قرار ر ئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم  82لسنة 2013
في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم  89لسنة 1998
بإصدار قانون تنظيم المناقصات و المزايدات
و بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات و المزايدات
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد االطالع على اإلعالن الدستوري الصادر في الثامن من يوليو  2013؛
و على قانون تنظيم المناقصات و المزايدات الصادر بالقانون رقم  89لسنة  1998؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
و بنا ًء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قــرر:
القانون اآلتي نصه:
( المادة األولى )
يستبدل بنص الفقرة األولى من المادة األولى من القانون رقم  89لسننة  1998بإصندار قنانون
المناقصات و المزايدات ،وبنص الفقرة األولى من المادة ( )7من القانون المذكور ،النصان اآلتيان:
المادة األولى ( الفقرة األولى ) :
يُعمننل بأحكننام القننانون المرافن فنني شننأن تنظننيم المناقصننات والمزاينندات ،وتسننري أحكامننه علننى
وحنندات الجهنناز اإلداري للدولننة مننن وزارات ،ومصنناله ،وأجهننزة لهننا موازنننات داصننة وعلننى وحنندات
اإلدارة المحلية ،وعلى الهيئات العامة ددمية كانت أو اقتصادية ،وذلك فيمنا لنم ينرد بشنأنه ننص دناص
في القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو في لوائحها الصادرة بنا ًء على تلك القنوانين
والقرارات.
المادة  ( 7الفقرة األولى ) :
يجوز في الحاالت العاجلة التي ال تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعهنا،
أن يتم التعاقد بطري االتفاق المباشر بنا ًء على ترديص من:
(أ) رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة و من له سلطاته في الجهنات األدنرو وذلنك فيمنا ال تجناوز قيمتنه
دمسمائة ألف جنيه بالنسبة لشنراء المنقنوالت أو تلقني الدندمات أو الدراسنات االستشنارية أو األعمنال
الفنية أو مقاوالت النقل ،ومليون جنيه بالنسبة لمقاوالت األعمال .
(ب) الوزير المدتص ومنن لنه سنلطاته أو المحنافظ فيمنا ال تجناوز قيمتنه دمسنة مالينين جنينه بالنسنبة
لشننراء المنقننوالت أو تلقنني الدنندمات أو الدراسننات االستشننارية أو األعمننال الفنيننة أو مقنناوالت النقننل
وعشرة ماليين جنيه بالنسبة لمقاوالت األعمال .
(ج) الننوزير المدننتص بالصننحة والسننكان بالنسننبة للمصننال واللقاحننات والعقنناقير الطبي نة ذات الطبيعننة
االستراتيجية وألبان األطفال وذلك وفقا ً للضوابط والشروط التي تحددها الالئحة التنفيذية .

( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار بقانون بالجريدة الرسمية ،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في  5ذي القعدة سنة  1434هـ
( المواف  11سبتمبر سنة  2013م ).
عدلي منصور
( الجريدة الرسمية العدد  36مكرر(أ) في  11سبتمبر سنة ) 2013

