Quantities       (Hard & Electronic Copy) 
d)  Volume 4 – Tender Drawings      (Hard & Electronic Copy)   

8 No references to specific manufacturers, trade names or brand names, model numbers, 
catalogue numbers, and foreign certification marks are included in the tender documents 
except for existing and installed equipment and materials at Site . 

9 Provision of a detailed training program for Omanis is included in the Tender Documents. 
10 The use of abbreviations and acronyms are minimized and all referred abbreviations and 

acronyms are defined clearly in the Tender Documents. 
11 No provision is included in the Tender Documents for the Contractor to provide site 

personnel such as drivers, clerical staff, laboratory staff, field staff, cleaners, cooks, 
servants, etc. to work for the Consultant at Site. 
The Units of Measurement used in the drawings are consistent with the units of 
Measurement of the same items used in the Bill of Quantities & Specification. 

B         Prime Document 
1  Standard Forms such as Form of Tender and its appendix, Form of Agreement and its 

appendices, Form of Tender Bond, and Form of Performance Bond are included. A 
provision to fill-up the standard forms except for the Form of Agreement and its 
appendices and Forms of Bond is included in the instruction to tenderers. 

2 Scoring system Tender Evaluation Criteria is included in the Instructions to Tenderers 

ــ    3 ( ل ا

 
 
 
 
 

section of the Prime Document for evaluating the tenders. A criteria for evaluating the 
omanisation level is included in the tender documents. 

3 (a) provision giving preference to local products and materials up to a price difference of 
not  more than Ten percent (10%) over the price of similar imported products and 
materials to be used in the Works is clearly stated in the Tender Documents. 

(b) The form “List of all Products and Materials to be used in the Project” and the 

instruction for the tenderers to fill-up the form is included in the Prime Document. 
4  provision for employing specialized sub-contractors and Omani labour recruited from the 

region where the project to be operated & maintained is included in the instruction to 
tenderers. 

5  Provision stating that if the existing level of Omanization is less than thirty percent (30%) 
of the required workforce the incoming Contractor must employ Thirty percent (30%) 
Omani staff of the total workforce at the first year of the contract and increases by a level 
of Ten percent (10%) of each subsequent years of the contract is included. 

6 Provision stating that if the existing level of Omanization is more than thirty percent 
(30%) of the required workforce the incoming Contractor must maintain such percentage 
at the first year of the Contract and increase it by ten percent (10%) at the beginning of 
each subsequent years of the Contract is included in the Instructions to tenderers. 

7 The list of Omani employees presently engaged in the operation and maintenance of the 
project giving the name of the Omani Employees, the basic salary, the allowances, and the 
number of years on the present job is included in the tender documents.  At the bottom of 
the list, the percentage of Omanization is also included in the tender documents. 

8  provision for tenderers to provide Tender Bond not less than One percent (1%) of the 
Tender Value, obtained from a locally registered banks and valid for ninety (90) days 
from the date of tender submission is included. And If there are alternative offers the One 
percent (1%) of the Tender Bond must be computed based on the highest Tender Value is 
also considered. 

9 Provision for tender validity of ninety (90) days from the date of tender submission is 
included. 

10 Provision for successful tenderer to provide Performance Bond in the amount of five 
percent (5%) of the Contract Value before signing the Contract Agreement is included. 

11 No alterations, additions, amendments, deletions or modifications to the clauses of the 
Standard Conditions of Contract are done in the Tender documents without the written 
approval from the Ministry of Legal Affairs and Ministry of finance. 

C         Specifications 
1 Detailed specifications of all materials, products and workmanships to be used in the 

projects are included in the tender documents. 
2 No provision for Contractor to provide living accommodation for the Consultant’s 

supervision staff for project located within the Capital Area, Buraimi, Nizwa, Salalah and 
Sohar is included in the tender documents. 

3 No irrelevant clauses of the Specifications are included in the tender documents. 
4 No provisions for measurement and payments of works are included in the specifications. 
5 National Standards shall take precedence over Foreign Standards in specifying materials, 

products and workmanship for the project. 
D.       Bill of Quantities 
1 The Bill of Quantities is prepared based on acceptable Standard Method of Measurement. 
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section of the Prime Document for evaluating the tenders. A criteria for evaluating the 
omanisation level is included in the tender documents. 

3 (a) provision giving preference to local products and materials up to a price difference of 
not  more than Ten percent (10%) over the price of similar imported products and 
materials to be used in the Works is clearly stated in the Tender Documents. 

(b) The form “List of all Products and Materials to be used in the Project” and the 

instruction for the tenderers to fill-up the form is included in the Prime Document. 
4  provision for employing specialized sub-contractors and Omani labour recruited from the 

region where the project to be operated & maintained is included in the instruction to 
tenderers. 

5  Provision stating that if the existing level of Omanization is less than thirty percent (30%) 
of the required workforce the incoming Contractor must employ Thirty percent (30%) 
Omani staff of the total workforce at the first year of the contract and increases by a level 
of Ten percent (10%) of each subsequent years of the contract is included. 

6 Provision stating that if the existing level of Omanization is more than thirty percent 
(30%) of the required workforce the incoming Contractor must maintain such percentage 
at the first year of the Contract and increase it by ten percent (10%) at the beginning of 
each subsequent years of the Contract is included in the Instructions to tenderers. 

7 The list of Omani employees presently engaged in the operation and maintenance of the 
project giving the name of the Omani Employees, the basic salary, the allowances, and the 
number of years on the present job is included in the tender documents.  At the bottom of 
the list, the percentage of Omanization is also included in the tender documents. 

8  provision for tenderers to provide Tender Bond not less than One percent (1%) of the 
Tender Value, obtained from a locally registered banks and valid for ninety (90) days 
from the date of tender submission is included. And If there are alternative offers the One 
percent (1%) of the Tender Bond must be computed based on the highest Tender Value is 
also considered. 

9 Provision for tender validity of ninety (90) days from the date of tender submission is 
included. 

10 Provision for successful tenderer to provide Performance Bond in the amount of five 
percent (5%) of the Contract Value before signing the Contract Agreement is included. 

11 No alterations, additions, amendments, deletions or modifications to the clauses of the 
Standard Conditions of Contract are done in the Tender documents without the written 
approval from the Ministry of Legal Affairs and Ministry of finance. 

C         Specifications 
1 Detailed specifications of all materials, products and workmanships to be used in the 

projects are included in the tender documents. 
2 No provision for Contractor to provide living accommodation for the Consultant’s 

supervision staff for project located within the Capital Area, Buraimi, Nizwa, Salalah and 
Sohar is included in the tender documents. 

3 No irrelevant clauses of the Specifications are included in the tender documents. 
4 No provisions for measurement and payments of works are included in the specifications. 
5 National Standards shall take precedence over Foreign Standards in specifying materials, 

products and workmanship for the project. 
D.       Bill of Quantities 
1 The Bill of Quantities is prepared based on acceptable Standard Method of Measurement. 
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2  Preamble to Bill of Quantities is included as first section of the Bills of Quantities. 
3 Columns for Item No., Description, Qty., Unit, Unit Rate, and Amount are included in all 

pages of the Bill of Quantities. The Unit Rate column is divided into unit rate in Words 
and unit rate in Figures.  

4 The Bill of Quantities are printed in landscape form to provide wider space for insertion 
of unit rate in words and figures. 

5 Complete & clear items are described in the Bill of Quantities. 
6 Provisional Sums included in the Bill of Quantities do not exceed ten percent (10%) of the 

value of measured works excluding the value of preliminaries, day works, and 
contingencies. 

7 
Contingencies included in the Bill of Quantities do not exceed ten percent (10%) of the 
value of measured works excluding the value of preliminaries, day works, and provisional 
sums. 

8 only singular units of measurement are used in the Bill of Quantities. 
9 Electronic copies (CDs) of the final Bill of Quantities in Microsoft Excel format with write-

protected Item No., Description, Quantity, and Unit columns are provided with the tender 
documents. Other columns of the Bill of Quantities including Collection and Summary 
pages are unprotected in order for the tenderers to insert their unit rates and prices. 

E.     Tender Drawings 
1 All tender drawings are prepared in the standard A1 size with appropriate scale. Only one-

size drawings are provided for the project. 
2  a)   All Tender drawings have legible prints and dimensions.  

 b) Only one Units of measurement (millimeter) is used for drawing dimensions in all 
drawings of the projects.  

       
   
 
 
Confirmed by:                                                                  Verified by: 
     
____________________                                              _____________________ 
Consultant’s Project-In-Charge                        Client’s Director General of Projects 

N.B.  Print name and signature over the printed name of the signatories 

 

 
 

REASONS & JUSTIFICATIONS FOR NON COMPLIANCE 
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امل        ل   ا ا 

PAEW COMPLIANCE CHECKLIST      

The Consultant/Client must ensure that the tender documents are prepared taking into 
consideration the following points: 
Please check (√) the box of the corresponding item if complied and (x) if not complied and 
attach your reasons and justifications item-wise for non-compliance to the checklist. 

TENDER DOCUMENTS FOR DESIGN & BUILD (CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING 
WORKS) 

A        General:     Please confirm the following: 
1 a) Estimated Design & Contract value is provided.    

b) Advanced cost modeling techniques are applied to achieve the most accurate cost 
forecast. 

c) Project Budget is approved by Ministry of Finance 
d) Copy of the building permit is provided 

2 Risk management techniques are used to identify project risks. 
3 Value Engineering techniques are assessed and used at design stage to investigate, 

analyse, compare and select amongst various design options that meets the value 
requirements of all project stakeholders.  

4 Cost Benefit Analysis is done to identify, specify, and evaluate the costs, including 
construction, maintenance, repair, running costs during the project's life cycle. 
Intangible costs are also reviewed and identified. 

5 Health, Safety, and Environmental Assessment for the project is carried out. 
6 The Project  site was thoroughly inspected and analysed, and all necessary information 

needed in project design were obtained. 
7 Tender documents are complete, clear, professionally printed and properly bound. 
8 The tender documents is printed using font style & size : Times New Roman/12 or 

Arial/11 
9  Tender documents consists of the following main volumes: 

a)  Volume 1 – Prime Document             (Hard & Electronic Copy) 
b)  Volume 2 – Outline Specifications    (Hard & Electronic Copy) 
c)   Volume 3 – Schedule of Prices         (Hard & Electronic Copy) 
d)   Volume 4 – Outline Drawings            (Hard & Electronic Copy) 

10 A provision that clearly differentiates the tenders of 2 Envelope system from the one 
Envelope system is included. 

11 No provisional clause is included for labour provision to be provided by the Contractor 
for the Consultant's employees in compliance with clause (12.6) of the Conditions of 
Engagement for  Consultancy Services. 

12 a)  Option/s included are justifiable and unavoidable. 

ــ    4 ( ل ا
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b)  Scope of works for the Options are itemized ,detailed & marked "Option" in the Bill 
of Quantities. 
c)  A provision for the tenderer to price the Main Tender & Option is included. 

13 Provisional clause is provided that clearly states what part of the tender documents 
prevails in case of a conflict and/or discrepancy in the interpretation of the tender 
documents. 

14 Provision of a detailed training program for Omanis is included. 
15 No references to specific manufacturers, trade names or brand names, model numbers 

and catalogue numbers, and foreign certification marks are included. 
16 All Abbreviations & Acronyms are defined clearly in the documents. 
17 Standard Metric Units of Measurement are used for the dimension & thickness of 

materials in the drawings, etc. 
18 The Units of Measurement used in the drawings are consistent with the units of 

Measurement of the same items used in the Bill of Quantities & Specification, 
B. Prime Document   

1 Standard Forms such as Form of Tender and its appendix, Form of Agreement and its 
appendices, Form of Tender Bond, Form of Advance Payment Bond, and Form of 
Performance Bond with minor modification are provided. A provision  to fill-up the 
standard forms except Form of Agreement and its appendices and Forms of Bond is 
included in the instruction to tenderers. 
a) For Building and Civil Engineering Projects, the Standard Forms are copied from 

Sultanate of Oman Standard Documents for Building and Civil Engineering Works 
b) For Electrical and Mechanical Projects, the Standard Forms are copied from 

Sultanate of Oman Standard Documents for Electrical and Mechanical Works 
(Including Erection on Site) 

2 Tender Evaluation Criteria is included in the Instructions to Tenderers section of the 
Prime Document for evaluating the tenders. A criteria for evaluating the use of local 
materials, products, and omanisation level is included. 

3 (a) Provision giving preference to local products and materials up to a price difference 
of not more than ten percent (10%) over the price of similar imported products and 
materials to be used in the Works is clearly stated in the documents. 

(b) “List of all Products and Materials to be used in the Project” and the instruction for 

the tenderers to fill-up the form is included in the Prime Document 
4 Provision for employing specialized sub-contractors and Omani labour recruited from 

the region where the project is to be executed is included. 
5 Provision for employing minimum thirty percent (30%) Omani staff and labour for all 

job categories and the “List of Omani and Expatriate Employees” employed in the 

Company including instruction to fill-up the form are included. 
6  Provision for tenderers to provide Tender Bond of not less than one percent (1%) of 

the Tender Value, obtained from a locally registered bank and valid for ninety (90) days 
from the date of tender submission is included. And if there are alternative offers the 
one percent (1%) Tender Bond must be computed based on the highest Tender Value is 
also considered. 

7 No alteration, addition, amendment, deletion or modification to the clauses of the 
Standard Conditions of Contract without the written approval from the Ministry of 
Legal Affairs and ministry of finance . 

8 Provision for tender validity of ninety (90) days from the date of tender submission is 

 
 
 
 
 

(امل   لحق )

 
امل        ل   ا ا 

PAEW COMPLIANCE CHECKLIST      

The Consultant/Client must ensure that the tender documents are prepared taking into 
consideration the following points: 
Please check (√) the box of the corresponding item if complied and (x) if not complied and 
attach your reasons and justifications item-wise for non-compliance to the checklist. 

TENDER DOCUMENTS FOR DESIGN & BUILD (CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING 
WORKS) 

A        General:     Please confirm the following: 
1 a) Estimated Design & Contract value is provided.    

b) Advanced cost modeling techniques are applied to achieve the most accurate cost 
forecast. 

c) Project Budget is approved by Ministry of Finance 
d) Copy of the building permit is provided 

2 Risk management techniques are used to identify project risks. 
3 Value Engineering techniques are assessed and used at design stage to investigate, 

analyse, compare and select amongst various design options that meets the value 
requirements of all project stakeholders.  

4 Cost Benefit Analysis is done to identify, specify, and evaluate the costs, including 
construction, maintenance, repair, running costs during the project's life cycle. 
Intangible costs are also reviewed and identified. 

5 Health, Safety, and Environmental Assessment for the project is carried out. 
6 The Project  site was thoroughly inspected and analysed, and all necessary information 

needed in project design were obtained. 
7 Tender documents are complete, clear, professionally printed and properly bound. 
8 The tender documents is printed using font style & size : Times New Roman/12 or 

Arial/11 
9  Tender documents consists of the following main volumes: 

a)  Volume 1 – Prime Document             (Hard & Electronic Copy) 
b)  Volume 2 – Outline Specifications    (Hard & Electronic Copy) 
c)   Volume 3 – Schedule of Prices         (Hard & Electronic Copy) 
d)   Volume 4 – Outline Drawings            (Hard & Electronic Copy) 

10 A provision that clearly differentiates the tenders of 2 Envelope system from the one 
Envelope system is included. 

11 No provisional clause is included for labour provision to be provided by the Contractor 
for the Consultant's employees in compliance with clause (12.6) of the Conditions of 
Engagement for  Consultancy Services. 

12 a)  Option/s included are justifiable and unavoidable. 

 
 
 
 
 

included. 
9 Provision for successful tenderer to provide Performance Bond in the amount of five 

percent (5%) of the Contract Value before signing the Contract Agreement is included. 
C. Specifications 

1 Detailed specifications of all materials, products and workmanships to be used in the 
projects are included. 

2 No provision for Contractor to provide living accommodation for the Consultant’s 

supervision staff for project located within the Capital Area, Buraimi, Nizwa, Salalah 
and Sohar is included. 

3 No irrelevant clauses included in the Specifications. 
4 No clauses for measurement and payments of works included in the specifications. 
5 National Standards have precedence over Foreign Standards in specifying materials, 

products and workmanship for the project. 
6 Soil Investigation and all required Reports and Survey are included in the 

Specifications. 
D. Schedule of Prices 

1 Breakdown of all major components of the project is included in the Schedule of Prices. 
2 Pricing Preamble to Schedule of Prices is included as first section of the Schedule of 

Prices. 
3 Itemized Preliminaries are included as Schedule No. 1 in the Schedule of Prices. 
4 Columns for Item No., Description, Unit, and Amount are included in the Schedule of 

Prices. The Amount column is divided into amount in Words and amount in Figures 
columns.  

5  Schedule of Prices are printed in landscape form. 
6 Provisional Sums not to exceed Ten percent (10%)of the value of measured works 

excluding the value of preliminaries, day works, and contingencies. 
7 Contingencies equal to or less than ten percent (10%)  of the value of measured works 

excluding the value of preliminaries, day works, and provisional sums is included. 
8 Schedule of Rates is included in the Schedule of Prices section of the tender documents. 
9 Electronic copy of the Schedule of Prices is included. Items Descriptions, Quantities, 

and Units columns are write-protected only the Unit Rate and  Amount in words and 
figures columns are not. 

E. Tender Drawings: 
1 Tender drawings of standard A1 size with scale 1:100 for drawing plan layout. 
2  a)  Tender drawings are with legible prints and dimensions.  

 b)  Units of measurement used are in (millimeter) only.  
3  Utilities are drawn separate from each other. 
4 The site location map is provided with the tender drawings 
5 Contour Drawing of project Site is included in the tender drawings. 
6  The standard detail drawings of electrical, air-conditioning, plumbing and drainage 

are included in the tender drawings. 
  Drawings of all items (Architectural, Structural, Electrical & Mechanical) of work are 

included in the tender drawings. 
8  The standard detail drawings of electrical, air-conditioning, plumbing and drainage 

are included in the tender drawings. 
a) Schedule of Drainage Manholes 
b) Schedule of Electrical Distribution Boards. 
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included. 
9 Provision for successful tenderer to provide Performance Bond in the amount of five 

percent (5%) of the Contract Value before signing the Contract Agreement is included. 
C. Specifications 

1 Detailed specifications of all materials, products and workmanships to be used in the 
projects are included. 

2 No provision for Contractor to provide living accommodation for the Consultant’s 

supervision staff for project located within the Capital Area, Buraimi, Nizwa, Salalah 
and Sohar is included. 

3 No irrelevant clauses included in the Specifications. 
4 No clauses for measurement and payments of works included in the specifications. 
5 National Standards have precedence over Foreign Standards in specifying materials, 

products and workmanship for the project. 
6 Soil Investigation and all required Reports and Survey are included in the 

Specifications. 
D. Schedule of Prices 

1 Breakdown of all major components of the project is included in the Schedule of Prices. 
2 Pricing Preamble to Schedule of Prices is included as first section of the Schedule of 

Prices. 
3 Itemized Preliminaries are included as Schedule No. 1 in the Schedule of Prices. 
4 Columns for Item No., Description, Unit, and Amount are included in the Schedule of 

Prices. The Amount column is divided into amount in Words and amount in Figures 
columns.  

5  Schedule of Prices are printed in landscape form. 
6 Provisional Sums not to exceed Ten percent (10%)of the value of measured works 

excluding the value of preliminaries, day works, and contingencies. 
7 Contingencies equal to or less than ten percent (10%)  of the value of measured works 

excluding the value of preliminaries, day works, and provisional sums is included. 
8 Schedule of Rates is included in the Schedule of Prices section of the tender documents. 
9 Electronic copy of the Schedule of Prices is included. Items Descriptions, Quantities, 

and Units columns are write-protected only the Unit Rate and  Amount in words and 
figures columns are not. 

E. Tender Drawings: 
1 Tender drawings of standard A1 size with scale 1:100 for drawing plan layout. 
2  a)  Tender drawings are with legible prints and dimensions.  

 b)  Units of measurement used are in (millimeter) only.  
3  Utilities are drawn separate from each other. 
4 The site location map is provided with the tender drawings 
5 Contour Drawing of project Site is included in the tender drawings. 
6  The standard detail drawings of electrical, air-conditioning, plumbing and drainage 

are included in the tender drawings. 
  Drawings of all items (Architectural, Structural, Electrical & Mechanical) of work are 

included in the tender drawings. 
8  The standard detail drawings of electrical, air-conditioning, plumbing and drainage 

are included in the tender drawings. 
a) Schedule of Drainage Manholes 
b) Schedule of Electrical Distribution Boards. 

7
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c) Schedule of Air-conditioning Equipment 
d) Bar Bending Schedules. 
e) Schedule of Ironmongeries, Doors & Windows 
f) Schedule of Finishes. 

9          No discrepancies between Specification/schedule of Prices and Drawings is 
confirmed. 

           
 
 
Confirmed by:                                                                  Verified by: 

           ____________________                                     ___________________ 
   

Consultant’s Project-In-Charge                     Client’s Director General of Projects 

       Approved by: 
    
    
      

               N.B.  Print name and signature over the printed name of the signatories. 
 
 
 

  REASONS & JUSTIFICATIONS FOR NON COMPLIANCE 
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 )  امللحق )

 
امل        ل   ا ا 

PAEW COMPLIANCE CHECKLIST      

The Consultant/Client must ensure that the tender documents are prepared taking into 

consideration the following points: 
Please check (√) the box of the corresponding item if complied and (x) if not complied and 

attach your reasons and justifications item-wise for non-compliance to the checklist. 

Tender Documents for Supply Contracts: 
A        General:     Please confirm the following: 

 a) Estimated Contract Value is provided together with the tender documents. 
b) The Project Budget is approved by Ministry of Finance and it is equal or greater 

than the estimated Contract Value 
 Tender documents are final, complete, clear, professionally printed and properly 

bound. 
 Value Engineering techniques are assessed and used at concept and definition stages to 

investigate, analyse, compare and select amongst various options that meets the value 
requirements of all project stakeholders. 

 Cost Benefit Analysis is done to identify, specify, and evaluate the costs, including 
construction, maintenance, repair, running costs during the project's life cycle. 
Intangible costs are also reviewed and identified. 

 Health, Safety, and Environmental Assessment for the project is carried out. 
 The tender documents are printed using only one font style & size : Times New Roman 

not less than size 12 or Arial not less than 11 
 Tender documents consists of the following volumes (as minimum): 

    a)  Volume 1 - Prime Document     (Hard & Electronic Copy) 
    b)  Volume 2 - Specifications         (Hard & Electronic Copy) 
    c)  Volume 3 - Bill of Quantities     (Hard & Electronic Copy) 

 A provision that clearly differentiates the tenders of 2 Envelope system from the one 
Envelope system is included. 

 No references to specific manufacturers, trade names or brand names, model numbers 
and catalogue numbers, and foreign certification marks are included in the tender 
documents . 

 No combination of Units of Measurement are used for the dimension & thickness of 
materials, dimension in the drawings, etc. included in the tender documents. 

 The use of abbreviations and acronyms are minimized and all referred abbreviations 
and acronyms are defined clearly in the tender documents. 

 A provision that clearly differentiates the tenders of 2 Envelope system from the one 
Envelope system is included. 

ــ    5 ( ل ا
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            Prime Document: 
  The Standard Forms such as Form of Tender and its appendix, Form of Agreement 

and its appendices, Form of Tender Bond, Form of Advance Payment Bond, and Form 
of Performance Bond with minor modifications are provided in the Prime Documents. 
A provision to fill up the standard forms except Form of Agreement and its appendices 
and Forms of Bond is included in the Instructions to Tenderers. The Standard Forms 
are copied from the Sultanate of Oman Standard Documents for Building and Civil 

Engineering Works. 
 Scoring system Tender Evaluation Criteria is included in the Instructions to Tenderers 

section of the Prime Document for evaluating the tenders. A criteria for evaluating the 
omanisation level is included. 

 Provision for employing specialized sub-contractors and Omani labour for the 
execution of the Contract is included in the Instructions to Tenderers. 

  Provision for tender validity of ninety (90) days from the date of tender submission is 
in the Instructions to Tenderers. 

 Provision for the successful tenderer to provide warranty for the materials, products 
or equipment to be supplied is included in the Instructions to Tenderers. 

  Provision for employing minimum Thirty percent (30%) Omani staff and labour for 
all job categories of local suppliers and Include the “List of Omani and Expatriate 

Employees” employed in the Company including instruction to fill-up the form are 
included in the Instructions to Tenderers. 

  Provision for tenderers to provide Tender Bond of not less than one percent (1%) of 
the Tender Value, obtained from a locally registered bank and valid for ninety (90) 
days from the date of tender submission is included. And if there are alternative offers 
the one percent (1%) of the Tender Bond must be computed based on the highest 
Tender Value . 

 No alterations, additions, amendments, deletions or modifications to the clauses of the 
Standard Conditions of Contract are done in the Tender documents without the 
written approval from the Ministry of Legal Affairs and Ministry of finance. 

  Provision for successful tenderer to provide Performance Bond in the amount of five 
percent (5%) of the Contract Value before signing the Contract Agreement is included 
in the Instructions to Tenderers. 

C.           Specifications: 
 Detailed specifications of all materials, products, equipment, etc  to be supplied and/or 

installed by the successful tenderer are included in the tender documents. 
 No irrelevant clauses included in the Specifications. 
 No provision for measurement and payments of works included in the specifications. 

D.            Bill of Quantities: 
  The Bill of Quantities is prepared based on acceptable standard  method of 

measurement.  
  The Bill of Quantities contains only the actual quantities of materials,  products, or 

equipment to be supplied and/or installed. 
 Pricing Preamble to Bill of Quantities is included as first section of the Bill of 

Quantities. 
 Columns for Item No., Description, Qty., Unit, Unit Rate, and Amount  including the 

heading are included in all pages of the Bill of Quantities. The Unit Rate column is 
divided into unit rate in Words and unit rate in Figures.  
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  The Bill of Quantities is printed in landscape form to provide wider space for insertion 
of unit rate in words and figures. 
 

 Provisional Sums not to exceed Ten percent (10%) of the value of measured works 
excluding  the value of preliminaries, day works , and contingencies. 

  Contingencies not to exceed Ten percent (10%) of the value of measured works 
excluding the value of preliminaries, day works, and provisional sums. 

 Only Singular units of measurement is used in the Bill of Quantities. 
 Electronic copies (CDs) of the final Bill of Quantities in Microsoft Excel format with 

write-protected Item No., Description, Quantity, and Unit columns are provided with 
the tender documents. Other columns of the Bill of Quantities including Collection 
and Summary pages are unprotected in order for the tenderers to insert their unit 
rates and prices. 

F.    Tender Drawings: 
 All provided Tender Drawings are  in uniform standard A1 size with appropriate scale 

taking into account the following: 
a) Tender drawings are with legible prints and dimensions.  
b) Units of measurement used are in (millimeter) only.  
c) All utilities drawing layouts are drawn separately from each other. 

  The standard detail drawings of electrical, air-conditioning, ventilation, plumbing and 
drainage installation are included in the tender drawings. 

  Detail drawings of all items of work are included in the tender drawings. 
 

 
Confirmed by:                                                                  Verified by: 

   
 

Consultant’s Project-In-Charge                         Client's Director of Projects 

 
 _________________________                  _________________________ 

      
 

                                                Approved by: 
 

 
 

 
 

 
 

   
   N.B.  Print name and signature over the printed name of the signatories. 

 
REASONS & JUSTIFICATIONS FOR NON COMPLIANCE 
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ــ    ل ا
أدا رقم   ييــم ا مار  ا�س
ســـــة رقـم             للمناق

 -------------------------------------------  : اŸ�سروع  �ساحبــة  ا÷هـــة 

-------------------------------------------------  : اŸ�ســـــــــــــــــروع  ا�ســـــم 

املقاول املنفـــــــــــــــــــــذ   

ا�ست�ســـــاري اŸ�ســــــــروع : ------------------------------------------------ 

قيمة اŸ�سروع عند الإ�سنــاد : ------------------------------------------- 

               ------------------------------------------------  : الإ�سنـــــــــــــــاد  تاريــــــــخ 

العقــــــــــد   توقيـــع  تاريـــ 

 -------------------------------------------------  : التنفـيذ  مــــــــــدة 

بـــدء العمــــــل       تاريــــــــــ 

تاريــــــ النتهـــاء ح�ص العقد  

عليهــــا    امل�صاد  التمديدات 

-------  :  )4( رقم  يريي  الت الأمر  ح�ص  النتهــاء  تاريــ 

 ------------------  : ومدتـــــه  وجد  اإن   Òالتــــاأخ

عدد وقيمة الأوامر التغيÒية : ----------------------------------------- 

للم�صـــــرو   املتوقعة  النهائية  القيمة 

ر. صافـية               الإ املبال  ر.             املتوفـــرة              املبالــ 

وافد    ) ( عما   )اأ(    امل�صرو   فـي  امل�صتخدمة  العمالــة  عـــدد 

وافد     ) ( عما   )اأ(    امل�صـرو   فـي  امل�صتخدمة  العمالة  ن�صبة 

الأداء   م�صتــــــو 

 : ال�ست�ساري  راأي 

ا الفعلي للم�صرو مقارنة مع املخط املعتمد  راأي اجلهة �صاحبة امل�صرو  ن�صبة الإ

التاري املتوقع انتهاء اأعمال امل�صرو .

                                                                             يعتمــد ،،

سـات ليـة للمناق ا نـة ال يـ الل ر
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