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 تعليمات العطاءات الحكومية
 

 
 (1/2/1891بتاريخ  2463)نشرت في الجريدة الرسمية عدد 

 

 تعليمات مناقصات  االشغال الحكومية
 

 ( من نظام االشغال14صادرة باالستناد الى المادة )
 1894( لسنة 11الحكومية رقم )

 
 

( ويعمل بيا من تاريخ 1891ة لسنة تسمى ىذه التعميمات )تعميمات مناقصات االشغال الحكومي  -1المادة 
 نشرىا في الجريدة الرسمية.

 
 

 الفصل االول
 تعاريف

 
 

مع مراعاة احكام الفقرة )ب( من ىذه المادة يكون لمكممات والعبارات التالية حيثما وردت في  -أ -3المادة 
 ىذه التعميمات المعاني المخصصة ليا ادناه ما لم تدل القرينة عمى غير ذلك:

 

واي تعديالت تطرأ عميو او اي  1894( لسنة 11نظام االشغال الحكومية رقم ) ــام : النظ
 نظام آخر يحل محمو.

 الموازنة العامة لمدولة. الموازنــة :
وثائق المناقصات: جميع الوثائق المتعمقة بالمناقصة وتشمل دعوة العطاء والشروط العامة 

والعقد المبرم بشأنو واي اوراق  والخاصة والمواصفات والمخططات واسس االحالة
 اخرى مرتبطة بالعطاء.

االعالن في الصحف او الدعوات الموجية لممقاولين او المستشارين وشروط  دعوة العطـاء: 
 المناقصة ومرفقاتيا.

التحقق من توفر الشروط الموضوعة في دعوة العطاء لدى المناقص في ضوء  التقييــــم: 
 منو في عرض المناقصة. دراسة العرض الفني المقدم
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التحقق من توفر االسس المطموبة لدى المتقدمين لمتأىيل وفقًا لمنماذج المعتمدة  التأىيـــل: 
بما فييا قدراتيم الفنية وامكاناتيم المالية واالدارية وحجم التزاماتيم وقدرتيم عمى 

 االداء.
 لجنة العطاءات المختصة. المجنـــة:

 
 ردة في النظام وفي الشروط العامة لمعقد لغايات تطبيق ىذه التعميمات.تعتمد التعاريف الوا -ب
 
 

 الفصل الثاني
 اعداد وتنظيم وثائق العطاء

 

 
يتوجب عمى الدائرة قبل طمب دعوة الى اي عطاء ان تعد وتنظم وثائق العطاء المطموبة حسب  أ -2المادة 

قتضاه وبنسخ كافيو لمتوزيع عمى االصول الفنية ووفق احكام النظام والتعميمات الصادرة بم
 المناقصين.

 
ترسل الدائرة الى رئيس لجنة العطاءات المختصة كتابًا تطمب فيو طرح العطاء عمى ان يرفق  -ب

 بيذا الكتاب المعمومات والوثائق التالية:
اسم الجية التي اعدت المتطمبات او الدراسات والجية التي ستتولى المتابعة  -1

 واالشراف.
لالبنية،   ارات االستمالك ومخططات االراضي ومخططات الموقع التنظيمية بالنسبةقر  -3

 او المخطط العام بالنسبة لمشاريع الطرق والمشاريع االخرى.
 تقرير دراسة التربة المعد من جية متخصصة بالنسبة لعطاءات االشغال. -2
 تقديرات الكمفة االولية في عطاءات االشغال. -6
ستقوم باالنفاق عمى المشروع مع بيان مقدار المخصصات المرصودة لو الجية التي  -5

في الموازنة، وموافقة مجمس الوزراء عمى توفير المبالغ الزائدة عن المخصصات 
 المرصودة.

 أسماء ممثمي الدائرة في لجنة العطاءات المختصة. -4
 

بيانات التالية باالضافة الى اي تشتمل وثائق عطاء الخدمات الفنية عمى المعمومات وال  -أ-6المادة 
 متطمبات اخرى يحددىا صاحب العمل في دعوة العطاء:

وصف عام لممشروع مع جدول متطمبات الدائرة والغاية من تصميم المشروع وتحديد   -1
 مراحل العمل المختمفة فيو.
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مخططات االراضي ومخططات التنظيم بالنسبة لمشاريع االبنية، والمخططات العامة  -3
 بالنسبة لممشاريع االخرى، وكذلك قرارات االستمالك واي متطمبات اخرى بيذا الخصوص.

حدود الكمفة التي يجب ان يعمل ضمنيا المصمم بالنسبة لتكاليف المشروع المنوي  -2
 تصميمو.

 الشروط التعاقدية ومسودة العقد، وطريقة تقديم العروض. -6
 تعاب ومقدار الكفاالت المطموبة.طريقة تحديد مدة انجاز العمل وبدل اال  -5

 
 
 
تشتمل وثائق عطاء االشغال عمى البيانات والمتطمبات المدرجة ادناه باالضافة الى اي   -ب

 متطمبات اخرى يحددىا صاحب العمل في دعوة العطاء:
وصف المشروع: عمى ان يتضمن المعمومات االساسية عن طبيعة المشروع وعناصره  -1

 ع من االشغال المطموبة التالية:وحجمو وموقعو ألي نو 
 

مشاريع االبنية: بيان عدد االبنية والطوابق ومساحاتيا وأي منشآت اخرى ممحقة بيا وكذلك اشغال 
 الموقع والخدمات.

مشاريع الطرق: بيان نوع الطريق وطولو وعرضو وعدد مساربو وتقطتي البداية والنياية لو ومنشآت 
 التصريف والجسور والتقاطعات.

 مشاريع االخرى: تحدد المعمومات الخاصة بأي مشروع منيا حسب طبيعتو.ال
 
تعميمات المناقصة: وتتضمن االرشادات والشروط التي يطمب الى المناقصين التقيد بيا   -3

حول كيفية تقديم العروض ومقدار كفالة المناقصة والمعمومات االساسية عن المقاول 
 من معمومات ووثائق واي بيانات اخرى.ومؤىالتو وما يتوجب ارفاقو بالعرض 

 
الشروط العامة لعقد المقاولة وىي الشروط المبينة في دفتر عقد المقاولة الصادر عن  -2

 الوزارة والتي يتوجب عمى الدوائر والمستشارين التقيد بيا.
 
الشروط الخاصة لعقد المقاولة وىي الشروط المكممة لمشروط العامة واي تعديالت عمييا  -6

واي شروط اضافية اخرى يتطمبيا العطاء بما في ذلك الشروط المتعمقة بالعروض 
 التمويمية وكيفية تنفيذ المشروع ومراحمو وحق صاحب العمل في تجزئتو.

 
وىي المخططات التفصيمية الالزمة لتنفيذ المشروع ومخططات االراضي  المخططات:  -5

 والموقع والمخططات التنظيمية.
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الفنية وجداول الكميات واالسعار وتتضمن المواصفات الفنية العامة المواصفات  -4
والمواصفات الفنية الخاصة بالمشروع، وجداول الكميات واالسعار مبوبة في اجزاء من 

 بنية تحتية واشغال موقع واشغال ىيكل واشغال تكممة.
 

 

 نماذج العقد والكفاالت. -1
 
 اي مالحق اخرى لوثائق العطاء. -9

 

 

 
 

 
 

 

 

 الفصل الثالث
 الكفاالت والغرامات

 
 

 
 تحدد كفاالت عطاءات االشغال عمى النحو التالي: -أ-5المادة 

 

%( من 2-3تحدد بمبمغ مقطوع، ويحتسب ىذا المبمغ عمى اساس نسبة ) كفالة المناقصة: -1
 القيمة المقدرة لمعطاء ويتم بيانو في ممحق نموذج عرض المناقصة.

 

 % من قيمة العقد.11تكون بنسبة  كفالة حسن التنفيذ: -3
 

 % من قيمة المشروع الفعمية بعد االنجاز.5كفالة الصيانة: تكون بنسبة  -2
 

 

 % من قيمة العقد.11يحدد لعطاءات الخدمات الفنية كفالة حسن اداء بنسبة  -6
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 تحدد في ممحق نموذج عرض المناقصة مدة تنفيذ العطاء وقيمة غرامة التأخير عن كل يوم -5
عمى ان تكون تمك الغرامة متناسبة مع قيمة العطاء ومدة تنفيذه وتحسب وفقًا لممعادلة 

 التالية:
 

 % من معدل االنتاج اليومي11غرامة التأخير= 
 

 قيمة العطاء المقدرة  X 11غرامة التأخير= 
 مدة التنفيذ بااليام    111     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع
 إجراءات العطاء

 
 يتوجب عمى رئيس المجنة قبل االعالن عن طرح اي عطاء ان يتحقق ما يمي: -أ-4المادة 

توفر جميع متطمبات طرح العطاء المنصوص عمييا في ىذه التعميمات وفي حالة وجود  -1
نقص في الوثائق او المعمومات يقوم رئيس المجنة بطمب استكماليا، وعمى الجية 

 المعنية استكمال النواقص المطموبة.
 توفر العدد الكافي من نسخ المناقصة. -3
التأكد من عدم وجود اعفاءات مالية او ضريبية اال اذا كانت ىنالك موافقة مسبقة من  -2

 مجمس الوزراء عمى ذلك.
 

 يتضمن االعالن عن طرح العطاء االمور التالية: -أ-1المادة 
 موضوع المناقصة وموقع المشروع مع بيان موجز لوصف المشروع.  -1

 ثمن نسخة المناقصة لالشغال او الخدمات الفنية.  -3

فئات المقاولين المسموح ليم باالشتراك في عطاءات االشغال او فئات ومؤىالت المستشارين  -2
 المسموح ليم باالشتراك في عطاءات الخدمات الفنية حسب مقتضى الحال.

التاريخ والساعة  تاريخ آخر موعد يسمح فيو لممناقص بشراء نسخ المناقصة وبيان -6
 المحددين لموعد ايداع العروض ومكان ايداعيا.

 قيمة التمويل ومصدره بالنسبة لممشاريع الممولة.  -5
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 يحدد رئيس المجنة المختصة ثمن نسخة المناقصة وفقًا لمايمي:  -ب

 عطاءات االشغال: -1
 ثمن النسخة الواحدة      قيمة العطاء المقدرة     

 دينار 11   الف دينار (   35اقل من ) -
 دينار 15   (   الف دينار51-35من ) -
 دينار 35   (  الف دينار111-51من ) -
 دينار 51   ( الف دينار351-111من ) -
 دينار 111   ( الف دينار511-351من ) -
 دينار 135   (  الف دينار151-511من ) -
 دينار 151   ( الف الى مميون دينار151من ) -

 دينار 211-151  ( مميون دينار5مى مميون دينار الى )ما زاد ع
 دينار 1111   ( مميون دينار 11ما زاد عمى )

 

 
 
 عطاءات الخدمات الفنية: -3
 

* توزع نسخة المناقصة الخاصة بالخدمات الفنية مجانًا لالستشاريين المسموح ليم المشاركة 
 بالعطاء.

 
اختصاصات وفئات تتناسب وقيمة االشغال يتوجب عمى رئيس المجنة دعوة المقاولين من  - ج

المطروحة لتقديم عروضيم غير انو يجوز دعوة المقاولين المصنفين في فئة اعمى مباشرة 
 من الفئة المطموبة لقيمة العمل لممشاركة في العطاء.

 
فتين يدعى المناقصون لتقديم عروضيم باالعالن بالمغة العربية مرة واحدة او اكثر في صحي  -أ-9المادة 

يوميتين محميتين عمى االقل، غير انو يجوز ان يتم االعالن بالمغة االنجميزية اضافة لمغة 
 العربية عند دعوة المقاولين او المستشارين االجانب لالشتراك في المناقصة.

 
يجوز في عطاءات الدعوة الخاصة ارسال الدعوة بواسطة البريد المسجل او تسميميا باليد الى  -ب

ن او المستشارين الذين يوافق صاحب العمل عمى دعوتيم لممناقصة بناء عمى تنسيب المقاولي
 من رئيس المجنة.
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يجب ان تكون ىنالك فترة زمنية كافية بين االعالن عن المناقصة وموعد ايداع العروض تكفي  -ج
لدراستيا واعداد العروض، عمى ان ال تقل مدة توزيع نسخ المناقصة عن سبعة ايام، كما 

 تعطى مدة سبعة ايام عمى االقل بين آخر موعد لبيع نسخ المناقصة وموعد ايداع العروض.
 

لرئيس المجنة تمديد مدة ايداع العروض عمى ان يعمن عن ذلك في الصحف او يتم اشعار    -** د
 المشتركين بالمناقصة بذلك.

 
 
ا في ىذه الحالة الى لرئيس المجنة المختصة إصدار مالحق لدعوة العطاء، ويجب تسميمي -ىـ

 المناقصين المشتركين قبل مدة ال تقل عن اسبوع من تاريخ ايداع العروض.
 
 

 
 
 
 
 

ــ ـــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .14/12/2111تاريخ  4/39/3631*  عدلت هذه الفقرة بموجب كتاب معالي وزير االشغال العامة واالسكان رقم ع/

 . 22/6/1999تاريخ 4/67/1229فقرة بموجب قرار الوزير الصادر بالكتاب رقم ع/**عدلت هذه ال

 
 

يتم تقديم عروض المناقصات حسبما تطمبو الدائرة المعنية او وفقًا لما يتم تحديده في وثائق  -8المادة 
 العطاء بأحدى الطريقتين التاليتيين:

دعوة العطاء، والعرض المالي ضمن ظرف واحد يحتوي عمى المعمومات الفنية المطموبة في  - أ
المتضمن لالسعار المعروضة، ويتم في ىذه الحالة دراسة العرضين الفني والمالي معًا 

 وتقييميما.

في ظرفين اثنين منفصمين احدىما يحتوي عمى )العرض الفني( واآلخر يحتوي عمى   )العرض  - ب
ع العرض، وفي ىذه المالي(، عمى ان يكتب عمى كل مغمف اسم المناقص ورقم العطاء ونو 

الحالة تفتح أواًل العروض الفنية لممناقصين، ويجري دراستيا وتقييميا من قبل المجنة المختصة 
الختيار العروض المستوفية لشروط العطاء، ثم تفتح العروض المالية المقدمة من المناقصين 

 اصحابيا.الذين تم اختيارىم وتعاد العروض المالية االخرى التي لم يتم فتحيا الى 
 

 كل مناقص يتقدم بعرض لممناقصة التقيد بما يمي: عمى -أ-11المادة 
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ان يقدم عرضو موقعًا وبالعدد المطموب من النسخ في مغمفات محكمة ومختومة،  -1
عمى ان تكون النسخة االصمية من بينيا، واذا وقع اي تناقض في المعمومات بين 

 النسخ المقدمة، فتعتمد النسخة االصمية.
ان يودع عرضو قبل انتياء الموعد المحدد اليداع العروض في الصندوق المخصص  -3

 ليذه الغاية، وال يجوز استالم اي عرض يقدم بعد الموعد المحدد.
 

يجوز لممناقص الذي سبق ان اودع عرضًا في صندوق العطاءات ان يودع مذكرة   -ب
عرضو االصمي الذي يجب ان تعديمية لعرضو او ان يقدم عرضًا بدياًل باالضافة الى 

المجنة بدراسة   يكون مستوفيًا لشروط العطاء قبل انتياء موعد ايداع العروض وتقوم
ىذه المذكرة مع العرض واذا لم يستوف العرض االصمي الشروط القانونية لمعطاء ييمل 

 العرضان.
تسمم في اذا كانت مغمفات العروض ذات حجم كبير بحيث يتعذر وضعيا في الصندوق ف  -ج

مثل ىذه الحالة الى سكرتير المجنة الذي يتعين عميو ان ينظم كشفًا بيا ويسممو الى 
 المجنة قبل فتح العروض.

اذا ارسل العرض بواسطة البريد فيجب ان يتم ذلك بواسطة البريد المسجل وان يكون العرض  -د
الموعد المحدد اليداع المقدم عرضًا متكاماًل  ويوجو بأسم رئيس المجنة شريطة ان يصل قبل 

 العروض.

اذا كان المناقص شركة اجنبية فيجب ان يذكر في عرضو اسم شريكو االردني او ممثمو، او  -ىـ
 ان يقدم وثيقة ترخيص مكتبو المسجل في المممكة.

 
 
 
 

يخصص لمعطاءات صندوق خاص في المكان الذي يعينو رئيس المجنة، ويكون ليذا  -11المادة 
اقفال مختمفة يحتفظ رئيس المجنة بمفتاح واحد منيا، ويحتفظ سكرتير المجنة الصندوق ثالثة 

او ممثل وزارة االشغال العامة واالسكان بمفتاح القفل الثاني، ويحتفظ احد اعضاء المجنة 
 االخرين الذي تسميو المجنة بمفتاح القفل الثالث.

 
محددين في دعوة العطاء بحضور النصاب يفتح صندوق العطاءات في التاريخ والساعة ال  -أ-13المادة 

القانوني لمجنة، واذا لم تتمكن المجنة من فتح الصندوق ألي سبب في الموعد المحدد، 
 فميا ان تؤجمو الى موعد آخر ويتوجب عمييا ان تدون ذلك في محضر جمستيا.

 
تقوم المجنة بفتح عروض المناقصات في جمسة عمنيو وبحضور من يرغب من   -ب

صين وتعمن القيم االجمالية لمعروض كما وردت قبل التدقيق الحسابي، واذا كان المناق
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العرض مقدمًا في مغمفين منفصمين فعمى المجنة في ىذه الحالة التقيد بأحكام المادة     
 ( من ىذه التعميمات.8)

 

 يوقع اعضاء المجنة الحاضرون عمى نسخ عروض المناقصات التي يتم فتحيا. - ج
 

ال تنظر المجنة في عروض المناقصات المخالفة لشروط العطاء وبخاصة في الحاالت  -أ-12المادة 
 -التالية:

 عدم ارفاق كفالة المناقصة المطموبة في العطاء. -1
 وجود تحفظات او شروط منافيو لشروط العطاء.  -3

 وجود اي شطب او اضافة او الغاء يؤدي الى الغموض وعدم الوضوح. -2
 

 -تبعد عروض المناقصات في اي من الحالتين التاليتين:يجوز لمجنة ان تس -ب
 عدم توقيع المناقص عمى العرض. -1
 عدم كتابة اسعار الوحدة لمبنود بالكممات اضافة الى االرقام. -3
 

 -تتبع االجراءات التالية من قبل المجنة عند دراسة العروض وتقييميا: -أ-16المادة 
 ويتم توقيع ذلك المحضر من قبل اعضاء المجنة. تسجيل محضر لكل جمسة من جمساتيا، -1
دراسة العروض بصورة اولية لمتحقق من تقيد المناقص بشروط دعوة العطاء من حيث  -3

 تصنيفو واكتمال عرضو وعدم وجود شروط منافيو لمتطمبات دعوة العطاء.

رىا خالل المدة تحويل العروض الى لجنة فنية كمما دعت الحاجة لتقوم بدراستيا وتنظيم تقري -2
 المحددة ليا.

 
 
 

المعمومات الخاصة بفحص وتوضيح وتقييم ومقارنة العطاءات والتوصيات باالحالة يجب  -6* 
عدم االفصاح عنيا الى مقدمي العطاءات او اي اشخاص آخرين غير المنوط بيم ليذه 

 العممية رسميًا وحتى وقت االعالن عن االحالة عمى المناقص الفائز.

يود من اي من مقدمي العطاءات لمتأثير عمى المجنة اثناء عممية تقييم العطاءات وأي مج 
 او اثناء اتخاذ القرار باالحالة قد يؤدي الى استبعاد عرضو.

 
من اي من مقدمي العطاءات توضيحًا لعرضو شاماًل  -حسب تقديرىا  -قد تطمب المجنة   -أ-5* 

وتقييم ومقارنة العطاءات ويكون طمب االيضاح  تحمياًل لفئات اسعاره لمساعدتيا في اختبار
 )والرد عميو كتابة او برقيًا او بالتمكس او بالفاكس او بالبريد االلكتروني        
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E.MAIL)   ولن يطمب او يقوم او يسمح بأي تغيير في سعر او محتوى العطاء اال ما
 عطاء.يمزم لتأكيد اي تصحيح ألخطاء حسابية تم اكتشافيا عند تقييم ال

 
ال يسمح ألي من مقدمي العطاءات )المناقصين( باالتصال بالمجنة بخصوص عرضو   -* ب

وذلك من تاريخ فتح عروض العطاءات وحتى احالة العطاء عمى احد المناقصين، واذا 
اراد اي مناقص ان يمد او يخطر المجنة بمزيد من المعمومات فعميو ان يفعل ذلك كتابة 

 ة.وبناًء عمى طمب المجن
 

يراعى عند تقييم العروض من قبل المجنة التحقق من اىمية المناقص وكفاءتو المالية ومطابقة   -ب
عرضو لشروط دعوة العطاء وامكانيتو في انجاز االلتزام المترتب عمى العطاء الجديد اضافة لحجم 

 التزامو السابق وذلك في ضوء فئة تصنيفو.
 

سعاره اقل بكثير من اسعار الكمفة او االسعار الدارجة او لمجنة ان ترفض اي عرض اذا كانت ا  -ج
 االسعار المقدرة من قبل الدائرة المختصة مع بيان اسباب الرفض بالتفصيل.

 

يجوز لمجنة ان تقرر استدعاء اي مناقص لالستفسار منو عن اي معمومات او تحميل السعار   -د
مناقصين اآلخرين، وتدون المجنة البنود في عرضو دون ان يمحق ذلك اي اجحاف بحقوق ال

 نتيجة مناقشة ىذا المناقص في محضر جمستيا.
 

لرئيس المجنة ان يقرر اعادة كفاالت المناقصين الذين تظير الدراسة بأنيم ليسوا أىاًل الحالة   -ىـ
 العطاء عمييم.

 
 
 
 

ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  21/4/2111تاريخ  4/67/938در بالكتاب رقم ع/اضيفت بموجب قرار الوزير الصا *

 .25/4/2111تاريخ  4/39/967وتعميم الوزير الصادر بالكتاب رقم ع/

 
 

تقوم المجنة باحالة العطاء عمى المناقص المتقدم بأفضل العروض وفقًا الحكام النظام  -أ-15المادة 
جية صاحبة الصالحية والتعميمات الصادرة بموجبو، ويتولى رئيس المجنة رفعو الى ال

 بتصديق القرار.
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يبمغ قرار االحالة بعد تصديقو الى صاحب العمل، ويقوم صاحب العمل بتبميغ المناقص   -ب
 الذي رسى عميو العطاء بالقرار.

 
ال يجوز إجراء اي تعديل عمى قرار االحالة اال بقرار الحق صادر عن نفس المجنة وخاضع  -ج

 لمتصديق.
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 مسالفصل الخا
 أحكام عامة

 
 
 

 تقوم الدائرة المختصة باعداد اتفاقية العقد تنفيذًا لقرار االحالة الذي تم تصديقو. -أ-14المادة 
 
عمى المناقص الذي تقرر احالة العطاء عميو ان يدفع رسوم طوابع الواردات عمى عقد  -ب

و وان يقدم كفالة تنفيذ العطاء اذا احيل عميو باالضافة الى الرسوم االخرى المترتبة عمي
حسن التنفيذ خالل اسبوعين من تاريخ تبميغو تمييدًا لتوقيع العقد، واذا لم يحضر خالل 
تمك الفترة فيعتبر مستنكفًا وتتخذ بحقو االجراءات القانونية المنصوص عمييا في وثائق 

تراىا العطاء بما فييا مصادرة كفالة المناقصة وتنفيذ االشغال عمى حسابو بالطريقة التي 
 الدائرة المختصة مناسبة.

 
 

( يومًا 81اذا لم يحدد في دعوة المناقصة مدة التزام المناقص بعرضو تعتبر مدة االلتزام ) -أ-11المادة 
 من تاريخ ايداع العرض.

 
يتوجب عمى الدوائر ولجان العطاءات المختصة مراعاة عدم طرح عطاءات مجزأة تتضمن  -ب

يا وتتداخل االجزاء في مدة التنفيذ، اال اذا كان المقصود العمل نفسو من المخصصات ذات
منو توزيع العمل عمى اكثر من مقاول واحد الغراض سرعة االنجاز، ويتم ذلك بعد اخذ 

 موافقة الوزير المختص خطيًا.
 
عمى المجان المختصة التقيد بالتعميمات الصادرة وفقًا الحكام النظام بما في ذلك التعميمات  -ج

 قة بتصنيف وتأىيل المقاولين والمستشارين من اردنيين وغير اردنيين.المتعم
 
يعفى صاحب العمل من توجيو اي اخطار او انذار الى اي مقاول او مستشار لمقيام بأي   -د

من االلتزامات القانونية او التعاقدية المفروضة عميو سواء كان ذلك االخطار او االنذار 
 العقد بين الفريقين عمى غير ذلك. عدليًا او عاديًا اال اذا نص
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 -تقوم لجنة العطاءات المختصة بما يمي:  -أ-19المادة 
 تنظيم سجل لمعطاءات المطروحة لكل سنة بأرقام متسمسمة.  -1
فتح ممف خاص لكل عطاء عمى ان يحفظ في الممف جميع المعمومات المتعمقة  -3

يادة تسمم االشغال واي معمومات اخرى عن بالعطاء من دعوة العطاء وقرار االحالة وش
 كيفية انجاز المقاول اللتزامو.

 
 
 عمى دائرة العطاءات اعداد سجل سنوي مجمد لجميع العطاءات المركزية وقرارات احالتيا. -ب

 
 

( 2311تمغى )تعميمات عطاءات االشغال الحكومية( المنشورة في عدد الجريدة الرسمية )  -18المادة 
 .1/3/1896ريخ الصادرة بتا

 
 

 
 


