
 

 بشأن العطاءات لألشغال الحكومية 9111( لسنة 6قانون رقم )

 
رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية رئيس السمطة الوطنية الفمسططينية عدطا االطط ع 

 6م عشأن الموازم الدامة، وعمى نظام مقاوالت األشغال الدامة رقم 8998لسنة  8عمى القانون رقم 
عطططط  حططططت محاحظططططات ال ططططفة الغرعيططططة، وعمططططى نظططططام االشططططتراطات الدامططططة م المدمططططول 8961لسططططنة 

م المدمطططول عططط  حطططت محاحظطططات لطططزة، وعمطططى تدميمطططات ت طططني  المقطططاولين 8991لمدططططا ات لسطططنة 
م المدمطططول عفطططا حطططت حمسططططين، وعمطططى مشطططروع القطططانون المقطططام مطططن مجمطططس 8991الفمسططططينية لسطططنة 

 م أ ارنا القانون التالت: 9/6/8999الوزرا ، ومواحقة المجمس التشريدت عتاريخ 
 

 الفصل األول 
 تداري 

 ( 8مااة )
حت تطعيق أحكام هذا القانون يكون لمكممات والدعارات التالية المدانت المخ  طة لفطا أانطاا مطا لطم 
تطططال القرينطططة عمطططى خططط   ذلطططرة الطططوزارة: وزارة األشطططغال الدامطططةة الطططوزير: وزيطططر األشطططغال الدامطططةة 

أو مجمس أو سمطة أو مؤسسة رسمية عامةة المسطؤول المخطتص: المسطؤول حيمطا الاائرة: أية وزارة 
يخطططتص عوزارتططط  والطططاوائر والمؤسسطططات المرتعططططة عططط  ولغايطططات هطططذا القطططانون تشطططمل ععطططارة المسطططؤول 
المخططتص: رئططيس الططوزرا  حيمططا يخططتص عرئاسططة الططوزرا ة رئططيس المجمططس التشططريدت الفمسطططينت حيمططا 

فمسططططينتة الطططوزير حيمطططا يخطططتص عوزارتططط ة رئطططيس أيطططة اائطططرة يمطططارس يخطططتص عطططالمجمس التشطططريدت ال
  حيات الوزير حيما يتدمق عتمر الاائرة عموجب قطوانين أو أنظمطة خا طةة الوكيطل: وكيطل الطوزارة 
أو مططاير عططام الططاائرة أو مططن يدططين ليقططوم عأعمالطط  حططال لياعطط ة المططاير: مططاير عططام اائططرة الدطططا ات 

حظ الدامططل حططت إحطططاف المحاحظططاتة اائططرة الدططططا ات: اائططرة الدططططا ات المركزيططةة المحططاحظ: المحطططا
المركزية المشكمة وحقطا  ألحكطام هطذا القطانونة األشطغال: إنشطا  األعنيطة والططرق والمنشطرت والمشطاري  
الفناسية عمختم  أنواعفطا ولوازمفطا و طيانتفا ومتاعدطة تنفيطذها وا شطرا  عميفطاة الخطامات الفنيطة: 

اميم الفناسية والفنية لألشغال والمشاري  وا شرا  عمى تنفيذها وتشغيمفا وأعمطال الاراسات والت 
المساحة وأية استشارات حنية أو هناسية تتدمق عاألشغالة المقاول: أي شطخص طعيدطت أو مدنطوي 
يتداقا م  الاائرة لتنفيطذ األشطغالة المستشطار: أي شطخص طعيدطت أو مدنطوي يقطوم عتقطايم الخطامات 

 الفنيةة 



 
 الفصل الثاني 

 اائرة الدطا ات المركزية
 ( 2مااة )

تنشطأ حطت وزارة األشطغال الدامطة اائططرة تسطمى ااائطرة الدططا ات المركزيططةا يكطون لفطا جفازهطا الخططاص 
ويدطين لمططاائرة مططاير عططام عقططرار مططن مجمططس الططوزرا ة تنشططأ حططت اائططرة الدطططا ات المركزيططة المططايريات 

ا وتحاا   حياتفا عموجب نظام ي ار عن مجمس الوزرا  عنا   واألقسام ال رورية  اارة شؤونف
عمى تنسيب من الوزيرة لموزير تسمية أحا كعار موظفت اائطرة الدططا ات نائعطا  لممطاير، لمسطاعات  
حت إاارة شؤون الاائرة وتولت مفام  حت حالة لياع  ويجطوز لممطاير تكميفط  عتفطويض خططت عرئاسطة 

 ركزية حت حاالت خا ة ومحااةة اجتماعات لجان الدطا ات الم
 

 ( 1مااة )
تمارس اائرة الدطا ات المفام وال  حيات المخولة لفا عمقت ى أحكام هذا القانون عمطا حطت ذلطر 
ما يمت: إشرا  ومتاعدة ت ني  المقاولين والمستشطارين ومتاعدطة تطأهيمفم عالتنسطيق والمشطاركة مط  

ة الت طططني  المدتمطططاة عموجطططب تدميمطططات ت طططني  النقاعطططات، واالتحطططااات المدنيطططة المخت طططة ولجنططط
المقططاولين، وحفططظ المدمومططات المنوطططة عفططم وعأعمططالفم وذلططر لغايططات الدمططل ااخططل الططوطن وخارجطط  
وعموجب تدميمات ت ار لفذا الغايةة تاقيق وتحميل عطا ات األشغال والخامات الفنية الحكومية 

توحيططططا الشططططروط الدامططططة لدقططططا المقاولططططة وجمطططط  وحفططططظ وتحميططططل المدمومططططات المتدمقططططة عالدطططططا اتة 
جرا ات الدطا ات وتطوير تمر الشروط وا جرا ات وحقا  لمقوانين واألنظمة والتدميمطات المدمطول  وا 
عفططاة إ ططاار النشططرات الاوريطططة حططول قطططاع ا نشططا ات وأسطططدار المططواا ا نشططائية وعنططوا األشطططغالة 

 القيام عأعمال سكرتارية لجان الدطا ات المركزيةة 
 
 

 الفصل الثالث 
 ( 1مااة )

تنفططذ األشططغال والخططامات الفنيططة الدامططة ع حططاف الطططرق التاليططة: الدطططا ات الدامططة: وهططت التططت تأخططذ 
معطططاأ الد نيطططة والمسطططاواة وحريطططة المناحسطططة وهطططت إمطططا محميطططة أو اوليطططةة الدططططا ات عطريقطططة اسطططتاراج 

تشطططارين ال يقطططل عطططااهم عطططن الدطططروض وهطططت عتوجيططط  اعطططوات خا طططة لدطططاا مطططن المقطططاولين أو المس
ثطط ثة التداقططا المعاشططر حططت األحططوال الخا ططة أو االسططتثنائية الداجمططةة التنفيططذ المعاشططر: هططو التنفيططذ 

 الذي تقوم ع  الوزارة عمدااتفا وأجفزتفاة 



 
 ( 9مااة )

وحقا  ألحكام هطذا القطانون، عنطا ططرح أي عططا  يتدمطق عاألشطغال أو الخطامات الفنيطة الدامطة تراعطى 
لقواعا التالية: يكون طرح الدططا  عموجطب إعط ن حطت ال طح  المحميطة عمطى أن ال يطتم ا عط ن ا

عن ططرح أي عططا  أو إجطرا  أي تمطزيم إال إذا كانطت المخ  طات الماليطة متطوحرة لتنفيطذا أو كطان 
عطططا   هنطار التطزام عتوحيرهططا مطن الجفطة الممولططة عقطرار مطن مجمططس الطوزرا ة تطعيطق معططاأ المناحسطة وا 
حرص متكاحئة لمجفات المؤهمة لمقيام عتنفيذ األشغال أو تقايم الخامات الفنية وعالطريقة التت تراها 
الجفطططة المخت طططة مناسطططعة مططط  مراعطططاة إعططططا  مطططاة كاحيطططة لممقطططاولين والمستشطططارين لاراسطططة وثطططائق 

تقيا عنا الدطا ات وتقايم الدروض التت تتناسب وطعيدة األشغال أو الخامات الفنية المطموعةة ال
إحالة الدطا  عأح ل الدروض المستوحية لشروط اعوة الدططا  وأنسطب األسطدار مط  مراعطاة ارجطة 
مكانيطططة التنفيططذ  طططمن المططاة المحططااة ومطططاف قططارة المقطططاول أو المستشططار لمقيطططام  الجططواة المطموعططة وا 
عالدمططل المطمططوب حسططب الشططروط والموا ططفاتة الططنص حططت شططروط الدطططا ات والموا ططفات عمططى 

ستدمال المواا والمنتجات ال ناعية المحمية حت األشغال ما اامت مطاعقة لمموا فات المدتمطاة، ا
مططط  وجطططوب تجنطططب تحايطططا األسطططما  التجاريطططة أليطططة  طططناعةة أن تكطططون جميططط  االتفاقيطططات والشطططروط 
التداقايطططة عالمغطططة الدرعيطططة ويجطططوز أن تكطططون الموا طططفات والمخطططططات والتقطططارير الفنيطططة والمراسططط ت 

لمغططة ا نجميزيططة كمططا ويجططوز ترجمططة الدقططوا إلططى المغططة ا نجميزيططة عمططى أن تكططون المرجديططة لمدقططا عا
عالمغططة الدرعيططةة التقيططا عططالقوانين واألنظمططة والتدميمططات المدمططول عفططا عنططا و طط  الشططروط التداقايططة 

س وعام النص عمى ا عفا  مطن أي التطزام مطالت مفطروض عموجطب أي تشطري  إال عدطا مواحقطة مجمط
الوزرا  عمى ا عفا  ع ورة تسطعق توقيط  التداقطاة تدططى األولويطة حطت مشطاري  األشطغال الحكوميطة 
لممقططاولين المحميططين، إذا تططواحرت حططيفم الشططروط المطموعططةة عمططى الشططركات األجنعيططة مراعططاة القططوانين 

 واألنظمة ذات الد قة السارية حت حمسطينة 
 

 
 الفصل الرابع 

 تشكيل لجان الدطا ات
 ( 6مااة )

تتشطططكل عمقت طططى أحكطططام هطططذا القطططانون لجطططان الدططططا ات التاليطططة: لجطططان الدططططا ات المركزيطططةة لجنطططة 
 عطا ات الاائرةة لجنة عطا ات المحاحظةة 

 
 ( 7مااة )



تشكل لجنة عطا ات مركزية متخ  ة عرئاسة الماير، لكل مجال من المجاالت األرعدة التالية، 
الدططا ات المركزيطة ويجطوز أن تدقطا اجتماعاتفطا حطت الطاائرة ذات  ويكون مقر هذا المجان حت اائطرة

 -مجططال الميططاا والططري والمجططاري والسططاواة ج -مجططال األعنيططة الحكوميططةة ب -الد قططة عالدطططا : أ
مجطال األعمطال الكفروميكانيكيطة واالت طاالتة تتطأل  كطل لجنطة  -مجال الطرق والنقل والتداينة ا

ممثل عن الوزارة  -ثل عن وزارة المالية يدين  وزير المالية ع وا  جمم -الماير رئيسا  ب -من: أ
ممثمطططين عطططن الطططاائرة ذات الد قطططة عالدططططا  يدينفمطططا المسطططؤول المخطططتص  -يدينططط  الطططوزير ع طططوا  ا

شخ ين يدينفما الوزير من ذوي االخت اص ع وين تكون ماة الد وية حت كل  -ع وين هط
رط حطططططت األع ططططا  أن يكونطططططوا مططططن ذوي الخعطططططرة والكفطططططا ة لجنططططة سطططططنة واحططططاة قاعمطططططة لمتجايططططا ويشطططططت

واالخت ططاص، وال يجططوز ألي شططخص أن يكططون ع ططوا  حططت أكثططر مططن لجنتططينة تدقططا هططذا المجططان 
اجتماعاتفا عاعوة من رئيسطفا ويكطون اجتماعفطا قانونيطا  عح طور خمسطة مطن أع طائفا عمطى األقطل 

عالدططا  مطن عيطنفم وتتخطذ قراراتفطا عأكثريطة  عمى أن يكطون رئيسطفا وأحطا ممثمطت الطاائرة ذات الد قطة
حالة الدطا ات الخارجة عن  أرعدة من أ وات أع ائفا الحا رينة تختص هذا المجان عطرح وا 
نطططاق  طط حيات المجططان األخططرف المن ططوص عميفططا حططت هططذا القططانونة أو أي عطططا   خططر يكمففططا 

لجططان الدطططا ات المركزيططة  الططوزير عطرحطط  عنططا  عمططى تنسططيب المسططؤول المخططتصة تخ طط  قططرارات
لت ططايق الططوزيرة يتططولى الططوزير أو مططن يفو طط  خطيططا  توقيطط  االتفاقيططات نياعططة عططن الحكومططة تنفيططذا  

 لقرارات لجان الدطا ات المركزيةة 
 

 ( 8مااة )
الوكيططل  -تشططكل حططت كططل اائططرة لجنططة عطططا ات تسططمى لجنططة عطططا ات الططاائرة عمططى النحططو التططالت: أ

ممثمين عن اائرة الدطا ات يدينفمطا  -ينفم المسؤول المختص ع وين جشخ ين يد -رئيسا  ب
يدينط  وزيطر الماليطة  -ممثطل عطن وزارة الماليطة  -الطوزير عنطا   عمطى تنسطيب المطاير الدطام ع طوين ا

ع وا  تكون الد وية حت هذا المجنة لماة سنة قاعمة لمتجايا لمرة واحاة حقط وتختص هذا المجنطة 
حالطططة عططططا ات األشطططغال التطططت ال تزيطططا قيمطططة كطططل منفطططا عمطططى مائطططة وخمسطططين ألططط  اوالر  عططططرح وا 

أمريكت أو ما يداالفا عالدممة المتااولطة قانونطا  وعططا ات الخطامات الفنيطة إذا كانطت قيمطة كطل منفطا 
ال تتجاوز سعدة  ال  اوالر أمريكطت أو مطا يداالفطا عالدممطة المتااولطة قانونطا ة تدقطا لجنطة عططا ات 

اعاتفطا عطاعوة مطن رئيسطفا ويكطون اجتماعفطا قانونيطا  عح طور أرعدطة مطن أع طائفا عمطى الاائرة اجتم
األقطططل عمطططى أن يكطططون رئيسطططفا مطططن عيطططنفم، وتتخطططذ قراراتفطططا عأكثريطططة أرعدطططة مطططن أ طططوات أع طططائفا 
الحا رينة تخ   قرارات هذا المجنة لت ايق المسؤول المختص ويتولى توقي  االتفاقيات تنفيطذا  

 رة عنفاة لمقرارات ال اا
 



 ( 9مااة )
مطططاير  -تشطططكل حطططت كطططل محاحظطططة لجنطططة تسطططمى لجنطططة عططططا ات المحاحظطططة عمطططى النحطططو التطططالت: أ

ممثل عن وزارة الحكم المحمت يدين  وزير الحكم المحمت ع وا   -األشغال حت المحاحظة رئيسا  ب
الد قطة عالدططا  ممثطل عطن الطاائرة ذات  -ممثل عن وزارة المالية يدين  وزيطر الماليطة ع طوا  ا -ج

ممثططل عططن اائططرة الدطططا ات يدينطط  الططوزير عنططا   عمططى تنسططيب  -يدينطط  المسططؤول المخططتص ع ططوا  هططط
ممثل عن وزارة الااخمية يدينط  المحطاحظ ع طوا  تكطون الد طوية حطت هطذا المجنطة  -الماير ع وا  و

حال ة عطا ات األشغال لماة سنة واحاة قاعمة لمتجايا لمرة واحاة حقط وتختص هذا المجنة عطرح وا 
التطططت ال تزيطططا قيمطططة كطططل منفطططا عمطططى خمسطططة وعشطططرين ألططط  اوالر أمريكطططت أو مطططا يداالفطططا عالدممطططة 
المتااولططة قانونططا ة تدقططا لجنططة عطططا ات المحاحظططة اجتماعاتفططا عططاعوة مططن رئيسططفا ويكططون اجتماعفططا 

تخطذ قراراتفطا قانونيا  عح ور خمسطة مطن أع طائفا عمطى األقطل عمطى أن يكطون رئيسطفا مطن عيطنفم وت
عأكثريطططة أرعدطططة مطططن أ طططوات أع طططائفا الحا طططرينة تكطططون قطططرارات هطططذا المجنطططة خا طططدة لت طططايق 

 المحاحظ وتقوم الجفة ذات االخت اص عتوقي  االتفاقيات تنفيذا  لفذا القراراتة 
 

 ( 81مااة )
يتدططين عمططى لجططان الدطططا ات تططاوين مح ططر لكططل جمسططة مططن جمسططاتفا وتنظططيم تقريططر عتو ططياتفا 

وقدططط  رئيسطططفا وأع طططاؤها الحا طططرون ويحفطططظ نسطططخة منفطططا حطططت الممططط  الخطططاص عالدططططا ، وعمطططى ي
الد ططو المتخمطط  عططن ح ططور الجمسططة أن يقططام عيانططا  عأسططعاب عططام ح ططورا موقدططا  مططن قعمطط  ليرحططق 
عتقرير المجنةة يشارر مناوب عن هيئة الرقاعة الدامة حت اجتماعات لجان الدططا ات المن طوص 

قطانون ع طفة مراقطبة لممسطؤول المخطتص تديطين أي مطن أع طا  لجطان الدططا ات عميفا حت هطذا ال
المن وص عميفا حت هذا القانون ول  أن يستعال ع وا   خر عط  حطت أي وقطت عمطى أنط  ال يجطوز 
اسطططتعاال ممثطططل الطططاائرة ذات الد قطططة عالدططططا  المدطططروض عمطططى أي مطططن تمطططر المجطططان خططط ل قيامفطططا 

 ططاار تو ططياتفا أو قرارهططا عشططأن  ويدتعططر عططاط   أي إجططرا  يططتم عططالنظر حططت ذلططر الدطططا  وحتططى إ
 عكس ذلرة 

 
 ( 88مااة )

لمجان الدطا ات المركزية أو أية لجنة عطا ات أخطرف وعدطا مواحقطة الطوزير أو المسطؤول المخطتص 
أن تسططتدين عططالخعرا  والفنيططين حططت األمططور المتدمقططة عالدطططا ات المدرو ططة عميفططا ولمجمططس الططوزرا  

عمطى تنسطيب الطوزير مطنل أولئطر الخعطرا  والفنيطين مكاحطرت ماليطة تتناسطب واألعمطال التطت قطاموا عنا  
 عفاة 

 



 ( 82مااة )
تططنظم إجططرا ات الدطططا ات وشططروط االشططترار حيفططا ومططاا ا ع نططات وال ططمانات الماليططة المطموعططة 

شطططروط الواجطططب وططططرق تقطططايم الدطططروض وحتحفطططا واراسطططتفا وتقييمفطططا وقواعطططا ا حالطططة وليرهطططا مطططن ال
تواحرهططا حططت وثططائق الدطططا ات وحططت المقططاولين أو المستشططارين عموجططب أنظمططة  ططاارة عططن مجمططس 

 الوزرا  تنشر حت الجرياة الرسمية وتكون ممزمةة 
 

 ( 81مااة )
يطرح رئيس لجنة الدطا ات المخت ة األشغال أو الخامات الفنية مراعيا  عطذلر أنظمطة الدططا ات 

( أعط ا مطن هطذا القطانون ولط  عدطا مواحقطة الجفطة المخت طة 82ت ى المطااة )الحكومية ال اارة عمق
 عت ايق قرار ا حالة أن يوزع نسخ الدطا ات مجانا  لذوي الد قةة 

 
 ( 81مااة )

تشططكل حططت كططل مططن اائططرة الدطططا ات المركزيططة والططاوائر األخططرف المقططرة حططت هططذا القططانون لجططان حنيططة 
ن النطواحت الفنيطة وتقطايم تو طياتفا لمجطان الرئيسطية المحطال مخت ة لاراسة عروض المناق ات مط

 إليفا عروض الدطا اتة 
 

 ( 89مااة )
ترسل قرارات لجان الدطا ات وتو ياتفا لمجفات المخت ة عالت ايق عميفا خ ل سعدة أيام من 
ذا تاريخ  اورها وعمى هذا الجفات إ اار قرارهطا عشطأن الدططا  خط ل ث ثطين يومطا  مطن ورواا وا  

لططم ت ططار تمططر الجفططات قططرارا  عالت ططايق أو عامطط  خطط ل تمططر المططاة، اعتعططر قططرار لجنططة الدطططا ات 
 م اقا ة 

 
 ( 86مااة )

إذا طططرح عطططا  ألكثططر مططن مططرة ولططم يتقططام لطط  عططاا كططا   مططن المقططاولين أو لططم تكططن األسططدار حططت 
ة الدططا ات حطت الدروض المقامة مدقولة أو كانت الدطروض مشطروطة أو ليطر مكتممطة حدمطى لجنط

مثل هذا الحالة أن ترح  تقريرا  عن المو وع إلى الجفطة المخت طة عالت طايق عمطى الدططا  ولفطذا 
 الجفة أن تقرر إعااة طرح الدطا  أو إجرا  الممارسة لألقل سدرا  من الدروض المقامةة 

 
 ( 87مااة )



لتداقططططا المعاشططططر وحقططططا  يجططططوز تنفيططططذ األشططططغال أو تقططططايم الخططططامات الفنيططططة عاسططططتاراج الدططططروض أو ا
( مطططن هطططذا القطططانون وذلطططر حطططت أي مطططن الحطططاالت 88لم ططط حيات المن طططوص عميفطططا حطططت المطططااة )

التالية: حت الحاالت المسطتدجمة لمواجفطة حالطة طارئطة أو لوجطوا  طرورة ال تسطمل عط جرا ات ططرح 
ا  قط  الغيار أو عطا ة توحيا اآلليات واألجفزة أو التقميل من تنويدفا أو لغرض التوحير حت اقتن

لتططططوحير الخعططططرة السططططتدمالفاة لشططططرا  قططططط  ليططططار أو أجططططزا  مكممططططة أو  الت أو أاوات أو لططططوازم أو 
مفمات ال تتوحر لاف أكثر من م ار واحطا عطنفس ارجطة الكفطا ةة عنطا التداقطا عمطى خطامات حنيطة 

ت يطتم مط  مؤسسطات أو تقايم خامات عمميةة إذا كان التداقا عمى تنفيطذ األشطغال أو تقطايم الخطاما
 حكومية أو مؤسسات عممية أو كانت األسدار محااة من قعل السمطات الرسميةة 

 
 ( 88مااة )

يطططتم تنفيطططذ األشطططغال عاسطططتاراج الدطططروض أو التداقطططا المعاشطططر وحقطططا  لم ططط حيات التاليطططة ويطططتم توقيططط  
ا  عنا  عمى تنسيب االتفاقيات المتدمقة عفا من قعل الجفة المخت ة وذلر: عقرار من مجمس الوزر 

الططوزير إذا كططان الدطططا  يتدمططق عططالوزارة، وعتنسططيب مططن الططوزير والمسططؤول المخططتص إذا كططان الدطططا  
ألط  اوالر وال  891متدمقا  عأية اائرة أخرف وكانت قيمطة األشطغال حطت أي مطن الحطالتين تزيطا عمطى 

عمططى أن يكططون القططرار مقرونطططا  ألطط  اوالر أو مططا يداالفمططا عالدممططة المتااولططة قانونططا ،  111تتجططاوز 
عتو طططية لجنطططة حنيطططة يشطططكمفا الطططوزير والمسطططؤول المخطططتص مطططن أ طططحاب االخت طططاص والخعطططرة حطططت 
مو طوع الدطططا ة عقطرار مططن الطوزير عنططا   عمططى تنسطيب لجنططة حنيطة يشططكمفا الطوزير عرئاسططة الوكيططل أو 

أو ما يداالفا عالدممة المتااولة قانونا ة أل  اوالر  891الماير إذا كانت قيمة الدطا  ال تزيا عمى 
يططتم التداقططا عمططى تقططايم الخططامات الفنيططة عاسططتاراج الدططروض أو التداقططا المعاشططر وحقططا  لم طط حيات 

عقرار من  -التالية ويتم توقي  االتفاقيات المتدمقة عفا من قعل الوزير أو من يفو   خطيا  وذلر: أ
ألط  اوالر  79ر إذا كانطت قيمطة الخطامات الفنيطة تزيطا عمطى مجمس الوزرا  عنا   عمى تنسطيب الطوزي

ألطط  اوالر أو مططا يداالفططا عالدممططة المتااولططة قانونططا ، عمططى أن يكططون القططرار مقرونططا   291وال تتجططاوز 
عقطرار مطن الطوزير عنطا  عمطى تنسطيب لجنطة حنيطة  -عتو ية لجنة حنية يشكمفا الوزير لفذا الغايطةة ب

ألطط  اوالر أو مططا  79لوكيططل إذا كانططت قيمططة الخططامات الفنيططة ال تزيططا عمططى يشططكمفا الططوزير عرئاسططة ا
عقططرار مططن المسططؤول المخططتص عنططا   عمططى تنسططيب لجنططة حنيططة  -يداالفططا عالدممططة المتااولططة قانونططا ة ج

ألطط   29يشططكمفا المسططؤول المخططتص عرئاسططة الوكيططل إذا كانططت قيمططة الخططامات الفنيططة ال تزيططا عمططى 
عقططرار مططن الوكيططل عنططا  عمططى تنسططيب لجنططة حنيططة  -ا عالدممططة المتااولططة قانونططا ة ااوالر أو مططا يداالفطط

 ال  اوالر أو مطططا  7يشطططكمفا المسطططؤول المخطططتص إذا كانطططت قيمطططة الخطططامات الفنيطططة ال تزيطططا عمطططى 
 يداالفا عالدممة المتااولة قانونا ة 

 



 ( 89مااة )
شطغال أو نوعيتفطا أو كمياتفطا أو حطت يراعى عام إجرا  أي تدايل أو إ احة أو تغيير حت شطكل األ

حجم الخامات الفنية أثنا  التنفيذ، وعمطى  طاحب الدمطل والجفطة المشطرحة التقيطا عتنفيطذ الدمطل وحقطا  
لمخططططات وموا ططفات وشططروط الدطططا ة ويدتعططر وروا الططنص عمططى أي عمططل حططت أيططة وثيقططة مططن 

الدمطلة يدتعطر عمط   إ طاحيا  لغايطات  الوثائق المكونة لمدطا  كاحيا  لمتطاليل عمطى  طرورة تنفيطذ ذلطر
هذا المااة كل تدايل أو إ احة أو تغيير لم يطرا عميط  نطص حطت أي وثيقطة مطن وثطائق الدططا  عنطا 
توقيطط  االتفاقيططة واقت ططت ظططرو  المشططروع تنفيططذاة وال يدتعططر عمطط   إ ططاحيا  الزيططااة الحا ططمة حططت 

مخططططات وال يحتططاج تنفيططذها إلططى إ ططاار أمططر الكميططات الفدميططة لألعمططال التططت يططتم تنفيططذها وحقططا  لم
تغييططرية إذا تطمعططت ظططرو  الدمططل إحططااث عنططوا جايططاة لططم تكططن واراة حططت أي مططن وثططائق الدطططا  
أ   ، ح ن تحايطا أسطدار هطذا العنطوا يكطون خا طدا  لمواحقطة المسطؤول المخطتص عنطا   عمطى تنسطيب 

أو إ احة أو تغييطر أثنطا  التنفيطذ حط ن  المفناس المشر ة إذا اقت ت الحاجة إلى إجرا  أي تدايل
قططرار إحالططة الدطططا  يعقططى ناحططذا ، ويترتططب عمططى الجفططة التططت تتططولى ا شططرا  عمططى تنفيططذ الدطططا  أن 
تقططام تقريططرا  حنيطططا  مسططعقا  إلططى الجفطططة المخت ططة يت طططمن معططررات القيططام عاألعمطططال ا  ططاحية ومطططاف 

نفيططذ األعمططال ا  ططاحية واألوامططر التغييريططة عنططا   الحاجططة إليفططا وتأثيرهططا عمططى قيمططة الدطططا ة ويططتم ت
عمططى تقريططر لجنططة حنيططة تشططكل لفططذا الغططرض مططن عططاا ال يقططل عططن ث ثططة أشططخاص مططن ذوي الكفططا ة 

عقططرار مططن المفنططاس المشططر  إذا كططان مجمططوع  -والخعططرة عفططذا المجططال وحقططا  لم طط حيات التاليططة: أ
 -( خمسطططة  ال  اوالر أيفمطططا أقطططلة ب9111% مطططن قيمططة الدططططا  أو )9قيمططة التجطططاوز يقطططل عطططن 

عقطططرار مطططن الوكيطططل إذا كطططان مجمطططوع التجطططاوز حطططت قيمطططة األعمطططال ا  طططاحية والكميطططات أثنطططا  التنفيطططذ 
عقططططرار مططططن  -ألطططط  اوالر أيفمططططا أقططططلة ج 91%( مططططن قيمططططة الدطططططا  أو معمطططط  89-9يتططططراوح عططططين )

 ططاحية والكميططات أثنططا  التنفيططذ المسططؤول المخططتص، إذا كططان مجمططوع التجططاوز حططت قيمططة األعمططال ا 
% مطن  89أل  اوالر أو مطا يداالفطا عالدممطة المتااولطة قانونطا ، أو تزيطا نسطعت  عمطى  91يزيا عمى 

% منفا، ويشترط حت جمي  األحطوال أن ال يتدطاف هطذا التجطاوز معمط  29قيمة الدطا  ولم تتجاوز 
عقططرار مططن مجمططس الططوزرا   -لططة قانونططا ة امططائتين وخمسططين ألطط  اوالر أو مططا يداالفططا عالدممططة المتااو 

إذا تجطاوزت قيمطة األعمطال المنفطذة نتيجطة لألعمطال ا  طاحية وزيطااة الكميطات أثنطا  التنفيطذ مطا تزيططا 
نسططعتفا أو قيمتفططا عمططى  طط حية المسططؤول المخططتص المن ططوص عميفططا حططت الفقططرة )ج( مططن هططذا 

 المااةة 
 

 
 الفصل الخامس 
 حتل المظاري 



 ( 21مااة )
يقفططل  ططناوق الدطططا ات حططت الموعططا الططذي تحططاا حططت ا عطط ن عططن المناق ططة وال يمتفططت إلططى أي 

 عطا  يرا عدا انتفا  الموعا المحااة 
 

 ( 28مااة )
تقططوم المجنططة عفططتل  ططناوق الدطططا ات عدططا التأكططا مططن سطط مت  حططت اليططوم المدططين والسططاعة المحططااة 

يفطا اتخطاذ ا جطرا ات التاليطة: إثعطات الحالطة التطت لفتل المظاري  كرخر موعا لتقطايم الدططا ات وعم
ورات عميفططططا مظططططاري  الدطططططا اتة إثعططططات عططططاا المظططططاري  حططططت مح ططططر حططططتل المظططططاري ة حططططض 
الدطا ات عالتتاع  وكل عطا  يفتل مظروح  ي   رئيس المجنة عمي  وعمى مظروح  رقما  مسمس   

ططا ات الطواراةة تطرقيم األوراق المكطون عمى هيئة كسر اعتيااي عسط  رقم الدطا  ومقام  عاا الد
ثعطططات عطططاا تمطططر األوراقة قطططرا ة اسططم مقطططام الدططططا  واألسطططدار وجممطططة الدططططا  عمطططى  منفططا الدططططا  وا 
الحا ططرين مططن مقطططامت الدطططا ات أو منططاوعيفمة إثعطططات جممططة الدطططا ات عطططالتفقيط وقيمططة التطططأمين 

  الحا طرين عمططى الدططا  ومظروحطط ، االعتطاائت المقططامة التوقيط  مططن رئطيس المجنططة وجميط  األع ططا
وكل ورقة من أوراق ة التوقي  من رئيس المجنة وجمي  األع ا  الحا رين عمطى مح طر المجنطة، 

 عدا إثعات كاحة الخطوات المتقامةة 
 

 ( 22مااة )
تقططوم لجنططة الدطططا ات ع ح ططا  معططال  التططأمين أو السططناات الخا ططة عفططا وتسططميمفا حططت الحططال إلططى 

 ة لقياها أمانات وتحفظ حت خزانة مقفمة حتى االنتفا  من كاحة أعمالفا عحسابة الجفة الطالع
 

 ( 21مااة )
تراج  لجنة الدطا ات الدينات المقامة من أ حاب الدططا ات عمطى الكشط  الطذي اونطت عط  هطذا 
الدينططات عنططا ورواهططا وتتأكططا مططن أو ططاحفا ومقططاارها ويجططري حفظفططا حططت مكططان أمططين لططاف الجفططة 

 عمى أن يثعت ذلر عمح ر المجنةة الطالعة 
 

 ( 21مااة )
عدا مطاعقة الدطا ات عمطى كشط  التفريط  والتأكطا مطن  طحتفا ومطاعقتفطا لشطروط المناق طة تقطام 

 الدطا ات وجمي  أوراق المناق ة إلى لجنة الدطا ات مشفوعة عم حظات المجنة الفنيةة 
 



 
 الفصل السادس 

 العت حت الدطا ات وتوقي  الدقوا
 ( 29ة )ماا

ال يجططوز عدططا حططتل المظططاري  الططاخول حططت مفاو ططات مطط  أحططا مقططامت الدطططا ات حططت شططأن تدططايل 
عطائ  وم  ذلر يجوز لمجنة مفاو ة مقام الدطا  األقل المقترن عتحفظ أو تحفظات لمنزول عطن 
كطل تحفظاتط  أو عد طفا عمطا يجدططل عططا ا متفقطا  مط  شطروط المناق ططة عقطار ا مكطانة كمطا يجططوز 

ة مفاو ططة  ططاحب الدطططا  األقططل ليططر المقتططرن عتحفظططات لمنططزول عسططدرا إلططى مسططتوف أسططدار لمجنطط
 السوقة وتجري المفاو ة حت الحالتين المشار إليفما عقرار من المسؤول المختصة 

 
 ( 26مااة )

إذا سعق لممناقص أن أخل أو أهمل أو ق ر حت التزامات  الفائتة، أو كان يخ   عقرار عالحرمان 
 مفدول، لمجنة الدطا ات الحق حت استعداا عطائ ة ساري ال

 
 ( 27مااة )

يجوز لمجنة الدطا ات إلغا  المناق ة إذا كانت جمي  الدطا ات مخالفة لمشروط أو لير مكتممة 
مما يجدمفا لير  طالحة لمنظطر حيفطا وحطت هطذا الحالطة يجطوز لفطا إعطااة ططرح المناق طة مطن جايطا 

 ع ن حت المرة األولىة وعنفس الخطوات التت تمت عنا ا 
 

 ( 28مااة )
يجوز تجزئة الدطا  ألكثر من مناقص إذا كانت شطروط الدططا  تسطمل عطذلر أو وروا نطص يجيطز 

 ذلر حت كراسة الشروطة 
 

 
 الفصل السابع 

 مسؤوليات والتزامات المتداقا
 ( 29مااة )

المتداقططططاة إذا اقت ططططت  إذا تططططأخر المتداقططططا حططططت تنفيططططذ الدقططططا عططططن الميدططططاا المحططططاا لطططط  جططططاز لمجفططططة
الم محة الدامة ذلر إعطا  المتداقا مفمة إ طاحية التمطام التنفيطذ عمطى أن توقط  عميط  لرامطة عطن 
مططاة التططأخير عالنسططب وطعقططا  لألسططس وحططت الحططاوا المن ططوص عميفططا حططت الدقططا عحيططث ال يتجططاوز 



، وتوقط  الغرامطة عمجطرا % عالنسعة لدقطوا التوريطا9% عالنسعة لدقوا المقاوالت و81مجموع الغرامة 
ح ططول التططأخير اون حاجططة إلططى تنعيطط  أو إنططذار أو اتخططاذ أي إجططرا ات ق ططائية أخططرفة وال يخططل 
توقي  الغرامة عحق الجفة المتداقطاة حطت مطالعطة المتداقطا عتدطويض كامطل عمطا أ طاعفا مطن أ طرار 

 نتجت عن تأخيرا حت الوحا  عالتزامات ة 
 

 ( 11مااة )
التأمين النفائت حت الحطاالت التاليطة: إذا اسطتدمل المتداقطا الغطش أو الت عطب  يفسخ الدقا وي اار

حططت مداممتطط  مطط  الجفططة المتداقططاةة إذا ثعططت أن المتداقططا قططا شططرع عنفسطط  أو عواسطططة ليططرا عطريططق 
معاشطططر أو ليطططر معاشططططرة حطططت رشططططوة أحطططا مطططوظفت الجفططططات الخا طططدة ألحكططططام القطططانونة إذا أحمططططس 

ارا  ال يمكن  من تنفيطذ الدططا ة وال يخطل حسطخ الدقطا وم طاارة التطأمين عحطق المتداقا أو أعسر إعس
 الجفة المتداقاة حت الرجوع عمى المتداقا عالتدوي ات ال زمةة 

 
 ( 18مااة )

إذا أخل المتداقا عأي شرط من شطروط الدقطا كطان لمجفطة المتداقطاة الحطق حطت حسطخ الدقطا أو تنفيطذا 
نفيذ الدقا عمطى حسطاب المتداقطا عقطرار مطن الجفطة المخت طة يدمطن عمى حساع ة ويتقرر الفسخ أو ت

 لممتداقا عكتاب مو ى عمي  عدمم الو ول عمى عنوان  المعين حت الدقاة 
 

 ( 12مااة )
يكططون لمجفططة المتداقططاة حططت حالططة حسططخ الدقططا أو تنفيططذا عمططى حسططاب المتداقططا الحططق حططت م ططاارة 

حق  من لرامات مما يكون مستحقا  لممتداقا لايفا أو التأمين النفائت والح ول عمى جمي  ما تست
لاف أية جفة إاارية أخرف مطن معطال  اون حاجطة إلطى اتخطاذ إجطرا ات ق طائية، كمطا يحطق لممقطاول 

 يوما  من تاريخ قرار حسخ الدقاة  79أو المستشار طمب التحكيم أو المجو  لمق ا  خ ل 
 

 ( 11مااة )
متداقطططاة حسطططخ الدقطططا مططط  را التطططأمين مطططا لطططم يكطططن لمجفطططة الطالعطططة إذا تطططوحت المتداقطططا جطططاز لمجفطططة ال

استحقاقات قعل المتداقا أو السماح لمورثة عاالستمرار حت تنفيذ الدقا عشطرط أن يدينطوا عطنفم وكطي   
ذا كططان الدقططا المعططرم مطط  أكثططر مططن متداقططا أو متدفططا متططرلفين أو  تواحططق عميطط  الجفططة المخت ططةة وا 

حيكون لمجفة المتداقاة الحق حت مطالعطة عطاقت المتداقطاين عاالسطتمرار حطت متشاركين وتوحت أحاهم 
 تنفيذ الدقاة 

 



 ( 11مااة )
ال يتحمطططل المتداقطططا األ طططرار المترتعطططة عمطططى التطططأخير حطططت تنفيطططذ الدقطططا أو عطططام الوحطططا  عططط  إذا كطططان 

مططى المتداقططا التططأخير أو عططام الوحططا  عسططعب القططوة القططاهرةة حططت كططل األحططوال عنططا وجططوا قططوة قططاهرة ع
تقططايم إشططدار خطططت وحططوري إلططى الجفططة المتداقطططاة عططالظرو  واألسططعاب التططت تمنطط  تنفيططذ الدقطططا أو 
التططأخير حططت الوحططا  عطط  وتقططايم كططل مططا يثعططت ذلططرة تكططون القططوة القططاهرة المؤقتططة مططن معططررات التططأخير 

  ة ويجب الوحا  عدا زوالفا، وتكون القوة القاهرة الاائمة من معررات عام الوحا
 

 
 الفصل الثامن 
 الكفاالت والغرامات

 ( 19مااة )
تحاا كفاالت عطا  األشغال عمى النحطو التطالت: كفالطة المناق طة: تحطاا عمعمط  مقططوع، ويحتسطب 

%( مططن القيمططة المقططارة لمدطططا  ويططتم عيانطط  حططت ممحططق نمططوذج 1-2هططذا المعمطط  عمططى أسططاس نسططعة )
% مططن قيمططة الدقططا كفالططة ال ططيانة: تكططون 81سططعة عططرض المناق ططةة كفالططة حسططن التنفيططذ: تكططون عن

% مططن قيمططة المشططروع الفدميططة عدططا ا نجططازة تحططاا لدطططا ات الخططامات الفنيططة كفالططة حسططن 9عنسططعة 
% مطططن قيمطططة الدقطططاة تحططاا حطططت ممحطططق نمطططوذج عططرض المناق طططة مطططاة تنفيطططذ الدططططا  81أاا  نسططعة 

ة متناسططعة مطط  قيمططة الدطططا  ومططاة وقيمططة لرامططة التططأخير عططن كططل يططوم عمططى أن تكططون تمططر الغرامطط
% مططن مدططال 81تنفيططذاة وان ال تزيططا نسططعة لرامططة التططأخير اليططومت مططن القيمططة الكميططة لمدطططا  عططن 

%ة يجطوز عمواحقطة 81ا نتاج اليومت عمى أن ال تزيا نسعة الغرامة مطن القيمطة الكميطة لمدططا  عطن 
روع تحطت الحسطاب مقاعطل خططاب الوزير أو المسؤول المخطتص احط  احدطات مقامطة مطن قيمطة المشط

 مان مدتما عقيمة الاحدة المقامة وذلر وحقطا  لمشطروط والنسطب والحطاوا التطت تعينفطا التدميمطات أو 
 الشروط الخا ة لمدطا ة 

 
 

 الفصل التاسع 
 ت ني  المقاولين والمستشارين )والمكاتب الفناسية(

 ( 16مااة )
ل  من حئات وارجات حسب المؤه ت المالية يجري ت ني  المقاولين حت مختم  أنواع األشغا

والفنية وا اارية والتجفيطزات والخعطرة حطت تنفيطذ األشطغال وذلطر عموجطب تدميمطات ت طني  المقطاولين 
المدتمططاة يشططكل مجمططس الططوزرا  عنططا  عمططى تنسططيب الططوزير لجنططة أو اكثططر لاراسططة طمعططات ت ططني  



لت طططني  عمطططى أن يمثطططل اتحطططاا المقطططاولين المقطططاولين لمختمططط  أنطططواع األشطططغال وحئطططات أو ارجطططات ا
ونقاعطططة المفناسطططين حطططت هطططذا المجطططان، ولمجمطططس الطططوزرا  عنطططا   عمطططى تنسطططيب الطططوزير مطططنل مكاحطططرت 
ألع ططا  لجططان الت ططني ة تدتمططا جططااول ت ططني  المقططاولين المقططرة رسططميا  حططت جميطط  المؤسسططات 

 وميةة الرسمية وشع  الرسمية لغايات المناق ات حت عطا ات األشغال الحك
 

 ( 17مااة )
يخ طص قسططم حططت اائططرة الدطططا ات لحفططظ المدمومطات عططن المقططاولين والمستشططارين المحميططين وليططر 
المحميططين الدططاممين حططت الططوطن وعططن األشططغال أو الخططامات الفنيططة الدامططة لغايططات إح ططائيةة عمططى 

خططامات الفنيططة جميطط  الططاوائر ولجططان الدطططا ات التططت تقططوم ع حالططة عطططا ات األشططغال الدامططة أو ال
عموجططب هططذا القططانون أو أي أنظمططة خا ططة أن تططزوا اائططرة الدطططا ات المركزيططة خطط ل مططاة أق ططاها 
شططفر مططن تططاريخ إحالطططة الدطططا  عنسططخة عطططن االتفاقيططة والشططروط واألسطططدار وقططرار لجنططة الدططططا ات 

الدططا ات عدطا وقيمة ا حالةة عمى كل اائرة تتطاع  تنفيطذ األشطغال والخطامات الفنيطة أن تطزوا اائطرة 
إنجطططاز المشطططاري  لألشطططغال أو الخطططامات عالمدمومطططات النفائيطططة عطططن المشطططروع تعطططين القيمطططة النفائيطططة 
لمدمططل ومططاة التنفيططذ واألوامطططر التغييريططة واألعمططال ا  طططاحية والتمايططاات والغرامططات وأي مدمومطططات 

 أخرف تطمعفا اائرة الدطا اتة 
 

 ( 18مااة )
شططغال والخططامات الفنيططة الخا ططة عفططا اعتمططاا الشططروط الدامططة الموحططاة عمططى أيططة اائططرة عنططا تنفيططذ األ

 لمدطا ات شريطة أن ينص عمى أي تداي ت أو شروط إ احية حت الشروط الخا ة لممقاولةة 
 

 
 الفصل العاشر 
 أحكام عامة

 ( 19مااة )
ال تدوا إلى أية عالرلم مما ورا حت هذا القانون لمجمس الوزرا  أن يدفا إلى الوزارة عتنفيذ أي أشغ

 اائرة ع ورة معاشرة إذا كانت إمكانيات الوزارة من الناحية الفنية واآللية تسمل عذلرة 
 

 ( 11مااة )
عنططا نشططو  أيططة حالططة طارئططة ال يمكططن مدالجتفططا عموجططب أحكططام هططذا القططانون حممجمططس الططوزرا  عنططا   

 ا  ويكون قرارا قطديا ة عمى طمب الوزير أو المسؤول المختص العت حيفا حسعما يراا مناسع



 
 ( 18مااة )

ال يجوز ألي شخص أو هيئة مدنوية أن يدقا اتفاقا  إنشائيا  م  مقطاول ليطر مطرخص وم طن  ال 
يجطططوز ألي مقطططاول ليطططر مطططرخص وم طططن  أن يقطططوم عأعمطططال المقطططاوالت تحطططت طائمطططة المسطططؤولية 

 الجزائيةة 
 

 ( 12مااة )
زمة لتنفيذ أحكام هطذا القطانون وذلطر خط ل ث ثطة اشطفر ي ار مجمس الوزرا  الموائل واألنظمة ال 

 من تاريخ سريان القانونة 
 

 ( 11مااة )
وتداي تطط  المدمططول عطط   8991يمغططى نظططام االشططتراطات الدامططة لمدطططا ات وتوريططا األ ططنا  لسططنة 

المدمططططول عطططط  حططططت  8991( لسططططنة 8حططططت محاحظططططات لططططزة، ونظططططام مقططططاوالت األشططططغال الدامططططة رقططططم )
 ل فة، وكل نص يتدارض م  أحكام هذا القانونة محاحظات ا

 
 ( 11مااة )

سارية المفدول إلى أن تستعال عنظام ي ار عن  8991تعقى تدميمات المقاولين الفمسطينية لسنة 
 مجمس الوزرا  

 
 ( 19مااة )

عمى جميط  الجفطات المخت طةة كطل حيمطا يخ ط  تنفيطذ أحكطام هطذا القطانون، ويدمطل عط  عدطا ث ثطين 
 من تاريخ نشرا حت الجرياة الرسميةة يوما  

 

هجريطططة ياسطططر  8121/ رم طططان/ 21مي ايطططة المواحطططق:  28/82/8999 طططار عماينطططة لطططزة حطططت : 
 عرحات رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية 

 


